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 خطورة بعض األلعاب اإللكرتونيت 
 على أطفالنا

 

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا 

له، ومن يضؾل فال هادي له، ومن سقئات أطؿالـا، من يفده اهلل فال مضل 

 وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسوله.

]آل  (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ)

 .[201: عمران
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هبا طؾى العباد، وقد أمر  التي أكعم اهلل  ولذلك األوالد من كَِعم اهلل 

من أكعم طؾقفم بؿثل هذه الـعؿة العظقؿة أن يتؼوا اهلل فقفا، وذلك  اهلل 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) :بوقايتفم من الـار، قال 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۉ ې ې ې 

 .[4: ]التحريم (ۇئ ۇئ

ُكْم َراٍع،» :الـبي يؼول و ُكْم َمْس  ُكلُّ وٌل َعْن ؤُ َوُكلُّ

ي بَوْتِهِ  َراعٍ  َفاألَُب  ؛َرِعوَّتِهِ 
بَوِْت بَْعلَِها َوِهَي  فِيَراِعوٌَة  َواألُمُّ َعْن َرِعوَّتِِه،  وٌل ؤُ َمْس وَ  فِ

 .(1)«اٌة َعْن َرِعوَّتِهِ ولَ ؤُ َمْس 

ه من الـار، وذلك ببذل ؼذ أوالدواجٌب طؾى كل والٍد أن ُيـ :ىعم عباد اهلل

قفم وتـؼذهم من الـار،  األسباب الؿعقـة طؾى ذلك، ببذل األسباب التي تُـجِّ

 هؽذا أمركم اهلل يا طباد اهلل.

أال وإن من الؿسائل الخطقرة التي يتعرض لفا كثقٌر من أوالدكا، وهي 

أن  تُؿثِّل يف واقع األمر مشؽؾة من الؿشؽالت التي يجب طؾى كل والدٍ 

ذريًة ما يتعؾق بؼضقة األلعاب اإللؽرتوكقة، والتي غزت جلجفا معالجًة ُيعا

كثقًرا من البقوتات حتى أصبحت طالمًة واضحًة وبقِّـًة طؾى كثقٍر من األبـاء 

 والبـات.

اإللؽرتوكقة أيفا الؿممـون أخذت مـحـًى خطقًرا، ذلك أن قضقة األلعاب 

طؾى هذه األلعاب اإللؽرتوكقة،  خطقرٌ  كثقًرا من األوالد أصبح لديفم إدمانٌ 

اهتا كثقًرا من األمور التي تؼود إلى اكحراٍف والتي تحؿل غالبفا، تحؿل يف صق  

طؼدي، وإلى اكحراٍف سؾوكي، وإلى اكحراٍف أخالقي، وإلى غقر ذلك من 

                                                                 

 .¶ طؿر ابن من حديث (1389)(، ومسؾم 398) البخاري أخرجه (1)
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اآلثار السقئة، فؽثقٌر من هذه األلعاب اإللؽرتوكقة حقـؿا يؾعبفا كثقٌر من 

 ن لفا حسابًا، وال يعرفون لفا آثاًرا.يحسبو األوالد ال

ولذلك من هذه األلعاب ما يغزو طؼائد كثقٍر من األوالد حقـؿا ُيتابعون 

كثقًرا من االكحرافات العؼدية التي ال تؿتُّ إلى طؼقدة أهل اإلسالم بصؾة، 

بت كػوسفم مثل هذه األلعاب التي فقفا شيٌء من هذه الؼوادح  ؛ولربؿا تشر 

لفة، أو االرتؼاء إلى السؿاء لؿحاربة اآللفة، أو غقر ذلك من د اآلمن تعدُّ 

 األمور الخطقرة، كسلل اهلل أن ُيعافقـا وإياكم.

ولذلك طباد اهلل كثقٌر من هذه األلعاب لقست بالضرورة أن تؽون الؼضقة 

، واألمر الؿػزع ما يتعؾق بعؼقدة كثقٍر من أو أخالققة، بل األدهى واألََمرُّ  صحقةً 

حقـؿا يتابعون وهم لديفم ترهٌل طؾؿي، ولديفم ضحالة معرفقة، وال األوالد 

يؿتؾؽون األدوات التي هبا ُيؿقِّزون بقن الصحقح والسؼقم، وبقن الحق 

ولذلك ربؿا وقعوا ضحقة هذه األلعاب ، والباصل، وبقن الرغوة والصريح

 م كؿا هوفقُؾحدون باهلل رب العالؿقن، ُيؾحدون ويخرجون طن ربؼة اإلسال

 حاصٌل يف كثقٍر من الحاالت.

