
ـالةالر١٤٠ س  
 

لملماذا كانذوذ الجنِسذوذ الجنِســ الشُّ الشُّاذا كانىخَ خَى طية؟ة؟طي  
 

(Arabic - What is wrong with homosexuality?) 
 

 .ى أقنعِنوابى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

  ة؟ة؟طيطي خَ خَىىذوذ الجنِسذوذ الجنِســ الشُّ الشُّاذا كاناذا كانلملم         : وسؤال هذه الحلقة     
                 Cliffe Knechtle        :السؤاليجيبنا على هذا 

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

 

 يألِنسى كثيرون عرأيى ِفن القِةى العِة الجنسيإذا م ارسان ِما اثنَهنٍداِح جنس و.ا ولمصالنّاسطلح نيب  
على تسذِلِةمي كالجنِسذوِذ بالشّلوِك الس أيى فى  أيضاًيسألوننىو .ىر نعالح الِتِةري ى بدىوابط ِفون ضم مارِةس 

الجنس متُ  و.ر الجنس اآلخَعنِْعاعتددما أجيبائلين على هؤالء السأبدأ أن ابِت إجى عليهم: 
 

أوعتذارعتذاراايم يم بتقِدبتقِد: : الًالًأو....إذ أن ب عضالم سيحيينيتع غَ بأسلوٍباملون ير سليم معهؤالء الذين ي مارسون 
ا ان منس إع مامَل نتع أنز إطالقاًاِئ جري وهذا غَ.عجتمة المم ونفايثالة القو حمه كأنّمهلي إونينظر و.ىذوذ الجنِسالشّ
ى  ِفة أو شأناً قيم أقّله نعتبر أن أو.اًطبقي رِهي غَنى ِمنَ أدٍةجرى د ِفداًح أعض نَا أن بنَردجي  وال. األسلوبكثل ذِلبِم
الما نَنَألنّ .عجتمحنى اإل ِفميعاً جنسِةانيس وةاسي.والكتاب الم قدسعِل ينأن ج ميعشَ البر مخلوقونعلى ص اِهللاِةور  
 رك ندنأا نَ عليجبيو .انّ ِمٍداِح وى كّل ِفريع مويها تشْهابة وأصور الصلك ِتضاعت معالم ِفع األسم و.هِهبكشَ

اًميعجقَاِل الخَ أنقد طى كّل أعِمٍداِح و ِهلِق خَنراً قدوقيم ة نتساوى فيه١.ميعاًا ج 
 

 و أن وه.نيع مٍفدا لهاها إينَبه و اِهللانة ِمطيى ع ِه بْل....اًاًرر وقد وقداءاء قض قضتْتْسسا ليا لياهاهييححى نَى نَا الِتا الِتاتنَاتنَيي ح حإنإن  ::ثانياًثانياً 
ا ة فينَسية الجنْريز الغَك كذِل.فٍةد صضح متْسا لياتنَي حا أن وكم.كاس كذِل النّميع جب نِحأنا والقنَ خَ اَهللابنِح
ليتْسع ِمضاًر ناألع اضر.نِشئ ت ولما ا فينَهplayboyأو  playgirl كمهذها أن لي تْسس ِمباًب أن سِنها اِببتكو 
  وهوالقة العلك ِتحكم ي قانوناًك كذِلعضو و.اننسى األة ِفسي الجنْةَريز الغَلقَى خَو الِذ ه اَهللا إن.يِةر البشَِةى الطبيعِف

أني رتبط رٌلجاِح ودأِة بإمراط  .دٍةاِح واالرتب وذِلكسؤسعلى مالح اِدق البصى على الثقِةبِن المالم تبولكن .لِةاد 
أني رجُلتبط الراً جنسيِم بأكثر نإم أٍةرأو تر تبط المراًأة جنسيِم بأكثر نر ل فذِلجذوذ جنِس شُكى.م ثيلهاط  االرتب

