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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম-েৃতু্ুর ত্াহরখ সম্পমকে আমলেমের 
হিহিন্ন িক্তিু ও হিশুদ্ধ অহিেত্ 

   
প্রশ্ন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম ও েৃতু্ুর ত্াহরখ ককানহি, এ হিষময় অমনকগুমলা অহিেত্ 

আোর সংগ্রমি রময়মে, হিশুদ্ধ অহিেত্ ককানহি, কুরআন ও সুন্নামির আমলামক জানমত্ চাই? 

উত্তর: আল-িােেুহলল্লাি 

প্রথেত্: রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমন্মর হনহেেষ্ট হেন ও োস সম্পমকে ঐহত্িাহসকগণ হিহিন্ন েত্ 

কেশ কমরমেন। এর েশ্চামত্ কযৌহক্তক কারণও রময়মে, কযমিতু্ কামরাই জানা হেল না এ নিজাত্মকর িহিষুৎ 

ককেন িমি? ত্াই সিার হনকি অনুানু জমন্মর নুায় ত্ার জন্ম স্বািাহিক ও অগুরুত্বেূণে হেল, এ জনু কামরা েমেই 

রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম ত্াহরখ হনহেেষ্ট ও চূড়ান্তিামি জানা সম্ভি িয় হন। 

ড. েুিাম্মাে ত্াইময়ুি আন-নািার রি. িমলন, ‘এর রিসু সম্ভিত্ এই কয, যখন হত্হন জন্ম গ্রিণ কমরন, ত্খন 

ত্ার কথমক ককউ এেন হিেে আশঙ্কা কমর হন, আর এ জনুই জন্মলগ্ন কথমক নিুওয়াত্ প্রাহির েূিে েযেন্ত হিশ্বিাসীর 

েৃহষ্টর ককন্দ্রহিনু্দমত্ হত্হন েহরণত্ িন হন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমন্মর চহল্লশ িের ের যখন 

আল্লাি ত্াআলা ত্ামক হরসালামত্র োওয়াত্ কেৌঁোমনার হনমেেশ প্রোন কমরন, ত্খন কথমকই োনুষ এ নিী সংক্রান্ত 

ত্ামের শ্রুত্ ঘিনাগুমলা স্মরণ করা আরম্ভ কমর, সম্ভািু ও অেহরহচত্ প্রমত্ুক কলামকর কাে কথমকই ত্ার ইহত্িাস 

জানার কচষ্টা কমর, এ হিষময় ত্ামেরমক অমনকিা সেৃদ্ধ কমরমে রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হনমজর 

িণেনা, িুঝ িওয়ার ের কথমক ত্ার ওের হেময় কযসি ঘিনা অহত্ক্রান্ত িময়মে, অথিা হত্হন কযসি েহরহিহত্ োর 

কমরমেন, অনুরূে ত্ার সািািীগমণর িণেনা এিং যারা এসি ঘিনার সামথ সমৃ্পক্ত হেল ত্ামের িণেনা। েুসহলেগণ 

ত্ামের নিীর ইহত্িাস সংক্রান্ত শ্রুত্ সি ঘিনা সংগ্রি করা আরম্ভ কমরন, কযন হকয়ােত্ েযেন্ত োনুমষর জনু ত্া 

িণেনা কমর কযমত্ োমরন’। (আল-কাওলুল েুহিন ফী সীরামত্ সাময়ুহেল েুরসালীন: েৃষ্ঠা নং: ৭৮)  

হিত্ীয়ত্: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমন্মর হনহেেষ্ট িের ও হেন সম্পমকে সকমল একেত্: 

জমন্মর হনহেেষ্ট িের: ত্ার জমন্মর হনহেেষ্ট িের হেল ‘আেুল হফল’ ত্থা িস্তী িাহিনীর িের। ইোে ইিনুল কাইময়ুে 

রি. িমলন, ‘এমত্ সমন্দি কনই কয, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম িয় েক্কার অিুন্তমর িস্তী 

িাহিনীর িের’। (যােুল ো‘আে: ১/৭৬) 

েুিাম্মাে ইিন ইউসূফ সামলিী রি. িমলমেন, ‘ইিন ইসিাক রি. িমলন, ‘ত্ার জন্ম হেল িহস্ত িাহিনীর িের’। ইিন 

