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নাবালক েছেলর ইমামেতর িবধান
নাবালেকর সংজ্:
সাবালক হয়িন যারা, তারা নাবালক। সাবালক হওয়ার িনদশর্:
(১) ��েদাষ হওয়া, (২) নািভর িনেচর পশম গজােনা, (৩)
সাবালক হওয়ার বয়স তথা পেনর বছর পূ ণর্ হওয়া। এ িতনিট
আলামেতর েয েকান একিট �ারা নাবালক েছেলরা সাবালক হয়।
যােদর পেনর বছর পূ ণর্ হয়িন বা যােদর মেধয্ সাবালক হওয়া
েকান আলামত েদখা যায়িন, এ িনবে� শিরয়েতর পিরভাষা
েমাতােবক তােদরেক নাবালক বলা হেয়েছ।
নাবালক েছেলর ইমামত ৈবধ:
নাবালক েছেল যিদ বুেঝর বয়েস উপনীত হয়, যিদ েস ভােলাম�
বুেঝ, সালােতর আহকাম জােন ও িবশু�ভােব সালাত আদােয়
সক্ষম , তাহেল তার ইমামত দু র� আেছ। জুমার সালােতও েস
ইমামিত করেত পারেব।
দিলল আমর ইব্ন সালামার হািদস, ইমাম বুখাির রািহমাহু�াহ
বণর্না কের:
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“যখন ফাত্েহ ম�া সংঘিটত হল, �েতয্ক কওম ইসলাম �হণ
করার জনয্ �িতেযািগতায় অবতীণর্ হল। আমার িপতা আমা
স�দােয়র েলাকেদর িনেয় �ত ইসলাম �হণ করেলন। িতিন
িফের এেস বলেলন: আিম েতামােদর িনকট সতয্ নবীর কাছ
েথেক এেসিছ। িতিন বেলেছন: েতামরা অমুক সময় অমুক সালাত
আদায় কর, আর অমুক সময় অমুক সালাত আদায় কর। যখন
সালােতর সময় হয় তখন েযন েতামােদর েকউ আযান েদয়, এবং
েতামােদর মেধয্ অিধক কুরআনধারী বয্ি� েযন ইমামত কের।
তারা নজর িদেয় েদখল, আমার েচেয় অিধক কুরআনধারী েকউ
েনই, কারণ আিম পিথকেদর েথেক কুরআন �হণ করতাম। তারা
আমােক তােদর সামেন অ�সর কের িদল (ইমামেতর জনয),
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আিম তখন ছয় অথবা সাত বছেরর েছেল। আমার গােয় িছল
েডারা-কাটা চাদর, যখন আিম েসজদায় েযতাম, তা গুিটে ওপের
ওেঠ েযত। �ােমর এক মিহলা বলল: েতামােদর ইমােমর িনত�
আমােদর েথেক েতামরা আড়াল কর। ফেল তারা কাপড় খিরদ
কের আমােক একটা জামা ৈতির কের িদল, আিম েস জামা েপেয়
এেতা খুিশ হেয়িছ, েকান িজিনেসর কারেণ কখেনা েসরূপ খুিশ
হয়িন”। বুখাির: (৪৩০২), আবু দাউদ: (৫৮৫), নাসািয়: (২/৮২),
নাসািয়েত রেয়েছ: “আিম তখন আট বছেরর েছেল”। আবু দাউেদ
রেয়েছ: “আিম তখন সাত অথবা আট বছেরর েছেল”।
শাওকািন রািহমাহু�াহ “নাইলু ল আওতার” �ে� বেলেছন:
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বাণী েথেক নাবালক েছেলর ইমামেতর ৈবধতা �মািণত হয়।

