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  املقدمة

 
وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل ، احلمد هللا رب العاملني

، وأوىص باليافعني ،الذي حن عىل الصغار، رمحة للعاملني املبعوث
إنام بعثت ألمتم مكارم "القائل ،  اهتاممأيامواهتم بالشباب 

 ...رواه البخاري، أما بعد"األخالق
وتالشت فيه املسافات ، ُفنحن يف زمن طويت فيه األرض

ُصغر أم كرب ، وأصبح  بمقدور أي إنسان  منا، التقليدية ومن -ُ
 -ودونام تكلفة تذكر- أن يسافر وهو يف مكانه - خالل االنرتنت

إىل أي مكان يشاء لريى ويسمع بالصوت والصورة املتحركة ما 
 .جيري يف العامل بعجره وبجره

واقفون للشباب  اجلن اطني اإلنس قبل شياطنيوألن شي
يزينون هلم املنكر، ويستدرجوهنم إىل مزالق الرذيلة ، باملرصاد



  ٤

بدعوى االنفتاح وحقوق ، واالنحالل من حيث ال يشعرون
فرتى عبدة الشيطان وجمموعات ، اإلنسان واحلرية الشخصية

ن الشاذين من خالل اإلعالم املرئي واملقروء واملسموع يتبوأو
أماكن الصدارة واالهتامم والدعم واملساندة، بل واحلامية يف 

فتعجب اشد العجب من انتكاس فطرهتم، وتنافسهم ، الغرب
 .للبعد عنها

 ،ًولو بقي هذا األمر حمصورا يف بيئاهتم اخلاصة هلان األمر
ليقع ، كل ما يملكون لنرش الرذيلة وعوملتها ُولكنهم يسخرون
َفيُكم سامعون هلم واهللاُّ عليم بالظاملنيَو{، غريهم بام وقعوا فيه َ ُِِ َِّ َِ ٌ ْ َّ َ ِْ َ ُ َ{ 

، فوصلت األمور لألسف إىل بالدنا ) ٤٧:سورة التوبة(
 .اإلسالمية

ملا سبق، كان البد من أن يقوم كل واحد منا بواجبه 
مركزين عىل كل الرشائح من ، للحامية والوقاية والتثقيف



  ٥

ف ما ينبع من قرآننا وسنة وخري توجيه وتثقي، اليافعني والشباب
وهذا ما هنجته عضو فريق وقاية ، رسولنا صىل اهللا عليه وسلم

الشباب القاصة املسلمة البارعة بسمة اخلاطري يف هذه القصة 
 .اهلادفة

ونحن يف إدارة هذا املرشوع املبارك نشكرها ونقول هلا ال 
وتقبل اهللا ، نضب معينك، وال جف يراعك، وجزاك اهللا خريا

 واهللا ويل التوفيق . منك
 

  الدكتور عبد احلميد القضاة
 املدير التنفيذي ملرشوع وقاية الشباب



  ٦



  ٧

 ولدي احلبيب
 

أمني، استيقظ يا عزيزي بارك ... ، أمني)بصوت خافت( :األم
 .اهللا فيك وهداك

 .ِ، أرجوك يا أمي دعيني  أنام)ُخيفي نفسه حتت غطائه( :أمني
النشيط، استيقظ حان وقت الذهاب هيا يا أمني، أهيا الفتى  :األم

 .إىل املدرسة يا عزيزي
ِحسنا يا أمي سوف أحلق بك عىل الفور: أمني ً. 
 . نحن ننتظرك عىل مائدة اإلفطار  :األم
ّعيل أن أرسع . يا إهلي! الفتى النشيط: ويقول) يستيقظ( :أمني

إهنا بطاقة أكيد  أن ! ما هذا الذي عىل الطاولة؟... باالستيقاظ
 :سوف أرى ما هبا. ركتها هناأمي ت



  ٨

َولدي احلبيب، أبقاك اهللا صاحلا مصلحا، ال تنس أذكار  • ً ً
 .الصباح بعد االستيقاظ

ِحفظك . ً، حبيبتي يا أمي، ال تنيس أبدا تذكريي)يبتسم( :أمني
  .َاطمئني لن أنس. اهللا يا غاليتي

 .ِّ صباح اخلري يا والدي العزيزين، هااااااا أنا أتيت:أمني
ً أهال، أهال برحيانة البيت :األب ً. 
 أمي احلبيبة، ويقبل يدها                       .  أيب الغايل، ثم يقبل يده:أمني

