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էլ-փոստ՝ seda.tigranyan@ysumail.am 

 

Բանալի բառեր՝ Իսա իբն Մարիամ, Սուրբ Երրորդություն, սուրբ 

հոգի, առաքյալ, մարգարե, Ղուրան, հադիս 

 

Հիսուս Քրիստոսը, թերևս, մարդկային պատմության ընթացքի 

վրա ամենախոր ազդեցությունը թողած կերպարն է, ինչի 

ապացույցը քրիստոնեական հարուստ մշակույթն է, որն այսօր 

տեսնում ենք ժամանակակից աշխարհում։ Քրիստոնեական 

ուսմունքում Հիսուսըոչ թե սոսկ մարգարե է կամ ուսուցիչ, այլ 

Աստծո Որդի և մարդկության Փրկիչ, ով խաչվեց՝ հանուն 

ադամական մեղքի քավության։ Իսկ ինչպես է Հիսուսն ընկալվում 

իսլամական ուսմունքում, որն է նրան` մարգարե Իսային 

վերապահված դերակատարումը, և ինչ էություն ունի նա 

իսլամական հավատքում։ Ինչպես են մեկնաբանվում Սուրբ 

Երրորդության, Հիսուսի բնության վերաբերյալ քրիստոնեական 

ընկալումներն իսլամում։ Մուհամմադ մարգարեն բազմիցս 

անդրադառնում է այդ հարցերին։ Այսպես՝ սույն 

հոդվածիշրջանակներում կփորձենք պարզաբանել հաճախակի 

հնչող և արդիականությունը չկորցնող վերոնշյալ հարցերը։ 

Ղուրանում, որը, մուսուլմանական ավանդույթի համաձայն, չի 

ծնվել մարդկային մտքից, այլ հանդիսանում է Աստծո 

հավերժական ու ճշմարիտ խոսքը, ներկայացված է Իսա իբն 

Մարիամի կյանքի պատմական ասպեկտը, նրա մարդկային 

բնույթը հաստատող, երրորդության ուսմունքը մերժող 
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աստվածաբանական փաստարկներ, տրված են նրա կերպարի 

վերաբերյալ առանցքային պատկերացումները։ Այդ 

պատկերացումները լրացնում են հադիսները, որոնք լուսաբանում 

են նրա դերը ժամանակների վերջում կատարվելիք 

իրադարձությունների շղթայում, ներառում են Մարիամի1, Իսայի 

ծննդի մասին պատմություններ, նրա արտաքին տեսքի 

նկարագրություններ, ամուր հավատի և աստվածավախության 

մասին վկայող դրվագներ։ 

Իսան Ղուրանում։ Իսայի ծննդյան ավետման պատմությունը 

նման է աստվածաշնչյան պատմությանը (Մատթէոս 1.18-23, 

Ղուկաս 1.26-38)։ Ղուրանի համաձայն՝ Ջիբրիլը հայտնվում է 

Մարիամի առջև մարդկային կերպարանքով՝ ավետելու նրան 

որդու ծնունդը: Հղիանալուց հետո Մարիամը հեռանում է իր 

հարազատներից ու տեղափոխվում առանձին վայր, որտեղ էլ լույս 

աշխարհ է գալիս Իսան։ Վերադառնալով իր հարազատների մոտ՝ 

Մարիամը հրաժարվում է խոսել նրանց հետ և պատասխանել 

մեղադրանքներին։ Նրա փոխարեն խոսում է նորածինը օրորոցից՝ 

հայտարարելով, որ ինքն Ալլահի մարգարեն է և ստրուկը. դա 

Իսայի առաջին հրաշքն էր (Ղ. 19:17-36)։ 

Ղուրանի և հադիսների համաձայն՝ Իսան մեկն էր Ալլահի 

ընտրյալ մարգարեներից ու առաքյալներից, ովքեր հայտնություն 

էին ստացել և ուղարկվել ժողովուրդներին՝ նրանց ճշմարիտ ուղու 

վրա դնելու համար։ Իսան հաստատել է իրեն նախորդող 

մարգարեների ուսմունքների ճշմարտացիությունը և ավետել 

                                                        
1Մարիամնիսլամում համարվում է ամենահարգված ու արդարակյաց կանանցից 

մեկը, բնութագրվում է որպես լավագույնը նրանց մեջ։ Փոխանցվել է Մուհամմադի 

հետևյալ խոսքը․ «(Իր ժամանակների) Կանանցից լավագույնը Իմրանի դուստր 

Մարիամն է, և (Մուհամմադի ժամանակների) կանանցից լավագույնը Խադիջան է 

(Մուհամմադի առաջին կինը )»։ 

 234-233,ص.4343كتابأحاديثاألنبياء,الحديثالجزءالسادس,بشرحصحيحالبخاري,فتحالباري
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վերջին մարգարե Մուհամմադի գալուստը(Ղ.61:6), այսինքն՝ Իսան 

