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আি-হামদুলিল্লাহ্ ওিাস ্ সািািু ওিাস ্ সািামু ‘আিা রাসূলিল্লাহ। 
শলর‘আি সম্মিভাকব্ লনব্তালিি ও বব্ধ শাসকের প্রলি ভািোকজ 
সুকে দুুঃকে, লব্পদ ও েলিন সমকি, ইচ্ছাি অলনচ্ছাি এেেথাি 
সব্তদা  জনগকের আনুগিয ও সহকযালগিা েরা দালিত্ব ও েিতব্য। 
িাকে সদুপকদশ সদিা, সব্তদা িার পাকশ থাো ও েিযােের োকজ 
সহকযালগিা েরা সব্ার উলিি। এমনলে অনয োউকে যলদ িার 
উপর প্রাধানয সদিা হি িবু্ও সব্তাব্স্থাি আমীকরর লনকদতশ সশানা 
এব্াং িার আনুগিয েরা মুসলিকমর জনয ব্াধযিামূিে। সহীহাইকন 
ব্লেতি আকে,  

نَُّه قَاَل:  َعِن ابِْن ُعَمَر، َعِن انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهللُ 
َ
لََعَ الَْمْرِء الُْمْسِلِم »َعلَيِْه وََسلََّم، أ

ِمَر بَِمْعِصيٍَة، فَََل 
ُ
ْن يُْؤَمَر بَِمْعِصيٍَة، فَإِْن أ

َ
َحبَّ َوَكِرَه، إَِّلَّ أ

َ
اَعُة ِفيَما أ ْمُع َوالطَّ السَّ

 «َسْمَع َوََّل َطاَعةَ 
ইব্নু উমার রালদিাল্লাহু ‘আনহু সথকে ব্লেতি, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আিাইলহ ওিাসাল্লাম ব্কিকেন, “মুসলিম ব্যলির উপর অপলরহাযত 
েিতব্য হি আমীকরর (শাসকের) েথা সশানা এব্াং আনুগিয েরা- 
িাই িা িার মনুঃপূি সহাে ব্া না সহাে। িকব্ যলদ গুনাকহর োকজর 
লনকদতশ সদিা হি (িাহকি স্বিন্ত্র েথা)। যলদ গুনাকহর োজ েরার 
লনকদতশ সদিা হি িাহকি িা সশানাও যাকব্ না, আনুগিযও েরা যাকব্ 
না”।1 
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  ُ َعنُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللَّ نَِس بِْن َمالٍِك رَِِضَ اَّللَّ

َ
َعْن أ

َسُه َزبِيبَ »
ْ
نَّ َرأ

َ
، َكأ ِطيُعوا، َوإِِن اْستُْعِمَل َعلَيُْكْم َعبٌْد َحبَِِشٌّ

َ
 «ةٌ اْسَمُعوا َوأ

                                                           
1 বু্োরী, হাদীস নাং ২৯৫৫, মুসলিম, হাদীস নাং ১৮৩৯।  
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আনাস ইব্নু মালিে রালদিাল্লাহু ‘আনহু সথকে ব্লেতি, লিলন ব্কিন, 
রাসূিূল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওিাসাল্লাম ব্কিকেন, “যলদ সিামাকদর 
উপর এমন সোন হাব্শী দাসকেও শাসে লনযুি েরা হি, যার 
মাথালি লেশলমকশর নযাি, িবু্ও িার েথা সশান ও িার আনুগিয 
ের”।1 

ِِب ُهَريْ  
َ
ْمَع »َرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: َعْن أ َعلَيَْك السَّ

ثََرٍة َعلَيَْك 
َ
اَعَة ِِف ُعْْسَِك َويُْْسَِك، َوَمنَْشِطَك َوَمْكَرِهَك، َوأ  «َوالطَّ

