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  ارحمن  ارحمممبسم اهلل
احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، والصالة والسالم على نبينا حممد،      

 وعلى آله وصحبه أمجعني .. مث أما بعد:
 

هرو الييرام بالتيديرد بكمرف معلومرا  ) :(املوسوعة احلررة - ويكيبيدياحسب تعريف ) االبتزاز     
 باالسرتاابةلتردم  المرخص امليردإ، مل  ق ييرم المرخص امليردإ  معينة عن شخص، أو فعل شيء

وهرو ععر   .اةتماعيراملىل بعض الطلبا . هذه املعلوما  تكو  عراإة حمرةرة أو تا  يبيعرة مردمرة 
 .ستبزاز فال فارق بينيمااال

هو عرض يلب أ  يتوقف المرخص امليردإ مرن عمرل شريء مسرمو  بره  االبتزازباملع  العام،      
، الذي حيمل هتديردا  ينتيري بعمرل قر  قرانو  أو extortionلذا فيو خيتلف عن التيديد  عاإة،

 عنف ضد المخص مل  ق يستاب للمطالب.
ا علررى   وكررا  مصررطلت ابتررزاز أصررال  ميصررور ويسررمى املرراد املرردفوة نتياررة االبتررزاز رشرروة ملسرركا     

بالسرررران، أو بالةرامررررة، أو  ويعاقررررب علررررى االبتررررزاز مجررررو رسرررروم قرررر  قانونيررررة بوسرررراية مو ررررف عررررام
 .ا.هر.(الو يفة بكلتييما ويضاف يف بعض البلدا  الطرإ من

برل  ؛تطالعنا الصحف احملليرة واللكوونيرة بايديرد واملعر  عرن قضرايا االبترزاز بمركل شربه يرومي     
 أصبحت تلك األخبار والتيارير وةبا  إمسة هلا حتظى بالتعلييا  واليراء املتزايدو  ..

هنرا حتاج ملىل صفحا  لذكر شيء يس  من قضايا وخفايا االبتزاز ملال أنين سروف أتكرر أوقد      
 :منيا اليت يالعتنا هبا الصحفاالبتزاز قضايا اوين لبعض فيط عن

 (.بالصحة يبتز فتاة وينيي مستيبلهمن أةل تيرير ييب مو ف ) -1
بالريررراض بتيمرررة ابترررزاز  سرررريةاأليعمرررل بعيررراإة حلرررل املمررركال    اليررربض علرررى إكترررور  ممررريور) -2

 (الفتيا 
 (.مو ف بنك يبتز فتاة تبحث عن عمل يف مكة املكرمة) -3
 (. مبتز  يموط على متزوةة حديعا  أ  يز  هبا وأ  يكو  محليا األود منه) -4
 (.قام ععاكسة ومةازلة زوةة وزير حبريين الذيالستار على قضية املواين  السعوإي   داسد)مل -5
يف اتصرراد هرراتفي أةرترره مررو وكالررة أخبررار ا تمررو السررعوإي قالررت مواينررة مررن سرركا  ضررا : )وأي -6

حمافظة الطائف مل  حياهتا انيلبت رأسا  علرى عيرب، بعرد أ  تيردمت لحردا شرركا  االتصراال  
السررررتخراج رقررررم هرررراتف حممررررود، حيررررث برررردأ مو فررررو  مررررن المررررركة )حتررررتف  الوكالررررة ب مسررررائيم( يف 



 

 وملزعاةيررالتحرررهب هبررا وتسررريب بياناهتررا ألشررخاذ آخرررين أخررذوا يف هتديرردها، مالحيتيررا هاتفيررا  وا
 .(بمكل ةنو 

األمرررر أ  بعرررض الباعرررة  وهرررل تعلرررم يرررا ويييرررود المررريت واملستمرررار قرررازي المرررمري: وأيضرررا : ) -7
النظرراميني )ولفسررف ( يف بعررض حمررال  املسررتلزما  النسررائية ي خررذ أرقررام ةررواال  النسرراء لةرررض 

 (.اسلة أو االتصاد علييّن يف حاد وصود البضاعة ايديدة ووقوة ما ال حتمد عيباه الييام باملر 
 

االبترررزاز األشرررد قررروة وفتنرررة أال وهرررو االبترررزاز مرررن قبرررل الفتررراة؛ فكمرررا أ   ىولكرررن؛ أيضرررا  ال ننسررر     
 المرراب املبتررز تئررب لرره أنيرراب تيطررو وال ترررحم، فررال ننسررى أ  الفترراة املبتررزة عيرررب هلررا سررم تنفعرره مث

 هترب.
رررر     

 
؛ لفسرررررفو  ا البتررررزاز الفتيرررررا  للمررررباب لكررررن، البرررررد وأ  أتكررررر قصص رررراوحررررأ ال أكررررو   امل

 اشريم   اأ  توقرو رةرال  صرلب   احي ر أنعرى فيرل حتراود؛ صحافتنا ال تطالعنا هبرا، لةرابرة األمرر يف ا تمرو
 يف قفصيا  .

عليرره  -يوسررف   ابررن الكرررمأقررود: يكفرري لنررا تلررك اليصررة املمررورة .. قصررة الكرررم ابررن الكرررم     
مرن احلرب ليوسرف  يلبته بل وصلت ملىل ما وصلت ملليه فكما تعلمو  أ  امرأة العزيز قد -السالم 

وقال نسوة في ارندينة امحأة ارعزيز ترحاو  {والذي وصفه اليرآ  هبذا الوصف:  -عليه السالم  -
 .}إنا رنحاها في ضالل مبم  قد شغفها مبافتاها ع  نفسه 

ا مرر  وررر   رررم يفعررم مررا جمررحل رمسرر ن  ورم ون رر{األمررر بررامرأة العزيررز ملىل التيديررد: ل وصررل برر     
 .}ارصاغحي 

قرال ب  ارسر   أمرل إرري منرا {:  -عليره السرالم  -يب اهلل يوسف ويا ترا ماتا كا  رإ ن     
. فيررذه اةيررة ترردد }يرردعونني إرمرره وإر تصررحك عنرري بمررده  أأررل إرررمه  وأبرر  مرر  ار رراه م 

 ةزوةرعا  عظيمة منيا: شدة امرأة العزيز يف مراوإة يوسف عليه السالم، وهري كمرا تعلمرو  على م
 ، فيذا من أشد ما يكو .سيدة تا  منصب ومجاد، لكنيا وقعت أس ة حلب شاب خيدميا

 
وأعتيرررد أ  هرررذه اليصرررة تكفررري، وتكفررري، برررل وتضرررو النيررراط علرررى احلرررروف؛ فكمرررا أ  هنرررا       

ن عررردد، واألمرررر حيتررراج ملىل حنتررراج ملىل عيوبرررا  للمبترررزا ؛ فالسرررالم إيررر اعيوبرررا  للمبترررزين، أيض ررر
نررا يعلررم  ايررة قصررة يوسررف عليرره السررالم، حيررث إبررر  اليضررية ضررده، ولبسررت برره، وهررو لكنظررام، و 

 بريء منيا كرباءة الذئب من إمه.



 

ملقرررراء فكيرررف حبررراد شررراب يف هرررذا العصرررر امللررريء بفتيرررا  هرررن وهرررن مث هرررن مرررن يتيررراف  علرررى      
اب بكرررل معرررا  القرررراء مرررن )عطرررر، ونيررراب، وكحرررل، وإلرررو، وحركرررا ، وابتسررراما ، وترررربج، بالمررر

ملال مرا رحرم ر   - لالبترزاز( اوتةنج، بل ورعا الكع  مرنين يبراإر  ملىل االتصراد ب رقرام المرباب يلب ر
-. 

ذا ا حيرث ييرود ا ررب هبرروبعاالرة أتكرر هنرا قصرة تكرهترا ملحردا الصرحف عررن فتراة ابترز  شراب       
أما أعاب اليصص وأقرهبا وكانت الفتراة فييرا هري ايانيرة أ  أحرد المرباب وقرو يف حرب : )النص

ةنو  من يرف واحد مو فتاة لعوب استةلته شر استةالد حرأ انره صررف علييرا أكعرر مرن  سرة 
وسرربعني ألررف ل وبلةررت الرردناءة يف هررذه الفترراة أ  رفضررت الررزواج منرره واإعررت أ  أهليررا هررم مررن 

وملرررا خطبرررت مرررن شررراب آخرررر كانرررت تسرررتةل هرررذا املسررركني يف توصررريليا ملىل السررروق لمرررراء رفرررض 
مسررتلزماهتا اسررتعداإا  للررزواج مررن قرر ه وق تيررف األمررور عنررد هررذا احلررد بررل اشرروا هلررا فسررتا  الزفرراف 

 .(وتكفل عصاريف شير العسل يف ملحدا الدود اةسيوية
من االبتزاز أال وهو )ابتزاز الفتاة للمراب( حيرث  وقد أشار أحد التيارير ملىل خطورة هذا النوة     

الفتراة هري الريت أعطرت  أ معظم احلاال  اليت أعلن عنيا يف الصحف تبرني فييرا ييود التيرير ب   )
الرةل ليبتزها وهنا جيب أ  يناهلا شريء مرن العيراب ال  السركو  عنيرا  أومعلوما  عنيا للماب 

 كررا  السررو مطلوبررا سررواء للرةررل أو املرررأة ال  وملتابعررد . قررد جيعليررا تتارررأ وتررتيم شخصررا آخررر فيمررا 
 (.أخراجيب معاقبة يرف وتر  آخر ليكرر فعلته مرة 

 
 :حزمة من املفاتيتفه، وجنمو أإلته .. حنتاج ملىل اولكي نلخص املوضوة، ونلملم أير *      
ي عرررن املنكرررر، قرررد األمرررر بررراملعروف والنيرررملبرررالجل اييرررا  املعنيرررة كيي رررة أ   األول: ارنفترررا  -     
ر سال سرلمني  رن حيراود وقرد أببترت فعاليتيرا يف حرل هرذه اليضرايا وحفر  فتيرا  امل اواضرح   اجناح 

حبيرث  ا، و ا جيدر به الذكر أ  اهلي رة تتعامرل مرو معرل هرذه اليضرايا بسررية تامرة ةرد  مليياة المر هبن
 .الفتاة وختلصيا من شر هذا املبتزحتاف  على مسعة هذه 

اهلي ررة فرررة وتطلررب رقررم الفترراة ( لتتصررل برره 505) اسررتعالما  إليررل اهلرراتفا يعرررف رقررم ومجيعنرر     
يف معرررل قضرررايا  ايف منطيتيرررا، وسررتيف اهلي رررة مررو كرررل فترراة حتتررراج ملىل مسرراعدة منيرررا وخصوص رر الرريت

فيرررا تررررا هرررل  ؛ز تئررراباالبترررزاز والعررررض، فرررال تررروإإ أي فتررراة يف تلرررك أل  لليي رررة أسررروإ، ولالبترررزا
ب أ  ييفوا يف وةه أسد هزبر؛ بالطبو سوف ييربو  من أود مساة لصو  زئر ه اتئة يستطيو عمر 

 األسدي املدوي.



