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أقوال العلماء يف وقت والدة انليب صىل اهلل 
 عليه وسلم ووفاته وِذكر الراجح منها

] অসমীয়া – Assamese – آسامي [ 
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 الرحيم الرحمن هللا بسم
 

ما هو تاريخ والدة ووفاة الرسول صىل اهلل عليه وسلم ، فدلي  :147601
الكثري من اآلراء حول ذلك ، فما هو القول الصحيح وادليلل يف ضوء الكتاب 

  والسنة ؟

নবী চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামৰ জন্ম আৰু মৃত্য ুৰ ত্াহৰখ সম্পৰ্কে 
আহলমসকলৰ একাহিক অহিমত্ আৰু অগ্ৰগণ্ু মত্ৰ উৰ্ল্লখ 

প্ৰশ্ন: ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামৰ জন্ম আৰু মৃত্য ুৰ 
ত্াহৰখ হক? ছমাৰ জনা মৰ্ত্ এই হবষৰ্য় বহুৰ্ত্া অহিমত্ ছ াৱা 
যায়। ইয়াৰ মাজত্ হবশুদ্ধ অহিমত্ ছকানৰ্ া- ছকাৰআন আৰু 
ছযন্নািৰ আৰ্লাকত্ দলীলসি জাহনব হবচাৰ্ৰা? 
 
উত্তৰ: 

আল-িামদয হলল্লাি। 

এক: 

ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামৰ জন্ম হদন আৰু মাি হনহদেষ্ট 
কৰা লল হছৰাত্প্ৰৰ্ণ্ত্া আৰু ইহত্িাসহবদ সকৰ্ল মত্াননকু কহৰৰ্ছ। 
এই মত্াননৰ্কুৰ মাজত্ ছযৌহিক কাৰৰ্ণ্া আৰ্ছ। হযৰ্িত্য  ছকাৰ্নাবাই 
জনা নাহছল ছয, এই নৱজাত্ক িহৱষুৰ্ত্ ডাঙৰ হকবা ি’ব বযহল? 
আন আন নৱজাত্কৰ জন্মক ছযৰ্ননক ছলাৱা লিহছল হিক ছত্ওৰঁ 
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জন্মৰ্কা ছসইদৰ্ৰই ছলাৱা লিৰ্ছ। এই বাৰ্বই ছকাৰ্নাৰ্ৱই ৰাছযলযল্লাি 
চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামৰ জন্ম ত্াহৰখ হনহদেষ্টনক হনহিত্ কহৰব 
 ৰা নাই। 

ড. মযিাম্মদ ত্াইহয়ুব আন-নাজ্জাৰ -ৰাহিমাহুল্লাৰ্ি- লকৰ্ছ: 

ولعل الرس يف هذا اخلالف أنه حينما ودل لم يكن أحد يتوقع هل مثل هذا 
ومن أجل ذلك لم تتسلط عليه األضواء منذ فجر حياته ، فلما أِذن اخلطر ، 

اهلل أن يبلغ الرسول صىل اهلل عليه وسلم دعوته بعد أربعني سنة من ميالده : 
أخذ انلاس يسرتجعون اذلكريات اليت علقت بأذهانهم حول هذا انليب ، 

ن يرويه ويتساءلون عن لك شاردة وواردة من تارخيه ، وساعدهم ىلع ذلك ما اك
الرسول صىل اهلل عليه وسلم نفسه عن األحداث اليت مرت به أو مر هو بها 
منذ نشأته األوىل ، وكذلك ما اكن يرويه أصحابه واملتصلون به عن هذه 

 األحداث . 