অপর দিলল আবু মাসউদ আনসাির রািদয়া�াহু আনহু েথে
বিণর্ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণ:
َْ ﺮَاءَ َ ً ﻓَ َ ْ ﻠ
ُ ْ َّ ﻓ
ّ
ْ ُ ُ ْ َّ ْﻘَ ْ َ أ
، ﺄﻋ ُﻤ ُﻬ ْﻢ ﺎلﺴُّﻨَ ِﺔ،ﻮَاء
 ﺈِن ﻛَﻧﻮا ِﻓ اﻟ ِﻘ ِة ﺳ،َ�
ِ  ﻗﺮَ ؤﻫﻢ ِﻟ،" َﺆُمُ اﻟ ﻮم
ِ ﺘَﺎب
ِ ﻜ
ْ َ َْ ْ ﺮَ َ ً ﻓ
ْ َ َّ َ ً ﻓ
ُ ْ َْ ً ﻓ
ُ ْ َﻓ
 ﺄﻗ َﺪ ُم ُﻬ ْﻢ،ﻮَاء
 ﺈِن ﻛَﻧﻮا ِﻓ ال ِﻬﺠ ِة ﺳ، ﺄﻗ َﺪ ُم ُﻬ ْﻢ ِﻫﺠﺮَ ة،ﻮَاء
ﺈِن ﻛَﻧﻮا ِﻓ ﺴُّﻨَ ِﺔ ﺳ

5

ّ
َ
ْ
ْ
َ ّ ُ ُ ّ ّ
ْ َْ ََ ﺗ
ْ ْ َ
َ ِﻻ، َوﻻ �َﻘ ُﻌﺪ ِﻓ ﺑَي ِﺘ ِﻪ ﻋ � ِﺮﻣَ ِﺘ ِﻪ،لﺮَ ُﺟﻞ ِﻓ ُﺳﻠﻄَﺎﻧِ ِﻪ
 َوﻻ ﺆُﻣَّﻦَ لﺮَﺟﻞ،ِﺳﻠ ًﻤﺎ
ْ
" ﺑِﺈِذﻧِ ِﻪ

