
ـالة الر١٣٦س 
 

هل عهل عالقة الحالقة الحببتب تب ررررالع القة الجنالقة الجن العسي؟؟ةةسي  
 

(Arabic - What's wrong with sex if you are in love?) 
 

 .ىعِن أقنَابوى وجِنير حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 ؟؟ةةالقة الجنسيالقة الجنسي الع العرررر تب تبببالقة الحالقة الحهل عهل ع         : وسؤال هذه الحلقة     
  Cliffe Knechtle          :هذا السؤاليجيبنا على 

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .لترجمة إلى اللغة العربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر با

 

 قوُلي Cliffe Knechtleى كتابِه ِف :أنْلن ديثاً ىسِنىحيب ارد  نيباب الشَو Todd ى ِفFlorida لقدب أ د
حديثهى أِحِن إنّ:ى بالقولِع مفتاة كّلب الح وأؤِك.ب دأنّ لك هضاً ىِنا تحبوال أخِفأي نَ أنّى عليكا مارا الجنْنَسسعاً م. 

تُولسى غُ أراراًبالقِت على عى معاه.لم اذا تعتبرى هذا ِض سلوِكونهْل!.؟ اِهللاد تحكم ك علينَ بذِلونا لمجأنِّدر اله  
توجدع القة زوا؟ة تربطنَجي.!فأج إنّ: بالقولبته هأم رطيب تِح أن ِتب لكالفتاة ح اًبج اًمولكن أو دا ي Toddلو  
دثتِنحى أكثرع ىندم ح ِتل بك١. الفتاِةلك  
 

 ىِنى تع ِه كمباهتمام ردسذ ي أخَقَقاِئع د ولبضromantically سلوٍبا بأ لههب حفُِص يToddذ أخَ 
 اًاما تمههج وهو فتشَ.اتهار سيوقُى تسام وِهدِطص اِثاِدى ح ِفتْا أصيبه أنToddّ اى يِع م تخيْل: له فقلتُ لهبالِنسبِة

نتيجويهاً تشْ.ِثاِدة للحأفس دشكله ا وقرراألطب أنّاء ِمه نالع التشْالِةسير إز سيم الِذويه الجقَى لحبو جفهْل.اهه  
تظّلسعلى ح بكى ِتا ِف لهلكهْل.؟الِة الح ريصاً تبقى حعلي ها واًفي لحبها على الدوتَا أنْام كم؟ اآلن.لقد ح ذِلاز ك 

 .ىؤاِل على سِهابِتى إج ِفد إلى هذا الحريحاًص وقاًاِد صيكون سهر أنّو أتصتُا كنْ فم.يرى له وتقِدابى بِهج إعابالشّ
 قاَلفلقد Todd :ال نِنمِكيأِعى أن دبذِلك ك.تشَ فلو وا هههجعلى النَو و الِذحِلى ذكرته ى فأصارحى  أنِن القوَلك
ى  الِذميُل الج الفاتنهجا الونظر وله المِةنَسى حر أخْن عثاًاِح ببكّل تأكيٍد ىعأسسا وهنْأتخلى عس:  أقوُلٍف أسوبكّل

شَأعقه.فأج بته :حفهْل.ناًس مِك ينكا ي Toddتخْ أن ِنبرى بوضوح عنة الِت الكيفي٢.؟ الفتاةِه هِذى بها تحبك    
 

 لبضقَقاِئع دذ ة أخَ تاليToddي عبرع نع مق حبها له.ِه وكم ى مخلصوأنّ.الص اإلخْ كّلة له هستِعا مة د
أنته بنفس هاماًا تمله .فلم ا أتمح ديثهس ألته :خَواآلن بِنرا ى يTodd.َأنّيْل تخ ى أِص الِذتَنْ أكِفتَب ِثاِدى ح 
تصم أثنَاداءادِت قيكلس يِتاركتشَ ووهو جهكِت ستظّل فهْل.اماً تم الفلك تاة على حبها لكغْ رتشَم شكِلِهو كا  ي

