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අල් කුර්ආනයේ මානව 
අයිතිවාසිකම් -1 
ආචාරිනී රිෆාත් හසන් 

ඇමරිකායේ ලුයිස්විල්ලි විශ්ව විද්යාාලයේ 
ආගමික අධ්යායනනයන සහ මානව ශාස්්රයන ිළිබඳ  

මහාචාරිනී යන 

 
යලොයේ බිලියනනයනක ට අධික මුස්ලිම් ප්රතජාව අත  

ඳහුත යනක්  අල් කුර්ආනයන යක්න්ද්ර යන ක  යගන ීවවත් 
යවති. යමනිසා පැන නගින වැද්යගත් ප්රතශ්නයන “මානව 
හිමිකම් ිළිබඳ  ව අල් කුර්ආනයන පවසන කරුණු 
කිසිවක් තියබ් ද්ය?“ යනන්නයන. 

මුස්ලිම් වරුන් යේ මැේනා කාටා නම් මහා ශාසන 
ප්රයන අල්  කුර්ආනයන ඳව මම සලකමි. කුර්ආනීයන 
සිංකල්පයන යපන්වන  ඉ ණම ට මිනිසා පුබුදු වීම 
වළක්වන යනොයයනක් ඳාධ්යක අප සමාජයේ කවද්යත් 
ඇත. ඒවා නම් (ආගමික, යේශපාලනීයන, ආර්ථික 
වැනි) සාම්ප්රතද්යා වාද්යයන, ඒකාධිපති වාද්යයන, යගෝත්රිلක 
වාද්යයන, ජාති වාද්යයන, ස්ත්රීළ පුරුව වාද්යයන, වහල් භාවයන යහෝ  
ඒ හා සමාන යනොයයනක් ඳාධ්යක සියනල්යලන් මිනිසා ව 
මුද්යවා ගැනීම ිළිබඳ  ව කුර්ආනයේ ඉගැන්වීයම් විශාල 
යකොටසක් ඉදිරිපත් ක  ඇත.  
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لُۡمنَتہَى ٰ   
 
ََلٰ َرب َِّك أ

ِ
 )٢٤)َوَأنَّ إ

“සැඳැවින් ම නුඹයේ ප මාධිපති යවතම යන 
(සියනල්ලන්යේ) අවසානයන ඇත්යත්” සූ ා අන් නුජුම් 
53:42 යනන ප්රතකාශයයන හි යමම අල් කුර්ආනීයන 
සිංකල්පයන තහවුරු ක  ඇත. 

සෑම මානව වර්ගයනාට ම මූලික අයිතීන්  හිමි ඳව 
අල් කුර්ආනයන සනාථ ක යි. යමම මානව හිමිකම් 
සියනල්ල අප තුළ ගැඹුරු ව ස්ථාපනයන වී තියඳන අත , 
එවායින් කිසිවක් තහනම් කිරීම යහෝ උල්ලිංඝනයන 
කිරීම සිදු වුයේ නම්, අපයේ මිනිස් භාවයන ට ක නු 
ලඳන නිග්රුහයනක් සහ අවමානයනක් ඳව සැලකියන ුතතුයන. 

අල් කුර්ආනයන යපන්වන ආකා යන ට, අපයේ 
පැවැත්ම ආ ම්භ වු යමොයහොයත් සිට ම යම් හිමිකම් 
සියනල්ල ආ ම්භ වියන. අප නිර්මාණයන කළ අුතරින් ම 
යම් හිමිකම් ද්ය උත්තරිත  අල්ලාහ් විසින් නිර්මාණයන 
ක න ලැබුයේ මිනිසායේ සම්භාවාතාව තහවුරු 
ක නු ිළණිස යන.  යමම හිමිකම් මගින් අපයේ 
අභාන්ත  සම්පත් සියනල්ල වර්ධ්යනයන කිරීම ට පමණක් 
යනොව අප ස හා අල්ලාහ් යපන්වන ද්යර්ශනයන යවත 
ළඟා විම ට උපකාරී යවයි. එනම්, අල්ලාහ් යපන්වන 
ආකා යයනන් අිළ යවයහසියන ුතත්යත් කුමක් ස හා ද්ය, 
ීවවත් වියන ුතතුයත් කුමක් ස හා ද්ය, සහ ම ණයනට පත් 
වියන ුතත්යත් කුමක් ස හා ද්ය  යනන සියනලු යේ යමහි  
අඩිංගු යේ. 
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අල්ලාහ් විසින් නිර්මාණයන ක න ලද්ය යහෝ පව න 
ලද්ය යහෝ හිමිකම් කිසිවක් මිනිසා විසින් යහෝ 
යලෝකායනන්ත පාලකයයනකු විසින් යහෝ අයහෝසි කළ 
යනොහැක. අල්ලාහ් විසින් සිදු ක නු ලඳන සෑම 
යද්යයනක් ම කුමක් යහෝ යහේතුවක් පද්යනම් ක  තියඳන 
යහයින්, සර්ව කාලීන හා යවනස් කළ යනොහැකි යමම 
මානව හිමිකම් සෑම කලක ම පවත්වා යගන යනා ුතතුයන. 

ීවවත් වීයම් අයිතියන  

 

මිනිස් ීවවිතයේ පවි්රතාව හා සිමා හිත විනනාකම 
ිළිබඳ  ව අල් කුර්ආනයන යමයලස තහවුරු ක යි.  

 ِّ حلَق 
 
َلَّ بِّٱ
ِ
ُ إ َّللَّ
 
َم أ َِّتِّ َحرَّ ل

 
لنَّفَس أ

 
ۦ لََعلَُُّك   َوََل تَقُتلُوإْ أ ٮُُك بِّهِّ َذٲلُُِّك َوصَّ

 )١٥١)تَعقِّلُوَن 

“අල්ලාහ් තහනම් කළා වු ීවවයන නිතානු ූලලව මිස 
යනොනසවු. යමයන ඔඳ වටහා ගනු ිළණිස යමයින් ඔඳ ට 
අණ යකයළේයන.”  සූ ා අල් අනාම් 6:151 

සෑම පුේගලයයනකුයේ ීවවිතයන අනිකුත් පුේගලයනන් 
යේ ීවවිතයන හා සමාන ඳව ද්ය ඒ යහේතුයවන් ඔවුන් 
සියනලු යද්යනා ම එක හා සමාන ව සැලකිලි ලැබියන ුතතු 
ඳව ද්ය පහත ස හන් වාකා යයනහි සා ාිංශයන ස හන් 
ක යි. 
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ََّما قَتََل  َمن ۡۡلَۡرضِّ فَڪَٱَن
 
ا بَِّغۡۡيِّ نَۡفٍس َأۡو فََساٍدٍ۬ ِفِّ أ قَتََل نَۡفَسَۢ

 
 
اأ يع ٍ۬ لنَّاَس ََجِّ

 
ََّمآ َأۡحيَا أ ا َوَمۡن َأۡحيَاَها فَڪَٱَن يع ٍ۬     لنَّاَس ََجِّ

 

 

 

“එඳැවින් - යනයමක් යකයනකු ිළණිස යහෝ භූමියයන 
හි අවැඩක් ිළණිස යහෝ යනොව යකයනකු මැරුවයහොත්, 
ඔහු සියනලු මිනිසුන් මැරූ ඳඳුම යන.” සූ ා අල් මාඉද්යා 
5:32 

යගෞ වයනට හිමිකම් කීයම් අයිතියන 

َن َولََقۡد َكرَّ  هُم م ِّ ـٰ لَۡبۡحرِّ َوَرَزۡقنَ
 
لَۡب ِّ َوأ

 
هُۡم ِفِّ أ ـٰ لۡنَ ٓ َءإَدَم َوََحَ ۡمنَا بَِنِّ

يل ٍ۬  ۡن َخلَۡقنَا تَۡفضِّ مَّ هُۡم عَََلٰ َڪثٍِّۡيٍ۬ م ِّ ـٰ َ لۡن ـٰتِّ َوفَضَّ َب ي ِّ لطَّ
 
 )٠٧)أ

 

“තව ද්ය, සැඳැවින් ම අිළ ආද්යම් යේ ද්යරුවන් ව 
යගෞ වයන ට පත් කයළමු.යගොඩ වියම් හා මුහුයේ අිළ 
ඔවුන්ව ඉසිලුයවමු. තවද්ය, ිළවිතුරු ද්යැයින් අිළ ඔවුන්ට 
ීවවන සම්පත් ලඳා  දුනිමු. තවද්ය අිළ මැවු අයනට වඩා 
අධික වශයයනන් ඔහුව උසස් කයළමු.” සූ ා ඳනු 
ඉස් ාඊල් 17:70.  
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අල්ලාහ ්යේ මැවීම් සියනල්ල විශව්ාසයන භා  ගන්නට 
මැිබ වු යමොයහොයත්  තී ණයනක් ගැනීයම් නිද්යහස තිබු 
මිනිසා එයන භා  ගත් යහේතුයවන් යගෞ වයන ට ඔහු හිමි 
කම් ලැබුයේ යන. යම් ිළිබඳ  ව අල්ලාහ් පවසන්යන් 
යමයසේ යන. 