“অিধক কুরআনধারী বয্ি েলাকেদর ইমামত করেব; যিদ তারা

িতলাওয়ােত বরাবর হয়, তাহেল তােদর মেধয্ েযসু �েত পারদশর্ী
েস; যিদ তারা সু �েত বরাবর হয়, তাহেল তােদর মেধয্ েয
িহজরেত অ�গামী েস; যিদ তারা িহজরেত বরাবর হয়, তাহেল
তােদর মেধয্ েয বয়েস বড় ে; আর েকান বয্ি� অপর বয্ি�
কতৃর্ে� ইমামত করেব না; েকান বয্ি� অপর বয্ি�র িবছানা
তার অনু মিত বয্তীত বসে না”। মুসিলম: (১০৮৪)
ّ
ّ “অিধক কুরআনধারী বয্ি�
ْ  أَﻗْﺮَ ُؤ ُﻫ،َﺆُمُ اﻟْﻘَ ْﻮ َم
এখােন َ�
ﻜ
ﻟ
ﻢ
ِ
ِ
ِ ﺘَﺎب
ِ
েলাকেদর ইমামত করেব” বাণীর বয্াপকতা নাবালক ও সাবালক
সবাইেক শািমল কের। অতএব ভােলাম� বুেঝর অিধকারী
নাবালক েছেল যিদ উপি�ত েলাকেদর মেধয্ কুরআে অিধক
পারদশর্ীহয়, সবেচেয় েবশী কুরআন তার মুখ� থােক, তাহেল েস
ইমামেতর অিধক হকদার।
একদল িফকাহিবদ এর সােথ ি�মত েপাষণ কেরন:
তারা বেলন নফল সালােত নাবালক েছেলর ইমামত ৈবধ, ফরয
সালােত নয়। তােদর দিলল ইব্ন আ�াস রািদয়া�াহু আনহ
েথেক বিণর্ত হািদ:
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. ﻳﺆم اﻟﻐﻼم ﺣﻰﺘ �ﺘﻠﻢ
“েকান েছেল ইমামত করেব না, যতক্ষণ না ে সাবালক হয়”।
মুসা�াফ ইব্ন আ�ু র রায্যাক: (৩৮৪৭)
এর উ�র: নাইলু ল আওতার: (৩/২০২) �ে� শাওকািন ও
ফাতহুল বাি: (২/২১৭) �ে� ইব্ন হাজার �মুখগণ হািদসিট
দু বর্ল বেলেছ, এ হািদস দিলল িহেসেব েপশ করার উপযু �
নয়।
তােদর ি�তীয় দিলল যু ি�: নাবালক েছেলর সালাত তার বয্াপাের
নফল, েস যিদ ফরয আদায়কারীর ইমামত কের তাহেল ইমাম ও
মু�ািদর সালােত অিমল ও ৈবপরীতয সৃ ি� হয়, কারণ তার সালাত
নফল, এখেনা তার ওপর সালাত ফরয হয়িন, আর মু�ািদর
সালাত ফরয, অথচ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�াম বেলেছন:
َ ْ َ َ َ َْ ﻓ
ُ ْ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُِﺆْ� ّ ﻓ