 .حفظك اهللا لنا. بارك اهللا فيك، أنت نبت صالح: األم، األب
َفرغ من تناول إفطاره (:أمني ، يا إهلي حان وقت ذهايب إىل )َِ

 .املدرسة
 . ً انتظر قليال يا أمني:األم
 ، نعم يا غالية ماذا تريدين، هل هناك بطاقة ثانية؟)ًمازحا (:أمني
 .تفضل. هذا صحيح: األم



  ٩

ٍيقرأ البطاقة بصوت عال (:أمني ٍ :( 
ولدي احلبيب، قبل أن خترج من البيت اقرأ املعوذتني،  •

حيفظك الرمحن .وانفث عىل يديك، وامسح عىل سائر جسدك
 .من كل سوء

 .أفعل ذلكًحسنا أمي حبيبتي س :أيمن
 .ًما رأيكم أن نعمل ذلك معا :األب
 . رائع: األم
. . . إىل اللقاء أمي . ، أستأذنكام بالذهاب)وبعد أن انتهينا (:أمني

 .إىل اللقاء أيب
َنستودعك اهللا الذي ال .  يف حفظ الرمحن يا ولدي:األم، األب
 .تضيع ودائعه

 . اآلن أنا مطمئنة عليه:األم



  ١٠

هذا بفضل اهتاممك به، . . .  الرمحن نعم، إنه يف حفظ:األب
 .هكذا تكون األمهات. ِإنك امرأة رائعة. ِورعايتك له

 . أشكرك يا عزيزي، ولكن هذا واجبنا جتاه أطفالنا، أحبائنا:األم
 . هذا صحيح يا عزيزيت:األب

ًومىض اليوم الدرايس مجيال • ولكن يف طريق عودة أمني . . . ُ
 . غريب لهءمن املدرسة، حدث يش



  ١١

  شرير بل أشرار
 

يعرتضون طريق عودته من املدرسة  (من األوالد جمموعة
 .هو أنت، أهيا الطفل املدلل): قائلني
، فإذا هبم جمموعة من األوالد هبيئة )ًيلتفت حوله، خائفا (:أمني

وأساور عىل . غريبة ومقززة، مالبس فاضحة، وشعر طويل
عم ماذا ن. . . اليدين، إهنم سيئون، هكذا يبدو من هيئتهم

 تريدون مني؟
 ً اقرتب قليال، هل أنت خائف؟:األوالد

ولكنني تذكرت . ًال أخفيكم كنت خائفا يف بداية األمر (:أمني
أمي عندما طلبت مني قراءة املعوذتني، وأخربتني أهنا حتفظني 

ًال لست خائفا: ُقلت هلم). . . من أي سوء ُ. 
ً تعال إذا، نريدك صديقا لنا:األوالد ً ََ. 



  ١٢

َّوأن عيل أن . ً عندها جاءين شعور أهنم ينوون يب رشا:أمني
ٍفهربت منهم، وأنا أرصخ بصوت عال. أختلص منهم ٍ ال ال ال : ُ

ًحتى رصت بعيدا عنهم، وقريبا . ًال أريد أن أكون صديقا لكم ً ُ
َاحلمد هللا لك يا رب، متكنت من اهلرب من هؤالء ... من املنزل
ُثم دخلت املنزل، وكأن .. .َاحلمد هللا عىل حفظك يل. األرشار

 .ًشيئا مل حيدث
َ هل عدت يا أمني؟:األم ُ 
: َثم اقرتب منها وقبل يدها، وقال. ُ نعم يا أمي عدت:أمني

 .ِأحبك يا أمي
َأثلج اهللا صدرك يا ولدي . َ، وأنا أيضا أحبك)تضمه إليها (:األم َ

 .احلبيب
  هل عاد أيب؟:أمني
 . ال، ليس بعد:األم



  ١٣

سوف أغري مالبيس حلني عودة أيب، ونتناول ً حسنا أمي :أمني
 .ًالغداء معا

 .ً حسنا يا حبيبي:األم
، هل أخرب أيب وأمي بام حدث )يدخل غرفته ويتساءل (:أمني

 معي اليوم، أم ال؟ 
 . . . وإذا باجلواب عىل طاولته
 . حبيبتي يا أمي. ماذا؟ بطاقة أخرى من أمي

كل ما حيدث َولدي احلبيب، ال تنس أن تصارح والديك ب"
 ."وتذكر بأهنم أصدقاؤك، وال أرسار بعد اليوم. معك
ً سمعا وطاعة يا أمي، ال أرسار بعد اليوم:أمني ً . 
 .َ أمني، تعال يا ولدي، الغداء جاهز:األم
 .السالم عليكم يا أيب...  أنا قادم يا أمي:أمني
 كيف كان يومك اليوم؟.  وعليكم السالم يا أمني:األب



