සූර්ය වර්ෂ හා චන්ද්ර වර්ෂ
ගණනය.
] සිංහල – Sinhala – [ سنهايل

මාහර් රම්ඩීන්

اتلقويم اهلجري وامليالدي
« باللغة السنهايلة »

ماهر رمدين

සූර්ය වර්ෂ හා චන්ද්ර වර්ෂ
ගණනය.
සයලු ප්රශිංසා අල්ලාහ් සතුය. ශාන්තිය හා සමාදානය
උත්තම නායක මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලලයහ වසල්ලම්)
තුමාණන් හා එතුමාණන්ලග් ප්වුලල් ඥාතීන් ලවත හමි
ලේවා !
සූර්ය වර්ෂ ගණන් ගනු ලබනුලය් හරුලග් ක්රියාකාරීත්වය
මුල් කර ගනමින. නමුත් එය දෑසන් දුටු ප්මණින් එහ මාස
ගණන් නයම කිරීමට අප්හසුය. චන්ද්ර වර්ෂ ගණනලය් දී
ප්ෘථිවිය වටා චන්ද්රයාලග් ගමන් මාර්ගය අනුව එහ
ප්වතින ලවනස් වීම් අනුව ගණන් ගැනීම ඉතා ප්හසුය.
චන්ද්රයාලග් විවිධ ප්රමාණයන් දෑසන්ම දැක බලා දින
ගණන් හා මාස ගණන් ගණන් ගත හැක. එහී දී නව සඳ
අඩ සඳ ප්සුව ප්සල ාස්වක යනුලවන් විවිධාකාර
හැඩතලයන්ලගන් වර්ධනය වී ඒ අයුරින්ම ක්රම ක්රමලයන්
බැස යෑම දැකිය හැක. අවසානලය් එය මැකී යය. ඉන්
ප්සුව නැවත නව සද උදා ලවය. ලම් අයුරින් දින මාස
වර්ෂ ගණන් ගැනීමට ප්හසුය. එලමන්ම චන්ද්ර වසර
ගණනලය් දී තාරකා ශාස්තරය තු ින් ප්මණක් ලනාව ලප්ාදු
ජනයාට ප්වා එය දෑසන් දැක බලා දින ගණන් මාස
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ගණන් බලා ගත හැක. ලම් ලහ්තුව මත අරාබිවරු චන්ද්ර
වර්ෂ ගණන් බැලීමට ආරම්භ ක හ. ඒ අනුව ඔවුන්ලග්
කටයුතු සදු කිරීමට ද ඔවුන්ලග් උත්සවයන් හා විලශ්ෂ
සද්ධීන් දින ගණන් බලා නයම කිරීමට ද හැකි විය.
ලලෞකික ලමන්ම ආගමික කටයුතු ලබාලහෝමයක් ලම්
අනුව ක්රියාත්මක කිරීමට ද හැකි විය. අල්ලාහ් අල්කුර්ආනලය් ලමලස් සඳහන් කරය.

ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ
ْ َ َ َْ َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َس
َ يتَللناسََواْلجََولي
َ هَمواق
َ َل
َ كَعنََاْلهلةََق
َ يسألون

ْ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ر
َ َّ
َق
َ ب َ َمنَ َ َات
ََّ ن َال
َ ن َظهورها َولك
َ وت َم
َ ن َتأتوا َاْلي
َ ب َبأ
َ ال
َ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ
َ اّللَلعلك َمَتفلح
ون
َ َنَأبوابهاَواتقوا
َ وتَم
َ وأتواَاْلي

(නබිවරය) නුඹලගන් නව සඳ ප්ි ිබඳව ඔවුහු විමසති.
එය ජනයා සඳහා ද හජ් (වතාවන්) සඳහා ද වූ කාල
නයමයන් යැය ප්වසවු. නවසට එහ ප්ිටුප්සන් ප්ිවිසීම
යහකමක් ලනාලේ. එලහත් යහකම ඇත්ලත් බිය
භක්තිය ඇත්තන්ටය. නවසට එහ ඉදිරි ලදාරටු තු ින්
ප්ිවිලසවු. නුඹලා ජය ලබා ගනු ප්ිණිස අල්ලාහ්ට බිය
භක්තිමත් වවු. (අල්-කුර්ආන් 2:189)
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ඉන්ප්සුව ලමම ආයතය ප්හ

විය.

