
সুরাহ ফাতিহার মর্ যাদা 
  

আস-সালাম ুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু। 

আউযু হবল্লাহহ হমন আশ-শাইতাহনর রাজিম। হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম। 

আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুহলনা মুহাম্মাহিন সাহয়িিীল আউয়াহলনা ওয়াল আহিরীন। 

মািাি ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মািাি ইয়া সািাহত আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্মািাি ইয়া মাশাইহিনা,  

শশইি আব্দলু্লাহ িাহিস্তানী, শশইি মুহাম্মাি নাহযম আল-হাক্কানী, িাসু্তর। 

তাহরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু হি িাহময়াহ। 

 

 আল্লাহ ্  জিাল্লা িালালুহু   শযন আমােির সিকক থ  শ েক হবযুিত না কেরন। ধনিবাি এবং মহহমা 

উনারই িনি। এটাই সুরাহ িাহতহা। প্র মতঃ তা বেল শয সকল কৃতজ্ঞতা এবং ঐশ্বয য আল্লাহ ্র। সুরাহ  

িাহতহার আেরকিট নাম হেে “আসসাব-উল মাসাহন”  জপ্রশংসার সাতিট আয়াত । সাতিট আয়াত সাতিট 

ধনিবাি এবং প্রশংসা জ্ঞাথেনর িনি। এিট কুর’আেনর প্র ম সুরাহ। মানুেের শরাি হনরামেয়র িেনিও  

এিট থাক করা হয়। এর মেধি আেে বারাকাত, মঙ্গল এবং হহিায়ােতর শেতের আসার িনি মানুেের প্রহত  

আহবান।  

 

 আল্লাহ ্  জিাঃিাঃ  সকল হবশ্বসমূেহর থালনকতযা। আল্লাহ ্ বেলন শয যতক্ষণ আমরা উনার সেঙ্গ 

আহে ততক্ষণ আতজিত না হওয়ার িনি। আল্লাহ ্ শুধুমাত্র এই কু্ষদ্র থহৃ বীর অহধকারী নন, হতহন সমস্ত 

মহািিেতর মাহলক যার শকান সীমা-থহরসীমা শনই। বুজিবহৃি উনার রািেের থহরহধ বুঝেত হিেয়, হহসাব 

করেত হিেয় বা তার আকার হযন্তা করেত হিেয় অসহায় হেয় থেে।  

 

 সুরাহ িাহতহা আল্লাহ ্েক বেল আমােিরেক থ প্রিশ যণ করেত। আমােিরেক শসই অহতসুন্দর থ   

শিিােত এবং শসই থে র হনয়ামাত হযরন্তনোেব আমােির উথর বে যন করেত। এিট শসই থ  যার  

হনয়ামাত শসসব মানুেেরা শথেয়েেন যােিরেক হহিায়াত িান করা হেয়েে এবং শযসব মানুেেরা সেব যাৎকৃষ্ট 

আশীব যাি লাে কেরেে। আল্লাহ ্েক িানার থের থাহ যব হনয়ামাতও অেনক বে একিট আশীব যাি হকনু্ত 

আল্লাহ ্েক না হযনেত থারেল , সিকক থে  না  াকেল থাহ যব হনয়ামােতর শকান মূলিই শনই।  

 

 আমােির সিকক থে , সিকক মানুেেির থে  থহরযাহলত করুন, হবথ িামী না কের। িুই একটা  

বই থেে, ইউহনোহস যিট শশে কের অ বা অনি শকা াও থেে হকেু মানুে হনেিেিরেক আেশথােশর  

সবার শ েক উঁযু কের শিিেত শুরু কের। অনিেিরেক তারা হনযু শযােি শিেি। আমরা শযন শসই থে  না 

যাই, বরঞ্চ আমরা শযন আমােির থহবত্র নাবী জসাঃ  এর থে , উনার শিিােনা শসৌন্দয যিমজিত থে  যাই।  

 

 সুরাহ িাহতহা আল্লাহ ্েক জিাঃিাঃ  বেল আমােিরেক সাহাযি করার িনি। বেল শয এটা আল্লাহ ্র 

শসই থ  যা উিম থ , িারাথ শলাকেির থ  নয়। শহ আমােির আল্লাহ ্ , আমােিরেক শসসব বান্দােির  

অন্তেুযক্ত করুন যােির উথর আথনার শকান রাি এবং শরাধ শনই। এটা সুরা িাহতহার একিট সংহক্ষপ্ত  