  ٢.قٌفر  نفس الجنس والنى ِمر وأخْأٍةر إمن بي أو.رل وآخَج رنياذ ب الشّىالجنِس
 

  إناإلباحية واالندفاع ورالشّاء هالجنِْةو ِةسياِم الجِةح.وم مارسالقِة طاق ارج ِنا خَتهالعالزوِذِه ه.ِةجيضاً أي 
 عا مهاح أبن كم.ِنطاق العالقِة الزوجيِةن  ععيداً بر الجنس اآلخَعوة مه الشّ لنفِسِه ممارسةاح أبن فم.ىِسذوذ جنْشُ

ن أ وهى .ةار ساراًبديد أخْ الجِدهس بالع المقدى الكتاِب ِفعلن يه نفس اَهللا ولكن. اِهللاام أمبذِنا مماله ك.نفس الجنس
ى  ِفاً وتطهيراناًفرغُيقدم لنَا و .اذو شّا ها ما ارتكبنَ كنّحتى لو ِهمِتح رابا بفتح لنَ يتفاضلِة المِ العجيبِةِهحبِتى م ِفاَهللا
ال ج من الرٍةاعمذا بجإ و.يكلى الهِف علميأورشليم  فى  كانوعس يب الر أنوماً يثَدحلقد  .سيح الموعسص يخْشَ
يسرعونباِه إلي أٍةمر.دفعونَ كانوا يها أمامهمنٍف بع.ثم أوقفوه ا أمامو هقالوا له :"يااي  ممعلمال الهِِه هِذ هِذ..علم ممررأة أمىى وِه وِهكتْكتْسِِسأة أم  

تزالفعل الفعلى ذاِتى ذاِتفِِفى ى نِِنتز ..وقد وقد أو أو صانَانَصا ما موسى الشّى الشّى ِفى ِفوسريعةِِةريعأن هِِه مثل هِذ مثل هِذ أنتر تر ججمم..فم ٣." ؟؟تَتَ أنْ أنْاذا تقوُلاذا تقوُل فم  
 

 لقدى نَ انحيسإلى أسفُلوع وكان ِهبِع بأِص يكتبولكنّ.ض على األر همألح وِها عليلي جيبهفقاَل.م ي سوع 
لهم: "مِمن بال خَنكم ٍةطيفلي ِمرهالًا أوبح وكأنّ."!رج ى بالريقوُلب له م:إن كان أح دفيكم أي ها الراُلجلم ي لقْنز 
 .ضى األر عل يكتب وكان إلى أسفُلللمرِة الثانيِة وعسى ينَ انح ثم.فليرِمها أوالً بحجر  ولم يقترفْ خَطيةوٍةهى شَِف

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع            ،      ١٢ – ٩: ٣    ،     رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١: ٥ & ٢٧: ١ سفر التكوين ١
 ٦: ١٠ إنجيل مرقس   ،  ٤: ١٩  إنجيل متى   ،    ٤: ١٣الرسالة إلى العبرانيين  ،    ٢٤: ٢  سفر التكوين٢
                 ٦: ٢: ٨ يوحنا  إنجيل٣
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اقطتْتساألح جِمار نأيديهم وخَ.!ض إلى األر رجداًاِحوا وداًاِح فوألن ض اِئمرهتْ كانَمتبكته م.فلم ا انتصبي سوع 
ولمي نظرِسداً أح وى المأة قاَلرا له :"يمرأةمرأةاا  ااي..أي أي ننه ه مأولِئ أولِئم ككالم الم شتكونشتكونع ع لي؟؟كِِكلي..أم أم ا دكِِكانَانَا دأح أح دالال: :  فقالتْ فقالتْ..؟؟د  أحأحددي اا ي  

سسييدفقاَل فقاَل..د ي ي سسوعوعله ا أدينِكا أدينِكوال أنَوال أنَ: : اا له!!..اذه طِئطِئبى وال تخْبى وال تخْ اذهى أي١."ضاًضاًى أي  
 

   جئتُ جئتُىىنّنّأأوا وا  تظنّ تظنّال" :قاَلالِذى  سيح المِديا إلى السوا بهاء ج حينتو حتى الممجالر أة تتوقعر المتْكانَ 
  لهاغفر ليرى بالح بْلهادينَ لياكنَ ه يكن لمب الرولكن ."كمَلكمَل أل أل بْل بْلنقضنقض أل ألا جئتُا جئتُمم  ..اءاءنبينبي األ األووأأ  الشّريعةالشّريعة  نقضنقضألأل