َ ر
َ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ
َّ
َّ
ََشَش ْه ًراَِفَك َتابَاّللَيَ ْو َم
إنَع َّدةَالش ُهورَعندَاّللَاثناَع

ُ َو ْاْلَ ْر َضَمنْ َهاَأ َ ْر َب َع ٌة
َّ َخلَ َق
َ اوات
ََح ُر ٌم
ََ َالس َم

අල්ලාහ්ලග් ලල්ඛනලයහ ඇති ප්රිදි අහස් හා මිහතලය
මැවූ දින සට සැබැවින්ම මාස ගණන අල්ලාහ් අබියස
මාස ලදාල ාසකි. ඒවායන් ශුද්ධ වූ මාස හතරකි. (අල්කුර්ආන් 9:36)
ලමයාකාරලයන් ලමම ආයතය චන්ද්රයාලග් උදාව මුල්
කර ලගන චන්ද්ර වර්ෂ කාලය සීමා කර ඇත. එනම්
එය

මාස

ලදාල ාසක්

වශලයන.

අරාබිවරු

හා

මුස්ලිම්වරු ජීවත් වන සෑම ප්රලද්ශයකම ලම් අනුව
ගණන් බලා ලලෞකික හා විලශ්ෂලයන් ආගමික කටයුතු
ලමලහයවති.

වර්ෂ ගණනය හා දින ගණනය.
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අල්-කුර්ආනය ප්ාරායනය කරන විට ඇතැම් ගැඹුරු
අර්ථවත් වදන් අප් ප්සු කරමින් යන්ලනමු. නමුත් අප්ි
එහ අන්තර්ගත ගැඹුරු අදහස ලදස අවධානය ලයාමු
ලනාකරන්ලනමු. අල්-කුර්ආන් 10:5 වන වැකිලය් ලමලස්
සඳහන් ලවය.

َّ َ ُ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ ً ُ َ َ َ ْ َ ً َ
َّ َ َ َ
ْ
َ
َاء َوالقم َر َنورا َوقدرَه َمناز َل
َ س َ ضي
َ ل َالشم
َ ه َو َاَّلي َجع
َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َْ
َ َ
َ ْ ّلَب
ََاْلق
َ َكَإ
َ قَاّللَذل
َ ابَماَخل
َ يَواْلس
َ ِلَعل ُمواَع َد َدَالسن
ْ ُ َُ
َ َُْ َ ْ َ
َ
َ لَاْل َياتََلقومََيعلم
ون
َ يفص
වර්ෂ සිංඛයාව හා (කාල) ගණනය නුඹලා දැන ගනු
ප්ිණිස සූර්යයා ආලලෝකය ලබා ලදන්නක් වශලයන් ද
චන්ද්රයා ආලලෝකය විහඳුවන්නක් වශලයන් ද ඇති කර
තවද එයට (චන්ද්රයාට හමි) ස්ථාන නයම කල ් ඔහුය.
ලමය අල්ලාහ් සතයයන් යුතුව මිස ලනාමැේලේය.
දැනමුතුකම් ඇති ජනයාට ඔහු සාධක ප්ැහැදිලි
කරන්ලන්ය. (අල්-කුර්ආන් 10:5)
තවදුරටත් දැනුවත් කරමින් අල්-කුර්ආන් 17:12 වැන
වැකිය ලමලස් අවධාරණය කරය.
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ْ
َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ َ
َ
َح ْونا َآ َيَ َة َالليْلَ َ َو َج َعل َنا َآ َيَ َة
ي َفم
َ ار َآ َيت
َ ل َوانله
َ وجعلنا َاللي
ً ْ َ ُ ْ ً َ ْ ُ َ َّ
َْ
َ َ
ُ
َن َ َربك َْم َ َو َِلعل ُموا َع َد َد
َْ ل َم
َ ِصَة َ َِلب َتغوا َفض
انلهارَ َمب
َ
ً ْ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ
ََشءََف َّصل َن َاهَُتفصيل
َك
َ ابَو
َ يَواْلس
َ السن
රාතරය හා දහවල අප්ි සිංඥා ලදකක් බවට ප්ත් කල මු.
නුඹලාලග් ප්රමාධිප්තිලගන් වූ භාගයය ලසවීමටත් වර්ෂ
සිංඛයාව හා (කාල) ගණනය නුඹලා දැන ගනු ප්ිණිසත්
රාතරලයහ

