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   الدليل. كر  مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
تن بتال   ونعتوذُ  ونستتغف ُره، ونستتهدي  ونستتعيُن  نحمُده هلل، الحمد   إنَّ  تنا شترور   م  النتا، وستياات   أنُفس  تن   أعم  تد   م   ي ه 
ت د   ف ُهو   ّللاَُّ  تن   ال ُمه  م  تل ل   و  ل تن   ُيض  تد   ف  ل يًّتا ل ت ُ  ت ج  تًدا، و  ش   أنَّ  وأشتهد لت ، شتريك   ال وحتده للاُ  إال إلت  ال أن   وأشتهد ُمر 
ت     وديتن   بالهتد  ربُّت  أرستل  وخليُلت ، وصتييُّ  ورستوُل ، عبُده ُمحمًَّدا نبيَّنا تر ه ولتو ُكل  ت  التدين علتى لُيظهتره الح   ك 

لتين، الُغتر    وأصتحاب   الطتاه رين، الطي  ب تين بيتت  آل وعلتى عليت  وستالُم  رب  ي فصلواتُ  الُمشر كون،  ومتن الُمحجَّ
  :اإليمان إخوة بعد أم ا الدين، يوم إلى ب ُهداهم واهتد  درب هم على سار

َتِري  َمن   النَّاسِ  َوِمنَ ) يقول للا تعالى وهو أحكم القائلين: وَ  َيش  ـرِ  ّللاَِّ  َسـِِللِ  َعـن   ِلُيِضلَّ . ال َحِديثِ  َله  ـم   ِبَغل   ِعل 
 [.6 :لقمان] (ُمِهلن   َعَذاب   َلُهم   ُأوَلِئكَ  .ُهُزًوا َوَيتَِّخَذَها

تتتليُ  ثيشتتتتره لهتتتو الحتتتديمتتتن النتتتا  متتتن  تتت ،ل النتتتا  عتتتن ستتتبيل للاض  تعتتتالى ا خلقهتتتم للا وعتتتن هتتتده للا، عم 
ها السادة أن تشغل النفس بالخستيس عتن النيتيس، لهتو الحتديث لهو الحديث أي   ألجل ، فما هو لهو الحديث؟

عتتاب تافهتتة أو أو موستتيقى أو أل كتتان، غنتتا    اكائنتتا متتعتتن حضتترة للا تعتتالى  ويصتتدُّ  ،متتا يشتتغل عتتن للا كتتل  
هتتتا لهتتتي القلتتتل ويوكتتتل الوقتتتت ويضتتتيع العمتتتر وال يثمتتتر الخيتتتر فهتتتو متتتن لهتتتو الحتتتديث أيُّ غيتتتر ذلتتتك، كتتتل متتتا يُ 

 .األحبة
حتتى  ،في مجتمعنا وفتي غيتر مجتمعنتا اوعن شر مستطير فش ،عن دا  خطير -ها السادةأي  -وحديثنا اليوم 

 .أال وهو ألعاب الجوال ؛دا  انتشر بين أيده الكبار والصغار .لم أجمعامشكلة على مستو  الع اغد

تتإلتتى جهتتاص ختتا  ُيتت تحتتتاج فيمتتا مضتتى أيهتتا الستتادة كانتتت ألعتتاب الفيتتديو ا ا كن تتربط علتتى التلفتتاص، نتتذكر لم 
وكانتتت فقتتط  عليهتا، فكتتان التتبعي يضتيع الوقتتت فتي المنتت ل ،التتتي تتربط علتتى التلفتاص "ة األتتاره عب تتلُ " اصتغارً 

قد غدت هذه األلعاب على أجهت ة الجتوال التتي غتدت ها السادة و ا اليوم أي  األغنيا  والميسورين، أم  بين أيده 
 ...بتل وحتتى فتي الجتامع والمدرستة ،بين أيده الكبار والصغار، فتي البيتت وفتي الشتاري وفتي الستوق منتشرة 