بون لك ما يسمعون من تاريخ نبيهم صىل اهلل يستوع - حينئذ   –وبدأ املسلمون 
 توايل العصور .عليه وسلم يلنقلوه إىل انلاس ىلع 

“সম্ভৱত্ ইয়াৰ ৰিসু লিৰ্ছ- ছযহত্য়া ছত্ও ঁ জন্ম গ্ৰিণ্ কহৰৰ্ছ 
ছত্হত্য়া ছকাৰ্নও িৱা নাহছল ছয এসময়ত্ এৰ্নকয ৱা  হৰহিহত্ৰ সৃহষ্ট 
ি’ব। ছসৰ্য় জন্মৰ  ৰা নবযওৱাত্ প্ৰাহিৰ  ূবে সময়ৰ্ছাৱাত্ এই 
হবষয়ৰ্ া আৰ্লাচনাত্ অিা নাহছল। চহল্লশ বছৰ বয়সত্ ছযহত্য়া 
আল্লাি ত্াআলাই ছত্ওঁক হৰছালত্ৰ দাহয়ত্ব প্ৰদান কহৰৰ্ল ছত্হত্য়াৰ 
 ৰাৰ্ি মানযৰ্ি ছত্ওৰঁ হবষৰ্য় হসিঁত্ৰ সৃ্মহত্ত্ গাহি িকা ঘ নাসমূি 
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স্মৰণ্ কহৰবনল িহৰৰ্ল আৰু ইজৰ্ন হসজনক ছত্ওৰঁ জীৱনৰ সৰু-
সযৰা সকৰ্লা ইহত্িাস সম্বৰ্ে ছসাি-ছ াচ কহৰবনল িহৰৰ্ল। এই 
হবষয়ত্ হসিঁত্ক ছবহছনক সমৃদ্ধ কহৰৰ্ছ ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু আলাইহি 
অছাল্লাৰ্ম হনৰ্জ বণ্েনা কৰা ঘ নাৱলী- হযৰ্বাৰ ঘ না ছত্ওৰঁ লগত্ 
সংঘহ ত্ লিৰ্ছ অিবা ছত্ওঁ প্ৰত্ুক্ষ কহৰৰ্ছ। এইদৰ্ৰ ছত্ওঁৰ 
ছািাবীসকলৰ বণ্েনা লগৰ্ত্ এইৰ্বাৰ ঘ নাৰ লসৰ্ত্ সমৃ্পি 
বুহিসকলৰ বণ্েনা। এইদৰ্ৰ মযছহলমসকৰ্ল ছত্ওঁৰ্লাকৰ নবীৰ 
ইহত্িাস সংক্ৰান্ত শ্ৰুত্ সকৰ্লা ঘ না সংগ্ৰি কহৰবনল আৰম্ভ কৰ্ৰ, 
যাৰ্ত্ হকয়ামত্  যেন্ত মানযিৰ বাৰ্ব ছসয়া বণ্েনা কহৰব  াৰ্ৰ”। 
[আল-কাওলযল মযবীন িী ছীৰাৰ্ত্ ছাহয়ুহদল মযৰছালীন, ( ৃষ্ঠা নং-৭৮] 
দযই: 
ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামৰ জন্ম সম্পকেীয় হযৰ্বাৰ ত্িু 
সম্পৰ্কে সকৰ্লাৰ্ৱ একমত্ ছসইৰ্বাৰ লিৰ্ছ- জন্ম চন আৰু হদন। 
জন্ম চন: ছত্ৰ্খত্ৰ জন্মৰ বছৰ আহছল “আমযল িীল” ত্িা িস্তী 
বাহিনীৰ বছৰ। ইমাম ইবনযল কাইহয়ুম (ৰাহিমাহুল্লাৰ্ি) লকৰ্ছ:  
ُ َعلَيِْه وََسلىَم جبوف مّكة ، وأن مودله اكن اعمَ الفيل  ال خالف أنه ودل َصىلى اَّللى