සිංඥාව

අප්

මකා

දහවලල්

සිංඥාව

ලප්ලනන්නක් බවට ප්ත් කල මු. තවද සෑම ලදයක්ම අප්ි
ප්ැහැදිලි ලලස විගරහ කර ඇත්ලතමු.

(අල්-කුර්ආන්

17:12)
ලමම වාකයය ලදක අතර විශාල ලවනසක් දැකිය හැක.
ලහ්තුව අල්-කුර්ආන් 10:5 වැන වැකිය චන්ද්රයා ලක්න්ද්ර
කර

ගනමින්

වර්ෂ

සිංඛයාව

හා

කාල

ගණනය

චන්ද්රයාලග් ප්ැවැත්ම අනුව තීන්දු ලකලර් යැය සඳහන් වී
ඇත. තාරකා විදයාවට අනුව චන්ද්ර මාසයක කාලය
නර්ණය වනුලය් දින 29 ය ප්ැය 12ය විනාඩි 44ය තප්්ප්ර
2.8 ක් වැන කාලයක් වශලයන. අනතුරුව වර්ෂ ගණනය
චන්ද්ර මාස ගණනය අනුව සිංඛයානුගත කරන ලදී.
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අරාබිවරු භාවිත ක

වර්ෂ ගණනය ලමලලස ප්ිහටිණ.

ප්සු කාලලය් හජ්රි වර්ෂ ගණනය ද ගණන් ගනු ලැබුලේ
ලම් ක්රමයට අනුවය.
නමුත් අල්-කුර්ආන් 17:12 වැන ආයතය ඊට හාත් ප්සන්ම
ලවනස් අදහසක් දරය. එනම් හරුලග් ක්රියාකාරිත්වය මුල්
කර ලගන රාතරයට ප්සු දහවල ප්සු ප්සන් ප්ැමිලණන බව
ප්වසා ප්සුව සූර්යය ගණන් අනුව වසර ගණන් ගැනීම
ප්ි ිබඳව අවධාරණය කර ඇත. එය ලරෝම වරුන්ලග්
යුගලය් ප්ටන් මිනසා කාලය ගණන් බැලූ ක්රමයය. නමුත්
අහලස් දිස්වන චන්ද්රයාලග් විවිධාකාර හැඩතලයන් මුල්
කර ගනමින් දින ගණන් තීරණය කරනවාක් ලමන් සූර්ය
ගණනය අනුව දින හා මාස තීරණය කිරීම අප්හසු
කාර්යයකි. එය නවැරදිද ලනාලවය. නමුත් ප්ුරාණ
කාලලය් සටම කාල ප්රලභ්ද ලවන් කර හඳුනා ගැනීලම්
හැකියාව ඔවුනට තිබිණ. එලස් ලවන් කර ගත් එක්
ප්රලභ්දයක සීමා කාලය මාස හතරක් ලලස ගණන්
ගැණින. එලස් ගණන් ගනු ලැබුලේ අහලස් දිස්වන හරුලග්
ස්ථානගත වීලම් ක්රියාකාරීත්වය මුල් කරලගනය.
සූර්ය වර්ෂයක් ආරම්භ වනුලය් මාර්තු 21 වැන දින හරු
උතුරු අර්ධ ලගෝලයට උදාවීමත් සමඟය. ඒ සමඟම එම
ප්රලද්ශයට වසන්ත ඍතුව උදා ලවය. එවිට කර්කටක
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නවර්තනයට ගම්හාන ඍතුවත් දකුණු අර්ධ ලගෝලයට
සරත් ඍතුවත් මකර නවර්තනයට සසර ඍතුවත් උදා
ලවය. අනතුරුව මාස තුනකින් ප්සුව එනම් ජූන 21 දින
හරුලග් ස්ථානගත වීම කර්කටක නවර්තනයට මාරු වී
එහ මුදුණින් ප්ිහලටය. එලමන්ම සැප්්තැම්බර් 23 හරුලග්
මුදුන් වීම දකුණු අර්ධ ලගෝලලයහ ද ලදසැම්බර් 23 මකර
නවර්තනලයහ ද දැකිය හැක. අවසානලය් නැවතත් හරු
උතුරු අර්ධ ලගාලයට මුදුණින් ප්ිහලටය. එ සමඟම සූර්ය
වර්ෂයක නමාව දැකිය හැක.
ලමයාකාරලයන් චන්ද්ර වර්ෂ හා සූර්ය වර්ෂ අතර වූ
ලවනස ඉස්මතු කරමින් ඉහත කී ලද්ව වදන් ලදක ලවන
ලවනම ප්ැහැදිලි කර තිබීම අප්ට දැකිය හැකිය. එලමන්ම
ලම් ලවනස සූරතුල් කහ්ෆ් ලහවත් 18 වැන ප්රිච්ලේදලය්
25 වැන වැකිලයහ එකවර ප්වසා ඇත.
එනම්