 !!!وتر  النا  منشغلة بهذه األلعاب ،تر  النا  منشغلة بجواالتها

فتتي  ، ا فينشتغل بهتتا، يجلتتس فتتي محل  تتا، يجلتتس فتتي المستتجد أحياًنتتمدرستتة أحيانتتا فينشتتغل بهتا ستترً يجلتس فتتي ال
وهتتو يلعتتل، ستتاعات وويلتتة وواقتتات مهتتدورة ورقتتاب فتتي بيعتت  وشتترائ  فتتتر  عينتت  فتتي هتتذا الجتتوال  ،ستتوق 

ال وللا،  !ألجتتل البحتتث العلمتتي؟ ا ألجتتل متتاذا؟ ألجتتل العلتتم والتتتعلم؟!منحنيتتة وأعتتين بنظتتارات تتت داد ستتماكته
ولعل وتفاهة، إضاعة للوقت، وإضاعة للعمتر ورستول رقاب منحنية وأعين ت داد سماكة نظاراتها ألجل لهو 
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اغتــنم خمسـا قِــل خمــك  بــبابك قِــل هرمــك  و ــحتك قِــل "لتك مخاوبتتا:  للا صتلى للا عليتت  وستلم يقتتول
 اإليمتان ل  ع  ُشت فتي والبيهقتي مستتدرك  فتي الحتاكم رواه ] "ل موقـكسقمك وغناك قِل فقرك وفراغـك قِـل بـغلك وحياقـك قِـ

 [عنهما للا رضي عبا  ابن عن وغيرهما

ها يضيعها كثير من الشباب وكثيتر متن الرجتال علتى ألعتاب الجتوال، ستاعات وويلتة تضتيع، لُّ جُ هذه األمور 
تتتؤذه العتتين والرقبتتة والظهتتر لمتتاذا أيهتتا الستتادة؟ ألجتتل   ع العافيــةضــي ِ قُ ع أيــام الشــباب  ضــي ِ قُ ع العمتتر، ضتتي   تُ 

ال قزول قـدما عِـد "خبرا: يقول لنا مُ  -والحديث في الصحيح- مى للا علي  وسل  ألعاب فقط، ورسول للا صل  
عتن شتبابك وعتن قوتتك وعتن عمتر   ر منهـا عـن بـبابي فيمـا أبـ  "يوم القيامة حتى يسأل عن أربع  وذك

لعتتاب التتتي فهتتل ستتتجيل بتتوني أضتتعت الستتاعات الطويلتتة علتتى تلتتك األلعتتاب، تلتتك األ ،هتتا اإلنستتانستستتول أي  
 ...تضم جملة كبيرة من المفاسد فضال عن مفسدة إضاعة الوقت والعمر

علتى المستلم متن إفستاد عقيدتت ، بعتي األلعتاب تتر   وال أضترَّ إفساد للعقائد  ها السادة فيهتا تلك األلعاب أي  
ستبحان  وتعتالى  الترب  اسمها الحرب مع اآللهة، الحرب متع المالئكتة، تتراهم وقتد صتوروا اآللهتة وقتد صتوروا 

بووصاف وأشكال ال تلي ، تراهم وقد جسموا المالئكة والرسل وكل ذلك يدخل في العقل الالواعي عنتد الفتتى 
 ...أو عند الشاب

فتتر  فيهتا العتره والتعتره وتتر  فيهتا الحركتات المثيترة وتتر  الشتباب  إفسـاد األخـ  فتي تلتك األلعتاب تر  
بونهتا ألعتاب كرتونيتة وفيهتا متن الرستوم متا هتو أشتد فضتحا راة بحجتة والصغار يولفون النظتر إلتى العتره والُعت
 ...بحجة أنها لعبة كرتونية ، ير  األب ولده ينظر إليها فال يوب وأشد من الصور الحقيقية أيها السادة

