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নাবালক েছেলর ইমামেতর িবধান 

 

নাবালেকর সংজা: 

সাবালক হয়িন যারা, তারা নাবালক। সাবালক হওয়ার িনদশরন: 

(১) ��েদাষ হওয়া, (২) নািভর িনেচর পশম গজােনা, (৩) 

সাবালক হওয়ার বয়স তথা পেনর বছর পূণর হওয়াা   িতনিি 

আলামেতর েয েকান  কিি �ারা নাবালক েছেলরা সাবালক হয়া 

যােদর পেনর বছর পূণর হয়িন বা যােদর মেধধ সাবালক হওয়ার 

েকান আলামত েদখা যায়িন,   ি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 িবশুভােব সালাত আদােয় 

সকম হয়, তাহেল তার ইমামত দুর� আেছা জুমার সালােতও েস 

ইমামিত করেত পারেবা 

দিলল আমর ইব ন সালামার হািদস, ইমাম বুখাির রািহমাহ�াহ 

বণরনা কেরন: 
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ذم  َمغمّمي ْ�عم ُ  ْت كم ْهلِ  وم
م
تِْح  م فم

ْ
ّ  نميدمرم  لل ِمِهْم، قمْومٍ  ُُ رم  نِإِْسالم �مدم ِب  وم

م
 قمْوِ�  م

ِمِهْم، ، َمغمّمي نِإِْسالم ِ  ِجئْتُُ�مْ : قميلم  قمِدمم َّ ل غّمم  لّيِبّ  ِعغْدِ  ِةنْ  وم ِِ ومسم ْ
غْم ّّ لُ  عم  �م

ي، ًّ يلم  حم ًم غّول: " �م ةم  �م الم ل �م يم ل، ِح�ِ  ِف  كم يم غّول كم ةم  وم�م الم ل �م يم ل، ِح�ِ  ِف  كم يم  كم
إِذمل
مِت  َم ضم ُة، حم َمّذنْ  لصّيالم ُْ

ْ
ُدُ�مْ  َمغ حم

م
ّةُ�مْ  م َُ م

ْ
ل ُ�مْ  وم ُ ثم

ْ
ْ
م
ُأول ،" قُْأآذًي م غمظم  �م

دٌ  رمُ�نْ  َمغممْ  حم
م
م  م ثم

ْ
ْ
م
ِّ  قُْأآذًي م ي ِة َّ  ُكغُْت  صِمم لمغم

م
بميِن، ِةنم  م

ْ
ّدُمو لصّأك ًم  �مْ�م  ِ� �م

رِْدرِهمْ 
م
ذمي م

م
وْ  ِسّت  لْ�نُ  ومم

م
بْعِ  م ، سم ذمْت  ِسنِ�م �م ّ  وم م ةٌ  َم ْدُت  إِذمل ُكغُْت  نُْأدم جم  سم

ْت  غّيم ًم ، َم ِّ يلمِت  َم ًم ةٌ  �م
م
م ّ  ِةنم  لْمأم َم

ْ
 : لل

م
ال
م
ول م ُّ ّغي َُام  قميِرئُِ�ْم؟ لْستم  َم

ْول، م تم ْْ ُعول َمي ُم ًم ي قمِمًْيي ِل  �م مم ْ ٍ  أِْحُت َم  �م ِح  ِِشم صِكم  َمأم ِمِْص  نِيم ًم
ْ
 "لل

“যখন ফাত েহ ম�া সংঘিিত হল, �েতধক কওম ইসলাম  হণ 

করার জনধ �িতেযািগতায়  বতীণর হলা আমার িপতা আমার 

স�দােয়র েলাকেদর িনেয় �ত ইসলাম  হণ করেলনা িতিন 

িফের  েস বলেলন: আিম েতামােদর িনকি সতধ নবীর কাছ 

েথেক  েসিছা িতিন বেলেছন: েতামরা  মুক সময়  মুক সালাত 

আদায় কর, আর  মুক সময়  মুক সালাত আদায় করা যখন 

সালােতর সময় হয় তখন েযন েতামােদর েকউ আযান েদয়,  বং 

েতামােদর মেধধ  িধক কুরআনধারী বধিি েযন ইমামত কেরা 

তারা নজর িদেয় েদখল, আমার েচেয়  িধক কুরআনধারী েকউ 

েনই, কারণ আিম পিথকেদর েথেক কুরআন  হণ করতামা তারা 

আমােক তােদর সামেন   সর কের িদল (ইমামেতর জনধ), 
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আিম তখন ছয়  থবা সাত বছেরর েছেলা আমার গােয় িছল 