أن بعض هذه األلعاب تُؿثل صقًدا سفاًل لؽثقٍر من  :األمر اآلخر

الجؿاطات اإلرهابقة الؿتطرفة الذين يتسؾؾون من خاللفا إلى كثقٍر من أوالد 

ف، ثم يوجفوهنم  الؿسؾؿقن، فقزرطون فقفم التؽػقر واإلرهاب والتطرُّ

ونفقجعؾوهنم أدوات بليديفم، يُ  ما يريدون، وقد حصؾت جؿؾٌة من  ـػذِّ

 الحوادث التي تشقر إلى هذا الؿعـى.

ذلك أن كثقًرا من األوالد ال سقؿا الصغار يف السن ال يؿقزون بقن كثقٍر من 

األمور، ولربـا صادوهم طن صريق العاصػة، وطن صريق دغدغة طواصػفم، 

اًسا إرهابققن مـفم أُكولربؿا سؾ ؿوا لفم طؼولفم وقؾوهبم، فشؽؾوهم وجعؾوا 
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 يف الخطورة. ون طؿؾقاٍت غايةذمتطرفقن، ُيـػِّ 

ما يتعؾق بؼضقة األخالق، فؽثقٌر من هذه األلعاب  :أمٌر آخر أيها المؤمنون

ربؿا كشػت طن جاكٍب خطقٍر من األخالق السقئة التي ُيراد من ورائفا تدمقر 

ٍة فاضحة، هد جـسقأخالق الؿسؾؿقن، ولذلك ربؿا يط ؾِع األوالد طؾى مشا

، وهم األذكقاء الذين ما زالت فِطَرهم كؼقة، وما ءُ آرَ بُ وطؾى صور طارية وهم ال

ث بؿثل هذه الؿشاهد الػاضحة، وبؿثل هذه  تزالت كػوسفم صقبة، لؽـفا تؾو 

الؿؼاصع الجـسقة التي ربؿا دمرت األخالق يف كػس هذا الولد، أو تقك 

رت الشفوة يف كػوسفم، كت ا البـت، وفج  لغريزة كحو الػاحشة كسلل اهلل وحر 

 السالمة والعافقة.

د طؾى الؿجتؿع،  كذلك طباد اهلل يوجد من األلعاب ما يدطو إلى التؿرُّ

وطؾى الؼواكقن واألكظؿة، وذلك من خالل جؿؾٍة من األلعاب التي تزرع يف 

من الؿـافسة، وكذلك السقطرة، فؾربؿا مارست هذه األلعاب لوكًا  الولد حب  

لعـف ضد  رجال األمن، أو مثاًل مخالػة األكظؿة والؼواكقن، فقُصبح ألوان ا

ه ذلك إلى الوقوع يف مثل هذه الؼضايا  الولد معتاًدا لؿثل هذا األمر، ولربؿا جر 

 الخطقرة.

ي فقه جاكب العـف،  ِزد طؾى ذلك أن بعض األلعاب تزرع يف الولد وتُـؿِّ

ا، وُيصبح إكساكًا ذلك من خالل وقس يف قؾبه رحؿة، قاسقًا، ل فقُصبح دمويًّ

جؿؾٍة من األلعاب التي تدطو إلى الؿـافسة، وتدطو إلى الؿؼاتؾة، وإلى 

الؿحاربة، وتدطو إلى شيٍء من هذا الؼبقل، فتصبح مشاهد الدم والؼتل 

 شقئًا صبقعقًّا يف كػوس الؽثقر من أوالد الؿسؾؿقن. كوالتػؽق

ضرٌر طؾى السؾوك وطؾى العؼل ـفا ما فقه كذلك طباد اهلل هذه األلعاب م

والتػؽقر، فؽثقٌر من أوالد الؿسؾؿقن مؿن أدمـوا هذه األلعاب أورثتفم 
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 يؿؽن لؿسؾٍم أن يتصور أن تخرج ال، وأورثتفم طبارات سؾوكقاٍت خاصئةً 

