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Tragedin i Karbala, den sorgligaste 

händelsen i islams historia

Sid 5††

Orsakerna till 

Imam Husseins (fvmh) revolt

Profeten (fvmh & hf) sa: 

”Den jag är mästare över är Ali mästare över. 

Å Gud, älska den som älskar Ali och var fiende till den som är fiende till honom!” 

Sid 9††

Sid 8††

Hur valdes den Heliga Profetens efterträdare?



et har gått cirka 1340 år Dsedan Profetens dotterson, 
Imam Hussein, tillsammans med 
sitt följe blev mördad av ”musli-
mer”. Detta på order av en person 
som utropade sig till kalif, det vill 
säga Profetens efterträdare. Efter-
som vi närmar oss denna sorgliga 
högtid vill vi fokusera på vad det 
finns för budskap som vi kan få ut 
av denna tragedi. 

Naturligtvis är råheten i massa-
kern i sig katastrofal och får vilken 
sund människa som helst att 
begråta tragedin. Men utmaning-
en att genom historiens gång hålla 
denna tragedi vid liv bottnar i 
något långt bortom endast sörjan-
det av oskyldiga, dygdiga och 
heliga personer som blivit mas-
sakrerade. 

Det stämmer att belägringen var 
under några dagar och att massa-
kern ägde rum under endast några 
timmar. Det som vi här dock vill 
betona är att tragedin i Karbala 
kan studeras och analyseras och 
kommer att ge mer frukter än vad 
vi kan föreställa oss. Följande är 
några av Ashuras budskap: 

1.Islam hade blivit kapad: Vad 
har hänt i den islamiska världen 
sådan att muslimer attackerar eller 
åtminstone hotar Profetens dotters 
hus endast några tiotals dagar efter 
Profeten? Hur kunde en del musli-
mer cirka 47 år efter Profetens 
bortgång massakrera hans avkom-
ma? Ashura visar att islam hade 
blivit kapad och muslimer hade 
gått så långt från islam att de 
kunna begå detta brott. 

2.Plikten att bekämpa korrup-
tion: Om vi inte står upp mot kor-
ruption kommer den att sprida sig 
i vår person såväl som i vår 

omvärld och konsekvenserna kan 
vara skrämmande.  

3.Ashura är insiktens tillfälle: 
Målet med Imam Husseins kamp 
såsom han själv uttryckte det var 
att rätta till förvrängningen som 
ägt rum i den muslimska nationen. 
Vi muslimer, och främst shia-
muslimer, är skyldiga att ha insikt 
om islam och på ett insiktsfullt sätt 
presentera det för de som saknar 
kunskap om islam. Vi är därför 
också skyldiga att bekämpa de 
som gör kaos av denna viktiga hög-
tid genom att ex. gå på eld, eller slå 
sig blodiga osv. Dessa förstör 
omedvetet Imam Husseins bud-
skap och skapar en barriär som 
hindrar sunni-syskon och icke-
muslimer att närma sig Ashura och 
dess budskap. Den som vill lära sig 
vad som hänt under Ashura kom-
mer att slå upp det på nätet och bli 
skrämd av att endast se blod. Vår 
plikt är därför att under insiktens 
högtid besluta oss för att vara 
insiktsfulla i våra handlingar, inte 
minst i kampen för spridning av 
Imam Husseins budskap. 

4.Islams budskap till mänsklig-
heten. Det innebär något att vara 
muslim och något ännu mer att 
vara shia. Men vad innebär att vara 
en människa? Imam Hussein rikta-
de budskapet till tusentals soldater 
som egentligen var skyldiga att 
lyda just honom men som snart 
skulle halshugga både honom och 
hans söner, bröder och vänner: 
”Om ni inte är muslimer, var 
åtminstone fria individer!”

Det är islams budskap till männis-
kan: Kära medmänniskor, var fria! 
Och ingen kan vara fri om inte per-
sonen vet vem människan är och 
vad frihet egentligen betyder.

5.Sunda människor försvarar 
rätten och rättvisan till varje 
pris: Bland de stora hjältarna som 
beslöt sig att ansluta sig till Ima-
men och dö för budskapet var 
Hurr al-Riyahi och Zuhair ibn al-
Qain. Dessa var sunni, men när 
deras hjärta såg sanningen ropa på 
hjälp i kampen mot despoti och 
korruption kunde de inget annat 
än att ansluta sig till Imamens 
läger. Wahab, som var nygift och 
kristen, valde aldrig att bli 
muslim, men när han träffade 
Profetens dotterson, några dagar 
innan massakern, och förstod att 
Imam Hussein var en manifesta-
tion av islam valde han att omfam-
na islam. Wahab försvarade tap-
pert sanningens läger innan han 
stupade, och hans fru som nyss 
konverterat blev den enda kvinnan 
som mördades i kampen för Profe-
tens islam.  

