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Introduction to Surah Al-Fatihah (Opening)
Surah Al-Fatiha is the Greatest Surah of Quran which has many names
▪
▪
▪

Al-Fatihah: The Opening. It opens the Book and by it the recitation in prayer commences.
Umm al-Quran: Mother of the Quran
Umm al-Kitab Mother of the Book. Al-Bukhari said in the beginning of the Book of Tafsir in his
Sahih: “It is named Umm al-Quran because it is the first chapter written in the Quranic texts and
the recitation in prayer commences with it.”
▪ Sab’ul-Mathani:The Seven Oft Repeated Verses because they are frequently recited and indeed
recited in every rakaah of the prayer. Allah says in the Quran:
“And indeed, We have bestowed upon you seven of Al-Mathani (the seven repeatedly recited Verses),
(i.e. Surat Al-Fatiha) and the Grand Quran. [Quran: Surah Al-Hijr (87)]” (Tafsir of Surah Al-Hijr).
This Surah consists of seven ayas.
▪ Al-Hamd: Praises to Allah.
▪ As-Salah: The Prayer.
▪ Ash-Shifa: Cure for healing.
▪ Ar-Ruqyah: Spiritual Cure
▪ Asas al-Quran: The Foundation of the Quran.
▪ Other scholars have also named it as Al-Kanz (the Treasure), Ash-Shukr (Gratitude), ad-Dua
(Supplication), Ash-Shafiyah (the Intercessor), Al-Kafiyah (the Sufficient), Al-Wafiyah, the
Fulfillment and more.
What is the message of Surah Al-Fatiha in our time?
It is always opening. Opening The Book, prayer and also our boundaries. In other words this Surah
liberates us and lifts human to another dimension of thinking and existence. This is the dimension
where we are the nearest to Allah. The Surah is not speaking about Prophets, humans or history. It
leads us to the Worlds where Allah is the only Lord. As if we reached to hereafter when we recite this
Surah. While we worship Surah Al-Fatiha we can get rid of everyday struggle and poverty and gives
us hope. It liberates us and leads us to the Worlds where we are free under His reign.
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Name
This Surah is named Al-Fatiha because of its subject-matter.
Period of Revelation
It is one of the very earliest Revelations to the Holy Prophet. As a matter of fact, we learn from
authentic Traditions that it was the first complete Surah which was revealed to Muhammad (Allah's
peace be upon him). Before this, only a few miscellaneous verses were revealed which form parts of
`Alaq, Muzzammil, Muddaththir, etc.

Theme
This Surah is in fact a prayer which Allah has taught to all those who want to make a study of His
book. It has been placed at the very beginning of the book to teach this lesson to the reader: if you
sincerely want to benefit from the Quran, you should offer this prayer to the Lord of the Universe.
This preface is meant to create a strong desire in the heart of the reader to seek guidance from the
Lord of the Universe, Who alone can grant it. Thus Al-Fatihah indirectly teaches that the best thing
for a man is to pray for guidance to the straight path, to study the Quran with the mental attitude of
a seeker- after-truth and to recognize the fact that the Lord of the Universe is the source of all
knowledge. He should, therefore, begin the study of the Quran with a prayer to him for guidance.
From this theme, it becomes clear that the real relation between Al-Fatihah and the Quran is not that
of an introduction to a book but that of a prayer and its answer. Al-Fatihah is the prayer from the
servant and the Quran is the answer from the Master to his prayer.

Bevezetés a Fatiha Szúrához
A Fatiha Szúra a Korán legcsodálatosabb Szúrája, aminek több neve is van.
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Al-Fatiha: Nyitás. Ez nyitja meg az Írást és ezzel kezdődik minden ima.
Umm al-Quran: A Korán Anyja
Umm al-Kitab: A Könyv Anyja. Bukhari a Szahihjának (Prófétai tradíciók hiteles
gyűjteménye) könyvmagyarázatának kezdetén így szól: „A Könyv Anyja, mert ez a Korán
első fejezete és minden ima, recitáció ezzel kezdődik”
Sab’ul Mathani: A hét leggyakrabban idézett vers. Ezzel nyit minden imaszakasz (rakaa).
Allah így szól a Koránban: „S bizony, Mi megadtuk néked a hét „Muthanit” (a hét
leggyakrabban elmondott verset) és a Nagy Koránt” 15. Al Hijr Szúra 87. vers. Ez a Szúra hét
versből áll.
Al-Hamd: Allah Dicsőítése
As-Salah: Az imára térő