... ﻓَﺎرﻛ ُﻌﻮا
 ِﺈذَا ر�ﻊ،َﻢَ ﺑِ ِﻪ ﻼ ﺗﺘ َِﻠﻔﻮا ﻋَﻠَﻴ ِﻪ
اﻹﻣَﺎم
ِ ِ�َﻤَﺎ ﺟ ِﻌﻞ
“ইমাম িনধর্ারণ করা হেয়েছ তার অনুসরণ করার জন, অতএব
েতামরা তার িবেরািধতা কেরা না, যখন েস রুকু কের েতামরা
রুকু ক...” বুখাির: (৬৮৩), মুসিলম: (৬৩০)
এর উ�র: এ হািদেসর বয্াপকত সালােতর সকল আমেলর সােথ
িনয়তেক অ�ভুর্� কে িঠক, িক� মুয়ায রািদয়া�াহু আনহ
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হািদেসর কারেণ িনয়ত এ বয্াপকতয় শািমল হেব না, েযখােন
রেয়েছ:
َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َﻲ َ ّ ُ ْ ُ َ َ ُﺼَ� ّ ﻣ
ّ ّﻲﺒِ ﺻَ ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّ َﻢ
ّ
َُﻢ
ِ  ﻛن ِ ﻊ،َنَ ﻣﻌَﺎذ �ﻦ ﺟﺒ ٍﻞ ِﺿ �َ �َﻨﻪ
َ َ ّ ُ ّ �ََﺄْﻲ َ ْ ُ َﻴُﺼ
،لﺼَﻼة
ِ ﺑِ ِﻬﻢ
ِﺗ ﻗﻮﻣَﻪ
“মুয়ায রািদয়া�াহু আনহ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর

সােথ সালাত আদায় করেতন, অতঃপর িনজ স�দােয়র িনকট
এেস তােদর সােথ পুনরায় তা আদায় করেতন”। বুখাির:
(৫৬৬৮); আবু দাউদ: (৫০৬), মুসনােদ আহমদ: (১৩৯৫৪) ও
বায়হািক: (৪৬৯৭) ইতয্ািদ �ে� রেয়েছ িতিন নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ এশার সালাত আদায় কের িনজ
কওেমর িনকট এেস তােদর সােথ পুনরায় তা আদায় করেতন।
এখােন তার সালাত িছল নফল আর তার মু�ািদর সালাত িছল
ফরয, এ েথেক �মািণত হয় িনয়েত ইমােমর অনু সরণ জরুির
নয়, অতএব নাবালক েছেলর সালাত যিদও নফল তার িপছেন
সাবালেকর ইি�দা সিহহ।
তারা বুখািরেত বিণর্ত আমর ইব্ন সালামা েথেক বিণর্ত হািদস
স�েকর্ বেন, িতিন নফল সালােত ইমামত কেরেছন।
এর উ�র: নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণী: “অমুক
সালাত অমুক সমেয় আদায় কর ও অমুক সালাত অমুক সমেয়
8