. 
“ইয়াত্ ছকাৰ্না সৰ্েি নাই ছয, ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু আলাইহি 
অছাল্লাম মকাৰাৰ অিুন্তৰত্ িস্তী বাহিনীৰ বছৰত্ জন্ম গ্ৰিণ্ 
কহৰৰ্ছ।” [যাদযল মা‘আদ,  ৃষ্ঠা- ১/৭৬] 
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মযিাম্মদ ইবৰ্ন ইউছযি ছৰ্লিী (ৰাহিমাহুল্লাৰ্ি) লকৰ্ছ: “ইবৰ্ন 
ইছিাক (ৰাহিমাহুল্লাৰ্ি) লকৰ্ছ: ছত্ওৰঁ জন্ম লিহছল িস্তী বাহিনীৰ 
বছৰত্। ইবৰ্ন কাছীৰ (ৰাহিমাহুল্লাৰ্ি) লকৰ্ছ: অহিকাংশ আহলমৰ 
ওচৰত্ এই অহিমত্ৰ্ াৰ্ৱ প্ৰহসদ্ধ।  
ইমাম বযখাৰীৰ উস্তাদ ইব্ৰািীম ইবৰ্ন মযনহযৰ আল-হিজামীৰ্য় লকৰ্ছ:  

وبالغ خليفة بن خياط وابن اجلزار  . وهو اذلي ال يشك فيه أحد من العلماء
 . وابن دحية وابن اجلوزي وابن القيم فنقلوا فيه اإلمجاع

এই হবষৰ্য় ছকাৰ্না আহলৰ্ম হিমত্ ছ াষণ্ কৰা নাই। খলীিা ইবৰ্ন 
খাইয়ুাত্, ইবনযল জাযযাৰ, ইবৰ্ন দািইয়াি, ইবনযল জাওযী লগৰ্ত্ 
ইবনযল কাইহয়ুম প্ৰমযৰ্খু আৰু অল  আগুৱাই লগ এই মত্ৰ ও ৰত্ 
সকৰ্লা ছীৰাত্ প্ৰৰ্ণ্ত্াৰ ইজমা উৰ্ল্লখ কহৰৰ্ছ।” [ছযবযলযল হুদা অৰ-
ৰাশ্বাদ িী ছীৰাহত্ খাইহৰল ইবাদ (১/৩৩৪-৩৩৫)] 
ড. আকৰাম হজয়া আল-ওমৰীৰ্য় লকৰ্ছ: 
واحلق : أن الروايات املخالفة لكها معلولة األسانيد ، ويه تفيد أن مودله بعد 
الفيل بعرش سنوات ، أو ثالث وعرشين سنة ، أو أربعني سنة ، وقد ذهب 
معظم العلماء إىل القول بمودله اعم الفيل ، وأيدتهم ادلراسة احلديثة اليت قام 

م ، أو 075مسلمون ومسترشقون اعتربوا اعم الفيل موافقاً للعام بها باحثون 
  .م075

“সত্ু কিাৰ্ া ি’ল ছয: হব ৰীত্ বণ্েনাসমূিৰ প্ৰৰ্ত্ুকৰ্ াৰ চনদ 
দযবেল। হযৰ্বাৰ বণ্েনাত্ ছকাৱা লিৰ্ছ ছয, ছত্ওঁৰ জন্ম লিহছল িস্তী 
বাহিনীৰ ১০ বছৰ অিবা ২৩ বছৰ নাইবা ৪০ বছৰ হ ছত্। হকন্তু 
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অহিকাংশ আহলছম লকৰ্ছ ছত্ওঁৰ জন্ম লিৰ্ছ িস্তী বাহিনীৰ বছৰৰ্ত্ই। 
আিযহনক যযগৰ মযছহলম আৰু  ািাত্ু ন্থী গৰ্ৱষকসকলৰ  হৰচাহলত্ 
গৰ্ৱষণ্াৰ্য়ও এই মত্ৰ্কই সমিেন কৰ্ৰ। ছত্ওঁৰ্লাকৰ মৰ্ত্, িস্তী 
বাহিনীৰ বছৰ লিৰ্ছ- ৫৭০ অিবা ৫৭১ হিষ্টাব্দ।” [আচ-ছীৰাত্য ন 
নবৱীয়াি আচ-ছািীিাি (১/৯৭)] 
 