իսլամական ավանդույթում նախավերջին մարգարեն է։ Իսան 

ուղարկվեց Թորայի ճշմարտացիությունն ապացուցելու համար։ 

Ալլահը Իսային տվեց գրություն՝ Ինջիլը (Ավետարան), որը 

լրացնում էր Թորան և հաստատում այն, մարդկանց դնում ճիշտ 

ճանապարհի վրա։ Այն հաստատում էր մինչ այդ եղած 

հայտնությունները և չէր հակասում դրանց։2 

Իսլամական ավանդույթի համաձայն, Ալլահն իր 

առաքյալներից ու մարգարեներից յուրաքանչյուրին այլոց 

նկատմամբ առավելություններ է տվել։ Դրանք էլ պայմանավորում 

են յուրաքանչյուր մարգարեի յուրօրինակությունը։ Այսպես, 

Ղուրանում ներկայացված մարգարեների շարքում Իսան ունի 

յուրահատուկ կարգավիճակ։ Ի տարբերություն մյուս 

մարգարեների, ովքեր Ալլահի կամքով հրաշքներ էին գործում, 

Իսան հենց ինքը հրաշք էր, քանի որ ծնվել էր կույսից։ Թեև նրա 

ծնունդը հրաշք էր, սակայն իսլամական ավանդույթը նրան չի 

տալիս աստվածային էություն կամ հատկանիշներ։ 

Մուսուլմանները մերժում են «Աստծո Որդի» հասկացությունը, 

քանի որ այն մեկնաբանում են բառացի, ուղիղ իմաստով։3 

Ղուրանն ու հադիսները վկայում են, որ ադամորդիներից 

միայն Իսան ու իր մայր Մարիամն են ծնվելիս զերծ մնացել 

սատանայի հպումից4 (Ղ .3։36)։ 
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3 Ismail Abdullah, “Tawḥīd and Trinity: A Study of Ibn Taymiyyah’s al-Jawāb al-Ṣaḥīḥ,” 

Intellectual Discourse 14, No.1 (year): 89-106 
4Հադիսներիհամաձայն սատանան (շեյթանը) դիպչում է յուրաքանչյուր նորածին 

երեխայի, ինչից հետո երեխան սկսում է լաց լինել։ Ադամի սերունդներից միայն 

Մարիամն ու իր որդի Իսան են զերծ մնացել սատանայի հպումից։ Այս մասին 

պատմող հադիսն առկա է Մուսլիմի, Բուխարիի և այլ ժողովածուներում։ 

Մուսլիմի ժողովածուում առկա այդ մասին պատմող հադիսներից մեկում Աբու 

Հուրեյրայի խոսքերից փոխանցվում է ․  «Ալլահի առաքյալն ասել է ․  «Ոչ մի 
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Իսլամական ավանդույթի համաձայն՝ Ալլահն իր 