 

خرراإة؛ وعنررد الررذئب املبابتسررامة األسررد، وال تنخرردعي محايررة فكررو  يررا أيتيررا الفترراة قريبررة مررن      
 كمف السرائر.نالفواةو ت

 
 رة األمرر براملعروف والنيري عرن املنكرر إعت الرئاسة العامرة هلي ومن باب الميء بالميء يذكر؛     

ملتيرررى مكافحرررة يف  حررردإ  اهلي رررةقرررد للتمررري  بالعيوبرررا  الررريت تكرررو  يف قضرررايا ابترررزاز الفتيرررا ، و 
مكاترررب التو يرررف  ؛أسرررباب يررررائم ابترررزاز الفتيرررا  يف اململكرررة، ويف يليعتيرررا 6ايررررائم املعلوماتيرررة 

الرومهي املعلرن عرن حاةتره لو رائف نسرائية ويرتم  الومهية حبيث يتم التواصل بني بيت الفتراة واملكترب
ابتررزاز الفترراة مررن خررالد مررا ب االحتفرراأ برره مررن صررور أو مكاملررا  هاتفيررة  ررت بةيررة احلصررود علررى 

الكعرر  منيررا ال يعمرل يف ا رراد الررذي حتمررل  أ و يفرة، ملضررافة ملمرراقل ا يايرة النسررائية الرريت اتضرت 
بعتيا اهلي ة تصوير املرأة يف هذه املماقل مرن حيرث ال تمرعر امسه، وتبني يف كع  من اليضايا اليت تا

خاصة عند تعرييا ألي عمل من األعماد اليت تتم يف املمرةل كاملسراج، مث تبردأ مسراومتيا وابتزازهرا 
مررن قبررل اليررائمني علررى املمررةل. وقررد اتررد األمررر ملىل اليررواإة علييررا واسررتةالهلا كمصرردر إخررل بابررت 

خرررررا ر حسررررب هي ررررة األمررررر برررراملعروف والنيرررري عررررن املنكررررر ر تتمعررررل يف هلررررم واألسررررباب األربعررررة األ
االختالط ، واستةالد المربكة العنكبوتيرة  علرة يف قررف احملاإبرا  أو اقتحرام مواقرو انونرت خاصرة 

 واحلصود على صور الفتاة وأسرار خاصة والتفكك األسري وعدم وةوإ راإة قوي للمبتزين.
 

هرررو أنررره حتررردم العديرررد مرررن حررراال  االبترررزاز يف  ررراد الو رررائف  :ارثررراني واألهرررم ارنفترررا  -     
النسائية، بل يتصيد هؤالء الذئاب حاةة الفتاة للو يفة لكي يوقعو ا عطالبيم الدني رة؛ فممرا الليراء 

 وملما الفصل من الو يفة.
 اهلي ا (: )أحد رؤساء الميت عبدالرمحن بن محد الدعيلجويف هذا ييود      
اهل يف تزويررد اةخرررين باألرقررام واملعلومررا  ا اصررة، خاصررة ملررن يرردعو  قرردرهتم علررى التسرربرر        

تو يرررف الفتيرررا ، ممررر ا  ملىل أ  هرررؤالء األشرررخاذ هرررم مرررن ف رررة احملترررالني، وال جيرررب االجنررررار وراء 
أكاتيبيم أو الرضوخ لوسائل االبتزاز والتيديرد الريت اارسرو ا حبرف الفتيرا . إاعيرا  كرل فتراة يف حالرة 

 رقبتيا يف البحث عن عمل لطرق الينوا  الرمسية.
 

االبتررررزاز عررررن يريررررف تسررررايل مكاملررررا ، أو  أر وهررررو: ارثارررررأل واألبثررررح انت رررراب ا تررررا فارن -     
تسررايل صررور وميررايو؛ وهنررا حنترراج ملىل وقفررة: هررل عرررض الفترراة ومسعتيررا أصرربحت رخيصررة حبيررث 



 

ه ييلرررة نررروالرررذي رعرررا ال ختررررج م اماالهترررجيعرررل أي صرررورة هلرررا، أو أي صرررو  هلرررا مسرررال يف قفرررص 
 حياهتا.
ميطررو قررد يكونررا  بالصرردفة، تسررايل صررورة، أو  التيرراطيررا كرررام .. انتيكررت أعررراض بسرربب      

 ية يف حفلة أو عرس أو حأ رعا مدرسة.، أو ليطة من كام ا متخفبالةلط ورعا مكاملة
قررد  هررذا العصررر التكنولرروةي يف   )تسررايل صررو  أو صررورة( أعتيررد أ  أي امرررأةهررذا  األمرررا     

حنتراج ملىل أ   .ب سريل الطررق؛ لرذا .تتعرض له ألنه أصبت من السيل والمكرا  أ  يرتم تلرك برل و 
: الصورة، وامليطو ال يعنيا  للفتا  انزرة العية بالفتاة، والزوةة، واألسرة، وا تمو؛ ونيود هلم مجيع  

نسررياق وراء هررذا املبتررز واالنصررياة لمرررويه هررو شرريء، بررل اال كررر، والطرراهرة، واحلسررنة السررمعة أيالب
 وإنيا. االعيب والعار ورعا اهلال  إين  

 
زاز، برررل واملمرررار  يف أقلرررب مباريرررا  االبتررر يايرررواد هرررو الالعرررب الرئيسررر :ارحابررر  ارنفترررا  -     

.. فيرررا تررررا .. هرررل سررر لنا أنفسرررنا عرررن ةرررواد يف يرررد مراهيرررة، يسرررير معيرررا، ه يرررور ومج وعلرررى أرضررره
على رنته، وتيفرز مرو نةمتره، وختفرف مرو صروره، وتتسرلى عيايعره، وختفري رسرائله .. بكرل  وتستيي 

ة لررن ن خررذها مررن وضررو  أوإ ملةابررة: هررل سرر لنا أنفسررنا عررن خطررورة هررذا األمرررب أم أ  العظررة والعرررب 
 ب.أصحاهبا ، بل من قصة حننقصة مسعناها

 .أوىللكن احلفاأ على العرض أشد وأهم و ميم؛ و  اهلاتف النياد     
( مررن احتياةررا  األسرررة مررن %70حررف للفترراة؛ ولكررن هرراتف املنررزد يفرري بررر) واهلرراتف النيرراد     

 االتصاال .
 مرن لرى الكعر خ  للفتراة؛ ولكنره واهلل، وبراهلل، وتراهلل، شرر وفيتره وعرار قطرى ع واهلاتف النياد     

، وعلرى الكعر  مرن يرنأزواةهب ، وعلى الكع  من النسراء فردنف فرر أبكارهنبسببه  الفتيا  ففضت
 األسر ففرقيا.

راهيررة، ولكررن للاميررو مررن ايررواد الررذي بيررد امل االررذي بيررد الزوةررة أخررف ضرررر   اهلرراتف النيرراد     
يرا تررا وقرل: عند كل قصة ابتزاز أو زنا أو عار  اكر وفكر ةيد  أقود: )الوقاية خ  من العالج( وتذ 

 .ب هل كا  للاواد الدور األكرب يف مل اميا
كرف ايواد مو الماب ميم؛ ألنه خيرج، ويردخل، ويسرافر، ويبتعرد؛ ولكرن الفتراة عيا عيالء:      

رر امررة للفترراة بنسرربة كبرر ة، وتعترررب عيب ررتلررك؛ فكمررا أ  أإوا  التاميررل مي يف رةولررة المرراب  اوخدش 



 

، عنرهبعرد الفتنرة لهكرذا؛ حيتاةره المراب لظروفره، و النيراد  اتفاهلر الرو أقردم علرى شررائيا، أيض رفيما 
 حيظر على الفتاة لعدم حاةتيا املاسة به، وليرب الفتنة هبا. ولكن
النيررراد يف يرررد المررراب لررريف كالرررذي يف يرررد الفتررراة،  كررررام: المررراب لررريف كالفتررراة، واهلررراتفيرررا       

يف يررد املرررأة املتزوةررة العاقلررة لرريف كالررذي يف يررد املرررأة املتربةررة واملكعرررة مررن الررذهاب  واهلرراتف النيرراد
 لفسواق.

