
 

 

 

දහමෙහි බලපෑෙක් නැත 

ජාසිම් බි දඉයාන් 

ආරම්භක අවදියේ තම යේව 

විශ්වාසය නිසා ඉමහත් පීඩාවට 

මුස්ලිම්වරු පත් වූ නමුත්, දහම 

තුළට පිවියසන යෙස ඉස්ොම් 

කිසි වියටක බෙ පෑම් කයේ 

නැත. . පූජකවරුන් සහ රාජ්ේ 

නායකයන් යමයතක් කල් තම 

තනතුරු තුළින් බුක්ති විඳී 



 

 

 

බෙය, ය ෞරවය, සුය ෝපයභෝගී 

වින්දනය සහ ඒවා ෙබා  නු 

පිණිස සිදු කළ අසාධාරණකම් 

සියල්ෙ ඉස්ොම් යහළා දකී. 

ඉස්ොමයට සතුරුකම් පාන්නට 

යේතුව යමසයි. 

https://islamhouse.com/475015 

 ආ යමහි බෙ කිරීමක් නැත  

o ආ යමහි බෙ කිරීමක් 

නැත  

https://islamhouse.com/475015


 

 

 

o ඉස්ොමය යකයරහි 

යුයදව්වරුන්යේ 

ආකල්පය  

o ඉස්ොමය යකයරහි 

ක්රිස්තු බැතිමතුන්යේ 

ආකල්පය  

o දහම හැර ගියවුන් 

පිළිබඳ ආකල්පය  

o මුස්ලිම්වරු සටන් 

කරන්යන් කුමන 

අවස්ථාවකද?  

 ආගමෙහි බල කිරීෙක් 

නැත 

ජාසිම් ඉබ්න් දඉයාන් 



 

 

 

 ආගමෙහි බල කිරීෙක් 

නැත 

ජාසිම් ඉබ්න් දඉයාන් 

අසීමිත කරුණාව හා අසීමිත 

දයාලු අල්ොේයේ නාමයයන්. 

ඉස්ොමයේ සතුරන් ය ෝදනා 

නඟන  අයුරින් යනොව ආරම්භක 

අවධියේ සිට ඉස්ොමිය ඇරයුම 

බෙ කිරීමක් මත කිසි වියටක 

ය ොඩ නැගුයන් නැත. එම දහම 

මිනිසාව යහ මඟ යකයරහි 

ආරාධනා කරනු ෙැබුයව් 

ඉතාමත් පහසු මාර්  උපයයෝගි 

කරමින්ය. 



 

 

 

ඉස්ොමයේ එදිරිවාදීන් සතය 

 යව්ෂණය කයේ නම් යහෝ 

යුක්ති සහ තව කල්පනා කයේ 

නම් අපි පවසන යේ නිවැරදි බව 

ඔවුන්ට දැන  න්නට තිබුණි. 

පිළිම වන්දනාකරුවන් 

ආරම්භක මුස්ලිම් වරුන්ව වද 

හිිංසාවට ෙක් කළ ආකාරයයන් 

යනොව ඉස්ොම් දහම 

බෙහත්කාරය මගින් වයාප්ත 

කරන ෙද ආ මක් යන 

ය ෝදනාව වයාජ එකක් බව 

ඔවුන් පහදා  න්නට තිබුණි. 

ඉස්ොමයේ නබි 

සල්ෙල්ොහු  අයෙයිහි වසල්ෙම් 

තුමාණන් සමඟ එතුමාණන්යේ 



 

 

 

අනු ාමිකයන්ද, කුයරයිෂි පිළිම 

වන්දනාකරුවන් විසින් ඉතාමත් 

අකාරුණික සැෙකිල්ෙට ෙක් 

කරනු ෙැබුයවෝය. යමවැනි 

කටුක ජීවිතයයන් මිදී 

ආරක්ෂාව පතා මක්කායව් සිට 

ඉතියයෝපියාවට සිංක්රමණය 

කරන යෙස ඔවුන්ය න් 

පිරිසකට අවසර යදන ෙදි.  එහි 

දී පවා මුස්ලිම් වරුන්ට හිරිහැර 

කරන අරමුණින් ඔවුන් පසු 

පසින් ලුහු බැඳු කුයරයිෂි පිළිම 

වන්දනාකරු වන් නජාෂි රජ 

තුමාණන් මූණ  ැසී 

මුස්ලිම්වරුන් ආපසු මක්කාවට 

පිටුවහල් කරන යෙස ඉල්ො 



 

 

 

සිටියහ. මුස්ලිම්වරු තම 

පාරම්පරික ආ ම ද, පිළිම 

වන්දනාව ද අත හැර ගිය නිසා, 

ඔවුන්ය න් යකයස් යහෝ පළි 

 ත යුතු යැයි යන 

යේතනායවන් මක්කායව් පිළිම 

වන්දනා කරුවන් සිටියහ. 

ඉස්ොමය බෙහත්කාරයයන් 

වයාප්ත වූ ආ මක් යැයි 

ය ෝදනා නඟන පිරිස ඉස්ොමිය 

ඇරයුයම හී යමම පැහැදිලි 

ඉතිහාසය අමතක කයේ කුමන 

යේතුවක් නිසාද? කුයරයිෂි 

පිළිම වන්දනා කරුවන්ය න් 

නබි සල්ෙල්ොහු  අයෙයිහි 

වසල්ෙම් තුමාණන් සහ 



 

 

 

එතුමායේ අනු ාමිකයන් ෙක් වූ 

පීඩාවන්  ැන ඉස්ොමිය 

ඉතිහාසය යපන්වන යතොරතුරු 

ඔවුන් දකින්යන් නැේද? නබි 

සල්ෙල්ොහු  අයෙයිහි වසල්ෙම් 

තුමාණන් කඅබා අසෙ නැමදුම් 

කරමින් සිටින විට පිළිම 

වන්දනාකරුවන් එතුමාණන් 

මත වීසි කළ කුණු කසළ 

ඔවුන්ට අමතක වීද? බිොල් හා 

යාසිර් (රලියල්ොහු අන්හුම්) යන 

යදයදනාට වද දුන් ආකාරය සහ 

දහවල් ගිනි අව්යව් කාන්තාර 

වැල්යල් විශාෙ කළු  ෙක් 

ඔවුන්යේ පපුව මත පටවා 

සතුටු වූ ආකාරය ඔවුන්ට 



 

 

 

අමතක වීද?  කුස ගින්න, 

පිපාසය හා  බෙවත් හිිංසාව 

දරා  ත යනොහැකි අවස්ථායව 

හි පවා යාසිර් (රලි) තුමායේ 

පවුයල් සාමාජිකයන්යේ මුවින් 

නිකුත් වූයේ “ො ඉොහ 

ඉල්ෙල්ොේ“ නැමදුමට සුදුසු 

අල්ොේ හැර අන් කිසියවක් 

යනොමැත යන වදන පමණක් 

බව ඉතිහාසය දන්නා කිසියවක් 

අමතක කයේ නැත. එම 

ස්ථානය පසු කර ය න ගිය 

නබි සල්ෙල්ොහු  අයෙයිහි 

වසල්ෙම් තුමාණන් “යාසිර්යේ 

පවුයල් සාමාජිකයිනි, ඔයබ් 



 

 

 

නවාතැන ස්වර් යයහිය“ යැයි 

පැවසුහ. 

මුස්ලිම්වරුන්ට යමම වද දීම සිදු 

වුයේ කුමන යේතුවකටද? ඒ 

සියලු යදනා කළ වරද කුමක්ද? 