েডারা-কািা চাদর, যখন আিম েসজদায় েযতাম, তা গিিেয় ওপের 

ওেঠ েযতা  ােমর  ক মিহলা বলল: েতামােদর ইমােমর িনত�  

আমােদর েথেক েতামরা আড়াল করা ফেল তারা কাপড় খিরদ 

কের আমােক  কিা জামা ৈতির কের িদল, আিম েস জামা েপেয় 

 েতা খুিশ হেয়িছ, েকান িজিনেসর কারেণ কখেনা েসরপ খুিশ 

হয়িন”। বুখাির: (৪৩০২), আবু দাউদ: (৫৮৫), নাসািয়: (২/৮২), 

নাসািয়েত রেয়েছ: “আিম তখন আি বছেরর েছেল”া আবু দাউেদ 

রেয়েছ: “আিম তখন সাত  থবা আি বছেরর েছেল”া 

শাওকািন রািহমাহ�াহ “নাইলুল আওতার”  ে� বেলেছন: 

ّدُموِ�  ًم رِْدرِهمْ  �مْ�م  �م
م
م  “তারা আমােক তােদর সামেন   সর করল” 

বাণী েথেক নাবালক েছেলর ইমামেতর ৈবধতা �মািণত হয়া 

 

 পর দিলল আবু মাসউদ আনসাির রািদয়া�াহ আনহ েথেক 

বিণরত রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণী: 
مّ "  َُ ، رم ْومم ًم

ْ
ُؤُهمْ  لل قْأم

م
، ِلِكتميِب  م ِ َّ ذُول َمإِنْ  ل ةِ  ِف  كم ل م أم ًِ

ْ
لً ، لل وم ْعغمُمُهمْ  سم

م
ّغِ ، َمأ ّّ  نِيص

ذُول َمإِنْ  ّغ ِ  ِف  كم ّّ لً ، لص وم ُمُهمْ  سم قْدم
م
ًة، َمأ إِنْ  ِهْجأم

ذُول َم هِ  ِف  كم
ْ
ةِ لص لً ، ْجأم وم ُمُهمْ  سم قْدم

م
 َمأ
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ًمي،
ْ
  ِسغ

م
ال ّةنّ  وم َُ ، ِف  لصأُّجلم  لصأُّجُل  رم ِِ يذِ ُم

ْ
  ُسغ

م
ال ُعدْ  وم ًْ ِِ  ِف  �م م  نميِْت ، عم ِِ ِت   لمْ�ِأةم

ّ
 إِال

 ِِ  " نِإِْذذِ

“ িধক কুরআনধারী বধিি েলাকেদর ইমামত করেব; যিদ তারা 

িতলাওয়ােত বরাবর হয়, তাহেল তােদর মেধধ েয সু�েত পারদশরী 

েস; যিদ তারা সু�েত বরাবর হয়, তাহেল তােদর মেধধ েয 

িহজরেত   গামী েস; যিদ তারা িহজরেত বরাবর হয়, তাহেল 

তােদর মেধধ েয বয়েস বড় েস; আর েকান বধিি  পর বধিির 

কতৃরেে ইমামত করেব না; েকান বধিি  পর বধিির িবছানায় 

তার  নুমিত বধতীত বসেব না”। মুসিলম: (১০৮৪) 

 খােন   ّم َُ ، رم ْومم ًم
ْ
ُؤُهمْ  لل قْأم

م
ِ  ِلِكتميِب  م َّ ل  “ িধক কুরআনধারী বধিি 

েলাকেদর ইমামত করেব” বাণীর বধাপকতা নাবালক ও সাবালক 

সবাইেক শািমল কেরা  ত ব ভােলাম� বুেঝর  িধকারী 

নাবালক েছেল যিদ উপি�ত েলাকেদর মেধধ কুরআেন  িধক 

পারদশরী হয়, সবেচেয় েবশী কুরআন তার মুখ� থােক, তাহেল েস 

ইমামেতর  িধক হকদারা 

 কদল িফকাহিবদ  র সােথ ি�মত েপাষণ কেরন: 

তারা বেলন নফল সালােত নাবালক েছেলর ইমামত ৈবধ, ফরয 

সালােত নয়া তােদর দিলল ইব ন আ�াস রািদয়া�াহ আনহ 

েথেক বিণরত হািদস: 
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 .ال رَم للاالم حت �تغم