আদায় কর” �ারা �� বুেঝ আেস েয, এ ঘটনা িছল ফরেযর
েক্ষে�। অিধক� নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ব:
“যখন সালাত উপি�ত হয়, তখন েতামােদর েকউ েযন আযান
েদয়” ফরয বয্তীত নফেলর েকান স�াবন রােখ না, কারণ নফল
সালােত আযান ৈবধ নয়। জামােতর সােথ আদায় করার িনেদর্শও
�মাণ কের এ সালাত ফরয, নফল নয়, কারণ নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক এরূ িনেদর্শ েনই েযখােন িতিন
নফল সালাত জামােতর সােথ আদায় করার িনেদর্ িদেয়েছন।
িফকাহিবদেদর একিট মূ লনীিত হে�, নফল সালােত যার ইমামত
সিহহ ফরয সালােত তার ইমামিত সিহহ। এ িহেসেবও নাবালক
েছেলর ইমামত ৈবধ।
কতক আেলম বেলেছন:
নাবালক েছেলর িপছেন সালাত আদায় করা মকরু।
অপর একদল িফকাহিবদ বেলন:
ফরয ও নফল সালােত নাবালক েছেলর ইমামত নাজােয়জ।
তােদর দিলল নবী সা�া�াহু লাইিহ ওয়াসা�ােমর হািদস:
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َُ َ ْﻘَﻠَ �َ ْ ﺛ
َْ ّ ّ
َ
َ
ّ ﻟَﺎﺋﻢ
ّ
، ﻰﺘَ �ﺘ َِﻠ َﻢ
ِ َو َﻋ ِﻦ َّﻲ ِﺒ،ﻰﺘَ � َْﺴتَﻴْ ِﻘﻆ
ٍ " ر ِﻓﻊ اﻟ ُﻢ ﻦ ﻼ
ِ ِ  ﻋ ِﻦ:َﺛَﺔ
َ َْ ّ
ُ ْ َْ َ َ
" ﻰﺘَ �ﻌ ِﻘﻞ
ﻮن
ِ وﻋ ِﻦ الﻤﺠﻨ
“িতন বয্ি�র ওপর েথেক কলম উিঠেয় েনয়া হেয়ে, ঘুম�
বয্ি�র ওপর েথেক যতক্ষণ না জা�ত হয়, বা�ার ওপর
েথেক যতক্ষণ েস সাবালক হয়। পাগে ওপর েথেক যতক্ষণ ন
তার েচতনা িফের আেস”। আবু দাউদ: (৩৮২৭), িতরিমিয:
(১৩৩৯), ইব্ন মাজাহ: (২০৩১)
এর উ�র: তােদর ওপর েথেক কলম উিঠেয় েনয়া হেয়েছ বা
তারা শিরয়েতর আিদ� নয় তাই তােদর িপছেন সালাত শু� নয়
এ কথা সিঠক নয়। বুঝমান নাবালক েছেলর সালাত তার িনেজর
জনয্ সিহহ এেত কােরা ি�মত েনই, যার িনেজর সালাত সিহহ
তার অপেরর ইমাম হওয়া সিহহ, এটা িফকাহিবদেদর িনকট
�ীকৃত মূ লনীিত। সু তরাং নাবালক েছেলর ইমামিত সিহহ।
তারা আেরা বেলন: নাবালক েছেলর বয্াপাের িন�য়তা থােক না
েস সালােতর শতর্ পূ ণর্ কেরেছ ি-না। তাই তার িপছেন সালাত
শু� নয়
এর উ�র: এ কথা িভি�হীন, এর প�ােত েকান দিলল েনই।
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শায়খ বাস্সাম রািহমাহু�াহ বুখািরেত বিণর্ত আমর ইন সালামার
হািদস উে�খ কের বেলন: এ হািদস �ারা �মািণত হয় বুঝমান
েছেলর ইমামিত দু র� আেছ, এমনিক ফরয সালােতও। যিদ বলা
হয়: হেত পাের নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তারইমামিত
স�েকর্ জানেত না?
এর উ�র: িনঃসে�েহ আ�াহ তা জানেতন, এর ওপর তার
নীরবতা পালন করা ও নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
ওপর ওিহ নািযল না করা �মাণ কের েয, তােদর কমর্ সিঠক
িছল”। েদখুন: তাওিযহুল কালাম িমন বুলুগুল মারা
আ�ামা শায়খ মুহা�দ সােলহ আল-উসাইিমন রািহমাহু�াহ
“যাদু ল মু�াকিন” �ে�র বয্াখয্ায় বে: নাবালক যিদ ইমাম হয়
আর মু�ািদ যিদ হয় সাবালক, তাহেল সাবালেকর সালাত শু�
হেব না দু ’িট দিলেলর কারেণ: একিট হে� হািদস, অপরিট
যু ি�।
হািদস েযমন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক
বণর্না করা হ, িতিন বেলেছন:
((... )) ﺗﻘﺪمﻮا ﺳﻔﻬﺎء�ﻢ وﺻﺒﻴﺎﻧ�ﻢ ﻲﻓ ﺻﻼﺗ�ﻢ
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“েতামরা েতামােদর সালােত েবাকা ও বা�ােদর অ�সর কর না”।
দায়লািম: (৭৩১০)
আর যু ি� হে� নাবালেকর সালাত নফল, সাবালেকর সালাত
ফরয, িনঃসে�েহ ফরেযর মতর্বা নফেলর ঊে�র। তাই ফরয
আদায়কারী

