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 هنی از انتقام
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 "  القدير العادل اّلّل املنتقم علی وتوّکلوا بنفسه دعوه تزجروه زجرکم ال واّلذي ابلّرفق قابلوه عليکم اعتاظ ومن"  - 1

 (153بند  –)كتاب اقدس 
 
 "القدمي املنزل ربّنا مشّية مساء قبل من من نّزل كکذل العباد بني وعنايتکم ليظهر فضلکم عليکم اعتدی من علی ال تعتدوا"  - 2
 (227، ص 3، جلد خلق و امر)
 
 ".  اّلذينهم يظلمون عن املظلوم حقّ  أيخذ وإنّه إلی اّللّ  مهكح دع به تتعّرض ال أحد كيظلم وإن"  - 3
 (81، ص 4، جلد اعلی قلم آاثر - احلجّ  سورة)
 

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 ".  ابشد دمشن خوخنوار ولو کشد انتقام ديگری از نْفسی اينکه از زهنار زهنار"  - 1
 (71، ص آمريکا بعط ،1، جلد مکاتيب از منتخباتی)
 
 از و منايند شفاعت قاتالن برای از و ابشند آفاق مظلوم ابيد بوديد ايران منوده مرقوم انتقام خصوص در پيمان بر اثبت ای"  - 2

 شديد قتل سزاوار ابران و است سبيل احّبا خون کنند که گمان.  بيهوش و وشمده و غافل و اندانند زيرا کنند غفران حّق طلب
 (10، ص نور و انر)".         نگشايند تطاول دست اين و ننمايند اين ظلم بدانند اگر و
 
 :ميفرمايند مبارکه مفاوضات در" عفو اي است عقوبت مستحقّ  جمرم" مبحث در و
 هيئت ولی ندارد انتقام حقّ  اّمابشر.  است قصاص يک قسم است انتقام قسم يک است قسم دو بر جزائّيه عقوابت"  - 3

 اين و نشود ُجرم آن بر متجاسر ديگر ات شخص است منع و ردع جبهت قصاص اين و دارند جمرم از را حّق قصاص اجتماعّيه
 بشر زيرا نه جائز اين و گردد ملثل حاصلاب مقابله از که است صدر تشّفی انتقام زيرا انتقام نه است حقوق بشر از مدافعه قصاص

 است اجتماعّيه هيئت لوازم ضروريّه از قصاص هلذا خورد هبم عالَ  نظم ابشند معاف بکّلی جمرمني اين اگر ابوجود. ندارد انتقام حقّ 
 بنفسی اگر نفسی مثالا .. . است انسان عالَ  سزاوار اين و الزم مساح و عفو بلکه انتقام ندارد حقّ  عليه متعّدی مظلوم   شخص   ولی

َعْمرو  پسر اگر زيد زيرا است مذموم اين و است انتقام اين ، منايد مقابله ابملثل شخص آن و کند تعّدی کند، ستمی ، کند ظلمی
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 عفو کند مقابله ابلعکس ابيد بلکه است مذموم بسيار است اين انتقام بکند اگر بکشد را زيد پسر که ندارد حقّ  عمرو بکشد را
 هر ؟ حاصل مثری چه انتقام از او از برای اينکه  جبهت انسانست سزاوار نوع اين منايد مبتعّدی اعانتی شسود اگر ممکن بلکه ندک

 ".مؤّخر آن دو بو مقّدم اين که اينست هنايت. است مذموم دو هر مذموم است اگر است يکی عمل دو
 

 
 

  بیت العدل: 
" ... حضرت عبدالبهاء در آاثر مبارکه فرق بني جمازات و انتقام را بيان و می فرمايند : اّن البشر ليس له حّق االنتقام الّن  - 1

االنتقام امر مبغوض مذموم عنداّلّل ولی مقصد از جمازات انتقام نيست بلکه اجرای حکم در حّق جمرم است چنانکه در کتاب 
فرمايند : هيأت اجتماعّيه حّق قصاص را از جمرم دارند و اين قصاص به جهت ردع و منع است . مبارک مفاوضات أتييد می 

حضرت ويّل امراّلّل در اين ابره در توقيعی که حسب االمر مبارک صادر گشته چنني توضيح می فرمايند : در کتاب مستطاب اقدس 
اند و هر دو اب احکام مبارک ا به جای آن حبس ابد را نيز اجازه دادهاند . امّ حضرت هباءاّلّل جمازات قتل را اعدام مقّرر فرموده

تطابق دارد . ممکن است بعضی از ما اب بينش حمدود خود حکمت ابلغه اين حکم را درک ننمائيم ، ولی ابيد آن را بپذيرمي و بدانيم  
ل است . اگر نفسی سهواا حمکوم به مرگ  که مراتب حکمت و رمحت و عدالت ُمنزل آن کامل و فی احلقيقه کافل جنات اهل عا

گردد ، آاي نبايد معتقد بود که خداوند مقتدر و تواان چنني بی عدالتی در اين جهان را هزاران برابر در جهان ديگر جربان فرمايد . 
حکمی که نفعش به عموم البّته منيتوان به خاطر اين احتمال اندر الوقوع که ممکن است يک فرد بی گناه سهواا جمازات شود از اين 

راجع است صرف نظر کرد . )ترمجه( مجال اقدس اهبی جزئّيات جمازات قتل و حرق را که به هيأت اجتماعّيه آينده تعّلق دارد انزل 
اند . فرعّيات اين احکام ، از قبيل اينکه درجات جرم ات چه حّد است و آاي ابيد عوامل مؤثّر در ختفيف جرم را منظور نفرموده

اشت ، و کدام يک از دو نوع جمازات ابيد جمری گردد کاّلا به بيت العدل اعظم حمّول گشته که اب مالحظه شرايط زمان در وقت د
اجرای حکم تصميمات الزم را اختاذ منايند . حنوه اجرای حکم نيز به بيت العدل اعظم راجع است . در مورد حرق ، حّد جمازات 

ی مورد حرق قرار گرفته است . بدون شک جمرمی که انباری خالی را آتش زند و کسی که وابسته به اين است که چه مکان
  (86شرح  –)كتاب اقدس ای پر از کودک را بسوزاند درجات جرمشان تفاوت بسيار دارد . "  مدرسه

 

 


