اجلزء األول من حبث (ما هو الفرق بني الكلمة اليواننية (سوما )σῶμά
والكلمة اليواننية (ساركس ))σάρξ؟!.
بقلم الباحث  /مينا سليمان يوسف.
الجزء األول "الجسد اإلفخارستي"
مقدمة الجزء األول:
لقد استخدم العهد الجديد كلمة (سوما  )σῶμάوكلمة (ساركس  )σάρξبمعنى واحد وهو"جسد"
ضا نجد اختالفًا فى
ومن خالل الدراسة المدققة نجد أن الكلمتين لهما نفس اإلستخدام أحيانًا وأي ً
عا ونشرح كل الحاالت التي تم استخدام
بعض اإلستخدامات فى أحيان أخرى ،فسوف نعرض تبا ً
كلمة "جسد" فيها "سوما  σῶμάأو ساركس  "σάρξفي العهد الجديد ،وسوف أعرض في هذا
الجزء كل شئ يرتبط بـ "الجسد اإلفخارستي".
* ً
أوال إستخدام كلمة "جسد" فى اإلفخارستيا "جسد السيد المسيح":
لقد جاءت كلمة "سوما  "σῶμάومعناها "جسد" فى كل المناسبات التى تحدثت عن تقديم السيد
المسيح لجسده فى اإلفخارستيا أثناء العشاء األخير ( )The last supperماعدا مناسبة واحدة
جاءت فيها كلمة "ساركس  "σάρξوهذه كانت أثناء حديثه مع اليهود الغير مؤمنين به وهذه لم
سدِي َمأ ْ َك ٌل َح ٌق َودَ ِمي َم ْش َربٌ َح ٌقَ .م ْن يَأ ْ ُك ْل
تكن فى مناسبة العشاء األخير ،فقد قال لهم َ ":ج َ
سدِي َويَ ْش َربْ دَ ِمي يَثْب ْ
ي َوأَنَا فِي ِه(".يو ،)56 : 6فهو هنا استخدم كلمة "ساركس ،"σάρξ
َج َ
ُت فِ َّ
وهذه هي المناسبة الوحيدة التي استخدم فيها كلمة "ساركس  "σάρξلإلشارة إلى جسده ومعناها
ليس مجرد "جسد" بل "لحم  ،fleshطبيعة بشرية  "human natureوهذا كان لظروف عدم
إيمان اليهود فهو أراد أن يؤكد على أن جسده مأكل حق .ولكن على النقيض قد استخدم مع رسله
المؤمنين فى وقت العشاء الرباني كلمة "سوما  "σῶμάوهى تناسب هؤالء الذين ظلوا معه
وسيالزمونه إلى النهاية وسيكرزون به فى جميع العالم.
*عرض لكل اآليات التى جاءت بها كلمة "جسد" التي تشير إلى "جسد الرب يسوع" فى
اإلفخارستيا.
يقول السيد المسيح فى (مت( ،)26 :26مر( ،)22 : 14لو:)19 :22
النص اليوناني آلية (مت :)26 : 26
Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐλογήσας
ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπεν Λάβετε φάγετε τοῦτό
ἐστιν τὸ σῶμά μου
س َر َوأ َ ْع َطى التَّالَ ِميذَ َوقَالَُ « :خذُوا ُكلُوا .هذَا ُه َو
سو ُ
اركَ َو َك َّ
" َو ِفي َما ُه ْم َيأ ْ ُكلُونَ أ َ َخذَ َي ُ
ع ا ْل ُخب َْزةَ ،و َب َ
سدِي( "».مت .)26 : 26
َج َ
المقصود بكلمة جسد هنا هي كلمة "سوما ."σῶμά
النص اليوناني آلية (مر:)22 : 14
Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν Λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά
μου

س َرَ ،وأ َ ْع َطا ُه ْم َوقَالَُ « :خذُوا ُكلُوا ،هذَا ُه َو
سو ُ
اركَ َو َك َّ
" َوفِي َما ُه ْم يَأ ْ ُكلُونَ  ،أ َ َخذَ َي ُ
ع ُخبْزة َوبَ َ
سدِي( "».مر.)22 : 14
َج َ
المقصود بكلمة جسد هنا هي كلمة "سوما ."σῶμά
النص اليوناني آلية (لو:)19 : 22
καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων,
Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε
εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν
صنَعُوا هذاَ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ً
ُ
ُ
سدِي الذِي يُ ْبذ ُل َ
" َوأ َ َخذَ ُخبْزة َو َ
عن ُك ْم .اِ ْ
س َر َوأ َ ْعطاه ْم قائِال« :هذا ه َو َج َ
شك ََر َو َك َّ
ِإلعادتى إلى األذهان (إلحضاري)( "«.لو .)19 : 22
المقصود بكلمة جسد هنا هي كلمة "سوما ."σῶμά
*من خالل الثالث آيات السابقة نالحظ أن السيد المسيح استخدم كلمة (سوما  )σῶμάلإلشارة
إلى جسده المبذول عنا كلنا ،وطلب من تالميذه أن يأخذوه ويأكلوه وهذه اآليات الثالث تمثل مشهد
اإلفخارستيا فى الثالثة أناجيل (متى ،مرقس ،لوقا) ،وسأعرض اآلن اآليات التى ذكرها الرسول
بولس في رسالته ألهل كورنثوس التي استخدم فيها نفس الكلمة (سوما  )σῶμάحينما تحدث عن
اإلفخارستيا (جسد الرب يسوع) ولم يستخدم كلمة "ساركس . "σάρξ
*يقول الرسول بولس في (1كو( ،)16 : 10اكو1( ،)24 : 11كو1( ،)27 : 11كو:)29 : 11
النص اليوناني آلية (1كو:)16 : 10
τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματος
τοῦ Χριστοῦ ἐστιν τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν οὐχὶ κοινωνία τοῦ
σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν
ْس ُه َو
ستْ ِه َي ش َِركَةَ د َِم ا ْل َم ِ
س ا ْل َب َر َك ِة الَّ ِتي نُ َب ِار ُك َها ،أَلَ ْي َ
سيحِ؟ رغيف ا ْل ُخبْز الَّذِي نَ ْكس ُِر ُه ،أَلَي َ
"كَأ ْ ُ
س ِد ا ْل َمسِيحِ؟" (1كو.)16 : 10
ش َِركَةَ َج َ
المقصود بكلمة جسد هنا هي كلمة "سوماطوس  "σώματοςوالكلمة أصلها "سوما "σῶμά
وقد جاءت الكلمة ُمصرفة فى حالة المضاف إليه للمفرد المحايد.
النص اليوناني آلية (اكو:)24 : 11
καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν Λάβετε, φάγετε, Τοῦτό μου
ἐστὶν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν
ἀνάμνησιν
َ
صنَعُوا هذاَ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
" َو َ
ور ألجْ ِل ُك ُم .ا ْ
س َرَ ،وقالَ« :خذوا ُكلوا هذا ُه َو ال َج َ
شك ََر فَ َك َّ
سد الذي لى ال َم ْك ُ
س ُ
ِإلعادتى إلى األذهان (إلحضاري)1( ".كو.)24 : 11
المقصود بكلمة جسد هنا هي كلمة "سوما ."σῶμά

النص اليوناني آلية (1كو:)27 : 11
Ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου
ἀναξίως ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ κυρίου
ستِحْ قَاق ،سيَكُونُ ُمجْ ِر ًما فِي
ُون ا ْ
ي َم ْن يأَكَل هذَه ا ْل ُخب َْزة ،أ َ ْو يش َِر َ
للر ِ
س التى َّ
ب الكَأ ْ َ
بِ ،بد ِ
" ِإذًا أ َ ُّ
ب َود َِمه1( ".كو.)27 : 11
َج َ
الر ِ
س ِد َّ
المقصود بكلمة جسد هنا هي كلمة "سوماطوس  "σώματοςوالكلمة أصلها "سوما "σῶμά
وقد جاءت الكلمة ُمصرفة فى حالة المضاف إليه للمفرد المحايد.
النص اليوناني آلية (1كو:)29 : 11
ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως, κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει μὴ
διακρίνων τὸ
σῶμα τοῦ κυρίου
س ِهَ ،
ب".