නබි සල්ෙල්ොහු  අයෙයිහි 

වසල්ෙම් තුමාණන් 

අල්ොේය න් පහළ කරන ෙද 

දහම ය නැවිත් සමාජයට අිං  

සම්පූර්ණ  නීති රීති ස්ථාපිත 

කර, මිනිස් ජීවිතය නිවැරදි කර, 

අන්ධකාර හා යබොළඳ 

විශ්වාසයයන් නිදහස් කර, 

දැනුම සහ යේව විශ්වාසය නම් 

ආයෙෝකයට එම සමාජය 

රැය න ආ එකම යේතුයවන් 



 

 

 

ය.  එතුමාණන්, යේවත්වයේ 

ඒකීය භාවය ප්රකාශ කළහ. 

පිළිම වන්දනාව නිෂ්ප්රභ කළහ. 

නිදහස, සාධාරණත්වය  සහ 

ජනයා අතර සමානතාව 

අනුශාසනා කළහ. එතුමාණන් 

හඳුන්වා දුන් නවක සමාජයේ 

නෑකම යහෝ මිතුරුකම පදනම 

කර  ත් පදවි නාමයක් 

යනොමැත. දුප්පතාට ඉහළින් 

ධනවතාට අයුතු වාසියක් යහෝ 

යවනසක් නැත. එයමන්ම අරාබි 

ජාතිකයයකුට අරාබි යනොවන 

යකයනකුට ඉහළින් සුදුසුකමක් 

නැත, අල්ොේ යකයරහි 

බියබැතිමත්කම හැර. “අල්ොේ 



 

 

 

ඉදිරියය හි ඔබ අතරින් ඉතාමත් 

විංශවත් තැනැත්තා, යේව 

භක්තියයන් උසස් තැනැත්තා 

යව්.“ යැයි ඉස්ොම් ප්රකාශ කරයි. 

යමම දහම ඉතාමත් ශක්තිමත් 

පදනම මත ය ොඩ නඟන ෙද 

එකක් වශයයන්, මුළු මහත් 

මිනිස් සමාජයම නිවැරදි 

ජීවිතයකට මඟ යපන්වු අතර 

තණ්හායවන් සහ අවි ාරකව 

හැසියරන අඥාන හා 

අසාධාරණ ජනයාට එහි 

නිවහනක් නැත. යමම ආ ම 

අසාධාරණ යෙස හිිංසා 

කරන්නන්ට එයරහිව හිිංසාවට 

ෙක් වූවන්ට සහන දීමට 



 

 

 

ඉදිරිපත් විය. අයිතිවාසිකම් 

උල්ෙිංඝනය කරන්නන්යේ බෙය 

අයහෝසි කර, අල්ොේයේ වදන 

සමාජයේ මුදුන් පත් කිරීමට 

යමම දහම ඉදිරිපත් යවයි. 

කාෆිර්වරුන්යේ බෙය සුනු 

විසුනු කරන, ඔවුන්යේ වයාජ 

තත්ත්වය පහත් කරන, ඔවුන් 

නමදින පිළිම වෙට  රුත්වයක් 

යනොදක්වන යේතුන් නිසා 

කාෆිර්වරුන් යමම ආ ම 

පිළි ැනීමට  ප්රතික්යෂ්ප කළහ. 

නබි සල්ෙල්ොහු  අයෙයිහි 

වසල්ෙම් තුමාණන් සහ 

එතුමාණන්යේ ආධාරකරුවන් 

වන සහාබාවරුන්ට එයරහිව 



 

 

 

ඔවුන් ආරවුල් ආරම්භ කයේ 

ඔවුන්යේ යබොරු ආයටෝපය, 

දුෂ්ට පාෙනය සහ අනුන්හට 

හිිංසා කිරීයමන් ඔවුන් ෙැබු 

සතුට දිගින් දි ට සිදු කර ය න 

යන අරමුණ සඳහාය. නබි 

සල්ෙල්ොහු  අයෙයිහි වසල්ෙම් 

තුමාණන්ව ඝාතනය කිරීමට 

ඔවුන් කළ කුමන්ත්රණයයන් 

ආරක්ෂා කළ අල්ොේ, 

එතුමාණන්ට යාත්රිබ් යහවත් 

මදිනා නුවරට සිංක්රමණය 

කිරීමට අණ කයේය. අබු බකර් 

අස් සිේදීක් (රලි) තුමා සමඟ 

මදිනා නුවරට පැමිණි නබි 

සල්ෙල්ොහු  අයෙයිහි වසල්ෙම් 



 

 

 

තුමාණන්ව එයට යපර 

සිංක්රමණය කළ මක්කාවට හිමි 

මුහාජිර්වරු සහ මදීනාවාසීන් 

වන අන්සාර්වරු මහත් 

සාදරයයන් පිළි ත්හ. 

තම නවක වාසස්ථානයේ 

සාමයයන්  ආ ම අනු මනය 

කරමින් ජිවත් වූ මුස්ලිම් 

වරුන්ට එයෙස සිටින්නට 

මක්කායව් පිළිම 

වන්දනාකරුවන් ඉඩ 

දුන්නාද?  නැත. යමම 

කාෆිර්වරුන් තම බහුතරය, 

නවීන ආයුධ සහ ධනය 

උපයයෝගී කර මුස්ලිම් වරුන්ට 

එයරහිව විවිධ අවස්ථාවන් හී 



 

 

 

යුේධ යමයහයූ අතර, මුස්ලිම් 

වරුන්ට එයරහිව දිගින් දි ට 

සතුරුකම් කළහ. බේර්, උහුේ, 

කඃන්දක් සහ අනිකුත් 

ස්ථානයන් හී ඔවුන් කඩා වැදී 

සටන් ආරම්භ කළ අතර සෑම 

අවස්ථාවන් හීම මුස්ලිම්වරුන්ට 

තම යේව විශ්වාසය ආරක්ෂා 

කර  නු පිණිස සටන් වෙට 

සම්බන්ධ විමට සිදු විය. යමවැනි 

සටන් කිසිවක් මුස්ලිම්වරු 

ආරම්භ යනොකළා පමණක් 

යනොව, අවසානයේ මුස්ලිම්වරු 

තමන්ව අසාධාරණ යෙස 

පිටුවහල් කළ මක්කා න රයට 

ප්රවිෂ්ට වී විශිෂ්ට ජයක් ෙැබුහ. 



 

 

 

එම විජයග්රාහි අවස්ථායව් “ඔබ 

සියලු යදනාම නිදහස්ය“ 

යනුයවන් නබි සල්ෙල්ොහු 

අයෙයිහි වසල්ෙම් තුමාණන් 

ප්රකාශ කළ විට ආ යමහි බෙ 

කිරීමක් නැත යන ඉස්ලිම්ය 

සිංකල්පය තහවුරු වුයේ නැේද? 

යමවැන්නක් යමයට යපර මානව 

ඉතිහාසයේ සිදුවී තියබ්ද? 

එයහත් ආ මට එල්ෙ වූ 

අනතුරු තවමත් අවසන් වූයේ 

නැත. එවකට බෙවත් අධිරාජය 

යදකක් යෙොව පාෙනය කළහ. 