আবু্ হুরািরা রালদিাল্লাহু ‘আনহু সথকে ব্লেতি, লিলন ব্কিন, 
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম ব্কিকেন, “দুুঃকে-সুকে, 
েুশী-অেুশীকি এব্াং সিামার ওপর অনয োউকে প্রাধানয লদকিও যলদ 
আমীর লনযুি হি, িবু্ও সব্তাব্স্থাি আমীকরর লনকদতশ সশানা এব্াং 
িার আনুগিয েরা সিামার জনয ব্াধযিামূিে”।2 
এোকন হাদীকস وأثرة عليك  শব্দ ব্যব্হার েরা হকিকে, এর অথত যলদ 
ও অনয োউকে সিামার ওপকর প্রাধানয সদিা হি িবু্ও সব্তাব্স্থাি 
আমীকরর লনকদতশ সশানা এব্াং িার আনুগিয েরা সিামার জনয 
ব্াধযিামূিে।  
 শাসে ব্া আমীরকে উপকদশ লদকি হকব্। মানুষ লহকসকব্ সস 
লব্পথগামী হকিই পাকর। িাই সব্তাব্স্থাি িাকে সাংকশাধন েরকি 
হকব্ এব্াং েিযােের ও উপোরী োকজর উপকদশ ও সহকযালগিা 
েরকি হকব্। হাদীকস একসকে,  
                                                           
1 বু্োরী, হাদীস নাং ৭১৪২ 
2 মুসলিম, হাদীস নাং ১৮৩৬।  
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نَّ انلَِِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: 
َ
ارِيِّ أ يُن انلَِّصيَحةُ »َعْن تَِميٍم ادلَّ قُلْنَا: « ادلِّ

ِتِهمْ »لَِمْن؟ قَاَل:  ِة الُْمْسِلِمنَي وَََعمَّ ئِمَّ
َ
ِ َوِلِكتَابِِه َولَِرُسوِِلِ َوأِل  «َّلِلَّ

িামীম আদ-দারী রালদিাল্লাহু ‘আনহু সথকে ব্লেতি, নব্ী সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওিাসাল্লাম ব্কিকেন, “েিযাে োমনাই দীন। আমরা 
ব্িিাম, োর জনয েিযাে োমনা? লিলন ব্িকিন, আল্লাহর, িাাঁর 
লেিাকব্র, িাাঁর রাসূকির, মুসলিম শাসে এব্াং মুসলিম জনগকের 
জনয েিযাে োমনা”1 

هِ، قَاَل: ُعبَاَدةَ بْ  َعنْ  بِيِه، َعْن َجدِّ
َ
بَاَيْعنَا رَُسوَل اهللِ َصَّلَّ »ِن الَْوِيِد بِْن ُعبَاَدَة، َعْن أ

، َوالَْمنَْشِط َوالَْمْكَرهِ، ولَََعَ  اَعِة ِِف الُْعْْسِ َوالْيُْْسِ ْمِع َوالطَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم لََعَ السَّ
ْن ََّل نُ 

َ
ثََرٍة َعلَيْنَا، ولَََعَ أ

َ
ْينََما ُكنَّا، ََّل أ

َ
ْن َنُقوَل بِاْْلَقِّ أ

َ
ْهلَُه، ولَََعَ أ

َ
ْمَر أ

َ
نَاِزَع اأْل

 «ََنَاُف ِِف اهلِل لَْوَمَة ََّلئِمٍ 
‘উব্াদা ইব্নুি ওিালিদ ইব্নু ‘উব্াদা িার দাদা ‘উব্াদা রালদিাল্লাহু 
‘আনহু সথকে ব্েতনা েকরন, লিলন ব্কিন, “আমরা রাসূিুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাকমর োকে সুকে-দুুঃকে, সকতাকষ-
অসকতাকষ, এমনলে আমাকদর ওপর অনযকে প্রাধানয সদিা হকিও ( 
সনিার েথা) শ্রব্ে েরা এব্াং িাাঁর আনুগিয েরার শপথ েকরলে। 
আমরা আকরা শপথ েকরলে সয, (সনিার পক্ষ্য সথকে) সোন সযাগয 
ব্যলিকে দালিত্ব অপতে েরা হকি আমরা িাকি আপলি েরব্ না ব্া 
ব্াধা সদব্ না এব্াং আমরা সযোকনই থালে না সেন সব্তাব্স্থাি হে 

