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ආගෙමහි බල කිරීමක්
ජාසිම් ඉබ්න් ද
අසීමිත කරුණාව හා අසීමිත දයාලුඅල්
නාමෙයන.
ඉස්ලාමෙය් සතුරන් ෙචෝදනා නඟන අය
ෙනොව ආරම්භක අවධිෙය් සිට ඉස්ලාමිය ඇරය
කිරීමක් මත කිසි විෙටක ෙගොඩ නැග. එම
දහම මිනිසාව යහ මඟ ෙකෙරහි ආරාධනා
ලැබුෙව් ඉතාමත් පහසු මාර්ග උපෙයෝගි.
ඉස්ලාමෙය් එදිරිවාදීන ගෙව්ෂණය කෙළේ
නම් ෙහෝ යුක්ති සහගතව කල්පනා කෙළේ න
පවසන ෙද් නිවැරදි බව ඔවුන්ට දැන ගන්.
පිළිම වන්දනාකරුවන් ආරම්භක මුස්ලිම්
හිංසාවට ලක් කළ ආකාරෙයන් ෙනොවඉස්ලාම් 
බලහත්කරය මගින් වප්ත කරන ලද ආගමක් ය
ෙචෝදනාව ව්ජ එකක් බව ඔවුන් පහදා ගන
තිබ. ඉස්ලාමෙය් නබි සල්ලල්ලාහු  අ
වසල්ලම් තුමාණන් සමඟ එතුමා
අනුගාමිකය, කුෙරයි ෂි පිළිම වන්දන
විසින් ඉතාමත් අකාරුණික සැලකිල්ලට
ලැබුෙවෝ. ෙමවැනි කටුක ජීවන් මිදී ආරක්
පතා මක්කාෙව් සිට ඉතිෙයෝපියාවමණය කරන 
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ෙලස ඔවුන්ෙගන් පිරිසකට අවසර ෙ.  එහි ද
පවා මුස්ලිම් වරුන්ට හිරිහැර කරන අරම
පසු පසින් ලුහු බැඳු කුෙරයිෂි පිළිම 
නජාෂි රජ තුමාණන් මූණ ගැසී මුස්ලිම්
මක්කාවට පවහල් කරන ෙලස ඉල්ලා සි.
මුස්ලිම්වරු තම පාරම්පරික, පිළිම වන්දන
ද  අත හැර ගිය නි, ඔවුන්ෙගන් ෙකෙසේ ෙහෝ 
ගත යුතු යැයි යන ෙච්තනාෙවන් මක්කාෙ
වන්දනා කරුවන් ස.
ඉස්ලාමය බලහත්කාරෙයන් වප්ත ව
ආගමක් යැයි ෙචෝදනා නඟන පි රිස ඉස්ල
ඇරයුෙම හී ම පැහැදිලි ඉතිහාසය අමතක කෙ
කුමන ෙහේතුවක් න? කුෙරයි ෂි පිළිම ව
කරුවන්ෙගන් නබි සල්ලල්ලාහු  අෙලයි
තුමාණන් සහ එතුමාෙග් අනුගාමිකයන
පීඩාවන් ගැන ඉස්ලාමිය ඉතිහාසය ෙප
ෙතොරතුරු ඔවුන් දකින්ෙ? නබි සල්ලල්ලා
අෙලයිහි වසල්ලම් ත කඅබා අසල නැමදුම
කරමින් සිටින විට පිළිම වන්දනාකරුව
මත වීසි කළ කුණු කසළ ඔවුන්ට අ? බිලාල
හා යාසිර(රලියල්ලාහු අ) යන  ෙදෙදනාට වද 
දුන් ආකාරය සහ දහවල් ගිනි අව්ෙව් 
වැල්ෙල් විශාල කළු ගලක් ඔවුන්ෙග් පපුව
සතුටු වූ ආකාරය ඔවඅමතක වී?  කුස ගි,
පිපාසය හා  බලවත් හිංසාව දරා ගත ෙනොහ
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අවස්ථාෙව  හි  පවා යාසි (රල) තුමාෙග් පවු
සාමාජිකයන්ෙග් මුවින් නි “ලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලා“ නැමදුමට සුදුසු අල්ලාහ් හැ
කිසිෙවක් ෙනොමැත යන වදන පමණක් බව ඉති
දන්නා කිසිෙවක් අමතක කෙළේ. එම ස්ථානය 
පසු කර ෙගන ගි ය නබි සල්ලල්ලාහු  
වසල්ලම් තුමා“යාසිර්ෙග් පවුෙල් සාම,
ඔෙබ් නවාතැන ස්වර්ගෙය“ යැයි පැවස.
මුස්ලිම්වරුන්ට ෙමම වද දීම සිදු 
ෙහේතුවකට? ඒ සියලු ෙදනා කළ වරද කු? නබ
සල්ලල්ලාහු  අෙලයිහි ව සල්ලම්
අල්ලාහ්ෙන් පහළ කරන ලද දහම ෙගනැවි
සමාජයට අංග සම්පූර්ණ  නීතිරීති ස්, මිනිස
ජීවිතය නිවැරද, අන්ධකාර හා ෙබොළඳ
විශ්වාසෙයන් නිදහස්, දැනුම සහ ෙද්ව විශ්වා
නම් ආෙලෝකයට එම සමාජය රැෙගන ආ එක
ෙහේතුෙවන්.  එතුමාණ, ෙද්වත්වෙය් ඒකීය භ
පකාශ කළහ. පිළිම වන්ව නිෂ්භ කළහ. නිදහ,
සාධාරණත්වය  සහ ජනයා අතර සමානතාව
අනුශාසනා කළ. එතුමාණන් හඳුන්වා දුන
සමාජෙය් නෑකම ෙහෝ මිතුරුකම පදනම කර
පදවි නාමයක් ෙනොම. දුප්පතාට ඉහළින් ධනව
අයුතු වාසියක් ෙහෝ ෙවනසක. එෙමන්ම අරාබ
ජාතිකෙයකුට අරාබි ෙනොවන ෙකෙනකුට ඉ
සදුසුකමක් , අල්ලාහ් ෙකෙරහි බියබැතිම
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හැර. “අල්ලාහ් ඉදිරි ෙය හි  ඔබ අතරින් 
වංශවත් තැනැත්, ෙද්ව භක්තිෙයන්උ
තැනැත්තා ෙ.“ යැයි ඉස්ලාම්කාශ කරය.