Andra budskap i korthet: 

Det är aldrig sent att omvända sig. 

Rättvisan kommer till sist att segra 
även om dess folk massakreras. 

Människan måste förstå vad 

hennes värdighet består i och 

försvara den.

Vår uppmaning är att 

insiktsfullt analysera 

händelserna under 

och före Ashura. 

Det är det 

minsta som 

lojaliteten mot 

Imamen och 

hans följe 

kräver av oss. 

Ashura, insiktsfullhetens högtid!

Rättvisan kommer till 
sist att segra även om 
dess folk massakreras. 

”
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tt offra djur i form av ett Areligiöst slagord, sed och 
legitimitet härstammar från pro-
feten Adams (fvmh) tid. Men när 
den unika och häpnadsväckande 
händelsen ägde rum för profeten 
Abraham (fvmh) då han i den histo-
riska händelsen utan dess like 
gjorde sig redo för att offra sin 
ende son, Hans Helighet Ismael 
(fvmh), och efter att profeten Abra-
ham blev känd för det svåra histo-
riska provet fick offergåvan en 
speciell ställning och betydelse i 
de himmelska religionerna. Detta 
är eftersom profeten Abrahams 
(fvmh) personlighet respekteras av 
alla följare till de himmelska reli-
gionerna (judar, kristna och 
muslimer). Den omskakande och 
häpnadsväckande berättelsen har 
nämnts i suran Saffat (37:101-113) i 
den Heliga Koranen och Bibeln 
bekräftar den även.  

Alla profeters (fvmd) liv är fulla av 
svårigheter, men den stora histo-
riska personligheten profeten 
Abrahams (fvmh) liv är själv en 
levande och evig historia full av 
lidanden och svårigheter, emigre-
ringar och kallelser. 

När han började med att kalla till 
sanningens väg var hans farbror 
och hela familj emot honom. Den 
tidens kung beordrade att han 
skulle straffas med elden p.g.a. att 
han valt monoteismens väg.

Till slut tvingades han att utvan-
dra. Därmed emigrerade han från 
sin hemmastad i Irak (Babylon) 
mot Palestina. Den Heliga Kora-
nen säger: ”Och [Abraham] sade: 
”Jag skall [lämna er och] gå dit 
min Herre vill leda mig.”” (37:99)

Bön om ett barn  
an hade väntat på ett barn Hunder hela sitt liv. Vid 86-

års ålder bad han om ett rättfärdigt 

barn med fruktan och hopp om 
Guds beslut: ””Herre! Ge mig ett 
[barn] av de rättfärdiga!”” 

Gud accepterade också denna bön 
och gav honom det glada budska-
pet om en rättfärdig son, vid namn 
Ismael. 

I Koranen står det: ”Därefter gav 
Vi honom det glada budskapet om 
en pojke med ett milt och fogligt 
sinnelag.” (37:101)

Offrandet av sitt barn
nligt Koranen var denna häp-Enadsväckande berättelse 

enligt följande:

”Och då [sonen] hade blivit gam-
mal nog att [arbeta tillsammans 
med fadern och] delta i hans strä-
vanden, sade [denne]: ”Min käre 
son! Jag har sett i drömmen att jag 
offrar dig [åt Gud]. Vad anser du 
[om detta]?”...” (37:102)

Enligt vissa tolkare var hans son 
13 år. Vid den tiden såg profeten 
Abraham (fvmh) en förunderlig och 
häpnadsväckande dröm (profe-
ternas drömmar räknas som upp-
enbarelser från Gud). Den förb-
ryllande drömmen visade på star-
ten av ett annat stort prov. I dröm-
men såg han att Gud beordrat 
honom att han skulle offra sitt 
enda unga barn. 

Fadern berättade om hela histori-
en för sitt barn. Denna historiska 
dialog har skrivits ned i den eviga 
boken fram till domedagen. 
Denna gång lyckades Abraham 
också klara provet galant. Detta 
var profeten Abrahams (fvmh) sista 
svåra prov där han stod stabil som 
ett berg. 

””Du har redan utfört den befall-
ning som du fick i drömmen!” Så 
belönar Vi dem som gör det goda 
och det rätta; detta var klart och 
tydligt en prövning. Som lösen för 

[sonen] tog Vi emot ett präktigt 
offer.” (37:105-107)

Gud, den Upphöjde, skickade en 
stor bagge som han skulle offra 
istället för barnet och för att denna 
tradition (att offra ett får) skulle 
finnas kvar för de kommande 
generationerna i ceremonierna för 
Hajj på platsen Mina och för all 
världens människor. 

Offerhögtiden
lla ritualer i Hajj såsom cir-Akulerandet runt Kaba, strä-

van (att gå några vändor mellan 
två berg), att stanna i Arafat, 
Mina, Muzdalifah, stenkastning 
och att slakta ett offerdjur är alla 
slagord och dyrkan som utförs i 
månaden Dhil Hijjah (en av de 
islamiska månaderna). 