ක්රිස්තියානු යරෝම අධිරාජය සහ 

මාජියන් ආ ම අදහන 

පර්සියාව ඒ අධිරාජයයන් 



 

 

 

යදකක් විය. අරාබි රට පුරා 

වයාප්ත යවමින් පවතින 

ඉස්ොම් දහම නිසා තම 

කීර්තියට හා ය ෞරවයට 

හානියක් සිදු වනු ඇතැයි යමම 

අධිරාජයයන් යදකම බිය වුහ. 

එනිසා යම් නව ආ ම 

ආරම්භක අවදියේම විනාශ 

කළ යුතු යැයි ඔවුන් තීරණය 

කළහ. යමම අධිරාජයයන් 

යදකට අමතරව. මදිනා නුවර 

ජීවත් වූ යුයදව් ජාතීන් ද 

ඉස්ොමයට එයරහිව කුමන්ත්රණ 

කළහ. 

 ඉස්ලාෙය මෙමෙහි 

යුමදව්වරුන්මේ ආෙල්පය 



 

 

 

         ත්රිස්තියානු ආ මිකයන් 

වන යරොමානු අධිරාජයයේ 

පීඩනයට ෙක් වූ යුයදව් ජාතිය 

අරාබි රයේ ආරක්ෂාව පැතුහ. 

ප්රාණය රැක  නු පිණිස 

අරාබියට පැමිණි ඔවුන් අරාබි 

ජාතීන් හා සාමයයන් ජීවත් වුහ. 

මක්කා කාෆිර් වරුන් ය න් සිදු 

වන පිඩනයයන් ආරක්ෂාව 

පතා මුස්ලිම්වරු මදීනා නුවරට 

පැමියණන තුරු, යුයදව් ජාතීන් 

බහුතර  පිරිසක් මදීනා නුවර 

විසුහ. මුස්ලිම්වරුන්යේ 

පැමිණියමන් තම ආ මට 

තර්ජනයක් සිදු විය හැකි යැයි 

යුයදව් ජාතින් බිය වුහ. එ සමඟ, 



 

 

 

ඔවුන්යේම අල් අවුස් සහ අල් 

කඃස්රජ් ය ෝත්රිකයන් මුස්ලිම් 

බවට පත් වූ විට ඔවුන්යේ 

වවරය තවත් අධික විය. යුයදව් 

පූජකයන්ද නබි 

සල්ෙල්ොහු  අයෙයිහි වසල්ෙම් 

තුමාණන්යේ අරමුණ  පිළිබඳව 

බයිබෙයේ පරණ ගිවිසුයම් 

සඳහන් වී තියබන වාකයයන්ට 

වයාජ අර්ථ විග්රහ කර, ඉස්ොම් 

සහ මුස්ලිම්වරුන්ට එයරහිව 

ඔවුන්යේ යකෝපය හා යේ ව්ෂය 

අධික කළහ.  

         ආරම්භක අවධියේ පටන් 

ඉස්ොමය යකයරහි යුයදව් 

වරුන්යේ ආකල්පය සහ 



 

 

 

අරමුණ සමාජයේ ආරවුල් ඇති 

කිරීමය. අවස්ථාවක් ෙැයබන 

සෑම විටම ඔවුන් ඉස්ොමයට 

එයරහිව කුමන්ත්රණ කයළෝය. 

නබි සල්ෙල්ොහු  අයෙයිහි 

වසල්ෙම් තුමාණන්ව ඝාතනය 

කිරීමට ඔවුන් කුමන්ත්රණය 

කළහ. යමම ක්රියායවහි 

මුස්ලිම්වරුන්ට එයරහිව 

කුයරයිෂි කාෆිර් වරුන් හා 

යුයදව්වරුන් සමගි වුහ. සතුරු 

ආක්රමණයක් පැමිණි විට මදීනා 

නුවර රැක න්නා බව නබි 

සල්ෙල්ොහු  අයෙයිහි වසල්ෙම් 

තුමාණන් සමඟ කර  ත් 

ගිවිසුම ඔවුන් කඩ කළහ. 



 

 

 

මුස්ලිම්වරුන් හා ගිවිසුම් කර 

 ත්  ෆ්තාන් ය ෝත්රයට 

කඃයිබර් පළායතන් වසරකට 

ෙැයබන ඉඳි අස්වැන්න වන්දි 

වශයයන් යදන බව යබොරු 

යපොයරොන්දු දී, මුස්ලිම්වරුන්ට 

එයරහිව සටන් වදින යෙස 

යපොෙඹවන්නට යුයදව් වරු 

කටයුතු කයළෝය.  යමවැනි 

සතුරුකම් සියල්ෙ මැද නබි 

සල්ෙල්ොහු අයෙයිහි වසල්ෙම් 

තුමාණන් සහ  සහාබාවරු 

යුයදව්වරුන්ට එයරහිව සුදුසු 

පියවර  ත්යත් නම්, එය 

නිවැරදි ක්රියාවක් යනොයව්ද? 

යුයදව්වරුන්ට එයරහිව නබි 



 

 

 

සල්ෙල්ොහු අයෙයිහි වසල්ෙම් 

තුමාණන් ආක්රමණය ආරම්භ 

කයේද? එයස් යනෝරයව් නම් 

අෙිංකාර වදනින් සහ 

ඥානවන්ත අනුශාසනයයන් 

යුක්තව සියලු ජනයාට ඇරයුම් 

කරන යෙස අල්ොේ විසින් අණ 

කරන ෙද ආ ම රැක  න්නට 

එතුමාණන් කටයුතු කයේද? 

යුයදව් වරුන්ට ඉස්ොමය 

පිළි න්නා යෙස නබි 

සල්ෙල්ොහු අයෙයිහි වසල්ෙම් 

තුමාණන් බෙපෑමක් කයේද? 

කිසිවියටක එයස් කයේ නැත. ඒ 

යවනුවට යුයදව් වරුන්ට 

ඔවුන්යේ දහම බාධායවන් 



 

 

 

යතොරව පිළිපැදීමට එතුමාණන් 

පූර්ණ නිදහස දුන්හ. 

 ඉස්ලාෙය මෙමෙහි ක්රිස්  

බැතිෙ න්මේ ආෙල්පය 

          නව ආ ම යකයරහි 

ක්රිස්තු බැතිමතුන්යේ ආකල්පය 

යුයදව් ජාතීන් දැක් වූ 

ආක්රමණික ආකල්පයට 

කිසියස්ත් අඩු වූ එකක් යනොයව්. 

ඒ යවනුවට ඉස්ොමයේ 

ආරම්භක අවදියේම එය වනසා 

දැමීයම් අරමුණින් 

හිතුවක්කාරව හා දිගින් දි ටම 

යහොඳින් යහෝ නරකින් සෑම 

අයුරින් කටයුතු කළහ. 



 

 

 

යම්වායින් ප්රථම පියවර 

ඉස්ොමයට එයරහිව යුේධ 

කිරීම යව්. යම් අතර අරාබි අර්ධ 

ේවීපයේ ජීවත් වූ ක්රිස්තු 

බැතිමතුන් කිහිප යදයනකුට 

යරෝමානු අධිරාජවාදින් 

ආරක්ෂා සෙසා දුන්හ.  

          “යුයදව්වරුන්ද 

නසාරාවරුන්ද ඔවුන්යේ 

ඇදහිල්ෙ ඔබ අනු මනය කරන 

තුරු ඔබ හා කිසි කයෙකත් 

සෑහීමට පත් යනොයවති.“ 

යනුයවන් සූරා බකරා 2 : 120 

වාකය යයහි අල්ොේ ප්රකාශ 

කරයි. 