الَنتِشوليِمه الخَن وكأنّ.ِةطي ى بالريقوُلب نِِنإنّإنّ": ا لهى سى سوفَفَوأح مُلمُل أحعلى ظه رى صليباًرى صليباً على ظه..وس وس أتجهإلى الجلجثِة إلى الجلجثِة بِه بِهأتجه   
  كِِكتِِتانَانَ إلد إلد إلى إلىوا بِكوا بِكاءاء ج جلقدلقد  ..شينشينمم إثم  إثم نن ِم ِمفِتفِتقترقترااا ا  م ماصاص قص قصمُلمُلأتحأتحسس  ..تتووى حتى المى حتى الممِِم د دأنزفُأنزفُسسوو  هِِه علي عليررممأسأسسسوو

   واآلن واآلن..الجلجثِةالجلجثِة   على صليِب على صليِبا عنِكا عنِكملهملهأحأحينونتك سينونتك سدد  ..�	َ��	َ� ا	َ� ا	َ� ��ّ�َ� ��ّ�َ� �ْ� �ْ��	َ��	َ� ا	َ� ا	َ�د�َ�د�َ� � � �ِت �ِت 	ْ� 	ْ����ّّ���  .. أدينِك أدينِكى لنى لننِِنولكنّولكنّ
اذهاذهبى حبى حرة ة ركىىىعيِشعيِش ت تكىح ح يياة جاة جديدفُفُ تختِل تختِل..ةةديدع ع ننم اِضاِض مى حكِِكياِتياِتى ح..ح ح يياة جنسية طاِهة طاِهاة جنسيررة نقيبى وال تخْطِئى  ..ةةة نقيبى وال تخْطِئىاذه٢."اذه  

 

 ام كانِد األيِفى أح إلى ستِمعالِعي بِفٍة كر اِمى جِةع Northwesternتُا كنْ حينمأتح ثُدع نلوِك الس 
سيِحالمىوم مف . الجنسِةارسِحضكالشّ ذِلك ِلى وقاَلنّ ِماب ال: راًاِخى س شكأنك تم زح.ى باالمتنَِن إذ تطالباع عن 
ممالجنِةِسار س مديقاِتى عصى ميالت الالِت الجأختِلط بهن .ِفتَنْاذا ظنَم ى شَِن أنّظنَنْتَ  هْل.؟ىابج بعيفٌ ان؟ض. 

ألقد ركتُدبوض ذِلوح أن الشّك اب كالِمظن ى هوماًجعلى ر خْ وشِّهولِتجا.ِهِتصي ثم شّندفع ابِعاِم جآخَى يقوُلر  :
  ٣.؟ِه عليقتُِلا خُ مييرى تغْنّ ِم تتوقعفَ فكي.ىثِلِم ر آخَع الجنس مِةسارم إلى م تميُلٍة بطبيعتُدِلى وِنإنّ
 

 إنالم سيحية ليتْسأن ي اإلاوَلح نسانأن ي سموبح ِهاِتيال إلى َلِص ليمكال.األفضَلى الِقخْاألى ستو .إن  
المسيحيينالحقيقي ين مأولِئ هكالذين  فتحوا قلوبهمواستقبلوا الم سيح الحىذ مكانَأخُ ليهاِخ دلهم.وقو ِهامِتة قيى  الِت هى
مُلتعفيهم على الد اموِهىكفيلة  و بتغياِنير كياِخهم الدلى.وس لوكهالخَم ارجى.ر بما تكونقد ِل وتَدبنز ٍةعو يٍلم 

 ِةاح الستباٍه اتج أوكِس جنْن ِمر آخَع مٍة جنسيالقٍة لعيٍلمب  أورقِة والس للسلِباٍهاتجب يح أوبست المزِل اله أوِبللكِذ
الجنْالقاِتالع بِةسي ِمأكثر ناِح وٍةد.إن ي سوعالم سيحي علنغْ ربتهأن فينَّلِح ي ا ويعَلمِهِت بقولي إعيد نَليا الصى  الِتةَور
  ٤.ههب وشَة اِهللاور ص.ءد البنا ِمه علياننس اإل اُهللالقَخَ
 

