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 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2016، ژانویه 22جمعه،  روز

 خطبه نماز موردن لندن ،الفتوحمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور میرزا

 صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه طبق معمول با که خواندندجمعه 

 .گردید پخش زنده

سورة الشوری را تالوت  41آیه  ،در آغاز خطبه حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

که طرف انجام داده  قدر همان بدی استکردند، ترجمه آن آیه این است که جزای بدی به 

اما اگر کسی عفو پیشه کند مشروط بر آن که آن عفو مایة اصالح باشد، اجر آن به عهدة  است؛

تعلیم اسالمی درباره کسی که مرتکب  خداوند متعال است. به یقین او ظالمین را دوست ندارد.

ی درپی داشته اصالحآن رفتاری است که جنبة جرمی شده باشد یا به کسی ضرر رسانده باشد 

در دین تصور مجازات به حتم وجود دارد اما همراه آن دستور عفو و گذشت نیز وجود دارد.  باشد.

در این آیه نیز همین دستور داده شده است که به بدی کننده عقوبت کنید اما هدف اصلی این 

که با مجازات این باید باشد که آن مجرم به اصالح روی بیاورد و اگر از حالت مجرم پی ببرید 

تان برای ببخشید و این بخشش  او را صورت خواهد گرفت، آنگاه باید حشعفو و گذشت اصال

 و در پایان این آیه فرمود که اگر در. پاداش از طرف خداوند متعال دنبال خواهد داشتبهترین 

ی ظالمان شمرده می شوید. به هر حال این اصل اساسی براشمار ت از حد بگذرید، در مجازا

ریف بیان شده است. بنابراین هدف اصلی از مجازات مجازات و اصالح است که در قرآن ش



 
 

بلکه  است لذا تنها به مجازات و عقوبت تاکید نداشته باشید شاخالق مجرمی اصالح و بهتری در

به مناسبت  هم مجرم الزم باشد، آنگاه عقوبتبه مجازات کردن به اصالح تمرکز بکنید. اگر 

ظلم است که خداوند متعال آن را نیز آن  جرم کیفر داده شود،جرم باید باشد چون اگر بیشتر از 

 پسندد.نمی 

حضرت امیرالمومنین افزودند در اسالم مانند ادیان پیشین افراط و تفریط وجود ندارد. و عالی 

 می دیده می شود. هنگامی که آن حضرت ملسو هيلع هللا ىلص مونه های آن در حیات حضرت پیامبرترین ن

بخشیدند. حضرت  می نهایت ظالم خویش هم ، به بیاست دیدند که مجرم اصالح کرده

را نقل کردند و فرمودند که آنجا که برای  ملسو هيلع هللا ىلصزندگی حضرت پیامبر امیرالمومنین برخی وقایع

لذا اصل هدف اصالح است نه انتقام  کردند می بود، آنجا آن حضرت عقوبتاصالح عقوبت الزم 

فرمودند که جزای بدی به  فلسفة کیفر و عفو با بیان مجویی. حضرت مسیح موعود علیه السال

 ،اندازة بدی است که انجام داده شده باشد اما کسی که گناه را ببخشد در حالی که از آن بخشش

باشد نه بی جا آنگاه پدیدار نشود یعنی عفوش به موقع و به جا  و هیچ شریاصالح صورت گیرد، 

نی آن آن حضرت افزودند که آموزة قرآدریافت خواهد نمود. از خداوند متعال پاداش آن را وی 

ین . لذا مهم اهمیشه با شر مقابله نشود، گاهی اوقات مقابله با شر ضروری می باشدنیست که 

ی مجرم نچه براو از این دو صورت آ ؟و موقع کیفر است یا بخشیدن گناه محل است که باید دید

 انتخاب  شود. باید و جامعه بهتر باشد، آن

نیز  مدنظر داشتن این امر ،دنداحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند که به موقع کیفر 

در مجموع آن کیفر در جامعه چه تاثیری خواهد گذاشت. حضرت مسیح موعود ضروری است که 

ت نمودن این امر باید در نظر گرفته شود علیه السالم فرمودند که به هنگام کیفر دادن یا گذش

 ایة دلیری مجرمان. اگر گذشت متاثیری وارد خواهد شدر جامعه چه با آن عقوبت یا گذشت دکه 

. سپس آن حضرت فرمودند که اسالم این آموزه می دهد عقوبت داده شود بایدمجرم شود، آنگاه 



 
 

را در دل خویش راه ندهید.  ی، پس از آن هیچ کینه و کدورتدیدیکه اگر یکبار کسی را بخش

را تقدیم نمودند. آن حضرت  ملسو هيلع هللا ىلص حضرت امیرالمومنین در این زمینه الگوی حضرت پیامبر

برخی وقتی به  ت کنند. علیهباید این امر را رعایفرمودند که مسئوالن نظام جماعت و نظام نیز 

نند اما گاهی اتفاق می ، من نمی گویم که به سبب انتقام آن سفارش می کمن سفارش می کنند

حد میالن به نرمی و افتد که سفارش کننده طبعا مایل به سختگیری می باشد و گاهی بیش از 

یمت نشان داده می شود و از آن خرابی های و مشکالت قد علم می کنند. بنابراین نه مال

ایش است. اصل چیز رضایت خداوند قابل ست ردن پسندیده است و نه گذشت نمودنمجازات ک

اصالح باشد و برای آن  نظر، دورم و آن در هنگامی حاصل می شود که هدفِ تعال استم

پس از بسیار تعمق و تامل باید و های مربوطه باید تالش کنند اعم از امور عامه یا دار القضا. نهاد

رایط را در جماعت ایجاد بکنیم که رضایت بکنند تا آن نظام حقیقی و ش در موضوعی سفارش

است و برای آن دعا و استمداد از خداوند متعال الزامی است. آن خداوند متعال به آن منوط 

ر عمل ما جهت رضایت الهی باشد دهر مدنظر باشد که باید حضرت فرمودند که همیشه این امر 

ظر گرفت چون می خواهد گرفت. پس این امور را باید در ن صورت هم اصالح آن صورت

 و در جامعه فضای صلح و امنیت برقرار کنیم. ا جلوگیری نمودهاز بدی ه و خواهیم اصالح کرده

رت خداودن متعال ما را توفیق دهد که دستورات قرآنی را بفهمیم و به آنها عمل کنیم. حض

ضرت مسیح موعود گر از کتاب های حعفو برخی مقتبسات دی امیرالمومنین درباره مجازات و

 علیه اللسالم را قرائت نمودند.

ود پسر جناب ممتاز احمد جناب بالل محم اسبت شهادتنین به منالمومر پایان حضرت امیرد

 خیر نمودند و اعالم ادای نماز میت غایبش فرمودند. شذکر، سندهی از دار الیمن غربی شکر

  