մարգարեներին ու առաքյալներին տվել է հրաշքներ, որպեսզի 

նրանց ժողովուրդները ընդունեն նրանց և հավատ ընծայեն նրանց 

խոսքերին։ Ղուրանում ասվում է, որ Իսան եկավ նշաններով, նա 

բժշկում էր կույրերին ու բորոտներին, կենդանացնում 

մահացածներին, կավից թռչուններ պատրաստում և 

կենդանացնում դրանց (Ղ. 3։49, 5:110)։ Ուշագրավ է 

հետևյալը.նորկտակարանյան Ավետարաններումգրված է, թե 

ինչպես էր Հիսուսը բուժում կույրերին (Մատթէոս 12.22-32, 20.29-

34, Մարկոս 8.22-26,), բորոտներին (Մատթէոս 8.1-4, Ղուկաս 

17.12-19), հարություն տալիս մահացածներին (Մատթէոս 9.18-26, 

Ղուկաս 7.11-17). հավանաբար այս դրվագներն են իրենց 

արտացոլումը գտել Ղուրանում։ Հետաքրքրական է, որ 

քրիստոնեական առասպելաբանության մեջ թռչուններին 

կենդանություն հաղորդելու դրվագը հանդիպում է միայն 

պարականոն ավետարաններում։ 5  Իսայի հրաշքներից է նաև 

սննդով լի սեղանը, որն Ալլահն ուղարկում է Իսայի խնդրանքով՝ 

առաքյալներին կերակրելու համար (Ղ. 5։112-115)։ Այս հատվածը 

նման է հացի ու ձկների հետ կապված նորկտակարանյան 

Ավետարաններում նկարագրվող հրաշքներին (Մաթևոս 14.15-21, 

Մարկոս 8.1-9)։Ղուրանում շեշտվում է, որ այդ հրաշքներն 

իրագործվել են միայն Ալլահի ցանկությամբ ու թուլտվությամբ՝ 

Իսայի մարգարեության ճշմարտացիությունն ապացուցելու 

համար։ 

Այսպես, Ալլահը ոչ թե ընտրել էր Իսային մարդկանց միջից, 

այլ ստեղծել էր իր խոսքով՝ մարդկանց փոխանցելու աստվածային 

                                                                                                                                
նորածին ծնվելիս զերծ չի մնում սատանայի դիպչելուց և դրանից սկսում է լաց 

լինել, բացի իբն Մարիամից և նրա մորից․․․»։ 

 1111-1111,ص.3466صحيحمسلم,كتابالفضائل,الحديث
5Տե՛ս, օր․՝Мифы народов мира, Москва 3118, с.405-406 
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ճշմարտությունը։ Իսայի արարումը նմանեցվում է առաջին 

մարդու՝ Ադամի ստեղծման պատմությանը, ինչի համար 

բավարար եղավ աստվածային խոսքը՝ եղիր (Ղ. 3։59)։ Ընդ որում 

իսլամական ավանդույթն Իսայի մարդկային էությունը 

հիմնավորում է այն փաստարկով, որ եթե առանց հոր ծնվելու 

պատճառով Իսայի աստվածացումը ճիշտ լիներ, ապա Ադամն 

ավելի արժանի կլիներ աստվածացման, քանի որ Ալլահը նրան 

ստեղծել է առանց հոր և մոր, իսկ Իսան ծնվել է կնոջից։6 

Ղուրանի համաձայն Իսան չի խաչվել, չի մահացել և չի 

թաղվել, Ալլահը փրկել է նրան՝ տանիքից բարձրացնելով դեպի 

երկինք։ Հրեաները խաչել են Իսայի կերպարանքը ստացած 

մարդու։ Ղուրանը հերքում է նաև մարդկանց մեղքերը քավելու 

Իսայի առաքելությունը, և առհասարակ ուրիշի փոխարեն պատիժ 

կրելու գաղափարը. «...Ոչ ոք չի կրի ուրիշի բեռը (մեղքը)...» (Ղ. 

39։7)։ 

«Սուրբ Երրորդության» դավանանքի մեկնաբանումը 

Ղուրանում։ Առհասարակ քրիստոնեական ուսմունքների 

վերաբերյալ իսլամում հանդիպում են բազմաթիվ սխալ 

մեկնաբանություններ, որոնցից առավել նշանակալի է 

երրորդության հայեցակարգի թյուր ըմբռնումն ու մեկնաբանումը 

Ղուրանում։ Քրիստոնեական եկեղեցու հիմնական դավանանքը 

Սուրբ Երրորդությունն է, ըստ որի, միակ Աստվածը գոյություն 

ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի 

Աստված։ Ղուրանում ասվում է, թե քրիստոնյաները պաշտում են 

երեք աստվածների՝ Հայր Աստծուն, Մարիամին, և նրանց որդի 

Հիսուսին (Ղ. 5։73-75, 116)։ Այսինքն՝ երրորդությունը որպես երեք 

առանձին աստվածների միասնություն դիտարկելուց զատ նրանք 

Սուրբ Հոգու փոխարեն հիշատակում են Մարիամին և 
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քրիստոնյաներին մեղադրում են վերջինիս աստվածացնելու մեջ։ 