     সারমম য। অিহণত বই এবং অিহণত লাইেেরীও এই সুরাহর তািসীর করার িনি যে ষ্ট নয়। তবুও,  

  শোট হেলও এই সারাংশিট মানুেের িনি থয যাপ্ত।  
 

 মানুেেরা আতিগ্রস্ত  ােক। আতজিত হেয়া না! আল্লাহ ্  জিাঃিাঃ  আমােির সিকক থ িট  

শিহিেয়েেন। থুেরা থহৃ বীর একিট মানুেও যহি শসই থে  না  ােক তােতও হকেু যায় আেস না। তােির  

শসই আশীব যািিট িান করা হয় হন। উিাহরণ হেে মানুেরুথী শয়তােনরা। তারা আল্লাহ ্র আেরাশ বা  

িিব থাওয়ার শযািি। তারা যত ইো আল্লাহ ্র হবেরাহধতা করেত থাের, তারা আল্লাহ ্র থে র মানুেেির 

উথর যত ইো যুলুম করেত থাের, হনন্দা করেত থাের এবং তােির হবরুেি িজন্দ-হিহকর করেত থাের  

এবং িািঁ থাতেত থাের। হকনু্ত তারা যা হকেু করেত থারেব তা শুধুমাত্র এই থহৃ বীেতই করেত থারেব,  

যহি শসটুকুও তারা করেত থাের।  
 

 আল্লাহ ্ যা বেলন তাই হয়। আল্লাহ ্ সব হকেুর িনিই একিট হনহিযষ্ট সময় হনধ যারণ কের হিেয়েেন।  

এিন শশে সময় যলেে। মানবিাহতর শেতের  াকা শয়তােনর সাহাযিকারীরা এবং তার সসহনেকরা  

তােির হনম্নতম থয যােয় যেল শিেে, তারা তােির মনুেিে হাহরেয় শিেলেে এবং তারা িানেব থহরণত 

হেয়েে। থহরবতযন আসার িনি এবং আল্লাহ ্র জিাঃিাঃ  একিন ত্রানকতযা থাকােনার িনি এরকমিটই 

হেত হেব। এবং আমােির থহবত্র নাবী জসাঃ  তাই প্রহতশু্রহত হিেয়েেন।  
 

 এই থহৃ বী অতিাযার এবং অনিােয় েের যােব, শসই অহনষ্ট শশে সীমায় শথৌৌঁোেব শযন আমােির  

থহবত্র নাবী জসাঃ  এর বংশধর শ েক একিন মানুে আেসন। উনার নাম হেব আমােির থহবত্র নাবী জসাঃ   

এর নাম, উনার মােয়র নাম হেব আমােির থহবত্র নাবী জসাঃ  এর মােয়র নাম এবং উনার বাবার নাম হেব 

আমােির থহবত্র নাবী জসাঃ  এর বাবার নাম। আমরা উনার িনি অেথক্ষা করহে। এই িনিই মুসহলমেির  

সধয যি ধরেত হেব। ইনশাআল্লাহ ্ , শসই সময় কােে কারণ থুেরা থহৃ বীই মুসহলমেির হবথেক্ষ।  
 

 যারা হনেিেির মুসহলম বেল িাহব কের হকনু্ত মুসহলমেির উথেরই অতিাযার কের তারা মুসহলম  

নয়। তারা যহি কাহিরেির সেঙ্গ  ােক, কাহিরেির থেন্দ কের তাহেল তােিরেক হকয়াবােতর হিন 

কাহিরেির সাে ই উকােনা হেব। একিন মুসহলম যুলুম করেত থাের না। একিন মুসহলম আমােির  

থহবত্র নাবী জসাঃ  এর শিিােনা থে   ােক। যারা হনেিেির সতরী করা মাথকািকেত শমেথ হনেিেির  

মুসহলম বেল তােির সাে  ইসলােমর শকান সম্পকয শনই। আল্লাহ ্ মুসহলমেকও শযেনন এবং আল্লাহ ্ 

মুনাহিকেকও শযেনন। শসসব শলােকরা মুনাহিক এবং িাহসক  জপ্রকােশি িুনাহকারী  , মুসহলম নয়।  

তারা সিকক থে   াকা মুসহলম নয়।  
 

 এিন সমগ্র অমুসহলম হবশ্ব মুসহলমেির হবরুেি আেে কারণ শশে সময় এেস শিেে এবং সময়  

হেয় শিেে। আমােির থহবত্র নাবী জসাঃ  শযসব হনিশ যেনর ক া বেলহেেলন তা এেকর থর এক সেতি  