“েকান েছেল ইমামত করেব না, যতকণ না েস সাবালক হয়”। 

মুসা�াফ ইব ন আ�ুর রায যাক: (৩৮৪৭) 

 র উ�র: নাইলুল আওতার: (৩/২০২)  ে� শাওকািন ও 

ফাতহল বাির: (২/২১৭)  ে� ইব ন হাজার �মুখগণ হািদসিি 

দুবরল বেলেছন,   হািদস দিলল িহেসেব েপশ করার উপযুি 

নয়া 

তােদর ি�তীয় দিলল যুিি: নাবালক েছেলর সালাত তার বধাপাের 

নফল, েস যিদ ফরয আদায়কারীর ইমামত কের তাহেল ইমাম ও 

মুিািদর সালােত  িমল ও ৈবপরীতধ সৃি� হয়, কারণ তার সালাত 

নফল,  খেনা তার ওপর সালাত ফরয হয়িন, আর মুিািদর 

সালাত ফরয,  থচ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 
ي َّمم يمُ  ُجِعلم  إِ ِةم

ْ
َممّ  لإل َْ ِِ  ِلُ   نِ

ْتمِغُفول َمالم
م
، ت ِِ ْ

غْم إِذمل عم
عم  َم �م ُعول رم  ... َميْركم

“ইমাম িনধরারণ করা হেয়েছ তার  নুসরণ করার জনধ,  ত ব 

েতামরা তার িবেরািধতা কেরা না, যখন েস রকু কের েতামরা 

রকু কর...” বুখাির: (৬৮৩), মুসিলম: (৬৩০) 

 র উ�র:   হািদেসর বধাপকতা সালােতর সকল আমেলর সােথ 

িনয়তেক  �ভুরি কের িঠক, িক� মুয়ায রািদয়া�াহ আনহর 
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হািদেসর কারেণ িনয়ত   বধাপকতায় শািমল হেব না, েযখােন 

রেয়েছ: 
نّ 
م
يذم  م بملٍ  ْ�نم  ُةعم ُ  رمِضم  جم َّ ، ل ُِ غْ نم  َم ِّ  كم عم  رُيم غّمم �م  لّيِبّ  ةم ِِ ومسم ْ

غْم  ُُمّ  ّّ لُ  عم
ِت 
ْ
ُِ  رمأ ِّ  قمْوةم ُْيم ةم، نِِهمُ  �م   لصّيالم

“মুয়ায রািদয়া�াহ আনহ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

সােথ সালাত আদায় করেতন,  তঃপর িনজ স�দােয়র িনকি 

 েস তােদর সােথ পুনরায় তা আদায় করেতন”। বুখাির: 

(৫৬৬৮); আবু দাউদ: (৫০৬), মুসনােদ আহমদ: (১৩৯৫৪) ও 

বায়হািক: (৪৬৯৭) ইতধািদ  ে� রেয়েছ িতিন নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ  শার সালাত আদায় কের িনজ 

কওেমর িনকি  েস তােদর সােথ পুনরায় তা আদায় করেতন। 

 খােন তার সালাত িছল নফল আর তার মুিািদর সালাত িছল 

ফরয,   েথেক �মািণত হয় িনয়েত ইমােমর  নুসরণ জরির 

নয়,  ত ব নাবালক েছেলর সালাত যিদও নফল তার িপছেন 

সাবালেকর ইিিদা সিহহা 

তারা বুখািরেত বিণরত আমর ইব ন সালামা েথেক বিণরত হািদস 

স�েকর বেলন, িতিন নফল সালােত ইমামত কেরেছনা 

 র উ�র: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণী: “ মুক 

সালাত  মুক সমেয় আদায় কর ও  মুক সালাত  মুক সমেয় 
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আদায় কর” �ারা �� বুেঝ আেস েয,   ঘিনা িছল ফরেযর 

েকেষা  িধক� নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণী: 

“যখন সালাত উপি�ত হয়, তখন েতামােদর েকউ েযন আযান 

েদয়” ফরয বধতীত নফেলর েকান সসাবনা রােখ না, কারণ নফল 

সালােত আযান ৈবধ নয়া জামােতর সােথ আদায় করার িনেদরশও 

�মাণ কের   সালাত ফরয, নফল নয়, কারণ নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক  রপ িনেদরশ েনই েযখােন িতিন 

