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 الفضول هو اشتغال بما ليس فيه فائدة دينية أو دنيوية.

 و هو نوعان:         

  : ن يشتغل اإلنسان بما يعنيه.و هو أ  فضول محمود 

 : و هو أن يشتغل اإلنسان بأمور ال تعنيه.  فضول مذموم 
 

سه في فاإلنسان يدعو إلى التحلي بمكارم األخالق و اآلداب الرفيعة,فالمسلم المؤمن يجتنب الفضول و ال يتدخل في أمور ال تعنيه و ال يحشر نف

 سالم المرء و إيمانه.إ يزيد في حديث ال يهمه.بل إن ترك الفضول المذموم

 فمن كمال دين المسلم و تمام مروءته أن يجتنب الفضول و الخوض فيما ال يعنيه من أمور الناس.
 

 

 النصوص :

حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه:﴿  من  صلى هللا عليه و سلمقال:قال  رسول هللا  رضي هللا عنه عن أبي هريرة﴾ 
 ِِ ِحيِم ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

را ﴿   ْن أاما اهُْم إاِلَّ ما ثِيٍر ِمْن ناْجوا ْيرا فِي كا لِكا الا خا ْن ياْفعاْل ذا ما ٍح باْينا النَّاِس وا ْعُروٍف أاْو إِْصالا قاٍة أاْو ما دا بِصا

ِظيًما  ْوفا نُْؤتِيِه أاْجًرا عا ِ فاسا اِة هللاَّ ْرضا  111النساء  ﴾اْبتِغااءا ما

 أضرار الفضول مظاهر الفضول } أمثلة {

 .الكالم في أسرار الناس و خصوصياتهم 

ٍة ﴿  زا ٍة لُما زا ْيٌل لُِكلِّ هُما  1الهمزة ﴾   وا

 الا تاْقُف بالتجسس عليهم. ﴿  اسالتصنت على أحاديث الن وا

ادا ُكلُّ  اْلفُؤا را وا اْلباصا ا لاْيسا لاكا بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّْمعا وا ما

ْسئُواًل  ْنهُ ما انا عا  63السراء ﴾   أُولائِكا كا

 .تتبع عورات الناس باإلطالع على عيوبهم 

 .سؤال الناس في أمور ال تعنيه 

ْن أاْشيااءا ﴿  نُوا الا تاْسأالُوا عا  ياا أايُّهاا الَِّذينا آاما

 101المائدة ﴾   إِْن تُْبدا لاُكْم تاُسْؤُكْم  

 .التدخل في شؤون الغير و التصرف في أمتعتهم بدون إذن 

 .الوقوع في اإلثم و المعصية 

 .تضييع الوقت فيما ال ينفع 

 .إيذاء اآلخرين 

 لبغضاء بين الناس.انتشار العداوة و ا 

 .نفور الناس من الفضول و كراهيتهم له 

 عالج ظاهرة الفضول ثمرات اجتناب الفضول

 .الفوز برضى هللا 

 .كمال الدين و صفاؤه 

 .راحة الضمير و طمأنينة البال 

 .اكتساب محبة الناس و احترامهم 

 .سالمة المجتمع من العداوات و األحقاد 

 قبل فعل الفضول.استحضار خشية هللا  

 االستغفار-الذكر-الدعاء-اإلكثار من ذكر هللا ] قراءة القرآن-

].... 

  اإلصالح بين الناس  –ممارسة الفضول المحمود } طلب العلم

 –التطوع في األعمال الخيرية  –إماطة األذى عن الطريق  –

البحث و  –المساهمة في حمالت التوعية و النظافة و التشجير 

تقديم  -الحضور إلى ندوات أو محاضرات   –الرياضة  –فة الثقا

 تقديم مساعدة للضعفاء و الشيوخ...{ –نصيحة 
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