وانتشتتار البذائتتة والشتتتائم ودرجهتتا علتتى ألستتن الشتتتباب  الفحــف فــي الكـــ مفتتي هتتذه األلعتتاب انتشتتار تتتر   
لــيك المــ من "للا صتتلى للا عليتت  وستتلم يقتتول:  يشتتتمون بوقتتذي األلفتتال ورستتولوالفتيتتان، تتتراهم ويلتتة اللعتتل 

 ..."بطعان وال لعان وال فاحف وال بذيء

، ألعتاب العنتت  قعلـيم التهــور  قعلــيم العنـي  قعلــيم القمـار  قعلــيم قعـا ي المخــدرا تتر  فتي تلتتك األلعتاب 
والقتتتال التتتي تراهتتا اآلن يلعبهتتا الشتتباب ويتتداومون عليهتتا، صتتور تتكتترر آالف المتترات ستتاعات وويلتتة حتتتى 

ادا عليت  فتال ينكتره وال ينفتر تدخل العقتل الالواعتي عتن الشتاب والفتتى والرجتل فت ذا رأ  هتذه المنكتر كتان معتت
 ...من 
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ــدأ بحــب االستكشــا أيهتتا األحبتتة، ألعتتاب يتتديمون عليهتتا ستتاعات وويلتتة،  ، ستتمعنا باللعبتتة الفالنيتتة تعتتال قِ
نجربها، تبدأ بحل االستكشاف فتنتقل إلتى الممارستة فمتا تلبتث أن تغتدوا إدمانتا فت ذا غتدت إدمانتا تطتور هتذا 

 ...أصبح النا  يعيشون في ع لة وانطوائية، مرض الع لة واالنطوائيةاإلدمان إلى 
تتتراه متتع أصتتدقائ  !! ال ترفتتع متتن علتتى الجتتوال أدختتل إليتت  فتتي محلتت  فتتال يكلمنتتي إال الكلمتتات القليلتتة وعينتت 

 !!!واألصدقا  مع بعضهم واألخوة في بيتهم وكل واحد منهم عين  في جوال  بحجة أنهم يلعبون 

إضتتافة إلتتى أمتتراض صتتحية وخيمتتة، آفتتار صتتحية نفستتية وجستتدية ذكرنتتا منهتتا  ،مــرا العزلــة واالنطوائيــة
  إليهتتتا متتترض التتتتوتر العصتتتبي والشتتتد العصتتتبي وأضتتت ...ضتتتع  البصتتتر ومنتتتاقير الرقبتتتة وانحنتتتا  الظهتتتر

 الكـوابيك فـي الللـليضاف إلى ذلك ما غتد  يعتاني منت  األوفتال متن  ..ومرض الع لة واالنطوائية النفسي
متتن جتترا  المنتتابر القبيحتتة التتتي يرونهتتا فتتي تلتتك اللعتتاب، يتترون ستتفك التتدما  ويتترون القتتتل ويتترون تقطيتتع 

كتتتل هتتتذا أيهتتتا الحبتتتة ستتتبل جملتتتة متتتن األمتتتراض الجستتتدية والنفستتتية ، شتتتال  وفتتتوق ذلتتتك الفستتتاد األخالقتتتياأل
الفتيتان، تتر  اآلن كثيترا متن األوالد   واالجتماعية فانعكس ذلك على سلو  الشباب، انعكس ذلك على سلو 

يضتتربهم ويشتتتمهم وتتتراه فتتي يتتتوفرون بمتتا يرونتت  فتتي تلتتك األلعتتاب فتتتراه عنيفتتا فتتي تعاويتت  متتع أصتتدقائ  تتتراه 
 ..كثير من األحيان يحاول أن يقلد ما يراه في تلك األلعاب