َبالِّ فَٱَبَۡۡيَ َأن  لۡجِّ
 
ۡۡلَۡرضِّ َوأ

 
َوٲتِّ َوأ ـٰ َم لسَّ

 
ۡۡلََمانََة عَََل أ

 
َّنَّ َعَرۡضنَا أ

ِ
إ

َّهُ  ن
ِ
ُنُۖ إ ـٰ نَس

ِ
َۡل
 
لَهَا أ نۡہَا َوََحَ لۡنَہَا َوَأۡشَفۡقَن مِّ مِّ ا َجُ  ََيۡ  )٠٤)وَل ٍ۬ ۥ ََكَن َظلُوم ٍ۬

“සැඳැවින්ම, අිළ අමානා ව (වගකීම) අහස ්
යකය හි ද්ය මිහිතලයන යකය හි ද්ය කඳු යකය හි (එයන 
උසුලන යලස) ගැන හැ  පෑයවමු. එවිට එයන 
ඉසිලියමන් ඒවා වැළකුයණෝයන. තවද්ය, එයින් (එයන 
ඉසිලීයමන්)  ඒවා බියනට පත් වියන.  (නමුත්) මිනිසා එයන 
ඉසිලීයන. සැඳැවින් ම ඔහු  (තමාට ම) අප ාධ්ය 
ක න්යනකු ද්ය ( ඒ ිළිබඳ  ව) අඥානයයනකු ද්ය වියන.” 
සූ ා අහ්සාබ් 33:72 

යහො   සහ න ක අත  යවනස ද්යැක ගැනීයම් සිහි 
බුේධියන තිඳන නිසා තම අභිමතයන ඉටු කිරීයම් නිද්යහස 
මිනිසා ට තියඳන අත , යමවන් හැකියනාවක්  අනිකුත් 
මැවීම් වලට නැති යහයින් මිනිසා මැවීම් අත  යවනස් 
වී සිිනයි.  යම් ඳව අල්ලාහ් පවසයි. 

ۡۡلَۡرضِّ َخلِّيَفة ٍ۬    
 
ّن ِّ َجاعِّل ٍ۬ ِفِّ أ

ِ
َكةِّ إ

ِ
ٓٮ ـٰ َُّك لِّلَۡملَ ۡذ قَاَل َرب

ِ
   ُۖ َوإ
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 “සැඳැවින් ම, මම යලොව විසුයර් යකනකු පත් 
ක න්යනමි යි ඔඳයේ ප මාධිපති මලක්වරුන් ට 
(කීයේයන).” සූ ා ඳක ා 2:30 

(අයනහපත් කාර්යනයනන් ඉටු කිරීම යහේතුයවන්) 
ඉතාමත් පහත් තත්ත්වයනට මිනිසා පත් වියන හැකි 
නමුත්, මිනිසා ඉතාමත් අලිංකා වත් යලස නිර්මාණයන 
ක නු ලැබු ඳව අල්ලාහ් ප්රතකාශ ක යි. 

ٍيٍ۬    ٓ َأۡحَسنِّ تَۡقوِّ ـَٰن ِفِّ نَس
ِ
َۡل
 
 )٢)لََقۡد َخلَۡقنَا أ

“සැඳැවින්ම, අලිංකා  සිංුතක්තියනකින් අිළ මිනිසා 

යමේයවමු.” සූ ා අත් තීන් 95:4 

චින්තනයන කිරීයම් හැකියනාව මිනිසා ට තියඳන නිසා 
නිවැ දි යේ සහ වැ දි යේ අත  යවනස ඔහු වටහා 
ගනී. එයමන් ම යහො  යේ ඉටු ක  න ක ද්යැයින් 
වැළකි සිටී. මිනිසා ට අල්ලාහ් විසින් යද්යන යලද්ය 
යපොය ොන්දුව, (මහ යපොයළොව මත අල්ලාහ් යේ 
නියයනෝජිතයනන් යලස පත්වීම් ලැබීම ට සුදුසු) 
යහේතුයවන් සෑම මිනිසා ම යගෞ වයන ට සහ ඔවුන්යේ 
ද්යායනාඳ  භාවයන ට ලක් ක නු ලැබියන ුතතුයන. 

 

සාධ්යා ණත්ව යන ලඳන්න ට ඇති අයිතියන 
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لۡقِّۡسطِّ
 
ٱ ِّ ُشہََدإَٓء بِّ َّ َۡي َّللِّ ٲمِّ يَن َءإَمنُوْإ ُكونُوْإ قَوَّ ِّ َّلَّ

 
ُّہَا أ ٱَي ـٰ َ  َوََل  ُۖ ي

لُوإْ  ٓ َأَلَّ تَۡعدِّ رَِّمنَّڪُۡم َشنَـَاُن قَۡوٍم عَََلٰ ُُ لِّ   ََيۡ لُوْإ ُهَو َأۡقَر ۡعدِّ
 
  ُۖلتَّۡقَوىٰ  أ

 َ َّللَّ
 
َُّقوْإ أ ت

 
ُۡيَۢ بَِّما تَۡعَملُوَن   َوأ بِّ ََ  َ َّللَّ

 
نَّ أ
ِ
 )٨) إ

“එම්ඳල විශ්වසයන කළ අයනවලුනි! අල්ලාහ් ට 
නි තුරුව ම බියනවන්යනෝ ද්ය නීතියන ට සාක්ෂිٱ ද්ය න්යනෝ 
ද්ය වනු. සමූහයනක් යකය හි ඔඳයේ යරෝධ්යයන ඔවුන් ට 
අසාධ්යා ණ කිරීම ට යනොයපලයේවා. සාධ්යා ණයන 
ක වු. අල්ලාහ් ට බියන වනු. සැඳැවින් ම, අල්ලාහ් ඔඳ 
ක න ද්යැයන ද්යන්යන් යන.” සූ ා අල් මායිද්යා 5:8 

සාධ්යා ණත්වයන යනන පද්යයන ට අ ාබි භාවායේ 
සිංකල්ප යද්යකක් තියබ්. අේල් (සාධ්යා නත්වයන) සහ 
ඉහ්සාන් (යනහපත්කම සහ සම්පූර්ණත්වයන) අේල් නම් 
සාධ්යා නත්වයන ඉටු ක න යලස අල් කුර්ආනයන නිත  
ස හන් ක න අත , ඉහ්සාන් නමැති යනහපත්කම එම 
අර්ථයන ඉක්මවයි. එනම්, අලාභයන යහෝ අඩුලුහුඬුකම 
ඉවත් ක නු ිළණිස අවශා කටුතතු ඉටු ක  යනථා 
තත්ත්වයන ට පත් කිරීම යනන්න එහි අර්ථයන යේ. 