জন্মহদন: ছসামবাৰ। ছত্ৰ্খৰ্ত্ ছসামবাৰ্ৰ জন্ম গ্ৰিণ্ কহৰৰ্ছ, 
ছসামবাৰ্ৰই নবযওৱত্  াইৰ্ছ আৰ্কৌ ছসামবাৰ্ৰই ছত্ৰ্খৰ্ত্ মৃত্য ুবৰণ্ 
কহৰৰ্ছ। 
আবয কাত্াদা আনছাৰী (ৰাহদয়াল্লাহু আনহু) ৰ  ৰা বহণ্েত্, ছত্ও ঁ
লকৰ্ছ: 

ُت ِفيِه ، ) ُسئَِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن َصْوِم يَْوِم ااِلثْننَْيِ ؟ قَاَل : َذاَك يَْوٌم ُودِلْ
ى ِفيِه  -بُِعثُْت َوَيْوٌم  نِْزَل لََعَ

ُ
ْو أ

َ
 (.5511رواه مسلم ) )( .  -أ

“ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামক ছসামবাৰ্ৰ ছওম  ালন 
কৰাৰ কাৰণ্ সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰা ি’ল। ছত্ৰ্খৰ্ত্ ক’ছল: এই হদনা 
মই জন্ম গ্ৰিণ্ কহৰৰ্ছা আৰু এই হদনাই ছমাক নবযওৱত্ প্ৰদান কৰা 
লিৰ্ছ অিবা এই হদনাই ছমাৰ ও ৰত্ (অিী) নাহযল লিৰ্ছ।” [ছহিি 
মযছহলম (১১৬২)] 
ইবৰ্ন কাছীৰ (ৰাহিমাহুল্লাৰ্ি) লকৰ্ছ:  
وأبعَد بل أخطأ من قال : ودل يوم اجلمعة لسبع عرشة خلت من ربيع األول . 
نقله احلافظ " ابن دحية " فيما قرأه يف كتاب " إعالم الروى بأعالم اهلدى " 



 

 

 
 7  

يف تضعيفه وهو جدير باتلضعيف إذ هو بلعض الشيعة . ثم رشع ابن دحية 
 . ( 111/  1خالف انلص . " السرية انلبوية " ) 

“হযসকৰ্ল কয় ছয, ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম ৰহবউল 
আউৱাল মািৰ ছসাত্ৰ ত্াহৰৰ্খ জযমাৰ হদনা জন্ম গ্ৰিণ্ কহৰৰ্ছ, 
হসিঁত্ৰ কিা সযদূৰ  ৰািত্; বৰং িয ল। জননক হছয়া মত্াবলম্বীৰ্য় 
হলহখত্ “এলামযৰ ৰুৱা হব আ’লাহমল হুদা” নামক গ্ৰন্থৰ  ৰা িাহিজ 
ইবৰ্ন দািইয়াই এই মত্ৰ্ া উদৃ্ধত্ কহৰৰ্ছ। ত্াৰ হ ছত্ ছত্ওঁ এই 
মত্ৰ্ াৰ দযবেলত্া প্ৰমাণ্ কহৰৰ্ছ। এই মত্ৰ্ া আচলৰ্ত্ই দযবেল। 
হযৰ্িত্য  এইৰ্ া িাদীছৰ হব ৰীত্”। [আচ-ছীৰাত্য ন নাবাৱীয়ুাি 
(১/১৯৯)] 
হত্হন: 
ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামৰ জন্ম সম্পৰ্কে মত্হবৰ্ৰাি 
লিৰ্ছ ছকৱল মাি আৰু ত্াহৰখ লল। এই হবষৰ্য় আহম আহলমসকলৰ 
বহুৰ্ত্া অহিমত্ জাহনব  াহৰৰ্ছা, ছযৰ্ন: 
১. হকছযমাৰ্ন লকৰ্ছ: ৰহবউল আউৱাল মািৰ দযই ত্াহৰৰ্খ ৰাছযলযল্লাি 
চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাৰ্ম জন্ম গ্ৰিণ্ কহৰৰ্ছ। 
ইবৰ্ন কাছীৰ (ৰাহিমাহুল্লাৰ্ি) লকৰ্ছ:  

