
 ١٣٢الة سـلرا
 

هل القيهل القيماألخ األخم القية تة تالقيخضخضععللنسبي ؟؟ةة للنسبي  
 

(Arabic – Isn't morality relative?) 
 

 .ىعِن أقنَابوى وجِنير حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 ؟؟ةِِةبيبيسس للِن للِنععضضة تخْة تخْالقيالقي األخْ األخْمم القي القيهْلهْل         : وسؤال هذه الحلقة     
                 Cliffe Knechtle        :يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .لعربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة ا

 
 .اِةي فى الحاواجهنَ تى الِتورماأل نر ِم أمكّلكم على طاء ح بإعطالبينا م أنفسنَجد نَ أنون دمو يرمي ال 

  وكّل.ترتبة الم النتائجمُلنتحو ارنَاِئمى ضِضرى ي الِذار القرىِطونع .ائز جريله وذاك غَم عائز هذا ج إنفنقوُل
 م نقد حينشِّغ نَا أننَ ألنفِسنبيح  فقد.ِهِتا بإرادهارختَ يٍةنَعي مٍةاوي زن ِماهواجهى يور الِتاألم  إلى تلكينظر إنسان
  اآلخرينراِعشَ مشُِد تخْاٍت فكاه إطالقَقاءِدص األارك نشَحينا  بنَقاً الِئراً أماه نر وقد.بيح ال نا أوخلنَ دن عتقريراً
وقدنر يليقُ  الاه.وقد نَ ألنفِس نجيزا ممارة الجنْسس مالِذى عستميلنَ يينْا أو ِذجإب نَليا وقدا . ال نجيزمنكِذورب بكى  

   ١.حمس ال نَوقد رينخَ اآل تغتابا أننَِتنَ أللِسحم نسقدو .ب ال نكِذ وقدا فيِهطنَرر تو أمنا ِمننقذ أنفسنَ
 

ا ال  مٍبب ولسك ذِلع وم.ااعنَد ِخاوُلح ين لماًنبِدى ارتياح  وال.ا علينَاس النّب يكِذ أنه نكرن نحبكّل تأكيٍد 
يسا ضيقٌنَاورأو ع دم ارتياح حيننتص بنفس األسلوِبفُر م غَع ارنَي.ا أمنَ إذا كنّ ولكناءص ادقينم ا نَ ذواِتع

ركنَألدأفضَلا أن تخلو ِم الوا زائفة انَ نوايشَن ائٍبو.فلي ِمس نَ طبيعِتنا أننسلك ٍة بنقاوو ودٍةاعفى م عظم األحاني. 
كثيروني عتقدونأن القي مة تخْ األخالقيضللِنع وأنّ.ِةسبي ا تعتِمهدوِف على الظرحيطِة الم.و هفى نفس الوقِتم  

يعترفونشُ بأن بالذنِبوراًع ينتاب هتْ إذا كانَماار قرتهالِف باخِتفُ تختِلموِف الظر.ال لذلك  شْيعرونبس َلاِخالم د 
ويشْقلوبهم عربتأنيِبون ض رِهاِئممالتى تبكته ماِل على أفعهمالتى س محا ألنفسهوا بهمولكن ب عداِت فو٢.ان األو  

 

 بعاس النّضي ريدونةَوا يقبل أنوعد سيح الممله ولكن ت شُ تحوٍطرإنّ.ٍةعينّ م مه يريدونأن يقبلوه  
ليخلصهِمم ما يربكح ياتهكِع.م ريع الج سألمر توفيِهطوار .ولكن ي وسعالم سيحي رفض نَأن ستميلهلغَا نَ إليض ر

ا يح لنَاهنَ واخترقَبى س الِذ القديماألسلوبيغير  .اًذري جييراًتغْ هارغييلا اتنَي حه نسلم يريد أنسيحالم وعس ي إن.كهذا
 :ناهي إتجِد إلى أحاس النّدفع ي بالذنِباسسح اإلنوالمالحظ أ .اِهللا نيبا وننَي بِةحيح الصالقِةا إلى الِعنَدري وبِه
 

 األوُلاالتجاه :هو ماولة التخلص ِمحن اإل ذلكحباإلنِغ.. بالذنِباسس اِسمأكثر فيم ا اعتادوهإلى أن ي دمرهماماً تم. 
 