হেব

অনু করণীয়

নফল

আদায়কারী

হেব

অনু করণকারী। আমরা যিদ ফরয আদায়কারীর সালাত নফল
আদায়কারীর

প�ােত

ৈবধ

বিল,

তাহেল

আমরা

অিধক

মযর্াদাশীলেক কম মযর্াদার অনুগত কের িদল, যা িকয়াস ও
যু ি�র িবপরীত, যু ি� হে� ফরয আদায়কারী অনু করণীয় হেব,
অনু করণকারী নয়। হয্াঁ নাবালেকর িপছেন নাবালেকর সালাত
ৈবধ, এেত েকান ি�মত েনই। েলখক [যাদু ল মু�াকিন‘ এর
েলখক] এ অিভমত �হণ কেরেছন। এটা এক অিভমত।
ি�তীয় অিভমত হে� সাবালেকর সালাত নাবালেকর িপছেন ৈবধ।
এর দিলল বুখািরেত বিণর্ত আমর ইবন সালামার হািদস। আর েয
হািদস েপশ করা হেয়েছ:
 ﻓﻼ،))  ﺗﻘﺪمﻮا ﺻﺒﻴﺎﻧ�ﻢ ﻲﻓ ﺻﻼﺗ�ﻢ (( ﻬﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻻ أﺻﻞ ﻪﻟ إﻃﻼﻗﺎ
.ﺢ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
“েতামরা েতামােদর সালােত েবাকা ও বা�ােদর অ�সর কর না”
এ হািদেসর েকান িভি� েনই।
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আর েয িকয়াস ও যু ি� েপশ করা হেয়েছ, তার উ�র হে�
একিট মূ লনীিত: নস ও দিলেলর েমাকািবলায় িকয়াস ও যু ি�
�হণেযাগয্ নয়। কারণ িকয়াস মূ লত মানু েষর অিভমত, ভুল ও
সিঠক উভয় হেত পাের, �ীেনর বয্াপাের মানুেষর অিভমত
�হণেযাগয্ নয়, েযেহতু আমােদর সামেন সিহহ হািদস রেয়েছ,
তাই এখােন িকয়ােসর েকান মূ লয্ েনই
হয্া েকউ বলেত পাের, আমর ইব্ন সালামার ঘটনা রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া জানেতন, না জানেতন না?
এর উ�ের আমরা বলেত পাির িতিন জানেতন, অথবা জানেতন
না, অথবা আমরা তা জািন না। যিদ িতিন জানেতন তাহেল এ
হািদস �ারা দিলল েদয়া ��। আর যিদ িতিন না জােনন তাহেল
আমরা বলব আ�াহ অবশয্ইজানেতন, ওিহ নািযেলর সময় েকান
িবষেয় আ�াহর নীরবতা ও েমৗন সমথর্ন তার ৈবধতার �মাণ।
কারণ যিদ তা িনিষ� হেতা, তাহেল আ�াহ অবশয্ই তার
িনেষধাজ্ঞা জাির করে, রাসূ েলর জানা থাক বা না থাক। এর
দিলল:
�থমত: আ�াহ তাআলার বাণী:
َ
َ
ۡ
َ
َ ُ ۡ
َ ُ ۡ
ُ ّ
ِ َّ� ﴿� َ ۡس َتخفون م َِن
� اس َو� � َ ۡس َتخفون م َِن �َِ َوه َو َم َع ُه ۡم إِذ يُبَ ّي ِ ُتون َما
َ ُ َ ۡ َ َ ُّ َ ََ ۡ َۡ َ ٰ َ َۡ
ً �ُ ون
[١٠٨ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ِيطا
ير� مِن ٱلقو ِل � و�ن �َ بِما �عمل
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“তারা মানু েষর কাছ েথেক লু কােত চায়, আর আ�াহর কাছ
েথেক লু কােত চায় না। অথচ িতিন তােদর সােথই থােকন যখন
তারা রােত এমন কথার পিরক�না কের যা িতিন পছ� কেরন
না। আর আ�াহ তারা যা কের তা পিরেব�ন কের আেছন”। সূ রা
িনসা: (১০৮)
এখােন আ�াহ তােদর রােতর অ�কােরর পিরক�না ফাঁস কের
িদেয়েছন। এ েথেক �মািণত হয় েয, আ�াহ েকান অৈবধ
িবষেয়র ওপর নীরবতা পালন কেরন না, মানু েষর জানা থাক বা
না থাক।
ি�তীয়ত: সাহাবােয় েকরাম আযল ৈবধতার �মাণ িহেসেব বেলন:
ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َّ ﺻَ ّ ُ َ ﻠ
ْ َ� ََ ُ ْ َ� ّ
" �ل
ِ � ّﻲﺒِ َ اﷲ ﻋ ﻴ ِﻪ وﺳَﻢ وَاﻟﻘﺮآن
ِ " ُﻨَﺎ ﻌ ِﺰل ﻋ ﻬ ِﺪ