নফল সালাত জামােতর সােথ আদায় করার িনেদরশ িদেয়েছনা 

িফকাহিবদেদর  কিি মূলনীিত হে�, নফল সালােত যার ইমামত 

সিহহ ফরয সালােত তার ইমামিত সিহহা   িহেসেবও নাবালক 

েছেলর ইমামত ৈবধা 

 

কতক আেলম বেলেছন:  

নাবালক েছেলর িপছেন সালাত আদায় করা মকরহ। 

 

 পর  কদল িফকাহিবদ বেলন: 

ফরয ও নফল সালােত নাবালক েছেলর ইমামত নাজােয়জা 

তােদর দিলল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হািদস: 
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غممُ  ُرَِعم "  ًم
ْ
نْ  لل نم ٍ  َم ِن : نمالم ّت  لّييئِمِ  عم ، حم ًِظم ْ تْم ّْ م ِن  � ّت  لصّيِبّ  ومعم ، حم ْتمِغمم  �م
ِن  ْجغُونِ  ومعم مم
ْ
ّت  لص لم  حم ًِ ْع  " �م

“িতন বধিির ওপর েথেক কলম উিঠেয় েনয়া হেয়েছ, ঘুম� 

বধিির ওপর েথেক যতকণ না েস জা ত হয়, বা�ার ওপর 

েথেক যতকণ েস সাবালক হয়া পাগেলর ওপর েথেক যতকণ না 

তার েচতনা িফের আেস”া আবু দাউদ: (৩৮২৭), িতরিমিয: 

(১৩৩৯), ইব ন মাজাহ: (২০৩১) 

 র উ�র: তােদর ওপর েথেক কলম উিঠেয় েনয়া হেয়েছ বা 

তারা শিরয়েতর আিদ� নয় তাই তােদর িপছেন সালাত শু নয় 

  কথা সিঠক নয়া বুঝমান নাবালক েছেলর সালাত তার িনেজর 

জনধ সিহহ  েত কােরা ি�মত েনই, যার িনেজর সালাত সিহহ 

তার  পেরর ইমাম হওয়া সিহহ,  িা িফকাহিবদেদর িনকি 

�ীকৃত মূলনীিতা সুতরাং নাবালক েছেলর ইমামিত সিহহা 

 

তারা আেরা বেলন: নাবালক েছেলর বধাপাের িননয়তা থােক না 

েস সালােতর শতর পূণর কেরেছ িক-নাা তাই তার িপছেন সালাত 

শু নয়া 

 র উ�র:   কথা িভি�হীন,  র পনােত েকান দিলল েনইা 
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শায়খ বাস সাম রািহমাহ�াহ বুখািরেত বিণরত আমর ইব ন সালামার 

হািদস উে�খ কের বেলন:   হািদস �ারা �মািণত হয় বুঝমান 

েছেলর ইমামিত দুর� আেছ,  মনিক ফরয সালােতও। যিদ বলা 

হয়: হেত পাের নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তার ইমামিত 

স�েকর জানেতন না? 

 র উ�র: িনঃসে�েহ আ�াহ তা জানেতন,  র ওপর তার 

নীরবতা পালন করা ও নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

ওপর ওিহ নািযল না করা �মাণ কের েয, তােদর কমর সিঠক 

িছল”। েদখুন: তাওিযহল কালাম িমন বুলুগল মারামা 

 

আ�ামা শায়খ মুহা�দ সােলহ আল-উসাইিমন রািহমাহ�াহ 

“যাদুল মু�াকিন”  ে�র বধাখধায় বেলন: নাবালক যিদ ইমাম হয় 

আর মুিািদ যিদ হয় সাবালক, তাহেল সাবালেকর সালাত শু 

হেব না দু’িি দিলেলর কারেণ:  কিি হে� হািদস,  পরিি 

যুিিা 

হািদস েযমন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক 

বণরনা করা হয়, িতিন বেলেছন: 
  ...)) ال لًدمول سفهي �م و�بْيذ�م ف �الل�م((
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“েতামরা েতামােদর সালােত েবাকা ও বা�ােদর   সর কর না”া 

দায়লািম: (৭৩১০) 