 

 

 

          අල්ොේයේ දහමින් 

මුස්ලිම්වරුන්ව ඉවත් කර 

 න්නා තුරු සටන් කිරීම 

ඔවුන්යේ අරමුණ යැයි සියලු 

කීර්ති හිමි අල්ොේ පවසයි. 

          “පිළිම ඇදහීම ඝාතනයට 

වඩා ඉමහත් (වරදයක්) ය. 

ඔවුහු  ශක්තිමත් නම් 

යතොපයේ මාර් යයන් ඔවුහු 

ඔබ හරවන යතක් ඔබ හා 

සටන් කිරීම ඔවුේ 

යනොනවත්වති.“ යැයි සූරා 

බකරා 2: 217 වාකය ප්රකාශ 

කරයි. 



 

 

 

          ඉස්ොමයට එයරහි 

ඔවුන්යේ යමම ඉරියව්වට යේතු 

යදකක් දැක්විය හැක. ප්රථම 

යේතුව ආ මික සම්බන්ධ වයි. 

ක්රිස්තු දහම ත්රිත්වය යේශනා 

කරන අතර, ඉස්ොමයේ පදනම 

ඒක යේව විශ්වාසයයි. යදවනුව 

සමාජීය යේතුව යව්. 

පූජකවරුන් සහ රාජය 

නායකයන් යමයතක් කල් තම 

තනතුරු තුළින් බුක්ති 

විඳී  බෙය, ය ෞරවය, 

සුය ෝපයභෝගී වින්දනය සහ 

ඒවා ෙබා  නු පිණිස සිදු කළ 

අසාධාරණකම් සියල්ෙ ඉස්ොම් 

යහළා දකී. 



 

 

 

          ජනතාව අතර ඉස්ොම් 

තරාතිරම් යවන් කර 

යනොයපන්වයි. බිය බැතිමත් 

සහිත මිනිසා විංශවත් 

යකයනක් බව ඉස්ොම් ප්රකාශ 

කරයි. 

          “සැබැවින්ම අල්ොහුයේ 

සන්නිධානයයහි ඔබය න් ඉතා 

ය ෞරව ඇති තැනැත්තා 

ඔයබන් බියබැතියාය.“ යනුයවන් 

අල් කුර්ආන් 49:13 වාකය මගින් 

යෙොවට දන්වයි. 

          ඉස්ොම් සාධාරණය සහ 

කුසල් ක්රියාවන් අණ කළ අතර 

අසාධාරණකම, කැරැලි  ැසීම 



 

 

 

සහ ෙැජ්ජා සහිත ක්රියාවන් 

තහනම් කරයි. 

1.  ඔමාන් රයේ රජු ෆර්වාේ බින් 

ඔමර් අල් කඃස්zනි මුස්ලිම් වූ 

යේතුවට යරෝම අධිරාජයයේ 

බයිසzන්ටයින්වරු හිජ්රි හය 

වන වර්ෂයේ ඔහු කුරුසයේ 

ඇණ  සා ඝාතනය කළහ. 

2.  8වන හිජ්රි වර්ෂයේ (629 

ක්රිස්තු වර්ෂයේ) යජෝර්දාන් රට 

වැසියන්ට ඉස්ොම් දහම පහදා 

යදනු පිණිස පහයළෝස් යදයනක් 

අඩිංගු සාම දූත පිරිසක් නබි 

සල්ෙල්ොහු අයෙයිහි වසල්ෙම් 

තුමාණන් විසින් එවන ෙදී. 



 

 

 

යජෝර්දාන් රට වැසියන් ඔවුන් 

සියලු යදනා ඝාතන කළ අතර, 

එයින් එක් 

පුේ ෙයයක්  මරණයයන් යබ්රී 

පො ගියේය. 

3.  එම වසයර් අල් හාරිත් බින් 

අබි ශහර්  අල්  ස්සානි නම් 

නායකයාට ඉස්ොමීය 

නියව්දනය නබි සල්ෙල්ොහු 

අවෙයිහි වසල්ෙම් තුමාණන් 

යැවු නමුන් එම පාෙකයා 

මුස්ලිම් දූත පිරිසට තර්ජන කර 

ඔවුන් පෙවා හැරියේය. 

4.  යරෝම අධිරාජය නායක 

යහරාකියුෙස් මහ රජ යවතට 



 

 

 

ඉස්ොමිය නියව්දනය සමඟ අල් 

හාරිත් බින් උමර් අල් අස්zදි 

(රලි) තුමාව නබි සල්ෙල්ොහු 

අයෙයිහි වසල්ෙම් තුමාණන් 

යැවුහ. එයහත් ෂ්රාේබිල් නම් 

ක්රිස්තියානු නියයොජිතයයකු 

විසින් එම දූතයා ඝාතනය 

කරනු ෙැබීය. 

5.  හිජ්රි 9වන වසර 

යහරාකියුෙස් මහ රජ විශාෙ 

යස්නාවක් රැස් කර, අරාබි 

යේශය ආක්රමණය කිරීමට 

සූදානම් විය. මුස්ලිම් වරුන්යේ 

හමුදාවද තාබුක් නම් 

ස්ථානයක රැස් වූ නමුත්, 

යරෝමානු යස්නාව සිරියානු රට 



 

 

 

මායිම් තුළට හැරී ගිය විට, 

මුස්ලිම් යස්නාව ඔවුන් ලුහු 

යනොබැඳු යේතුයවන් කිසිදු 

සටනක් එහි සිදු යනොවීය. 

     යම් සියලු කරුණු  ැන 

අවදානය යයොමු කළ විට, 

මුස්ලිම්වරු කිසිදු යුේධයක් 

ස්යව්ඡායවන් ආරම්භ යනොකළ 

බව අවයබෝධ කර  ත හැකි 

වනු ඇත. ඇත්ත වශයයන්ම 

ඉස්ොමය පහදා දීම සහ 

ඇරයුම් කිරීම සඳහා මුස්ලිම්වරු 

නියයෝජිතයන් යැවු අතර, 

තමන්ට එයරහිව යුේධය 

යමයහය වූ අයය න් රාජය 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 



 

 

 

ප්රති ාරයක් දැක්වීම පිණිස 

සටන් කළ බව පැහැදිලි වනු 

ඇත.  

     පර්සියානු අධිරජය මහ රජ 

යකොස්යරොස් යවතට නබි සල්ෙල් 

ොහු  අයෙයිහි වසල්ෙම් 

තුමාණන් ඉස්ොමය  ැන පහදා 

දී ඉස්ොමයට ඇරයුම් කර යැවු 

ලිපිය ඉරා දැමූ යකොස්යරොස් මහ 

රජ, ඔහුයේ පාෙනය යටයත් 

අවට ජීවත් වන අරාබි ජාතීන්ට 

ඉස්ොම යට එයරහිව රැස්වන 

යෙස උසි  ැන්විය. එයහත් 

කාලිේ ඉබ්න් අල් වලිේ ඔවුන්ව 

යමල්ෙ කයේය. යමයින් කුපිත වූ 

පර්සියානු මහ රජ දස්තකිර්, 



 

 

 

මුස්ලිම්වරුන්ට එයරහිව 

ස්නාිංකයක් යැවු නමුත්, එම 

යස්නාවද පරාජයට පත් විය. 

     පර්සියානු රජුයේ ආක්රමණ 

දිගින් දි ට සිදු වූ නමුත්, 

අවසානයේ මුස්ලිම්වරු ජයග්රාහි 

යෙස පර්සියාවට ඇතුළු වූ 

නමුත්, පර්සියානු ජාතීන් 

කිසියවකුව මුස්ලිම් බවට පත් 

වන යෙස බෙ කයේ නැත. 