َ
َ ََ
ُ َ
ُ َْ َ
يَ َوازدادواَت ْس ًعا
َ ثَم َئةََسن
َ َوْلثواَِفََك ْهفه َْمَثل

ඔවුන් ඔවුන්ලග් ලලලනහ වසර තුන් සයයක් රැඳී
සටිලයෝය. තවත් (වසර) නවයක් අධික කර ගත්ලතෝය.
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සූර්ය හා චන්ද්ර වර්ෂ ගණනය අතර
ලවනස
සෑම දිනකම අප් දකින්නා වූ හරුලග් ගමන බාහර
ලලසන් දකින භරමණ ක්රියාවලියක් මිස සැබෑ භරමණ
ක්රියාවලියක් ලනාලේ. සැබෑ ලලස භරමණය වනුලය්
මිහතලයය. එය හරු වටා වසරක භරමණ ක්රියාවලිලය් දී
දදනක ගමන් මාර්ගය විවිධ ප්රමාණයන්ට අනුව ප්ිහටා
ඇති බව අප් දැන ගත යුතුය.
එලමන්ම අප් දකින්නා වූ චන්ද්රයාලග් ගමන, භරමණ
ක්රියාවලියන් ලදකක් සතු කර ගනමින් තම ක්රියාලවහ
ලයලදන බවත් එනම් ප්ෘථිවිය වටා චන්ද්රයා භරමණය වීම
හා ප්ෘථිවිය ද තමන් වටා ප්රිභරමණය වීමය. ලමලස්
චන්ද්රයා හා ප්ෘථිවිලය් භරමණ හා ප්රිභරමණ ක්රියාවලියන්
ලදලකහ ප්රතිඵලයක් ලලස චන්ද්ර දින ගණන් බිහ වන
බවත් ලම් ලහ්තුලවන් සූර්ය දින ගණන චන්ද්ර දින ගණනට
වඩා විනාඩි 42 සට 68 දක්වා වූ කාලයකින් අධික බවත්
අප් දැන ගත යුතුය. එලමන්ම ප්ෘථිවිය හරු වටා එක්
වරක් සම්ප්ූර්ණලයන් භරමණය වීම සූර්ය වසරක් ලලස
හැඳින්වන

බවත්

දැන

ගත

යුතුය.