ب َد ْينُونَةً ِلنَ ْف ِ
ُون ا ْ
غي َْر ُم َميِ ٍز َج َ
ستِحْ قَاق َيأ ْ ُك ُل َو َيش َْر ُ
"ألَنَّ الَّذِي َيأ ْ ُك ُل َو َيش َْر ُ
الر ِ
س َد َّ
ب ِبد ِ
(1كو)29 : 11
المقصود بكلمة جسد هنا هي كلمة "سوما ."σῶμά
هذه كل اآليات التى ذكرها الرسول بولس متحدثًا فيها عن الجسد اإلفخارستي الذى للرب يسوع،
ونالحظ استخدام كلمة "سوما  "σῶμάفي هذه اآليات ولم يذكر كلمة "ساركس ."σάρξ
والجدير بالذِكر أن السيد المسيح استخدم كلمة "ساركس  "σάρξفي (يوحنا ،53 ،52 ،51 : 6
 )63 ،56 ،55 ،54أثناء حديثه مع اليهود الغير مؤمنين به كما أشرت سابقًا حيث تُعد هذه
المناسبة الوحيدة فى العهد الجديد التي تم استخدام كلمة "ساركس  "σάρξفيها لهذا القصد ،حيث
كلمة "ساركس  "σάρξهنا جاءت بمعنى "لحم ،طبيعة بشرية" فالسيد المسيح أراد أن يوضح
لليهود الغير مؤمنين به أنه يتكلم فعليًا وليس بطريقة رمزية حينما قال لهم:
النص اليوناني آلية (يو:)51 : 6
ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ
τούτου τοῦ ἄρτου ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ
δώσω ἡ σάρξ μού ἐστιν ἣν ἐγώ δώσω, ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς
اءِ .إ ْن أ َ َكلَ أ َ َحدٌ ِم ْن هذَه ْال ُخبْزة يَحْ يَا ِإلَى األَبَدَِ .و ْال ُخبْزة
س َم ِ
"أ َنَا ُه َو ْال ُخبْزة ْال َحيّة التي نَزَ لَت ِمنَ ال َّ
سدِي (لحمي) الَّذِي أ َ ْب ِذلُهُ ِم ْن أَجْ ِل َحيَاةِ ْال َعالَ ِم»"(يو)51 : 6
التي أَنَا أُع ِ
ْطي ُهى َج َ
ص َموا قَائِلِينَ :
وهذا ما دفع اليهود ألن يتخَا َ
النص اليوناني آلية (يو :)52 : 6
Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς δύναται
οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν
سدَهُ (لحمه) ِلنَأ ْ ُكلَ؟»" (يو  )52 : 6ولكن السيد المسيح لم يتنازل
ْف يَ ْقد ُِر هذَا أ َ ْن يُ ْع ِطيَنَا َج َ
"« َكي َ
عن حديثه وإصراره عليه مؤكدًا النص اليوناني لآليات (يو:)56- 53 : 6
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ φάγητε

τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα οὐκ
ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς
ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον
καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ ἡ γὰρ σάρξ μου
ἀληθῶς ἐστιν βρῶσις καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστιν πόσις ὁ
τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν
αὐτῷ
ْس لَ ُك ْم َحيَاة ٌ فِي ُك ْم.
اإل ْن َ
"« ْال َح َّق ْال َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ْن لَ ْم ت َأ ْ ُكلُوا َج َ
ان َوت َ ْش َربُوا دَ َمهُ ،فَلَي َ
س ِ
سدَ (لحم) اب ِْن ِ
سدِي
سدِي (لحمي) َويَ ْش َر ُ
ير ،أل َ َّن َج َ
َم ْن يَأ ْ ُك ُل َج َ
ب دَ ِمي فَلَهُ َحيَاة ٌ أَبَ ِديَّةٌَ ،وأَنَا أُقِي ُمهُ فِي ْاليَ ْو ِم األ َ ِخ ِ
سدِي (لحمي) َويَ ْش َربْ دَ ِمي يَثْب ْ
ي َوأَنَا فِي ِه".