ෙමම දහම ඉතාමත් ශක්ති මත් පදනම
ෙගොඩ නඟන ලද එකක් වශෙය, මුළු මහත් මි
සමාජයම නිවැරදි ජීවට  මඟ  ෙපන්වු අත
තණ්හාෙවන් සහ අවිචාරකව හැසි ෙරන අඥාන
අසාධාරණ ජනයාට එහි නිවහනක් . ෙමම ආගම
අසාධාරණ ෙලස හිංසා කරන්නන්ට එෙරහිව හිං
ලක් වූවන්ට සහන දීමට ඉදිර. අයිතිවාසි
උල්ලංඝනය කරන්නන්ෙග් බලය අෙහෝ,
අල්ලාහ්ෙග් වදන සමාජෙය් මුදුන් පත් ම
දහම ඉදිරිපත් .
කාෆිර්වරුන්ෙග් බලය සුනු ,
ඔවුන්ෙග් ජ තත්ත්වය පහත් , ඔවුන් නමද
පිළි ම වලට ගරුත්වයක් ෙනොදක්වන ෙහේත
කාෆිර්වරුන් ෙමම ආගම පිළි ගැතික්ෙෂේ
කළහ. නබි  සල්ලල්ලාහු  අෙලයිහි
තුමාණන් සහ එතුමාණන්ෙග් ආධාරකන 
සහාබාවරුන්ට එෙරහිව ඔවුන් ආරවුල් ආරම
ඔවුන්ෙග් ෙබොරු ආෙ, දුෂ්ට පාලනය සහ
අනුන්හට හිංසා කිරීෙමන් ඔවුන් ලැබු
දිගට සි දු කර ෙගන යන අරමුණ ස. නබි
සල්ලල්ලාහු  අෙලයිහි වසල්ලම් තුමාණන
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කිරීමට ඔවුන් කළ ණෙයන් ආරක්ෂා ක
අල්ලාහ, එතුමාණන්ට යාත්රිබ් ෙහවත් මදින
සංකමණය කිරීමට අණ කෙළ. අබු බකර් අස
සිද්ද(රල) තුමා සමඟ මදිනා නුවරට පැමිණ
සල්ලල්ලාහු  අෙලයිහි ව සල්ලම් තුමා
ෙපර සංකමණය කළ මක්කාවට හිමි මුහාජිර්
මදීනාවාසීන් වන අන්සාර්වරු මහත් ස
පිළිග.
තම නවක වාසස්ථානෙය් සාමෙයන්  ආග
අනුගමනය කරමින් ජිවත්ලම් වරුන්ට එෙ
සිටින්නට මක් පිළි ම වන්දනාකරුවන
දුන්න?   නැත. ෙමම කාෆිර්වරුන් තම බ,
නවීන ආයුධ සහ ධනය උපෙයෝගී කරමුස
වරුන්ට එෙරහිව විවිධ අවස්ථාවන් හී යුද
අතර, මුස්ලිමරුන්ට එෙරහිව දිගින් දිගට
කළහ. බද්, උහු, කඃන්දක් සහ අනිකුත් ස්ථ
හී ඔවුන් කඩා වැදී සටන් ආරම්භ කළ අත
අවස්ථාවන් හීම මුස්ලිම්වරුන්ට තමෙද්ව 
ආරක්ෂා කර ගනු පිණිස සටන් වලට සම්බන
සිදු . ෙමවැනි සටන් කිසිවක් මුස්ලිම්
ෙනොකළා පමණක් ෙනො, අවසානෙය් මුස්ලිම
තමන්ව අසාධාරණ ෙලස පිටුවහල් කළ ම
නගරයට පවිෂ්ට වී විශිෂ්ට ජයක්. එම විජයගහි
අවස්ථාෙව්“ඔබ සියලු ෙදනාම නිදහ“ යනුෙවන
නබි සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම්කාශ 
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කළ විට ආගෙමහි බල කිරීමක් නැත යන ඉ
සංකල්පය තහවුරු වුෙය්? ෙමවැන්නක් ෙමය
ෙපර මානව ඉතිහාසෙය් සිදුවී?
එෙහත් ආගමට එල්ල වූ අනතුරු 
අවසන් වූෙය් . එවකට බලවත් අධිරා ෙදකක්
ෙලොව පාලනය කළහ. �ස්තියානු ෙරෝම අධිර සහ 
මාජියන් ආගම අදහන පර්සි යාව ඒ අධයන්
ෙදකක් ව. අරාබි ර පුරා ව්ප්ත ෙවමින් පව
ඉස්ලාම් දහම නිසා තම කීර්තියට හා ෙගෞ
හානියක් සිදු වනු ඇතැයි ෙමම යන් ෙදකම
බිය ව. එනිසා ෙම් නව ආගම ආරම්භක අවදි
විනාශ කළ යුතු යැයි  ඔවුන් තී. ෙමම
අධිරාජයන් ෙදකට අමතර. මදිනා නුවර ජීවත
යුෙදව් ජාතීන ් දලාමයට  එෙරහිව කුමණ 
කළහ.