Todd؟. نَ: ى بالقولابِنأجعإذ أنّأكيٍد ت وبكّل!.م ا تحبِنهى بعمق وسفَوتبقى على قد ر المسى ِمتونالح ى حتى  ِلب
لوح ى ذِل لشكِلثَدالتشْك ى ذكرت الِذويهأؤِك.ه دلك ة أنّ ثانيهتظّلا سو ة أمينَفيخِلة مة ِفصى حبقاَل .ىا ِله  Cliffe: 
حناًس. هذا عظيم.!و اِضوِمح ا أكمِلتَد أنّى اآلن ها على استعاٍددأن تتز ووجك أنته بنفس هبإخْا لك ال الص طو
حاِتياه ولنفِص يلها عنكإال الم تُو.ولكن ي ى ِمو ِلبدنديِث حكالص ِعريح مى أنكتَ لسلِمداًستِع م ام ثل هذا االلتز
 لو و.كاِتبغَاع رب إلشِْةاص الخّتعتك ِموه فقط أال وٍداِحر وا ألمه عليرص تحى أنكو ِلبد يقيقِةى الح وِف.اهوحنَ
حثَدأن تْ فقدقد رتهتاِعا على امشْ وإكبغَاع راِتبكتح لتَونْ عبْل.اه س فَوتد وسال اهِفى الح بقد٣.تستطيعا ر م  
 

 زيزى عToddلي هذاس ه و الحبْل.ب و الشّ ههوإنّ.ة وال أكثر ِد تستخْكمكاناً إنس أنّه مجرشَد ٍءىا م 
ا إذ هِتاني إنسنا ِمهدر تجToddا  يك إنّ.اة تتسلى بهوب ألع على كوِنهاتزيد  الظركى نَى ِف وِهِة الجنسيتكتع لِمتقتنيِه
تتعُلامم عا كِقهِمٍةطع نإنّ.اعتَ م ِد تستخْكما كآلٍةهمُل تعِة لتأديغَ راِتبالشّك هوةاني.تستِم ليتك لقوِلع ا ى يTodd :إن 
يسوعالم سيحي نَعلما أنامَل نتعم ميع عالجبكر ِةامتقِد وامير واحتر.و عكذِليض ك اِعالقوداألس لالرتباط ةاسيالقٍة بع 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع             ،                      ٢٧ – ١٥: ٧ سفر األمثال ١
 ٣٠: ٣١ سفر األمثال ٢
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 اِةي الحاَلو ِطب الح كّل له نكنٍداِحص وخْالص لشَ واإلخْالِءة بالوجتوالقة م العلك ِت تكونأنب . صحيحةزوجيٍة
 فتُد أر ثم.ِتو إال المِةجيو الزاِةي الحريكى شَني بُلفِصي  وال.ِفى الضراِء  أوِفى السراِءاء و س.الوح األى كّلوِف

 هبكي س.وعس يبص الرخْى شَ بالكامل ِف ثقتكتَعإن وضTodd. ا  يكامة أماتيوة مص الفرالتْز ام: قائال له
ة انَ األمTodd ذِلك ما أتمناه لك يا .ستحصُل على قوٍة تعطيك إمكانية لتتوقفَ عن إهدار كرامِة اآلخَرينو .اناًرفْغُ
 ال أننَ المعيد ب أوستحيالً مهتظنّ ال . الصاِدقب والحِةام والكرِفر على الشّصرالِحو .رين اآلخَع مكالقِتى عِف

تختبرالع القة الصاةحيحبه لتستمِتع م عم تِحن لت .ببدأ اآلنا ي Todd اآلنه قتُو الواِسنَ المبطأالح الخَ إلص. 
  ١. األفضَلاةَيا الحي لتحجيباً عييراً تغْفيك ثُِدحي س.الرب يسوعخلص إلى  م وقلٍبقٍةاِد صٍة بنيتَتي أإذا
 