عنرررد منرررو وي أمرهرررا هلرررا مرررن  وبصرررمت أشررر  ملىل أ : )بكررراء املررررأة املتزوةرررة، أو الفتررراة املراهيرررة     
صراخ املررأة  ولكن يف النياية فيه؛ب   قرار  ال رةعة  اهلاتف النياد؛ هو مؤقت ويزود عند معرفتين

لنعارة يف يرد ، خ  من بكاء األسرة ب كمليا يواد الدهر عند وقروة اعلى منعيا من اهلاتف النياد
 .الذئب   )واللبيب بالشارة يفيم(

البكرراء مررو الصرريا  علررى النعاررة للعلررم، والتررذك ، أمهررف برريتا  أوليرراء األمررور ألقررود برر  : .. و      
املسروقة، ليف حيرق اليلب فيط بل؛ جيلرب ااترة المرامتني، وضرحك احلاسردين، واألخطرر؛ مسعرة 

 نسى على األسرة ب كمليا.سي ة ال ت  
 

، فخايف على مسعرت ال ختافني على مسعتك   يف يريف االبتزاز أقود: ملتا كنت  وقعت ولكل فتاة      
مرا مل  وصرل ا ررب ملىل و ؛ فكع   ن قبض عليين يف ةراة ابتزاز كانت  ايتيرا زنرا وشرذوت، أخواتك  

؛ سرررةمررن منررزد تلررك األ االقرروابطرراب مررن يرررب ا   هتن ملال وبرراإروا بطالقيررن، وكررذلك يأزواج أخرروا
فسرررمعة الفتررراة عنرررد ا تمرررو كالزةاةرررة ال تيبرررل ا ررردهب فكيرررف  برررل رعرررا حرررأ منرررازد امليرررربني هلرررا،

 بالكسر.
 

حأ مو التينيرا  احلديعرة، ولكرن براب  (%100)نعم؛ الزةاةة املكسورة ال ترةو كما كانت     
 أين الطالبو . التوبة أوسو األبواب، وهو للاميو مفتو ، وبالرمحة حمفوف؛ ف ين الداخلو ، بل

ة و وقررربسررربب  هرررذا أنرررين أؤيرررد يرررالق الزوةرررا  مرررن أزواةيرررنيفيرررم مرررن كالمررري ال وأرةررروا أ       
بررل هررذا الفعررل حرررام، ومررن الظلررم، بررل هررو  ؛ملحرردا أخررواهتن يف ةراررة أخالقيررة؛ ال واهلل، مث ال واهلل

خطرر   ا يض ررحكررم ةرراهلي ق يرر إل برره السررالم؛ فكمررا أ  خطرر  المرراب ال يتارراوز حرردوإ شرراربه؛ ف
 الفتاة جيب أ  ال يتااوز حدوإ أ افرها.

 واحذروا من الظلم والتعميم، وتذكروا ب   الظلم  لما  يوم الييامة.      
   



 

 الما  وما أإرا  ما الما ب  . ارنفتا  ارخامس: -     
المررراتا   تلرررو النفررروس المرررريرة، و تمرررو المررريايني البليسرررية، وتكترررب  صرررفحا هنرررا  يف      

 يءبررل واملخيررف وامللرر ؛لعبررارا  املسررحورة .. فيررا ترررا هررل فتياتنررا يف مرر من مررن هررذا املكررا  املمرربوها
 بالمكو ب .

ب   الدين السالمي يدعوا ملىل حسرن الظرن،  نؤمنالعديد من أولياء األمور يعيو  بفتياهتم بل      
وهري أ  واقرو المراتا   ةالمكو  .. لكن؛ أوإ أ  أير  ملةابرة صررحيالكع  من والعية، والبعد عن 

 حيتمل حسن الظنب  . ال اليت تكرته
 ألسباب: .. لن يتفيوا معي يف تلك ينالكع  نين أعتيد أ  ولك     
مرترراإي تلررك األمرراكن املمرربوهة؛ وبررالطبو هررؤالء متيمررو  ال نريررد مررنيم  مررن ررم ألمنيررا: رعررا      
 يف أمرنا هذا. اخ   
ال يعرفررو  حررأ مررا هررو المررا  وأزواج قررارقو  يف اييررل؛ بررل رعررا ا: أوليرراء أمررور، أيض رروهنررا       

 أصال   .
ولكررررن؛ مررررو بيررررتيم الزائرررردة ببنرررراهتم وزوةرررراهتم ال يريرررردو  املتابعررررة  والبييررررة؛ يعلمررررو  ويسررررمعو      

 والسؤاد أل  المك ال جيوز يف نظرهم.
سرررؤاد عرررن مررراتا أقرررود نعرررم؛ المررركو  برررال أسرررباب مفسررردة رعرررا تستعصررري علرررى احلرررل؛ لكرررن ال     

ملىل اليلرف، برل هرو مرن  ني يرا زوةريتب سرؤاد بررال، وال يردعوتتصفحني يا ابنيتب. وعن مراتا تتصرفح
 من اةباء، واألزواج. ومن املتابعة اليت نطلبيا إائم ا احلرذ،
احلاسرررب اةي ضررررورة بممكانرررك ملحضررراره بكرررل هررردوء ملىل املنرررزد، ولكرررن فكرررر قبرررل أ  تصرررله      

 هل هنا  ضرورة ملحةب. ة؛المبكة العنكبوتيب
 أسرإلب  .مستيبل على  خطر للمبكةهل .. فكر بعمف بالمبكة العنكبوتية  اتصالكمث بعد      
ملتا منت واستييظت وأسرتك  ابل قد تكو  المبكة هي بداية معاود اهلدم هلا، وخصوص   نعم؛     

  من خيرةيا منيا.عالية هبا حتتاج ملىل وك  اال هم هلا ملال العكوف على تلك المبكة 
مرررن يرررا مرررن الوقررروة هبرررا يشررربا  هرررذه المررربكة، برررل وحيم . أ  مرررن خيررررج األسررررة مرررنوبالت كيرررد .     

فوضرررو احلاسرررب اةي يف  ويرررا أييرررا الرررزوج، ويرررا أييرررا األخ احلرررريص؛، البدايرررة هرررو أنرررت يرررا وي األمرررر
 .مي امكا  عام يف املنزد كالصالة معال  يعترب حال  



 

األسرررة بوقررت معررني، وكررذلك عواقررو معينررة أمررر يف قايررة األمهيررة؛ ومالحظررة ترر ب   وكررذلك تيييررد     
ك أم تتلرك المربكة يف أسرر بياء  ألحييةهذه المبكة على إين وأخالق األسرة هو املؤشر احليييي 

 الب.
 .. هل قل اهتمام زوةتك بك بعد ملإخالك هلذه التينيةب. عع  آخر     
 ب.ال أموالدراسة ة األبناء والبنا  على الصالة : هل ضعفت حمافظاوأيض       
مررن سررؤالك عررن املواقررو الرريت يرتاإو ررا، ويتيربررو  مررن الةابررة  : هررل تتضررايف األسرررةهررو واألهررم     
 أم الب. اعني
 ، أقدم لكم رسالة مث قصة.ويف ختام هذه النيطة     

 
 ا طرر علررى بيررة عميرراء رعررا  رررال العيررة املفتوحررة هرري وهرري أ   أمررا الرسررالة؛ ف وةييررا للاميررو     
يله؛ أما العية احملفوفة باملتابعة  عل اليلب أكعر بيرة  بر   أسررته حترت عينيره، ويف يديره، وبعيردة  وتس

 كل البعد عن عوي الذئاب، ونبا  الكالب، ونينية الدةاج.
 

رر اض رر يا تزبررردة لعمرررة صررفحا   ضرر ؛ فيرريهنرراوأمررا اليصررة       مرررعر ن احرررأ أخرةررت لنررا يعم 
 ه.حبموضته ملتا شربنا

 مردةكانرت تسرافر مرو زوةيرا ملىل قريرة صرة ة و كرث فييرا   ؛وباختصار هذه اليصة هي لزوةة       
 تييما.ملىل مدين كل أسبوعني، وتعوإ مو زوةيا  فييا ابسبب  روف عمل زوةي

لت ، فسررررر از حاسرررروبعنرررردها ةيرررر الد زيارهتررررا لحرررردا صررررديياهتا شرررراهد امليررررم أ ررررا وخرررر     
 ب.يا ما هذا الذي ملو وقتك  صدييت
يف قريرررة ال  أ رررا االزوةرررة ب مهيرررة ةيررراز احلاسرررب وخصوص ررر واقتنعرررتامليرررم خطررروة .. خطررروة ..      