لُۡقۡرََبٰ َويَۡۡنَى ٰ َعنِّ  
 
ى أ  ذِّ

ِ
يَتآى

ِ
ـٰنِّ َوإ ۡحَس

ِ
َۡل
 
لَۡعۡدلِّ َوأ

 
ٱ َ يَٱ ُۡمُر بِّ َّللَّ

 
نَّ أ
ِ
إ

لُۡمن
 
لَۡفۡحَشآءِّ َوأ

 
لَۡبۡغ ِّ أ

 
كَُّروَن   ڪَرِّ َوأ ََ ُُكۡ لََعلَُّڪۡم تَ ُُ  )٠٧) يَعِّ

“සැඳැවින් ම, අල්ලාහ් සාධ්යා ණත්වයන ද්ය යනහකම ද්ය, 
ඥතීන් ට ිළරි නැමීම ද්ය අණ ක න්යන් යන.  තවද්ය 
අශික්ෂිත ද්යැයින් ද්ය ිළිබකුල් සහගත ද්යැයින් ද්ය සීමාව 
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ඉක්මවා යනෑයමන් ද්ය වළක්වා ලන්යන් යන.” සූ ා අන් 
නහ්ල් 16:90 

යමම කුර්ආන් වාකායයනහි සිංකල්ප යද්යක ම 
ඇතුළත් වන අත , යම්වා යද්යක ම සමඳ තාව ට පත් 
කිරීයම් අද්යහස ට අද්යාල යේ. යකයසේ යවතත්, යමම 
සිංකල්ප යද්යක ම එකම අර්ථයන ස හන් යනොක යි. 
A.A.A. ෆයිසී නම් ප්රතසිේධ්ය මුස්ලිම් විේවයතක් අේල් නම් 
වද්යන ට නිර්වචනයන පවසන විට, අේල් යනනු අඩු වීමක් 
යහෝ අතිරික්තයනක් යනොමැති සමඳ තාව ගැන ස හන් 
ක යි යනනුයවන් පැහැදිලි යකයළේයන. යමම නිර්වචනයන 
පහද්යා යද්යන විට එතුමා යමයසේ කීයේයන. 

නඩුවක ට ඉදිරිපත් වන යද්යපාර්ශවයන ඉදිරිපත් 
ක න ඉල්ලීම් ගැන අධික ණයන එක හා සමාන ව 
සැලකා ඳැලියන ුතතු යන. එම අවස්ථායේ කිසියනම් 
පාර්ශවයන ට අනවශා යලස ඳලපෑම් සිදු කළ 
යනොහැක. තුලාවක තට්ටු යද්යක එක හා සමාන 
මට්ටයම් සිිනන්නාක් යමන්, සාධ්යා ණත්වයන 
සමඳ තාව හඳුන්වා යද්යයි. 

අල් කුර්ආන් පරිවර්තන කර්තවායන ඉටු කළ ප්රතසිේධ්ය 
විේවයතකු වන අබු කලාම් අසාේ (1888 – 1958) 
අේල් ිළිබඳ ව යමයසේ පවසයි. 

සාධ්යා ණත්වයන යනන පද්යයේ අතිරික්තයන ඉවත් කිරීම 
හැ  අන් කිසිවක් තියබ් ද්ය? අඩුවීමක් යහෝ 
අතිරික්තයනක් එහි තිබියන යනොහැක.  සාධ්යා ණත්වයන 
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හඳුන්වන විට සම ඳ  තුලාව සලකුණක් යලස භාවිත 
ක න්යන් එනිසා යන. 

යනම් යකයනක් වැඩියයනන් යහෝ අඩුයවන් කටුතතු 
යනොක නු ිළණිස,  කිසිදු මිනියසක් තවත් 
යකයනකුයේ ඳ  ඉසිලියන යනොහැකි ඳව ද්ය, කිසියවක් 
පරිශ්  ම යනොද්ය ා කිසිවක් ලඳා ගත යනොහැකි ඳව ද්ය 
අල් කුර්ආනයන පවසයි. 

ٓ  (٦٣)َأۡم لَۡم يُنَبَّٱ ۡ بَِّما ِفِّ ُُصُفِّ ُموََسٰ    ٰ ى َوِفَّ ِّ َّلَّ
 
مَي أ ۡبَرٲهِّ

ِ
َوإ

َرٰى  (٦٠) َۡ ۡزَر ُأ َرة ٍ۬ وِّ ُر َوإزِّ َلَّ َما  (٦٨) َأَلَّ تَزِّ
ِ
ـٰنِّ إ نَس

ِ
َّيَۡس لِّۡل َوَأن ل

  (٦٠)َسَعٰ  

“නැතිනම් මූසා යේ යල්ඛනයනන් හි ඇති ද්යෑ ිළිබඳ  
ව ඔහු  ට ද්යැනුම් යද්යනු යනොලැබුයේ ද්ය? තවද්ය, 
(අල්ලාහ්යේ නියයනෝගයනන්) සම්පූර්ණයයනන් ඉටු කළ  
ඉබ්රාාහීම්ම් යේ (යල්ඛනයයනහි) ද්ය, ඳ  උසුලන්යනකු  
යවයනයක කු යේ (පාපයේ) ඳ  යනොඋසුලන ඳව ද්ය. 
මිනිසා ට ඔහු වෑයනම් කළ ද්යෑ හැ  යවන එකක් නැති 
ඳව ද්ය (ඔහු ට ද්යැනුම් යද්යනු යනො ලැබුයේ ද්ය?” සූ ා අන් 
නජ්ම් 53: 36 සිට 39 ද්යක්වා. 

යකයනකු යේ යපෞේගලික කුසලතා අේල් හි 
යකොටසක් වන අත , යකයනකුයේ කුසලතා 
ඔහුයේ/ඇයනයේ විංශයන, ස්ත්රිل පුරුවතාව, යලෞකික 
සාර්ථකත්ව යන, ආගම වැනි ද්යැයින් නිර්ණයන යනොවන 
ඳව අල් කුර්ආනයන අපට උගන්වයි. ධ්යර්මිව්ඨ භාවයන 
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යනනු ඊමාන් නමැති යේව විශ්වාසයන, ුතක්ති සහගත 
අමල් නමැති ක්රිනයනාවන් යගන් සමන්විත ඳව අල්ලාහ් 
ප්රතකාශ ක යි.  

  َّ لۡبِّ
 
ـٰكِّنَّ أ َ ُِّ َول لَۡمۡغرِّ

 
قِّ َوأ لَۡمۡۡشِّ

 
َبَل أ ُّوإْ ُوُجوَهُُكۡ قِّ َّ َأن تَُول لۡبِّ

 
َّيَۡس أ ل

ڪَ
ِ
ٓٮ ـٰ لَۡملَ
 
رِّ َوأ َِّ ۡۡلَ

 
لَۡيۡومِّ أ

 
ِّ َوأ َّللَّ

 
ـَۧن َوَءإََت َمۡن َءإَمَن بِّٱ ي ِّ لنَّبِّ

 
ـٰبِّ َوأ ۡلكِّتَ

 
ةِّ َوأ

يلِّ  بِّ لسَّ
 
ۡبَن أ
 
ـٰكَِّۡي َوأ لَۡمَس

 
َمٰ  َوأ ـٰ لَۡيتَ

 
لُۡقۡرََبٰ َوأ

 
ۦ َذوِّى أ هِّ لَۡماَل عَََلٰ ُحب ِّ

 
أ

لُۡموفُوَن 
 
لزََّڪٰوَة َوأ

 
لَٰوَة َوَءإََت أ لصَّ

 
ُِّ َوَأقَاَم أ ِّقَا لر 

 
لَِّۡي َوِفِّ أ

ِ
آٮ لسَّ
 
َوأ

هَ ـٰ َذإ َع
ِ
ۡ إ ِهِّ لَۡبٱ ۡسِّ  ُُۖدوإْ بَِّعهۡدِّ

 
َۡي أ ِِّ إٓءِّ َو َّ لََّّ

 
لَۡبٱ َۡسآءِّ َوأ

 
ِّيَن ِفِّ أ ـٰبِّ لصَّ

 
     َوأ

يَن َصَدقُوإْ  ِّ َّلَّ
 
َك أ
ِ
ٓٮ ـٰ َ لُۡمتَُّقوَن  ُُۖأْول

 
َك ُِهُ أ

ِ
ٓٮ ـٰ َ  )١٠٠) َوُأْول

“ඔඳ යේ මුහුණ නැයගනහි  යද්යස ට යහෝ 
ඳස්නාහි  යද්යස ට යහෝ හැ වීම (පමණක්) යනහකම 
යනොයේ. එයහත්, යනහකම් නම් අල්ලාහ් ගැන ද්ය, 
අන්තිම දින ගැන ද්ය, මලක් වරුන් ගැන ද්ය, පුස්තක 
ගැන ද්ය, නබිවරුන් ගැන ද්ය විශ්වාස ක , යේපළ 
නෑසියනන්ට ද්ය,  අනාථයනන්ට ද්ය,  දුගියනන්ට ද්ය,  මගියනන්ට 
ද්ය, යනදියනන්ට ද්ය, වහලුන් නිද්යහස් කිරීමට ද්ය, යඳද්යා දී 