ඉස්ලාමය ෙකෙරහි යුෙදව්වරු
ආකල්ප
�ස්තියානු ආගමිකයන් වන ෙරො
අධිරාජෙය් පීඩනයට ලක් වූ යුෙදව් ජාති
රෙට් ආරක්ෂාව පැ. ප්ණය රැක ගනු පි
අරාබියට පැමිණි ඔවුන් අරාබි ජාතීන් හා
ජීවත් . මක්කා කාෆි ර්න් ෙගන් සිදු
පිඩනෙයන් ආරක්ෂාව පතාමුස්ලිම්වරු මදී
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පැමිෙණන ත, යුෙදව් ජාතීන් බහුතර  පිරිස
නුවර වි. මුස්ලිම්වරුන්ෙග් පැමිණ
ආගමට තර්ජනයක් සිදු විය හැකි යැයි යුෙ
බිය ව. එ සමඟ, ඔවුන්ෙග්ම  අල්අවුස් ස
කඃස්රජ් ෙගෝකයන් මුස්ලිම් බවට පත්
ඔවුන්ෙග් ෛවරය තවත් අධ. යුෙදව් පූජකය
නබි  සල්ලල්ලාහු  අෙලයිහි වසල්ලම් 
අරමුණ  පිළිබඳව බයිබලෙය් පරණ ගිවිසු
වී තිෙබන වායන්ට ව්ජ අර්ථ වහ කර, ඉස්ලාම්
සහ මුස්ලිම්වරුන්ට එෙරහිව ඔවුන්ෙග් 
ෙද් ෂය අධික කළ.
ආරම්භක අවධිෙය් පටන් ඉස්ලාමය ෙක
යුෙදව් වරුන්ෙග් ආකල්පය සහ අරමුණ 
ආරවුල් ඇති ක. අවස්ථාවක් ලැෙබන සෑම විට
ඔවුන් ඉස්ලාමයට එෙරහිව කණ කෙළෝය. නබි
සල්ලල්ලාහු  අෙලයිහි වසල්ලම් තුමාණන
කිරීමට ඔවුන් ණය කළහ. ෙමම �යාෙවහි
මුස්ලිම්වරුන්ට එෙරහිව කුෙරයිෂි කාෆ
යුෙදව්වරුන් සම. සතුරු මණයක් පැමි
විට මදීනා නුවර රැකගන්නා බව නබි සල්
අෙලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් සමඟ කර ගත
ඔවුන් කඩ ක. මුස්ලිම්වරුන් හා ගිවිසු
ගෆ්තාන් ෙගෝයට කඃයිර් පළාෙතන් වසරක
ලැෙබන ඉඳි  අස්වැන්න වන්දි වශ ෙයන් ෙද
ෙබොරු ෙපොෙරොන්ද, මුස්ලිම්වරුන්ට එෙරහි
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වදින ෙලස ෙපොලඹවන්නට යුෙදව් වරු 
කෙළෝය.   ෙමවැනි සතුරුකම් සියල්ල ම
සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ව සල්ලම් තුම
සහාබාවරු යුෙදව්වරුන්ට එෙරහි ව සු
ගත්ෙත් , එය නිවැරදියාවක් ෙනොෙව?
යුෙදව්වරුන්ට එෙරහි ව නබි සල්ලල්ලා
වසල්ලම් තුමාණනමණය ආරම්භ කෙළේ? එෙසේ 
ෙනො◌්ෙව් නම් අලංකාර වදනින් සහ ඥාන
අනුශාසනෙයන් යුක්තව සියලු ජනයාට ඇරය
ෙලස අල්ලාහ් විසින් අණ කරන ලද ආගම
ගන්නට එතුමාණකටයුතු කෙළ? යුෙදව් වරු
ඉස්ලාමය පිළිගන්නා ෙලස නබි සල්ල
අෙලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් බලපෑමක?
කිසිවිෙටක එෙසේ කෙළේ . ඒ ෙවනුවට යුෙද
වරුන්ට ඔවුන ්ෙග්
දහම බාධාෙවන් 
පිළිපැදීමට එතුමාණන් පූර්ණ න.

ඉස්ලාමය ෙකෙරහි ස්ත
බැතිමතුන්ෙග් ය
නව  ආගම ෙකෙරහි ස්තු බැතිමතුන
ආකල්පය යුෙදව් ජාතීන් දැකමණික
ආකල්පයට කිසිෙසේත් අඩු වූ එකක. ඒ
ෙවනුවට ඉස්ලාමෙය් ආරම්භක අවදිෙය්ම එය 
දැමීෙම් අරමුණින් හිතුවක්කාරව හා ද
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ෙහොඳින් ෙහෝ නරකින් සෑම අයුරින් ක.
ෙම්වායි නථම පයවර ඉස්ලාමයට  එෙරහිව යුද
කිරීම . ෙම් අතර අරාබි අර්ධ ද්වීපෙය් 
�ස්තු බැතිමතුන් කිහිප ෙදෙනකුට 
අධිරාජවාදින් ආරක්ෂා සලසා.
“යුෙදව්වරුන්ද නසාරාවරුන්ද 
ඇදහිල්ල ඔබ අනුගමනය කරන තුරු ඔබ හ
කෙලකත් සෑහීමට පත් ෙනො.“ යනුෙවන ්රා
බකරා 2 : 120 වාක් ෙයහි අල්ලාහ්කාශ කරය.
අල්ලාහ්ෙග් දහමින් මුස්ලිම්වරුන්
ගන්නා තුරු සටන් කිරීම ඔවුන්ෙග් අරමු
කීර්ති හිමි අල්ලාහ.
“පිළි ම ඇදහීම ඝාතනයට වඩා ඉම
(වරදයක) ය. ඔවුහු  ශක්තිමත් නම් ෙ
මාර්ගෙයන් ඔවුහු ඔවන  ෙතක් ඔබ හා සටන
කිරීම ඔවුහ් ෙනොනව.“ යැයි සූරා බකර2: 217
වාක් පකාශ කරය.
ඉස්ලාමයට එෙරහි ඔවුන්ෙග් ෙමම ඉරි
ෙහේතු ෙදකක ් දැක්විය. පථම ෙහේතුව ආගමි
සම්බන්ධ . �ස්තු දහම ත්වය ෙද්ශනා කර
අතර, ඉස්ලාමෙය් පදනම ඒක ෙද්ව විශ්වා.