 .اتعرف فييا أحد  
اهلل مث لرروال  اف شرروا هلررا زوةيررا ةيرراز حاسرروب، موصررود بالمرربكة، وهرري ق تكررن تعرررف شرري        

 مساعدة صدييتيا.
وسررط زوةررة املسرركينة مررا يسررمى بالمررا  وهرري كالطفررل اياهررل وبكررل خطررورة إخلررت هررذه ال     

 . ماابتسواال املعركة ال يعرف ملال األناقي



 

 االمبكة حرف رديا  احلاسوب و جبامليم؛ تعرفت على أحد الذئاب عرب الما ، وقام بتعليميا أ     
مرررا  كلبفواشررريا  ؛، ملىل أ   كرررن مرررن قلبيرررا و كنرررت منرررهصرررفحة  صرررفحة، و سرررطرا ا، وسرررطر  احرفررر

 العمف، ومصطلحا  القراء، وقانو  المةف.
ا يرررربسرررربب تعلي كررررل أسرررربوعني  أمهلررررت الزوةررررة زوةيررررا، وق تعررررد حترررررذ علررررى العرررروإة ملرررردينتيا     

 بالما  ومن وراءه.املخدوهب 
علرى   االسرتحواتانتيلت العدوا من الما  وحتولت ملىل مكاملا  هاتفية بعدما اسرتطاة املبترز      

 الطري.كافة صماما  قلبيا 
 عرض علييا اللياء لنظرة واحدة .. فتم اللياء.     
 الكلما  عن قرب .. فتم تلك. مث عرض علييا اللياء لنزهة وتباإال     
 أستمر ملىل مكا  أبعد. اويف حاشية اليصة عرض علييا ا روج معه .. وب تلك، ولكنه أيض       
، وقرررام بتخرررديرها مرررو أصررردقائه، وبعرررد فررروة حةاحيرررث خررررج تا  املبترررز بتلرررك الزوةرررة ملىل اسرررو      

 أفاقت الزوةة وق تعلم ماتا ةرا هباب  .
 هبا وقت ختديرها  . ل  ع  ، فعرفت ماتا ف  شاهدة آبار الدم ولكنيا     
هبرا،  ا فعلروههرة الذئاب مللييا بعد ملفاقتيا من التخدير، وهدإوها باليتل لو أخرب  أي أحد  ع     

 .منزهلا من قريب   ا   يف مك امث رموها رمي  
أصرررربحت الزوةررررة كالطررررائر احلررررزين الررررذي فيررررد أةنحترررره ال يعرررررف الطرررر ا  وهررررو يمرررراهد تلررررك      

 العصاف  اليت تناإيه وتةرإ له وهو يف حاةز  عنيا.
مرررو حمكمرررة  اعوفرررتل؛ حيرررث ع رررهبرررا مرررا ف   ل  ع ررروهرررذا هرررو مرررا كانرررت تمرررعر بررره الزوةرررة بعرررد أ  ف       

كررررانوا ضرررحية  لميرررا، وأ ررررا ال   وأبنائيرررا اإموعيرررا، برررر   زوةيررر عطرررفو نفسررريا، وقرررانو  ضررررم ها، 
صروذ ةناحراه ال يسرتطيو يالداف ة؛ فيي كالط  امل مالطاهر، أو قرفتيبيتيم تستحف أ  تكو  يف 
 اللحاق برحلة الطيور.

تيود هي عن نفسيا، وب سطرها: )مرا مرن يروم  ارر علري ملال وأبكري فيره حرأ أ عردم الرؤيرة، كرل      
، أ   املو  كل سراعة، ليترين ق أ ولرد اأفكر باالنتحار عمرا  املرا ، ق تعد حياإل هتمين أبد   يوم

وق أعرف هذه الدنيا، ليتين ق أخلف، ماتا أفعل أنا يف ح ة وكرل شريء عنردي أصربت برال يعرم وال 
أبنرائي، لو ، ليد فيد   أعز مرا أملرك، بيردي هرذه أحرقرت  نفسري وأسررإل، أحرقرت  بيريت وزوةري و 

، ليررد وقررو األمررر وأصرربت اولررن ييرردر أحررد علررى ملرةرراة مررا أضررعت، لررن يسررتطيو أحررد مسرراعدإل أبررد  
  .(يف تارخييوصمة عار 



 

حياهتا، فلم ت كل ولو ليمة، وق تمرب ولو شرربة، أل را يف نظرر  مل اءوهكذا .. قرر  الزوةة      
 اعوافيرراأمنرراء أوفيرراء، وهرري يف نفسرريا قررد إنسررت شرررف عائلررة وزوج ال تنررب هلررم، فيررم يف نظرهررا 

 على نفسيا قاإرة خائنة.
لذا .. أوصلت رسالتيا املكونة من عمرة صرفحا  ملىل امررأة مرن أعرز صرديياهتا، وكتبرت فييرا       

 يف كالمنا هذا. هكل شيء، وهو الذي اختصرنا
الصرديية  ، ولكرن)صاحبت اليصة( على يلب الزوةةبناء   ،الصديية الرسالةهذه  وقد نمر      

 أضاف هلا هذه العبارة:
بيررري أ  أقرررود لكرررم .. ليرررد توفيرررت صرررديييت )صررراحبت اليصرررة( قبرررل أسرررابيو، ماترررت ومرررا  )     

 .سرها معيا(
   

 حتتاج ملىل حذر. االصور عموم   ارنفتا  ارسا س: -     
 تصرادباال، فيرام هاتفره النيراد ق  ر  ب   أحرد األشرخاذ س ر -حفظه اهلل  -يذكر الميت املناد      

 فرإ السارق. على رقم هاتفه النياد
 الصةار. ألبنائه احيمل صور   ف خربه صاحب اهلاتف النياد ب   اهلاتف النياد     
و معرل هرذه الصرور يف فرإ عليه السارق ب نه كا  يتوةب عليه أخذ احليطرة واحلرذر، وعردم وضر     

   .اهلاتف النياد
 سارق ينصت فيل نستموب  . .. نظرواأ     

 
 حتت عنوا : ابل قد نمر  صحيفة اليوم خرب       

 (لصوذ ييدإو  أسرة بنمر صورها بعد االستيالء على حاسوهبم)
وميررايو فيررديو ملناسرربا  عائليررة ختصرريم يف  حفرر  صررورحيررث عمررد  ملحرردا العررائال  ملىل      

من وق مرررنيم بررر   تلرررك الصرررور يف مررر  االرررذي حيتفظرررو  بررره إاخرررل منرررزهلم  ن ررر اسرررب اةيةيررراز احل
ا لتعاسررتيم علررى مرردا أشررير كمررا تسررببت يف ملصررابة بعضرريم يتوقعرروا يف يرروم ب  ررا ستصرربت مصرردر  

مرررن انتمرررار صرررورهم وميرررايو الفيرررديو الررريت سرررالت يف حفالهترررم العائليرررة  احبالرررة نفسرررية سررري ة خوف ررر
رريمررر معررد ا رررب ملىل أنرره ا اصررة .. و  ة ليسررت مررا ييرراد برر   أةيررزة الكمبيرروتر واهلواتررف املتنيلرر اإائم 
ا حلفرر  الصررور ا اصررة وميررايو الفيررديو لكررن ال يكرروم المررخص هبررذه النصررائت ملال ملتا مكانررا آمن رر

وقو هو وأفرراإ أسررته يف هرذه املمركلة فيتمر  بر   تعروإ األيرام للروراء لكري حيررذ كرل احلررذ علرى 



 

عررن  اعيررد  الريت تتعلررف بعائلترره وحيفظيررا يف مكرا  آمررن يسررتحيل الوصرود ملليرره ب اهرذه الصررور وخصوص رر
 ا.هر..(أةيزة الكمبيوتر

 
 تلررريء احليررراة باملناسررربا  والفررررذ السرررعيدة، فيرررذا هرررو يررروم والإة ابرررن، وتا  هرررو يررروم وأقرررود:      

ختررج، والعالرث يرروم حفلرة زفراف، والرابررو يروم زيرارة صررديف، وا رامف يروم رحلررة بريرة، والسراإس يرروم 
 سفرة سياحية.

بالنكيررا  السررعيدة؛ لكررن الكعرر  ال يررروق لرره ملال اصررطحاب ولكررل هررذه األيررام يعميررا امللرريء      
 تلك العدسة الدائرية.

 فتاده يلتيط صورة اييب فوق الطعف، والبريف فوق احلطب، والطفل مو لعبته.     
 ررر مررا  هرري الررذكريا  ايميلررةبرر     برر س برره، وميبررود يف حرردوإ، ولكررن لرريعلمهررذا مجيررل، وال     

، وتسرررتلذ باحلرررديث، أمرررا الصرررور فمرررا هررري ملال بسرررمة مؤقترررة ترررزود علرررى اليلرررب، وتسرررال باليصرررص
 وال يبيى ملال ما علف يف الذهن، وسكن يف اليلب. اسريع  

 
هم بر ي كرل الررفض هرو تصروير احملرارم مرن زوةرة، أو أخرت، أو أم أو قر    املرفروض وهنا أقرود:     

 .حاة، ميما كانت
 البتزاز؛ وهنا تبدأ اليصة.فكلنا يعلم ب   هذه الصور معرضة للسرقة، وا     
 ليت بسببيا زوةة من أمجل، وأتيى، وأعف الزوةا .فكم من صورة ي       
 ة  لميوة تئب بسبب تلك الصورة.  وكم من بنت أصبحت أس     
وكم من أسرة باترت خائفرة مرن سررقة ألبروم صرورها، ف صربحت برني مطرقرة الفضريحة، وسرندا       

 المكوا.
الصرور مرن حراال  شرذوت مرن لرواط وقر ه؛ برل وصرل األمرر ملىل أبعرد مرن  بل وكم ةرر  تلرك     

وسرريلة ابتررزاز ملتا كانررت يف وضررو هتمررة؛ فيررذا املرردير قررد يتعرررض  ارب الصررور عموم ررتررتلررك؛ حيررث تع
 للفصل ملتا التيطت له صورة رشوة.

 خيانة .. وهكذا. (1كام اقمرة )بط يف وهذا األمني قد اسى عميل ملتا ض       
   .ومعظم النار من مستصةر المرر(كما يياد باألمعاد: )  ا، ولكن أيض  مر يس األ     

                                                 
 تعريب )الكام ا( هو )الي ْمرة(. 1



 

امليم؛ صورة ضبطت يف وضو ال يع  الريبة معل األماكن العامة، أو األعرراس، أو ق هرا، جيرب      
فيرط؛ أل   أزواةيرمأ  ال تع  اليلف والريبة؛ أل  الزوج واألسرة ليسروا  رانني أو سرفياء ليمركوا يف 

 العدسة الدائرية مر  على وةوه نسائيم وهن يف قفلة من أمرهن.
 وأق من تلك اليضايا اليت أمسعيا: ةوكلي حرق أقود     
علررى صررورة مررن مكررا  ختيلرروا .. زوةررة شررريفة خرةررت مررو شرراب ابتزهررا حباررة أنرره حصررل هلررا      
 ما  .
الصور؛ تبدأ فيط بصورة يف مكا  عرام، أو ملريء بالنراس كراألعراس أو يا كرام هذه هي قضية      
 الصورة. بتز الفتاة والزوةة هبذهمث ت   ، أو من خالد اخواق احلاسوب،دارسامل

 حيث يطلب املبتز اللياء بصاحبة تلك الصورة ملرة واحدة فيط، مث ينتيي األمر.     
لسريارة، ملمرا يف ا هرذا املبترز بمعرداإ أةيرزة تصروير ث ييومولفسف .. ومن هنا يبدأ األمر: حي     

صرررعوإ الفترراة للسررريارة، أو إخوهلرررا للمرررية وهرري يف تسرررايل مباشرررر، مرررن فعنرررد إخرررود، و  ؛أو المررية
 األلف ملىل الياء.