কাসীর রি. িমলন, জেহুমরর হনকি এ অহিেত্ই প্রহসদ্ধ। ইোে িুখারীর উস্তাে ইিরািীে ইিন েুনহযর িমলমেন, 

এ িুাোমর ককামনা আমলে হিেত্ কোষণ কমরন হন। খহলফা ইিন খাইয়াত্, ইিনুল জাযযার, ইিন হেিইয়াি, ইিন 

জাওযী ও ইিনুল কাইময়ুে এ েমত্র ওের সকমলর ঐকেত্ু িণেনা কমরমেন’। (সুিুল হুো ওয়ার রাশাে হফ 

হসরামত্ খাইহরল ইিাে: ১/৩৩৪-৩৩৫) 
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ড. আকরাে হেয়া আল-উেরী িমলন, ‘সত্ু িমলা: িস্তী িাহিনীর হিেরীত্ েত্গুমলার প্রমত্ুকহি সনে েুিেল, যার 

িারা িুমঝ আমস কয, ত্ার জন্ম হেল িহস্ত িাহিনীর েশ িের অথিা কত্ইশ িের অথিা চহল্লশ িের ের, ত্মি 

অহিকাংশ আমলে িমলমেন ত্ার জন্ম িস্তী িাহিনীর িের। আিুহনক যুমগ েুসহলে ও োশ্চাত্ু গমিষকমের 

েহরচাহলত্ গমিষণা এ েত্ই সেথেন কমর, ত্ারা িমলমেন িস্তী িাহিনীর িের ৫৭০ হিষ্টাব্দ অথিা ৫৭১ হিষ্টাব্দ 

কোত্ামিক হেল’। (আস-হসরাতু্ন নিহিয়াি আস-সিীিাি: ১/৯৭) 

হনহেেষ্ট হেন, কসােিার হত্হন জন্ম গ্রিণ কমরন, এমত্ কামরা হিেত্ কনই। এ হেমন ত্ামক নিুওয়াত্ প্রোন করা িয়, 

এ হেমনই হত্হন োরা যান। 

আিু কাত্াো আনসাহর রাহেয়াল্লাহু ‘আনহু কথমক িহণেত্, হত্হন িমলন, 
 .«فيه يلع أنزل أو - بعثت ويوم ، فيه ودلت يوم ذاك:  قال ؟ االثنني يوم  صوم عن وسلم عليه اهلل صىل سئل»

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লােমক কসােিার হেমনর হসয়াে সম্পমকে হজজ্ঞাসা করা িময়হেল, হত্হন িমলন, 

এ হেমন আোর জন্ম িময়মে এিং এ হেমনই আোমক নিুওয়াত্ প্রোন করা িময়মে”। (সিীি েুসহলে, িােীস নং 

১১৬২) 

ইিন কাসীর রি. িমলমেন, ‘যারা িমল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে জুেু‘আর হেন রহিউল আউয়াল 

োমসর সমত্র ত্াহরখ জমন্মমেন, ত্ামের কথা সুেূর েরািত্ িরং িুল। জননক হশ‘আ-এর হলহখত্ হকত্াি ‘ইলােুর 

রুওয়া হি আলাহেল হুো’ কথমক িামফয ইিন হেিইয়াি উেমরাক্ত েন্তিু নকল কমরন, অত্ঃের হত্হন এর েুিেলত্া 

প্রোণ কমরন, এ েত্হি আসমলই েুিেল, কারণ িােীমসর হিেরীত্’। (আস-হসরাতু্ন নিহিয়াি: ১/১৯৯) 

তৃ্ত্ীয়ত্: রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমন্মর িুাোমর েত্হিমরাি িমে হনহেেষ্ট োস ও হনহেেষ্ট ত্াহরখ 

সম্পমকে, এ হিষময় আেরা আমলেমের হিহিন্ন অহিেত্ জানমত্ কেমরহে, কযেন, 

এক. ককউ িমলমেন: রহিউল আউয়ামলর হিত্ীয় ত্াহরখ রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে জমন্মমেন।  