ෙදවනව සමාජීය ෙහේතුව . පූජකවරුන් සහ ර
නායකයන් ෙමෙතක් කල් තම තනතුරු තුළ
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විඳී  බ, ෙගෞරවය, සුෙඛෝපෙභෝගී වින්දනය
ඒවා ලබා ගනු පිණිස සිදු කළ අසාධාරණකම්
ඉස්ලාම් ෙහළා ද.
ජනතාව අතර ඉස්ලාම් තරාතිරම් ෙවන්
ෙනොෙපන්ව. බිය බැතිමත් සහිත මිනශවත්
ෙකෙනක් බව ඉස්ලාම්කාශ කරය.
“සැබැවින්ම අල්ලාහුෙග් සන්නි
ඔබෙගන් ඉතා ෙගෞරව ඇති තැනැත්තා ඔෙ
බියබැතිය.“ යනුෙවන් අල් කු49:13 වාක්
මගින් ෙලොවට දන.
ඉස්ලාම් සාධාරණය සහ කුසලයාවන් අණ
කළ අතර අසාධාරණකම, කැරැලි ගැසීම සහ ලැජ
සහත �යාවන් තහනම් ක.
1. ඔමාන් රෙට් රජු ෆර්වාහ් බින් ඔමර්zනි
මස්ලිම් වූ ෙහේතුවට ෙරෝම අධෙය්
බයිzන්ටන්වරු හි ජ්රි හය වන ව ඔහු
කුරුසෙය් ඇණ ගසා ඝාතනළහ.
2. 8වන  හිජ්රි වර් (629 �ස්තු වර්ෂ)
ෙජෝර්දාන් රට වැසියන්ට ඉස්ලාම් දහම පහදා
පණිස පහෙළෝස් ෙදෙනක් අඩංගු සාම දූත ප
නබි  සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම
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විසි න් එවන. ෙජෝර්දාන් රට වැසි යන් 
සියලු ෙදනා ඝාතන කළ අ, එයින් එ
පුද්ගලෙයක්  මරණෙයන් ෙබ්රී පල.
3. එම වසෙර් අල් හාරිත් බින් අබි ශහර්  අල
නම් නායකයාට ඉස්ලාය නිෙව්දනය න
සල්ලල්ලාහු අෛලයිහි වසල්ලම් තුම
නමුන් එම පාලකයා මුස්ලිම් දූත පිරි
කර ඔවුන් පලවා හැරි.
4. ෙරෝම අධිරාජ නායක  ෙහරාකියුලස් මහ ර
ෙවතට ඉස්ලාමිය නිෙව්දනය සමඟ අල් හ
බින් උමර්  අල්zදි (රල) තුමාව නබ
සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි  තුමාණන් යැ.
එෙහත් ෂ්රාහ්බිල් නස්තියානු නිෙයොජිත
විසින් එම දූතයා ඝාතනය කරනු.
5. හිජ් 9වන වසර  ෙහරාකියුලස් මහ රජ විශ
ෙසේනාවක් රැස් , අරාබි  ෙද්ශය මණය 
කිරීමට සූදානම. මුස්ලිම් වරුන්ෙග් හ
තාබුක් නම් ස්ථානයකරැස් ව, ෙරෝමානු
ෙසේනාව සිරියානු රට මායිම් තුළට හැර,
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මුස්ලිම් ෙසේනාව ඔවුන් ලුහු ෙනොබැඳු 
කිසිදු සටනක් එහි සිද.
ෙම් සියලු කරුණු ගැන අවදානය ෙයොමු,
මුස්ලිම්වරු කිසිදු යුද්ධයක් ස්ෙව්
ෙනොකළ බව  අවෙබෝධ කර  ගත හැකි  වනු .
ඇත්ත වශෙයන්ම ඉස්ලා පහදා දීම සහ ඇරයු
කිරීම සඳහා මුස්ලි ම්වරු නිෙයෝජි තයන,
තමන්ට එෙරහිව යුද්ධය ෙමෙහය වූ අයෙගන
ආරක්ෂා කිරීම සඳහතිචාරයක ් දැක්වීම 
සටන් කළ බව පැහැදිලි වන.
පර්සියානු අධ මහ රජ ෙකොස්ෙරොස්  ෙවතට 
නබි  සල්ලල් ලාහු  අෙලයිහි වමාණන්
ඉස්ලාමය ගැන පහදා දී ඉස්ලාමයට ඇරයුම් කර ය
ලිපිය ඉරා දැමූ ෙකොස්ෙරොස් මහ, ඔහුෙග් පාලන
යටෙත් අවට ජීවත් වන අරාබි ජාතීන්ට ඉස්ල
එෙරහිව රැස්වන ෙලස උසි ගැ. එෙහත් කාලි
ඉබ්න් අල් වලිද් ඔවුන්ව ෙමල. ෙමයින
කුපිත වූ පර්සියානු මහරජ , මුස්ලිම්වර
එෙරහිව ස්නාංකයක ් යැවු , එම ෙසේනාවද 
පරාජයට පත් ව.
පර්සියානු රජුෙමණ දිගි න් දිගට ස
නමු, අවසානෙය් මුස්ලිම්වරුහි  ෙලස
පර්සියාවට ඇතුළු ව, පර්සියානු ජා
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කිසිෙවකුවමුස්ලිම් බවට පත් වන ෙලස බ
නැත.

දහම හැර ගිවුන් පිළිබඳ ආ
ඉස්ලාමයට  එෙරහිව ෙචෝදනා එල්ල කරන්
නිතර සඳහන් කරනුෙය් දහම හැර ගියවුන්
ඉස්ලාම් දක්වන ආකල්පය ග. ඔවුන්ට අව වී
ඇත්ෙත් අසි පත මගින්  තර් ජන කර 
ඉස්ලාමයට බඳවා ගත් බව මුස්ලිම්වරුන්ට 
ෙචෝදනා නගන්නට.
ඉස්ලාම් දහම අත හැර ගියවුන් සම්බන
පිළිතුරු දීම සඳහා අපි ඉස්ලාමෙය් ආරම්,
මුස්ලිම්වරු සහ දහම හැර ගියවුන් අතර සි
ගැනද සත් කථාව කිව යු.