                                                           
1 মুসলিম, হাদীস নাং ৫৫।  
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েথা ব্িব্, আল্লাহর (লনকদতশ মানার) ব্যাপাকর সোন লননু্দকের লনন্দার 
পকরািা েরব্ না”।1 

، قَاَل:  ِِب َذرٍّ
َ
َع »َعْن أ ِطيَع، َوإِْن ََكَن َعبًْدا ُُمَدَّ

ُ
ْسَمَع َوأ

َ
ْن أ

َ
وَْصاِِن أ

َ
إِنَّ َخِليِِل أ

ْطَراِف 
َ
 «اأْل

আবু্ যার রালদিাল্লাহু ‘আনহু সথকে ব্লেতি, লিলন ব্কিন, “আমার ব্নু্ধ 
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম আমাকে উপকদশ লদকিকেন, 
আলম সযন আমীকরর আকদশ শ্রব্ে েলর এব্াং িার আনুগিয েলর- 
সস পঙু্গ সগািাম হকিও”।2 
 যিক্ষ্ে পযতত শাসে লেিাব্ ও সুন্নাহ সমািাকব্ে শাসন 
পলরিািনা েরকব্ িিক্ষ্ে সোনভাকব্ই িার লব্রুদ্ধািরে েরা 
যাকব্না। রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাম ব্কিকেন,  
نََّها َسِمَعِت انلَِِّبَّ َصَّلَّ اهلُل 

َ
ُث، أ ِِت، ُُتَدِّ ، قَاَل: َسِمْعُت َجدَّ َعْن ََيََْي بِْن ُحَصنْيٍ

ِة الْوََدا َولَِو اْستُْعِمَل َعلَيُْكْم َعبٌْد »ِع، وَُهَو َيُقوُل: َعلَيِْه وََسلََّم ََيُْطُب ِِف َحجَّ
ِطيُعوا

َ
 «َيُقوُدُكْم بِِكتَاِب اهلِل، فَاْسَمُعوا َِلُ َوأ

ইিাহ্ইিা ইব্ন হুসাইন সথকে ব্লেতি, লিলন ব্কিন, আলম আমার 
দাদীকে ব্িকি শুকনলে, লিলন লব্দাি হকের লদন রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওিাসাল্লামকে ভাষে লদকি লগকি ব্িকি শুকনকেন, “যলদ 
সিামাকদর ওপর সোন দাসও শাসে লনযুি হি এব্াং সস আল্লাহর 

                                                           
1 মুসলিম, হাদীস নাং ১৭০৯।  
2 মুসলিম, হাদীস নাং ১৮৩৭।  
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লেিাব্ অনুযািী সিামাকদর পলরিালিি েকর িকব্ িার লনকদতশ 
সশাকনা এব্াং আনুগিয ের”।1  

، قَاَل: َسِمْعتَُها َتُقوُل: َحجَ َعْن  مِّ اْْلَُصنْيِ
ُ
تِِه أ ، َعْن َجدَّ ْجُت َمَع ََيََْي بِْن ُحَصنْيٍ

َة الْوََداِع، قَالَْت: َفَقاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل  رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َحجَّ
ٌع  َر َعلَيُْكْم َعبٌْد ُُمَدَّ مِّ