සලාත් හි නි තව ද්ය, zසකාත් යගවා ද්ය, ගිවිසුම් ඉටු ක  
ද්ය, යලඩ දුක්, දිිබඳුකම, ුතද්ය බියන ඉවසා සිටීමයන.  ඔවුහුම 
යන සතා වන්තයයනෝ. ඔවුහුම යන සිරිත් විරිත් 
 කින්යනෝ.” සූ ා ඳක ා 2:177. 
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 ٓ ـٰ َ َل ي
ِ
ُُكۡ ُشُعوًب ٍ۬ َوقََبآٮ ـٰ ن َذَكٍرٍ۬ َوُأنََثٰ َوَجَعلۡنَ ُُك م ِّ ـٰ َّنَّ َخلَۡقنَ

ِ
لنَّاُس إ

 
ُّہَا أ َأي

ِّ أَ   لَِّتَعاَرفُٓوإْ  َّللَّ
 
نَد أ نَّ َأۡڪَرَمُُكۡ عِّ

ِ
ۡي ٍ۬   تَۡقٰٮُُكۡ  إ بِّ ََ َ عَلِّمي   َّللَّ

 
نَّ أ
ِ
 ۞ (١٦) إ

“සැඳැවින් ම, අල්ලාහ් අබියනස නුඹලායගන් ඉතා 
යේේව්ඨයනා නුඹලා යගන් ඉතා බියන භක්තිකයනා යන. 
සැඳැවින් ම, අල්ලාහ් සර්වඥයන. අභිඥානවන්තයන.” 
සූ ා හුජ ාත් 49:13. 

ද්යහයම හි ක්රිනයනාලිලි යනොවන විශව්ාසීන් සහ අල්ලාහ ්
යේ මාර්ගයේ ක්රිනයනාලිලි ව පරිේම ද්ය න අයන ිළිබඳ  ව 
සූ ා අන් නිසා යවන් ක  යපන්වයි. 

هُِّدوَن  ـٰ لُۡمَج
 
رِّ َوأ َ لََّّ

 
نَِّۡي غَۡۡيُ ُأْوَلِّ أ لُۡمۡؤمِّ

 
َن أ ُدوَن مِّ عِّ ـٰ لَۡق

 
َتوِّى أ َلَّ يَس ۡ

ہِّمۡ  ِّ بِّٱَۡمَوٲلِّهِّۡم َوَأنُفسِّ َّللَّ
 
يَن بِّٱَمۡ   ِفِّ َسبِّيلِّ أ هِّدِّ ـٰ لُۡمَج

 
ُ أ َّللَّ

 
َل أ َوٲلِّهِّۡم  فَضَّ

يَن َدَرَجة ٍ۬  دِّ عِّ ـٰ لَۡق
 
ہِّۡم عَََل أ َِنٰ    َوَأنُفسِّ لُۡحس ۡ

 
ُ أ َّللَّ
 
اٍ۬ َوعََد أ ُُ ُ    َو َّللَّ

 
َل أ  َوفَضَّ

ي ٍ۬ا  ُِّ إ َع يَن َأۡجر  دِّ عِّ ـٰ لَۡق
 
يَن عَََل أ هِّدِّ ـٰ لُۡمَج

 
 )٠٥)أ

“විශ්වාස ක න අයන අතුය න් නියනම අසනීපයනක් 
යනොමැති ව (ුතේධ්යයන ට යනොයගොස්) සිින අයන, තම 
යේපළ ද්ය, ීවවිතයන ද්ය අල්ලාහ ්යේ මාර්ගයයන හි පරිතාාග 
ක න අයන ට සමාන යනොයවති. තම යේපළ ද්ය, ීවවිතයන 
ද්ය කැප කළ අයනයේ ත ාති ම (ුතේධ්යයන ට යනොයගොස්) 
සිිනයන අයනට වඩා අල්ලාහ් උසස් ක  ඇත. සියනල්ලට ම 
යහො ම ද්යැයන අල්ලාහ් ගිවිසුම් දී ඇත. (එයහයින් සටන් 
කිරීම ිළණිස යනොයගොසින්) සිිනයන අයන ට වඩා සටන් 
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කළ අයන අල්ලාහ් මහත් වූ ඵලවිපාක දී උසස් 
යකයළේයන.” සූ ා අන් නිසා 4:95 

අේල් හීම් සා යන ට එකඟ ව, තාාග ලඳනු ිළණිස 
වියශේව කුසලතා සැලකිල්ලට ගනු ලඳන අුතරින් ම 
වියශේව අවස්ථාවන් ද්ය සැලකිල්ල ට ගනු ලඳයි. 
නිද්යසුනක් වශයයනන් දු ාචා යේ හැසිරීම යනන ව ද්ය ට, 
ිළරිමි හා කාන්තාව ට එක හා සමාන ද්යඬුවම් යද්යන 
යලස අල් කුර්ආනයන උපයද්යස් යද්යයි.  යකයසේ යවතත්, 
අසමාන සමාජ තත්ත්වයන ට අයනත් කාන්තාවන් ට  
යද්යන ලද්ය ද්යඬුවම එක හා සමාන යනොවන ඳව කුර්ආන් 
ප්රතකාශ ක යි. යමයනට එකඟ ව වහල් යසේවිකාවක් කළ 
දු ාචා  ව ද්ය ට නියනමිත ද්යඬුවමින් අඩක් පනවන අල් 
කුර්ආනයන, නබි (සල්) තුමාණන්යේ බිරියනන් එම ව ද්ය 
කයළේ නම්, නිද්යහස් මුස්ලිම් කාන්තාවක ට යද්යනු ලඳන 
ද්යඬුවම් යමන් යද්යගුණයනක් යද්යන යලස අණ ක යි. 

නබි (සල්) තුමාණන් යේ  බිරියනන් විශ්වාසීන්යේ 
මෑණියනන් යනැයි හැඳින්වනු ලඳන යහයින් උසස්තම 
සද්යාචා  ප්රතමිතියනක් උසුලන ඳව අල් කුර්ආන්  ක න 
ප්රතකාශයන අප ට ද්යැක ගත හැක. යමම මෑණියනන්යේ 
සෑම ක්රිනයනාවක් ම මුස්ලිම් සමාජයන ට මඟ යපන්වීමක් 
වීම යමහි අ මුණ යේ. එයහත්, සමාජයේ අස ණ 
තත්ත්වයේ ීවවත් වන වහල් යසේවිකාවන් ට ඉස්ලාම් 
ද්යක්වන අනුකම්පාව යහේතුයවන් ඔවුන් ට ඉස්ලාම් 
සාධ්යා ණයන සලසන ඳව ද්යැක ගත හැක. 
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අේල් නම් සාධ්යා ණත්වයන අල් කුර්ආනයන නිත  
අණ ක න අත ,  ඉහ්සාන් නම් සිංකල්පයන කුර්ආනයන 
වියශේව තත්ත්වයනක් ද්යක්වයි. එහි වද්යනානුසා යයනන් 
ද්යක්වන අර්ථයන, අලාභයන හා අඩු ලුහුඬුකම් ඉවත් ක  
සමානතාව පවත්වා යගන යනෑමයි. යමම වචනාර්ථයන 
යනටයත් ප මාද්යර්ලි උම්මා යනොයහොත් සමාජයන යනනු 
කුර්ආන් පවසන්යන් කුමක් ද්යැයි විමසමු. 

උම්මා යනන පද්යයන උපුටා ගනු ලැබුයේ උම් (අ ාබි 
ඳසින් මව) යනන මුල් පද්යයයනන් යන. තම ද්යරුවන් සියනලු 
යද්යනා ම එක හා සමාන යනොවන ඳව ද්ය, ඔවුන්යේ 
අවශාතා එකියනක ට යවනස් වන ඳව ද්ය මවක් ද්යැන 
සිිනයනත් ඔවුන් සියනලු යද්යනාට ම සැලකිලි ද්යක්වයි. 
එයමන් ම ප මාද්යර්ලි උම්මා, තම සෑම සාමාජිකයනන් 
යකය හි ම සැලකිලි ද්යක්වයි. 