 زيزى القارئع..الِق  إنة الِتصى سردا هCliffe Knechtleأنّا لنَفُ تكِش هأح اناًيطخِل يضعالنّ ب اس بين 
الحوالشّب هةو.واألص وبوبقاِت أ على  نطلقَ أنالمسماءهقيقا الحةي.فلو كان  Toddقَاِد صالح الفتاِة ب لِتلكا  لم

اعترضعلى أن تكون عالقته مة تَا الجنسيتَحالقِة إطار العالز جوالِتِةي ى وضعا اُهللاهرشَ للب.فع القة الحب 
ى تشَِتى ال ِهاِدقالصجععلى التر ِطاببالز و.اجو اع ذِلكنر لم ي إنتحطمكي اناألس ى وبالتاِلِةرالبنَاء ارنهي  
 ٢.ينونته وداِهللا بض غَمه عليبجِل ي زد على ذِلك أن ذِلك. الجسيمة اررضباأل ادفرب األاصي و.جتماِعىاال
   

ى ع تد شقيقٍةري غّ له أختاًبأح . الملكاوداء د أبنَدو أحنون وهى أمعد يابة لشَقصى اِنوئيل الثمفر صبِس 
ارثام. نْ ِمطلبها أنتض اجعفقالتْ هله : "ال ينّنّ أل ألىى ال تذلِن ال تذلِنىىخِِخأأا ا ال يههال ي إإ  ىى هكذا ِف هكذا ِففعُلفعُل ال يسسرائيَلائيَلرال تع هِِه هِذ هِذمْلمْل ال تعالقب القب احةةاح..  
ا هِرا وقههنْ ِمنمكّ تَا بْلهِتو لصعمس ينأأ شَ يفلم ."اءاءفهفه الس السنن ِم ِمدٍٍداِحاِح كو كو فتكون فتكوننتَنتَأأا ا ممأأ و وىىارار بع بعببذهذهأأ  ننييأأا فا فنَنَأأا ا ممأأ

واضطجعم عاه أ ثمغّبضأا همنونب غضأ حتى .ة جداًة شديدنغْ البأ ىة الِتضغَبضإا هيشَأ تْا كانَاهِمد نالم حى الِتِةب 
  رر اآلخَ اآلخَنن ِم ِمظمظمععأأو و  ه هىىااييإإ  كك بطرِد بطرِدرر هذا الشّ هذا الشّ!!ببببال سال س" : لهفقالتْ ."ىى انطلِق انطلِقىىقوِمقوِم" :نونمأا  له وقاَلااهيإا هبحأ

  اباب الب الباقفْلاقفْل و وارجاًارجاً خَ خَىىنِِن ع عهِِه هِذ هِذدداطراطر" : وقاَلهمدخْ ي كانىالِذ هالما غُع دبْل ا لهعسم ينأأ شَ ي فلم."ىى ب بملتهملته ع عىىالِذالِذ
وورراءاءهأ ."ااهغَبشقيقُالومبشَأ ض ار أخَ ثامأ اهمنّأل نونذّلأ هثام أ ارأف .ختهوبشَأى صالومانَ غلمالً قاِئه: "انظروا متى وا متى انظر

طابطابقلب أأ   قلبمنون بالخَنون بالخَممر وقلتُر وقلتُملكم لكم اض اض ربأأوا وا ربممنوننونفاقتلوه غُففعَل ." فاقتلوه لمبشَأ انأ بالوممنونأا  كمم٣.الومبشَأ ر  
 

