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 tafseer – surah al-fatiha [del 2]
﴿…	الرَّمحِٰن الرَّحيِم﴾

… den mest Barmhjertige, den evig Nåderike! 1

Ser vi hvordan Allah allerede i begynnelsen av Koranen forteller at Han u ønsker ikke å straffe folk sånn uten videre 
– Han er Barmhjertig og Nåderik! Betingelsen til å få Hans Nåde og Barmhjertighet er kun det at man sier: «Å, Allah! 
Tilgi meg, jeg har syndet». Så når enn man tror det at man har gjort noe galt – noe som kanskje har ført til at Han er 
misfornøyd, da bør man umiddelbart søke om Allahs tilgivelse, ved å si astaghfirullah!
 
Allah er الرَّمحِٰن [ar-Rahman] (den Barmhjertige) for hele skapelsen uansett hva de tror på, enten de er onde eller 
rettferdige; alle mottar sin næring fra Allah u.  
 
Allah er الرَّحيِم [ar-Rahim] (den evig Nåderike), som vil si at Allah u er Eieren av uendelig nåde. Denne egenskapen til 
Allah u gjelder eksklusivt for de troende.  

Menneskekropp er laget av et bestemt stykke av jord, så derfor vil også sansene hans være begrenset. Enkelte ting kan 
man få kunnskap av bare det å se, hørsel, lukte, smake, føle, eller ved å lese og forstå bøker skrevet av mennesker, 
men siden de også er mennesker, vil det også være begrenset med kunnskap for hvor mye man kan lære av dem. Man 
kommer til et punkt der man møter på våre begrensede sanser som sier: «Nei, beklager du! Jeg kan ikke gi svar på noe 
annet enn det jeg har evne til».
 
Dette punktet kan belyses ytterligere ved bruk av et eksempel som følger: 
Et mennesket har et eple i hånden sin og ønsker å få alt av informasjon om den, så sansene hans svarer.
-øynene; jeg kan kun bekrefte fargen på den og formen på den, men du må henvende deg til forstanden for å få 
fargenavn og form-navn. Jeg kan heller ikke fortelle deg om den er myk eller hard (bruk føle-sansen din), eller om den 
lager lyd (bruk høre-sansen din til å finne ut det), eller om den har sur eller bitter smak (spør tungen din), eller om den 
har en type lukt eller ikke (spør nese-sansen din), eller hvilke helsemessige fordeler den har ved å spise (spør oppfatning-
sansen din).
-øret; jeg kan kun bekrefte om den lager lyd. 
-nesen; jeg kan kun bekrefte om den har en viss lukt, utover det vet jeg ingenting.
-hendene; jeg kan kun bekrefte om den er myk eller hard, utover det må du dessverre henvende deg til andre av sansene 
dine. 
-tungen; jeg kan kun bekrefte at dens smak er sur eller bitter, utover det har jeg ingen anelse. 
-oppfattningsevnen/forstanden: jeg er avhengig av øynene dine for å legge et navn på den, tungen din for å legge et navn 
på  

Så selv sansene til mennesket er avhengige av hverandre, og det er begrenset av informasjon man kan få av dem. Derfor 
kommer mennesket til et punkt hvor alle av hans sanser – se, lukte, hørsel, føle, forstand og smake – streiker i forsøk på 
å oppnå den ultimate sannheten om vår eksistens og formålet med livet, hvem som skapte alt dette. Det er her og derfor 
Allah u har sendt sendebud til menneskeheten i forskjellig tidsalder til ulike samfunn for å advare og formane; alle med 
et og samme budskap: det finnes én Gud, og Han heter Allah u, dette er den Ultimate Sannheten som alle strever etter å 
nå frem til, dvs. at mennesket er satt på reise på denne jorden og reisen vil ta slutt på dommedagen på hvilket alle vil bli 
samlet, og det vil bli tatt regnskap av alle gjerningene våre på vektskåler, enten det er gode eller onde. Og Han u vil si:

ِ الواِحِد الَقّهارِ﴾ ِ ِمنُهم َشٌءۚ  لَِمِن الُملُك ايلَوَمۖ  ِلَّ ﴿يَوَم ُهم بارِزوَنۖ  ال َيىٰف َعَ الَّ
 

[…] på den dag de vil komme fram (ut av gravene) og ingen av (handlingene) deres vil være skjult for Allah. (Allah vil si:) «Hvem 
tilhører kongemakten i dag?» (Allah vil selv svare:) «Den tilhører Allah den Ene, den Enerådende!»2

 

Men siden Allah er den mest Barmhjertige så har Allah u sendt Sine sendebud (og den siste av dem, den mest 
høytstående av dem, den elskede Profeten Muhammed a) med informasjon som våre sanser ikke klarer å oppnå; Allah 
u gir oss dermed informasjon om det skjulte; at det finnes paradis og helvete, at mennesket er satt på prøve, og at 
dommedagen vil inntreffe og mennesker vil bli stilt for regnskap, og at det finnes engler, og hva som riktig veiledning; 
hva som er godt og bra for dere, og hva som er ondt og dårlig for dere. Og det at Allah er den evig Nåderike u, er 
grunnen til at de troende har i vente tilgivelse fra Ham i det neste livet, men også i dette livet har dem Nåde å få fra 
Allah. Så for de troende vil det gå godt, og får glede etter glede.

1   Koranen 1:2
2   Koranen 40:16