Offerhögtiden (Eid al-Qurban), 
som i år sammanfaller den 1 sep-
tember år 2017, är en av de vikti-
gaste och största islamiska högti-
derna. Under denna dag ägnar sig 
de muslimerna som befinner sig i 
Mecka åt att utföra speciella hand-
lingar och dyrkan. En av de vikti-
ga handlingarna som muslimerna 
utför under dessa dagar är att offra 
ett får, och behövande måste få ta 
del av dess kött. 

Berättelsen om Abraham och Ismael, en unik historisk händelse
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Eid al-Adha bön hålls på 

Imam Ali Islamic Center 

i Järfälla 

den första September 2017 

kl. 10:00 



4

D Magens uslim

September 2017- Nummer 10 - DM

Öppethus på Imam Ali Islamic Center

Imam Ali Islamic Center höll den 
13:e augusti öppethus till icke-
muslimska Järfällabo. Flera aktivite-

ter bland annat Koranrecitation, 
bokhörna, konstutställning, kalligra-
fi, fråga en muslimsk kvinna, fråga 

om islam, filmvisning introduktion 
till islam, barnhörna, meza-buffé, 
guide tur etc. hölls under dagen. 

Lagar som tar ifrån muslimska kvinnor deras jobbwww.koran.se
För anmälan besök: 

 Övrigt



r 632 e. Kr. började den Heliga ÅProfeten Muhammed (frid vare 
med honom & hans familj) sin sista 
resa till Mecka för att undervisa om 
Hajj och utse sin efterträdare på 
Guds befallning. Under denna resa 
gjorde cirka 124 000 personer Hans 
Helighet sällskap vilket inte hade 
skett tidigare någonsin p.g.a. den 
tidens omständigheter.

Omedelbart efter vallfärdens cere-
monier meddelades det att alla pil-
grimer skulle lämna Mecka och 
befinna sig i Ghadir Khumm, som 
ligger lite innan platsen där alla 
karavaner skiljer sig åt, för ett vik-
tigt program.

Den stora folkskaran rörde sig mot 
Ghadir tre dagar efter vallfärdens 
ceremonier.

Den magnifika samlingen i 
Ghadir

å alla nådde den bestämda Dplatsen beordrade Profeten 
(fvmh & hf) alla att stanna och rid-
djuren stannade och folk klev ned. 
Alla förberedde sig för att stanna 
där i tre dagar.

På Profetens (fvmh & hf)* befall-
ning förberedde Salman, Abu 
Dharr, Miqdad och 'Ammar en plats 
under ett gammalt träd och placera-
de ett tyg ovanpå trädet i form av 
parasoll. Under parasollet byggde 
de ett podium av stenar och kamel-
sadlar i höjd av Profetens (fvmh & 
hf) längd så att Hans Helighet 
kunde ses av alla under talet. 

Vid lunchtid, efter att gruppbönen 
utförts, ställde sig Profeten (fvmh & 
hf) på podiumet och kallade på de 
Troendes ledare, Ali (fvmh), så att 
han kunde stå på podiumet till höger 
om den Heliga Profeten. Innan talet 
började stod de Troendes ledare 
(fvmh) en trappa nedanför på 
podiumet till höger om Sändebudet. 

Den Heliga Profetens (fvmh 
& hf) tal

en Heliga Profeten kollade till Dhöger och vänster om folk-
skaran och väntade tills alla hade 
samlats framför podiumet. Därefter 
påbörjade han det historiska talet 
och sin sista officiella predikan för 
hela världen. Det Heliga Sändebu-
dets kända tal den dagen bestod av 
olika delar vilka har nämnts i histo-
rieböckerna.

För att hycklarna på alla möjliga 
sätt skulle bli låsta tog Profeten 
(fvmh & hf) tag i de Troendes leda-
res (fvmh) armar med sina välsig-
nade händer och höjde honom från 
hans plats så pass att Imamens fötter 
var jämsides med Profetens knän. 
Vid denna situation sa han: ”Den 
jag är mästare över är Ali mästare 
över. Å Gud, älska den som älskar 
Ali och var fiende till den som är 
fiende till honom! Hjälp den som 
hjälper honom och förnedra den 
som förnedrar honom!”

Sedan meddelade han om att reli-
gionen hade fulländats och att alla 
välsignelser skänkts till fullo i och

med Imamernas (fvmd) förmyndar-
skap. Efter det bad han Gud, änglar-
na och folket att vittna om förmed-
lingen av detta budskap.

I den femte delen sa Profeten tyd-
ligt: ”De goda handlingarna kom-
mer att raderas för den som vägrar 
följa Imamernas (fvmd) förmyn-
darskap och den kommer att vara i 
helvetet.”