آه .. مث .. آه .. صورة واحردة حتولرت ملىل ميطرو كامرل مليريء باألحاإيرث، واألعاةيرب؛ برل      
 مف املستور، واللعب بالنار.وصل ملىل ملزالة املخبوء، وك

 مث ماتاب. مث ماتاب.     
بيي ملما أ  ترضت ملطالب أخرا، ومواعيد ال  اية هلا، وشروط حتدإ حسرب املرزاج؛ وملال  رد      

امليطررو يف كبسررة زر علررى موقررو )اليوتيرروب(، ونسررخة منرره يف إرج سرريارة الررزوج، ومررن برراب احليطررة 
نسخة أو نسختني عنرد البراب،  سوف يضو هلا ؛من أمر ابنتيمواحلذر أ  ال تكو  األسرة يف علم 

 طلب تكاليف هذا اييد، وهذا العناء  .ولن ي
ويرررا رةرررائي: أيرررن عيرررل تلرررك الفتررراةب أيرررن قلرررب تلرررك الزوةرررةب أم أيرررن حيررراء تلرررك  يرررا ملهلررري ..     

 املراهيةب
ه الرررويال  حدييررة(  ررر كررل هررذ - عرررس– معيولررة: صررورة أو ميطررو يف مكررا  عررام )مدرسرررة     

 على ا تمو ب كملهب  .
 

 ملىل مجيو النساء أقود:     
اهلل سررال عليررك  ميطررو صرروإل، أو ميطررو فيررديو هررذه  ضررعي يف حسرراباتك يف حرراد ال مسررت     

 األمور العالبة:



 

كرررل صررربا     ؛ فررر إعي اهللمطلرررو علرررى كرررل هرررذه األمرررور واألحررردام - عرررز وةرررل -( أ  اهلل 1)     
  الذ.ومساء، فيو من بيده ا

علمي  تكاإ ال ختلوا من هذه األةيزة السرية، واحذري صدييا  السوء، واحلفال  اليت( ا2)     
القطرة؛ فاحلاراب يف هرذا العصرر أحروج  تاة من كل عني  زائةة، أو قمررةب   احلااب سال  لكل ف

 اعلمن مجيع ررمررا تكررو  ملليرره الفترراة؛ فلتستمسررك برره فترراة السررالم، وزوةررة السررالم، وأم السررالم، ولرري
 ب   اهلل ق يمرة هلن ملال ما هو خٌ  هلن.

 ب:لما .. فما الذي سوف حيص ايطت هلا صورة ما أو ميطع  لو فرضنا أ  امرأة ما قد الت  ( 3)     
 قد تنمر وتفضت يف المبكة العنكبوتية. -     
 طلف من زوةيا.قد ت   -     
 قد تنبذ من أسرهتا. -     
 خسررررا حرررواد .. لكرررن؛ لرررتعلم الفتررراة والزوةرررة بررر   خسررررا  الررردنيا خرررٌ  مرررن هرررذا يف أسررروأ األ     

 اةخرة.
يعين: أ  تلبية شروط املبتز واليت أوهلرا: )فعرل الفاحمرة براملبتزة( يف أقلرب األحرواد، هرذا األمرر      

إينيررا وعفافيررا بكررل سرريولة؛ فيررل تعتيررد مررن  خسررر ، بررل هنررا تصرربت الفترراة قررد اهررو ايراررة بعينيرر
 هو احلل األمعل واملخلص هلا من هذه الوريةب. سخط رهبا وملرضاء مبتزهاب    لالبتزازضت تعر 

مررن أسررخط النرراس برضررا اهلل رضرري اهلل عنرره، وأرضررى عنرره النرراس .. كمررا فال واهلل؛ بررل العكررف      
رضرى النراس، ، ومرن أسرخط اهلل ب، كفراه اهلل النراس بسرخط النراسمرن أرضرى اهللةاء يف احلرديث: )

عصية اهلل عاإ حامرده : من يلب حمامد الناس عوروي بلف حه األلبا . صح .(اهلل ملىل الناس وكله
 .اتام  

وتلك الفتاة اليت تعرضت هلذا املوقف العصيب أال وهو )االبتزاز( لرتعلم، وتترذكر قصرة يوسرف      
فاحمرة؛ فنصرره واليت تكرهتا يف بداية املياد، حيث فضل نريب اهلل السران علرى ال -عليه السالم  -

لكررل مررن أراإ  امنيع رر اوسررد   ااهلل، وبرررءه وخلررد قصررته يف اليرررآ  ملىل قيررام السرراعة لتكررو  عررربة وحرراةز  
ولكنره اخترار السران  -عليره السرالم  -النااة من معركة الفاحمرة؛ فكرل السربل قرد هتي رة لنريب اهلل 

 على املعصية، واختار الصرب على املتعة الزائلة؛ فكرمه اهلل ورفعه.
أيتيا الفتاة، أو الزوةة؛ قوي هلذا املبتز: أفعل مرا تمراء فرو اهلل لرن أحرل لرك فرةري حرأ  وأنت       

لو قطعت عنيي؛ فصورة تافيه ليف هلا عندي أي حسراب، وإعروة اهلل يف  يرر الةيرب عليرك هري 
 حيليت.



 

فسرريخنف، وخيفررف، مث صرردقيين يررا أيتيررا الفترراة املبتررزة ملتا قلرريت هررذا الكررالم يف وةرره هررذا املبتررز      
كرررا  يظرررن أنرررك  سرررتنيارين ةرررراء مسررراة خررررب أنررره حيمرررل صرررورتك  .. صررردقيين صرررورة أو   يسرررفل؛ ألنررره

اكن حرل هرذا األمرر،  له عند كل العيالء، بل بكل سيولة إليل وال حكم ميطو يف مكا  عام ال
 وتداركه.
حرررردا النسرررراء لطامررررة؛ فمو املصرررريبة العظمررررى، وهرررري اهتديرررردا  املبتررررزين هرررروراء  االجنرررررارلكررررن      

ملطلب أحد املبتزين والرذي يلرب منيرا ملخرراج ةيرب )النرد كرروزر( مرن الوكالرة؛  انساقتالعامال  
 ملردة سرت سرنوا ؛ ملىل بابتزازهراالطلبرا  حرأ أسرتمر  وازإاإ مرن راتبيرا،  اوفعال  أخرةت له ةيب  

 ال مرررا كانرررت لتكرررو  لرررو أ  افتضرررت أمرررره، وتولرررت هي رررة التحييرررف والإعررراء العرررام ملرررف اليضرررية الررريت
 سذاةة تلك الفتاة، وانسياقيا ملطالب هذا السافل.

وقصرررة أخررررا لزوةرررة ولفسرررف المرررديد؛ حيرررث مسحرررت ملبتزهرررا عيابلتيرررا يف بيرررت زوةيرررا ملررررة      
واحدة، وفعال  قابليا يف بيت زوةيا، وفعل معيا الفاحمة، وقدر اهلل أ  رةو زوةيا من عملره ملىل 

 ، ف خربته باحلييية.ا، وتة   اارتباك  ه، فمك يف أمر الزوةة، والح  علييا البيت على ق  عاإت
يلييرررا وترررزوج ق هرررا، وهررري اة  هلرررا عمررررة سرررنوا  علرررى يالقيرررا مرررن  وكانرررت النتيارررة .. أنررره     

 احلب.ةيا األود الذي ما زالت تكن له يف زو  ازوةيا ترفض الزواج، يمع  
ةررم مررن الفرر ر؛ فيررو خلررف شاشررا  المرربكة كف لوةرردناه أولررو ت ملنررا وترردبرنا يف حرراد املعررا      

.. طفرل ، ومرو مساعرة اهلراتف وك نره أسرد؛ وملتا قبضرت عليره اهلي رة وةدتره كالعنروةوك نره  العنكبوتية
 الرةوة ملىل معل هذه األمور. ميتم  العفو والصحف، ويعد بعدبابا .. ماما .. 

