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VAD ÄR SIRAT AL-MOSTAQIM?



  
الَُم) ، َقاَل  :َعْن أَِبي َعبِْد اهلَلَِّ (َعَليِْه اَلسَّ

الَُم)»  رَاُط امَْلُْستَِقيُم أَِميُر امَْلُؤِْمِننَي َعلِيٌّ (َعَليِْه اَلسَّ  .« اَلصِّ
Imam Sadiq(A) sa, ”Den raka vägen (sirat al-mostaqim) är Amir al-Mo’menin Ali(A)!” 

  
الَُم َقاَل  :َو ِبِإْسنَاِدِه إَِلى أَِبي َعبِْد اهلَلَِّ َعَليِْه اَلسَّ

رَاُط امَْلُْستَِقيُم   .َو اهلَلَِّ نَْحُن اَلصِّ
Imam Sadiq(A) sa, ”Vid Gud är vi [Ahl al-Bait(A)] den raka vägen (sirat al-mostaqim)!



  
رَاَط امْلُْستَِقيَم  اْهِدنَا الصِّ

Vägled oss till/på den raka vägen (1:6) 

HORISONTELL OCH VERTIKAL RESA



 ُسبَْحاَن الَِّذي أَْسَرٰى ِبَعبِْدِه َلياًْل مَِّن امْلَْسِجِد اْلَحرَامِ إَِلى امْلَْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي بَارَْكنَا 
ِميعُ اْلبَِصيُر  َحوَْلُه لِنُِريَُه ِمْن آيَاِتنَا ۚ إِنَُّه ُهوَ السَّ

STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare 
från den heliga Moskén (masjed al-Haram) till den fjärran böneplatsen 
(masjed al-Aqsa), vars omgivningar Vi har välsignat, för att visa honom 

några av Våra tecken; Han är Den som hör allt, ser allt. (17:1)



  َحتَّى تَْخِرقَ أَبَْصاُر اْلُقُلوِب ُحُجَب النُّوِر فَتَِصَل إَِلى َمْعِدِن اْلَعظََمِة
tills det att hjärtans syn tränger igenom ljusets slöjor, 

så når den Storhetens källa 
(Imam Ali(A), Munajat Sha’baniyah)

SLÖJOR AV LJUS



SKILLNADEN MELLAN SIRAT OCH SABIL





 َوَمن يَُهاِجْر ِفي َسِبيِل اهللَِّ يَِجْد ِفي اأْلَرِْض ُمرَاَغًما َكِثيرًا َوَسَعًة ۚ َوَمن يَْخُرجْ ِمن بَيِْتِه ُمَهاِجرًا 
 إَِلى اهللَِّ َورَُسولِِه ثُمَّ يُْدرِْكُه امْلَوُْت فََقْد َوَقعَ أَْجرُهُ َعَلى اهللَِّ ۗ وََكاَن اهللَُّ َغفُورًا رَِّحيًما

Och den som lämnar ondskans rike med dess förtryck för att kunna tjäna 
Gud skall på sin färd finna många vägar och han kommer att få rika tillfällen.  

Och den som överger sitt land för att tjäna Gud och följa Hans Sändebud 
men överraskas av döden, på honom väntar belöningen hos Gud (4:100)



GUDS ATTRAKTION



SHAYTAN OCH SIRAT



  
ُل َشيٍْء َخَلقَ اهلَلَُّ  َو ِبِإْسنَاِدِه َعْن َجاِبِر بِْن َعبِْد اهلَلَِّ َقاَل: ُقْلُت لِرَُسوِل اهلَلَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَليِْه َو آلِِه أَوَّ

 . تََعاَلى َما ُهوَ فََقاَل نُوُر نَِبيَِّك يَا َجاِبُر َخَلَقُه اهلَلَُّ ثُمَّ َخَلقَ ِمنُْه ُكلَّ َخيٍْر اَْلَخبََر ِبطُولِِه
Jabir b. Abdallah frågade Profeten(S), ”Vad var det första som Gud 

skapade?” 
Profeten(S) sa, ”Din profets noor O Jabir var det första som Gud skapade 

och från den allt gott!” 