ُ
 -َعلَيِْه وََسلََّم قَْوًَّل َكِثرًيا: ُثمَّ َسِمْعتُُه، َيُقوُل: " إِْن أ

ْسوَ 
َ
ِطيُعوا " -ُد َحِسبْتَُها قَالَْت: أ

َ
 َيُقوُدُكْم بِِكتَاِب اهلِل، فَاْسَمُعوا َِلُ َوأ

ইিাহ্ইিা ইব্ন হুসাইন সথকে িাাঁর দাদী উমু্মি হুসাইন রালদিাল্লাহু 
‘আনহার সূকে ব্লেতি, ইিাহ্ইিা ব্কিন, িাাঁকে আলম ব্কিকি শুকনলে, 
আলম রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাকমর সাকথ লব্দাি হে 
পািন েলর। উমু্মি হুসাইন আকরা ব্কিন, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওিাসাল্লাম (িাাঁর ভাষকে) অকনে েথাই ব্কিকেন, অিুঃপর 
আলম িাকে (এেথাও) ব্িকি শুকনলে, যলদ সোন নাে-োন েৃষ্ণোি 
সগািামও সিামাকদর ওপর শাসে লনযুি হি এব্াং সস সিামাকদর 
আল্লাহর লেিাব্ অনুযািী পলরিািনা েকর, িকব্ সিামরা িার লনকদতশ 
সশান এব্াং িার আনুগিয ের”।2 
 িকব্ শাসে অনযাি আকদশ লদকি িা মানয েরা যাকব্না 
ব্রাং িা অমানয েরা ওিালজব্ এব্াং িাকে সিেত েরকি হকব্। 
সেননা অনুগিয েরকি হকব্ শুধু ভািোকজ। রাসূি সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওিাসাল্লাম ব্কিকেন,  

                                                           
1 মুসলিম, হাদীস নাং ১৮৩৮।  
2 মুসলিম, হাদীস নাং ১৮৩৮।  
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نَّ رَُسوَل 
َ
، أ ٍّ َر َعلَيِْهْم رَُجًَل، َعْن لََعِ مَّ

َ
اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َبَعَث َجيًْشا، َوأ

ْن يَْدُخلُوَها، َوقَاَل اْْلَخُروَن: إِنَّا قَْد فََرْرنَا 
َ
َرادَ نَاٌس أ

َ
ْوقََد نَاًرا، َوقَاَل: اْدُخلُوَها، فَأ

َ
فَأ

ْن  ِمنَْها، فَُذِكَر َذلَِك لَِرُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهللُ 
َ
َراُدوا أ

َ
يَن أ ِ َعلَيِْه وََسلََّم، َفَقاَل لَِّلَّ

، َوقَاَل لِْْلَخِريَن قَْوًَّل «لَْو َدَخلْتُُموَها لَْم تََزالُوا ِفيَها إََِل يَْوِم الِْقيَاَمةِ »يَْدُخلُوَها: 
اَعُة ِِف الَْمْعُرو»َحَسنًا، َوقَاَل:   «ِف ََّل َطاَعَة ِِف َمْعِصيَِة اهلِل، إِنََّما الطَّ

আিী রালদিাল্লাহু ‘আনহু সথকে ব্লেতি, “রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওিাসাল্লাম এেলি সসনাদি যুদ্ধালভযাকন সপ্ররে েরকিন। 
এে ব্যলিকে িাকদর সসনাপলি লনযুি েরকিন। লিলন (সসনাপলি) 
আগুন জ্বালিকি সিােকদরকে ব্িকিন, আগুকন ঝাাঁলপকি পড়। লেেু 
সাংেযে সিাে িাকি ঝাাঁলপকি পড়কি মনস্থ েকরলেি। আর লেেু 
সিাে ব্িি, আমরা আগুন সথকে ব্াাঁিার জনযই পালিকি একসলে। 
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লাকমর োকে এ ব্যাপারলি 
উকল্লে েরা হি। যারা িাকি ঝাাঁলপকি পড়কি প্রস্তুি হকিলেি িাকদর 
উকেকশয লিলন ব্িকিন, যলদ সিামরা িাকি প্রকব্শ েরকি, িাহকি 
লেিামি পযতত িাকিই পকড় থােকি। আর অপর সিােকদর সম্পকেত 
লিলন উিম েথাই ব্িকিন। লিলন আকরা ব্িকিন, আল্লাহর 
নাফরমানীমূিে োকজ আনুগিয েরা জাকিয সনই। প্রেৃিপকক্ষ্ 
আনুগিয সেব্ি নযাি এব্াং সৎ োকজই”।1 
 অনযলদকে জনগকের প্রলি শাসকের দালিত্ব ও েিতব্য হকিা 
িাকদরকে আল্লাহর লব্ধানানুযািী পলরিািনা েরকব্, িাকদর মকধয 
নযাি লব্িার প্রলিষ্ঠা েরকব্, িাকদর অলধোর লনলিি েরকব্ এব্াং 
                                                           