আর যুিি হে� নাবালেকর সালাত নফল, সাবালেকর সালাত 

ফরয, িনঃসে�েহ ফরেযর মতরবা নফেলর ঊে�র। তাই ফরয 

আদায়কারী হেব  নুকরণীয় নফল আদায়কারী হেব 

 নুকরণকারীা আমরা যিদ ফরয আদায়কারীর সালাত নফল 

আদায়কারীর পনােত ৈবধ বিল, তাহেল আমরা  িধক 

মযরাদাশীলেক কম মযরাদার  নুগত কের িদলাম, যা িকয়াস ও 

যুিির িবপরীত, যুিি হে� ফরয আদায়কারী  নুকরণীয় হেব, 

 নুকরণকারী নয়া হধাা নাবালেকর িপছেন নাবালেকর সালাত 

ৈবধ,  েত েকান ি�মত েনইা েলখক [যাদুল মু�াকিন‘  র 

েলখক]    িভমত  হণ কেরেছনা  িা  ক  িভমতা 

ি�তীয়  িভমত হে� সাবালেকর সালাত নাবালেকর িপছেন ৈবধা 

 র দিলল বুখািরেত বিণরত আমর ইব ন সালামার হািদসা আর েয 

হািদস েপশ করা হেয়েছ: 
، َال َهو حدر  ال م�ل ل إطالقي ))ال لًدمول �بْيذ�م ف �الل�م ((  

 . ريح عن ليب �ّ ل  عغِْ وسغم

“েতামরা েতামােদর সালােত েবাকা ও বা�ােদর   সর কর না” 

  হািদেসর েকান িভি� েনইা 
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আর েয িকয়াস ও যুিি েপশ করা হেয়েছ, তার উ�র হে� 

 কিি মূলনীিত: নস ও দিলেলর েমাকািবলায় িকয়াস ও যুিি 

 হণেযাগধ নয়া কারণ িকয়াস মূলত মানুেষর  িভমত, ভুল ও 

সিঠক উভয় হেত পাের, �ীেনর বধাপাের মানুেষর  িভমত 

 হণেযাগধ নয়, েযেহতু আমােদর সামেন সিহহ হািদস রেয়েছ, 

তাই  খােন িকয়ােসর েকান মূলধ েনইা 

হধাা েকউ বলেত পাের, আমর ইব ন সালামার ঘিনা রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম জানেতন, না জানেতন না? 

 র উ�ের আমরা বলেত পাির িতিন জানেতন,  থবা জানেতন 

না,  থবা আমরা তা জািন নাা যিদ িতিন জানেতন তাহেল   

হািদস �ারা দিলল েদয়া ��া আর যিদ িতিন না জােনন তাহেল 

আমরা বলব আ�াহ  বশধই জানেতন, ওিহ নািযেলর সময় েকান 

িবষেয় আ�াহর নীরবতা ও েমৗন সমথরন তার ৈবধতার �মাণ। 

কারণ যিদ তা িনিষু হেতা, তাহেল আ�াহ  বশধই তার 

িনেষধাজা জাির করেতন, রাসূেলর জানা থাক বা না থাকা  র 

দিলল: 

�থমত: আ�াহ তাআলার বাণী: 

ِ  ِمنَ  �َۡسَتۡخُفونَ  َوَ�  �َّاِس  ِمنَ  �َۡسَتۡخُفونَ ﴿ َّ  َ�  َما يُبَّيُِتونَ  إِذۡ  َمَعُهمۡ  وَُهوَ  �
ُ  َوَ�نَ  �ۡلَقۡوِل�  ِمنَ  يَۡرَ�ٰ  َّ  ]١٠٨:  للنّي [ ﴾١ ُ�ِيًطا َ�ۡعَملُونَ  بَِما �
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“তারা মানুেষর কাছ েথেক লুকােত চায়,  আর আ�াহর কাছ 

েথেক লুকােত চায় নাা  থচ  িতিন তােদর সােথই থােকন যখন 

তারা রােত   মন কথার পিরক�না কের যা িতিন পছ�  কেরন 

নাা আর আ�াহ তারা যা কের তা  পিরেব�ন কের আেছন”। সূরা 

িনসা: (১০৮)  

 খােন আ�াহ তােদর রােতর  �কােরর পিরক�না ফাাস কের 

িদেয়েছনা   েথেক �মািণত হয় েয, আ�াহ েকান  ৈবধ 

িবষেয়র ওপর নীরবতা পালন কেরন না, মানুেষর জানা থাক বা 

না থাকা 

ি�তীয়ত: সাহাবােয় েকরাম আযল ৈবধতার �মাণ িহেসেব বেলন: 
م  َمْعِزُل  ُكّغي"  ْهدِ  عم ْأآنُ  مم غّ سم وم  ِِ ْْ غم عم   ل ُ ّّ �م  لّيِبّ  َم ًُ