තම ද්යරුවන් අත  එක් ද්යරුයවකු ට පමණක් වියශේව 
සැලකිලි ද්යැක්වීම අසාධ්යා ණ ඳව ද්යැන සිිනයනත්, තම 
ආඳාධිත ද්යරුයවකු ට අමත  සැලකිලි ද්යක්වන මව 
යකයනක් සිදු ක න්යන් අසාධ්යා ණ ඳව කිසියවක් 
යචෝද්යනා යනොනගයි. ඇත්ත වශයයනන් ම තම දද්යනික 
ීවවිත අවශාතා සමහ ක් යහෝ කිසිවක් කළ යනොහැකි 
ආඳාධිත ද්යරුවා ට වියශේව සැලකිලි මගින් ඔහුයේ 
ඌනතාවට ස ණ වන එවැනි මවක් ඉහ්සාන් නම් 
ගුණයේ හ යන  තවත් අලිංකා  ව ප්රතකාශ ක න ඳව 
කිව ුතතුයන. 
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මිනිස් සමාජයේ ව ප්රතසාද්ය අහිමි ිළරිස වන කාන්තා 
වන්, අනාථ ද්යරුවන්, දුප්පත් හා දුඳල හා සුළුත  
ජනතාවට අනුකම්පා ද්යැක්වීම තුිබන් ඉහ්සාන් 
මුර්තිමත් වන ඳව සලකන්න. 

1වන යකොටස අවසානයි. 

ආචාර්ය  ිෆාා්  සන් මියන. ජාතාන්ත  ඉස්ලාමියන 

පර්යේවණ පද්යනම (IRFI) ආයනතනයේ 
සාමාජිකාවකී. ඇමරිකායේ, යකන්ටකි පළායත්, 
ලුවිස්විලි විශ්ව විද්යාාලයේ  ආගමික අධ්යායනනයන හා 
මානව ශාස්්රයන ිළිබඳ  මහාචාරිනියනකි. 

 

ඔයබ් අගනා අද්යහස් යමම ලිිළනයනට ද්යන්වන්න. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

අල් කුර්ආනයේ මානව 

අයිතිවාසිකම් -3 
ආචාර්යා රිෆාත් හසන් 

ඇමරිකායේ ලුයිස්විල්ලි විශ්ව විද්යාාලයේ 

ආගමක අධ්යායනනයන සහ මානව ශාස්්රයන ිළිබඳ  
මහාචාරිණි 

 

පීඩනයන සීමාව ඉක්ම වන විට 
සිංරමණයන කිරියම් අයිතියන 

අල් කුර්ආන් හීම් ඉගැන් විම ට එකඟ ව මුස්ලිම් 
ව යයනකු යේ ප ම ළැදිකම අල්ලාහ් යකය හි තිබියන 
ුතතු අත , එයන එක්ත ා භූමියන ට යහෝ පළාතක ට සීමා 
කළ යනොහැකියන.  තම නබිත්වයේ දූත යමයහයන 
සම්පූර්ණ කිරීම ිළණිස, තමා උපන් භූමියන වන මක්කා 
නග යන හැ  ද්යමා මදිනාව ට සිංරමණයන කිරීම ට නබි 
(සල්) තුමාණන් තී ණයන කළහ. යමම හිජ් ා කිරීයම් 
සිේධියන මුස්ලිම් වරුන් ට ඉතාමත් වැද්යගත් ඓතිහාසික 
සහ ආධ්යාාත්මික සිේධියනක් ඳව ට පත් ව ඇත. තම 
උපන් ස්ථානයන දුව්ට හා ඳලවත් පීඩායවන් ිළරුණු 
පරිස යනක් ඳව ට පත්ව එහි දී අල්ලාහ් යකය හි සිදු 
කළ ුතතු ආගමික ඳැඳීම් ඉටු කිරීම ට යහෝ 
සාධ්යා ණත්වයන ස්ථාපනයන කිරීම ට යනොහැකි වුයේ 
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නම්, මුස්ලිම් වරුන් ට එම භූමියයනන් ඉවත යනන යලස 
ඇ ුතම් යද්යනු ලැයඳති. 

පහත ස හන් ඳලවත් වැකි යද්යස අවධ්යානයන යයනොමු 
ක මු. 

نُفِسِهْم قَالُوا ِفيَم ُكنتُمْ 
َ
يَن تََوفَّاُهُم الَْمََلئَِكُة َظالِِِم أ ِ قَالُوا  ۖ   إِنَّ اَّلَّ

رِْض 
َ
رُْض اللَّـِه َواِسَعة   ۖ   ُكنَّا ُمْستَْضَعِفنَي ِِف اْْل

َ
لَْم تَُكْن أ

َ
 قَالُوا أ

َواُهْم َجَهنَّمُ  ۖ   َفتَُهاِجُروا ِفيَها
ْ
ئَِك َمأ ـٰ ولَ

ُ
وََساَءْت  ۖ   فَأ

 ﴾٧٩﴿ َمِصري ا

“තමන් ට තමන් ම  අප ාධ්ය ක  යගන සිිනන අයන යේ 
ප්රතාණයන මලාඉකා වරු අත් පත් ක  ගන්නා කල් හීම්, 
නුඹලා යකයසේ සිිනයනහු ද්යැ යි (මලාඉකාවරු) 
ඇසුයවෝයන. (ඔවුහු) අිළ භූමියයන හි දුඳලයින් ව සිිනයයනමු 
යනැයි කීයවෝයන.  අල්ලාහ් යේ යපොයළොව ඉතා විශාල 
යනොයේ ද්ය? නුඹලා ඳැහැ  යනොවුයේ මන්ද්යැ? යි 
කීයවෝයන. ඒ අයන, ඔවුන් නිවසන තැන ජහන්නම් යන, 
නපුරුයන යනන තැන.” 

 َ اِن ََّل ي ْستَِطيُعوَن إَِّلَّ الُْمْستَْضَعِفنَي ِمَن الِرَِّجاِل َوالنَِِّساِء َوالِْوْْلَ
 ﴾٧٩﴿ ِحيلَة  َوََّل َيْهتَُدوَن َسِبيَل  

“පුරුවයනන්යගන් ද්ය ස්ත්රීළන්යගන් ද්ය කුඩා ද්යරුවන්යගන් 
ද්ය, කිසිම ප්රතතිකා යනක් ලඳා ගැනීම ට අයපොයහොසත්ව 

http://tanzil.net/#4:97
http://tanzil.net/#4:98
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ද්ය, (එයින් ඳැහැ  යනාම ට) මඟ යනොද්යැන ද්ය සිිනයනවුන් 
හැ  යන.” 

ئَِك  ـٰ ولَ
ُ
ن َيْعُفَو َعنُْهمْ  فَأ

َ
ا  ۖ   َعََس اللَّـُه أ َوََكَن اللَّـُه َعُفوًّ

  ﴾٧٧﴿ َغُفور ا

“යමොවුන් (අන් අයන) ට අල්ලාහ් ක්ෂُමාව යද්යනු නැත. 
තව ද්ය අල්ලාහ් ඉවසන්යන් යන. කමා ක න්යන් යන.” 

ْد ِِف   ـِه ََيِ
ا َوَمن ُيَهاِجْر ِِف َسِبيِل اللَّ ِِري  ا َك رِْض ُمَراَغم 

َ
 اْْل

ا إََِل اللَّـِه َورَُسوِِلِ ُثمَّ يُْدِرْكُه  ۖ   وََسَعة   َوَمن ََيُْرْج ِمن بَيِْتِه ُمَهاِجر 
ْجُرُه لََعَ اللَّـهِ 

َ
َوََكَن اللَّـُه َغُفور ا  ۖ   الَْموُْت َفَقْد َوَقَع أ

ا  ﴾٠١١﴿ رَِّحيم 

 “අල්ලාහ් යේ මාර්ගයයන හි යනයමක් නික්ම යනන්යන් ද්ය 
ඔහු යපොයළොයව හි විශාල පහසුකම් ඇති තැන් ද්ය, 
යසෞඛායන ස්ථානයනන් ද්ය ලඳන්යන් යන. යනමකු ඔහු යේ 
නිවස හැ  අල්ලාහ් යවත ද්ය ඔහු යේ  සූල් ව යනා යවත 
ද්ය නික්ම යනන කල් හි ඔහු ට ම ණයන සිදු වුව යහොත් 
සැඳැවින් ම, ඔහු යේ ඵල විපාක අල්ලාහ් යකය හි යන. 
අල්ලාහ් ක්ෂُමාව යද්යන්යන් යන. ද්යයනාලු යන.” සු ා නිසා 
වාකා 97 සිට 100 ද්යක්වා. 

http://tanzil.net/#4:99
http://tanzil.net/#4:100
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යසෞන්ද්යර්යනමත් අලිංකා යන සහ අල්ලාහ් 
යේ ආලිර්වාද්යයන භුක්ති විඳීම ස හා වු 
අයිති වාසිකම්. 

