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﷽
ُ ُ ْ َ  اِ َّ َك. ِ ّ ۪  َ ِ ِ َ ْ ِم ا.ِ ۪ َّ  اَ َّ ْ ٰ ِ ا. َ ۪ َ َ ْ اَ ْ َ ْ ُ ِ ّٰ ِ َر ِّب ا

... ُ ۪ َ ْ َ َواِ َّ َك

Fātiḥa reciteren en dit laten weerspiegelen in hun houding
en gedrag! Āmīn.
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: ْ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو

.َ َ َ َة ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْأ ِ َ ِ َ ِ ا ْ ِ َ ِب

DE MOEDER VAN HET BOEK: SŪRA AL-FĀTIḤA
De Qurʾān bevat een hoofdstuk (sūra) dat umm al-kitāb,
ofwel “de moeder van het boek” wordt genoemd. Dat is
het eerste hoofdstuk (sūra) van de Qurʾān, namelijk sūra
al-Fātiḥa.1 De Profeet (vzmh) heeft ons laten weten dat
elk gebed (ṣalāt) gestart moet worden met het reciteren
hiervan.2 De Profeet heeft ons ook geïnformeerd dat AlFātiḥa een gespreksmiddel is tussen Allah en ons. De
betekenis van Al-Fātiḥa is als volgt: ‘In de naam van
Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Lof aan Allah,
de Heer der werelden. Hij is de Barmhartige, de
Genadevolle. Hij is de Heerser van de Dag des
Oordeels. Wij dienen alleen U en alleen U vragen wij
om hulp. Leid ons op het rechte pad, het pad van
degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van
degenen op wie hevige woede is neergedaald en niet
het pad van de dwalenden.’ Sūra Al-Fātiḥa is de
samenvatting van ons heilige Boek. Deze sūra houdt ons
moslimbewustzijn levend. We drukken daarmee de
verhevenheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid en de
eeuwige macht van Allah uit. Ook brengen we dagelijks
onze dankbaarheid tot uitdrukking met deze sūra.
Daarnaast is Al-Fātiḥa een instrument om onze
tekortkomingen en onze vergevingswensen te uiten aan
Allah. Al-Fātiḥa is een genezing voor onze harten. Bij
tegenspoed zoeken we onze heil bij Al-Fātiḥa. Elk vers
(āya) en zelf elk woord van Al-Fātiḥa doet ons beseffen
dat we een gelovige (muʾmin) zijn. Het leert ons hoe de
houding en het gedrag van een gelovige moet zijn. AlFātiḥa is een samengevat verzoekschrift dat we aan Allah
overhandigen. Allah is een veilige haven voor ons. Hij is
Enige aanbiddingswaardige en de Enige met eeuwige
macht. Allah is de Enige Die ons op het rechte pad kan
leiden, ons kan beschermen tegen Zijn bestraffing. O
Allah! Overspoel ons met de zegeningen (niʿma) van AlFātiḥa! Laat ons behoren tot degenen die massaal Al1
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