තමාද නබි වරුන් යැයි පැවසු ෙමජ පිරිසෙ
ව්පාරය  අරාබි  ෙද්ශෙය් ආරම්භ වූෙ
සල්ලල්ලා අෙලයිහි වසල්ලම් තුමා
අභාවෙයන් පසු. නායකයාෙග් අභාවෙයන
කම්පනයට පත් ව සිටි මුස්ලිම් ජනතාව අතර
අබු බකර් අල් සි(රල) තුමා පහත සඳහන් අ
කුර්ආන් වය පාරායනය කෙළේය.
“මුහම්මද් රසූල්වරයා ම. ඔහුට ෙපර
ෙනොෙයක්  රසූල් වරු ඉක. එෙහයන් ඔහු මෙළ
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නම් ෙහෝ කපා දමනු ලැබුෙව් නම් ෙහෝ ඔබ  
විළුඹු මත හැරී ය?“ සූරා3: 144.
ඉන් අනතුරුව අබු බකර්  (රල) තුමා ශබ්
නගා, “කවෙරකු ෙහෝ මුහම්මද්ට නැමදුම් කෙළ
මුහම්මද් ඉවත් ව . කවෙරකු ෙහෝ අල්ලාහ්
නැමදුම් කෙළේ නම් අල්ලාහ් සදා ජී“ යනුෙවන
පකාශ කෙළේය.
ෙමම ඥානවන්ත කාශෙයන් පසුව කම්පන
පත් වූ හදවත් හා ආත්ම නි සං. එෙහත්
තිගැස්වීමට ලක් වූ  ඇතැම් පිරිස්ද සමාජෙය.
ෙම් පිරිස වර්ග ෙදකකට ෙව. මුහම්ම
සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ව සල්ලම් ත
අභාවෙයන, එතුමාණන්ෙග් දූත ෙෙම් අරමු
අවසන් වූ බව එක් පි රිසක් පාපිෂ. අනිත
පිරි ස මුහම්මද් සල්ලල්ලාහ ු අෙලය
තුමාණන් යටෙත් ෙගවන ලzසකාත් නම් ධන බද
අෙහෝසි  කර දමන්නට අෙප්ක්ෂා.
එතුමාණන්ෙග් අභාවෙයන්, එම බද්ද අය
කිරීමට කිසිෙවක් ඉදිරිපත් ෙනොවන බව.
ෙමවැන මත දරන  අයට යුක්ති සහගතව අවෙබ
කර ෙදනු පිණිස අබු බකර් (රල) ෙනොෙයක්
අයුරි න් කටයුතු . ෙමම පිරිස් අතරින්,
තුබ්ය, බනී අසද් සහ කිනානා වැනි යන්
zසකාත් නම් බද්ද ෙනොෙගවන බව ප, රෙට්
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නායකයාට එෙරහිව යුද්කාශ කෙළෝය. ෙම් බව
දැන ගත් අබුකර්(රල) ඔවුන්ට එෙරහිව සටන් 
බව  පකාශ කෙළේය.   ෙමම සතුරු ෙසේනාව මදින
පහර දීමට  රා අන්ධකාරෙය් ළං වූ න
මුස්ලිම්වරු ඔවුන් ව අන්ත පරාජයට.
අබූ බකර(රල) තුමාට එෙරහිව ආරම්භ කළ ෙ
යුද්ධයද ෙමයට ෙපර වූ සියලු යුද්ධෙමන
වරුන් ම ත වන ලද  එකක. පාලකයාට  එෙරහිව
කැරලි  ක, රජය බිඳ දමා එම විනාශය ම
ඉස්ලාමයට  ෙපර වූ අසාධාරණ සහ අන්ධකා
සමාජයක් යළි ෙගොඩ නඟන්නට ඇතැම්
ෙවෙහෙසන විට රෙට් නායකෙයක් ගත යුතු 
කුමක්?
රෙට් තවත් පිරිසත් ෙමවැනි අයාවට 
ෙගොදුර ු වන්නට ෙපර කැරලි කරුවන්ට
ආයුධ අතට ගන්න, මුස්ලි ම් සමාජෙය් එ
භාවය ඔවුන්ට ෙපන්වන, කැරලි කරුවන්ට 
දඬුවම් පනවන්, මුස්ලි ම් වරුන්ට රැ
සපයනු පිණිස ද ර නායකයා ට කටයුතු කිර
සිදු .
අබු බකර් පමණක් ෙ, රටට හා ජාතියට
ආදරය දක්වන ඕනෑම නායකෙයක් ෙමම පිය
ගන්නා ව නිසැක.
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සටන් අවසන් වීෙමන, ෙම් සියලු කැ
කරුවන්ට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නට අබු
සිද්ද (රල) තුමාට සම්පූර්ණ අයිත.
ඉස්ලාමය පිළි ගැනීෙමන් පසුව ෙනොම
ෙහේතුෙවන් පමණක් ෙ, ඉස්ලාමීය රජයට
පමණක් ෙනො, සියලු මුස්ලිම්වරු පිළි 
එෙරහිව කැලි  කළ ඔවුන්ට එවැනි දඬුවම
ඉතාමත් සුදුසු. ෙලෝෙව් ඕනෑම රාජ
නායකෙයක් කටයුතු කරන්ෙන්  එ. “අරාබි
වරුන්ෙග් ඉතිහාස “ නම් න්ථෙය් නිකල
නම් විද්වෙතක් ෙමෙසේ .