“ීවවිතයේ සියනලු යහො  සහ අලිංකා  යේ (ඒවා තහනම 
ට ලක් වූ ඳව වියශේවයයනන් ස හන් යනොවුයේ නම්) 
විශ්වාසීන් ට නීතානුූලල ඳව ප්රතකාශ කිරීයමන්, 
ීවවිතයන ප්රතතියක්ෂُප ක න සනාාසිභාවයන, යලොව 

යනොහිමියනන ගමන (world renunciation) සහ 
තමාට ම  හිිංසා පමුණු වන උග්රුතාපසයන යනන සියනල්ල 
මිනිසා ට නුසුදුසු ඳව අල් කුර්ආනයන ඇඟවීම් ක යි.” 

යභෞතික, ස්වභාවික, ආශච්ර්යනයන සිේධින් අල්ලාහ ්යේ 
සිංඥාවන් යලස ස හන් ක න අල් කුර්ආනයන, යනමක් 
ද්යැකීයමන් ලැයඳන අවයඳෝධ්යයන ට ිළිබකුල් ක න 
පැ ණි ග්රීැසියේ හ යන ට හාත් පසින් ම යවනස් යන.  

අල් කුර්ආනයේ ඉතා වැද්යගත් වාකායනන්, අප වටා සිදු 
වන අල්ලාහ් යේ මැවීයම් අසීමිත ක්රිනයනාකාරිත්ව යන 
ිළිබඳ  ව දීර්ඝ ව කල්පනා කිරීයමන් ලැබියන හැකි 
ඥානයන සහ තීක්වණ බුේධියන යකය හි මිනිසා යේ සිත 
යයනොමු ක යි. 

තාපස විනයන මුස්ලිම් වරුන් ට නිර්යේශ යනොකළ 
ඳව අල් කුර්ආන් පවසයි.  
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َة   يَِّتِهَما انلُّبُوَّ ا َوإِبَْراِهيَم وََجَعلْنَا ِِف ُذِرِّ رَْسلْنَا نُوح 
َ
َولََقْد أ
ْهتَد   ۖ   َوالِْكتَاَب  نْ  ۖ   فَِمنُْهم مُّ ِِرٌي ِمِّ ُثمَّ  ﴾٦٢﴿ ُهْم فَاِسُقونَ َوَك

جِنيَل  يْنَا بِِعيََس ابِْن َمْرَيَم َوآتَيْنَاُه اإْلِ ٰ آثَارِِهم بِرُُسِلنَا َوَقفَّ يْنَا لََعَ َقفَّ
فَة  َورَْْحَة  َورَْهبَاِنيَّة  

ْ
يَن اتَّبَُعوُه َرأ ِ اْبتََدُعوَها َما  وََجَعلْنَا ِِف قُلُوِب اَّلَّ

َكتَبْنَاَها َعلَيِْهْم إَِّلَّ ابِْتَغاَء رِْضَواِن اللَّـِه َفَما رََعوَْها َحقَّ 
ْجَرُهمْ  ۖ   رََِعيَِتَها

َ
يَن آَمنُوا ِمنُْهْم أ ِ نُْهْم  ۖ   فَآتَيْنَا اَّلَّ ِِرٌي ِمِّ َوَك

 ﴾٦٢﴿ فَاِسُقونَ 

“පසු ව, ඔවුන් යේ ිළයනව  මත (අනුගමනයන ක මින්) 
අප යේ  සූල්වරුන් අනුිළිබයවල ට අිළ යනැේයවමු. තව 
ද්ය, මර්යනම් යේ පුත් ඊසා ව  ද්ය අනුිළිබයවල ට අිළ 
යනැවීමු. තව ද්ය ඔහු ට අිළ ඉන්ීවල යන ිළරිනැමු යවමු. ඔහු 
ව අනුගමනයන කළවුන් යේ හද්යවත් තුළ යසයනහස ද්ය 
කරුණාව ද්ය අිළ ඇති කයළමු. තව ද්ය ඔවුහු ආ ම්භ 
ක , එයන ිළළපදින අුතරින් ිළිබ යනොපැේයද්යෝයන. අිළ 
ඔවුන් ට එයන නියනම යනොකයළමු. එ ඳැවින් ඔවුන් 
අතරින් විශ්වාස කළවුන් ට ඔවුන් යේ ප්රතතිඵල අිළ 
ලඳා දුනිමු. ඔවුන් අතුරින් යඳොයහෝ යද්යනා පාපත යින් 
යන.” සූ ා අල් හදීේ 57:27- 28 

ම ණයයනන් මතු යලෝකයන, යම් ීවවිතයන ට වඩා 
යඳොයහෝ  වැද්යගත් ඳව මුස්ලිම්වරු මතකයේ තඳා 
ගත ුතතු යන. එයහත් යමයලොව ීවවිතයයන හි අල්ලාහ් 

http://tanzil.net/#57:26
http://tanzil.net/#57:27
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යේ මැවීම් තුිබන් සහ ඔහුයගන් ලැයඳන 
තිිබණයනන්යගන් සතුටු විඳීම තහනම් ඳව පවසන 
සෘණාත්මක සිතුවිලි සියනල්ල ප්රතතික්යවේප ක න 
යලස මුස්ලිම් වරුන් ට උපයද්යස් යද්යනු ලැයඳති. 

َم ِزينََة اللَّـِه  ِيِّبَاِت ِمَن قُْل َمْن َحرَّ ْخَرَج ِلِعبَاِدهِ َوالطَّ
َ
الَِِّت أ

ْزقِ  ْنَيا َخالَِصة  يَْوَم  ۖ   الِرِّ يَن آَمنُوا ِِف اْْلَيَاِة اْلُّ ِ قُْل ِِهَ لَِّلَّ
ُل اْْليَاِت ِلَقْوم  َيْعلَُمونَ  ۖ   الِْقيَاَمةِ  لَِك ُنَفِصِّ  ﴾٢٣﴿ َكَذٰ

“අල්ලාහ් - ඔහුයේ  වහලුන්ට යහිබ කළ අල්ලාහ් යේ 
ලක්ෂُණ (තිිබණ) ද්ය යඳොජුයනන් යහො  ද්යැයන ද්ය තහනම් 
කයළේ කවය ක් ද්ය? යි ඔබු කියනනු. එයන යමයලොයව දී 
විශ්වාස කළ අයනටත් අන් අයනටත් යන. නුවණැති  
ජනතාව ට සිංඥාවන් යමයලස පැහැදිලි ක න්යනමු.” 
සූ ා අල් අඅ ාෆ් 7:32. 

සියනලු වර්ගයන ට අයනත් අලිංකා  යේ ප්රිනයන කිරීම ිළණිස 
යකයනකු යේ යසෞන්ද්යර්යනා ිළිබඳ  ද්යැනුම සිංවර්ධ්යනයන 
කිරීයම් අයිතියන කුර්ආනයන තහවුරු ක යි. මිනිස් 
සමාජයන යපෝවණයන කිරීම ස හා අල්ලාහ් විසින් 
සපයනන ලද්ය සියනල්යලන් සතුටු වීයම් අයිතියන ීවවිතයන 
තහවුරු ක න කුර්ආනයේ ද්යර්ශනයන තුළ ගුඹුරු ව 
අඩිංගුවී ඇත. 

 

http://tanzil.net/#7:32
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යපෝවණයන ලැබීයම් අයිතිවාසිකම් 

සෑම ීවවියයනකු ම තම යපෝවණයන ස හා අල්ලාහ් යවත 
රැඳී සිිනන ඳව අල් කුර්ආන් යපන්වා යද්යයි. සියනලු ද්යැයන 
හි හිමිකම අල්ලාහ් හැ  අන් කිසියවකු ට අයනත් 
යනොවන ඳව ඉස්ලාමයේ සමාීවයන, ආර්ථික, 
යේශපාලනීයන රමයේ මූලික සිංකල්පයන පවසයි. 