▪
▪
▪
▪

Ash-Shifa: Gyógyír
Ar-Ruqya: Lelki vigasz
Asas al-Quran: A Korán fundamentuma.
Egyes tudósok még használják a következő jelzőket is erre a Szúrára: Al-Kanz (Kincs), AshShukr (Köszönet), ad-Dua (Fohász), Ash-Shafiya (Közbenjáró), Al-Kafiya (Megelégítő), AlWafiya (Kiteljesítő) és még sok más.

Mi a Fatiha Szúra üzenete ma?
Mindig nyitás marad. Megnyitja a Könyvet, az imát és saját határainkat. Más szóval ez a Szúra
felszabadítja, majd kiemeli az embert a gondolatok és lét másik dimenziójába. Ez a dimenzió az, ahol
a legközelebb vagyunk Allahhoz. Ez a Szúra nem tesz említést Prófétákról, emberekről, vagy
történelemről. Elvezet a Világokba, ahol egyedül Allah az Úr. A Szúra recitálásakor olyan, mintha a
Túlvilágon lennénk. Az Al-Fatiha elmondása megszabadít a mindennapi küzdelem gyötrelmeitől, a
szegénységtől és reményt ad. Felszabadít és azokba a Világokba röpít el, ahol szabadok vagyunk az Ő
uralma alatt.
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Elnevezés
Az elnevezés, Al-Fatiha nyitást jelent, ezzel nyílik meg a Korán.
Kinyilatkoztatás ideje
A Próféta (béke reá) egyik legrégebbi kinyilatkoztatása. Egyes Hadíszok, hagyományok szerint ez volt
az első Szúra, ami egyben bocsátatott le. Ez előtt csak nagyon kevés, tömör, de csodálatos vers jött,
mint az Alaq (Alvadék), Muzammil (Beburkolózott), Mudathir (Palástot viselő), stb.
Téma
Ez a Szúra egy ima, amit Allah azoknak tanít, akik el akarnak mélyülni a Könyvben. Mindenki, aki a
Koránból tudást akar nyerni, ezt az imát fel kell ajánlania Allahnak.
A Fatiha fohásza vágyódás az olvasó szívének legbelsejéből a Világok Urának Útmutatására. Ő Az,
Aki Egyedül Utat mutathat. Az Egyenes Ösvény iránti vágyódás a legtöbb, amit Útmutatásként
kívánhatunk. A Fatiha megnyitja azokat a mentális csatornákat, melyek az igazságkeresők számára
felismerhetővé teszik az Úr egyetemes valóságát az Univerzumban.
A Fatiha és a Korán közötti kapcsolat nem egyszerűen abból áll, hogy ezzel nyílik meg a Könyv,
hanem Fatiha az ima és a Könyv a válasz rá. A szolgáló imája a Mester felé, a Mester pedig a
következő oldalakon válaszol.

1. Al-Fatiha
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THE OPENING

NYITÁS

Total Verses: 7
Revealed at: MAKKA

Összes vers: 7
Mekkai kinyilatkoztatás

﴾١﴿ الر ِحي ِم
َّ الر ْح َم ِن
َّ ِّللا
ِب ْس ِم ه
1. In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
1. A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

ِ
ِ
﴾٢﴿ ين
َ اْل َح ْم ُد هّلل َر ِهب اْل َعاَلم
2. Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds;1
2. Dicsőség Allahnak, a Világok Urának; 1