 දහෙ හැෙ ගියවුන් පිළිබඳ 

ආෙල්පය 

     ඉස්ොමයට එයරහිව ය ෝදනා 

එල්ෙ කරන්නන් නිතර සඳහන් 

කරනුයේ දහම හැර ගියවුන් 



 

 

 

පිළිබඳව ඉස්ොම් දක්වන 

ආකල්පය  ැනයි. ඔවුන්ට 

අවශය වී ඇත්යත් අසිපත මගින් 

තර්ජන කර ජනතාව 

ඉස්ොමයට බඳවා  ත් බව 

මුස්ලිම්වරුන්ට එයරහිව 

ය ෝදනා න න්නටයි. 

     ඉස්ොම් දහම අත හැර 

ගියවුන් සම්බන්ධයයන් පිළිතුරු 

දීම සඳහා අපි ඉස්ොමයේ 

ආරම්භක අවදියද, මුස්ලිම්වරු 

සහ දහම හැර ගියවුන් අතර 

සිදු වූ සටන  ැනද සතය කථාව 

කිව යුතුයි.  



 

 

 

     තමාද නබි වරුන් යැයි පැවසු 

යමම වයාජ පිරිසයේ වයාපාරය 

අරාබි යේශයේ ආරම්භ වූයේ 

නබි සල්ෙල්ොහු අයෙයිහි 

වසල්ෙම් තුමාණන්යේ 

අභාවයයන් පසුවයි. 

නායකයායේ අභාවයයන් 

කම්පනයට පත් ව සිටි මුස්ලිම් 

ජනතාව අතරට පැමිණි අබු 

බකර් අල් සිේදීක් (රලි) තුමා 

පහත සඳහන් අල් කුර්ආන් 

වාකයය පාරායනය කයේය. 

“මුහම්මේ රසූල්වරයා මිස නැත. 

ඔහුට යපර යනොයයක්  රසූල් 

වරු ඉකුත් වුහ. එයහයින් ඔහු 

මයේ නම් යහෝ කපා දමනු 



 

 

 

ෙැබුයව් නම් යහෝ ඔබ  ඔබයේ 

විළුඹු මත හැරී යන්යන්ද?“ සූරා 

3: 144. 

ඉන් අනතුරුව අබු බකර් සිේදීක් 

(රලි) තුමා ශබ්ද න ා, 

“කවයරකු යහෝ මුහම්මේට 

නැමදුම් කයේ නම්  මුහම්මේ 

ඉවත් ව ගියේය. කවයරකු යහෝ 

අල්ොේට නැමදුම් කයේ නම් 

අල්ොේ සදා ජීවමානය“ 

යනුයවන් ප්රකාශ කයේය. 

     යමම ඥානවන්ත 

ප්රකාශයයන් පසුව කම්පනයට 

පත් වූ හදවත් හා ආත්ම 

නිසිංසෙ විය. එයහත් 



 

 

 

ති ැස්වීමට ෙක් වූ  ඇතැම් 

පිරිස්ද සමාජයේ ඉතිරි වුහ. යම් 

පිරිස වර්  යදකකට යවන් වූහ. 

මුහම්මේ සල්ෙල්ොහු අයෙයිහි 

වසල්ෙම් තුමාණන්යේ 

අභාවයයන්, එතුමාණන්යේ දූත 

යමයහයුයම් අරමුණ අවසන් වූ 

බව එක් පිරිසක් පාපිෂ්ටව 

සිතුහ. අනිත් පිරිස මුහම්මේ 

සල්ෙල්ොහු අයෙයිහි වසල්ෙම් 

තුමාණන් යටයත් ය වන 

ෙද  zසකාත් නම් ධන බේද 

අයහෝසි කර දමන්නට 

අයප්ක්ෂා කළහ. 

එතුමාණන්යේ අභාවයයන් 

පසුව, එම බේද අය කිරීමට 



 

 

 

කිසියවක් ඉදිරිපත් යනොවන බව 

ඔවුන් සිතුහ. යමවැනි මත දරන 

අයට යුක්ති සහ තව අවයබෝධ 

කර යදනු පිණිස අබු බකර් 

සිේදීක් (රලි) යනොයයක් අයුරින් 

කටයුතු කයේය. යමම පිරිස් 

අතරින් අබ්ස්, තුබ්යාන්, බනී 

අසේ සහ කිනානා වැනි 

ය ෝත්රයන් zසකාත් නම් බේද 

යනොය වන බව පවසා, රයේ 

නායකයාට එයරහිව යුේධ 

ප්රකාශ කයළෝය. යම් බව දැන 

 ත් අබු බකර් (රලි) ඔවුන්ට 

එයරහිව සටන් වදින බව 

ප්රකාශ කයේය.  යමම සතුරු 

යස්නාව මදිනාට පහර 



 

 

 

දීමට  රාත්රි අන්ධකාරයේ ළිං වූ 

නමුත් මුස්ලිම්වරු ඔවුන් ව 

අන්ත පරාජයට පත් කළහ.  

     අබූ බකර් (රලි) තුමාට 

එයරහිව ආරම්භ කළ යමම 

යුේධයද යමයට යපර වූ සියලු 

යුේධ යමන් මුස්ලිම් වරුන් මත 

පටවන ෙද එකකි. පාෙකයාට 

එයරහිව කැරලි කර, රජය බිඳ 

දමා එම විනාශය මත 

ඉස්ොමයට යපර වූ අසාධාරණ 

සහ අන්ධකාර සමාජයක් යළි 

ය ොඩ නඟන්නට ඇතැම් අය 

යවයහයසන විට රයේ 

නායකයයක්  ත යුතු පියවර 

කුමක් ද? 



 

 

 

     රයේ තවත් පිරිසත් යමවැනි 

අරාජික ක්රියාවට ය ොදුරු 

වන්නට යපර කැරලි කරුවන්ට 

එයරහිව ආයුධ අතට  න්නටද, 

මුස්ලිම් සමාජයේ එක්සත් 

භාවය ඔවුන්ට යපන්වන්නටද, 

කැරලි කරුවන්ට නිසි දඬුවම් 

පනවන්නටද, මුස්ලිම් වරුන්ට 

රැකවරණය සපයනු පිණිස ද 

රාජය නායකයා ට කටයුතු 

කිරීමට සිදු විය. 

     අබු බකර් පමණක් යනොව, 

රටට හා ජාතියට ආදරය 

දක්වන ඕනෑම නායකයයක් 

යමම පියවර  න්නා බව 

නිසැකයි. 



 

 

 

     සටන් අවසන් වීයමන් පසු, 

යම් සියලු කැරලි කරුවන්ට 

මරණ දණ්ඩනය පනවන්නට 

අබු බකර් සිේදීක් (රලි) තුමාට 

සම්පූර්ණ අයිතිය තිබුණි. 

ඉස්ොමය පිළි  ැනීයමන් පසුව 

යනොමඟ ගිය යේතුයවන් 

පමණක් යනොව, ඉස්ොමීය 

රජයට පමණක් යනොව, සියලු 

මුස්ලිම්වරු පිළි  ත් නීතියට 

එයරහිව කැරලි කළ ඔවුන්ට 

එවැනි දඬුවමක් දීම ඉතාමත් 

සුදුසු එකකි. යෙෝයව් ඕනෑම 

රාජය නායකයයක් කටයුතු 

කරන්යන්  එෙයසමයි. “අරාබි 

වරුන්යේ ඉතිහාස යපොත“ නම් 



 

 

 

ග්රන්ථයේ නිකල්සන් නම් 

විේවයතක් යමයස් පවසයි.  

