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السؤال

هل كلمة اقنوم اخترعتها الكنيسة كما يقال من البعض

الرد

من يقولوا هذا الرأي مخطئ الن كلمة اقنوم هو لفظ ارامي مستخدم في النص باآلرامية من البداية وهو ما
نطق به الرب يسوع الذي يتكلم االرامي ووجد في الترجمات السريانية من القرن الثاني الميالدي
كلمة اقنوم هي كلمة سريانية
ܽ
ܩܢ ܶ
ܘܡܗ
وهذه الكلمة لها عدة معاني عميقه ال يوجد في العربي ما يضمهم معا لهذا نستخدم الكلمة السرياني فهي
تعني شخص ,ذات كائن مميز ,من نفس الجوهر
)1 person Syr. --(a) self, person himself Gal, Sam, Syr. --(b) (theol.
divine personhood: hypostasis Syr.
2 (of an inanimate) essence, object itself Sam, Syr.
3 figure Syr.
5 oath: see s.v. qynwm LJLA.
http://cal.huc.edu/getlex.php?coord=620430526&word=5
وأيضا حسب قاموس المصطلحات تحت باب األقنوم االقانيم
"أقنوم" تعريب للكلمة السريانية "قنوما –  ،"Qnomaوباإلنجليزية هي  Hypostasisوجمعها "أقانيم".
وكلمة "أقنوم" تفيد المعاني التالية :شخص – ذات – عين – حقيقة – جوهر – أصل – ماهية – طبيعة
مفردة – كائن حي قائم بذاته (أي أنه يستمد أعماله من ذاته وليس من آخر) .واختصت الكلمة بأقانيم
الثالوث القدوس اآلب واالبن والروح القدس ،وهي في اليونانية ( ύπόστασiςهيبوستاسيس)".

واضيف على ذلك هي تساوي باليونانية هيبوستازيس وأيضا برسونا أي ما يقوم عليه الجوهر وأيضا
شخصية من نفس الذات أي
شخصية من نفس الجوهر يقوم عليه الذات اإللهي الواحد
كلمة اقنوم التي كما قلت ارامي نطق بها الرب يسوع وهذه الكلمة جاءت في السرياني في عدة اعداد
تصف طبيعة اقنوم المسيح عندما قال الرب يسوع المسيح بنفسه التالي
إنجيل يوحنا 26 :5
ِ
ِِ ِ
َن َت ُكو َن َل ُه َحَياة ِفي َذ ِات ِه،
أل ََّن ُه َك َما أ َّ
َع َ
االب َن أَْي ًضا أ ْ
اآلب َل ُه َحَياة في َذاتهَ ،كذل َك أ ْ
طى ْ
َن َ
ܐܦ݂ ܰܠܒ ܳܪܐ ܕ ܶܢ ܽ
ܐܝܬ݂ ܰܚ ܶܝܐ ܰܒ ܽ
ܘܡܗ ܳܗ ܰܟ ܳܢܐ ܰܝܗܒ݂ ܳ
ܓܝܪ ܕ ܰܰܠ ܳܒܐ ܺ
ܰ - John 5:26
ܐ ܰ
ܩܢ ܶ
ܝܟ ܳܢܐ ܶ
ܗܘܘܢ ܰܚ ܶܝܐ
݈
ܰܒ ܽ
ܩܢ ܶ
ܘܡܗ ܀

(

 - John 5:26اَيكنا ِجير َ ِ
اكنا يهب اَڥ َل ا ِ
قنو ِمه .
هوون َخيِا َب ُ
دَل َبا ايت َخيِا َب ُ
ََ
قنو ِمه َه َ َ َ
َ
بر دن ُ
هذا العدد يقول كما ان االب له حياة في اقنومه كذلك اعطي االن ان تكون له حياة في اقنومه
وهذا العدد يعبر عن تمييز اقنوم االب وتمييز اقنوم االبن في ذات الجوهر االلهي الواحد
سفر التثنية 4 :6
ِ
ِ ِ
الرب ِإلهَنا رب و ِ
احد.
يل َّ :
ُ َ َ
«ا ْس َم ْع َيا إ ْسَرائ ُ
إنجيل مرقس 29 :12