Երրորդության ուսմունքի նման թյուր ըմբնման՝ մասնավորապես 

Մարիամին աստվածացնելու հիմքերը վերագրվում են դեռևս մեր 

թվարկության երրորդ դարին, երբ տարածվել էին բազմաթիվ 

աղանդներ։ Դրանցից էր մարիամականների աղանդը։ Այն 

առաջացել ու տարածվել է արաբական շրջաններում 3-5-րդ 

դարում՝ նախքան իսլամի ծագումը։ Այս ուսմունքի հետևորդները 

նախկին հեթանոսներ էին, ովքեր մինչ քրիստոնեական 

ուսմունքին ծանոթանալը պաշտում էին Վեներա աստվածուհուն։ 

Սակայն քրիստոնեություն ընդունելուց հետո էլ նրանք չեն 

հրաժարվում այդ պաշտամունքից, ինչը հանգեցնում է 

քրիստոնեական հիմնական հայեցակարգի աղավաղմանը։ Իրենց 

համարելով քրիստոնյա՝ Վեներայի փոխարեն սկսում են պաշտել 

Մարիամին։ 7 Հավանաբար այս և նմանատիպ այլ աղանդների 

ազդեցության հետևանքով է, որ Մարիամի աստվածացումը և 

երրորդության մաս կազմելը Ղուրանում ներկայացվում է որպես 

քրիստոնեական եկեղեցու դավանաբանական ուսմունք։ 

Ղուրանում հանդիպում են երրորդության մերժման 

վերաբերյալ բազմաթիվ այաթներ (Ղ.3։79, 4։171-172, 5։17, 72-75, 

116-118, 19։30-31), որոնցից մի քանիսում Իսան ինքն է հերքում է 

նման պատկերացումները. օրինակ՝ «Ահա Ալլահն ասաց. «Ո՛վ 

Իսա, Մարիամի որդի, մի՞թե դու մարդկանց ասել ես. «Ընդունե՛ք 

ինձ ու իմ մորը որպես երկու աստվածներ Ալլահից բացի»։ Նա 

ասաց. «Փառք Քեզ, ինչպե՞ս կարող եմ ասել այն, ինչի իրավունքը 

չունեմ։ Եթե այդպիսի բան ասեի, Դու կիմանայիր այդ մասին։ Դու 

գիտես ամենը, ինչ կա իմ հոգում, և ես չգիտեմ այն, ինչ կա Քո 

հոգում։ Ճշմարիտ, Դու տեսնում ես անտեսալնելին» (Ղ. 5։116)։ 

                                                        
7Առավել մանրամասն տե՛ս Сергей Путилов, Крест в мире полумесяца https:// 

mission-center.com/traditional/394-islam/9008-isl-krest-v-mire-polum#1 (01.11.2019) 
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Այսինքն Իսային աստված հռչակելը հակասում է հենց նրա 

ուղերձին, քանի որ Իսայի ուղերձը միակ Ալլահի հավատն է։ 

Սուրբ Հոգու մասին բազմիցս հիշատակվում է Ղուրանում, 

բայց այն դուրս է երրորդության վերաբերյալ Մուհամմադի 

պատկերացումների շրջանակից։ Հետաքրքրական է, որհոգու 

ինքնության առնչությամբ որոշակի հարցեր են առաջանում։ 

Մասնավորապես Ղուրանում Սուրբ Հոգին առավել հաճախ 

նույնացվում է Ջիբրիլ հրեշտակի հետ, ով միջնորդական 

առաքելություն ունի Աստծո և ընտրյալ մարդկանց՝ օրինակ 

Մարիամի, Իսայի, Մուհամմադի միջև։ Ալլահը հայտնություններն 

ուղարկում է Ջիբրիլի միջոցով, ում անվան հիշատակման 

փոխարեն հաճախ հանդիպում են առ-ռուհ ) արաբ.՝ الروح ՝ հոգի), 

ռուհ ուլ-կուդուս (արաբ.՝ روح القدس՝ սուրբ հոգի), առ-ռուհ ալ-ամին 

(արաբ.՝ الروح األمين ՝ հավատարիմ հոգի), ռուհ մին ամր Ալլահ 

(արաբ.՝ امر هللا نالروح م  ՝ հոգի՝ Ալլահի հրամանով) անվանումները։ 

Այսպիսի հիշատակումներ հանդիպում են բազմաթիվ այաթներում 

(Ղ. 2։87, 97, 253, 5։110, 16։102, 19։17-19, 26։192-193 և այլն). 

մեկնաբանությունների ճնշող մեծամասնության համաձայն խոսքը 

Ջիբրիլի մասին է։ 8  Կան նաև այաթներ, որտեղ «ռուհ» բառն 

օգտագործվում է հայտնություն իմաստով (Ղ. 16։2, 17։85, 40։15, 

42։52). օրինակ՝ «Նա Իր հրամանով հրեշտակներին հոգու հետ 

միասին ուղարկում է այն ստրուկներին, ում կամենա. 

«Զգուշացե՛ք, քանի որ չկա աստված ինձնից բացի։ Աստվածավախ 

եղեք» (Ղ. 16։2)։ Մեկնաբանությունների համաձայն՝ 9  հոգին 

հայտնությունն է, ինչի շնորհիվ արարածների հոգիները սկսում են 

իսկապես ապրել լուսավորության մեջ։ Ալլահն այն ուղարկում է 

միայն ընտրյալների, ովքեր կարող են ի կատար ածել 

                                                        
  334, ص. 111سورة المائدة : اآلية  –تفسير ابن كثيرالجزء الثالث 8 

 تفسير السعدي 9 

https://read.tafsir.one/alsidi#pg_271(01․11․2019) 
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հայտնությունը մարդկանց փոխանցելու առաքելությունը։ 