1 মুসলিম, হাদীস নাং ১৮৪০।  
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সব্তদা জনগকের জনয েিযােের ও জনলহতিষী োজ েরকব্, 
িাকদরকে সুপকথ পলরিািনা েরকি সদুপকদশ লদকব্। এ ব্যাপাকর 
হাদীকস একসকে,   

نَُّه قَاَل: َعِن ابِْن ُعَمَر، َعِن انلَِِّبِّ َص 
َ
ََّل ُُكُُّكْم َراٍع، َوُُكُُّكْم »َّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ

َ
أ

ي لََعَ انلَّاِس َراٍع، وَُهَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه،  ِ ِمرُي اَّلَّ
َ
َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، فَاأْل

ْهِل بَيِْتِه، وَُهَو َمْسئُوٌل َعنُْهْم، وَ 
َ
ُة َراِعيٌَة لََعَ َبيِْت َبْعِلَها َوالرَُّجُل َراٍع لََعَ أ

َ
الَْمْرأ

ََّل 
َ
هِ، َوِِهَ َمْسئُولٌَة َعنُْهْم، َوالَْعبُْد َراٍع لََعَ َماِل َسيِِّدهِ وَُهَو َمْسئُوٌل َعنُْه، أ َوَودَلِ

 «فَُُكُُّكْم َراٍع، َوُُكُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 
ইব্ন উমার রালদিাল্লাহু ‘আনহু সথকে ব্লেতি, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওিাসাল্লাম ব্কিকেন, “সিামাকদর প্রকিযকেই দালিত্বশীি 
(প্রশাসে) এব্াং সিামাকদর প্রকিযেকেই লনকজর দালিত্ব (প্রশাসন) 
সম্পকেত লজজ্ঞালসি েরা হকব্। অিএব্, ইমাম ব্া সরোর জনগকের 
দালিত্বশীি (শাসে ব্া সনিা), সস িার শালসি অধীনস্তকদর সম্পকেত 
লজজ্ঞালসি হকব্। স্ত্রী িার স্বামীর সাংসার ও িার সতাকনর দালিত্বশীি 
(রক্ষ্োকব্ক্ষ্েোলরেী)। সস িাকদর সম্পকেত লজজ্ঞালসি হকব্। োকদম 
ব্া দাস িার মালিকের অথত-সম্পকদর দালিত্বশীি (পাহারাদার), 
সুিরাাং সস িার দালিত্ব সম্পকেত লজজ্ঞালসি হকব্। সাব্ধান! সিামরাই 
সব্াই দালিত্বশীি (প্রশাসে) এব্াং সিামাকদর প্রকিযেকেই লনজ লনজ 
দালিত্ব (প্রশাসন ও দালিত্ব-েিতব্য) সম্পকেত জব্াব্লদলহ েরকি 
হকব্”।1 

                                                           
1 বু্োরী, হাদীস নাং ৮৯৩, মুসলিম, হাদীস নাং ১৮২৯।  
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 জনগকের লনব্তালিি বব্ধ শাসকের লব্রুকদ্ধ সব্র হওিা, িার 
লব্করালধিা েরা, িাকে সহকযালগিা না েরা ইিযালদ হারাম, যলদও 
সস ফাকসে হি; যিক্ষ্ে স্পষ্ট েুফরী না েকর। িকব্ স্পষ্ট েুফরী 
েরকি িার অনুগিয েরা যাকব্না। এ ব্যাপাকর রাসূি সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওিাসাল্লাম ব্কিকেন,   
ْمِر 

َ
َعْن نَافٍِع، قَاَل: َجاَء َعبُْد اهلِل ْبُن ُعَمَر إََِل َعبِْد اهلِل بِْن ُمِطيٍع ِحنَي ََكَن ِمْن أ

ِة َما ََكَن، َزَمَن يَِزيَد بْ  ِِب َعبِْد الرَّْْحَِن وَِساَدًة، اْْلَرَّ
َ
ِن ُمَعاِوَيَة، َفَقاَل: اْطرَُحوا أِل

ثََك َحِديثًا َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل  َحدِّ
ُ
تَيْتَُك أِل

