
tafseer – surah al-fatiha 
[del 1]

Surah al-Fatiha (åpningskapittelet, det første kapittelet i Koranen på syv vers) omtales ofte med 
forskjellige navn, som hver holder sin unike betydning. 
 
Ifølge en sahih hadith sa den hellige Profeten a følgende med henvisning til surah al-Fatiha:

وتِيتُُه".
ُ
يأ ِ

َّ
َعِظيُمال

ْ
ُقْرآُنال

ْ
َمثَاِنَوال

ْ
بُْعال السَّ َعالَِمنيَ{ِهَ

ْ
ال َِّرَبِّ َْمُدِل

ْ
ُقْرآنِ.قَاَل"}ال

ْ
ْعَظَمُسوَرٍةِمَنال

َ
َعلَِّمنََّكأ

ُ
َتأل

ْ
]…[إِنََّكقُل

[…] «“Skal jeg fortelle dere hvilken sura i Koranen som står høyest i rang?” (Det er) “Lovet være 
Allah, alle verdeners Herre” (dvs. surat Al-Fatiha) som inneholder syv ofte resiterte vers, det er 
Koranens høydepunkt som ble gitt til meg.»1

Under følger det andre av dens navn, samt hvorfor den kalles for det:

1.    al-Fatiha: Den heter det fordi den er åpningskapittelet til Koranen – begynnelsen på Koranen.

2.    Umm al-Qur‘an: Det vil si «Koranens høydepunkt». 

3.    Umm al-Kitab: som betyr «Bokens høydepunkt» 

4.    Sab‘ul-Mathani: dvs. «De syv ofte gjentatte versene», siden de blir resitert i alle rakat (sykluser) 
av namaz (den rituelle bønnen). Allah u sier i Koranen i surah al-hijr: 

﴿َولََقد آتَيناَك َسبًعا ِمَن الَمثاين َوالُقرآَن الَعظيَم﴾

Og uten tvil, Vi har tildelt deg syv vers som blir gjentatt gang på gang (Koranens første kapittel 
[Åpningen]), og den praktfulle Koranen.2 
 
5.    al-hamd: «Lovprisning»; fordi kapittelet inneholder lovprisning av Allah u 

6.    ash-Shifa: fordi det er en «kur» for menneskets indre og ytre. Ifølge Ad-Darimi g beretter Abu 
Said g det at Profeten a sa: «Åpningskapittelet er en kur for uansett gift.»3 

7.    ar-Ruqyah: Abu Sai’d Khudri g beretter: «[…] en av dem (følgesvennene l til Profeten a) 
begynte å lese surah al-Fatiha og samlet sitt sekret og la på den (der hvor merken til slangebiten var). 
Dermed ble den mannen frisk.»4

8.    Asas al-Qur‘an: «Koranens fundament», dvs. det som forekommer i Koranen i de neste 
kapitlene og utover surah al-Fatiha, er en type kortfattet oppsummering av Koranens budskap derav 
kallenavnet; asas al-Qur‘an. 

1  Sahih al-Bukhari 5006, bind 6, bok 61 [Koranens dyder], hadith #528.
2  Koranen 15:87
3  Darimi hadith #3236, også i Al-Musnad, og Al-Bayhaqi i bok [Troens grener](شعب الامیان), tafseer Mazhari 1:30.
4  al-Bukhari bind 7, hadith #632
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