تشتتييد الحالتتة الجتماعيتتة ولفيمتتا مضتتى أيهتتا األحبتتة كانتتت األلعتتاب وستتيلة لتقويتتة الجستتد ولتع يتت  التتروابط ا
النفستتية عنتتدما تلعتتتل الرياضتتة متتتثال متتع إخوانتتك، متتتع أصتتدقائك، فونتتتت تقتتوه جستتد  وتنشتتتط بتتدنك وتغيتتتر 
أيهتتتا نفستتتيتك وتقتتتو  بهتتتا وتتتت داد اجتماعيتتتة وألفتتتة متتتع إخوانتتتك، فتتتي أن هتتتذه األلعتتتاب غتتتدت بتتتالعكس تمامتتتا 

عَ  ِإنَّ ))تعتالى: للا  األحبة، أين أنتت أيهتا الشتاب وأيتن أنتت أيهتا الرجتل متن ستؤال ـم  َبَصـرَ  السَّ ُفـَ ادَ  َوال   ُكـل   َوال 
َلِئكَ  يُ  َكانَ  ُأو  ُئوالً  َعن   [.36 االسرا ] ((َمس 

  أيتن أذهبتت  وفيمتا أضتعفت ، ستستول عتن عافيتتك ووقتتك وستستول فتوق ذلتك بمتاذا نفعتت ستسول عن بصتر  
تتتك، ونحتتن فتتي وقتتت رختتا  حتتتى تضتتيع وقتتتك، أمتتم الكفتتر قاوبتتة تكالبتتت علينتتا معاشتتر المستتلمين وشتتبابنا أمَّ 

مستتتغرقون فتتي األلعتتاب، لتتيس هتتذا فحستتل بتتل تتتر  ورجالنتتا يضتتيعون الستتاعات الطويلتتة متتن أوقتتاتهم وهتتم 
شباب لكتي يعتنتوا  بعضهم يعاني الفقر والقلة والفاقة وهو يضيع وقت ، أمر عجيل أيها األحبة، أتينا ببضعة

الكبيتر فتي  متتر  جتده، فتي حتين ون ون ويمل تبورض صراعية ف ذا بهم يعملتون ستاعتين أو فالفتة فيتعبتون ويكل ت
الستتن وقتتد تجتتاوص الثمتتانين يعمتتل عشتتر ستتاعات فتتي األرض يفلتتح ويتت ري ويبنتتي فتتي هتتذه التتبالد، أه شتتباب 

 ؟!!يبني األمة وقد ضاي وقت  وضع  بدن  وضاعت عافي س
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ال قكونـوا "قتال لنتا:  -مى للا عليت  وستل  صتل  -رسول للا  ...ها عادةإن   ،ها موضةال تقل إن  األخ الحبيل، أيها 
ــاس أســأقمإمعــ ــاس أحســنتم و ن ســاء الن هتتا الستتادة فتتي مثتتل هتتذه إنمتتا شتتون المتتؤمنين أي   "ة إن أحســن الن

ت أن يكتتون حتالهم، حتتال   الحتاالت َرُضــوا اللَّغ ــوَ  َسـِمُعوا َوِ َذا))ن امتتتدحهم للا عنتدما قتتال: م  ــيُ  َأع   َلَنــا َوَقــاُلوا َعن 
َماُلَنـــا َمـــاُلُكم   َوَلُكـــم   َأع  ُكم   َســـَ م   َأع  َتِغـــي اَل  َعَلـــي  َجـــاِهِللنَ  َنِ  وال نرضتتتاها  ،ال نبتغيهتتتا ألنفستتتنا [.55 القصتتت ] ((ال 
 ...بنائنا، أللرعيتنا

: -مى للا عليتت  وستتل  صتتل  -كمتتا أنتتك متتومور بهتتذا األمتتر لنفستتك تتتذكر قتتول النبتتي  ،أختتا اإلستتالم ،هتتا الرجتتلأي  
بناتتك و وستستول عتن صوجتتك  ،ستول عتن ابنتكوستُ  ،ستول عتن ولتد ستُ  "كلكم راع وكلكم مس ول عن رعلتـي"

