
اَط الُمسَتقيَم اهِدنَا الّصِ
 Vis oss den rette veien, …

Vi fortsetter tafseer av surah al-fatiha, og vår neste vers som vi skal snakke om nå er sjette vers, ihdinassiratal 
mustaqeem (Å Allah u! Vis oss den rette veien). Hva innebærer det å si til Allah u; Å Allah u! Vis oss den 
rette veien? Hva er den rette veien? Og hvordan oppnår vi den rette veien? Hvis det er en vei vi spør etter, så 
fører vel den veien til en destinasjon også? Så hva er denne destinasjonen?
Jo, alle disse spørsmålenes svar, vil vi svare på under.

Dette verset, ihdinassiratal mustaqeem, innebærer 3 ting som en person spør Allah om å skjenke han med:
 
1. For det første, trenger han å vite hva destinasjonen hans er. Hvor skal han reise til? Hvor hen, å Veiviseren 
Allah? 

2. For det andre, trenger han å vite hvilken vei eller rute som leder til hans destinasjonen F.eks. Han er på et 
sted og det går fem forskjellige veier, men kun en av dem leder til den den riktige destinasjonen. Hvilken, å 
Vakre Allah?

3. For det tredje, trenger han garanti/beskyttelse for å komme trygt frem til destinasjonen. Hvordan skal 
han komme trygt frem til destinasjonen? Hvordan skal han reise trygt og riktig og ikke gå seg vill på veien? 
Hvordan trygt, å Veileder Allah?

Så det er dette vi spør Allah u om når vi sier; ihhhdinassiratal mustaqeem. La oss utvide disse tre punktene 
eller tingene slik:

1.1 En vei har ingen mening, med mindre man kjenner til dens destinasjon. En person som ikke vet hvor han skal, 
da er vei/rute irrelevant. Så vei/rute er avhengig av dens destinasjon. Så derfor spør vi Allah u først, hvor er det vi 
skal? Hvor er vi på vei? Hva er den riktige veien? – som leder til Gud. 

2.2 Hvis man tilfeldig spør noen hvor et hotell ligger, så kommer man dit etterpå, men hvilken vei skal man ta etter 
det for å komme til riktig destinasjon? Han møter må mange ulike veier, men hvilken leder til den rette veien – 
destinasjonen? Så han trenger å vite hvilken vei/rute han skal ta, som er den riktige veien; veien som går til Gud. 

3.3 Etter at han går på veien som går til destinasjonen, altså, den riktige veien som går til Allah u, så trenger han 
beskyttelse og midler til å forsvare seg langs veien med, helt til han når målet sitt, destinasjonen som er Allah u. 
For det kan jo hende at det er tyver på veien, eller noen som lager hindringer eller problemer på veien; f.eks. satan 
har jo lovet Allah u det at han kommer til å sitte på den rette veien, nettopp for å dytte/villede mennesker, derfra:  

قُعَدنَّ لَُهم ِصاَطَك الُمسَتقيَم 
َ
غَويتيَن َل

َ
قاَل فَبِما أ

Satan sa: «(Jeg sverger på at) siden du har ført meg vill, skal jeg visselig sitte på Din rette vei for (å forville) dem (Adams 
barn, slik at jeg kan føre dem langt vekk fra den rette veien).1

 
Så man trenger beskyttelse eller en garanti for at man kommer trygt fram til destinasjonen sin, man trenger 
Allahs beskyttelse til å komme trygt fram, man trenger at Allah u gir oss tålmodighet nok til at vi når helt 
frem, og ikke ramler ut underveis på turen. Oppsummert; destinasjon, veien/ruten, og beskyttelse på veien, 
spør vi Allah u om, ved dette verset.

Allah u sier i Koranen:
َ َمَع الّصابِريَن الةِۚ  إِنَّ اللَّ ربِ َوالصَّ يَن آَمُنوا اسَتعينوا بِالصَّ َها الَّ يُّ

َ
يا أ

Å troende! Søk alltid hjelp (fra Allah u) ved tålmod og rituell bønn. Sannelig, Allah u er (alltid) med dem 
som holder ut i tålmodighet.2

1  Koranen 7:16
2  Koranen 2:153 
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