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حرص و طمع از صفات بد است و مردم را مضطرب میکند .انسان حریص هرگز آرام نمیگیرد ،زیرا
هرگز به چیزی راضی نمیشود .چنین انسانی هیچگاه به کم قانع نخواهد شد و هر چه به او
میدهید ،او بیشتر میخواهد و از همه بدتر این است که بعد از آن به حالل و حرام اهمیت نمیدهد.
طمع یک ویژگی بسیار بد در افراد است .آنها را ناراضی ،زندگیشان را بد و آخرتشان را نیز بد
خواهد کرد.
قناعت فضیلت و نعمتی بزرگ از جانب خداوند ﷻ برای مردم است .میگویند« :الْقَنَاعَةُ کَنْزٌال
یَفْنَی» ،قناعت گنج بی پایانی است که هیچگاه از بین نمیرود و اما ،حرص بر عکس آن است .برای
رسیدن به سعادت و شادی در دنیا و به دست آوردن آخرت باید قانع و راضی باشید .یک انسان
قانع از همه چیز راضی است و آن را میپذیرد .او از چیزهای کوچک خوشحال است و از چیزهایی
که خداوندِ متعال به او عطا میکند ،راضی و خشنود میشود و میگوید :بسیار بزرگ است
خداوندی که این نعمت ها را به ما عطا میکند .چنین انسانی اگر نعمات خداوند زیاد و یا کم شود،
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همچنان خوشحال خواهد بود و میگوید این نعمتی است از جانب خداوند متعال و شکر او را به جا
میآورد و او را ستایش میکند .آنها افرادی هستند که برای همه چیز خدا را شکر میکنند.
مردم دیگر به هیچ چیز قانع نیستند .در آخرالزمان ،مردم را تشویق میکنند که حریصتر،
بیشرمتر و تابع نَفس و منیت خود باشند .آنها حِرص و طَمع را خوب نشان میدهند ،در حالی که
بدترین و مضرترین صفت است .مردم باید برای رضای خدا تالش کنند و به هر چه که خداوند به
آنها عطا میکند راضی و خشنود باشند.
حکمت خداوند متعال ﷻ این است که هر چیزی را زیبا آفریده است .نیکوکاران چه در دنیا و چه
در آخرت ،همیشه خشنود و راضی هستند .افرادی که این چنین نیستند ،فکر میکنند در این
دنیا برنده هستند ،در حالی که همیشه در این دنیا ناراضی خواهند بود و در آخرت نیز باید
پاسخگوی این گونه رفتار باشند .خداوند ما را از این صفات بد حفظ کند .نَفسِ بشریت احتیاج به
آموزش دارد ،باشد که إن شاءاهلل خداوندِ متعال به ما این قدرت را بدهد تا بتوانیم آن را تربیت
کنیم.
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