ِ الر ْح
﴾٣﴿ الر ِحي ِم
َّ من
َّ

3. Most Gracious, Most Merciful;
3. A Mindenhatónak és Könyörületesnek;
1

Worlds are in plural. Allah, the Creator has established the whole Universe what is not discovered and is not
possible to discover as whole because they are endless. Therefore Quran is using Worlds instead of World. We
don’t know how many Worlds are there. In order to discover Allah we must invest efforts to study and discover
His creation. The more human discovers from Universe the more we can see His perfection and Omnipotence.
The other explanation is spiritual. There is a physical World and a spiritual one what we cannot see with our
equipment or senses. In order to discover it we must use our hearts and belief. We have to open our third eye
what is inside our bosom. Without the sense to see with heart (Basira) we don’t understand the logic of
Creation and our place in it.
Also there is a World what we see and there is an invisible one. In between the two there is a “Hijab”, a veil.
Only Allah, the Almighty can provide passage between Seen and Unseen with revelations and inspiration.
Any meaning of World comes into our understanding or senses there is Allah behind all.
A Világok szó többes számban fordul elő. Allah, a Teremtő hozta létre az Univerzumot, aminek egésze nincs
felfedezve és nem is lehet felfedezni, hiszen végtelen. Ezért a Korán az egyes szám helyett a többes számú
Világokat használja. Nem tudhatjuk hány Világ létezik. Aki Allahot fel akarja fedezni, annak minden
erőfeszítését be kell vetnie az Ő teremtésének tanulmányozásába, a Világ felfedezésébe. Mennél többet ismerünk
meg az Univerzumból, annál inkább meggyőződünk az Ő Mindenható tökéletességéről.
Létezik egy spirituális megközelítés is. A fizikai Világ mellett van egy spirituális is, melyet érzékszerveinkkel,
eszközeinkkel nem látunk. Azért, hogy ezt felfedjük, szívünket és hitünket kell használnunk. Meg kell nyitnunk
keblünkben a harmadik szemet. A szívvel való látás (Baszira) készsége nélkül nem érthetjük meg a Teremtés
logikáját és abban saját helyünket.
Ezeken kívül létezik egy Világ, amit látunk és egy láthatatlan is. A kettő között ott a lepel, a „Hidzsab”. Egyedül
a Mindenható Allah biztosíthat átjárást a Látható és Láthatatlan között sugallatok és kinyilatkoztatások
segítségével.
A Világ bármely jelentését is ragadja meg értésünk, vagy érzetünk, mind mögött Allah áll.

ِ
ِ الد
﴾٤﴿ ين
َملِ ِك َي ْو ِم ه

4. Master of the Day of Judgment.2
4. A Végítélet Napja Birtokosának2

ِ
﴾٥﴿ ين
ُ اك َن ْستَع
َ اك َن ْع ُب ُد واَِّي
َ ِإَّي

5. Thee do we worship, and Thine aid we seek.3
5. Hozzád imádkozunk és Hozzád fordulunk menedékért3,

2

Day of Judgement is the Day when all human will be judged according to their wills, intentions and deeds. In
Islam intention and will is more important than deeds because there is not evil action without evil intention
however evil deeds can be committed even ignorantly or coincidentally. Therefore Fitna, temptation intrigue or
perturbation is worse than killing or other deeds. Because even killing cannot happen without Fitna as
motivation for committing the sin.
The Almighty Allah doesn’t care whether we are white or black, male or female, which ethnic group we belong
to or which political party we are affiliated. In the Day of Judgement there is no special Entrance for Russians or
Americans, Gypsies or Danish, democrats or republicans. Only our spirit is standing there to be judged
according to our intentions and deeds.
A Végítélet Napján minden ember szándéka, törekvése és tettei szerint ítéltetik meg. Iszlámban a szándék és
törekvés fontosabb a tetteknél, hiszen el sem juthatna egy gonosz tett az elkövetés szintjéig, ha azt nem
mozgatná gonosz szándék- Azonban gonosz tettet tudatlanul és véletlenül is meg lehet valósítani. Ezért a Fitna,
kísértés, ármány, zavarkeltés megítélése rosszabb, mint a gyilkosság, vagy más tett. Hiszen gyilkolni sem lehetne
Fitna, tehát motiváció nélkül, ami a tett elkövetésére sarkal.
A Mindenható Allah szemében mindegy, hogy fehérek, vagyunk, vagy feketék, férfiak, vagy nők, melyik
etnikumhoz, vagy politikai pártba tartozunk. A Végítélet Napján nincs külön bejárat oroszoknak, vagy
amerikaiaknak, cigányoknak, vagy dánoknak, demokratáknak, vagy republikánusoknak. Csak a lelkünk áll ott
ítéletre várva szándékaink és elkövetett tetteink szerint.
3