  ١٤

 .لوالالالالالال. ً، مجيال يا أيب)ًمرتددا (:أمني
 . لوال ماذا يا أمني:األب
أنت . أمممممم ما هذه الرائحة الطيبة..  ال يشء يا أيب:أمني

 .ماهرة يا أمي
َ شكرا لك يا حبيبي:األم ً . 
ِيرس يف نفسه (:أمني ً، لقد وعدت والدي أن أكون صديقا هلام، )ُ َّ ُ

 .مها بام جرى معيوأن ال أرسار بعد اليوم، لذلك سوف أخرب



  ١٥

  ةاملصارح
 

 أمي، أيب
 .هل تريد قول يشء. نعم يا أمني: األم، األب

 . نعم، لقد حدث معي اليوم أمر غريب:أمني
 . غريب:األب
 . نعم:أمني
 . ما هو يا أمني:األم
 يف طريق عوديت من املدرسة، اعرتض طريقي جمموعة من :أمني

 .وحكى هلم القصة كاملة... األوالد
ولدي احلبيب، هل . . . ا إهلي، ما الذي حيدث يا أبا أمني ي:األم

 .قاموا بأذيتك؟ أخربين



  ١٦

ُهل نسيت يا عزيزيت أنني حتصنت .  ال يا أمي، أنا بخري:أمني ِ
 .ِأمل تكن هذه وصيتك يل. بالقرآن وأذكار الصباح

َعني اهللا ترعاك . معك حق... َمعك حق يا ولدي.  احلمد هللا:األم
 .يا ولدي

 َلكن أخربنا كيف متكنت من اهلرب؟ و:األب
ُ لقد رصخت بأعىل صويت، الالالالالال وأنا أركض :أمني
 .ُوبذلك متكنت من اهلرب منهم. برسعة
. َمن أين لك هبذه األفكار الرائعة.  أهيا البطل الشجاع:األب

 .ُأنت جدير بثقتنا يا بطل
قطع، ورعاية أمي التي ال تن. َ نصائحك املستمرة يل يا أيب:أمني

 .مها من زرعا هذه الشجاعة واجلرأة يا أيب
ًحقا كنت أمينا عىل .  أعطاك اهللا السالمة يا ولدي احلبيب:األم ً

 .نفسك



  ١٧

 هل نسيتي يا أم أمني، إن اسمه أمني، وإن له من اسمه :األب
ًنصيبا كبريا ً . 

 .َ معك حق يا عزيزي:األم
َحديثا معك َ بمناسبة ما حدث معك اليوم يا أمني، فإن يل :األب ً

 الليلة، ما رأيك؟
 .عىل الرحب والسعة.  كم أحب حديثك يا أيب احلبيب:أمني
  وماذا عني، أمني فقط؟:األم
واآلن دعونا نأكل . ًأمني، وأم أمني أيضا. ال يا عزيزيت: األب

 .َهذا الطعام الطيب قبل أن يربد
 :عند املساء •

 .، طق، طق، طق)ًمتجها إىل مكتب والده (:أمني
 . تفضل:باأل

 .  السالم عليكم:أمني



  ١٨

 .َتعال يا أمني.  وعليكم السالم:األب
 . أمي هنا أيضا:أمني
 . نعم نحن ننتظرك يا أمني:األم
 .  وها أنا قد أتيت:أمني



  ١٩

  ما هي الفاحشة ؟
 

ً تعال يا ولدي، اجلس بقريب هنا أنت متتلك عقال نريا :األب ًَ
 . وأنا فخور بك يا ولدي. ًوذكيا
َا لك أيب شكر:أمني ً. 
 َ ما حدث معك اليوم غريب أليس كذلك؟:األب
 .  صحيح يا أيب:أمني
 .ً هؤالء األوالد، إهنم سيئون جدا:األب
  هل تعرفهم يا أيب؟:أمني
ألنك قد .  ال يا أمني، ولكنني أرغب أن أحذرك منهم:األب

ٍإهنم يتلونون بأشكال عديدة . أو ترى غريهم، تلقاهم مرة أخرى
 .يا ولدي

  وملاذا يفعلون ذلك يا أيب؟:نيأم



  ٢٠

 . إهنم رضوا أن يكونوا شاذين يا ولدي:األب
  ما معنى شاذين؟:أمني
وقد حرمتها ،ً يفعلون أفعاال قبيحة، تأباها الفطرة السليمة :األب