: لليلتني خلتا منه ، قاهل ابن عبد الرب يف " االستيعاب " ، ورواه الواقدي قيلف
 ( 511/  5عن أيب معرش جنيح بن عبد الرمحن املدىن . " السرية انلبوية " ) 

“হকছযমাৰ্ন লকৰ্ছ ৰহবউল আউৱাল মািৰ দযই ত্াহৰখ। ইবৰ্ন আব্দযল 
বাৰে “ইৰ্স্তআব” গ্ৰন্থত্ এই অহিমত্ৰ্ া উৰ্ল্লখ কহৰৰ্ছ আৰু 
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ওৱাৰ্কহদৰ্য় এই বণ্েনাৰ্ া আবয মা’শ্বাৰ নযজাইি ইবৰ্ন আব্দযৰ 
ৰিমান আল-মাদানীৰ  ৰা উদৃ্ধত্ কহৰৰ্ছ”। [আছ-ছীৰাত্য ন 
নবৱীয়াি” (১/১৯৯)] 
 
২. আৰ্কৌ হকছযমাৰ্ন লকৰ্ছ: ৰহবউল আউৱাল মািৰ ৮ ত্াহৰখ। 
ইবৰ্ন কাছীৰ (ৰাহিমাহুল্লাৰ্ি) লকৰ্ছ:  

ورواه مالك وعقيل وقيل ثلمان خلون منه ، حاكه احلميدى عن ابن حزم ، 
ويونس بن يزيد وغريهم عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم ، ونقل ابن 
عبد الرب عن أصحاب اتلاريخ أنهم صححوه ، وقطع به احلافظ الكبري حممد بن 
موىس اخلوارزيم ، ورجحه احلافظ أبو اخلطاب بن دحية يف كتابه " اتلنوير يف 

 ( 511/  5بوية " ) مودل البرش انلذير " . " السرية انل
“হকছযমানৰ মৰ্ত্: ৰহবউল আউৱাল মািৰ ৮ ত্াহৰখ। হুমাইহদছয় 
এই বণ্েনাৰ্ াক ইবৰ্ন িাজমৰ  ৰা বণ্েনা কহৰৰ্ছ। মাহলক, উকাইল 
আৰু ইউনযছ ইবৰ্ন ইয়াহজদ প্ৰমযৰ্খু এইৰ্ া বণ্েনা কহৰৰ্ছ জযিৰীৰ 
 ৰা, ছত্ওঁ বণ্েনা কহৰৰ্ছ মযিাম্মদ ইবৰ্ন জযবাইৰ ইবৰ্ন মযত্হয়মৰ 
 ৰা। ইবৰ্ন আব্দযল বাছৰে লকৰ্ছ, ইহত্িাসহবদসকৰ্ল এই মত্ৰ্ াক 
সহিক বযহল লকৰ্ছ। িাহিজ মযিাম্মদ ইবৰ্ন মযছা আল-খাৱাৰ্ৰজমীৰ্য় 
এই ত্াহৰখ সম্বৰ্ে সমূ্পণ্ে হনহিত্। িাহিজ আবযল হখত্াব ইবৰ্ন 
দািইয়াি ‘আত্-ত্ানবীৰ িী মাওহলহদল বাহশ্বৰীন নাজীৰ’ গ্ৰন্থত্ এই 
মত্ৰ্ াক প্ৰািানু হদৰ্ছ”। [আচ-ছীৰাত্য ন নবৱীয়াি (১/১৯৯)] 
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৩. আৰ্কৌ হকছযমাৰ্ন লকৰ্ছ: ১০ ৰহবউল আউৱাল। 
ইবৰ্ন কাছীৰ (ৰাহিমাহুল্লাৰ্ি) লকৰ্ছ:  

، نقله ابن دحية يف كتابه ، ورواه ابن عساكر عن أيب لعرش خلون منه : وقيل 
 ( 111/  1" ) السرية انلبوية  "جعفر ابلاقر ، ورواه جمادل عن الشعىب