WILAYAH ÄR SKYDDET



َماِء َو بََلْغُت ِسْدرَةَ امَْلُنْتََهى نَاَداِنيَ َربِّي َجلَّ َجالَُلُه فََقاَل لِي: يَا  َا ُعِرجَ ِبي إَِلى اَلسَّ  َسِمْعُت رَُسوَل اهلَلَِّ َصلَّى اهلَلَُّ َعَليِْه َو آلِِه يَُقوُل: ملَّ
ُد ، ُقْلُت: َلبَّيَْك َسيِِّدي َقاَل: إِنِّي َما أَرَْسْلُت نَِبيّاً فَانَْقَضْت أَيَّاُمُه إاِلَّ أََقاَم ِباأْلَْمِر ِمْن بَْعِدِه َوِصيُُّه، فَاْجَعْل َعلِيَّ بَْن أَِبي طَالٍِب َعَليِْه  ُمَحمَّ

َة اَلرَّاِشِديَن ِمْن أَنْوَارُِكَما َماَم َو اَْلوَِصيَّ بَْعَدَك؛ فَِإنِّي َخَلْقتُُكَما ِمْن نُوٍر َواِحٍد، َو خلق [َخَلْقُت] اأَْلَِئمَّ الَُم اإَْلِ  اَلسَّ
ِة بَْعِدي اِثْنَا َعَشَر نُوراً، ُقْلُت: يَا رَبِّ ُد ؟ ُقْلُت: نََعْم يَا رَبِّ َقاَل: اِرْفَعْ رَأَْسَك، فَرَفَْعُت رَأِْسي فَِإذَا أَنَا ِبأَنْوَاِر اأَْلَِئمَّ  أَ تُِحبُّ أَْن تَرَاُهْم يَا ُمَحمَّ

ِة بَْعَدَك، أَُمنَاُء َمْعُصوُموَن  . أَنْوَاُر َمْن ِهيَ؟ َقاَل: أَنْوَاُر اأَْلَِئمَّ
Profeten(S) berättar att i mer’aj när han nådde Sidrat al-Montaha ropade Gud på honom, ”O Mohammad!” 

Jag sa, ”Ja mästare!” 
Gud sa, ”Jag har inte skickat en profet och hans dagar har passerat utan en efterträdare som upprätthåller 

Min amr, så Jag har gjort Ali b. Abu Talib Imamen och efterträdaren (wasi) till dig; för Jag har skapat er från 
ett ljus (noor) och skapade de vägledda Imamerna från ert ljus. Vill du se dem O Mohammad?” 

Jag sa, ”Ja O Herre!” 
Gud sa, ”Höj ditt huvud.” 

Så jag höjde huvudet och såg ljusen från de tolv Imamerna efter mig och sa, ”O Herre, vems ljus är dessa?” 
Gud sa, ”Ljusen från Imamerna efter dig, trofasta ofelbara.” 



Imam Ridha(A) 
återberättar från sina 

förfäder från Imam 
Ali(A), från Profeten(S), 

från Jibrail(A), från 
Mikail(A), från 

Israfil(A), från al-Lahw 
(Tavlan), från al-Qalam 

(Pennan), från 
Allah(SWT) som säger:  

”Wilayat Ali är Mitt fort, 
den som träder in är 

bevarad från Min eld.”

 َعْن َعلِيِّ بِْن ُموَسى 
 اَلرَِّضا َعْن آبَاِئِه َعْن
 أَِميِر امَْلُؤِْمِننَي َعَليِْه

الَُم َعِن اَلنَِّبيِّ َصلَّى  السَّ
 اهلَلَُّ َعَليِْه َو آلِِه : َعْن
 َجبْرَِئيَل َعْن ِميَكاِئيَل
 َعْن إِْسرَاِفيَل َعِن اَللَّوْحِ
 َعِن اَْلَقَلمِ َعِن اهلَلَِّ تََعاَلى
 َقاَل واَلَيَُة َعلِيٍّ ِحْصِني
. َمْن َدَخَلُه أَِمَن نَاِري