The worship is a way to Him. Referring back to the bad intentions and deeds or discovering His Worlds and
Creation or finding our place in the Universe, worship shows the way where Allah is our only place to find our
rest.
Az ima egy út Hozzá. Utalással a gonosz szándékokra és tettekre, vagy az Ő Világainak, Teremtésének
feltárására, vagy helyünk megtalálására az Univerzumban, az ima mutatja az utat Allahhoz, mert Nála van az
egyetlen hely, ahol lelkünk megpihenhet.

ِ
ِ اهدنا
َِط المست
﴾٦﴿ يم
ق
ر
ا
الص
َ
َ
َ
ه
ُ
َ

6. Show us the straight way,4
6. Vezérelj minket az egyenes ösvényre,4

ِ َّ َ ص ار
ِ
ِ َّ َوب عَلي ِهم وال
ِ غض
ِ مت َعَلي ِه ْم َغ
﴾٧﴿ ين
َ َنع
َ الضاهل
ُ الم
َ ط الذ
َ ين أ
َ
َ ْ َ
َ ير

7. The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose (portion)
is not wrath, and who go not astray.5
7. Azoknak ösvényére, kiket Te kegyedben részesítesz, mely nem azoké, kik kiérdemlik haragod és
nem az eltévelygőké.5
4

The Straight way or path which is narrow as the edge of a sword and the fire of hell is around. Only those can
enter the Heaven who can pass on this very narrow path till they reach. This is a wonderful metaphor what
gives hope for good reward with the guidance of Allah while evil tries by all means to mislead all of us.
Az egyenes út, vagy ösvény keskeny, akár a kard éle, melyet pokol tüze ölel körbe. Csak azok léphetnek be a
Mennyországba, akik ezen a keskeny ösvényen végig tudnak haladni, míg céljukhoz nem érnek. Ez egy
gyönyörű metafora, ami megadja a jutalom reményét Allah vezetése által, mialatt a gonosz mindent elkövet,
hogy erről az útról letérítsen.
5

Which path or way Allah is speaking about? Who can pass safely on this narrow line? There are two groups of
people who cannot move on this way. There are those who do strictly against the commandments of Allah.
They are those who make Allah bring His wrath forth and make Him cracking down to people. They are the
ones who transgress the laws of Allah after their covenant with Him, or the ones who prevent the occurrence
of the issues which Allah has predestinated and those who abuse the world. These three types of people
always cause Allah to change the world with His punishment. We can find a lot of evidences about that in the
history.
The second group are those who go astray. Allah sends His guidance in every era and place. He gives ayas
(symbols of His existence) in every minute. He has sent His messengers with His Scriptures but mankind is blind.
Majority of them is always going astray. Willingly or unwillingly they change the meaning of Scriptures and
instead of Him, they follow those fellows who are only using humans and taking benefit out of them.
These two groups of people will never reach to Heaven.
Some interpreters identify the first group as Jews and the other as Christians. Allah is the best knower whether
they are right. My opinion is that this Surah doesn’t go down to the dimension of humans on specific level. It
gives general signs for mankind without specifying an ethnic or religious group. Everybody can be involved into
both group of these people irrespectively of our external appearance or statements. However our internal
content is more important.
Milyen útról, vagy ösvényről szól Allah? Ki tud biztonságban ezen a keskeny élen haladni? Az emberek két
csoportja bizonyosan nem tud ezen előre jutni. Azok, akik eltökélten Allah parancsolásaival szemben állnak. Ők
azok, akik Allahot haragra gerjesztik és előidézik azt, hogy lesújtson az emberekre. Ők azok, akik az Allahhal
kötött szövetség után megszegik törvényeit, akik meggátolják az Allah általi elrendelések bekövetkezését és
azok, akik a föld megrontói. Ez a három típus mindannyiszor előidézi Allah dühét, hogy Ő megváltoztassa a
Világot a büntetése által. A történelemben számos példát látunk erre.
A másik csoport az, aki eltévelyeg. Allah minden korban és helyen útmutatást ad. Ayakat (létére utaló
szimbólumokat) is lebocsát minden pillanatban. Elküldte Prófétáit az Ő Írásaival, de az emberek vakok.
Többségük letér az útról. Szándékosan, vagy sem, megváltoztatják az Írások jelentését és helyette olyanokat
követnek, akik csak hasznot húznak belőlük.
Az emberek e két csoportja soha nem térhet be a Mennyországba.
Néhány tudós magyarázó szerint az első csoportba tartoznak a Zsidók, a másodikba a Keresztények. Allah a
Legjobb Tudója, vajon igazuk van-e? Szerintem ez a Szúra nem megy le az emberek dimenziójába, azok
beazonosíthatósága szintjén. Általános jeleket ad az embereknek anélkül, hogy kitérne etnikumokra, vagy vallási
csoportokra. Mindenki beletartozhat mindkét csoportban függetlenül külső megjelenésétől, vagy nyilatkozataitól.
Azonban a belső tartalom ennél fontosabb.