 ؛ديداته ليف ألنه حيررذ علرى عررض الفتراة الريت ابتزهرالن ييدم على هتا قالب  ويف النياية: املبتز      
ولكن ألنه خياف على و يفته، ومكانته االةتماعيرة، وكرذلك خيمرى مرن عيوبرا  احملراكم يف حالرة 
وصود اليضية ملىل الطاوال  .. وهكذا سلسلة مرن التيديردا  الريت تطراد املبترز ولريف الفتراة املبترزة 

يررا الزوةررة تكيررة عاقلررة ال حتطمررك التوافرره؛ ف حررد املبتررزين تكررر تا أييررا الفترراة ويررت.. لررذا .. كررو  يررا أي
للفتاة اليت يعاكسيا ب نه خريج ساو ، وال ييمه أي شيء قد حيصل لره؛ وعنرد اليربض عليره وةرد  

 كايراإة تط  وتصطدم بايدار، بل رعا أكليا الوزجل.
هذا حدهم، ال يتااوزونره ملال اةتا  فيط؛  هم املبتزو : خلف الماتا ، ومو هواتفوهكذا      

 ملتا مسحت هلم الفتاة الةبية والساتةة بذلك.
ظيرر زوةرة تالرك الداعيرة وهري ت تزوةا  الدعاة الفضالء، وكان احدأقود: انتمر ميطو ل     

ليمرك يف  ا، أو  نون راشيء لتلك الطراهرة العفيفرة، أل  زوةيرا لريف سراتة  تتوض ، فلم حيدم أي 



 

لزوةتررك أو  ءهررا  ررام املعرفررة؛ وهكررذا أقوهلررا لكررل األزواج؛ ضررو ملشررارة  خضرررازوةترره الرريت عرررف يير 
مرن براألمر   لتصوير أو ما شاهبه فر خربا تعرض  ل وأ بييت بكن كب ة وملتا حص ابنتك وقل هلن: 

 . البداية، وسينتيي األمر
 
صررص احلررب هررو عررن االبتررزاز؛ أمررا مررا يعرررف بي يكالمرري هررذا، وموضرروع  ارنفتررا  ارسرراب : -     

يكررو  شرررفيا  اة أخرررا، ترردفو نصرريبيا األكرررب الفترراة وهررو قالب ررضرريق هبررني المررباب والفتيررا ؛ فيررذ
عكاملتيررا، ومةازلتيررا، وتبرراإد لعمرريييا املوهرروم مسحررت  نمرر  ملىل أ  أي فترراةوعفافيررا؛ لكررن للعلررم 

وأحزا ، بل ورعرا ملال إموة،  ؛ ندعوها أل  تتذكر تلك الفتاة ب    ايتيا ماهيمعيا معسود الكالم
 ساعتيا من مفر أمام عار وزنا وفضيحة يف الدنيا، وحساب عس  يف اةخرة. شيءإماء، وال 

الرريت كانررت ترإإهررا عنررد نصررحيا بررو  الةررزد بيوهلررا : )أنررا قرر  ..  هتررابرر   عبار  اولتتررذكر أيض رر     
ال  كانرررت قررر  يف عالقررريت هبرررذا المررراب قررر  عرررن أي عالقرررة أخررررا(، لتفررراةو يف النيايرررة ب  رررا فعررر

تفاصرريل قصررتيا ومعاناهتررا؛ فممررا أ  يفاررر هبررا، وملمررا أ  يرمييررا علررى يريررف سررريو كاليمامررة، وملمررا أ  
يررردعوا أصرررحابه ملىل ممررراركته يف فعرررل الفاحمرررة هبرررا كمرررا حصرررل وحيصرررل يف أقلرررب  ايرررا  قصرررص 

 احلب.
عيليررا برأسرريا  تومررن كانررال أريررد ملال أ  أقررود: السررال  يف يررد الفترراة، وةنتيررا ونارهررا بيرردها،      
 أ  ال ينطبف علييا املعل: )وعلى نفسيا ةنت براقش(.اهلل ةوا أر تعرف خالصيا؛ و س

واإعرروا ملىل الرةرروة ملىل ميالررة ي بعنرروا : )وهررم قصررص احلررب بررني المرراب والفتيررا ( نمرررة يف      
 .صفحة عزيزي رئيف التحرير (13222)عدإ  ،هر5/1430/ 6 صحيفة اليوم بتاريت

 ؛ حيث تيود:الدماممن  - تةريد خالدلفخت  اوصرحي   اقوي   اكما أنيل هلا كالم        
 ،وتبررراإد للصررور والةراميرررا  ،عالقررا  حمرمررة ؛ا علررى فتيررا  كيرررؤالءمل  الررنفف تمررتاط قضرررب  )     

، هرل أصربحت مسعرتكن أيتيرا الفتيرا  ا بترزاز االوبعدها تيرو برني يردي هرذا المراب وتبردأ سلسرلة 
فريكنب سر منا مرن أخطرائكن  أهراليكنب هل هذا ةرزاء بيرة هلذه الدرةة ن هتمكوال نرخيصة لديك

اة  معارضة عن سو مرا تيرو فيره  أصبحت، بعد فوا  األوا  ملالي إل  وهفواتكن ولكن ندمكن ال
، برذلك األهرلالفتيا  من املبتزين من قبل هي ة األمر باملعروف والنيي عن املنكر وهرو عردم ملخبرار 

الفتيررررا  وهترررراو ن بمرررررفين ومسعررررتين  أفعرررراد، هرررري ليسررررت ضررررحية .اة أ ررررا ضررررحية  تظيررررر الفتررررأو 
سررر منا مرررن هتررروراتكن أيتيرررا الفتيرررا  وهرررذا  .هرررو مرررا يررردفو املبترررزين البترررزازهن ؛وانةماسرررين با طي رررة

قصررص وعرررب نفعررت، المررفية ملررن  ، والنصررائت نفعررت ال .فررتحملن مررا تيعررن فيرره أفعررالكمعواقررب 



 

اتيرني اهلل  .حلرد االبترزاز اصلت هبريدها و ملن  تد هلا عا وقعت به وليسي ، الضحية من اليستحييا
 )بتصرف يس (. (ا.هر.أيتيا الفتيا  أنفسكنيف 
 

 المرباب ملىل الطمرو يف تلرك الفتراة؛ احذري كل وسائل القراء اليت تردعوا ارنفتا  ارثام : -     
كليرا تسرحر عيرو  المراب   الالمعرةا  فالنياب، والكحل، والكعب العاي، والعطر الفوا ، وا روهر 

كررل يرررق   فعليررك يررا أيتيررا الفترراة والزوةررة أ  حترصرري علررى قطررو - ملال مررا رحررم ر  -يف األسررواق 
خبفررض الصررو ، وعرردم التررربج بالزينررة حررأ ال يطمررو  ؛اهلل يف كتابرره النسرراء ووسررائل ابتررزاز  فيررد أمررر

 الذي يف قلبه مرض.
رررععَ  {قررراد تعررراىل:       َْ َعَنرررَ  ارِرررِ ل ِفررري قَر عبِرررِه َمرررَحاًل َوقرر عرررَ  قَرررروعر  َمععحروفرررا  فَرررال َتخع ِل فَرَم  }بِرررارعَْوع

 .]32األحزاب: [
 

فوةرروإ املرررأة يف السرروق لرريف كوةوإهررا يف قرفررة النرروم، وكالميررا مررو الررزوج لرريف ككالميررا مررو      
بر   الكعر  مرن البائو، وشيوة الرةاد تتحر  ب تفه األمور فكيف بعظائميرا؛ برل أسرتطيو أ  أقرود: 

الفتيررا  تتعمرررد تلرررك بررردافو البحرررث عرررن الررزواج، أو بررردافو الررردلو، وحرررب لفرررت األنظرررار؛ لتيرررو يف 
 النياية أس ة بني أنياب تئاب االبتزاز.

عند إخوهلرا، وكرو   واالحتماملذا .. األسواق أبةض األماكن ملىل اهلل، عليك  بالقالد منيا،      
سرررقي؛ ولرريف أحفرر  للفترراة مررن ت  ، وال تكررو  ةرروهرة مكمرروفة فقيسررر ةرروهرة قاليررة  ب ررة حررأ ال ت  

 احلااب .. واحلااب مث احلااب وفيط.
 

ولن أضيف له شيء سروا بعرض التعرديال ؛ حيرث أنرين قرأتره  وهو ميم ارنفتا  ارتاس : -     
 يف أحد املواقو ونيلته لكم بكل حرذ.

   ييود كاتب املوضوة:          
 (اةد   اةد  : هام وخط  التصاال يف ا  بناتنا صور )

تكررره ي صرردييي املو ررف يف االتصرراال   اةررد  موضرروة ميررم وخطرر   .. يوةررد أعزائرري لفمهيررة     
 .للناس حأ حيذرو  من الكوارم ويلب مين نمره

مجيررو مررو فني االتصرراال  بممكررا م الرردخود عرررب النظررام لرردييم ألي رقررم ويرررو   برر  تكررر ي      
 .الفتيا  و املراسال  فيما بينيم ( و صورmmsإة الوسائط )الرسائل املتعد



 

لررره وإخرررل علرررى رسرررائل الوسرررائط الررريت  ةحرررد املرررو فني إخرررل علرررى رقرررم صررردييأ بررر  وتكرررر ي      
 .  صورها لديه ب  هتا ويبعيا وفاة ها اقريب امن ةواهلا ألحد أرسلتيا
عرفونرره مررن هررذا ا طررر كررل مررن تأحبررائكم و و  وملخرروانكمحررذروا أصرردقائكم .. خرروا  أخررواإل مل     
اةالف مو رف  (3)أكعرر مرن  سرتطيو اليرالة علييرابالوسرائط ي املرسرلةأ  مجيو الصرور و  ،الكب 

 .األةيزةلدييم يف  حمفو ةيف االتصاال  و 
يسرررتيبل وال يرسرررل وةائترررك  ةوالرررك: يف حالرررة كرررا  تكرررر لكرررم معررراد واقعررري لت كيرررد كالمررريأو      

لرك  أرسرلالرقم الفرال   ب  تظير لك الصور وفيط يظير لديك  شخص ال أيرسالة وسائط من 
   ععرر  و المررركة ويعطونررك رقررم سررري لفتحيرراعرررب موقرر الصررورةرسررالة وسررائط وبممكانررك مطالعررة 

 .  لدييم وموةوإة حمفو ةالصور 
 

   بعنوا : هذا موضوة آخر ممرررابه له* و      
 (بنفسيا أةكيف تفضت املر )

 أوال ..
صررندوق موةرروإ وهررذا ال .. MMSدا شررركة االتصرراال  صررندوق حلفرر  رسررائل الررريوةررد لرر     