Այստեղից կարող ենք հանգել հետևյալ եզրակացությանը. հոգին, 

որ ստեղծվել է Ալլահի կողմից, հայտնությունն է, որով ներշնչվել 

են մարգարեները (Ղ. 17։85), սուբստանցիա է, այն միջոցը, որով 

Ալլահը կյանքի կոչեց Ադամին (Ղ. 15։29) , հղիացրեց Մարիամին 

(Ղ. 21։91), այսինքն՝ հոգին ի կատար է ածում աստվածային կամքը, 

և քանի որ, ինչպես նշվել է, Ալլահը հայտնություններն ուղարկել է 

Ջիբրիլի միջոցով՝ իր ընտրյալներին տեսանելի լինելու համար, 

ուստի այդ պատճառով Ջիբրիլն ու հոգին նույնացվել են, սակայն 

հոգին ինքնին հրեշտակ չէ։ Ուշագրավ է, որ Ղուրանում 

հիշատակվող «կատարողական գործառույթներով» օժտված հոգին 

այդ առումով նմանվում է քրիստոնեական Սուրբ Հոգու 

գաղափարին, որ, «լինելով անկեղծ, անմեղ և կատարյալ, խոսեց 

Օրենքների, Մարգարեների և Ավետարանների մեջ, որ իջավ 

Հորդանանի վրա, քարոզեց առաքյալներին և բնակվեց սրբերի 

մեջ»։ 10  Ու թեև կարելի է որոշակի զուգահեռներ անցկացնել 

Ղուրանում հիշատակվող հոգու և քրիստոնեական Սուրբ Հոգու 

«գործառույթների» միջև, այդուհանդերձ Ղուրանում հոգու 

գաղափարը ոչ մի առնչություն չունի երրորդության հետ։ 

 

Իսան սուննայում։ Եթե Ղուրանի՝ որպես երկնային «Մայր 

գրքի» օրինակի հեղինակությունն անվիճելի է, ապա հադիսները 

հաճախ վիճաբանությունների տեղիք են տալիս, հանդիպում են 

անհամապատասխանություններ, հակադրություններ։ Սա ակներև 

դարձավ Իսայի ֆիզիկական տեսքի վերաբերյալ 

հիշատակություններում, որոնց մեծամասնության համաձայն նա 

                                                        
10Առավել մանրամասն տե՛ս Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան, Երևան, 

2002, էջ 940-942 
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ուներ գանգուր, ազատ արձակված մազեր, վարդագույնի երանգ 

ունեցող թուխ մաշկ։11 

Ղուրանում և հադիսներում բազմիցս շեշտվում է Իսայի՝ 

Ալլահի մարգարե, առաքյալ լինելը, հերքվում է նրա աստվածային 

բնույթը, ընդգծվում միաստվածության գաղափարը. «Նրան, ով 

կվկայի, որ չկա երկրպագության արժանի աստված բացի միակ 

Ալլահից, ով չունի ուղեկից (գործընկեր), որ Մուհամմադը նրա 

ստրուկը և առաքյալն է, որ Իսան նրա ստրուկն է, առաքյալը, 

խոսքը, որ Նա ուղարկել է Մարիամին, և հոգի է նրանից, որ 

դրախտը ճշմարիտ է, և դժքոխքն է ճշմարիտ, Ալլահը նրան 

դրախտ կտանի, անկախ նրանից, թե ինչպիսին են եղել նրա 

գործերը»։ 12  Այս հադիսում միաստվածության համոզմունքը 

հակադրվում է իսլամի տեսանկյունից բոլոր անհավատներին՝ այդ 

թվում քրիստոնյաներին։13Մուհամմադը հադիսներից մեկում կոչ է 

անում հավատացյալներին չբարձրացնել իրեն այնպես, ինչպես 

քրիստոնյաներն են բարձրացնում Մարիամի որդի Իսային, քանի 

որ ինքը միայն ստրուկ է, և հորդորում է մարդկանց իրեն կոչել 

Ալլահի առաքյալ և ստրուկ։14 

Մուսուլմանական ավանդույթում կարևոր իրադարձություն է 

Ադ-Դաջալի (Հակաքրիստոս) հայտնվելը )دجالթարգմանաբար 

նշանակում է խաբեբա, ստախոս)։ Ադ-Դաջալի մասին Ղուրանում 

չի նշվում, սակայն հիշատակություններ կան մարգարեի 

Սուննայում։ Ադ-Դաջալի նպատակը կլինի իսլամի վերացումը:  

Կեղծ մեսիայի գալստյան մասին հիշատակվում է 

մոնոթեիստական բոլոր կրոններում։ Քրիստոնեության վաղ 

շրջանում տիրապետող էր այն պատկերացումը, թե նա գալու է 

                                                        
 92,ص.168صحيحمسلم,كتاباإليمان,الحديث11 

 547-546,ص.4342فتحالباريبشرحصحيحالبخاري,الجزءالسادس,كتابأحاديثاألنبياء,الحديث12 
13Харун Яхья, Иисус вернется, Астана, 2002, с.50. 
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Քրիստոսի երկրորդ գալստից առաջ։ Վախճանաբանական այդ 