The Virtues of Surah Al-Fatiha
There are a number of ahadith explaining to us the great virtue of this surah.
Allah responds to the believer when he recites Surah Al-Fatiah
Sahih Muslim records on the authority of Abu Hurayrah (companion of prophet)) who said that the
Messenger of Allah (peace be upon him) said,
“Allah, the Glorious and Exalted said, “I have divided the prayer between Myself and my servant
equally and My servant shall be granted what he asked for. Therefore, when the servant says,
‘Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds’, Allah says, ‘My servant has
praised Me.’ When he says, ’Most Gracious, Most Merciful,’ Allah says, ‘My servant has extolled
Me.’ When he says, ‘Master of the Day of Judgment,’ Allah says, ‘My servant has glorified Me.’
When he says, ‘Thee do we worship, and Thine aid we seek,’ Allah says, ‘this is between Me and
My servant and My servant shall have what he requested.’ When he says, ‘Show us the straight
way, the way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose (portion) is not
wrath, and who go not astray,’ Allah says, ‘this is for My servant and My servant shall have what
he asked for.’ “
Ahmad records on the authority of Abu Hurayrah who said (in part of the hadith) that “The Prophet
(peace upon be him) called Ubayy ibn Ka’b and told him that:
“…Would you like me to teach you a Surah the likes of which is not to be found in the Tawrah, Injil,
Zabu6r or the [rest of the] Quran?” He said, “Yes O Messenger of Allah”‘ The Prophet (peace upon
be him) said, ‘I hope that I will not leave this door until you know it.’
“Ubayy said, ‘Then he took hold of my hand and talked to me while I slowed down fearing that we
may reach the door before he finished talking. When we did reach it I asked him, ‘What is the
Surah you promised me, O Messenger of Allah?’ He said, “What is the Surah you recite in prayer?”
So I recited the Mother of the Quran upon which he said, ‘By the One in Whose Hand is my soul,
Allah has not revealed the likes of it in the Torah, Injil, Zabur or the [rest of the] Quran. It is the
Seven Oft-Repeated verses.’ “
Surah Al-Fatiha part of the two lights given to the prophet (s)
Sahih Muslim records on the authority of Ibn Abbas who said:
“While the Messenger of Allah (peace upon be him) was sitting with Jibril he heard a creaking
sound above him. Jibril looked up and said, “This is [the sound of] a gate that has been opened in
heaven today and has never been previously opened.” Then an Angel descended through it and
came to the Prophet (peace upon be him) and said, ‘Rejoice in the good news of two lights that
have been given to you such as no prophet before you has been given. [They are] Surah Al-Fatihah
and the concluding [two] verses of Surah Al-Baqarah. You will never recite a word from them
without being given the blessings they contain.’ “

6

Zabur: according to Islam, the holy book of Dawud (David), one of the holy books revealed by Allah before
the Quran, alongside others such as the Tawrat (Torah) of Musa (Moses) and the Injil (Gospel) of Jesus (Jesus).