 .على شبكة النونت
ا وبممكرا م أيض ر، ال  مليالة على بيانا  الصندوقمن الطبيعي أ  يكو  لدا شركة االتصا     

 .و ارة يريدصو  أوسحب أي ملف 
نيرررود االحتيررراط  ، لكرررنييمكنيررردر نرررز  ويف نفرررف الوقرررت مرررا، نمرررك يف أمانرررة املرررو فنيال ن حنررر     
 .بواة
 .. ءهذا شي     
 الميء اةخر ..     
يردخل علرى  أ ماإامت الصور حمفو ة على س فر االتصاال  .. فبممكا  أي هكرر مرتمكن      

 .حيف  يرا وحيف  ما البيانا  .. وبالتاي يرا ما
اءا  األمنيرة لمرركة االتصراال  أل  الةرر ؛ نرا  محايرة وملةرراءا  أمنيرةه وملياكم أ  تيولوا ب       

 .ومو تلك اخوق اهلكر البنتاةو ، الةراءا  األمنية للبنتاةو  من (%10)ملىل  والال تصل 
 .هي النيطة األوىل يف املوضوة ههذ     

 



 

انتمررررر فررررايروس يف المرررريور السررررابية ييرررروم بمرسرررراد رسررررائل هرررري: أنرررره  واألخطرررررالنيطررررة العانيررررة      
MMS))  بدو  علم صاحبهأي:  ،ن اييازعموائي مبمكل. 

 ب.ليا صورة البنت صاحبة ايوادالرسالة املرسلة بداخ أ  هذه .. لنفوض ملت ا     
 ، قد تتحود ملىل كاربة ملتا ق يتعامل معيا التعامل الصحيت.ممكلة كب ة؛ وبالطب     

 
مرررن  السرررتعاإهتا كبررر   داحتمررراهنرررا  ، الصرررور احملذوفرررة مرررن ايررروادفيررري: أ  النيطرررة العالعرررة  أمرررا     
 .هلا مليو  فورما  حأ لو عمل..  اأيض  و . ا ائي   اختفائياحأ بعد ، ةديد

 
 .بيف النياية: ما احلل يف مجيو هذه احلاال  ملت ا     
، وأ  حنررذ  اهلواترف النيالرةنصرور وال حنرتف  بصرورنا ا اصرة يف الهرو: أ   بكل سيولة احلل     

 على تلك أشد احلرذ.
ن قلررب البنررا  يعرررف، وبت كيررد أ  أمعرضررة للسرررقة اهواتفنررا احملمولررة مجيع ررضررافة ملىل أ  هررذا بال     

عن نفسي .. مسعرت عرن عصرابا  متخصصرة بسررقة ةرواال   أنا..  نيالةهلواتف قصص سرقا  
ا النسرررراء ملىل تطالعنررررا الصررررحف بيصررررص وحررررواإم حلرررراال  كعرررر ة تعرضررررت فييرررر اوأيض رررر البنررررا  ..

 يائب .. وبالت كيد؛ أ  املكا  املفضل حلف  ايواد هو احلييبة.حاال  سرقة للح
 الفتاة. أخيت واألخ  بيد    األوداليرار نوإ التصريت: ب        

  
كمرفت أخصرائية وهرو يتعلرف بنسرب وملحصرائيا  قضرايا االبترزاز؛ حيرث   ارنفتا  ارعاشرح: -     

ألرف حالرة  (20)تيرا ، والريت وصرلت ملىل اةتماعية عن تنرامي حراال  االبترزاز الريت تتعررض هلرا الف
خررالد المرريور السررتة املاضررية حسررب الحصررائية الصرراإرة عررن ممررروة احلمايررة مررن االبتررزاز الررذي 
نفررذه مركررز آسررية للتنميررة االةتماعيررة ممرر ة ملىل أ  أقلررب الفتيررا  يتحرررةن مررن تكررر تفاصرريل مررا 

 ية على بريدهن اللكوو .يتليني من صور ملباح
مرررا أمكرررن تسرررايله مرررن هرررذه اليضرررايا، فمرررا بالرررك  ايتلرررف بررراالبتزاز االلكررروو ، وأيض ررر هرررذا مرررا     

 . أقواها االبتزاز عن يريف اهلاتف النيادباألنواة والطرق األخرا من االبتزاز واليت
برل أكراإ أ   ؛وللعلم والنصاف؛ فمنه لريف  تمعنرا السرعوإي فيرط هرو مرن يعرا  مرن االبترزاز     

ختلرو بلررد مررن ابترزاز، ملال أ  امللفررت للنظررر، واملعر  للمخرراوف هررو حترود قضررايا االبتررزاز أقرود ب  ررا ال 



 

ملىل  رراهرة أو شرربة  رراهرة بمرركل هسررت ي ومسررعور يرردفعنا ملىل زيرراإة احلرررذ علررى أسرررنا، وكررذلك 
 أخذ كافة أسباب احليطة واحلذر يف  ل تنامي شبكا  االبتزاز وقانا اهلل شرها.

قرد نعررف العديرد مرن أقاربنرا  رن اارسرو  هرذه ايرارة )ةرارة  اييني ب ننا مجيع روأنا أعلم علم ال     
ت  نا عن نصحيم، وملنكار منكررهم قرد يرؤ االبتزاز( بل رعا ةاهروا هبا؛ لذا .. أوإ التنبيه ب   سكوت

 .ابعيوبا  عاةلة من اهلل، وقد ن مث مجيع  
 معل هرذه ايررائم األخالقيرة؛ فمنره جيرب عليره ؛ من كا  يعلم  ن حتت يديه ب نه واقو يفاوأيض       
ابنره أنره ارارس معرل هرذه األفعراد  مكنة؛ فالوالد الذي يعلم من أمرأ  انعه بمأ الوسائل امل اوةوب  

هري احلرل األمعرل  االبن وملال فرم  مصراإرة اهلراتف النيراد استاابعليه أ  يباإر ملىل النصيحة، فم  
 يف معل هذه احلاال .

قرهررا اخضرررار األرض، احلرراد مررو الفتيررا ؛ فممررا أ  تيررف معيررا األسرررة وتتابعيررا، وملال  وكررذلك     
 . -ملال ما رحم ر   - ، ملىل حفرة سحيية، ترإإ صدا صراخيا بال حيلةوعليل ايو

علييا املعود األكرب، فرم  تفمري  راهرة االبترزاز، جيرب  اوبالنسبة لفنظمة احلكومية؛ فيي أيض       
د صررررارم يف العيوبررررا ، بررررل أإعرررروا ملىل التمرررري  بالمررررباب الررررذين اارسررررو  االبتررررزاز، أ  يتبعرررره تمرررردي

وفصررليم مررن أعمرراهلم احلكوميررة، وتعزيرررهم، ووضررعيم علررى الئحررة أصررحاب السرروابف، ومررنعيم مررن 
عتيم بعررد خررروةيم مررن السرران فررم  اسررتيام أمرررهم واهلرراتف النيرراد، وكررذلك مترراب المرربكةخرردما  

 خرا، حبسب المرة وما ييره الكتاب والسنة.ه مرة  أوملال أوإعوا في
 حتت عنوا :اليوم ةريدة نمر  ومل  من املؤسف أ  نسمو هذا ا رب الذي      

 (من حيمي املعلما  من االبتزازب)
املوافررررررررررف  ( الصرررررررررراإر يرررررررررروم ايمعررررررررررة13125)يف عرررررررررردإها رقررررررررررم ريرررررررررردة اينمررررررررررر  حيررررررررررث      

ا مرردارس سررييا  بتصرروير معلمررة ونمررر ا مفرراإه قيررام يالبررا  يف ملحررد. خرررب  (م22/05/2005)
 صورها يف املواقو الليكوونية يف حاإبة هي األوىل من نوعيا على مستوا اململكة  

وعلف سعاإة مدير عام التعليم باملنطية المررقية الردكتور مسر  العمررا  ب نره ب ملييراف الطالبرا       
ليرره اللرروائت.. انتيررى مضررمو  نصررت ع عررن الدراسررة ملرردة عررام وحتررويلين ملىل نظررام املنررازد حسررب مررا

 . ا.هر.ا رب
ضررحك ملال بررة ملييرراف الطالبررا  ملرردة عررام، وحتررويلين ملىل نظررام املنررازد مررا هرري و وأعتيررد أ  عي     

 على الذقو .



 

رض معلمرة بري ررة ينمرر علررى مواقرو المربكة وهرري يف ميرر عمليررا الدراسري، ومينتيررا يرا كررام: ع رر     
 مليياف، ونظام منازد  . يستحف انتياكيا سوا سنةاألمور ال كل هذه   ؛الرمسية
 مارا  املنايف، والمرط، واهلي ا .األمن ملىل ةيوإ ةبارة تيف معيا مل ضبطحيتاج ا تمو يف      
، فكمرا ييراد: )امليردا  ، ويرا للخيبرة؛ لريف يف امليردا  ملال اهلي رةةلكن؛ ويا لفسف، ويرا للحسرر      

برر   الكعرررة تةلررب المررااعة، فكعرررة قضررايا االبتررزاز تتطلررب عمررال   ال تنسرروا ايررا محيرردا ( لكررن أيض رر
أ  اهلي رررة  نوعرررة مرررن اسرررتخدام  امرررن ةيرررا  متعررردإة، ولررريف مرررن ةيرررة واحررردة، وخصوص ررر اوةيرررد  

   متعاونني شرعيني، يساعدو ا يف قبض ومتابعة معل هذه اليضايا.
 