 ىالثاِناالتجاه :و همِماولة التخلص حما انجفوا إركاِمالً بأيتف ..ِهلي وننظارِهجهإلىم  يسوعالم و سيحطلبينر حمته 
 ٣.لجأ إليِهت  التىضالةال نفسال بل ليقبَل ويخَلص ويرد .نّه لم يأِت ليدين ويحاِسب ويرفضأل .هانَفروغُ
 

 همعِضخْوي همريستأِسل  يتحايُل عليهملشيطان فا. الشريرالم العذلكفى  اًخالقي أاعاًر ِصونهاِجوي اسإن النّ 
اٍت.لهاءبإغْر إم ا مأو شٍَةادي هٍةوانياحِة ال  أوال القاِتِعبإبخَ ِةجنسياليِبواجارج نطاق الزا بأسسِتهارمبم الشّ أو اذو.  

س ة الجنْسارم موناذا تعتبرلم :ى قائلة ِل تصيحاِتابى الشّد وإذا بإح الجاِمعِةطالِب نع كبير ِمم فى جماًو يكنتُ
 ٍداِح ووٍت بص تصيحاهوِل حن ِمٍةوعمج وإذا بم.؟ةتعة الجنس ِمسارم متْسليأو. ! الجنس؟د اهللا ِض هْل.٤طأ؟خَ

                                                
١
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  معمعاستاست     ،          ٨: ٣   ،       إلى مؤمنى كولوسى ٢٩: ٤رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس  
٢
 ٢٤ – ١٧: ٧    ،       رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١٨ – ١٧: ١٥إنجيل لوقا  
٣
   ١٧: ٣إنجيل يوحنا    ،      ٢٢ – ١٨: ١رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  
٤
  ٨ – ٣: ٤رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى  
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مؤيدينف .ا لهأجبتهقائالًم  :مالغَ خلقَن ة الجنْريزى ِم أِه.ا؟نَة فيسيننْ صإنّ.! كال.!ر؟شَع الب هاِحا وِمةد غَال نزاِئر 
  .اهسارمان إذا نس اإلن ِم يتأففَ اَهللا أن يظنن مُئِطخْ وي.ا فينَا اُهللالقه خَالتى

 

 الغَإن ةَريزالجنسي ة كسائز الِتائر الغرا اُهللاى خلقه. ُئِطخْويم ن ينظرإلي ا كِمهٍةتعج ِدسٍةيولي إالس . ولكن 
إنأح سنشَ البراستخد امها حسبالِذى  اِهللاِد قصخلقه تْا استقام الحاةي.وإن استخْاأنَ أس داموسلكنَ اهاذاً شَلوكاًا س 
تعرنَضا للدمار وحنَصدا عواقبو ةخيم وأماًاضرم ستعصية يحلِط اارى ِع ِفباَ  .االجها أنّهتفشّىتكماألطفال  بين 
األبف. اءريِمكم نول  الدتخلفِةالمىاِن تعِمن ع واقبها الونَو .ِةخيمحننعلم الم أن جتمعاِن اإلنسىم ؤسسعلى األس ِةر. 
 ١.ور أم ثالثِةإلى  بالنظرنوجزه اهم بينَالقِةالع نسحو .اوجا تزرأٍة وإمجٍلرأت بد إال إذا باالًي أجج ال تنِتةراألسو
 

 الًأو :رأةجُلالرمنْ كّل والم هامخلوقٌ ليم اعين سفر التكوين األبف ..آلخرصاح الثاِنحقاَل :ى مكتوبالر ب 
اإللهلي سيداً جأن يكون آدم و حده.نَ فأصعله يناًِع منظير ه.ا هذا مد برلإل اُهللاه نسو أال يكون آان وهدمو حدهعَل فج 
 اط االرتبك وذِل.اًوحير واًاطفي وعاً جنسيعاً كامل ِماٍطر فى ارتبا لآلخَم منه كّل.جِلرأة للر والمرأِة للمَلج الراُهللا
مؤسعلىس  اختيار حر للرلرأة جل والمكّلى تِضريمنه بام رل اآلخَوقبِمفُتِصيا  بم نم زايِما ون ع٢.وٍبي 
 

 ن ِم اِهللاِد الى تحقيق قصذلك ؤوُلوي.. الار واإلنسا وسيلة اإلثمهة على أنّ الجنسيةَريز الغَ اُهللالقَخَ: ثانياً 
وال.رِةتكوين األس نَ أن شكا ندركوح  بوضفدة الخَاحاِبر والدى يلحقُار الِذماِت بنفسياألطفال و اِعشَمرهمة  نتيج