එය

තාරකා

විදයාඥයන් විසන් සූර්ය වසරක් ලලස ගණන් ගනු
ලබනුලය් හරුලග් බාහර ප්ැවැත්ම අනුවය. එනම් ඉහත කී
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ප්රිදි උතුරු අර්ධ ලගෝලලය් හරු මුදුන් වී ප්සුව හරුලග්
ස්ථානගත වීම් අනුව ඍතු උදාවීම සැලකිල්ලට ගනමින.
ලම් සඳහා ගත වන ප්ූර්ණ කාලය දින 365 ය ප්ැය 5ය
විනාඩි 48 තප්්ප්ර 46 ක කාලයකි. එය දශම ස්ථානලයන්
දක්වන්ලන් නම් 365.242217කි. ලම් දශම ප්රමාණය දින
කාලකට වඩා අඩු කාලයකි. එබැවින් ලීප්් වසරක් අධිකව
ප්ැමිලණය. සෑම වසර 4 කට වරක් එක් දිනක් වැඩි ලවය.
චන්ද්ර වර්ෂය : එහ කාල සීමාව දින 354.367017කි. ලමම
කාලය චන්ද්රයා ප්ෘථිවිය වටා වාර 12 ගමන් කිරීමට ගත
වන කාලයය. එය චන්ද්රයාලග් භරමණලයහ වාර ගණන්
අනුව ලබදී කාලය ගණන් ගනු ලැලේ.
සූර්ය වර්ෂ හා චන්ද්ර වර්ෂ අතර ලවනස ගණන් කර
බැලීලම් දී එය දින 10.87515 ක ලවනසක් ප්වතී. සූර්ය
වර්ෂ හා චන්ද්ර වර්ෂ අතර ලවනස වසර සයයකින්
සසදා බලන්ලන් නම් එය දින 1087.515ක ලවනසකි. එනම්
වසර තුනකි. වසර තුන්සයයකට ගණන් බලන්ලන් නම්
එය වසර 9ක ලවනසක් ගනු ඇත.
තාරකා

විදයාඥයන්

මවිතයට

ප්ත්

කරමින්

අල්-

කුර්ආනලය් 18 වැන ප්රිච්ලච්දය 25 වැන වැකිය ප්ිහටා
ඇත. එය ලමලස් විය
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َ
َ ََ
ُ َ
ُ َْ َ
ادواَت ْس ًعا
َ يَ َوازد
َ ثَم َئةََسن
َ َوْلثواَِفََك ْهفه َْمَثل
ඔවුන් ඔවුන්ලග් ලලලනහ වසර තුන් සයයක් රැඳී
සටිලයෝය. තවත් (වසර) නවයක් අධික කර ගත්ලතෝය.
ලමහ දී සූර්ය වර්ෂය අනුව ලලන් වැසයන් ලලලනහ රැඳී
සටිලය් වර්ෂ 300ක කාලයකි. නමුත් චන්ද්ර වර්ෂය අනුව
ඔවුන් රැඳී සටි කාලය වර්ෂ අවුරුදු 309කි. චන්ද්ර
වර්ෂයක් සූර්ය වර්ෂයට වඩා දින 11 කින් අඩුය දින 11
වර්ෂ 300කින් ගුණ කර එය 365න් ලබදූ විට ලැලබන
ප්ි ිතුර වර්ෂ 9කි.
ලමම ආයතය අවුරුදු 1400කට ලප්ර ප්හ

වූ වැකියකි.

අල්-කුර්ආනය සාධක ඉදිරිප්ත් කරමින් මිනසා සමග
කතා කරමින් එහ විශෂ්ට භාවය දන්වා සටිය.
ලමය කුර්ආනලය් සඳහන් ගණිතමය ආශ්චර්යයක්
ප්මණක් ලනාව වර්තමානලය් ලද්ව ප්රතික්ලෂ්ප්කයන්
ඉදිරිලය් මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලලයහ වසල්ලම්)
තුමාලණෝ හරු සඳු ගරහ තරු හා සයලු දෑ මැවූ
අල්ලාහ්ලගන් හැදෑරූ ගරන්ථයක් බව සනාථ කිරීමකි. අනු
ප්රමාණයටත් වඩා අල්ප් දෑ ද අති විශාල වස්තූන් ද
මැේලේ ඔහුමය. ඔහු අති උත්තරීතරය. ගරහයන් නස
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අයුරින් ගමන් කරවනුලය් ද විශ්වය ක්රමානු කූලව
ක්රියාත්මක කරනුලය් ද ඔහුමය.
නමුත් අවාසනාවකට වර්තමානලය් වියතුන් විසන් ලිවීමට
කියවීමට ලනාහැකි ගණිත විදයාව ලහෝ ඉිංජිලන්රු
විදයාව