գաղափարները սկիզբ են առել Միջագետքում և Եգիպտոսում, 

անցել իրանական և հրեական աստվածաբանություն, ապա 

թափանցել Հռոմեական կայսրություն և Արևելքի հելլենիստական 

պետություններ։15 Քրիստոնեության մեջ կեղծ մեսիան, Քրիստոսին 

հակառակվող անձը կոչվում է հակաքրիստոս, Նեռ16։ Ակնհայտ է 

դառնում, որ Ադ-Դաջջալն ու Հակաքրիստոսը միևնույն կերպարն 

են ներկայացնում։  

Հադիսներում Իսան հիմնականում ներկայացվում է որպես 

վախճանաբանական կերպար, ում վիճակված է մեծ դեր խաղալ 

ժամանակների վերջում։ Ինչպես քրիստոնյաները, այնպես էլ 

մուսուլմանները հավատում են Իսայի վերադարձին։ Իսլամական 

ավանդույթում հատուկ ուշադրություն է դարձվում դրան, քանզի 

մուսուլմանները հավատում են, որ Իսայի վերադարձը լիելու է ոչ 

պակաս կարևոր իրադարձություն, քան նրա երկրային կյանքի 

առաջին փուլը։ Սակայն նրա վերադարձի նշանակությունն ու 

պատճառները տարբերվում են քրիստոնեական 

պատկերացումներից (Մատթէոս 24.4-9, 27, 36)։ Մուսուլմանները 

հավատում են, որ Իսան կվերադառնա նախ և առաջ հերքելու 

մարդկանց սխալ պատկերացումներն իր մասին առ այն, թե ինքն 

Աստծո որդին է։ Նա միակն է առաքյալներից, ով մարդկանց առջև է 

հայտնվելու երկու անգամ։ Իսկ Հարության օրը հանդես կգա 

անհավատների դեմ վկայությամբ։ Իսայի գալուստը 

ժամանակների ավարտի կարևորագույն նշաններից է։ 17 

                                                        
15 Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան, էջ773 
16  Նեռ անվանումը, ըստ հայրախոսական մատենագրության, ծագում է Ներոն 

կայսեր անունից, որը հայտնի է առաջին քրիստոնյաներին հալածանքների 

ենթարկելու համար: 
17 Ղուրանի տարբեր սուրաներում նկարագրվում են Ահեղ դատաստանի մոտ 

լինելու հետևյալ նախանշանները․ 1)Իսա իբն Մարիամի գալուստը (Ղ․ 43:61), 

2)Յաջուջ Մաջուջ ցեղերի հարձակումը (Ղ․ 21: 96), 3)Դաբբաթ ալ-արդ 
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Մուսուլմանական վախճանաբանության վերաբերյալ 

նկարագրություններ կան Ղուրանում (Ղ. 43:61), որոնց իմաստն 

ավելի պարզ է դառնում հադիսներում առկա 

մեկնաբանություններից։  

«Սուրբ Երրորդության» դավանանքի մեկնաբանումը 

Սուննայում։ Սուննայում երրորդության ուսմուքնի վերաբերյալ, 

ըստ էության, նոր հավելումներ չեն տրվում Ղուրանում եղած 

պարզաբանումներին։ Դարձյալ երրորդության շրջանակներում 

նկատի է առնվում Մարիամի աստվածացումը, և չի հիշատակվում 

Սուրբ Հոգու մասին։ Հանդիպում են միաստվածությունը 

հաստատող և Իսայի աստվածային էությունը ժխտող հադիսներ, 

որոնց վերաբերյալ արդեն խոսվել է։ Մեջբերվում են այաթներ, 

տրվում են մանրամասն տեղեկություններ, թե ինչ պայմաններում 

է Մուհհամադը փոխանցել տվյալ այաթը։ Օրինակ դիտարկենք 

հոգու18  վերաբերյալ հետևյալ հատվածը. «Նրանք քեզ կհարցնեն 

հոգու մասին։ Ասա. «Հոգին իմ Տիրոջ հրամանով է (ստեղծվել), իսկ 

ձեզ շատ քիչ գիտելիք է տրված այդ մասին» (Ղ.17:85)։ Այս այաթը 

հանդիպում է նաև հադիսներում, որտեղ ներկայացվում է, թե 

ինչպես և ինչ պայմաններում են հրեաները Մուհամմադին 

հարցնում հոգու մասին։19  

                                                                                                                                
(արաբերեն՝ دابة األرض) արարածի հայտնվելը (Ղ․ 27: 82), 4)Ծուխ (արաբերեն՝ دخان) 