“දහම අත හැර ගියවුන්ඉස්ලාමීය රජයට එෙ
ඔත්තු ෙසවීෙම් කටයුතු වල, සමාජෙය්
සාමයට බාධා කරන්නට, රජෙය් සැලැසුම් ව
තර්ජනයක් බවට පත්වන, අවස්ථා තිබුණු 
තත්ත්වය අබු බ(රල) මුහුණ දීමට සිදු වූ
අසීරු කරුණ. මුස්ලි ම් වරුන්ට ආග
ෙද්ශපාලනය ෙවන් කළ ෙනොහැකි ෙදයක්
ෙහයින් ෙමහි පුදුම වන්නට ෙහේත.“
ෙමම අවස්ථාෙව් ගස්ටින් නම් පාප් වහන
ෙබොනිෆස් නම්භුවරෙයකුට යැවු ලි පිෙය්
වාක් ගැන ඉතිහාසය අපට දන්. එම ලිපිෙ
ඔගස්ටින් පාප් වහන්ෙස්තියානු බැතිමතුන්
පැතිරී ෙගන යන අලුස්තියානු මතය පිළි
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සඳහන් ක, ඔවුන් සියලු ෙදනා පැරණි විශ්
ෙගන එන ෙලස අණ කරමින් ෙමෙසේ ල. “විශ්වාස
ෙනොකරන්නන්ට එෙරහිස්තියානු ෙද්ව ස්ථා
අනුගමනය කරන්ෙන් සාධාරණ හිංස. එෙහත,
�ස්තියානු ෙද්ව ස්ථානයට එෙරහිව විශ
ෙනොකරන්නන් ෙගන යනයා මාර්ගය අසාධාරණ
හිංසාව ෙ.“ ඔගස්ටින් පාප් වහන්ෙසේ තව ද
ෙමෙලස පවසය. “පඩනය  ගැන පැමිණි ලි ක
ඇතැම් අ, �ස්තුස් වහන්ෙසේ බල කිරීමක් ෙ
ෙහේතුෙවන් ඕනෑම ෙකෙනකුට තමවිශ්වාසය පි
නිදහස් ව කටයුතු කළ හැකි බව .  ඔවුන්ට අප
ෙමෙලස මතක් කර. �ස්තියානු ආගම පිළිග
ෙලස ෙජ්සුස්ස්තුස් වහන්ෙසේ විසින් බල කරන
අෙපොස්තලවරෙයකු වන පීටර්ට උන් වහන්ෙසේ ප
පසුව ඔහුව සනසා ආගම ඉගැන.“

මුස්ලිම්වරු සටන් කරන්ෙ
අවස්ථාවකද?
සාමෙය් දහම වන ඉස්ලා, කිසිෙවකු මත බෙ
පටවනු ෙනොලැෙබන අතර එයට පිවිෙසන ෙලස ක
බලපෑමක් සි දු කරන ්ෙන් ද නැති බව අල
වාක් පහදා ෙදය.
“(නබිවය පවසව) අෙහෝ පතික්ෙෂේප ක
අයවලු!
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ඔබ නමදින ෙදයට මම ෙනොනමද.
එෙසේම, මා නමදින ෙද්ට ඔබ ෙනොනමදින.
ඔබ නමදින ෙදයට මම ෙනොනමද.
තවද මා නමදින ෙදයට ඔබ ෙනොනමදින්.
ඔබෙග් මාර්ගය ඔබ. මාෙග් මාර්ගය ම.“
109 : 1 සිට6
අල්ලාහ්ෙග් ඒකිය භාවයමුස්ලිම්වාස
කරන  අතර, මුස්ලි ම් ෙනොවන්නන්තික්ෙෂේ
කරත. ෙමය  අෙප් ආගම වන අතර එය ඔවුන්
ආගම ෙව. සෑම ෙකෙනකුටම තමන් කැමති ආ
අනුගමනය කිරීමට අනුමත සහ නිද. වැරදි
විශ්වාස තැබුවන්ෙගන් අල්ලාහ්ට කිසිදු හ
ෙනොවන අතර, අල්ලාහ් සිතුෙව් නම් ෙලොෙවහ
ජනයා ඔහ මත විශ්වාස තබනු .
තමන්ට පහර ෙදනු ලබන තුරු සටන් ෙන
ෙලස මුස්ලි ම් වරුන්ට අල ්ලාහ්  තහනමක
තිබ. ෙමය පුද්ගලික අදහසක් ෙනොව අල් ක
පවසන අණක.

“සැබැවින්ම සටන් කරනු ලැබු, ඔවුන
අපරාධ කරනු ලැබු ෙහේතුෙ (සටන් වැදී)
අනුමැතිය ෙදන ලද්. තවද සැබැවින්ම අල්ලා
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ඔවුට උදව් කිරීමට ශක්තිය . කිදු
යුක්තියකින් ෙතොරව ඔවුනස් වලින් ඔව
බැහැර කරනු ලද්, ‘අපෙග් පරමාධිපතිලාහ්‘
යැයි ඔවුන් පම ෙහේතුෙවන්ම(පමණ).“ සූරා22:
39, 40 වැක)

මුස්ලි ම් වරුන්ව ෙද්ව විශ්වාසෙයන්
බැහැර  කිරීමට ෙද්වවිශ්වාතික්ෙෂේප කළව
සෑම අයුරින්ම කටයුතු කරන බව සර්ව ඥාන
සහ සියළු කරුණු දත් අල්ලාහ් අපහට ද.

“ඔබෙග් මාර්ගෙයන් ඔවුන් ඔබව හරවන ත
හා සටන් කිරීම ඔවුන් නතර කරන්.“ සූරා2:

217.

අල්ලාහ් ෙමෙසේද පවසා ඇ.

“අල්ලාහ්ෙග් මාර්හි ඔබ හා සටන් කළව
සමඟ ඔබද  සටන් කර. සීමාව ෙනො ඉක්.
සැබැවින්ම අල්ලාහ් සිමා ඉක්මව නය 
ෙනොකරන්ෙන.“ සූරා2:වාක් 190.
ෙමම අල් කුර්ආන්  ෙපන්වන අයුර
මුස්ලිම් වරුන්ට එෙරහිව  , ඔවුන්ට හිරි
කර, නීති ය උල්ලංඝනය කරනදුෂ්ට පාලක
එෙරහිව ම, අන් කිසිම ෙහේතුවකට ඉස්ලාම් ද
බල කිරීමක් ෙහෝමණය කිරීමක් ෙහෝ .