َ
ْجِلَس، أ

َ
َفَقاَل: إِِنِّ لَْم آتَِك أِل

َمْن َخلََع يًَدا »وََسلََّم َيُقوُل:  َعلَيِْه وََسلََّم َيُقوُِلُ: َسِمْعُت رَُسوَل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهِ 
َة َِلُ، َوَمْن َماَت َولَيَْس ِِف ُعنُِقِه َبيَْعٌة،  ِمْن َطاَعٍة، لَِِقَ اهلَل يَْوَم الِْقيَاَمِة ََّل ُحجَّ

 «َماَت ِميتًَة َجاِهِليَّةً 
নাকফ সথকে ব্লেতি, লিলন ব্কিন, ইিাযীদ ইব্ন মু‘আলব্িার 
রাজত্বোকি যেন (মদীনার) হারতার দুর্তিনা র্িকিা সস সমি 
আব্দুল্লাহ উব্ন উমার রালদিাল্লাহু ‘আনহু আব্দুল্লাহ ইব্ন মুিী 
রালদিাল্লাহু ‘আনহুর লনেি সগকিন। ইব্ন মুিী ( সিােকদর) ব্িকিন, 
আবু্ আবু্দর রাহমাকনর জনয এেলি ব্ালিশ লনকি আস। ইব্ন উমার 
রালদিাল্লাহু ‘আনহু ব্কিন, আলম আপনার োকে ব্সার জনয আলসলন। 
ব্রাং এেলি হাদীস ব্েতনা েরার উকেকশযই একসলে, যা আলম 
রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওিাসাল্লামকে ব্িকি শুকনলে। লিলন 
ব্কিকেন, “সয ব্যলি ইমাকমর আনুগিয সথকে দূকর সকর দাাঁড়াি 
(আনুগিয িুকি সনি), লেিামকির লদন সস আল্লাহর সাকথ এমন 
অব্স্থাি সাক্ষ্াি েরকব্ সয, িার োকে সোন সাংগি প্রমাে থােকব্ 
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না। আর সয ব্যলি এমন অব্স্থাি মারা যাি সয, িার র্াকড় 
আনুগকিযর ব্াই‘আি সনই সস জাকহিী মৃিুযব্রে েরি”।1 

ِمرِيهِ »َعِن ابِْن َعبَّاٍس، َعْن رَُسوِل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: 
َ
َمْن َكِرَه ِمْن أ

لَْطاِن ِشِْبًا، َفَماَت َشيْئًا، فَلْيَْصِِبْ َعلَيْهِ  َحٌد ِمَن انلَّاِس َخَرَج ِمَن السُّ
َ
، فَإِنَُّه لَيَْس أ

 «َعلَيِْه، إَِّلَّ َماَت ِميتًَة َجاِهِليَّةً 
ইব্নু আব্বাস রালদিাল্লাহু ‘আনহু সথকে ব্লেতি, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওিাসাল্লাম ব্কিকেন, “সোন ব্যলি িার আমীকরর সোন 
োজ অপেন্দ েরকি সস সযন বধযতয ধারে েকর। সেননা সয ব্যলি 
সরোকর আনুগিয সথকে এে লব্র্ি পলরমােও দূকর সকর যাি এব্াং 
এই অব্স্থাি মৃিুযব্রে েকর সস সযন জাকহিী মৃিুযব্রে েরি”।2 
   
(সিোর সূে: সসৌদী আরকব্র এোকেলমে গকব্ষো ও ফািওিা লব্ষিে 
স্থািী েলমলি। ফািওিা নাং ১৭৬২৭ ও সিেে েিৃতে সাংেলিি। 
ফািওিা েলমলির সদসয: সালিহ ইব্নু ফাওযান, আবু্ যাকিদ ব্ের 
ইব্নু আবু্দল্লাহ, আবু্দি আলযয ইব্নু আবু্দল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আকি 
আশ-শাইে। প্রধান,  আবু্দি আলযয ইব্নু আবু্দল্লাহ ইব্ন ব্ায।)        

                                                           
1 মুসলিম, হাদীস নাং ১৮৫১।  
2 বু্োরী, হাদীস নাং ৭০৫৩, মুসলিম, হাদীস নাং ১৮৪৯।  