وال تتصل بأخالقنا وديننا بأي صلة، كام ، الرشائع الساموية
 .رىشعر طويل، ولباس فاضح غري الئق، وأشياء أخ: رأيت
 وأين آباؤهم؟، ما هي األشياء األخرى :أمني
 لألسف قد يكونون موجودين، ولكنهم منشغلني عنهم :األب

حتى صار هؤالء ضحية للصور واألفالم . بأمور أخرى
 .الفاضحة اإلباحية، والصحبة السيئة، التي تدعوهم للفاحشة

  ما الفاحشة يا أيب؟:أمني
ي ممارسة اجلنس  بعضهم مع الفاحشة ه.  أنا أخربك يا أمني:األم

وال يكتفون بذلك بل حياولون اجتذاب األطفال باحليلة . بعض
ولوال . لقد كانوا يرغبون فعله معك اليوم. ًمن أجل ذلك أيضا



  ٢١

فضل اهللا علينا ثم فطنتك وحسن ترصفك جلذبوك إليهم 
 .بالرتهيب أو بالرتغيب

ا هل كانو. ولكنني أراهم ألول مرة يا أمي!  عجيب:أمني
 ًموجودين يف املايض أيضا؟

نعم إهنم كانوا .. ً سؤال رائع يا طفيل احلبيب، زادك اهللا فهام:األم
ُموجودين منذ زمن بعيد، ولكنهم لألسف يتطورون يف كل زمن 

 .بوسائل وطرق خمتلفة ملامرسة الشذوذ، والفاحشة
  هل تعرف متى ظهروا أول مرة يا أمني؟:األب
  متى يا أيب؟:أمني
 .يف زمن نبي اهللا لوط عليه السالم :األب
 .أكان ذلك منذ زمن بعيد!  يا إهلي:أمني
 . نعم:األب
 . احك لنا قصتهم يا أيب أرجوك:أمني



  ٢٢

 . ِ نعم يا أبا أمني احك لنا القصة:األم
ٍبعث اهللا تعاىل نبيه لوط عليه السالم إىل قوم من . ً حسنا:األب

 رس هذه الفاحشة،فقد كانوا أول من ما. وأسوأهم أفجر الناس،
 .ومارسوها

 



  ٢٣

  قصة قوم لوط
 

  ما معنى  هذه الفاحشة يا أيب؟:أمني
 هذه هي الفاحشة يا ولدي أمني، أي أهنم كانوا يتزوجون :األب

أي . من الرجال، ويرتكون النساء، ويرفضون الزواج منهن
يتزوج الرجل رجال مثله خالفا للفطرة التي فطر اهللا الناس 

حيث يقول اهللا .  يا ولدي يف أبشع صورهإنه الشذوذ، عليها
ًولوطا {: تبارك وتعاىل يف حمكم كتابه العزيز يف سورة األعراف ُ َ

َإذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقُكم هبا من أحد من العاملني،  ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِّْ َ َ ََ َِ َ ُ َْ ِ
ِّفإنُكم لتأتون الرجال شهوة من دون الن ِ ُ َ ْ َِّ ِّ ًْ ُ َ ََّ َ َ َْ ٌساء بل أنتم قوم ِ ْ َْ ََ ُْ َ

َمرسفون ُ ِ ْ  ) ٨١ - ٨٠:سورة األعراف  (}ُّ
 وهل أطلق عليهم اللواطيون، نسبة إىل قوم سيدنا لوط :األم

 عليه السالم؟



  ٢٤

ولكن هذا االصطالح خطأ ،  هذا صحيح يا عزيزيت:األب
 واملؤسف أن هؤالء "فعل قوم لوط"واألصح أن نقول ، شائع

عل القبيح بعضهم مع بعض، بل أخذوا القوم مل يكتفوا بذلك الف
وكان الواحد منهم يرى . يقطعون الطريق وخيونون الرفيق

 .اآلخر عىل املنكر وال ينهاه عنه
َأئنُكم لتأتون الرجال وتقطعون {: قال تعاىل يف سورة العنكبوت َ ْ َ َ َُ َ ََ ُ َِّ ْْ َّ ِ َ

