
الر١٠٣الة ـس 
 

  هْل ِمن غَير الصليِب يوجد خَالص؟هْل ِمن غَير الصليِب يوجد خَالص؟
 

(Arabic - Is there salvation without the Cross?) 
 

  ؟؟الصالص خَ خَددوجوج ي ير الصليِبر الصليِبيي غَ غَنن ِم ِمهْلهْل :هوعضو مومديثنا اليح.. عزيزى القارئ
 

 وِمنالِةرسب ولس الرول إلى سكولوِسىِنؤِمم ى نقرأ العدن التاِسديعشَ عشْ والِعراح األورينحاألص ل ِمن:  
 

 ١.""ليبِهليبِهم صم ص بد بدلحلح الص الصالًالًاِماِم ع عهِِه لنفِس لنفِس الكّل الكّل بِه بِهححاِلاِلصص ي ي وأن وأنءِِءلْْل الِم الِم كّل كّللّّلحِِح ي ي أن أنرر س س فيِه فيِهههألنّألنّ""
 

 بعاء  سقوِطدوحم وفى الِعآد صى انياقتضاألم ر طردهِم امنِةنّ جع دن لعدم صتلا الحيتهميواجا فى د
محر اِهللاضكلى القد ِةاسب عدأن تج را ِمدنِب ثوالبر والقد ِةاس.فبد ونهما لني رى أحدالر و..ب بعدهامع نم حر ض

  لذلك..ر اِهللاضح فى مداجتوي أن اًيوِح رتيان الم لإلنسقِّح وال ي..ن اِهللا عاُلنفصاال أى ىوِحالر تَوم الِنىع ياِهللا
زَلعكّل ِمن آد ماءوح أتهروام نفس اهيِف ما واختبأالى الحمِط   كالهشَفى وسجر الجنّة إلى أنج اءاألم بر اِهِدطرم 
 نفسيهما ِمن ريرا لتبمهلهؤا يا ميهم لدسلي ف..هاا فقدمِل اءو وحمآد ِةدا فى استعاءجوال ر  أمٌلناك ه يكنلم .انهِم

    ٢.الا فشَمه ولكنّامارِه اختبوعوض متْ التى كانَ..ِةداِح الوِةيص الو طاعِة علىصرا الِحمه واجب كان..اممعصيِته
 

  أمٍلنا ِممهرمح يلم هقوط اإل أنّ السبعدا  فيهِدا للتواجالحيتهمم صدن لعد عِةنّ جنا ِممهد طر اَهللان أعمف 
فى العإلى ِةود حِهرِتضإذ ..ة اإللهيع فَرآد مِم ونسله نب ِهِدع لزوماِئ تقديم ذبح يسفكد ماه..وبالد سفوِكم المي مكن 
اقترألنّ..  إلى اِهللا الخاطئابهون سفِك بدد صُلم ال تحغفرة م ..وهذا كانو عاِهللاد اِء بالفدوالتكفير ع ا ن الخطاي

بعدِهِد طرِما منِةنّ جع ِقو .ندة الصليِبصترتبط بو اِهللاِدع  آلدم وحاءوب عسقوِطد ا فى الِعهمصاني.. اَهللاألن كان  
قدد بر منذ األزل أني بررم ونَ آدسله..وذلك بأن خْ شَمَل يتحآخَص ر عقاببديالًوِت الم ن الجميع ع..ليتمتع م  آد

ونسلهِة بهبياِة الحِة األبديأى  التواجب دضرتِهحِة اإللهي فى سم٣.اه  
 

 حيِدن الوبم اإل دفِك بسِةريالص البشَ لخَ اُهللاهد الذى أعاِء للفدزاًم ر كانتْاونهمقد التى كانوا يائح الذبتلكو 
عمُل الفداء  و..نؤِم ين م كّل بِهاء ليتمتع الفدمُل ع تمام تقريباًنذ ألفى ع فم..هد وع اُهللاقد أنجزلو .على الصليِب

  ابناء ج أندعب ى اِهللاولة لد مقبائح الذب تلكاآلن د تع فلم..يم القِدِده العائح ذبأبطَل  بْل أوقفَ على الصليِب تمالذى
  اِهللا ابناهانَا ع مقٍة بِدحر تشْ اِهللاِةجلة فى كلمس الموالتقارير.. اءد الِفمَل عِه بنفِسض وأتم إلى األرداًستج ماِهللا

 دستجِمالمِصن رهيٍباع رفى ب ستان جثسيىاِنم.  ثمتأتى بعدها المحِةاكمالتع سِةفيف التى تم يها الحكمِه علي.  
 