(Ղ․ 44: 9-14), 5) Արևի ծագելն Արևմուտքից (Ղ․ 75: 7-9): 

Հադիսների համաձայն հարությանը և Ահեղ դատաստանին նախորդող տասը 

խոշորագույն իրադարձությունները հետևյալն են լինելու․ 1)Արևի ծագելն 

Արևմուտքից, 2)Մառախուղի առաջացումը, 3)Դաբբաթ ալ-արդ կենդանու 

հայտնվելը, 4)Յաջուջ և Մաջուջ ցեղերի հարձակումը, 5)Իսայի գալուստը, 6)Ադ-

Դաջալի հայտնվելը, արևի խավարումը երեք վայրերում՝ 7)Արևմուտքում, 

8)Հարավում, 9)Արաբիայում, 10)Կրակի դուրս գալն Ադենում: Տե՛ս 

 648-647,ص. 3111سنن الترمذي ,كتاب الفتن,الحديث 
18 Սուրբ Հոգի արտահայտությունը չի հանդիպում վեց ժողովածուներում տեղ 

գտած հադիսներում։ 

 371,ص. 132فتح الباري بشرح صحيح البخاري,الجزءاألول ,كتاب العلم,الحديث19 
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Այսպիսով, իսլամը միակ կրոնն է, որի սուրբ գրքում մեծ տեղ է 

հատկացված Քրիստոսին, բայց միևնույն ժամանակ մերժվում է 

նրա աստվածային էությունը, Աստծո Որդի ու մարդկության Փրկիչ 

լինելու քրիստոնեական պատկերացումը։ Սույն 

ուսումնասիրությունը կատարելիս ակնհայտ դարձավ Իսայի 

վերաբերյալ իսլամական ուսմունքի և Հիսուսի՝ որպես Աստծո 

Որդու և Փրկչի նկատմամբ քրիստոնեական հավատքի միջև եղած 

խիստ տարբերությունը.  

 մուսուլմանների համար Հիսուսը, ում իրենք անվանում են 

Իսա, եղել է Ալլահի հզոր մարգարեներից ու առաքյալներից մեկը։ 

Նա չուներ աստվածային էություն, այլ մարդ էր, Ալլահի ընտրյալ 

ստրուկը, ով հայտնություն էր ստացել նրանից և ուներ հատուկ 

առաքելություն։  

 Քրիստոնեության մեջ Հիսուսը խաչվում է մարդկությանը 

մեղքից ազատելու համար, մինչդեռ իսլամում հերքվում է ուրիշի 

փոխարեն պատիժ կրելու գաղափարը և մարդկանց մեղքերը 

քավելու Իսայի առաքելությունը։ 

 Ղուրանի համաձայն Իսան չի խաչվել, չի մահացել և չի 

թաղվել, Ալլահը փրկել է նրան՝ տանիքից բարձրացնելով դեպի 

երկինք։ Հրեաները խաչել են Իսայի կերպարանքը ստացած 

մարդու։ Այստեղ կարևոր հաղորդագրություն կա նաև այն մասին, 

թե Ալլահի ընտրյալ մարդկանց ոչ ոք չի կարող վնասել։ Սա, 

ամենայն հավանականությամբ, Մուհամմադը փոխանցել է 

անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ 

Սակայն դրանով հանդերձ ակնհայտ է քրիստոնեական 

առասպելաբանության և իսլամական սկզբնաղբյուրներում 

հանդիպող տարբեր դրվագների ու պատմությունների 

նմանությունը. 

 Իսայի ծննդյան ավետման պատմությունը, որը նման է 

աստվածաշնչյան պատմությանը, կույսից ծնվելը։ 



Սեդա Տիգրանյան 

139 

  Իսայի գործած հրաշքները, որոնք նման են 

Ավետարաններում (այդ թվում պարականոն) Հիսուսի 

հրաշքներին։ Սակայն եթե Հիսուսն այդ հրաշքները գործում էր իր 

աստվածային էության շնորհիվ, ապա Ղուրանում դրանք ոչ թե 

Իսայի հնարավորությունների ցուցադրումներն են, այլ նրա 

մարգարեության ապացույցները՝ անհավատներին հավատ 

ներշնչելու համար, քանի որ այդ բոլոր հրաշքները կատարվել են 

միայն Ալլահի կամքով և թույլտվությամբ։ 

Զուգահեռներ կարելի է անցկացնել նաև երկու կրոնների 

վախճանաբանական պատկերացումների միջև։ 

 Քրիստոնյաները հավատում են Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ 

գալստյանը, իսկ մուսուլմանները Իսայի վերադարձին, ով չի 

մահացել, այլ բարձրացել է երկինք և գալու է շարունակելու իր 

երկրային կյանքը։  

 Երկու կրոններում էլ այս իրադարձությանը նախորդելու է 

Հակաքրիստոսի գալուստը։ 

 Սակայն սկզբունքային կարևորություն ունի հետևյալը. 