َالسبيل وتأتون يف ناديُكم املنَكر فام كان ج ََ َ ُْ َ ََ َ َ ُ َِّ َ ُ َِ ْ ُواب قومه إال أن قالوا ِ َ َّ ََ ِ ِ ِ ْ َ َ
َائتنا بعذاب اهللاَِّ إن كنت من الصادقني  َِ ِ ِ َِّ َ َُ ِْ ِ َ ِ  .)٢٩:سورة العنكبوت (}َ

 ؟- عليه السالم-  وماذا فعل سيدنا لوط :أمني
.  إىل عبادة اهللا تعاىل-عليه السالم- دعاهم نبي اهللا لوط :األب

 .املحرمات والفواحشهذه وهناهم عن ارتكاب 
  هل استجابوا؟:أمني
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ومل يكتفوا .  مل يستجيبوا بل استمروا يف كربهم وعنادهم:األب
بذلك، بل أرادوا إخراج سيدنا لوط وأهله، متذرعني بذرائع 

 .غاية يف الغرابة
  ما هذه الذرائع؟:األم

عليه - جعلوا الطهارة التي كان عليها سيدنا لوط :األب
 .  وأهله سببا لطرده من بينهم-السالم
ٍفام كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوا آل لوط {: قال تعاىل ِ ُِ َ ُ َ َّ َ َ َُ ْ َ َ َِ ْ َ َ ِ َ َ

َمن قريتُكم إهنم أناس يتطهرون َ َُ ْ َّ ْ ْ َِّّ َ ٌ ََ َ ُ ُ ِ  ).٥٦:سورة النمل (}ِ
 أكمل يا أيب، ماذا بعد؟: أمني
 -عليه السالم- مل يكتفوا بذلك، بل أهنم طلبوا من لوط :األب

 .ًن كان صادقاأن يأتيهم بالعذاب إ
َأئنُكم لتأتون الرجال وتقطعون {: قال تعاىل يف سورة العنكبوت َ ْ َ َ َُ َ ََ ُ َِّ ْْ َّ ِ َ

ُالسبيل وتأتون يف ناديُكم املنَكر فام كان جواب قومه إال أن قالوا  َ َّ َ َ َ ُْ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ َ َ ُ ََّ ُ َِ ْ ِ
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َائتنا بعذاب اهللاَِّ إن كنت من الصادقني َِ ِ ِ َِّ َ َُ ِْ ِ َ ِ  )٢٩:كبوتالعنسورة ( }َ
 إال أن دعا عليهم وسأل -عليه السالم- فام كان من سيدنا لوط 

 .اهللا تعاىل أن يؤيده وينرصه عليهم
  هل استجاب اهللا لدعاء نبيه الكريم؟:أمني
فقد كان اهللا تعاىل غاضبا منهم .  هذا صحيح يا ولدي:األب

فبعث إليهم رسله ومالئكته الكرام، يف صورة . ًغضبا شديدا
 .ىل بيت سيدنا لوطإوذهبوا . انِشبان حس

  ملاذا أرسلهم يف صورة شبان حسان؟:أمني
أليس .  اختبارا من اهللا تعاىل هلم وإقامة احلجة عليهم:األم

 كذلك؟
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  العقاب
 

 . بىل هو كذلك:األب
  وهل نجحوا يف االختبار يا أيب؟:أمني
ادوا يف طغياهنم وكربهم  لألسف يا بني مل ينجحوا، بل ز:األب
 .دهموعنا
 !-عليه السالم- أخربه يا أبا أمني ما فعلت امرأة لوط :األم
  وماذا فعلت يا أيب؟:أمني
وهو ال يعرف ( بعد أن وصل ضيوف سيدنا لوط إىل بيته، :األب

ألنه يعرف مدى (خاف أن يصل خربهم إىل قومه ) أهنم مالئكة
، ولكن لألسف فام كان من امرأته )خبث قومه وفجورهم

إال أن أخربت قومها بوجود ضيوف حسان ) أة لوطامر(الكافرة 
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قال !! فأرسع قوم لوط إليه ليختطفوا الضيوف. يف بيت لوط
ِوجاءه قومه هيرعون إليه{: تعاىل ْ ُ ْ ُ َ ََ َ َِ ُ َ ُ  . ورابطوا حول البيت}ُْ
 ؟-عليه السالم- وماذا فعل معهم نبي اهللا لوط :أمني
م بأذى،  طلب من قومه أن يرتكوا ضيوفه، وال يمسوه:األب

ُوجاءه قومه  {: قال تعاىل عىل لسان سيدنا لوط. وأن يتقوا اهللا ْ ُ َ َُ َ
ِهيرعون إليه  ْ َ َِ ُ َ ُومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤالء ُْ ََ ِ ْ َ ِّ ْ َ ْ ََ َ َ َ ُ ْ ُ َِ َِّ َ ُ َ