  وقدتهزينس مهنْ ِمريناِخ س.نٍف بعوه جلدان الذينومسكر الر العن ِمالدينلجالى  الو بيالطسهأسلمفلقد  
 كم حِهعلي وانفذيلثة لجالج و نح الطريقَابراً عه صليبَلِمح ليوهرب أج ذلكدع ب.وٍك شَن ِم إكليالًِهبيِنوا فى جسرغَ
المِتوصلوباً م.وه ناكثقب وا يِهديِه ورجليبالم سامير.ولقد ب قام ذلكج نودر ومةتاان ع ثبتوا جسدبِةشَ على خَه 

 كم حنفذَأن  بقَ سىاِنوم رىنِد جاء جثم .يسِمعونَه تجاديف ونجتاز والماٍتاع سِةد لِععلقاً مِه عليبقىو الصليِب
لِبالصا نَ على كثيرين ولمظرإلى ي سقاَلوع :لقد وحتى!اتَ م  يِطعكماًى حؤكداً مِهوِت بمنَ طعهبح رٍةب٤.!نبِه فى ج  

 

 إنالصليب ه و تدالص للخَ اِهللابيرا كم كتبب ولسالر ؤِمِنى كولوِس ولسِحّل كّل " :ىلمي أن رفيِه س ِحّل كّل ألنّهي أن رفيِه س ألنّه
وع وع سسسيح يسيح ي فى الم فى الم اآلن اآلنولكنولكن": كتب أفسس ىِنؤِمم ول."الِمْلِء وأن يصاِلح بِه الكّل لنفِسِه عاِمالً الصلح بدم صليبِهالِمْلِء وأن يصاِلح بِه الكّل لنفِسِه عاِمالً الصلح بدم صليبِه

: ةاب واإلج.؟بالصليِب انَالِص خَر أم اُهللارباذا د لم:ُلاء نتس وقد."سيحسيحم المم الم بد بد قريبين قريبينرتمرتم ِص ِصعيدينعيدين ب ب الذين كنتم الذين كنتمنتمنتمأأ
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع        ،                      ٢٠ – ١٩: ١سالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى  ر١
  ١٠: ١٧             ،           إنجيل لوقا٤: ٢الة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس رس     ،       ٢٤ – ١: ٣ سفر التكوين ٢
  ١٩: ٥رنثوس  إلى مؤمنى كو الثانيةرسالة بولس الرسول   ،   ٢٢: ٩           ،      الرسالة إلى العبرانيين ٢٧: ١ سفر التكوين ٣
٤
 ٤١-١: ١٥ & ٧١-٣٢: ١٤  ، إنجيل مرقس١٠–٦: ٢الة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى رس ، ١٠–٤: ١٠ الرسالة إلى العبرانيين 
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لقدد بُهللا ار أمآه بِح الذى ارتا باألسلوِبنَالِص خَرِتكمو ..ِةه اإللهياختاِفلألس البشَر رللخالص من ىخر أقاً طر 
خطاياهم..  مهضعيكفرفبعب سيئاتهن اٍتسنَحوأص وام وصاٍتلو..ِت أليساتُسنَ الحذه ي؟يئاِتبن الس.!الح قيقة أن 

ة التى الح الصاُلماألعف ..هميئاِت سن عتكفر ا اله ولكنّ..نينؤِم المنة ِمطلوب ومى اِهللاقبولة لدة مالح الصاَلمعاأل
نقدما اله تعالجم التى نَيئاِتشكلة الس ارتكبه.  
 

 مترح ة اليِضالة األرد الع كانتْإنف ..ارتكبيه مقاِبِعوال يتجاوز عن  ةطيلخَ ادين يٌلاِد وعوس قدفاُهللا 
  التىِةقوب العن ِمذلك عفيِه يلنف ِهِتريم ج نظيرا يقتنيِه م كّلم قدلوو .. توبتهلن وأع واستغفرفَ اعتره أنِّدرج لمالًقات

نصعلي هنَ ..ا القانونمعاَهللا إن غفور ر حيمولكن ر حتنِف  ال اِهللاةِِمى عدله..لذلك كان اِهللا تدبير  يتنازَلأن اإلبن  
متجاًدس ويسفكد معلى الصليِب ه. بذلك ستوِفيدُلى العاإللهى ح وقه يصاطئلخَ لبح قّحنو ال رحوغُ اِهللاِةم ١.ِهاِنفر    
 

 إن يسوع الماسيح غَ(  اِهللابنالر يمحودد(على الصليِبمّل تح قص الخَاص اطايلع ِمٍدد نرشَ الب )َغر ي
محو )وددِهِمبدف دعاِهللا ابن الم تجسدالثم نوكّل.. كله م نؤِم ييناُل بِهن ر حةم..ى اللِه اإلدُل والع يقتصم نرتي.. 
ة محر ناُلي  باإليمانوكّل خاطئ.. المتجسد  اِهللا ابنود وهودمحالر يغَ اربوس القدال بواسطةة ر م تماصصالِقف
  بْل.. وجليلٍةلٍة فاِضاٍلما باستحقاق أعنَالص خَسفلي ..ائىسيح الفد الممَل عِهوِلة بقبديياة أب وحاًالصخَ واًريرتبو