 إنالر بي سوعِبى لالِععِط يالسلِةِة كر اِم بجِةع Northwesternريفاً تعللر أنّولِةج ها تتضمنة  االستقام
والنزةاه.الر ولة الِتجى تقيمع داًهم اع أٍةمراِح وو .ةٍِدأنيكون ا طواَل لهالع رم.إن الكلب و الِذ هى يمارسالجنس  

معختلِف ماع الكالِب أنو.ولكن جَل الريلز ماالره تباط الزوجىبالم أِةراِح الوِةد.ارتب ِم كّل بِهاُلنَاط ي نها ِشمعاًب 
طواَلالً كاِمواكتفاء الع رم.ا ذِل أمالشّك ابذو الم القِةيل للعِة الجنسيم آخَع ر.فقد ح داُهللاد له ه ويتهة  الجنسي

والرباِغ روقاِدب رِت و.ريرِه على تحلكالقو ة المحررغَة الما ِمرة تأتينَينالم سيح الحىالرسول  بولس قاَل.قام الم :
"ممستنيرستنيرة عة عيونأذهانك أذهانكيون مملتعلم لتعلم وا مااوا م  ههوور ر ججاءاءد د ععوهِِهتِِتووم وم ا ها هونَنَ ِغ ِغوى مى مجدِِدجمير ِف ِفهِِهاِثاِث مير ى القدى القديسينيسين..وم ا ِها ِه ومى عى عظمظمة قدة قدرهِِهتِِتر  

  هِِهميِنميِن ي ينن ع عهه وأجلس وأجلساِتاِتوو األم األمنن ِم ِمههسيح إذ أقامسيح إذ أقامى المى الم ِف ِفلهلهمِِمى عى ع الِذ الِذهِِهتِِت قو قوةِِةدد ِش ِشلِِلمم ع عببسس ح حؤمنينؤمنينالمالم  ننححا نَا نَنَنَووححقة نَقة نَالفاِئالفاِئ
 ٥.وعسسيح يى الم ِفالً كاِمقته ِثعض ين مة لكّلورسية م القوِهى وهِذاِتيى حة ِف القولك ِتتُر اختب لقد."اِتاِتاوياويممى السى السفِِف
 

 أِخليتك ىِعى تصلى م :انَأبا السمأ.. اوىسألكقو ة تحرى ِمِنرنىوِد قي.قو وِحة ركالم ؤية ِفدان ى اإلنس
وقُ شَ.ناِطالباِح بجنَ أحلقَ قلبى أنر ِفى النسى ساِءمالطه ر والقدهاتفاً.ِةاس على الد وام نشيدالح تق ِم والِعِةرين 

  قيقِةقيقِة فبالح فبالح االبن االبنركمركمرر ح حإنإن" :قاِد الصِهِدع وبسَ حرير على التحر القاِدعليك إلهىدا ستِن مىِدي سليكآتى إ .ِةطيالخَ
تكونونتكونونأح أح راارارر"ً.  ِدكعواثقاً ِفى و وعسم يالِتى فى اسص اأرفعقلتَ ي نخَارجاً: م هال أخْرج قبْل إلىي نم . 

 

 :سالة أو غيرها ستجد ذلك ِفىلك الر ِتإن أردتَ سماع.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

 اع تلكمتَ سدأر الة وإنسةالرباإلنجليزي ِمن Cliffe Knechtleِفى ذلك ستجد  : 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
  ١١ – ٧: ٨ يوحنا إنجيل ١
      ٤٧: ١٢ يوحنا إنجيل        ،           ١٧: ٥ إنجيل متى ٢
      ٩: ٦كورنثوس إلى مؤمنى  ،               ٢٧: ١رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٣
 ١٠: ٣ فيلبى إلى مؤمنى ،         ١٤ – ١١: ٨رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٤
    ١٤ – ١١: ٨إلى مؤمنى رومية  ،     ١٦: ٣&  ١٨: ١أفسس رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  ٥
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