خطبه اول :
موضوع  :ایمان
پیامبر اسالم فرموده است
».ایمان ،اعتراف زبانی ،شناخت و پذیرش قلبی و عمل با اعضا و جوارح است«
.این تعریف از ایمان ،ریشه در قرآن کریم دارد
در قرآن هم ،درباره ایمان ،روی دو جنبه «باور قلبی» و «عمل» بسیار تأکید شده است.وقتی قرآن می خوانید ،بارها و بارها
به تعبیر «آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالحات» برمی خورید؛ یعنی ایمان در کنار عملِ خوب و شایسته است .اگر ایمان را یک نهال و
درخت بدانیم« ،عمل» میوه و ثمره آن است .آیا شما می توانید قبول کنید که کسی به خدا ،قیامت ،بهشت وجهنم ،وحی،
قرآن ،پیامبران و فرشتگان ،ایمان و عقیده داشته باشد ،ولی رفتارش مثل آدم های غیر معتقد به خدا و قیامت باشد؟
ایمان باید از «دل» به «اعضا» سرایت کند و از «درون» به «بیرون» جاری شود و باور درونی در عمل خارجی انسان اثر
داشته باشد ،وگرنه چه ایمانی؟
خسران یا زیانکاری از موضوعاتی است که بارها در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است ،به گونهای که ریشۀ «خسر»
 56بار با مشتقات مختلف در این کتاب مقدس آمده است.
همانگونه که زیانکاری در امور مادی نسبی است؛ هم افرادی که به طور کامل ورشکسته شدهاند و هم افرادی که سود
کمتری در کسب و کار خود به دست آوردهاند ،هر دو خود را زیانکار میپندارند ،در امور معنوی نیز زیانکاری نسبی است.
اولیای االهی خود را مالمت و سرزنش میکنند که چرا با فراهم بودن شرایط ،نتوانستهاند به سود و منفعت کامل دست
یابند و از این لحاظ ،خویشتن را زیانکار میبینند ،اما افراد دیگری هستند که زیان آنان به مراتب بیشتر است و نه تنها
سودی به دست نیاوردهاند ،بلکه ضررهای سنگینی نیز دامنگیرشان شده است.
در هر حال ،قرآن کریم و روایات ،مصادیق مختلفی را برای افراد زیانکار معرفی کرده است« :قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرینَ
أَعْماالً  .الَّذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً .»...
این آیات در قرآن کریم ،زیانکارترین افراد را اشخاصی معرفی میکند که عمل زشتی را انجام دادهاند ،اما گمان میکنند
که رفتار نیکی انجام میدهند .شیطان با سوء استفاده از فطرت خیرخواهانۀ انسانها ،با وسوسههای خود ،این پندار نادرست
را در ذهن آنان شکل میدهد که رفتار نادرست خویش را زیبا ببینند.
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