යම් ඳව අල්ලාහ් ප්රතකාශ ක න්යන් යමයසේයන. 

رِْض إَِّلَّ لََعَ اللَّـِه ِرْزُقَها َوَيْعلَُم ُمْستََقرََّها َوَما مِ  
َ
ن َدابَّة  ِِف اْْل

ِبني   ۖ   َوُمْستَوَْدَعَها  ﴾٢﴿ ُُكٌّ ِِف ِكتَاب  مُّ

“තමායේ යනැපීම අල්ලාහ් යකය හි   ා පවතින මිස 
යපොයළොයව හි ප්රතාණියයනක් නැත. එයන රැය න තැන ද්ය 
වසන තැන ද්ය ඔහු (අල්ලාහ්) ද්යන්යන් යන. සියනල්ල 
පැහැදිලි පුස්තකයයනන් යන.” සූ ා හූේ 11:6 

සියනල්ලන් හීම් මැවුම් කා යනා අල්ලාහ් වන යහයින්, 
සෑම ප්රතාණයනක් ම තමා ට හිමි ද්යැයින් භුක්ති විඳියම් 
අයිතියන යද්යනු ලැයඳති. 

رِْض َوَرَفَع َبْعَضُكْم فَْوَق َبْعض  
َ
ي َجَعلَُكْم َخََلئَِف اْْل ِ وَُهَو اَّلَّ
َبْلَُوُكْم ِِف َما آتَاُكمْ  يُع الِْعَقاِب َوإِنَُّه  ۖ   َدرََجات  يِلِّ إِنَّ َربََّك ََسِ

 ﴾٠٦١﴿ لََغُفوٌر رَِّحيمٌ 

http://tanzil.net/#11:6
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“ඔහු යන භූමියයන හි ඔඳ ප්රතති ාජයනා (viceroy) 
වශයයනන් මිහිතිලයන මත පත් කයළේ,  ඔඳ ට දුන් ද්යැයයන 
හි ඔඳ පරීක්වා ක නු ිළණිස ඔඳයගන් ඇතමකු ට වඩා 
ඇතමකු (ධ්යනයයනහි ද්ය යගෞ වයයනහි ද්ය) ත ාති යමන් 
උසස්  යකයළේ. නුඹ යේ ප මාධිපති ද්යඬුවම් දීයම හි 
ලිඝ්ර යන. සැඳැවින් ම ඔහු ක්ෂُමා ක න්යන් යන. ද්යයනාලු යන.” 
සූ ා අල් අනාම් 6:165. 

رَْض َذلُوَّل  فَاْمُشوا ِِف َمنَاِكِبَها َوُُكُوا ِمن 
َ
ي َجَعَل لَُكُم اْْل ِ ُهَو اَّلَّ

ْزقِهِ   ﴾٥١﴿ َوإيَِلِْه النُُّشورُ  ۖ   ِرِّ

“මිහිතලයන නුඹලා ට උපකා කයනක් යලස සකස ්කයළේ 
ඔහුම යන. එඳැවින් නුඹලා, එහි ප්රතයේශයනන් හි ගමන් 
ක වු. තව ද්ය ඔහු යේ  ආහා යයනන් අනුභව ක නු. තව 
ද්ය (නුඹලා) එක් රැස් ක නු ලඳන්යන් ඔහු යවතම යන.” 
අල් මුල්ක් 67:15 

යම් අනුව සෑම මිනියසකු ට ීවවත් වීයම් උපායන 
මාර්ගයනක් ස හා අයිතියනක් ඇත. 

අති උතුම් අල්ලාහ් මිහිකලයේ සියනලු සම්පත් මවා 
තියඳන්යන් සියනලු ීවවීන් ස හා යන. මිනිසා යේ ීවවිතයන 
ට මූලික අවශා යේ  අුතතු යලස අත් පත් ක  ගැනීම 
ට යහෝ අපයත් විනාශ කිරීම ට යහෝ ආර්ථික හා 
යේශපාලන ඳලයන සහිත ිළරිස ට කිසිදු අයිතියනක් නැත. 

යනහපත් ීවවිතයනක් ස හා අයිතිවාසිකම් 

http://tanzil.net/#67:15
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ීවවත් වීයම් අයිතියන පමණක් යනොව, යනහපත් ීවවිතයනක් 
ස හා තියඳන අයිතිවාසිකම් සෑම යකයනකුට ම 
ලැබියන ුතතු ඳව අල් කුර්ආන් ත යේ ප්රතකාශ ක යි. 
යඳොයහෝ යේ අඩිංගු  යමම යනහපත් ීවවිතයන සාර්ථක 
වන්යන් මිනිසා ධ්යර්මිව්ඨ භාවයයනන් ුතත් සමාජයනක 
ීවවත් වන්යන් නම් පමණි. 

කුර්ආනයේ ඉගැන් වීම ට එකඟ ව, සාමයන ස හා 
සාධ්යා ණත්වයන අවශා කරුණක් වන අත , මානව 
සිංවර්ධ්යනයන ස හා සාමයන අවශා කරුණකි. 
සාධ්යා ණත්වයන පවතින සාමාජයනක ඉහත ස හන් 
මානව අයිති වාසිකම් සියනල්ල දුවක් තායවන් යතො ව 
අනුගමනයන කළ හැකි යේ. 

යම වැනි සමාජයනක ආ ක්වා සහිත වාසස්ථානයන 
ස හා අයිතියන, යපෞේගලික යේපළ රැකව ණයන 
ස හා අයිතියන, ගිවිසුම් ආ ක්වා කිරීයම් අයිතියන, 
නිද්යහයසේ ගමන් කිරීම ස හා අයිතියන යනන අයනකුත් 
මූලික මානව අයිතිවාසිකමි සියනල්ල පවතිනු ඇත. 

යම්වා  ිළිබඳ  ව අල්ලාහ් පවසන්යන් යමයසේයන: 

تَانِ   ََلُق َمرَّ يٌح بِإِْحَسان   ۖ   الطَّ ْو تَْْسِ
َ
َوََّل  ۖ   فَإِْمَساٌك بَِمْعُروف  أ

ا آتَيْتُُموُهنَّ َشيْئ ا إَِّلَّ  ُخُذوا ِممَّ
ْ
ن تَأ

َ
َّلَّ يُِقيَما ََيِلُّ لَُكْم أ

َ
ن ََيَافَا َ

َ
 أ

َّلَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَّـِه فَََل ُجنَاَح َعلَيِْهَما  ۖ   ُحُدوَد اللَّـهِ 
َ
فَإِْن ِخْفتُْم َ
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َوَمن َيتََعدَّ  ۖ   تِلَْك ُحُدوُد اللَّـِه فَََل َتْعَتُدوَها ۖ   ِفيَما اْفتََدْت بِهِ 
 ِ ال ئَِك ُهُم الظَّ ـٰ ولَ

ُ
 ﴾٣٣٧﴿ ُمونَ ُحُدوَد اللَّـِه فَأ

“තලාකයන (දික්කසාද්ය ප්රතකාශයන) යද්යව කි. සිරිත් අනුව 
ඔවුහු (තලාක් ලත් ස්ත්රීළන්) යගෞ වයයනන්   වා ගත 
ුතතුයන. නැතයහොත් යනහපත් අුතරින් මුද්යා හැරියන ුතතුයන. 
අල්ලාහ් යේ අණ පනත් ිළිබඳ  සීමාවන් ඔවුන් 
යද්යයද්යනා ට  කින්න ට  යනොහැකි යවයි යනන බියයනකින් 
විනා ස්ත්රීළන් ට ඔඳ දුන් ද්යැයින් යනමක් ඔඳ (ආපසු) 
ගැනීම ඔඳ ට තහනම් යන. ඔවුන් යද්යයද්යනා අල්ලාහ් යේ 
අණ පනත් ිළිබඳ  සිමාවන්  කින්යන් නැතැයි ඔඳ 
(දික්කසාද්ය නඩු අසන්නන්)  බියන වන්යන් නම් ස්ත්රීළන් 
දුන් ද්යැයන (පුරුවයනා) ිළිබගැනීයමන් (පසු ව දික්සාද්ය 
කිරීම)  ඔවුන් යද්යයද්යනාට ම ව ද්යක් යනොයේ.  යම්වා 
අල්ලාහ් යේ සීමාවන් යන. එයන (සීමා) යනොඉක්ම වනු. 
යනම් යකයනක් අල්ලාහ් යේ සීමාවන්  ඉක්ම වන්යන් ද්ය 
ඒ අයන ඔවුහු ම ව ද්ය කරුවන් යන.” සූ ා 2: 229.  