هذه األلعاب لم تعد وسلي  لقضا  وقت الفراغ هذه األلعاب أيها الستادة غتدت وستيلة تتؤفر فتي  ...وأهل بيتك
وتتوفير المدرستة والجتامع، تتؤفر فتي بنتا   يتتوفيرا يفتوق تتوفير المعلتم ويفتوق تتوفير الشتي  المربتتربية األوفتال 

 !جسدية وفي توجهات  االجتماعية وأنت تترك  عرضة لهاشخصية ولد  النفسية وال

   الواحتدة متنهنتترا ن،ولتدهأمتن إصعتاج  نخلصتكثيتر متن األمهتات فتي البيتوت لكتي يت المصيبة أيهتا الستادة
تتتنتت ل وتُ  فتتتر  األم غارقتتة متتع جاراتهتتا فتتي فرفرتهتتا  ،هتتذه األلعتتاب علتتى جهاصهتتا الجتتوال وتعطيتت  لولتتدها لُ نص  

 ،على متاذا يتتدربال و  ،ال تدره على ماذا يتفرج ،وتشغل ولدها ويلة النهار بهذا الجهاصوفي إضاعة وقتها 
 .على ماذا يتعلم لكي يغدو ل  سجية عندما يكبر ويشلال و 

تت ،ةأيهتتا األحب تت تت ،ة اإلستتالميتتا أم   ،وكستتبوا منهتتا ماليتتين التتدوالرات ،ار التتذين اخترعتتوا هتتذه اللعتتابأيكتتون الكف 
القضتتتتائية متتتتن     وترفتتتتع التتتتدعاو إال  ال يمضتتتتي أستتتتبوي  ؟!ر متتتتنكم علتتتتى ذراريهتتتتم وعلتتتتى أهلهتتتتمأيكونتتتتون أغي تتتت

 ، فتتي بتتالدالغتتربفتتي المنظمتتات التعليميتتة والتربويتتة علتتى تلتتك المؤسستتات التتتي صتتنعت هتتذه األلعتتاب، اآلن 
تت منتتع انتشتتارها لكثتترة متتا شتتاهدوا متتن آفارهتتا الستتلبية وقتتد حمتتالت قويتتة ألجتتل إبطتتال هتتذه األلعتتاب و  ،ارالكف 

ال يهتمتتون  ،ه العتتره والتعتتر    لموضتتويهم ال يهتمتتون كثيتترا صتتحيح بتتونانعكتتس ذلتتك ستتلبا علتتى ستتلو  األوالد، 
ا نحتن معاشتر اإلستالم فكتل أم ت... نت  والقتتلولكن يخافون من موضوي العُ  ،كثيرا لموضوي األخالق والقمار

 تعتالى أن يعيننتا وإيتاكم علتى  ، نستول للابت اجتماعيتا ودينيتا وأخالقيتا ال نرضت  وال نقبتلمرفوض عنتدنا ذلك 
 ...بليةو ن نحفظ أبنا نا وبناتنا من كل شر وسو  أ

 .أقول ما تسمعون واستغفر للا لي ولكم فيا فوص المستغفرين
 

  



 6من  6الصفحة  ألعاب الجوال خطرها وأضرارها :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

 الخطبة الثانية:
 اصتتتطفى، عبتتتاد للا، خيتتتُر الوصتتتايا وصتتتي ُة رب   البرايتتتاالحمتتتد هلل وكفتتتى، وصتتتالًة وستتتالًما علتتتى عبتتتده التتتذه 

ِلُكم  َوِ يَّاُكم  َأِن اقَُّقـوا ّللاََّ  ِكَتاَب ِمن  َقِ  َنا الَِّذيَن ُأوُقوا ال  ل  فتاتَّقوا للا عبتاد للا، فبتقتو  للا  [،131]النستا : ((َوَلَقد  َو َّ
نالع صمة   ..من الفتن، والسالمُة من الم ح 