A Fatiha Szúra belső értékei
Számos prófétai hagyomány, Hadisz magyarázza a Fatiha Szúra belső értékeit.
Allah válaszol a hívő fohászára, ha az a Fatiha Szúrát recitálja
Muslim Szahih gyűjteményében Abu Hureyrára (próféta követője) hivatkozva így említi meg a Próféta
(béke reá) egyik mondatát:
„Allah, a Dicsőséges és Magasságos így szólt: Az imát egyenlően osztottam meg Magam és
szolgálóm között és szolgálómnak megadatik az, amit kér. Amikor a szolga szól, Dicsőség
Allahnak, a Világok Urának, Allah így válaszol, szolgálóm Engem dicsőít. Mikor folytatja, a
Mindenhatónak és Könyörületesnek, Allah szól, szolgálóm Engem magasztal. Mikor folytatja, Az
Ítélet Napja Birtokosának, Allah szól, szolgálóm fennen szól Rólam, Mikor folytatja, Hozzád
imádkozunk és Hozzád fordulunk menedékért, Allah szól, ez Köztem és közte marad és szolgálóm
megkapja, amit kér. Mikor folytatja, Vezérelj minket az egyenes ösvényre, azoknak ösvényére,
kiket Te kegyedben részesítesz, mely nem azoké, kik kiérdemlik haragod és nem az eltévelygőké,
Allah szól, ez szolgálóm jussa és szolgálóm megkapja, amit kér.”
Ahmad feljegyzésében, szintén Abu Hureyrára hivatkozva a Prófétát (béke reá) így idézi, mikor ő
Ubayy ibn Ka’b-hoz fordult:
„…Szeretnéd-e, hogy egy olyan Szúrát tanítsak meg neked, aminek tetszetőssége (Allah
szemében) olyan, ami nem található a Tórában, Evangéliumokban, Dávid Zsoltáraiban7 és a
Korán többi részében? Igen, Allah Prófétája, felelte, majd a Próféta (béke reá) folytatta:
Remélem, nem megyek ki azon az ajtón addig, míg ezt nem tudod.
Ubayy szólt: majd kézen ragadott és beszélt hozzám pár szót, de lelassítottam, félve attól, hogy
az ajtóhoz érünk, mielőtt még beszédünket befejeznénk. Amikor odaértünk, megkérdeztem: Mi
az a Szúra, amit ígértél, ó Allah Prófétája? Így szólt: melyik Szúrát recitálod minden imádban?
Erre a Korán Anyját kezdtem recitálni, mire ezt mondta: Az Egyetlenre mondom, Kinek kezébe
helyeztem lelkem, Allah ilyet nem nyilatkozott ki a Tórában, Evangéliumokban, Dávid
Zsoltáraiban és máshol a Koránban. Ez a hét leggyakrabban idézett vers.”
A Fatiha Szúra egyike a két világosságnak, melyeket a Próféta kapott
Muszlim Szahih gyűjteményében ibn Abbas-ra hivatkozva a következő említést teszi:
„Míg Allah Prófétája (béke reá) Gábriel arkangyallal ült, nyikorgó hangot hallott felülről.
Gábriel felnézett és így szólt: Ez a Mennyország kapuja, ami eddig nem állt nyitva, de mától
kinyílt. Majd egy Angyal szállt le onnan a Prófétához (béke reá) és így szólt: Örvendezz a két
világosságnak, mi előtted egy Prófétának sem adatott meg. A Fatiha Szúra és az ezt követő
Tehén (Baqara) Szúra (első két) verse. Ezeknek minden szava áldást tartalmaz, ami rászáll
mindannyiszor arra, ki ezeket recitálja”

Dávid zsoltárai: az Iszlám szerint Dávid szent könyve egy azok közül a szent könyvek közül, melyeket Allah a
Korán előtt nyilatkoztatott ki. Ezek sorában van a Mózesi Tóra és a Jézusi Evangéliumok is.
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