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සත් එෙලසම හඳුන්වා ෙදමින් ඉස්ලාම්
පැසසුම් කළ ඇතැම් බටහිර ෙල්ඛකයින්ෙග
පහත දක්ව.
 “ඉස්ලාම: සංකල්ප හා අර්ථ කථ“ යන 
ගන්ථෙයහි ෙහන ්රි දෙ පභු වරයා ෙමෙසේ
පවසය: ‘තමන් හා එකඟ ෙනොවන ජනතාව හා
කටයුතු කිරීෙම්දී සාමකාමි භ
ස්වාධිනත්වය අනුමත කිරීම පිළිබඳව ම
විශිෂ්ට පිරවු.‘
 ෙරොබින්සන් නම් විද්වෙතක් ෙමෙ:
“ඔවුන්ෙග් ආගෙම්හණයට තිෙබන ආදරය
සමඟ යහපත් සැලකි ලි දැක්වණය කළ 
එකම ජනතාව  මහම්මද් තුමාණන්ෙග් අන
යින් ප.ෙමම ආදරය නිසා විජහණය කරා
ගමන් කිරී දිරි ගනු ලැබුෙව. ෙම්
ආකාරෙයන් විජයහී ෙසේනාක පිටුපසසෑම
විටමආවරණය සැලසුෙව් කුර්. ඔවුන්ෙ
යුද ගමෙ, සෑම  යුද්ධමය අවස්ථාවඅත්වශ්
ෙයන් ස වන අවම හානිය හැර දුට පාලනෙය්
කිසිදු සලකුණු පවා දක්නට . ඉස්ලාමය 
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පිළිගැනීතික්ෙෂේප කළ වහල් ෙසේවිකාවක්
ඝාතනයට ලක් ෙනො කෙළෝ.“
 “අරාබි ශිෂ්ටාචා“ නම් න්ථෙය්රතෘවරයා
වන ගුස්ෙටොෆ් ෙල ෙබොන් පවසන්ෙන් ෙම.
“අල් කුර්ආනය පැති රීමට  බලහත්
සාධකයක් ෙනොව. තමන් ජය ගත පළාෙත්
ජනතාවට ඔවුන් කැමති ආගමක් ඇදහීමට 
වරු නිදහස ද. ඇතැම් ස්තියානුවන්ඉස්ල
දහමට පිවිසී අරාබි භාෂාවද ඉෙගන ගත්,
එයට ෙහේතු වුෙය් විහි ෙසේනාව දැක් වු ය
සහගත හැසිරී. ෙම් ජනතාව ෙමයට ෙපර
ෙමවැනි හැසිරීමක් තම සමාජෙය් කිසි ද
තබුෙණ් න. අන් ආගම් හී දක්නට ෙනො
පහසුතාව ඉස්ලාමෙය් ත.“
සිරිය, ඊජිප්, ස්පාඤ්ඤය වැනි ඔවුන් ජය 
සෑම රටකම පුරවැසියන්ට කාරුණිකව
අතර, ඔවුෙනොවුන්ෙග්, පාලන කමය  සහ 
ආගම දිගටම අනුගමනය කිරීමට රට වැ
ෙවතට ඔවුන් අනුබල . එෙහත් එම රට
වැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට වැය වන වියදම
ඉතා සුළුමාණයක බද්දක් අය ක. මුස්ලි
ෙනොවන ජනතාව zසකාත් ෙනොෙගව. යුද්ධෙ
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ජය ලැබු අරාබිවරුන් ෙමන් රට වැ
ඉතාමත් කාරුණික හා සාධාරණ සැලකිලි ද
තවත් ෙසේනාවක් ෙහෝ පාලක පිරිසක් අන
ජාතියක් දුටුෙව් න අනිවාර්යෙයන් පි
යුතු සයක.
ෙමවැනි සාධාරණ හා ශිෂ්ට සම්පන්න පා
සඳහා  කීර්තිය හිමි අරාබිවරුන් සමඟ 
රජු ෆර්ඩිනන්ඩ‘විභාග කි‘ යන නමින් ඔ
අරාබි වරුන්ට සිදු කළ සමූහ අපරාධය සම
හැකි?  �ස්තියානු ආගමට පිවිෙසන ෙලස
කළ ෆර්ඩිඩ් ර, මිලියන් තුනකට අධික 
ජාතීන්ට වද හිංසා. ඔවුන්ව ඝාතන
ෙකෙළේය.
ෙමම අවස්ථාෙව හි සාධාරණව කල්පනා කර
ජනතාව  අමතක කළ  ෙනොයුතුශ්නයක් ති.
එනම් ඉතිෙයෝපි යා වැස්තියානු රායට 
එෙරහිව මුස්ලිම්වරු යකාශ  ෙනොකිරීම
ෙහේතුව කුම? එයට  එකම ෙහේතු,
ඉතිෙයෝපියාව මුස්ලිම් වරුන්ට ක
සතුරුකම් ෙනොක. එ පමණක් ෙනොව
මක්කාෙව් පි ළිම වන්දනා කරුවනණය 
රැක ගනු පි ණිස සරණ පතා පැමිණි 
මුස්ලි ම් වරුන්ට ඉතිෙයෝපියාව 
දුන්ෙ.
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අසිපත බලෙයන ් ඉස්ලාමය පත ුරු ව
මුස්ලිම්වරු අදහස් කෙළ, අරාබි  ෙද්ශය
ඉතාමත් සමීපව පි හිටි  එතිෙයෝපියා
වන්නට ෙහෝ එහි ජනතාවට ඉස්ලාමයට පිවි
ෙලස ඇරයුම් කිරීමට ෙහෝ ඔවුන්
ෙනොවන්නට ති.
අවසාන වශෙයන, ඉස්ලාමයට  එෙරහිව
අවිචාරක හැඟීම් දක්වන සෑම ෙකෙනකුටම
පශ්නය ඉදිරිපත් .