الطالقاالِتلح .وقد ِنتْ ارتفع ٍد كبيرا سبتهإلى حتلك غير الجائز أن نقبَلومن  .ام األي فيها العاًاأوض ي و نم
فى بيئٍةاألوالد نَ مو ةنَ آِم لهم تكونٍةاسبتَتحرع وإشْ ِةايأٍب اِفروأم ه ا شَمريكا حاٍةياِح وٍةد.تحققَ  ولنذِلي إذا ك 

 ٣.ِةصيخْشَوج ال نض وقبَل.ٍةبكر من فى ِسِهاولِتزى ماس ِف واالنغم.س الجنِْةِسارم فى مبيا التسقبلنَ
 

  على الثقِةىِنب ماطب الرك وذِل..ِةجيوزال اِةيحل لم داِئاِط لخلق ربىاِس أسامٌلة عة الجنسيريزالغَإن : ثالثاً 
تالمفى الادلِةب مرِةاشَعالز ثالّ.ِةوجيفم اذا  لمبِشنتألم ٍةدإذا لم يكن الز واً أمينجتْ كانَ أوالز وجة غي؟ٍة أمينَر.!الس بب 
و أنّهنْ ِعهدما يهباِح الودنفس هلآلخر بالم اشَعِةرِة الجنسي.ى كّلعِط يمنه آلخَا امنر فسهة وبكاِم كليِهادِتل إر. 
لياالثنَصير انداًاِح وج ِدساًيور اًوحياِط وعكّلف .اًفيمنه ما يضعنفس وب  كاملٍة بثقٍةهِفٍةانَأم الثقة ِه هِذ.ر اآلخَِدى ي 

ثمنهظ إذا انتهكتْاِها بح رملذِل.اته كر اُهللاتب أن القة الجنْ الِع تكونسيتَة تحالقِة إطار العالز ٤.ِةوجي  
 

 ذيراًى تحِطعنذار ي اإلاز جه أنوضفروالم .ذيرذار والتحاز لإلنْا كجه فينَمُلع يمير الض إن أقوُلوأخيراً 
 طيَل تعنمِكثل ي وبالِم.ظيفتهى وؤد ي لناز فالجه.ِهقلِتراز على عه الجالك م إذا دأب ولكن.طرض للخَر التعدنِْع
 القاٍت فى ِعسِم ينغَاناًس إنْجد نَ أنِبجو للععدي ا وم.ليمو السحا على النّتههم مِة تأدين عا فتتوقفَرنَاِئم ضادإفسو

قبَلٍةجنسي الز واج بحأنِّةج هح الما تزوجاستقام  .ولكنم أن دراهأن الِترأةَ الم ى سشْيِفرع ى زواجها ربماشَا عتْر 
ة اصى وخَاِضا المهلوِك إلى سود تعا لنه وأنّ.تها اعتادم عتتوقفُا سه أنّنمض يفَ فكي.ااجهو ز قبَلاً جنسيرينآخَ

إذا تصدالِعتْع القة بينها؟م.!إن م مارة الجنْسقبَلدٍَس بال تقي الز واج يجعلهتافهاًراً أم بال م كريمىنَع ب عدالز اجو. 
إنقص ِم اِهللاد ريزِة خلق الغَنفينَِة الجنسي ينْا أن ِصحراشب اعَََََََََََََََُلا الكاِمهالقِة فى العالز بو .ِةوجيالِةرسآية عقوب  ي

ذا لو حفظناها ة ياذهبيحب. نتتضم أن:ة الطاِهنَا الديرنْ ِعةة النقياإلفِظى ِح ِه اِهللاد نسان نفسهس ِمنَ بال دن٥.الم الع 
 

 لقتَا خَم فكّل !.كظما أع م..اوىما السانَأب: الِة الص فى تلكىِعم تشتركِل وكعأد.. عزيزى القارئ 
 متمماً ِمككال بالًاِم ععاًاِم س أكونكىة معى ِنِنبه. تَعض وارنَخي ل فى كتابكا بِهيتنَصا أو م وكّل.تَعنَ صٍةكمِحل

  .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: من قلتَ يا الِصادق متكالً على وعِدك  صالِتى فى اسم يسوع البارأرفع .مشيئتك
  
 :ا ستجد ذلك فىهيرسالة أو غَإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ

http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
 : ستجد ذلك فىCliffe Knichtle ِمن باإلنجليزيةوإن أردتَ سماع تلك الرسالة 

 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
  ٣٨ – ٣٧: ١سفر التكوين  ١
  ١٨: ٢سفر التكوين  ٢
  ٢٢ – ١٨: ٣لوسى  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كو٣
  )  الجزء األخير من اآلية( ٢٧: ١عقوب  يرسالة ٤
  ١٢: ١٠ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٥
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