ْبنايت هن أطهر لُكم فاتقوا  ُ َ َ َّْ ْ ُ َ َّ ََ ُ ِ ِاهللاَّ وال ختزون يف ضيفي أليس مَ َِ ْ ْ ََ ََ َ ُِ ِ ْ ْنُكم ُ
ٌرجل رشيد ِ َّ ٌَ ، يعني تزوجوا من البنات واقضوا )٧٨ :سورة هود( }ُ

 .إلنسانحاجتكم اجلنسية حسب الفطرة التي ارتضاها اهللا ل
 . هؤالء ضيويف فال ختزوين أمامهم ...أرجوكم أن ترتكوا الضيوف

  وهل استجابوا يا أيب؟:أمني
ُقالو{...  بل كانوا غاية يف الغلظة والفجور:األب َا لقد علمت َ َْ ِ ْ َ َ ْ

ُما لنا يف بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد  ُ َ َِّ َ ُ ََ َ َْ َ َ ْ ََ َِ ٍّ َ َِ ِ ) ٧٩:سورة هود( }ِ
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ً حزنا شديدا ومتنى لو أن لديه قوة -عليه السالم-، وحزن لوط 
ِقال لو أن يل {. حلامية ضيوفه ويعاقب هؤالء الشاذين الكفرة َّ َ َ ََ ْ

َبُكم قوة أو آوي إىل  ِ ِ ْ ََّ ً ُ ْ ٍركن شديدِ ِ َ ٍْ وعندما ). ٨٠:سورة هود( }ُ
وصل الضيق إىل قمته عند سيدنا لوط واملالئكة يرقبون املوقف 

 . عن كثب ولكن بصمت
يف هذه اللحظة احلرجة أفصح املالئكة عن حقيقتهم،  وهنا

ْقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأرس بأهلك بقط{ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ ْ ُ َِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َْ َ ُ ُْ َ ِّ َِ ِِ ٍع َّ
َمن الليل وال يلتفت منُكم أحد إال امرأتك إنه مصيبها ما  ُ َ ْ ْ َِّ ُ ُ َ َ َ ْ َِ َّ َ ٌ َِ َِ َ ََّ ْ َ َِّ ِْ ِ

ٍأصاهبم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ِ َ َ َِّ ُ ْ ُّ َ ْ ُ ْ ُّ ْ ََ َُ َ ْ ُ َُ َ ِ سورة ( }ِ
 ). ٨١:هود

وطلبوا من سيدنا لوط أن خيرج بالليل هو وأهله والذين امنوا 
وقالوا ال يلتفت منكم احد للخلف إال معه من تلك القرية 

 . امرأته فإنه سيصيبها من العذاب ما سيصيب قومه
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 ؟-عليه السالم-وهل خرج سيدنا لوط  : أمني
وما أن جاء املوعد حتى طبق سيدنا لوط ما طلبوا .  نعم:األب

منه عندها رفع سيدنا جربيل علية السالم قراهم بأمر من اهللا 
ِغت عنان السامء، ثم قلبها، وجعل تعاىل عىل جناحه حتى بل

َعاليها سافلها، فقتلهم عن بكرة أبيهم،  ثم أرسل اهللا عىل من مل 
يمت باخلسف مطرا من حجارة من سجيل، فقتلوا مجيعا عقابا 

 .هلم من اهللا تبارك وتعاىل عىل سوء فعلتهم 
َفلام جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها{: قال تعاىل َ َ َ َ ََ ْ َ َِ َِ ُ ْ ََّ َ َ َ وأمطرنا عليها َ ْ ََ ََ َ ْ ْ َ

ٍحجارة من سجيل منضود  ِ ُِ َّ ِّ ٍَ ِّ َمسومة عند ربك وما هي من * ًَ َ ِّ َِّ َِ َ َ َ َ ُِّ َ َ ً
ٍالظاملني ببعيد ِ َِِ ِ َ   .)٨٣ -٨٢:سورة هود( }َّ
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  حفظ اهللا حيفظكمحلة أ
 

  وماذا حل بامرأته عليه السالم؟:أمني
  لغريها  لقد حلق هبا ما حلق بقومها، فصارت عظة وعربة:األب

 .وآية عىل قدرة اهللا عز وجل
َإن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني{:قال تعاىل ِْ ِ ُِّ ُ َُ َ َ ً َ َ َّْ ََ َ َ َ ِ َوإن ربك * ِ َّ ََ َّ ِ