ثمينم كريم باستحقاق دِم على الصليِباَل س ٢.ا أجلنَن  
 

وقدسأُل يكيفٌَلاِئ س الص؟ على الخَصُل أح. اإلجنلخِّة ابصقاٍط ِنثالِث فى اه هَلليسعلى القارئ الع ازيز استيعهاب: 
 

  . اهللاِِن وبينهيلة بفاِص تْار صاه خطاي أنان اإلنسركد يأن )١( : أوالً
  .مهنّار ج فى نٍَة رهيب لدينونٍةستوجباً مويكون  اِهللابض غَِه عليمكثُيا سهنِْم خلص ي لمإن طئا الخأنو )٢(         
 .ِةطي بالخَِةدقي المِهالص نفِسر على خَ قاِدري وغَاجز عه بأنّعترفَ يأن و)٣(        
 ٣.ا ألنّه لمحبته لنا دبر أمر خالِصنَا وتحريرنَريرِه وتحِهالِصلخَ  اِهللاِة إلى قوحتاج مه وأنّ)٤(        

 

    الصليِب على حيد الو اإلبنذَلب  وقداوىم الس اآلبِةبح منس عقد الم بالكتاِبعلن الم اِهللا كالمقَدص يأن )١( :ثانياً
 ."ْل تكون له الحياة األبديةْل تكون له الحياة األبديةلكى ال يهِلك كّل من يؤِمن بِه بلكى ال يهِلك كّل من يؤِمن بِه ب" ..ِهمن أجِل          

       )٢( أني علنانَ إيمبه يسوع المِق الذى تحمَلسيح اص خَصاًباِئاه نَطاي عنهوأنه تليف  على الصليِباتَ مديه. 
 

 . ىاِئ الفدمل اِهللا بعِهاِنالن إيمعاء إل بالمدعتِم يأن )١(:ثالثاً
  .باإليمان  فيِهوس الذى سكن القدوح اِهللا لرمعهم عاًاِضسيح خَ للم تلميذاً ليكونؤمنين المِةاعم إلى جمنضيو )٢(      
      )٣( أن كفَعيعلى قر ِةاءِة الكلمالِة والصعرفَ لياشيئة اِهللا ممحققهلي تهوإراد فى ح ِهاِتي..  
      )٤( تكون وأن حية اتهية حادشهه فى ا أعلنَ لمارِهاختباآلخَرين امأم .  
 وليأخُذ  وات واألماءي األحة ليدينيأتى ثاني سه أنّدع الذى وب الرجىِءة معرس اًمنتظر اًشتاقم طلبي أنو )٥(      
    ٤.واَل األبديِة باألمجاِد البهيِة مع المالئكِة والقديسينِط عواستمِت إلى السماِء ليراِهطال عوس يدمالمفديين ب        
 

  إلى قلِببِح الم قلب اِهللان ِمه اتجب ح..جيِب العبة الحص هى ِقة الصليِبص ِقإن ..ئ القارعزيزى 
ى ى ِفِع متشترك ى أِخليتك. .ةدية أباس وتعالك ه بْل.ر الصليِبي بغَالص فال خَ..ِهالِص أجل خَن ِماطئان الخَنساإل
تلكالِة الص :انَأبا السماوى.. أشكرِمك نأجل ح لف اطئ نظيرىخَ ِلبكِمى بالصليِب نقلتِنقد نالخَوِد قي ِةطيإلى ح ِةري 

 إلى ِة الظلمنى ِم إذ نقلتِن..كمِتعمل ِنع ِلدهة ألشْكمة وِحى قوهبِن.. ِةدي األباِةي إلى الحى األبِدالِك الهنِمو . اِهللاأوالِد
  واثقاّ..ىاِنافتدو ه ِمن أجِلى على الصليِبم داذالًجيبة بة عحبأحبنى م الذى وعسم يى فى اسالِت صأرفع ..ورالنّ
بوِدعكقاِد الص قلتَ اي نم :قبْلمي ال أخْ إن لىرجارجاً خَه. 
 

 : فى ذلكا ستجدرهيالة أو غَس الراع تلكمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
٨: ٢الة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس رس     ،        ٩: ٣لس الرسول إلى مؤمنى فيلبى الة بورس ١  
  ٢٠ – ١٨: ١ األولى  الرسولطرسرسالة ب ٢
  ٢١ – ١٦: ٣  إنجيل يوحنا               ،                 ٣٤: ٣١: ٢٥إنجيل متى  ٣
٤
 ١٢: ٣ األولى الرسولطرسرسالة ب ،١: ٤ الثانية إلى تيموثاوس الة بولس الرسولرس  ،٤٧: ٢أعمال الرسل ،١٦: ١٦إنجيل مرقس  
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