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 من رسالة 15من األصحاح  22تفسير اآلية 

 بولس األولى إلى كورنتوس
 

منن رسنالة بنولس األولنى إلنى كورنتنوس  15من األصحاح  22ؤال: مكتوب في اآلية الس   
 "ألّنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح يحيا الجميع"
 

بيةنننة بيةنننة روحاني نننة  فالب  علنننن  ن  فننني اطنسنننان ببيةتنننين ببيةنننة جسنننماني ة وبا الجنننواب:  
وحاني ة موروثة من حقيقة كلمة ّللا  وهي روحاني نة حضنرة  الجسماني ة موروثة من آدن  والب بيةة الر 

نننا الب  المسنننيف  فالب بيةنننة الجسنننماني   وحاني نننة فمتول نننة تول ننندت منننن آدن و م  دة منننن فننني  روح بيةنننة الر 
وحاني ننة مصنندر كننا  كمننال  و نند فنند  بيةننة الجسننماني ة مصنندر كننا  نقنن  والب بيةننالقنندس  الب   ة الر 

حضرة المسيف بنفسه ليخل   الخلن  منن نقناا  الب بيةنة الجسنماني ة وليت صنفوا  فضنااا الب بيةنة 
وحاني نننة الت ننني تحق قنننت منننن فننني  الحقيقنننة الر حماني نننة جامةنننة لجميننن   وحاني نننة  وهنننّب الب بيةنننة الر  الر 

بيةنة لهني كمناالت إلهي نة  وهني  ننوار روحاني نة الكماالت وظهرت منن نفخنة روح القندس وهنّب الب  
وهداية ورفةة وعلو  هم ة  وهي عدالة ومح  نة  وموه نة ور فنة بجمين  الخلن  وهني بنر  وخينر وحيناة 

مننن إاننرا ات اننمس الحقيقننة  فالمسننيف هننو مركنن  روح  وحاني ننة تجننا   فنني حينناة  وهننّب الببيةننة الر  
دس ومنننن سنننحلة روح القننندس  يةنننني ليسنننت القننندس ومولنننود منننن روح القننندس  وم ةنننو  بنننروح القننن

مننن  22الحقيقننة المسننيحي ة مننن سننحلة آدن بننا هنني ولينندة روح القنندس  إّاي فالمقصننود مننن اآليننة 
ألّنهه كمها فهي آدم يمهوت الجميهع "من رسالة بولس ألها كورنتيان الت ني يقنول فيهنا  15 صحاح 

ال اننر يةننني  ن ننه سننبب  هننو  ن  آدن حسننب االصننبحح  بننو "هكههذا فههي المسههيح سههيحيا الجميههع
ولنه  بنو ة جسنماني ة ونفنس حي نة ولكنن ليسنت  محيينة  و ن  حضنرة  الحياة الجسماني ة للن وع اطنساني  
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وح  فنن دن نفننس حي ننة  وحاني ننة مننن حينن  الننر  وحاني ننة ولننه األبننو ة الر  المسننيف هننو سننبب حينناة ال اننر الر 
هواني ة والمسيف روح محيية  وهّا الةالن الجسماني  لإلنسان له   و  اهواني ة  ومن لوا ن القو  الا 

نننهواني ة ليسنننت تحنننت  نننانون الةننندل والحننن      إّ  ن  جسنننن اطنسنننان  سنننير الةصنننيان  ألن  القنننو  الا 
مننت  ننه الب بيةننة يتحننرإ  مقتضنناها  إّاي  ثبننت  ن  الخبياننة موجننودة فنني الةننالن  الب بيةننة وكل مننا تحك 

ر والظ لن  ب واطفساد والت كب  الب م  والجها والت ةص  الجسماني  كالغضب والحسد والن  اع والحر  و 
ّ   لننن يتننرب   ننفات البهيمي ننة موجننودة فنني ببيةننة اطنسننان  ألن  اطنسننان النن الت ربيننة  فجمينن  هننّب الص 

وحاني ة هو حيوان كمتوح اي  واسط  فريقينا  إّ  ن  حركنات هنؤالء وسنكناتهن و خح هنن انهواني ة  الر 
ه عليهن الب بيةة حت ى  ن هن ليفترس ويأكنا  ةضنهن  ةضناي  إّاي ات ضنف محضة يةملون حس ما تملي

 وعصنيان  ولنيس لإلنسنان فني الةنالن الجسنماني  امتينا  
 ن  الةالن الجسنماني  لإلنسنان عنالن خبيانة 

عنننن الحينننوان  فكنننا  الخباينننا منننن مقتضنننيات الب بيةنننة وتلنننإ المقتضنننيات الب بيةي نننة الت ننني هننني منننن 
 الن سنن ة للحيننوان ليسننت بخبايننا ولكن هننا خبايننا  الن سنن ة لإلنسننان  فننالحيوان الخصنناا  الجسننماني ة 

ننننهوة والحسنننند والحننننر  واالعتننننداء والت ةنننناظن  يةننننني  ن  جمينننن   مصنننندر الن قنننناا  كالغضننننب والا 
ننا  الن سنن ة إلننى  ّ ميمننة كامنننة فنني ببيةننة الحيننوان فهنني  الن سنن ة إليننه ليسننت بخبياننة  م  الخحانن  ال