ලහෝ

තාරකා

විදයාව

ලහෝ

ලනාහැදෑරූ

නබිවරයාට සෑම වසර 300කටම වසර නවයක් එකතු
වන බව වූ දැනුම ප්ැමිණිලය් ලකාලහන්දැය යන වග
ගුප්්ත කරුණක් වී ඇත. ලමයට ප්ි ිතුරු දීමට ලනාහැකි
ලද්ව ප්රතික්ලෂ්ප්කලයෝ නහඩව ප්සුලවති. ඔවුන් ම වුන්
ලකලරන් නැගටුවනු ලබන දින ලතක් ලමම අඥාන
භාවලය් ගලී සටිති.

අල්-කුර්ආනලය් ගණිතමය දැක්ම.
ප්ුද්ගලලයකු උමර් ඉේනු කත්තාේ (ර ියල්ලාහ් අන්හු)
තුමාණන් ලවත තම බිරියට

Zසනාලවහ

හද්දු (අයථා

ලිිංගක සම්බන්ධතා සඳහා නයම වන දඬුවම) ඉටු කරන
ලමන් ඉදිරිප්ත් කල ්ය. ඔහු ඇයව විවාහ කර ගත්ලත්
මාස හයකට උඩ දී කනයාවක් වශලයන. නමුත් ඇය
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දරුලවකු ප්රසූත ක ාය. මාස නවයකට ලප්ර ප්ූර්ණ දරු
ප්රසූතියක් සදුවීම ප්ි ිබඳව දැනුම ආරබි වරුන් අතර
ලනාවීය. ප්සුව උමර් (ර ියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන්
විලශ්ෂලයන්

ලමම

කරුණ

ප්ි ිබඳව

සාකච්ඡාමය

තීන්දුවක් ලබා ගැනීම ප්ිණිස කල් දමන ලමන් එම
ප්ුද්ගලයාලගන් ඉල්ලා සටියහ.

සැබැවින්ම Zසනාලවහ

හද් අල්ලාහ්ලග් හද් ලහවත් සීමාවන් අතුරින. නමුත් ලමම
තීන්දුලේ සාක්ෂිලයහ ලකාන්ලද්ස ප්ූර්ණවත් ලනාවී තිබිණ.
දරුලවකු බිහ වීමට නයමිත කාලයට මාස තුනකට ලප්ර
බිහ වීම ප්ි ිබඳව කිසදු සාධකයක් ලනාමැත.
ප්සුව උමර් (ර ියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් ලම් ප්රශ්නය
ඥානලය්

ලදාරටුව

වන

අලී

ඉේනු

අබී

(කර්රමල්ලාහු වජ්හහූ) ලවත ලයාමු කල ්ය.

තාලිේ
නබි

තුමාණන්ලග් ප්රකාශය ප්රිදි මම ඥානලය් නගරයය. එහ
ලදාරටවු අලීය යැය ක

ප්රකාශයට අනුව එලස් සදු විය.

අලී (ර ියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන්ලගන් තීනදු
් ව නකුත් විය.
ලමම කාන්තාව ප්ූර්ණ ලලස දකිමින් මාස හයක ප්ූර්ණ
දරුලවකු ප්රසූත කර ඇත්තාහ. එය ප්හත සඳහන්
කුර්ආන් වැකි ලදක සාධක වශලයන් ඉදිරිප්ත් කරමින.