“আমরা নবী সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�ােমর যু েগ আযল

করতাম, এ িদেক কুরআনও নািযল হেতা”। বুখাির: (৪৮৩৪)
তারা কুরআন নািযেলর সময় আযল করত, িক� আ�াহ
তােদরেক িনেষধ কেরনিন, তাই তারা আ�াহর েমৗন সমথর্ন ও
নীরবতা েথেক বুেঝেছন আযল ৈবধ। অতএব আমর ইব্ন
সালামার ইমামত ৈবধ। ইব্ন উসাইিমন রািহমাহু�াহু কথা
এখােন েশষ।
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[আযল: �ী সহবােসর সময় েযানীেত বীযরপাত না কের বাইের
বীযর্পাত ঘটােনােকআযল বলা হয়।]
মু�াকথা: ফরয ও নফল উভয় সালােত নাবালক েছেলর ইমামিত
ৈবধ, যিদ েস উপি�ত েলাকেদর মেধয্ অিধক কুরআনধারী হয়।
েযমন আমর ইব্ন সালামাহ রািদয়া�াহু আনহুেইমামেতর জনয্
সামেন অ�সর করা হেয়েছ। নবুওয়তী যু েগ যারা তােক
ইমামেতর দািয়� িদেয়েছন তােদর সবাই িছেলন সাহািব, তারা
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণী েথেক ফর- নফল ও
নাবালক - সাবালেকর মেধয্ েকান পাথর্কেবােঝনিন। তােদর এ
কমর্ ভুল হেল অবশয্ই আ�াহ সতকর্ কের িদেত িবেশষ কের
সালােতর েক্ষ, যা ইসলােমর সবেচেয় বড় েরাকন। েযমন
িজবিরল আলাইিহস সালাম নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
সালােতর মেধয্ জুতা েখালার িনেদর্শ িদেয়েছ, কারণ তােত
নাপাক িছল। হািদেস এেসেছ:

ّ
 اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺻَ�َ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺨﻠﻊ ﻧﻌﻠﻴﻪ ﻓﻮﺿﻌﻬﻤﺎ ﻋﻦ
 ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻰﻀ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ،  ﻓﻠﻤﺎ رأى ذلﻚ اﻟﻘﻮم أﻟﻘﻮا ﻧﻌﺎﻬﻟﻢ، ﺎره
 رأﻳﻨﺎك:  ﻤﺣﻠ�ﻢ ﻰﻠﻋ إﻟﻘﺎﺋ�ﻢ ﻧﻌﺎﻟ�ﻢ ؟ ﻗﺎلﻮا: ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺻﻼﺗﻪ ﻗﺎل
 إن:  ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻟﻘﻴﺖ ﻧﻌﻠﻴﻚ ﻓﺄﻟﻘﻴﻨﺎ ﻧﻌﺎﻨﻟﺎ
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 واه اﻹﻣﺎم أﻤﺣﺪ. ﺮﺒ� ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺗﺎ� ﻓﺄﺧﺮﺒ� أن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻗﺬرا
.وأﺑﻮ داود
“নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তার সাথীেদর িনেয় সালাত
আদায় করেলন, িতিন সালােত দু ’পােয়র জুেতা খুেল বাম পােশ
রাখেলন। মু�ািদরা যখন তা েদখল, তারাও তােদর জুেতা খুেল
েফলল। রাসূ লূ�াহ সালাত েশষ কের বলেলন েতামরা িক জনয্
জুেতা খুেলছ? তারা বলল: আমরা আপনােক জুেতা খুলেত
েদেখিছ, তাই আমরাও আমােদর জুেতা খুেল েফেলিছ। তখন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন িজবিরল আমার
কােছ এেস আমােক বেলেছ জুেতা�েয় নাপাক রেয়েছ”। আবু
দাউদ ও আহমদ।
এ েথেক আমরা বুিঝ নাবালক েছেল আমর ইব্ন সালামার
ইমামিত যিদ সিঠক না হেতা, অবশয্ই ওিহ নািয কের তা
জািনেয় েদয়া হেতা।
যারা বেলন নাবালক েছেলর ইমামিত ৈবধ নয় বা তার িপছেন
নফল ৈবধ, ফরয ৈবধ নয়, তারা এর �পেক্ষ েযসব হািদস দিল
িহেসেব েপশ কেরন তা খুব দু বর্, দিলল িহেসেব েপশ করার
েযাগয্ নয়। আর েযসব যু ি� েপশ কেরন তাও �বণ েযাগয্ ন,
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কারণ সিহহ হািদেসর েমাকােবলায় যু ি�র েকান মূ লয্ েনই।
আ�াহ ভাল জােনন।
সমা�

17