ইিন কাসীর রি. িমলন, ‘ককউ িমলমেন রহিউল আউয়ামলর হিত্ীয় ত্াহরখ। ইিন আবু্দল িার ‘ইহস্ত‘আি’ গ্রমে এ 

অহিেত্ িমলন। ওয়ামকেী এ িণেনাহি আিু ো‘শার নাহজি ইিন আবু্দর রিোন আল-োোনী কথমকও িণেনা কমরন’। 

(আস-হসরাতু্ন নিহিয়াি: ১/১৯৯) 

েুই. ককউ িমলমেন: রহিউল আউয়াল োমসর আি ত্াহরখ রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে জমন্মমেন। 

ইিন কাসীর রি. িমলন, ‘ককউ িমলমেন, রহিউল আউয়ামলর আি ত্াহরখ, এ িণেনাহি হুোইহে রি. ইিন িাযে 

কথমক িণেনা কমরন। আর োমলক, উকাইল ও ইউনুস ইিন ইয়াহযে প্রেুখগণ এ িণেনাহি যুিরী কথমক, হত্হন 

েুিাম্মাে ইিন জুিাইর ইিন েুত্‘ঈে কথমক িণেনা কমরন। ইিন আবু্দল িার িমলন, ঐহত্িাহসকগণ এ েত্হি হিশুদ্ধ 

িমলমেন। িামফয েুিাম্মাে ইিন েূসা আল-খাওয়ামরযেী এ ত্াহরমখর িুাোমর সমূ্পণে হনহশ্চত্। িামফয আিুল কখত্াি 

ইিন হেিইয়াি ‘আত্-ত্ানহির হফ োওহলহেল িাহশহরন নাযীর’ গ্রমে এ েত্হিই প্রািানু হেময়মেন’। (আস-হসরাতু্ন 

নিহিয়াি: ১/১৯৯) 

হত্ন. ককউ িমলমেন, রহিউল আউয়ামলর েশ ত্াহরখ। 

ইিন কাসীর রি. িমলন, ‘ককউ িমলমেন, রহিউল আউয়ামলর েশ ত্াহরখ। এ েত্হি ইিন হেিইয়াি ত্ার গ্রমে 

িণেনা কমরমেন। ইিন আসামকর ইোে আিু জাফর আল-িামকর কথমক এিং েুজাহলে ইোে শা‘িী কথমক অনুরূে 

েত্ই িণেনা কমরন’। (আস-হসরাতু্ন নিহিয়াি: ১/১৯৯) 
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চার. ককউ িমলমেন, রহিউল আউয়ামলর িামরা ত্াহরখ। 

ইিন কাসীর রি. িমলন, ‘ককউ িমলমেন রহিউল আউয়ামলর িামরা ত্াহরখ। ইিন ইসিাক এ েত্ িণেনা কমরন। 

ইিন আিু শায়িাি ত্ার ‘েুসান্নাফ’ গ্রমে এ েত্হি আফফান কথমক, কস সাঈে ইিন হেনা কথমক, কস জামির ও ইিন 

আব্বাস কথমক িণেনা কমর, ত্ারা উিময় িমলমেন, ‘রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে িস্তী িাহিনীর িের, 

রহিউল আউয়াল োমসর িামরা ত্াহরখ, কসােিার হেন জমন্মমেন। এ হেমনই ত্ামক নিুওয়াত্ প্রোন করা িয়, এ 

হেমনই ত্ার হে‘রাজ িময়হেল, এ হেমনই হত্হন হিজরত্ কমরমেন এিং এ হেমনই হত্হন োরা যান’। জেহুর 

আমলেমের হনকি এ েত্হিই কিহশ প্রহসদ্ধ”। (আস-হসরাতু্ন নিহিয়াি: ১/১৯৯) 

ককউ িমলমেন, রেযান োস, আিার ককউ িমলমেন সফর োস ইত্ুাহে েত্ও রময়মে। 

আোমের কামে স্পষ্ট কয, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে রহিউল আউয়াল োমসর আি িা িামরা ত্াহরমখর 

ককামনা একহেন জন্ম গ্রিণ কমরন। কত্ক েুসহলে গহণত্ ও কজুাহত্হিেে গমিষণা িারা কির কমরমেন কয, রহিউল 