واعلمتتوا إختتوة اإليمتتان أن شتتون المستتلم فتتي كتتل صمتتان ومكتتان أن يستتتثمر المتتتاح بتتين يديتت  فتتي نصتترة دينتت  
، المستتتلم يستتتتثمر متتتن حولتتت  كتتتي ينتفتتتع فتتتي دنيتتتاه واألختتتروه  نفتتتع التتتدنيوه ت  وفيمتتتا يحقتتت  لتتت  الة قضتتتيَّ صتتتر  ونُ 

 ...وآخرت 
كيتتأ أتعامتتل  متتان ألعتتاب الفيتتديو،، متترض إدمتتان التعامتتل متتع أجهتت ة الجتتوال، وإدهتتذا المتترض وهتتذا التتبال 

كبار مصنعي هذه األجه ة في لقتا  تلف يتوني قتالوا ال نخصت  جهتاص بونَّ قلت لكم في خطبة سابقة  ؟؟مع 
 ...نا قبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمرهلولد  
ملتت ع وقتد متع معلمتت  فتي المدرستة ،متع صمالئت  ،يريد أن يتواصل مع أصتدقائ بون ولده  :قد تسولني وهنا

 التواصل... ؟مجموعة على وسائل 
يستتتخدم  األوالد جميعتتا فقتتط للتواصتتل فيمتتا  ،غيتتر مقفتتول ألهتتل بيتتتك اأقتتول لتتك اعمتتل جهتتاصا واحتتدا مفتوًحتت

ا  أختا اإلستالم أن ا  إي توإي ت ،وتحت الرقابتة المن ليتة واألسترية ،ب شراف األم واألب ،والتعليمبالمدرسة   يتعل
  أن اتمضتتي أوقتتات األوالد بجهتتاص الجتتوال لكتتي ترتتتاح متتن إصعتتاجهم فتستتكت لهتتا، إي تتتتتر  صوجتتتك تريتتد أن 

ا، أنت راي وأنت مسؤول عن رعيتتك، إن كتان وال بتد فجهتاص ل سترة برقابتة المنت ل ا ونفسيً بولد  جسديً  تضر  
 ،فعتتاشتتياا نا ايتواصتتل متتن خاللتت  كتتل األوالد متتع متتن يخصتتهم فتتي مدرستتتهم وفتتي تعلتتيمهم، إن أردت أن يتترو 

تت ،ويكتتون ذلتتك بوقتتت بستتيط محتتدد وب شتتراف ومراقبتتتي ،رون فونتتا أختتتار متتا ستتي   ا األلعتتاب فتتال أضتتعها علتتى أم 
 .وال أسمح بها على أجه ة أوالده ،هم أبداجهاص 

ابحتث قلتت لكتم  فتي نصترة ديننتا وخدمتة قضتيتنا، فقتد وألننا نحن كمسلمين ال بد أن نستفيد من هذه الوستائل
 وأذكتتركم أيهتتا األحبتتة أنتت  ومنتتذ أن بتتدأنا خطبتنتتا فتتي هتتذا المستتجد، كتتل   ،متتا فيتت  النفتتع واختتتر لنفستتك ولعيالتتك

تجمتتتع  وصتتتفحتنا علتتتى الييستتتبو  atalsham.com/3https://www.doالخطتتتل تجتتتدونها علتتتى موقعنتتتا اإللكترونتتتي 
 ، أقتتول: الخطبتتتةةبتتكثيتتر متتن النتتتا  يستتولني عتتن الخط  atalsham3https://www.facebook.com/do دعتتاة الشتتام

أن متتتن كتتتان عنتتتده ستتتؤال أو استفستتتار أو مداخلتتتة يمكتتتن ، فكتابتتتةً  تنتتت ل كتتتل أستتتبوي مستتتجلة صتتتوتا ومفرغتتتةً 
رضتي للا تعتالى وفيمتا ينفعنتا فتي لكي نستثمر هتذه الوستائل فيمتا يُ  التعلي  على الصفحةيشاركها من خالل 
 إني داي فومنوا، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن نسول للا تعالى ... ديننا وآخرتنا

https://www.do3atalsham.com/
https://www.facebook.com/do3atalsham