َ ُ َ َ ُُ َ َ ُ ُ ْ َ َ ً ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ً ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ر
ًونَ َش ْهرا
َ الَثلث
َ َحلت َهَأم َهَكرهاَووضعت َهَكرهاَوَحل َهَوفص
14

තවද ඔහුලග් මව ඉතා අසීරුලවන් ඔහුව (ගැබ තු )
ඉසලුවාය. තවද ඉතා අසීරුලවන් ඔහුව ප්රසූත ක ාය.
ඔහුව (මේ කුලස්) ඉසලීම හා ඔහුට කිරි ලප්ාවා (එය)
නතර කිරීම(ට අයත් කාලය) මාස තිහකි.
(අහ්කාෆ් 46:15)

ُ َ َ ْ َ َ َ ً ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ر
ُ
ََالَِف
َ َعَوهنََوفص
َ َانَبواِليهَََحلت َهَأم َهَوهنا
َ ووصيناَاْلنس

ْ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ
ُي
َ
َ لَالمص
َ كَإ
َ يَأنََاشك َرَلََولواِلي
َ َعم

මිනසාට තම ලදමේප්ියන් ප්ි ිබඳව අප්ි අවවාද කල මු.
ඔහුව

ඔහුලග්

මව

දුෂ්කරතාව

ප්ිට

දුෂ්කරතාලේ

ඉසලුවාය. ඔහුට කිරි ලප්වීලම් කාලය වසර ලදකකි.
(එබැවින්) මට ද ඔලේ ලදමේප්ියන්ට ද කෘතඥ වවු.
නැවත ලයාමු වන ස්ථානය ඇත්ලත් මා ලවතමය.
(ලුක්මාන් 31:14)
(මුල් ආයතලයහ සඳහන් ප්රිදි මේ කුලස් වැඩීමට හා
කිරි ලප්රවීමට ගත වන කාලය සඳහන් කර ඇත්ලත්
මාස තිහක් ලලසන. ලදවන ආයතලය් කිරි ලප්වීම
ප්මණක් වසර ලදකක් එනම් මාස 24ක් යැය සඳහන් වී
ඇත. මාස 30න් මාස විස හතරක් අඩු වූ විට ලැලබන
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ප්ි ිතුර මාස හයකි. එනම් දරුවා මේ කුස තු

රැඳුනු

කාලය මාස 6ක් ලලස අර්ථවත් වන්ලන්ය. එය ගැේ ගත්
තත්ත්වලයහ අවම කාලයය.)
ගැේ ගත් මාස හයකින් ප්සු ප්ූර්ණ දරුලවකු ප්රසූත
කිරීමට මවකට හැකියාව ඇති බව ලමම ආයත ලදකින්
ලප්න්වා දී අල්-කුර්ආනීය ගණන් විලාසය ඉදිරිප්ත් කරය.
ලම් අයුරින් Zසනාලවහ හද් (අයථා ලිිංගක සම්බන්ධතා
ලවනුලවන් වී දඬුවම) නයම වීම ප්ි ිබඳව සැකයට තුඩු
දුන් එම කාන්තාව නර්ලදෝෂී බව තීන්දු විය. ලමලලස
අල්-කුර්ආනලය්

ගණිතමය

ක්රමය

විද්වතුන්

හට

ආලලෝකයක් බවට ප්ත් විය.
අල්ලාහ්ලග් දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලලයහ වසල්ලම්)
තුමාණන්ලග් ක

ප්රකාශයක් මතක් කර දීම ඉතා

අගලන්ය. එනම් කවලරකු යහප්ත අලප්්ක්ෂා කරන්ලන් ද
ඔහුට දහම ප්ි ිබඳ අවලබෝධය අල්ලාහ් ප්ිරිනමනු ඇත.
ලම් අනුව අල්ලාහ්ලග් දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලලයහ
වසල්ලම්) තුමාණන් සතයයම ප්රකාශ කර ඇත්තාහ.
දහම ප්ි ිබඳව නස අවලබෝධය අප් සයලු ලදනාට
අල්ලාහ් ප්ිරිනමත්වා !
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