ْ
لل ُل  وم ِ�ْ

 " �م

“আমরা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুেগ আযল 

করতাম,   িদেক কুরআনও নািযল হেতা”। বুখাির: (৪৮৩৪) 

তারা কুরআন নািযেলর সময় আযল করত, িক� আ�াহ 

তােদরেক িনেষধ কেরনিন, তাই তারা আ�াহর েমৗন সমথরন ও 

নীরবতা েথেক বুেঝেছন আযল ৈবধ।  ত ব আমর ইব ন 

সালামার ইমামত ৈবধা ইব ন উসাইিমন রািহমাহ�াহর কথা 

 খােন েশষা 



15 

 

[আযল: �ী সহবােসর সময় েযানীেত বীযরপাত না কের বাইের 

বীযরপাত ঘিােনােক আযল বলা হয়া] 
 

মু�াকথা: ফরয ও নফল উভয় সালােত নাবালক েছেলর ইমামিত 

ৈবধ, যিদ েস উপি�ত েলাকেদর মেধধ  িধক কুরআনধারী হয়া 

েযমন আমর ইব ন সালামাহ রািদয়া�াহ আনহেক ইমামেতর জনধ 

সামেন   সর করা হেয়েছা নবুওয়তী যুেগ যারা তােক 

ইমামেতর দািয়ে িদেয়েছন তােদর সবাই িছেলন সাহািব, তারা 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণী েথেক ফরয- নফল ও 

নাবালক - সাবালেকর মেধধ েকান পাথরকধ েবােঝনিন। তােদর   

কমর ভুল হেল  বশধই আ�াহ সতকর কের িদেতনা িবেশষ কের 

সালােতর েকেষ, যা ইসলােমর সবেচেয় বড় েরাকন। েযমন 

িজবিরল আলাইিহস সালাম নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

সালােতর মেধধ জুতা েখালার িনেদরশ িদেয়েছন, কারণ তােত 

নাপাক িছলা হািদেস  েসেছ: 
ّّ نأ�حينِ َخغع ذعغِْ َوضعهمي عن من ليب �ّ ل   عغِْ وسغم �م

�ّير، ، َغمي رمذ ذصك للًوم ملًول ذعيمم ، َغمي قض رسول ل  �ّ ل  
رمرغيك : ةي حغ�م ع إلًيئ�م ذعيل�م ؟ قيصول : عغِْ وسغم �اللِ قيل 

إن : ملًْت ذعغْك َألًْغي ذعييي ، ًَيل رسول ل  �ّ ل  عغِْ وسغم 
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رول، لإلةيم محد . ل �ّ ل  عغِْ وسغم ملي  َأرب� من َْهمي قيرل جب�
 . ومنو دلود

“নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তার সাথীেদর িনেয় সালাত 

আদায় করেলন, িতিন সালােত দু’পােয়র জুেতা খুেল বাম পােশ 

রাখেলনা মুিািদরা যখন তা েদখল, তারাও তােদর জুেতা খুেল 

েফললা রাসূলূ�াহ সালাত েশষ কের বলেলন েতামরা িক জনধ 

জুেতা খুেলছ? তারা বলল: আমরা আপনােক জুেতা খুলেত 

েদেখিছ, তাই আমরাও আমােদর জুেতা খুেল েফেলিছা তখন 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন িজবিরল আমার 

কােছ  েস আমােক বেলেছ জুেতা�েয় নাপাক রেয়েছ”। আবু 

দাউদ ও আহমদা 

  েথেক আমরা বুিঝ নাবালক েছেল আমর ইব ন সালামার 

ইমামিত যিদ সিঠক না হেতা,  বশধই ওিহ নািযল কের তা 

জািনেয় েদয়া হেতাা 

যারা বেলন নাবালক েছেলর ইমামিত ৈবধ নয় বা তার িপছেন 

নফল ৈবধ, ফরয ৈবধ নয়, তারা  র �পেক েযসব হািদস দিলল 

িহেসেব েপশ কেরন তা খুব দুবরল, দিলল িহেসেব েপশ করার 

েযাগধ নয়া আর েযসব যুিি েপশ কেরন তাও �বণ েযাগধ নয়, 
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কারণ সিহহ হািদেসর েমাকােবলায় যুিির েকান মূলধ েনইা 

আ�াহ ভাল জােননা 

সমা� 