ِ
ِ ِ
الرب ِإلهَنا رب و ِ
ِ
احد.
يل َّ .
َفأ َ
ُ َ َ
َج َاب ُه َي ُسو ُعِ« :إ َّن أ ََّو َل ُكل اْل َو َص َايا ه َي ْ :
اس َم ْع َيا إ ْسَرائ ُ
فالرب الهنا هو رب واحد ال ينقسم وال يتج أز وليس مركب ولكن جوهر واحد ولكن ايضا هو اقانيم مميزة
بدون انقسام يقوم عليه الجوهر اإللهي الواحد
إنجيل متى 19 :28
ِ
ِ
ِ
وح اْلُقُد ِ
س.
االب ِن َوالر ِ
ُم ِم َو َعمُد ُ
اسمِ اآلب َو ْ
َفا ْذ َهُبوا َوَتْلم ُذوا َجم َ
وه ْم ِب ْ
يع األ َ
مع مالحظة ان قائل بقنومه في العدد في يوحنا  26 :5هو الرب يسوع نفسه وهو يتكلم باالرامي فهو
استخدم لفظ اقنوم والذين استمروا باالرامي يحفظوا كالم الرب يسوع استخدموا لفظ اقنوم
ولهذا موجود في المخطوطات السريانية من القرن الثاني وما بعده
فعلى سبيل المثال االشورية من بعد موت نيرون ب  100سنة أي  168م

مكتوب فيها بقنومه من اقنوم فذكرت اقنوم االب واقنوم االبن

العدد التالي
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 15 :2
ِ ِ ِِ
ض ،لِ َكي ي ْخُلق اال ْثَني ِن ِفي َن ْف ِس ِه ِإْنساًنا و ِ
احًدا
أِ
وس اْل َو َص َايا ِفي َفَرِائ َ
ْ
ْ َ َ
َ َ
ام َ
َي اْل َع َد َاوَة ُ .مْبطالً ب َج َسده َن ُ
ِ
يداَ ،ص ِان ًعا َسالَ ًما،
َجد ً
ܶ ܶ
ܳ
ܣܪܗ ܳ
ܘܩ ܶܕܐ ܒ ܽܦ ܳ
ܘܢ ܽܡ ܳ
ܘܩܕ ܰܢܘܗܝ ܰܒ ܶܛܠ ܕ ܰܠܬ ܰܪ ܽ
ܘܣܐ ܕ ܽܦ ܳ
ܝܗܘܢ
ܰ - Ephesians 2:15ܘܒ ܶܥܠܕ ܳܒ ܽܒܘܬܐ ܒܒ
݈
ܥܒܕ݂ ܰܫ ܳ
ܠܚܕ݂ ܰܒ ܳ
ܶܢܒ ܶܪܐ ܰܒ ܽ
ܪܢ ܳܫܐ ܰܚܕ ܳܬܐ ܰܘ ܰ
ܩܢ ܶ
ܘܡܗ ܰ
ܝܢܐ ܀
݈

(

ِ
ِ
ِ
لدب ُابوتَا بِب ِ
اشا
يهون ِن ِا
لخد َبرَن َ
قنو ِمه َ
بر َب ُ
وسا ُ
سره َ
بڥ َ
دڥوَقادا ُ
َ - Ephesians 2:15وبع َ
وقد َانوهي َبطل دَل َتر ُ
ام َ
ون ُ
عبد َش َينا .
َخدتَا َو َ
فالعدد يقول عن المسيح
مبطال بجسده نامس الوصايا في الفرائض لكي يخلق االثنين في اقنومه انسانا واحد جديدا صانعا سالما
وهذا العدد باإلضافة الي توضيحه لالهوت المسيح وبقوة وانه هو الخالق ايضا يشرح طبيعة المسيح
الواحدة الناتجة عن اتحاد طبيعتين الطبيعة الالهوتية والطبيعة البشرية .فبطبيعته البشرية أبطل ناموس
الخطايا وبطبيعته االلهية الخالق صنع سالم
وموجود أيضا في االشورية من القرن الثاني
وصورتها

العدد التالي
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 15 :2
اف ار ِب ِهم ِف ِ
ات و َّ ِ
الري ِ
َشهرهم ِجهاراِ َ ،
ِ
يه.
السالَط َ
ين أ ْ َ َ ُ ْ َ ً
اس َ
ظ ً ْ
إ ْذ َجَّرَد ِ َ َ
ܠܫ ܺܠ ܳ
ܝܛ ܶܢܐ ܰܘܐܒ ܶܗܬ݂ ܶ
ܘܒ ܳܫܠܚ ܰܦܓ ܶܪܗ ܰܦ ܺ
ܪܣܝ ܰܰܠ ܰ
ܪܟܘܣ ܰܘ ܰ
ܰ - Colossians 2:15
ܐ ܽܢܘܢ ܰ
ܓ ܳܠܝ ܺ
ܐܝܬ݂
ܰܒ ܽ
ܩܢ ܶ
ܘܡܗ ܀

(

ط ِانا و ِ ِ
ركوس و َ ِ
جره َڥ ِ
شَلخ َڥ ِ
قنو ِمه .
وب َ
رسي ََل َ
ابهت اُنون َج َلياِيت َب ُ
َ - Colossians 2:15
لشلي َ َ
َ
العدد يقول عن سلطان المسيح
اذ جرد الرياسات والسالطين أشهرهم جها ار ظاف ار بهم في اقنومه
فالذي سيطر على كل شيء وقيد الشيطان هو اقنوم المسيح واستخدم في االرامي اقنوم وأيضا في
االشورية