ننا حقيقننة المسننيف يةننني اطنسننان فهنني خبياننة   فحضننرة آدن هننو سننبب حينناة اطنسننان الجسننماني ة  م 
وحي ننة ألن هننا روح محييننة  يةننني  ن  جمينن  الن قنناا  الت نني هنني مننن  كلمننة ّللا  فهنني سننبب الحينناةي الر 
وح المجننننر د  ل  الكمنننناالت اطنسنننناني ة بتةلننننين ّلننننإ الننننر  مقتضننننيات الحينننناة الجسننننماني ة لإلنسننننان تتبنننند 

وحاني نة للجمين   وحضنرة آدن كنان  وتربيته. إّاي  فحضرة المسيف كان روحاي محيية وسبب الحيناة الر 
 يسبب الحيناة الجسنماني ة  وحين   ن  الةنالن الجسنماني  لإلنسنان هنو عنالن الن قناا   والن قناا  هن

نا جمهنور المسنيحي ين فمت فقنون  عين الموت  لهّا عب ر بولس عن النقناا  الجسنماني ة  نالموت   م 
ننجرة التننني مننن   ن يأكننا منهننا  خبننأ وعصنن علننى  ن   ننا  ن تننناول مننن الا  وظل نننت  ىحضننرة آدن لم 

الن تيجة الماؤومة لهنّا الةصنيان ميراثناي ثابتناي فني سنحلة آدن  وعلنى هنّا فحضنرة آدن صنار سنبب 
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مننوت الخلنن  وهننّا بننديهي  النن بحن  ألن  مةننناب  ن  جمينن  الخلنن  حت ننى األنبينناء والر سننا مننن دون 
رين بدون سبب  وكنانوا ّنب وال ت قصير ولمح   ن هن كانوا من سحلة آدن صاروا مّنبين ومقص 

ّا  مبتلين إلى يون  ربان المسيف  الةّاب األلين في نار الجحين  وهّا  ةيد منن الةدالنة اطلهي نة  وا 
 كان آدن  د  ّنب فما ّنب حضرة إبراهين وما تقصير إسحاق ويوسف وما خبأ موسى.

 
نننا  ن  حضنننر   ة المسنننيف كنننان كلمنننة ّللا  وفننند  نفسنننه فلهنننا مةنينننان: مةننننى ظننناهر   ومةننننى  م 
ننا كننان مقصنند حضننرة المسننيف  ن يقننون  ننأمر يكننون فيننه تربيننة حقيقنني     فننالمةنى الظ نناهر    ن ننه لم 

حياء بني آدن وهداية عمون الخلن  والقينان  نأمر  عظنين  كهنّا فينه مخالفنة لجمين   الةالن اطنساني  وا 
ن  لهننّا  الةننالن ومقاومننة هنندار النند  ننلب وا  لسنناار الملننا والنند ول وال بنند   ن يننؤد   ّلننإ إلننى القتننا والص 

ننن  اننهداي  ننليب سننريراي والجننرح مرهمنناي والس  فنند  حضننرة المسننيف روحننه حينمننا  ظهننر  مننرب وعنند الص 
راي  و ان بتةلين الن اس وتربيتهن يةني فند  بنفسنه حت نى يهنب روح الحيناة وف  يى بجسندب ليحينننوسك 

وح   م ا المةنى الث اني للفداء فهو  ن  حضرة المسيف كان مثنا ح  نة ضنح ت صنورتها اآلخ رين  الر 
نجرة  جرة منها وتةلو  ولو  ن  صورة الح  ة تحات إال   ن  حقيقتها ظهنرت علنى هيانة الا  لتنمو الا 
ي نننة  كمنننال الةظمنننة والل بافنننة  فمقنننان المسنننيف كنننان كمننناالي محضننناي  فأانننر ت تلنننإ الكمننناالت اطله

ننمس علننى جمينن  الن فننوس المؤمنننة وسننبةت ولمةننت فيوضننات األنننوار فنني حقنناا  الن فننوس   كالا 
يةنني  ن   i"أنا الخبز الّنازل مهن الّسهماو وكهّم مهن يتنهاول مهن ههذا الخبهز   يمهوت"ولهّا يقول 

 كنا  مننن يأخننّ نصنني اي منن هننّا الغننّاء اطلهنني  يصنا إلننى الحينناة األبدي ننة  ولنّلإ كننان كننا  مننن  خننّ
نصنني اي مننن هننّا الفنني  وا تنن س مننن هننّب الكمنناالت وجنند حينناةي  بدي ننةي واسننتفا  مننن فنني  القنندن 
نجرة إال   حلة واستنار بنور الهداينة  ومن   ن  صنورة الح  نة صنارت فنداءي للا  وخرج من ظلمات الض 

جرة واألغصنان واألوراق واأل هنار  كاننت  ن ها ظهرت وانكافت كماالتها  سبب هّا الفداء ألن  الا 
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مخفي ةي مستورةي في الح  ة فلم ا  ن ضح ت الح  ة  صورتها ظهرت كماالتهنا وتجل نت  كمنال الظ هنور 
 على هياة األوراق والبراعن واألثمار.
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