ශත වර්ෂ දහ හතරකට ෙපර හම්මද
සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම් තුමා
වු. ඉන් පසුව කාව, යුෙරෝප, ආසියා,
ඇමරිකා, ඕසෙ
් �ලියාව වැන පලාත් හී ජනත
මිලියන් කිහිපයක් ඉස්ලාමයට පිවිස
ඔබ දක්වන අදහස කුම? ෙද්ව විශ්වාසෙය
ෙතොර ව, නවින යුගෙය් ජිවත් වූ ෙමම
සංඛ්ව බලපෑම් නිසා ෙමෙසේ ෙවනස් වී
තීරණය කළ බව කිව හැ?
“ඉස්ලාම් අෙප් අභි“ නම් න්ථෙය් තම ජි
කථා සඳහන් කළ සියලු ෙදනාටම බලපෑ
තිබුෙ? �තාන් ෙය් හීඩ්ලී අල් ෆ්රූක,
ඉස්ලාමය හරස්  මාවෙත, මක්කාවට යන මාවත
නම් න්ථෙය හී කතෘ වන ඔසයානු ජතික
මුහම්මද් අ, අබ්දුල්ලාහ් අර්චිෙ
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සිටුවර, ඇමරිකානු ෙද්ශපාලක  මුහ
ඇෙලක්සාන්ඩර් , �තාන් රජෙය් තානාපත
�මත් ජලාලුද්දිනන්ටන්ස්ව, ජර්මනිෙ
�ස්තු දහම පතුරු වන මිෂනරිවරයා වන ම
අමාන් හ, හංෙග්රියාෙවවීන ශාසතඥයා වන 
ආචා� අබ්දුල්රහ්මාන් ජර්මා, ඇමරිකාෙව
හමුදා නිලධාරි ෙඩොන R කී, ඕලන්දෙය
මානව විද්ඤයකු වනR.L. මිලීමා  සහ ඔව
ෙමන් තවත් විශාල පිරිසක්න්ථෙය් තම
ඉස්ලාමයට පිවිසීමට ෙහේතු වූ සාධක ප
පකාශ කර ඇත.
ඉස්ලාම් දහම සම්පූරන් අධයනය කර,
එහි තිපත්ති ගැන ෙසොයා බලා අවසානෙය්
පිවිසීමට තීරණ කිරීමට ෙහේතු සාධක ඔ
සඳහන් කර ඇ. ඉස්ලාම් දහම සෑම ෙකෙනකුෙ
හදවතටම ස්වාධීනව අමතන ෙහේතුෙ, ඔවුන
එය වටහා ෙගන ඉස්ලාමය තුළට පිවි. ෙම්
සියලු ෙදන, සහ ඔවුන් ෙමන් අනිකුත
අලලාහ්ෙග් දහම වන ඉස්ලාමයට පිවිස
ෙහේතුව ෙමම ඇමතීම . අයිරිෂ් ජාතික බර්
ෙෂෝ නම් සිද්ධ දර්ශනවාද ි යා  පවස
ෙමෙසේය.
“මම මුහම්මද් තුමාණන්ෙග් ආගම
ෙනත් ෙයොමු කෙළේ ෙගෞරවෙයන් සහ එය අ
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කරමින. එයට  ෙහේතුව එහි දක්නට ති
අලංකාරවත් සහ ඉතා බල ජීවනාත්මක වයය.
සෑම කලකටම, සහ සෑම ස්ථානයකටම ගැලෙපන 
අයුරින් සියල්ල එකමුතු කිරීමට හැ,
සෑම යුගයටම අයත් සිත් දිනාගන්නට හ
එකඟතාවට පත් කළ හැකි එකම ආගම ඉස්ලා
පමණ. මුහම්මද් තුමාණන් ෙග් ජීවිත 
කියවා බැලුෙ. මම �ස්තුස් වහන්ෙසේට එෙර
ෙකෙනක් ෙනොෙම. එෙහත් ෙමම මහා
සත්පුරුෂයා මිනිස් සංහතිෙය් ගැලවුම්
සඳහන් කළ හැකි ෙකෙනක් යැයි මම. අද 
දින මනු වර්ගයාව යහ මඟට ෙගන ෙගොස්
අනාගත ඉරණම  සකස් කිරීමට මුහම්මද්
සත් පුරුෂෙයක් සිට, ෙලොෙව් ශ්න 
සියල්ල විසඳා මිනිසාව සාමය සහ සතුට ක
ෙගන යනු ඇතැයි මම විශ්වාස .  යුෙරෝපෙය
ඉදිරි අනාගත ආගම ඉස්ලාම් බව මම අනාව
පවසම.
බර්නාඩ් ෙෂෝ ඉස්ලාම් පිළිබඳව අන
පැවසු  ආකා ෙයන් ස්තු දහම චාරය කරන 
ඇමරිකාෙව ් පූජකහෑම් ෙබල් නැමැත,
�ස්තියානු ආගමික ධරචාර කිරීමට ෙගොස
පරාජයට පත් වී ආපසු පැමිණ පැ,
“�ස්තියානු ආගම කාෙව් ඉස්ලාමයට පරාජයට
පත් ව. විසි වන ශත වර්ෂෙය් අවසානයට 
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අ�කාව  සම්පූර්ණෙයන් මුස්ලිම් ද්ව
පත් වනු ඇ“ යි ඔහු අනාවැකි.
ෙමවැනි  සියලු අවස්ථාවන් හී බල
තිෙබන්ෙන් කුමන ත? ෙගලට ඉහළන්
අසිපත දිස්නය වන් ෙන් ෙකො? කවදත් එහ
දක්නට තිෙබන්ෙන් ආෙලෝ - ඉස්ලාමෙය්
ආෙලෝක යය. එහි  දිස්නය අද පවතින
මිනිසුන්ෙග් හ. එවිට මිනිසු
අවෙබෝධය ලබා දී ඔවුන්ෙග්  සිත් තුළ 
පතුර. කුර්ආනය ෙමෙසේ සඳහන් .
“අල්ලාහ් කැමැති ෙකෙනකුට සන්මා
ෙපන්ව.“ 2: 213
පශංසා සියල්ල අල්ලාහ්ට .
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