     “දහම අත හැර ගියවුන් 

ඉස්ොමීය රජයට එයරහිව 

ඔත්තු යසවීයම් කටයුතු වෙ 

නිරත වී, සමාජයේ සාමයට 

බාධා කරන්නටද, රජයේ 

සැෙැසුම් වෙට තර්ජනයක් 

බවට පත්වන්නටද, අවස්ථා 

තිබුණු එම තත්ත්වය අබු බකර් 

(රලි) මුහුණ දීමට සිදු වූ බෙවත් 

අසීරු කරුණු විය. මුස්ලිම් 

වරුන්ට ආ ම සහ 

යේශපාෙනය යවන් කළ 

යනොහැකි යදයක් වන යහයින් 



 

 

 

යමහි පුදුම වන්නට යේතුවක් 

නැත.“ 

     යමම අවස්ථායව් ඔ ස්ටින් 

නම් පාප් වහන්යස් යබොනිෆස් 

නම් ප්රභුවවරයයකුට යැවු ලිපියේ 

සඳහන් වාකය  ැන ඉතිහාසය 

අපට දන්වයි. එම ලිපියේ 

ඔ ස්ටින් පාප් වහන්යස් 

ක්රිස්තියානු බැතිමතුන් අතර 

පැතිරී ය න යන අලුත් 

ක්රිස්තියානු මතය පිළිබඳව 

සඳහන් කර, ඔවුන් සියලු යදනා 

පැරණි විශ්වාසයට ය න එන 

යෙස අණ කරමින් යමයස් ලියයි. 

“විශ්වාස යනොකරන්නන්ට 

එයරහිව ක්රිස්තියානු යේව 



 

 

 

ස්ථානය අනු මනය කරන්යන් 

සාධාරණ හිිංසාව යි. එයහත්, 

ක්රිස්තියානු යේව ස්ථානයට 

එයරහිව විශ්වාස 

යනොකරන්නන් ය න යන ක්රියා 

මාර් ය අසාධාරණ හිිංසාව 

යව්.“ ඔ ස්ටින් පාප් වහන්යස් 

තව දුරටත් යමයෙස පවසයි. 

“පීඩනය  ැන පැමිණිලි කරන 

ඇතැම් අය, ක්රිස්තුස් වහන්යස් 

බෙ කිරීමක් යනොකළ 

යේතුයවන් ඕනෑම යකයනකුට 

තම විශ්වාසය පිළිබඳව නිදහස් 

ව කටයුතු කළ හැකි බව 

පවසති.  ඔවුන්ට අපි  යමයෙස 

මතක් කරමු. ක්රිස්තියානු ආ ම 



 

 

 

පිළි න්නා යෙස යජ්සුස් 

ක්රිස්තුස් වහන්යස් විසින් බෙ 

කරනු ෙැබු අයපොස්තෙවරයයකු 

වන පීටර්ට උන් වහන්යස් පහර 

දී පසුව ඔහුව සනසා ආ ම 

ඉ ැන්වුහ.“ 

 මුස්ලිම්වරු සටන් ෙෙන්මන් 

කුෙන අවස්ථාවෙද? 

     සාමයේ දහම වන ඉස්ොම්, 

කිසියවකු මත බයෙන් පටවනු 

යනොෙැයබන අතර එයට 

පිවියසන යෙස කිසිදු බෙපෑමක් 

සිදු කරන්යන් ද නැති බව අල් 

කුර්ආන් වාකය පහදා යදයි. 



 

 

 

     “(නබිවරය පවසවු) අයහෝ 

ප්රතික්යෂ්ප කළ අයවලුනි!  

     ඔබ නමදින යදයට මම 

යනොනමදිමි. 

     එයස්ම, මා නමදින යේට ඔබ 

යනොනමදින්නහිය.  

     ඔබ නමදින යදයට මම 

යනොනමදිමි. 

     තවද මා නමදින යදයට ඔබ 

යනොනමදින්නහිය. 

ඔබයේ මාර් ය ඔබටය. මායේ 

මාර් ය මටය.“ 109 : 1 සිට 6  



 

 

 

     අල්ොේයේ ඒකිය භාවය 

මුස්ලිම්වරු විශ්වාස කරන 

අතර, මුස්ලිම් යනොවන්නන් එය 

ප්රතික්යෂ්ප කරති. යමය අයප් 

ආ ම වන අතර එය ඔවුන්යේ 

ආ ම යව්. සෑම යකයනකුටම 

තමන් කැමති ආ ම 

අනු මනය කිරීමට අනුමත 

සහ නිදහස ඇත. වැරදි විශ්වාස 

තැබුවන්ය න් අල්ොේට කිසිදු 

හානියක් සිදු යනොවන අතර, 

අල්ොේ සිතුයව් නම් යෙොයවහි 

සියලු ජනයා ඔහු මත විශ්වාස 

තබනු ඇත. 

     තමන්ට පහර යදනු ෙබන 

තුරු සටන් යනොකරන යෙස 



 

 

 

මුස්ලිම් වරුන්ට අල්ොේ 

තහනමක් පනවා තිබුණි. යමය 

පුේ ලික අදහසක් යනොව අල් 

කුර්ආනය පවසන අණකි. 

     “සැබැවින්ම සටන් කරනු 

ෙැබුවන් හට, ඔවුන් අපරාධ 

කරනු ෙැබු යේතුයවන් (සටන් 

වැදීමට) අනුමැතිය යදන 

ෙේයේය. තවද සැබැවින්ම 

අල්ොේ ඔවුන්ට උදව් කිරීමට 

ශක්තිය ඇත්තාය. කිසිදු 

යුක්තියකින් යතොරව ඔවුන්යේ 

නියවස් වලින් ඔවුන් බැහැර 

කරනු ෙේයේ, ‘අපයේ 

පරමාධිපති අල්ොේ‘ යැයි ඔවුන් 



 

 

 

පැවසීම යේතුයවන්මය 

(පමණි).“ සූරා 22: 39, 40 වැකි) 

     මුස්ලිම් වරුන්ව යේව 

විශ්වාසයයන් සම්පූර්ණව 

බැහැර කිරීමට යේව විශ්වාසය 

ප්රතික්යෂ්ප කළවුන් සෑම 

අයුරින්ම කටයුතු කරන බව 

සර්ව ඥානය සහිත සහ සියළු 

කරුණු දත් අල්ොේ අපහට 

දන්වා ඇත. 

     “ඔබයේ මාර් යයන් ඔවුන් 

ඔබව හරවන තුරු ඔබ හා 

සටන් කිරීම ඔවුන් නතර 

කරන්යන් නැත.“ සූරා 2: 217. 

     අල්ොේ යමයස්ද පවසා ඇත. 



 

 

 

     “අල්ොේයේ මාර් යයහි ඔබ 

හා සටන් කළවුන් සමඟ ඔබද 

සටන් කරවු. සීමාව යනො 

ඉක්වවු. සැබැවින්ම අල්ොේ 

සිමා ඉක්මවන්නවුන් ප්රිය 

යනොකරන්යන්ය.“ සූරා 2:වාකය 

190. 