Քրիստոսը գալու է իր հավիտենական թագավորությունը 

հաստատելու համար, իսկ Իսան վերադառնալու է նախ և առաջ 

հերքելու իր աստվածային էության մասին պատկերացումները։ 

Սույն ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ 

Ղուրանը և Սուննան կրում են քրիստոնեական տարբեր 

աղանդների ազդեցություններ։ Ասվածը մասնավորապես 

վերաբերում է Երրորդության ուսմունքի իսլամական 

մեկնաբանմանը. 

 երրորդությունը դիտարկվում է որպես երեք առանձին 

աստվածների միասնություն  

  Սուրբ Հոգու փոխարեն հիշատակվում են Մարիամի 

մասին։  
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 Ղուրանում բազմիցս հանդիպող, կարևոր նշանակություն 

ունեցող հոգին դուրս է երրորդության վերաբերյալ իսլամական 

պատկերացումների շրջանակից ։ 

Եվ վերջում հարկ է նշել, որ իսլամական ուսմունքի հիմքում 

երկար ժամանակների ընթացքում ձևավորված անառարկելի 

դրույթներն են, որոնք ներառում են հավատը միակ Ալլահին, նրա 

հրեշտակներին, մարգարեներին, սրբազան գրություններին։ Բոլոր 

մարգարեները քարոզել են միակ Աստծո նկատմամբ հավատքը։ 

Որևէ մարգարեի չընդունելը և նրա մարգարեության 

ճշմարտացիությանը չհավատալը նշանակում է նահանջ իսլամի 

սկզբունքներից։ Ուստի Իսայի մարգարեության նկատմամբ 

հավատը իսլամական հավատի հիմքերի անբաժան մասն է 

կազմում։  
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Иса ибн Марьям один из величайших пророков в исламе. Он был 

направлен к израильтянам, чтобы подтвердить истинность Торы и 

принести новое Священное Писание — Инджиль. 

В статье рассматривается учение ислама об Иисусе, которого 

мусульмане называют Иса, и обсуждаются исламские представления о 

Святой Троице, согласно которым христиане поклоняются Богу Отцу 

(Аллаху), Марии и их Сыну – Иисусу. Понятно, что это утверждение 
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не имеет ничего общего с христианским учением. Также предпринята 

попытка сравнить исламские понимания с христианскими учениями. 

Христиане верят в Иисуса как Спасителя, Господа и Бога, а в исламе 

Иса пророк и посланник, но не сын Аллаха или сам Бог. Иса – 

обычный человек. Одним из основных выводов исследования является 

то, что не смотря на вышеупомянутое отличие исламского учения от 

христианской веры в Иисуса, есть некоторые сходства между разными 

эпизодами христианской мифологии и исламских представлении. 

Например, мать Исы забеременела им, подобно Марии, без 

вмешательства мужчины. Так же, как и Иисус, Иса творил чудеса: 

лечил больных и воскрешал покойников, оживил птиц. Как христиане, 

так и мусульмане верят во второе пришествие Исы (Иисуса).  

Основой для этого исследования являются сборники достоверных 

хадисов, Коран и соответствующие толкования, Канонические 

Евангелия, а также энциклопедии и информационные сайты. 
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Isa ibn Maryam is one of the greatest prophets in Islam. He was sent to 

the Israelites to validate the Torah and bring them the new scripture - Injil. 

The article discusses the teachings of Islam about Jesus, whom 

Muslims call Isa, and discusses Islamic ideas about the Holy Trinity, 

according to which Christians worship God the Father (Allah), Mary and 

their Son – Jesus. It is evident that the statement has nothing to do with 
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Christian teachings. Also an attempt is made to compare Islamic 

understandings with Christian teachings. Christians believe in Jesus as 

Savior, Lord and God, but in Islam, Isa is a prophet and messenger, and not 

the son of Allah or God himself. Isa is an ordinary person. One of the main 

conclusions of the research is that despite the above-mentioned differences 

between Islamic teachings and the Christian faith in Jesus, there are some 

similarities between different episodes of Christian mythology and Islamic 

ideas. For example, Isa's mother conceived, like Mary, without the 

intervention of a man. Isa performed miracles like Jesus: healed the sick 

and brought to life the dead, breathed life into a clay bird. Both Christians 

and Muslims believe in the second coming of Isa (Jesus). 

The research has been conducted on the basis of authentic hadith 

collections, the Quran and its interpretations, the Canonical Gospels, as 

well as encyclopedias and related websites. 
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