هذه العبارات من ولٍد طاش بقن كـػي أبوين مسؾؿقن، ويف بقئٍة مسؾؿة، لؽن 

 لػاظ.مثل هذه األ هذه األلعاب أورثته

والصحقة، فنهنا يف واقع ِزد طؾى ذلك طباد اهلل ما يتعؾق بالجواكب الػؽرية 

األمر كؿا يؼول أهل االختصاص أهنا تؼتل تـؿقة العؼل، وتُحاصر الطػل أو 

الولد يف مثل هذه األلعاب، وتجعؾه بعقًدا طن كل جاكٍب من جواكب التـؿقة 

 عفا.كؾفا وال جؿقيف كثقٍر من هذه األلعاب، ولقس 

ولذلك تجد كثقًرا من األوالد لديه من االكطوائقة، ولديه من العزلة 

الشعورية األمر الواضح والبقِّن، فتجده بعقًدا طن والديه، وبعقًدا طن إخوته 

قات الخارجقة؛ ألن لديه صداقات ادأصبح يرفض الص   وأخواته، بل إكه

 ا طباد اهلل.فؾتتؼوا اهلل ي إلؽرتوكقة طرب هذا العالم االفرتاضي؛ أال

كذلك طباد اهلل ما يتعؾق بالجواكب الصحقة، فؽثقٌر من األوالد وقد 

، وُيصورون جؿؾًة من الؿؼاصع ألُكاٍس ُيحذرون الـاس يشاهدت بـػس

أوالدهم وهم يف حالة تشـٍُّج، ويف حالة تركٍُّح، ويف حالة اضطراب، ويف حالة 

 أللعاب.قؾق، وسبب ذلك اإلدمان طؾى هذه ا

يتعؾق بالشحوب الذي أورثته هذه األلعاب؛ شحوٌب يف  كذلك ما

األلوان، وذبوٌل يف األجسام، وبعض األوالد ُيصاب بالسؿـة طؾى طؽس ذلك 

بسبب كثرة صول جؾوسه، وبسبب تـاوله أصعؿًة وأغذيًة لقست بصحقٍة، 

 ويجؾس الساطات الطوال أمام هذه األلعاب اإللؽرتوكقة.

معرفقة، وال  من األوالد لقس لديفم حصقؾةٌ  كذلك طباد اهلل يخرج كثقرٌ 

بة من تجارب الحقاة مع والديفم، ومع أرحامفم بسبب طؾؿقة، وال تجرِ 

 إدماهنم طؾى مثل هذه األلعاب.
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  :عباد اهلل

أكا ال أُريد أن أستؼصي األضرار الؿتعؾؼة باإلدمان طؾى هذه األلعاب، 

ها  طجؾى حول أخطار هذه األلعاب، وقدووإكؿا تطوافٌة سريعٌة  يؽون من أشدِّ

ما تسؿعون وكسؿع من بعض األلعاب الخطرة التي تدطو كثقًرا من األوالد 

إلى إهناء حقاهتم، وذلك باالكتحار طرب شـق أكػسفم، أو إلؼاء أكػسفم من طؾو، 

ى لأو قتل آبائفم وأمفاهتم، أو قتل بعض أرحامفم يف صورةٍ بشعة تدل وتشقر إ

أن هـاك أُكاًسا من شقاصقن اإلكس يؼػون خؾف هذه األلعاب اإللؽرتوكقة التي 

 تريد تدمقر أوالد الؿسؾؿقن، بل قد تريد تدمقر أوالد العالم بلسره.

، وأن يعتـوا برتبقة أوالدهم تربقًة ولذلك طؾى الـاس أن يتؼوا اهلل 

اآلباء واألمفات  نصحقحًة، وأال يتساهؾوا بؿثل هذه الؼضايا؛ ألن كثقًرا م

بحسن قصٍد وكق ة يلتون هبذه األلعاب كفدية كجاح، أو هدية تػوٍق لبعض 

 الزطاف، والؿرض الؼاتل. م  أوالدهم، وما طؾؿوا أن يف هذه األلعاب السُّ 

وبعض اآلباء واألمفات يشرتون هذه األلعاب حتى يرتاحوا من مشاكسة 

كا، األلعاب حتى ال ُيزطجوذه كشرتي لفم ه :األصػال، ومن شغبفم، فقؼولون

زوى هذا الطػل مع هذه األلعاب كطؾقـا أطؿالـا وحديثـا، ولربؿا ا اوال يؼطعو

أخروي، كسلل اهلل وخال هبا، فؼادته إلى جحقم؛ جحقٍم دكقوي، وجحقٍم 

 العافقة والسالمة.