     යමම අල් කුර්ආන් වාකය 

යපන්වන අයුරින් මුස්ලිම් 

වරුන්ට එයරහිව  සටන් කර, 

ඔවුන්ට හිරිහැර කර, නීතිය 

උල්ෙිංඝනය කරන දුෂ්ට 

පාෙකයන්ට එයරහිව මිස, අන් 

කිසිම යේතුවකට ඉස්ොම් 

දහයමහි බෙ කිරීමක් යහෝ 

ආක්රමණය කිරීමක් යහෝ නැත. 



 

 

 

     සතය එයෙසම හඳුන්වා 

යදමින් ඉස්ොම් දහම පැසසුම් 

කළ ඇතැම් බටහිර 

යල් කයින්යේ අදහස් පහත 

දක්වමු. 

·        “ඉස්ොම්: සිංකල්ප හා 

අර්ථ කථනය“ යන ග්රන්ථයයහි 

යහන්රි ද යකස්ට්රි ප්රභුව වරයා 

යමයස් පවසයි: ‘තමන් හා 

එකඟ යනොවන ජනතාව හා 

කටයුතු කිරීයම්දී සාමකාමි 

භාවය හා ස්වාධිනත්වය 

අනුමත කිරීම පිළිබඳව 

මුස්ලිම්වරු විශිෂ්ට පිරිසක් 

වුහ.‘ 



 

 

 

·        යරොබින්සන් නම් 

විේවයතක් යමයස් පවසයි: 

“ඔවුන්යේ ආ යම් 

ජයග්රහණයට තියබන ආදරය 

සමඟ යහපත් සැෙකිලි දැක්වීම 

මිශ්රණය කළ එකම 

ජනතාව  මුහම්මේ 

තුමාණන්යේ අනු ාමික යින් 

පමණි.යමම ආදරය නිසා 

විජයග්රහණය කරා  මන් 

කිරීමට දිරි  න්වනු ෙැබුයවෝය. 

යම් ආකාරයයන් විජයග්රාහී 

යස්නාිංක පිටුපසින් සෑම විටම 

ආවරණය සැෙසුයව් 

කුර්ආනයයි. ඔවුන්යේ යුද 

 මයන්, සෑම  යුේධමය 



 

 

 

අවස්ථාවක අතයවශය යයන් 

සිදු වන අවම හානිය හැර දුෂ්ට 

පාෙනයේ කිසිදු සෙකුණු පවා 

දක්නට යනොතිබුණි. ඉස්ොමය 

පිළි ැනීම ප්රතික්යෂ්ප කළ 

වහල් යස්විකාවක් පවා 

ඝාතනයට ෙක් යනො කයළෝය.“ 

·        “අරාබි ශිෂ්ටා ාරය“ නම් 

ග්රන්ථයේ කර්තෘවරයා වන 

ගුස්යටොෆ් යෙ යබොන් පවසන්යන් 

යමයස්ය. “අල් කුර්ආනය 

පැතිරීමට  බෙහත්කාරකම 

සාධකයක් යනොවිය. තමන් ජය 

 ත් පළායත් ජනතාවට ඔවුන් 

කැමති ආ මක් ඇදහීමට අරාබි 

වරු නිදහස දුන්හ. ඇතැම් 



 

 

 

ක්රිස්තියානුවන් ඉස්ොම් දහමට 

පිවිසී අරාබි භාෂාවද ඉය න 

 ත්යත් නම්, එයට යේතු වුයේ 

විජයග්රාහි යස්නාව දැක් වු 

යුක්ති සහ ත හැසිරීමයි. යම් 

ජනතාව යමයට යපර යමවැනි 

හැසිරීමක් තම සමාජයේ කිසි 

දිනක දැක තිබුයණ් නැත. අන් 

ආ ම් හී දක්නට යනොමැති 

පහසුතාව ඉස්ොමයේ තිබුණි.“ 

සිරියාව, ඊජිප්තුව, ස්පාඤ්ඤය 

වැනි ඔවුන් ජය  ත් සෑම 

රටකම පුරවැසියන්ට 

කාරුණිකව සැෙකූ අතර, 

ඔවුයනොවුන්යේ නීතිය, පාෙන 

ක්රමය සහ ආ ම දි ටම 



 

 

 

අනු මනය කිරීමට රට වැසියන් 

යවතට ඔවුන් අනුබෙ දුන්හ. 

එයහත් එම රට වැසියන් 

ආරක්ෂා කිරීමට වැය වන 

වියදම සඳහා ඉතා සුළු 

ප්රමාණයක බේදක් අය කළහ. 

මුස්ලිම් යනොවන ජනතාව 

zසකාත් යනොය වති. යුේධයේ 

ජය ෙැබු අරාබිවරුන් යමන් රට 

වැසියන්ට ඉතාමත් කාරුණික 

හා සාධාරණ සැෙකිලි දැක් වූ 

තවත් යස්නාවක් යහෝ පාෙක 

පිරිසක් අන් කිසිදු ජාතියක් 

දුටුයව් නැති බව අනිවාර්යයයන් 

පිළි ත යුතු සතයයකි.  



 

 

 

     යමවැනි සාධාරණ හා ශිෂ්ට 

සම්පන්න පාෙනය 

සඳහා  කීර්තිය හිමි 

අරාබිවරුන් සමඟ ස්පාඤ්ඤ 

රජු ෆර්ඩිනන්ඩ් සහ ‘විභා  

කිරීම‘ යන නමින් ඔහු අරාබි 

වරුන්ට සිදු කළ සමූහ 

අපරාධය සමාන කළ 

හැකිද?  ක්රිස්තියානු ආ මට 

පිවියසන යෙස බෙ කළ 

ෆර්ඩිනන්ඩ් රජු, මිලියන් 

තුනකට අධික අරාබි ජාතීන්ට 

වද හිිංසා කර. ඔවුන්ව ඝාතනය 

යකයේය. 

     යමම අවස්ථායව හි 

සාධාරණව කල්පනා කරන 



 

 

 

ජනතාව අමතක කළ යනොයුතු 

ප්රශ්නයක් තියබ්. එනම් 

ඉතියයෝපියා වැනි ක්රිස්තියානු 

රාජයයට එයරහිව මුස්ලිම්වරු 

යුේධය ප්රකාශ යනොකිරීමට 

යේතුව කුමක්ද? එයට එකම 

යේතුව, ඉතියයෝපියාව මුස්ලිම් 

වරුන්ට කිසි වියටක සතුරුකම් 

යනොකිරීමයි. එ පමණක් යනොව 

මක්කායව් පිළිම වන්දනා 

කරුවන්ය න් ප්රාණය රැක  නු 

පිණිස සරණ පතා පැමිණි 

ආරම්භක මුස්ලිම් වරුන්ට 

ඉතියයෝපියාව රැකවරණය 

දුන්යන්ය. 



 

 

 

     අසිපත බෙයයන් ඉස්ොමය 

පතුරු වන්නට මුස්ලිම්වරු 

අදහස් කයේ නම්, අරාබි 

යේශයට ඉතාමත් සමීපව 

පිහිටි  එතියයෝපියාවට ඇතුළු 

වන්නට යහෝ එහි ජනතාවට 

ඉස්ොමයට පිවියසන යෙස 

ඇරයුම් කිරීමට යහෝ ඔවුන් 

පසුබට යනොවන්නට තිබුණි. 

     අවසාන වශයයන්, 

ඉස්ොමයට එයරහිව අවි ාරක 

හැඟීම් දක්වන සෑම 

යකයනකුටම යමම ප්රශ්නය 

ඉදිරිපත් කරමු.  