“হকছযমাৰ্ন ১০ ৰহবউল আউৱাল বযহল লকৰ্ছ। এই মত্ৰ্ াক ইবৰ্ন 
দািইয়াৰ্ি ছত্ওৰঁ গ্ৰন্থত্ বণ্েনা কহৰৰ্ছ আৰু ইবৰ্ন আছাহকৰ্ৰ এই 
মত্ৰ্ াক আবয জা’িৰ আল-বাহকৰৰ  ৰা আৰু মযজাহলদ নামক 
ৰাবীৰ্য় শ্বা‘হবৰ  ৰা বণ্েনা কহৰৰ্ছ”। [আচ-ছীৰাত্য ন নবৱীয়াি 
(১/১৯৯)] 
 
৪. আন হকছযমাৰ্ন লকৰ্ছ: ৰহবউল আউৱাল মািৰ ১২ ত্াহৰখ। 
ইবৰ্ন কাছীৰ (ৰাহিমাহুল্লাৰ্ি) লকৰ্ছ:  

ثلنىت عرشة خلت منه ، نصى عليه ابن إسحاق ، ورواه ابن أىب شيبة : وقيل 
عن عفان عن سعيد بن ميناء عن جابر وابن عباس أنهما قاال " مصنفه " يف 
ودل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اعم الفيل يوم االثنني اثلاين عرش من : 

، وفيه بعث ، وفيه عرج به إىل السماء ، وفيه هاجر ، وفيه  شهر ربيع األول
 . وهذا هو املشهور عند اجلمهور ، واهلل أعلم. مات

 ( 111/  1" ) السرية انلبوية  "
“হকছযমানৰ মৰ্ত্, ৰহবউল আউৱাল মািৰ ১২ ত্াহৰখ। ইবৰ্ন 
ইছিাৰ্ক এই মত্ৰ্ া উৰ্ল্লখ কহৰৰ্ছ। ইবৰ্ন আহব শ্বায়বাি ছত্ওঁৰ 
‘মযছান্নাি’ গ্ৰন্থত্ এই মত্ৰ্ া আফ িানৰ  ৰা, ছত্ওঁ ছাঈদ ইবৰ্ন 



 

 

 
 10  

মীনাৰ  ৰা, ছত্ওঁ জাহবৰ আৰু ইবৰ্ন আব্বাছৰ  ৰা বণ্েনা কহৰৰ্ছ। 
ছত্ওঁৰ্লাক উিৰ্য়ই লকৰ্ছ: ‘ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাৰ্ম 
িস্তী বাহিনীৰ বছৰ, ৰহবউল আউৱাল মািৰ ১২ ত্াহৰখ, ছসামবাৰ্ৰ 
জন্ম গ্ৰিণ্ কহৰৰ্ছ। এই হদনাই ছত্ওঁক নবযওৱত্ প্ৰদান কৰা লিৰ্ছ, 
এই হদনাই ছত্ওৰঁ হমৰাজ লিহছল, এই হদনাই ছত্ও ঁহিজৰত্ কহৰৰ্ছ 
আৰু এই হদনাই ছত্ওঁ মৃত্য ুবৰণ্ কহৰৰ্ছ’। জমহুৰ আহলমসকলৰ 
ওচৰত্ এই মত্ৰ্ াৰ্ৱই ছবহছ প্ৰহসদ্ধ”। [আচ-ছীৰাত্য ন নবৱীয়াি 
(১/১৯৯)] 
আৰ্কৌ হকছযমাৰ্ন লকৰ্ছ: ছত্ওঁ ৰমজান মািত্ জন্ম গ্ৰিণ্ কহৰৰ্ছ, 
আন হকছযমানৰ মৰ্ত্, ছিৰ মািত্; ইত্ুাহদ আৰু বহুৰ্ত্া অহিমত্ 
আৰ্ছ। 
আমাৰ ওচৰত্ হযৰ্ া মত্ অগ্ৰগণ্ু বযহল িাৰণ্া িয়, ছসয়া লিৰ্ছ 
ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাৰ্ম ৰহবউল আউৱাল মািৰ আ  
অিবা বাৰ ত্াহৰখৰ হযৰ্কাৰ্না এ া ত্াহৰখত্ জন্ম গ্ৰিণ্ কহৰৰ্ছ। 
হকছযমান মযছহলম গহণ্ত্হবদ আৰু ছজুাহত্হবেৰ্দ গৰ্ৱষণ্া কহৰ 
উহলয়াইৰ্ছ ছয, ৰহবউল আউৱাল মািৰ ৯ ত্াহৰখ ছসামবাৰ আহছল! 
ছত্ৰ্নি’ছল এইৰ্ া আৰু এ া মত্ ি’ল। এই মত্ৰ্ াও শহিশালী, 
এই ত্াহৰখৰ্ া ৫৭১ খৃষ্টাব্দৰ এহপ্ৰল মািৰ হবশ ত্াহৰখ। সমকালীন 
ছীৰাত্ প্ৰৰ্ণ্ত্াসকলৰ হকছযমাৰ্ন এই মত্ৰ্ াক প্ৰািানু হদৰ্ছ। 
ছত্ওঁৰ্লাকৰ মাজত্ উস্তাদ মযিাম্মদ আল-খযজাৰী আৰু ছহিউৰ 
ৰিমান ছমাবাৰক যৰী অনুত্ম। 