(لحمي) َمأ ْ َك ٌل َح ٌق َودَ ِمي َم ْش َربٌ َح ٌقَ .م ْن يَأ ْ ُك ْل َج َ
ُت فِ َّ
(يو  )56 - 53 : 6فحينما رأى السيد المسيح عدم إيمانهم وإصرارهم على ذلك ،لم يتراجع عن
سد (لحمي)
الحديث بل أكم َل حديثه مؤكدًا على ما رفضوه وتخاصموا بسببه أن الذى ال يأكل َج َ
ب دَ ِمي فَلهَُ
سدِي َويَ ْش َر ُ
ان وأضاف أي ً
"وي ْش َرب دَ َمهُ" ليس له حياة ،فالذى "يَأ ْ ُك ُل َج َ
اإل ْن َ
س ِ
اب ِْن ِ
ضا َ
ُ
ْ
َ
ٌ
َ
ير" ،والحديث هنا قوى وواضح بل أعطاه قوة فى التصديق
َحيَاة ٌ أَبَ ِديَّةَ ،وأنَا أقِي ُمهُ فِي اليَ ْو ِم األ ِخ ِ
سدِي َويَ ْش َربْ دَ ِمي يَثْب ْ
ي َوأَنَا
سدِي َمأ ْ َك ٌل َح ٌق َودَ ِمي َم ْش َربٌ َح ٌقَ .م ْن يَأ ْ ُك ْل َج َ
بقوله ":أل َ َّن َج َ
ُت فِ َّ
ضا دمه ل َم ْن يشرب
فِي ِه" وهنا قط َع عليهم كل شكٍ فى أن الجسد الذى سوف يعطيه ل َم ْن يأكل وأي ً
هو جسد حقيقى ودم حقيقى .وهنا نرى رد فعل الكثير من تالميذ يسوع حينما سمعوا قالواِ «" :إ َّن
ع ِل َم فِي نَ ْف ِس ِه أ َ َّن
صعْبٌ ! َم ْن يَ ْقد ُِر أ َ ْن يَ ْس َمعَهُ؟» (يو  )60 : 6ولكن السيد المسيح َ
هذَا ْال َكالَ َم َ
"م ْن هذَا
علَى هذَا ،فَقَا َل لَ ُه ْم« :أَهذَا يُ ْعثِ ُر ُك ْم؟" (يو )61 : 6
وأخيرا نجد أن ِ
ً
تَالَ ِميذَهُ يَتَذَ َّم ُرونَ َ
ْ
اءَ ،ولَ ْم يَعُودُوا يَ ْم ُ
شونَ َم َعهُ" (يو  )66 : 6فهؤالء
ْال َو ْق ِ
يرونَ ِم ْن تَالَ ِمي ِذ ِه ِإلَى ال َو َر ِ
ت َر َج َع َكثِ ُ
التالميذ فهموا كالمه بدقة ،فهموا أنه تكلم عن اعطاءه لجسده (للحم ِه) ولذلك قرروا أن يتركوه
ضوا؟»" (يو  )67 : 6فالسيد المسيح
سو ُ
ضا ت ُ ِريدُونَ أ َ ْن ت َْم ُ
عش ََر« :أَلَ َعلَّ ُك ْم أ َ ْنت ُ ْم أ َ ْي ً
"فَقَا َل يَ ُ
ع ِلالثْن َْي َ
كان يقصد ما قاله بالفعل بأن الخبزة هى جسده بالفعل ،وأوضح ذلك للجميع باستخدام كلمة
"ساركس  "σάρξالتى أعطت معنى اللحم والطبيعة البشرية ولذلك فهمه الكثير من تالميذه الغير
مؤمنين وتركوه ،وهنا الحديث واضح بتأكيدات وحقائق فال يوجد إجتهادات لجعل األمر عبارة
سدِي
سدِي َمأ ْ َك ٌل َح ٌق َودَ ِمي َم ْش َربٌ َح ٌقَ .م ْن يَأ ْ ُك ْل َج َ
عن رمز ألن السيد المسيح قال ":أل َ َّن َج َ
َو َي ْش َربْ دَ ِمي َيثْب ْ
ي َوأَنَا فِي ِه" فهو هنا يؤكد على أن الجسد مأكل (حقيقى) والدم َم ْش َرب
ُت فِ َّ
(حقيقى) وال يمكن أبدًا أن يكون للرمز أى وجود فى وجود الحقيقة ال ُمعلنة...
كونوا ُمعافين فى الرب...
يتبع to be continued...
ملحوظة:
ترجمة كل اآليات الموجودة فى هذا الجزء من األصل اليوناني بطريقة أدق.