 

 

 

     ශත වර්ෂ දහ හතරකට 

යපර මුහම්මේ සල්ෙල්ොහු 

අයෙයිහි වසල්ෙම් තුමාණන් 

අපවත් වුහ. ඉන් පසුව අප්රිකාව, 

යුයරෝපය, ආසියාව, ඇමරිකාව, 

ඕස්යේලියාව වැන පොත් හී 

ජනතාව මිලියන් කිහිපයක් 

ඉස්ොමයට පිවිසීම පිළිබඳව 

ඔබ දක්වන අදහස කුමක්ද? 

යේව විශ්වාසයයන් යතොර ව, 

නවින යු යේ ජිවත් වූ යමම 

විශාෙ සිං යාව බෙපෑම් නිසා 

යමයස් යවනස් වීමට තීරණය 

කළ බව කිව හැකිද?  

“ඉස්ොම් අයප් අභිමතය“ නම් 

ග්රන්ථයේ තම ජිවිත කථා 



 

 

 

සඳහන් කළ සියලු යදනාටම 

බෙපෑමක් තිබුයණ්ද? බ්රිතානය 

යේ හීඩ්ලී අල් ෆ්රූක් ස්වාමි, 

ඉස්ොමය හරස් මාවයත්, 

මක්කාවට යන මාවත නම් 

ග්රන්ථයය හී කතෘ වන 

ඔස්ට්රියානු ජාතික මුහම්මේ 

අසාේ, අබ්දුල්ොේ අර්චියබෝල්ඩ් 

සිටුවරයා, ඇමරිකානු 

යේශපාෙක  මුහම්මේ 

ඇයෙක්සාන්ඩර් යවබ්, බ්රිතානය 

රජයේ තානාපති ශ්රීමත් 

ජොලුේදින් යරොන්ටන් ස්වාමි, 

ජර්මනියේ ක්රිස්තු දහම පතුරු 

වන මිෂනරිවරයා වන මුහම්මේ 

අමාන් හූම්, හිංයේරියායව් 



 

 

 

ප්රවීන ශාස්ත්රඥයා වන ආ ා්ය 

අබ්දුල් රේමාන් ජර්මායනොස්, 

ඇමරිකායව් හමුදා නිෙධාරි 

යඩොනල්ඩ් R කීල්, ඕෙන්දයේ 

මානව විදයාඤයකු වන R.L. 

මිලීමා  සහ ඔවුන් යමන් තවත් 

විශාෙ පිරිසක් යමම ග්රන්ථයේ 

තමන් ඉස්ොමයට පිවිසීමට 

යේතු වූ සාධක පිළිබඳව ප්රකාශ 

කර ඇත.  

     ඉස්ොම් දහම සම්පූර්ණයයන් 

අධයයනය කර, එහි ප්රතිපත්ති 

 ැන යසොයා බො අවසානයේ 

එයට පිවිසීමට තීරණ කිරීමට 

යේතු සාධක ඔවුන් විසින් 

සඳහන් කර ඇත. ඉස්ොම් දහම 



 

 

 

සෑම යකයනකුයේ හදවතටම 

ස්වාධීනව අමතන යේතුයවන්, 

ඔවුන් එය වටහා ය න 

ඉස්ොමය තුළට පිවියසති. යම් 

සියලු යදනාම, සහ ඔවුන් යමන් 

අනිකුත් අයද අල්ොේයේ දහම 

වන ඉස්ොමයට පිවිසීමට 

යේතුව යමම ඇමතීම යව්. 

අයිරිෂ් ජාතික බර්නාේ යෂෝ 

නම් ප්රසිේධ 

දර්ශනවාදියා  පවසන්යන් 

යමයස්ය.  

     “මම මුහම්මේ තුමාණන්යේ 

ආ ම යවතට යනත් යයොමු 

කයේ ය ෞරවයයන් සහ එය 

අ ය කරමින්ය. එයට යේතුව 



 

 

 

එහි දක්නට තියබන 

අෙිංකාරවත් සහ ඉතා ප්රබෙ 

ජීවනාත්මක භාවයයි. සෑම 

කෙකටම, සහ සෑම 

ස්ථානයකටම  ැෙයපන 

අයුරින් සියල්ෙ එකමුතු කිරීමට 

හැකියාව තියබන, සෑම 

යු යටම අයත් සිත් 

දිනා න්නට හැකි හා 

එකඟතාවට පත් කළ හැකි 

එකම ආ ම ඉස්ොම් පමණී. 

මුහම්මේ තුමාණන් යේ ජීවිත 

කථාව මම කියවා බැලුයවමි. 

මම ත්රිස්තුස් වහන්යස්ට එයරහි 

යකයනක් යනොයවමි. එයහත් 

යමම මහා සත්පුරුෂයා මිනිස් 



 

 

 

සිංහතියේ  ැෙවුම්කාරයා බව 

සඳහන් කළ හැකි යකයනක් 

යැයි මම දකිමි. අද දින මනුෂය 

වර් යාව යහ මඟට ය න 

ය ොස් අනා ත ඉරණම  සකස් 

කිරීමට මුහම්මේ යමන් සත් 

පුරුෂයයක් සිටියේ නම්, යෙොයව් 

ප්රශ්න සියල්ෙ විසඳා මිනිසාව 

සාමය සහ සතුට කරා ඔහු 

ය න යනු ඇතැයි මම විශ්වාස 

කරමි.  යුයරෝපයේ ඉදිරි 

අනා ත ආ ම ඉස්ොම් බව 

මම අනාවැකි පවසමි. 

     බර්නාඩ් යෂෝ ඉස්ොම් 

පිළිබඳව අනාවැකි 

පැවසු  ආකාර යයන් ක්රිස්තු 



 

 

 

දහම ප්ර ාරය කරන 

ඇමරිකායව් පූජක ග්රැහෑම් යබල් 

නැමැත්තා, ක්රිස්තියානු ආ මික 

ධර්ම ප්ර ාර කිරීමට ය ොස් 

පරාජයට පත් වී ආපසු පැමිණ 

පැවසුයව්, “ක්රිස්තියානු ආ ම 

අප්රිකායව් ඉස්ොමයට පරාජයට 

පත් විය. විසි වන ශත වර්ෂයේ 

අවසානයට යපර අප්රිකාව 

සම්පූර්ණයයන් මුස්ලිම් ේවීපයක් 

බවට පත් වනු ඇතැ“ යි ඔහු 

අනාවැකි කීය. 

     යමවැනි සියලු අවස්ථාවන් හී 

බෙ කිරීම් තියබන්යන් කුමන 

තැනකද? ය ෙට ඉහළින් 

අසිපත දිස්නය වන්යන් 



 

 

 

යකොයේද? කවදත් එහි දක්නට 

තියබන්යන් ආයෙෝකයයි - 

ඉස්ොමයේ ආයෙෝක යයි. එහි 

දිස්නය අද පවතින්යන් 

මිනිසුන්යේ හදවත්හීය. එවිට 

මිනිසුන්හට අවයබෝධය ෙබා දී 

ඔවුන්යේ  සිත් තුළ ආයෙෝකය 

පතුරයි. කුර්ආනය යමයස් 

සඳහන් කරයි. 

“අල්ොේ කැමැති යකයනකුට 

සන්මාර් ය යපන්වයි.“ 2: 213 

ප්රශිංසා සියල්ෙ අල්ොේට හිමිය. 