 

 

 
 11  

আবযল কাহছম আচ-ছযিাইলী (ৰাহিমাহুল্লাৰ্ি) লকৰ্ছ:  
وأهل احلساب يقولون : وافق مودله من الشهور الشمسية " نيسان " ، فاكنت 

نُف " ) 
ُ
 ( 181/  5لعرشين مضت منه . " الروض األ

“গহণ্ত্হবদসকৰ্ল লকৰ্ছ: ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামৰ 
জন্ম “হনছান” এহপ্ৰলৰ হবশ ত্াহৰৰ্খ লিৰ্ছ”। [আৰ-ৰওজযল উন ি 
(১/২৮২)] 
উস্তাদ মযিাম্মদ আল-খযজাৰী (ৰাহিমাহুল্লাৰ্ি) লকৰ্ছ:  

اعلم فليك مرصي ، هل باع يف الفلك  -وقد حقق املرحوم حممود باشا الفليك 
أن ذلك اكن :  -م 1881تويف اعم  واجلغرافيا والرياضيات وكتب وأحباث ،

نيسان / صبيحة يوم االثنني تاسع ربيع األول املوافق لليوم العرشين من أبريل 
من امليالد ، وهو يوافق السنة األوىل من حادثة الفيل ، واكنت  171، سنة 

نور ايلقني يف سرية سيد املرسلني  ". والدته يف دار أيب طالب بشعب بين هاشم
 ( 11ص " ) توم الرحيق املخ: " ، وينظر( 1ص " ) 