 الشّإن رثِم يشّر الشّ وإذا استفحَلاًر انتشَر رو دمى األخْ وأفنَرضرم عابس الي.إن الر ى على  يتأنّب
 :الً قاِئوميةى رِنؤِمإلى م ِهالِترس ِفى ك ذِلنعِل يوُلسولس الربو .ُلِمه ال يه ولكنّهُلم يه إنّ.ِهر شّن ع ليتوبَئاِطالخَ
نى نى  بِغ بِغ تستهين تستهينممأأ". "ثمثم باإل باإلقّقّ الح الحجزونجزونحح ي ي الذين الذينهمهماثِماثِماس واس وور النّور النّميع فجميع فجاء على جاء على جمم الس السنن ِم ِمعلنعلن م م اِهللا اِهللاببضض غَ غَننألأل"

  بِِبر التاِئر التاِئيي غَ غَ وقلبك وقلبكككاوِتاوِتجل قسجل قسأأ  نن ِم ِمككولكنّولكنّ  ..ةِِةببلى التولى التوإإ  ككا يقتادا يقتادنمنمإإ   اِهللا اِهللا لطفَ لطفَننأأم م اِلاِل ع عرريي غَ غَهِِهاِتاِتنَنَأأ وطول  وطول هِِهاِلاِلههممإإ و وهِِهلطِفلطِف
 مالال س ."هِِهاِلاِلممععأأ  ببسس ح حدٍٍداِحاِح و و كّل كّلىىازازججيي س سىىالِذالِذ  لِةلِةاِداِد الع الع اِهللا اِهللاةِِةينونَينونَ واستعالن د واستعالن دبِِبضضم الغَم الغَوو ي يىى ف فباًباًضض غَ غَكك لنفِس لنفِسررتذخَتذخَ
ِدللفرأو لألس ِةرأو ع للمجتما م لميتع فْراإلنس ى  الِذ على اِهللاان"ييريدريد  أنأنالج الج ميعميعي ي خلصخلصونونوإلى م وإلى م عرفِةرفِةعالح قّقّ الح  

يقبلونإنّ"يقبلون هي دعو النفوسقيالم دة برِطبالً قاِئ إبليس :"تعتعالوا الىالوا الىي ي ا جا جميعميعالم الم تعتعبينثقيِلثقيِلالال و وبينى األحى األحمال وأنَال وأنَما أريحا أريحكم٤."كم 
 

 أدعى  أِخوكى ِتى ِف مِعكى تشتركلكالِة الص :انَأبا السمأأ.. اوى ِمن شكركجل مبِتحوِم.ا لنَك أجل كّلن  
ا ني الدةَادعا س لنَيُئته و.إرادِتك حققُ وتيكِضى تر الِتاةَي الحبِهوجا بمي نحلكى. ِة اإللهيكِت بحكمعتهض وترتيِب
  نسألك.ان إنسقهفري  ال اُهللاهعما ج م وأن. وأنثىا ذكراًملقته خَِءد البن ِما أنّكفتنَر وعاجو الزتَم كر فقد.ةَرواآلِخ

 ِمن انَراِئمى ضِقالم ونَس العنَ د كّلنا ِمرنَ طه.اا علمتنَا كم بيننَماً مكراجو الز يكون على أنرصحة لنَكمة وِحمعِن
  البارأرفع صالِتى فى اسم يسوع .ٍةدر وبِش طاِه قلٍبنا ِميتنَصا أو كماًا بعضنَضع بب نِحا كيفَعلمنَ .كّل شَائبٍة

ِدكعا  الصادقواثقاً ِفى وقلتَ ي نخَارجاً: م هال أخْرج قبْل إلىي نم . 
 

 :ها ستجد ذلك فىيرسالة أو غَإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

 :  ستجد ذلك ِفىCliffe Knechtle ِمن باإلنجليزيةوإن أردتَ سماع تلك الرسالة 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
  ١٨: ١         ،        سفر إشعياء ١٥: ١رسالة يعقوب  ١
  ٤: ١رسالة يهوذا  ٢
      ٣٨ – ١: ١٣ سفر صموئيل الثانى ٣
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