থহরণত হেে। ইনশাআল্লাহ ্ , যিন মাহিী আলাইহহ সালােমর আিমেণর শুে সংবাি আসেব, থুেরা  

থহৃ বী নিায় এবং সুন্দের েের যােব। িকক শযমন থহৃ বী েহত য হেল যুলুম, অনিায় এবং শনাংরামীেত, মাহিী 

আলাইহহ সালাম তার হবথরীতিট ঘটােবন। হতহন নিায়থরায়ণতা আনেবন, হতহন শসৌন্দয যি আনেবন, হতহন  



    মঙ্গল আনেবন। 
    

হতহন কারমাত বা আধিাজিক শজক্তও হনেয় আসেবন। এিন একটা হিনও যায় না যিন শকউ না  

শকউ হনেিেক মাহিী বেল শঘােণা কের। এমনহক হতন শ েক থাযঁিনও শকান শকান হিন হনেিেক  

মাহিী বেল িাহব কের। হকনু্ত এসব শলাকেির মােঝ আমােির থহবত্র নাবী জসাঃ  বহণ যত শকান সবহশষ্টিই  

শনই। আমােির শশইি মাওলানা জকাদ্দাস আল্লাহু হসররুহু  বহণ যত মাহিী আলাইহহ সালাম হবার শকান 

শযািিতাও তােির শনই। মাহিী আলাইহহ সালাম মানুেেক এোেব একিন একিন কের শবাঝােনার শযষ্টা 

করেবন না। হতহন যিন আধিাজিক শজক্তর সাে  “আল্লাহু আকবার” বলেবন তিন সকল মানুে যােির 

হৃিেয় ঈমান আেে তারা বুেঝ যােব শয মাহিীর আহবেযাব হেয়েে এবং তারা শসই তাকবীর শুনেত থােব।  
 

 মানুেেক যহি একিন একিন কের হবশ্বাস করােত হয় শয তারা মাহিী তাহেল হতন বের নয়,  

এক হািার বের নয়, এক লক্ষ বেরও এসব মানুেেক শবাঝােনার িনি যে ষ্ট সময় নয়। এই িনিই  

আমরা িাহন শয সহতিকার মাহিী এিনও আিপ্রকাশ কেরনহন। ইনশাআল্লাহ ্ , শসই সময় সহিকেট।  

যিন হতহন আহবেূযত হেবন, ইনশাআল্লাহ ্ শিাটা থৃহ বী মুসহলম হেয় যােব এবং একিট কাহিরেকও বাকী 

রািা হেব না। এটা আল্লাহ ্র প্রহতজ্ঞাঃ যিন শশে সমেয় মাহিী আলাইহহ সালাম আসেবন তিন সমগ্র 

থহৃ বী মুসহলম হেয় যােব। 
 

 তারথর মহাহবযােরর হিনও কােে যেল আসেব। উনার আিমেণর থের আরও হকেু ঘটনা ঘটেব  

হকনু্ত মাহিী আলাইহহ সালােমর আিমণ এবং অতিাযােরর অবসানই হেে সহতিকাের িুরুেথূণ য।  

আল্লাহ ্  জিাঃিাঃ  উনােক যত শীইই সবব শবর কের আনুন শযন হতহন এই মানুেেিরেক যুলুম শ েক  

রক্ষা করেত থােরন।  
 

 এিন সহতিকােরই যরম যুলুম যলেে। অতিাযারীরা এেক অথরেক সম যন করেে এবং 

অতিাযারীতেির শিােী সাবিস্ত করা হেে। আমরা এিন এমন থহৃ বীেত বাস করহে শয থুেরা থহৃ বীই  

যাহলমেির সেঙ্গ আেে , হনথীহেতরা একিট আওয়ািও করেত থারেে না আর মাযলুমেির অথরাধী কের 

শিিােনা হেে। এই কারেণই আল্লাহ ্  জআযযা ওয়া িাল্লা  মাহিী আলাইহহ সালামেক থাকােবন এবং  

মাহিী আলাইহহ সালাম সবার নিাযি অহধকার আিায় করেবন। আল্লাহ ্ আমােির সিকক থ  শ েক হবযুিত 

না করুন এই সিকক থ িটই হেে সবেযেয় বে হনয়ামাত। আমােির এর িনি কৃতজ্ঞ হওয়া প্রেয়ািন। 
 

 ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 
 

 আল-িাহতহা।  
 

হাযরাত শশইি মুহাম্মাি শমহেমত আহিল 

১৫ িানুয়ারী/৫ রাহবউল আহির ১৪৩৭ 

হািরাহ থরবতী শসাহবাত, আকবাবা িারিাহ।                                            