 أقود:ة والفتاة املبتز ملىل الماب املبتز  ارنفتا  ارحا ل ع ح: -     
 سبل املوإة عمت ق  مكرم *** ا يا هاتكا حرم الرةاد وقايع  

 ا حلرمة مسلرم ما كنت هتاك  *** ا من ساللة ماةد لو كنت حر  
 مل  كنت يا هذا لبيبرا فافيرم*** من ير ْز   ير ْز   به ولو جبداره 

 
هلك، ييود المرام ب نك كما تدين تدا ، وكما تفعل ببنا  الناس سوف يفعل ب  اوأعلم أيض       

 الذهيب:
 و نبوا ما ال يليف عسلرم *** عفوا تعف نساؤكم يف احملرم      
 كا  الوفا من أهل بيتك فاعلم*** مل  الزنا إين فم  أقرضترره      

  
تررذكر أ  اهلل  يكررن موقعررك، يكررن منصرربك، وأي ررا يكررن عمررر ، وأي ررا يررا أييررا المرراب املبتررز، أي ررا     

 ب سرار ، خب  ب مور . مطلٌو عليك، عاقٌ 
نك ا، ولررريف بينرررك وبينررره ترمجرررا ؛ فيلررري بلسررر - عرررز وةرررل -وترررذكر ب نرررك سررروف تليرررى اهلل      

 وقلبك:
يا، رأة يف بيتيرررا، روعتيرررا، وهتكرررت عرضرررامررر ملتا سررر لك عرررن - عرررز وةرررل -عررراتا سرررتايب اهلل      

 وسالت مكاملاهتا، وفرحت بفعلتك اليت فعلتب  .
 .ب ا ستناو .. عا تستةيثعا ستايب .. ع     



 

بضعفي، وقلرة حيلريت أ : تمرل ارني كرل ومعوف ، سائلك ملهلي .. وموالي .. ورةائي .. مل      
وفررررر  بررررذلك وق ينرررردم، وأ  حترررررق كررررل مررررن كمررررف سررررو مؤمنررررة قافلررررة  ،ةمهتررررك عرررررض مسررررلمررررن 

 ة ويير.يتصيد فتيا  السالم وهن يف حمموق يتب، وأ  تةرق كل تئب  املفعلى  ليفضحه
 الليم ال ت ن م عني كل مبتز حأ يتلف ما عنده من صور.     
 الليم ال حتر  أيراف مبتز حأ يواةو عن كل أتاه احلسي والنفسي لفتيا  السالم.     
الليم وكما نصررة إينرك، وأعليرت كتابرك، ورفعرت تكرر ؛ الليرم ف نصرر أسروإ اهلي را ، وببرت      

 لصييا، وأخرس ألسنة احلاقردين علييرا، وأرنرا فرييم عاائرب قردرتك، أقدام رةاهلا، وسدإ أعماد 
 وأةعليم عربة لكل معترب .. يا رب العاملني.

أ   -حفظررره اهلل  -لرررن أنسرررى ابترررزاز الفتيرررا  للمرررباب؛ فيرررذكر المررريت/خالد الصررريعيب  وأيض رررا     
وإإ بررني نمررا هررو كررذلك يرريأحررد المرراب تهررب ملىل احلرررم وعررزم علررى حفرر  كترراب الصررحيحني، وب

احلررررم والمرررية الررريت يسررركنيا، ملت عرضرررت لررره ملحررردا الفتيرررا  نفسررريا، و كنرررت مرررن معرفرررة شررريته، 
 ياعه يف الفاحمة أعاتنا اهلل منيا.ي، وحماولة ملبابتزازهوبدأ  
 اقرراإر المررية، ورةررو ملىل مدينترره الرريت ةرراء منيررا، وكتررب رسررالة تيطررر إم ررأ  فمررا كررا  منرره ملال      
 ياعه يف الفاور، لوال أ  اهلل سلمه.يالفتاة هلمته، وتمتيت قلبه، وحماولة مل على تضييو تلك اوحزن  
والردعوة مللييرا،  -صرلى اهلل عليره وسرلم  -أراإ حفر  سرنة رسرود اهلل  فيد خسرر  األمرة شراب ا     

 لك الفتاة املبتزة.والخالذ يف مليصاهلا، لوال قدر اهلل مث ت
ك لتعرررر  يررررأعظررررم، والنفرررروس مللرررريكن ال حتترررراج ملال ملىل حتر فيررررا فتيررررا  السررررالم: مل  الفتنررررة بكررررن      

 الكوامن الميطانية والميوانية اليت رعا ال يستطيو الكع  منا مياومتيا ملال من عصمه اهلل منيا.
 ف س د اهلل أ  ييدي كل فتاة ملىل الرةوة ملىل الصواب، وتر  يريف االبتزاز.     
 فاسر د رةروة، أو حرأ نردم .إومنرا توبرة أو نيرة يف الأما مرن أصرر  علرى سرلو  يريرف االبترزاز      

 .رفيا عن أعني املسلمني، وأ  يرإ كيدها يف حنرهااهلل أ  يص
 مررن اليصررص الرريت ةرردنا الكعرر الصرراحلني يف اليرررو  املتيدمررة لو  ولررو ت ملنررا قصررص الكعرر  مررن     

 منيم من أقواه ملبليف.حملاوال  ابتزاز فمنيم من عصمه اهلل، و باإ من الع   تعرض فييا العديد
 .لربيو بن خعيم واملرأةلوأتكر هنا اليصة املميورة      
وةعلرروا هلررا مل  أمررر قرروم امرررأة تا  مجرراد بررارة أ  تتعرررض للربيررو بررن خعرريم لعليررا تفتنرره، حيررث      

 .فعلت تلك ألف إرهم



 

مث تعرضرت أحسن ما قدر  عليه من العياب، وتطيبرت ب ييرب مرا قردر  عليره، املرأة فلبست      
 له حني خرج من مساده، فنظر مللييا فراعه أمرها، ف قبلت عليه وهي سافرة. 

 .فة   ما أرا من لونك وهباتكب: كيف بك لو قد نزلت احلمى جبسمك، فياد هلا الربيو     
 .بوتنيأم كيف بك لو قد نزد بك ملك املو ، فيطو منك حبل ال     
  .بمنكر ونك  لو س لك   أم كيف بك       
ا  ا علييا، فواهلل ليرد أفاقرت، وبلةرت مرن عبراإة رهبرا مرا أ رفصرخت املرأة صرخة، فخر  مةمي       

 .  كانت يوم ماتت ك  ا ةذة حموق
 

ف رسرلت تمركو ملليره امرأة من املدينرة  هأحبتوهذه قصة أخرا وأخ ة لرةل من األنصار حيث      
  :باهلل تعاىل وكانت تا  زوج ف رسل مللييا ايات  حرربيا وتس له الزيارة وتدعوه ملىل الفاحمة ع

 وال أمر به ما عمت يف الناس*** سلكه أمل  احلرام سبيل لست 
 ما تمتيني فكو  منه يف ي س *** فابةي العفاف فا  ق  متبو 

 فال تكو  أخا ةيل و وسواس ***   س حف  فيكم من يصونكم مل
 فلما قرأ  الكتاب كتبت ملليه:     

 أييا الياسيا وصر ملىل حاةيت ي*** هذا الذي أصبحت تذكره  إة عنك
 وليف يدخل ما أبديت يف رأسي*** ة رررة التنسك أ  ق  ناسكإ 

رةرو   ،يرا وزة رهتراهلرك فوعظ تألرو بععرت مللييرا بعرض  فيراد لره: ،ف فمى تلك ملىل صرديف لره     
دنيا خرر  مررن النررار للعررار يف الررو  ،ا  اهلل ال فعلررت وال صررر  يف الرردنيا حررديع  فيرراد: و  .أ  تكررف عنررك
 نمد ييود:أيف اةخرة مث 

 يى الذي يف العار يضنيينويب*** العار يف مدة الدنيا وقلتيا يف  
 ولست تا ميتة منيا فرتفنيين*** يف رمف والنار ال تنيضي مدام 

  عل ر  من الفرإوس يدنيينل***  الكن س صرب صرب احلر حمتسب  
 .ملما تزور  وملما أ  أزور ()له مرة أخرا  فامسك عنيا ف رسلت     
فاعلرررت لررره ؛ ، فلمرررا ي سرررت منررره تهبرررت ملىل امررررأة تعمرررل السحرررررا فوعظيررراف رسرررل مللييرررا رافض ررر     

الرقائررب يف هتييارره فعملررت هلررا فيرره وبينمررا هررو تا  ليلررة ةررالف مررو أبيرره ملت خطررر تكرهررا يف قلبرره 
ا وصرلى واسرتعات وةعرل يرربكي دي أبيره مسررع  وهاج منه أمرر ق يكرن يعرفره واخرتلط فيررام مرن برني ير

علرى  برت  ل  قراد: يرا أ  أإركرين بييرد فمرا أرا ملال قرد ق   بواألمر يزيد فياد له أبروه: يرا برين مرا قصرتك



 

إخله بيتره أفيام ملليه فييده و  ،فاعل أبوه يربكي وييود: يا بين حدبين باليصة فحدبه بيصته ،عيلي
مرن منخريره عليره رمحرة اهلل  عة فمتا هو ميت وملتا الردم يسريلفاعل خيور كمل خيور العور مث هدأ سا

 .تعاىل
 

 هو لليراء الكرام ..  :ارثاني ع حارنفتا   -     
انمروا قصص االبتزاز وأضراره يف املناسبا  األسرية، ويف ا تمو بصورة عامة؛ فاملوعظة مفيدة      

 )ملن كا  له قلب أو أليى السمو وهو شييد(.
 وا هلم الدواء، والعالج، وقربوهم من اهلل، وال تدعوهم يف ح ة من أمرهم.واتكر      

 
 وأمِّ ار هم وس م ع ى نبمنا محند، وع ى جره وأحبه أجنعم 

 