ُهلو العزيز الرحيم َِّ ُ ِ َ َْ ُ  ) ٩-٨:سورة الشعراء( }َ
  هل انتهت القصة يا أيب؟:أمني
مة هذا موجز بسيط عن هذه القصة العظي.  نعم يا أمني:األب

وذك ، التي وردت يف القرآن الكريم يف أكثر من ثالثة عرش سورة
 .ألمهية اجلرم وسوئه وأثره يف حتطيم املروءة واألخالق

 . إهنا مؤملة يا أيب:أمني
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. ً صحيح، ولكن األشد إيالما أن نراها تتكرر يف زماننا هذا:األم
عىل هذه السور القرآنية  لذلك جيب عىل اجلميع الرتكيز

ها حتى يعرف األطفال واملراهقون عن غضب اهللا وتفسري
وأن ال يلتفتوا إىل هؤالء . العظيم من هذه الفعلة ومن يامرسها 

الشاذين يف الغرب أو الرشق الذين يتفاخرون بأهنم شاذون 
ًألن اهللا سيعاقبهم إما عاجال كام ، ويعملون كام عمل قوم لوط

، م القيامة يف جهنمًيظهر من أمراض، كاإليدز مثال أو يعاقبهم يو
 .ًأو باالثنني معا

أمي، أيب، سوف لن نرتكها تتكرر مرة أخرى سوف : أمني
 .نحارهبا
  هل لديك فكرة؟:األب
، نعم يا أيب، عىل كل اآلباء أن يثقفوا أطفاهلم، )ًمتحمسا (:أمني

وأن ، ويقصوا عليهم مثل هذه القصص القرآنية العظيمة اهلادفة
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م عىل حتصني أنفسهم بالقرآن العظيم، يعملوا عىل تعويد أطفاهل
 .كام تفعلون أنتم معي أهيا العزيزان. واألذكار
 . أنت رائع. فكرة رائعة: األم، األب

ما رأيكم أن نطلق محلة، ونعمل من خالهلا .  عندي فكرة:األم
حتى ال يقعوا ضحية . عىل نرش والوعي بني اآلباء، واألطفال

 من مثل هؤالء املراهقني وان نحذرهم. هذا الشذوذ اللعني
 .كالذين تعرضوا لك يف السابق، السيئني
 .محلة احفظ اهللا حيفظك: ونسميها. ً مجيل جدا:األب
 .وعندي فكرة. ً أنا متحمس جدا هلذه املبادرة الرائعة:أمني
 . هات ما عندك، يا بطل:األم
، وأعمل قناة خاصة "اليوتيوب" سوف أدخل عىل :أمني

وسوف أقدم كل يوم .  قناة احفظ اهللا حيفظك:ِباحلملة وأسميها
أخربهم فيها عن . ًبرناجما قصري لألطفال مدته عرش دقائق فقط
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جتربتي، وبعض النصائح التي تعلمتها منكام لكي يستفيدوا 
َكن صديقا لوالديك: وأول نصيحة أقدمها هلم. منها ِ ً . 
سوف أمـا أنـا فـ. . . أنـت رائـع.  ما شاء اهللا، فكرة متميزة:األم

أنشئ صفحة خاصة باحلملـة عـىل موقـع التواصـل االجتامعـي 
، أقدم فيها لألمهات موضوعات متجددة يستفدن "الفيس بوك"

منها يف توعية وتربية أطفاهلن، من أجل محايتهم مـن هـذه اآلفـة 
 .اللعينة
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  مشروع وقاية الشباب
 

تأكدي عندما خيرج طفلك من البيت أنه : وأول حديثي معهن
ً كامال، وعنوان منزله، ورقم اهلاتف  كام ال ينسى حيفظ اسمه

وأنصحهن أن . األدعية املأثورة التي علمنا إياها رسولنا العظيم
 لبيب ولبيبة " وسلسلة قصص "سلسلة من حقي"يقرأن 

 التي فيها خري كثري للحامية والوقاية من هذه "واألرسة السعيدة 
 .ة الغراءاألمور وما شاهبها يف ضوء الرشيعة اإلسالمي

  وأنت يا أيب؟:أمني
 أما أنا سوف أنشئ صفحة خاصة باحلملة ولكن عىل موقع :األب

 حتى تتنوع الوسائل، أتوجه من خالهلا "تويرت"التواصل االجتامعي 
وسوف أوجه هلم رسائل يومية تعينهم عىل توجيه . إىل اآلباء