  :عباد اهلل

إن بعض هذه األلعاب خطرها طؾى العؼقدة، وطؾى األمن، وطؾى 

ة، وطؾى األخالق أمٌر ضاهر تُعاين مـه كثقٌر من األُ وطالسؾوك،  سر، ؾى الصح 

وفقؿا تخػوكه،  ،فقؿا تبدوكه  يا طباد اهلل، ولرتاقبوا اهلل أال فؾتتؼوا اهلل

سائؾؽم يوم الؼقامة طؿا صـعتم مع أوالدكم، وطن هذه  واطؾؿوا بلن اهلل 
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 سقر طاصػته.ؽون أؿوها، وال يجوز لوالٍد أن يتُ ػ  ؾِّ الرتبقة التي كُ 

  ىاهلل، هل ترضقن أو أن ترَض  ةَ مَ أرأيت يا ُطبقد اهلل، أرأيِت يا أَ 
َ
 أن تسؼي

أحٌد ذلك، ففذه األلعاب قد تؽون أشد من هذه  ىولدك السم؟ ال يرَض 

 السؿوم كسلل اهلل السالمة والعافقة.

وفؼـي اهلل وإياكم التباع الؽتاب والسـ ة، وهداين وإياكم إلى ما فقه 

فوز سؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽم، وياة، أقول ما تضواكه والجـر

 أستغػر اهلل. ،الؿستغػرين

 

 

 



 

 01  

 

 

 اخلطبت الثانيت
 

لحؿد هلل طؾى إحساكه، والشؽر له طؾى توفقؼه وامتـاكه، وأشفد أن ال إله ا

وسؾم  إال اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسوله، صؾ ى اهلل

 تسؾقًؿا مزيًدا.اكه، وسؾ م طؾقه وطؾى آله وأصحابه وإخو وبارك

 أما بعد...

فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل، واطؾؿوا أن من وسائل الرتبقة الرتفقه الربيء لفمالء 

كان ُيداطب أوالد  األوالد من الذكور واإلكاث، فالـبي 

 .بـاته وُيؿازحفم، وُيتقح لفم فرصًة لؾفو الربيء 

ي يف طؼول ة التي قد تُ ولذلك طباد اهلل توجد بعض األلعاب السؾقؿ ـؿِّ

إلى بعض  اوكػوس األوالد شقئًا من األمور اإليجابقة، ولؽن التـبقه كان مـصبًّ 

 هذه األلعاب التي يغػل طـفا كثقٌر من الـاس، أال فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل.

ي يف الخطبة الثاكقة أضع بعض الحؾول والخطوات التي قد تؼودكا ولعؾِّ 

اب الشريرة الخطقرة التي تُػِسد العؼائد حاصرة هذه األلعإلى م بنذن اهلل 

 واألخالق واألفؽار، والتي تزرع العـف يف صدور وكػوس كثقٍر من أوالدكا.

فؿؿا يـبغي لك يا ُطبقد اهلل أن تتدخل أكت، وأن تتدخل أم الطػل يف قضقة 

ي، وإكؿا اختقار األلعاب، وهذا أمٌر لقس  طؾى قبقل طؾى قبقل االختقار والتشفِّ

م، فنن كـت ال بد فاطاًل من اإلتقان هبذه األلعاب فقجب طؾقك أن اإللزا

تتدخل يف اختقارها ويف مراقبتفا، خاصًة وأن بعض هذه األلعاب أصبح الولد 
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يتصل بالعالم الخارجي طرب هذا اإلكرتكت، وربؿا تواصل مع أشخاٍص ال 

 ػه.تكه إلى ما فقه حويعرففم وال يعرفوكه، فقؼود

اهلل، وأكِت أكِت يا أمة اهلل توصقان الولد دائًؿا بعدم  يا طبد أكَت  لكَت ف

صحبة الغرباء، وبالسمال طن األصدقاء، فنن يف هذه األجفزة غرباء، ويف هذه 

ٍل أخرى، وربؿا يؽوكون ؾَ األجفزة أصدقاء التحؼوا بولدك، ربؿا يؽوكون من مِ 

 يا طباد ق، أال فؾتتؼوا اهللطصابات تسعى إلى تدمقر العؼائد والسؾوك واألخال

 اهلل.