ْوفُوا بِالُْعُقودِ 
َ
يَن آَمنُوا أ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
ْنعَ  ۖ   يَا َ

َ
ِحلَّْت لَُكم بَِهيَمُة اْْل

ُ
اِم إَِّلَّ أ

نتُْم ُحُرمٌ 
َ
يِْد َوأ إِنَّ اللَّـَه ََيُْكُم َما  ۖ   َما ُيتََْلٰ َعلَيُْكْم َغرْيَ ُُمِِِلِّ الصَّ

 ﴾٠﴿ يُِريدُ 

තවද්ය “විශ්වාස ක න අයනවලුනි! ගිවිසුම්  ඉටු ක නු. 
ඔඳ ට ප්රතකාශ ක න ද්යැයන හැ  ගවයනන් ඔඳට අනුමත 
යකොට ඇත. ඉහ් ාම් හි (තත්වයේ) දී ද්යඩයනම් කිරීම ඔඳ 

http://tanzil.net/#2:229
http://tanzil.net/#5:1
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ට තහනම් යන. සැඳැවින් ම අල්ලාහ් - ඔහු කැමති පරිදි 
විනිශ්චයන යද්යන්යන් යන.”  සූ ා 5:1. 

උත්තරීත  අල්ලාහ් යමයලස ප්රතකාශ ක යි: 

ٰ َيبْلَُغ  ْحَسُن َحَّتَّ
َ
َوََّل َتْقَرُبوا َماَل ايْلَتِيِم إَِّلَّ بِالَِِّت ِِهَ أ

هُ  ُشدَّ
َ
  ۖ   أ

َ
 ﴾٤٣﴿ إِنَّ الَْعْهَد ََكَن َمْسُئوَّل   ۖ   ْوفُوا بِالَْعْهدِ َوأ

“අනාථයනා යේ  වස්තුව ට ඔහු වැඩි වියන ට එළැයඹන 
තුරු යනහ අුතරින් මිස සමීප යනොවනු. තව ද්ය, නුඹලා 
යේ ප්රතතිඥව ඉටු ක නු. සැඳැවින් ම (නුඹලා යේ) 
ප්රතතිඥ ව ගැන විමසනු ලඳන්යන්යන.” සූ ා අල් ඉස් ා 
17:34. 

යවනත් අයිති වාසිකම් 

ඉස්ලාමීයන ඉගැන්වීම් මිනිස් ීවවිතයේ සෑම අිංගයනක් ම 
ආව ණයන ක න යහේතුයවන්, මානව අයිතිවාසිකම් 
ිළිබඳ  ව නිර්යේශ ක න අල් කුර්ආනයේ වාකා 
යඳොයහෝමයනක්  තියඳන අත  ඒවා සියනල්ල ගැන යමම 
යකින ලිිළයේ ස හන් කළ යනොහැක. 

යමම ලිිළයයන හි අල් කුර්ආනයන ස හන් ක න, වර්ත 
මාන මුස්ලිම් සමාජයන ට අද්යාළ මානව අයිතිවාසිකම් 
කිහිපයනක් ගැන ස හන් ක න ලදී. ඉහත ස හන් 
අයිතිවාසිකම් වල ට අමත  ව, තවත් අයිති වාසිකම් 
කිහිපයනක් ිළිබඳ  ව පහත් ස හන් යකයර්. 

http://tanzil.net/#17:34
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1. සුළු ජාතීන් යේ සමාීවයන හා අධික ණ 
ස්වාධීනත්වයන ස හා අයිතියන; 

2. ශුේධ්ය වු (යේව) ස්ථානයනන් ට ආ ක්වාව 
ස හා වු අයිතියන; 

3. ඕනෑම යකයනකු ට තම ආධ්යාාත්මික 
මධ්යාස්ථානයන ට ආපසු පැමීීමයම් අයිතියන. 

වර්තමාන ඉස්ලාමීයන යලොයේ අල් කුර්ආනයේ 
ඉගැන්වීම් ිළිබඳ  ගැඹුරු ව යමයනහි කිරීම ට මුස්ලිම් 
වරුන් පටන් යගන තියඳන ඳව ද්ය ඔවුන් යේ සිංඛාාව 
දියනන් දින වර්ධ්යන යවමින් පවතින ඳව ද්ය සලකුණු 
යපයන්. ධ්යනවාද්යයන, යකොමියූනිස්ට් වාද්යයන යහෝ ඳටහි  
ප්රතජාතන්්ර වාද්යයන ිළිබඳ  මුළාවීම් වලින් ඔවුන් 
යඳොයහෝ යද්යයනක් මියද්යන්න ට පටන් යගන ඇත. 

යමයලස යමයනහි කිරීම් ගැඹුරු ව සිදු වන විට, 
අල්ලාහ් විසින් මිනිසා යවත පව න ලද්ය (මිහිතලයේ 
අල්ලාහ් යේ නියයනෝජිතයනන් යලස කටුතතු කිරීයම්) 
උත්තරීත  වගකීම ඉටු කළ හැකි වන්යන් මිහිතලයේ 
සාධ්යා ණත්වයන ස්ථාිළත කිරීම තුිබන් ඳව අවයඳෝධ්ය 
ක  ගන්න ට හැකි වනු ඇත. යමම කරුණු සාමයන 
ස හා නිසැක ව අවශා වන ඳව අල් කුර්ආනයන 
සලකයි. 

මිනිසුන් අත  යපෞේගලික හා සාමුහික මට්ටයම් 
වාාප්ත වී පවතින  අුතක්තියන, විවමතා සහ 
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අසාධ්යා ණයන ඉවත් යනොක  කුර්ආනයන ස හන් ක න 
සාමයන ිළිබඳ  ව කිසිවක් කථා කළ යනොහැක. 

පවුයල් සාමාජිකයනන් අත  සාධ්යා ණත්වයන ස්ථාිළත 
කිරීම සම්ඳන්ධ්ය ව අල් කුර්ආනීයන නීති පේධ්යති 
යඳොයහෝමයනක් තියබ්. අයනකුත් විවයනයනන් ට වඩා 
යමම මාතෘකාව ිළිබඳ  ව කරුණු යඳොයහෝමයනක් අල් 
කුර්ආනයන ස හන් කිරීම වැද්යගත් කරුණකි. යමහි 
තියඳන වැද්යගත්කම ගැන කුර්ආනයන වියශේවයයනන් 
යපන්නුම් ක යි. එනම් තම නිවයසේ ීවවත් වන 
ද්යරුවන්, කාන්තාවන් සහ ිළරිමින් යේ අයිතිවාසිකම් 
ආ ක්ෂُා ක නු ිළණිස සාධ්යා ණ ව අණ කිරීම ට 
මිනිසුන් ට හැකි වන්යන් නම්, ඔවුන් යේ සමාජයේ 
සහ මිහිතලයන මත සාධ්යා ණ යලස අණ කිරීම ට ඔවුන් 
ට හැකි වනු ඇත. 

යවනත් ආකා යයනන් පවසන්යන් නම් මුස්ලිම් 
සමාජයේ සහ යලෝක සමාජයේ මිනිසා යේ නිවාසයන 
කුඩා යකොටසක් යලස සලකන අල් කුර්ආනයන, 
සාධ්යා ණත්වයයනන් ීවවත් වීම තුිබන් යම් සියනලු යේ 
“සාමයේ වාසස්ථානයනක්” ඳව ට පත් කිරීයම් වැද්යගත් 
කම ගැන ත යේ අවධ්යා ණයන ක යි. 

නිමි. 
 

(යතවන යකොටස අවසානයි) 

 
ඔයබ් අගනා අද්යහස් යමම ලිිළනයනට ද්යන්වන්න. 