ِإحم طفلك من : وأول هذه الرسائل. أطفاهلم، واالهتامم هبم
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شاهدة القنوات الفضائية، أو املجالت أو أي مواد إعالمية غري م
وأدهلم عىل مصدر هذه القصص اهلادفة اجلميلة التي ذكرهتا . مناسبة
وعن موقع ملرشوع رائد حلامية الشباب ووقايتهم من هذه ، أمك

 .األمور السيئة املحرمة التي تفتك باألطفال واملراهقني والشباب
 لكن  أين هو هذا املرشوع وما عنوان املوقع ؟. ع أمي رائع أيب، رائ:أمني
 هو مرشوع وقاية الشباب من األمراض املنقولة جنسيا :األب

  www.qudah.comواإليدز، أما عنوان املوقع فهو 
أنا بدوري سوف أعمل عىل تعميم هذا املوقع عىل كل  :أمني

ثم أمجع رسائلكام ، ي يستفيدوا مما فيهالطالب يف املدارس ك
وأعمل عىل إرساهلا عرب الربيد اإللكرتوين إىل أصدقائي، حتى 

 .يستفيد منها أكرب عدد من اآلباء واألمهات
ًسوف يكون عملنا رائعا ومنظام.  ممتاز:األم ويا حبذا لو وزعنا . ً

وعممنا عليهم أيضا هذا الرابط، الذي إذا رأوا حمتواه سيعرفون 



  ٣٧

أكثر عن سوء فعل قوم لوط وفعل الشاذين وسوء الشذوذ عىل 
 :والرابط هو. البرشية مجعاء

http://www.youtube.com/watch?v=AEgJH2LTBr4 
 . بإذن اهللا يا عزيزيت: األب

 .واآلن حان وقت نومك يا ولدي
 .حان عىل خريتصب.  حسنا أيب:أمني

 .تصبح عىل خري يا أمني: األم، األب
 . أمني:األم
 . نعم أمي:أمني
 .َ ال تنس أذكار املساء:األم
 . ال تقلقي يا أمي لن أنساها:أمني

ذهب أمني إىل غرفته، ووجد هناك رسالة أخرى من  •
 :ُوالدته كتب فيها
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 :ولدي احلبيب

 .احفظ اهللا حيفظك
 باسعن أيب العباس عبد اهللا بن ع

 :ريض اهللا عنهام قال
 ، يوماكنت خلف النبي 
 :فقال يل

َ اهللا حيفظكأحفظ ":يا غالم إين أعلمك كلامت  حفظ اهللا أ، ْ
ِجتده جتاهك ُ ْوإذا استعنت فاستعن ، ْإذا سألت فسأل اهللا ، ْ

 رواه الرتمذي"......... باهللا 
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  املصادر 
 
/ د.  ورشعيـة تربية األبناء عىل الثقافة اجلنسية برؤية علمية -١

 .م٢٠١١مؤسسة بداية للنرش والتوزيع، . يارس نرص
، ١ط. عبـد احلميـد القـضاة/ د.  قوم لوط يف ثوب جديـد -٢

 .ّم، مجعية العفاف اخلريية، عامن، األردن٢٠٠٧
: إعداد. قصص األنبياء لألطفال، نبي اهللا لوط عليه السالم -٣

 .م٢٠٠٥، ١ط. دار اليقني للنرش والتوزيع. مسعد شعري
/ د. كيف حتمي طفلك من االعتداء اجلنيس: الة بعنوان مق -٤

 .م٢٠١٢/ ١٨/٠٦. جاسم املطوع
 بسمة اخلاطري.......سلسلة من حقي  -٥
 بسمة اخلاطري.... السعيدة واألرسةسلسلة لبيب ولبيبة  -٦

 



  ٤٠

- http://www.almostshar.com/web/Consult_Desc.php? 
Consult_Id=13692&Cat_Id=3 

- http://www.brooonzyah.net/vb/t249492 .htm 
- http://almoslim.net/node/134351 
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  الفهرس
 

 ٣ ...................................... املقدمة 
 ٧ ................................ ولدي احلبيب
 ١١ .............................. رشير بل أرشار

 ١٥ .................................... املصارحة
 ١٩ ..............................ما هي الفاحشة 

 ٢٣ ...............................قصة قوم لوط 
 ٢٧ ...................................... العقاب

 ٣١ .......................محلة أحفظ اهللا حيفظك 
 ٣٥ ........................مرشوع وقاية الشباب 

 ٣٩ ......... ............................املصادر 
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