আউয়াল োমসর নয় ত্াহরখ-ই কোত্ামিক কসােিার িয়! ত্ািমল এিা আমরকহি েত্ িমলা। এ েত্হি শহক্তশালী, এ 

ত্াহরখ ৫৭১ খৃষ্টামব্দর হনসামনর হিশ ত্াহরখ কোত্ামিক। িত্েোন যুমগর কত্ক হসরাত্ কলখক এ েত্হিই প্রািানু 

হেময়মেন, ত্ামের েমিু উস্তাে েুিাম্মাে আল-খুোরী ও সহফউর রিোন কোিারকেুহর অনুত্ে। 

আিুল কামসে আস-সুিাইহল রি. িমলমেন, ‘গহণত্হিেগণ িমলন, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম 

কসৌর োস ‘হনসান’-এর হিশ ত্াহরখ কোত্ামিক হেল’। (আর-রাওেুল উনুফ: ১/২৮২) 

উস্তাে েুিাম্মাে আল-খুোরী রি. িমলন, ‘হেসমরর কজুাহত্হিেজ্ঞানী েরহুে োিেুে িাশা, হযহন কজুাহত্হিেজ্ঞানী, িূ-

কগাল, গহণত্হিেুা, হলখহন ও গমিষণায় িুােক োরেশেী হেমলন, (েৃতু্ু: ১৮৮৫ হিষ্টাব্দ) হত্হন িমলন, রাসূলুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম হেল কসােিার সকাল কিলা, রহিউল আউয়াল োমসর নয় ত্াহরখ, কোত্ামিক 

এহপ্রল/হনসান-এর হিশ ত্াহরখ, ৫৭১ হিষ্টাব্দ। এ িেরহি িহস্ত িাহিনীর প্রথে িের কোত্ামিক। হত্হন জন্ম গ্রিণ 

কমরন িনু িামশে েল্লীমত্ আিু ত্ামলমির ঘমর’। (নূরুল ইয়াকীন হফ হসরামত্ সাইময়ুহেল েুরসালীন, েৃষ্ঠা: ৯। 

আরও কেখুন: আর-রাহিকুল োখতু্ে: েৃষ্ঠা নং: ৪১) 

চতু্থেত্: রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের েৃতু্ু: এ িুাোমর কামরা হিেত্ কনই কয, হত্হন কসােিার হেন 

োরা কগমেন। রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে িুিিার োরা কগমেন েমেে ইিন কুত্াইিার িণেনা হিশুদ্ধ নয়, 

ত্মি এর িারা যহে হত্হন রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের োফন করা িুঝান ত্ািমল হিক আমে। 

েৃতু্ুর িের: এ িুাোমর কামরা হিেত্ কনই কয, হত্হন এগামরা হিজরীমত্ োরা যান। 

েৃতু্ুর োস: এ িুাোমর কামরা হিেত্ কনই কয, হত্হন রহিউল আউয়াল োমস োরা যান; হকন্তু এ োমসর হনহেেষ্ট 

ত্াহরমখর িুাোমর আমলেমের েত্োথেকু রময়মে: 

এক. জেহুর আমলেগণ িমলমেন, রহিউল আউয়াল োমসর িামরা ত্াহরখ। 

েুই. খাওয়ামরযহে িমলমেন, রহিউল আউয়ামলর প্রথে ত্াহরখ। 

হত্ন. ইিনুল কালহি ও আিু হেখনাফ িমলমেন, রহিউল আউয়াল োমসর হিত্ীয় ত্াহরখ। সুিাইহল ও িামফয ইিন 

িাজার এ েমত্র হেমকই িাহিত্ িময়মেন। 
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ত্মি জেহুর আমলেগমণর েত্ই প্রহসদ্ধ কয, রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে এগামরা হিজরীমত্ রহিউল 

আউয়াল োমসর িামরা ত্াহরখ োরা যান। (কেখু: আর-রওেুল উনুফ, হলস সুিাইহল: ৪/৪৩৯-৪৪০; আস-হসরাি 

আন-নিহিয়াি হল ইিন কাহসর: ৪/৫০৯; ফাত্হুল িাহর হল ইিন িাজার: ৮/১৩০)  

আল্লাি িামলা জামনন। 

সোি 
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