العدد التالي (وهو عدد مهم جدا)
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :1
ِِ
َّ ِ
َشي ِ
ِ
ير
اء ِب َكلِ َم ِة ُق ْدَرِت ِهَ ،ب ْع َد َما َصَن َع ِبَن ْف ِس ِه َت ْط ِه ًا
اء َم ْجدهَ ،وَر ْس ُم َج ْو َه ِرِهَ ،و َحامل ُك َّل األ ْ َ
الذيَ ،و ُه َو َب َه ُ
ين اْلع َ ِ ِ
طاياَنا ،جَل ِ ِ
ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
ل َخ َ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ܳ
ܶ
ܺ ܽ ܶ
ܘܨ ܳ
ܘܬܗ ܰܘ ܺ
ܘܝܘ ܶܨ ܳ
 - Hebrews 1:3ܕ ܽܗ ܽ
ܡܚܐ ܕ ܽܫܘܒ ܶܚܗ ܰ
ܝܕ ܽܟܠ ܒ ܰܚܝܠ݂ ܕ ܶܡܠܬܗ
ܐܚ ݂
ܠܡܐ ܕܐܝܬ
ܰ ܰ
ܰ ܳ
ܶ
ܘܟ ܳܝܐ ܰܕ ܳ
ܒ ܰܥܠ ܰܝ ܺܡ ܳ
ܘܗܘ ܰܒ ܽ
ܥܒܕ݂ ܽܕ ܳ
ܽ
ܡܪ ܶ
ܘܡܗ ܰ
ܩܢ ܶ
ܘܡܐ ܀
ܝܢܐ ܕܪ ܽܒܘܬܐ ܒ
ܚܛ ܰܗܝܢ ܺܘܝܬ ݂

(

اخيد ُكل بخ َ ِ ِ
ِ
وبخه وصلما ِدايتُوِته و ِ
دش ِ
وك َايا
عبد ُد َ
مخا ُ
وهو َب ُ
َ
ويو ص َ
يَل دملته ُ
ُ - Hebrews 1:3
قنو ِمه َ
ده ُ
َ
َ َ
ِ
ِ
مرو ِما .
َدخ َ
ط َ
درُبوتَا َب َ
اهين ِويتب َعل َيم َينا َ
وهذا العدد يقول
الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل االشياء بكلمة قدرته بعدما صنع باقنومه تطهي ار لخطايانا
جلس في يمين العظمة في األعالي
فهذا العدد يوضح ان اقنوم المسيح هو بهاء مجد ورسم جوهر هللا واقنوم المسيح صنع تطهير لخطايانا
إذا الكتاب المقدس تكلم عن اقنوم المسيح بوضوح

فعندما نتكلم عن الطبيعة فنحن هنا نتكلم عن طبيعة هللا وهذا امر ليس من السهل وصفه او ادراكه
بالمفهوم البشري ولكن باختصار الطبيعة لفظ يطلق ليعبر عن ماهية الشيء وحقيقته وجوهره وتشمل كل
الخصائص الخاصة بهذا الجوهر
فعندما اقول الطبيعة البشرية فانا اقول ان ماهية الطبيعة البشرية وحقيقتها وجوهرها وكل صفات الطبيعة
البشرية بدون استثناء
وعندما اقول طبيعة الهية فاقصد ماهية هللا وحقيقته وجوهره وكل خصائص الطبيعة االلهية ايضا بدون
استثناء
ولكن يوجد اختالف فالطبيعة البشرية رغم انها طبيعة واحده اال ألنها محدودة فهي تنقسم ألشخاص
مميزين ومنفصلين رغم انهم طبيعة واحده أتت من انسان واحد اما عن هللا فهو جوهر واحد غير محدود
وال ينقسم وال يتج أز ولكن يوجد فيه تمييز بدون انفصال فهو جوهر واحد غير محدود غير منقسم وغير
مركب وغير متجزئ يقوم على ثالث اقانيم
واستخدمت كلمة اقنوم عندما اريد تمييز شخص في الذات االلهية الواحد مميز بدون انفصال ألننا نعبد
إله واحد وله طبيعة واحده أي جوهر واحد أي كيان واحد
ولفظ اقنوم لفظ كتابي فهو ليس لفظ اخترعته الكنيسة الحقا بل استخدمه الرب يسوع المتكلم باألرامي
واستخدمه العهد الجديد وكل الذين امنوا بالهوت المسيح من المتكلمين االرامين من زمن الرب يسوع
المسيح وما بعده استخدموا لفظ اقنوم ولهذا في النسخ االرامي من القرن الثاني موجود لفظ اقنوم بوضوح

والمجد هلل دائما