  :أمٌر آخر

كان أبًا أو أم أن يجعؾوا وقتًا محدًدا لؾعب همالء  يجب طؾى الوالد سواء

ه، وهذا ال شك بلكه كهنم ُيؾزموكه بوقٍت محددٍ ال يتجاوزإاألصػال، بحقث 

 سقُخػف من هذا اإلدمان الخطقر طؾى هذه األلعاب.

  :أمٌر آخر

األجساد طرب الربامج األخرى، ؿقة األفؽار وكذلك ؼضقة تـتعؾق بيما 

والتي ال يخؾو مـفا مصٌر وال طصر، فؿوجودٌة وهلل الحؿد والؿـ ة، وذلك من 

خالل األكدية الرياضقة، أو من خالل الؿراكز الرياضقة، أو غقر ذلك، وكذلك 

ها الزج  هبم يف حؾؼات تحػقظ الؼرآن، أو يف مراكز تعؾقم الؾغات، أو يف غقر

بنذن  ودكقويةً  ديـقةً  بالؿجزوم الؿحؼق أهنا ستُضقف إلقه فوائدَ من األمور التي 

 بدل هذا اإلدمان طؾى مثل هذه األلعاب الخطقرة. اهلل 

ا  ...كذلك عباد اهلل من المهم جدًّ

أن يؽون هـاك حواٌر بقن الوالد وأوالده الذين ُيؿارسون مثل هذه 

طؼائدهم، قن أفؽارهم، وتحصقن األلعاب، حواٌر وحديٌث يؼوم طؾى تحص
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هذه األفؽار الطارئة، والتي ربؿا تغزو العؼول  موجعل مـاطة لديفم أما

والؼؾوب، فقجب طؾى الوالدين أن يسعوا يف تحصقـفم، ويف تطعقؿفم، وذلك 

من خالل األصول الشرطقة، والؼواطد الؿرطقة التي تُؿثل جداًرا صؾبًا ال 

 .وقوته ه بحول اهلل تستطقع سفام األطداء أن تخرتق

أما أن ُيرتَك الولد هؽذا هنبًا لفذه األلعاب ولفذه الؿواقع، ففذا وربي أمٌر 

ال سقؿا وكحن يف زمٍن ويف وقٍت لقس يف هذه الربامج وال  ،غايٌة يف الخطورة

يف هذه الؿواقع محدودية أو حدود، وإكؿا فضاٌء مػتوح يسبح فقه أوالدكا 

ُيؿقِّزون بقن الحق والباصل، وال  ه سباحًة خطقرًة، السبًحا خطقًرا، يسبحون فق

 بقن العدو والصديق.

 أال فلتتقوا اهلل يا عباد اهلل، 

يجب أن تؽون طؾى ولتعؾؿوا أن الؿسمولقة طظقؿة، وأن الؿسمولقة 

ا، وأوالد الؿسؾؿقن  مستوى الحدث، فلحداث هذا الزمان خطقرٌة جدًّ

تؼي برتبقته إلى طؾى كل والٍد أن ير ُيستفدفون من هـا ومن هـاك، فالواجب

مستوى الؿسمولقة، وإلى مستوى الحدث، وإلى هذا الؿستوى الذي أصبح 

ن أوالدكا، وكحؿي ثؿرة أفئدتـا، وك ؿي أيًضا حال يخػى طؾى أحد، هؽذا كُحصِّ

 هذا الشباب الذي ُيؿثل قاطدة األمة، والسواطد الؿتقـة لفذه األمة.

 ...ىعم عباد اهلل 

تبة طؾى بعض رتطؾى بعض األضرار الؿ ، ومروٌر سريعطجؾى هذه تطوافةٌ 

هذه األلعاب اإللؽرتوكقة التي غزت غالب البقوتات، فالواجب طؾقـا أن كتؼي 

 ، وأن كحرص طؾى تربقتـا، وأال كغػل طن هذه الؿسللة.اهلل 
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ويجب طؾى كل والٍد أن ُيعطي بقته قدًرا كبقًرا من زمـه ومن وقته ولو طؾى 

تى يضؿن سالمة أسرته، وحتى يؼف بقن ض األمور الدكقوية ححساب بع

ى األماكة يدي اهلل   .وقد أد 

أن يحؿقـا وإياكم وجؿقع الؿسؾؿقن من الشرور، إكه خقر  فـسلل اهلل  

 مسمول.

 

 

 

 