“হমছৰৰ ছজুাহত্হবেজ্ঞানী মািমযদ  াশ্বা (মৃত্য ু : ১৮৮৫ হিষ্টাব্দ) -ছত্ও ঁ
এৰ্কলৰ্গ ছজুাহত্হবেজ্ঞান, িূৰ্গাল, গহণ্ত্হবদুা,  যহি ছলখা-ছমলা আৰু 
গৰ্ৱষণ্াত্  াৰদশেী আহছল- ছত্ওঁ লকৰ্ছ: ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু 
আলাইহি অছাল্লামৰ জন্ম আহছল ছসামবাৰ  যৱা, ৰহবউল আউৱাল 
মািৰ ৯ ত্াহৰখ ছমাত্াহবক এহপ্ৰল/হনছান- মািৰ ২০ ত্াহৰখ, ৫৭১ 
হিষ্টাব্দ। এই বছৰৰ্ া িস্তী বাহিনীৰ ঘ নাৰ প্ৰিম বছৰ। ছত্ও ঁজন্ম 
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গ্ৰিণ্ কহৰৰ্ছ বনয িাহশ্বম ছগাত্ৰৰ আবয ত্াহলবৰ ঘৰত্”। [নূৰুল 
ইয়াকীন িী ছীৰাৰ্ত্ ছাইহয়ুহদল মযৰছাহলন,  ৃষ্ঠা-৯; আৰু চাওঁক: 
আৰ-ৰািীকয ল মাখত্য ম ( ৃষ্ঠা নং: ৪১)] 
চাহৰ: 
মৃত্য ু হদন: ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামৰ মৃত্য ু সম্পৰ্কে 
কাৰ্ৰা হিমত্ নাই ছয, ছত্ওঁ ছসামবাৰৰ হদনা মৃত্য ুবৰণ্ কহৰৰ্ছ। 
ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাৰ্ম বযিবাৰ্ৰ মৃত্য ুবৰণ্ কহৰৰ্ছ 
বযহল ইবৰ্ন কয ত্াইবাৰ হযৰ্ া বণ্েনা আৰ্ছ ছসইৰ্ া সহিক নিয়। হকন্তু 
ইয়াৰ িাৰা যহদ ছত্ওঁ ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামৰ দািন 
কৰা বযজাইৰ্ছ ছত্ৰ্নি’ছল হিৰ্কই আৰ্ছ। 
মৃত্য ুৰ চন: এই হবষৰ্য় কাৰ্ৰা হিমত্ নাই ছয, ছত্ওঁ ১১ হিজৰীত্ 
মৃত্য ুবৰণ্ কহৰৰ্ছ। 
মৃত্য ুৰ মাি: এই হবষৰ্য়ও কাৰ্ৰা হিমত্ নাই ছয, ছত্ওঁ ৰহবউল 
আউৱাল মািত্ মৃত্য ুবৰণ্ কহৰৰ্ছ। 
হকন্তু এই মািৰ হনহদেষ্ট ত্াহৰখৰ হবষৰ্য় আহলমসকলৰ মাজত্ 
মত্ ািেকু আৰ্ছ: 
১. অহিকাংশ আহলমৰ মৰ্ত্: ৰহবউল আউৱাল মািৰ ১২ ত্াহৰখ। 
২. খাওৱাৰ্ৰযমীৰ্য় লকৰ্ছ : ৰহবউল আউৱালৰ প্ৰিম ত্াহৰখ। 
৩. ইব নযল কালাবী আৰু আবয হমখনাৰ্ি লকৰ্ছ: ৰহবউল আউৱাল 
মািৰ ২ ত্াহৰখ। ছযিাইলী আৰু িাহিজ ইবৰ্ন িাজাৰ্ৰ এই মত্ৰ 
হ ৰ্নই িয় িৰ হদৰ্ছ। 
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হকন্তু অহিকাংশ আহলমৰ প্ৰহসদ্ধ মত্ লিৰ্ছ, ৰাছযলযল্লাি চাল্লাল্লাহু 
আলাইহি অছাল্লাম এঘাৰ হিজৰীৰ ৰহবউল আউৱাল মািৰ ১২ 
ত্াহৰৰ্খ মৃত্য ুবৰণ্ কহৰৰ্ছ। চাওঁক: ছযিাইলী প্ৰণ্ীত্ “আৰ-ৰওদযল 
উন ি (৪/৪৩৯-৪৪০), ইবৰ্ন কাছীৰৰ “আছ-ছীৰাি আন-নবৱীয়ুাি” 
(৪/৫০৯), ইবৰ্ন িাজাৰৰ “িাত্হুল বাৰী” (৮/১৩০)। 
আল্লাৰ্িই সবেজ্ঞানী। 

ইছলাম প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ 
 

অসমীয়া ইছলাম িাউছ 
ইছলাম প্ৰচাৰ বযুৰ্ৰা, ৰাবওৱাি, হৰয়াদ, ছছৌহদ আৰব 

 