Efter det påminde han om en del av 
de Troendes ledares (fvmh) dygder.

Den folkliga alliansen
fter att Profetens (fvmh & hf) Etal tagit slut sattes två tält upp. 

Profeten satte sig i det ena tältet och 
de Troendes ledare (fvmh) i det and-
ra. Folket trädde gruppvis in i Pro-
fetens tält och efter att ha svurit tro-
hetsed och gratulerat gick de till de 
Troendes ledares tält för att svära 
trohetsed och gratulera honom.
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Den stora folkskaran 
rörde sig mot Ghadir tre 
dagar efter vallfärdens 

ceremonier.

”
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religionen hade fulländats 
och att alla välsignelser 

skänkts till fullo i och med 
Imamernas (fvmd) 

förmyndarskap

”

www.imamen.se

Läs mer om Imam Ali (fvmh) på:

*Frid vare med honnom och hans familj
Profeten (fvmh & hf) sa: 

”Den jag är mästare över är Ali mästare över.” 
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n utvärdering av den blo-Ediga historien i Karbala 
och effekterna och resultaten 
av denna passionerade revolt 
och unika uppoffring kräver en 
omfattande studie. Detta är en 
sanning som kommer efter att 
ha studerat forskares texter. 
Det finns många lärdomar som 
kan dras från Imam Husseins 
(fvmh) revolt och vi kommer 
att nämna några av dem. 
Huvudmålet för sanna freds-
mäklare är att förstärka san-
ningen, krossa falskhet, bringa 
liv i Guds Namn, skapa kam-
ratskap, upphöja religionen, 
frihet och social rättvisa så att 
berövade och förtryckta klas-
ser kan få sina rättigheter 
observerade i ljuset av det.

Imam Hussein (fvmh) såg att 
folket anammade omoral och 
förtryck som en effekt av fien-
dens onda propaganda, glöm-
de bort rättvisa, frihet och per-

fektioner och gick mot förfall 
och att bli slavar till sina lustar. 
Imam Hussein (fvmh) såg att 
värden offrades för olämpliga 
personers lustar och olycksbå-
dande önskningar, och det 
skedde också i islams namn. 
Därför gjorde han en revolt 
och via sin rörelse gav han 
islam ett nytt liv. Imam Hus-
sein (fvmh) fick folk att förstå 
att islams nation och t.o.m. 
varenda nation måste finna 
räddning från förtryckets las-
ter och leva i frihet. M.h.a. 
Imam Husseins (fvmh) revolu-
tion uppmärksammades islam 
och dess högre religiösa och 
monoteistiska program efter 
att de glömts bort under en 
längre tid. 

Ashuras rörelse gav en lektion 
om religiositet och ståndaktig-
het gentemot förtryck och för-
nekelse till muslimerna och 
människor och skapade nytt 

mod hos folket. Revolutionen i 
Karbala väckte starka känslor 
hos folket så alla skulle veta 
vem de skulle visa ödmjukhet 
inför. 

Den blodiga händelsen i Kar-
bala gav uppkomst till att den 
högre skolan om dygd etable-
rades och att korrekt uppfost-
ran lärdes ut vilket i sig är hem-
ligheten bakom den shiitiska 
skolans och islams överlev-
nad. Denna revolt förberedde 
Umayyadernas fördömelse i 
muslimernas sinnen och övri-
ga nationer världen över. 

Vad är konsekvenserna av Imam Husseins revolt under Ashura?
(fvmh)

Ashuras rörelse gav en 
lektion om religiositet och 

ståndaktighet 

gentemot förtryck och 

förnekelse 

”

Ashuraporträtt av konstnären: Sajjad Jafari

Artikel



Ashuras eftermiddag är ett av Mahmoud Farshchiyans 
konstverk som målades klart under månaden Muharram år 
1976. Konstverket handlar om Imam Husseins (fvmh) 
ryttarlösa hästs återvändo till tälten på Ashuras eftermiddag. 
Farshchiyan anser detta konstverk vara av bästa kvalité bland 
alla hans verk. Konstverket skänktes till Imam Ridhas (fvmh) 
helgedoms museum år 1990. Han har även ett konstverk om 
Ashura vilket bl. a. är tavlan "Sanningens flaggbärare" om Hans 
Helighet Abbas, i Karbala. Farshchiyan är en av de mest kända 
konstnärerna i Irans historia och bor idag i USA

"Ashuras eftermiddag" av konstnären: Mahmoud Farshchiyan
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fter att Muawiya, son till Abu ESufyan, gick bort under mitten 
av månaden Rajab år 60 e.h. (år 680 
e. Kr.) kom en budbärare från Yazid 
(Muawiyas son) till Medina med ett 
brev till Medinas guvernör (Walid) 
för att kräva trohetsed till Yazids 
kalifat från ett par personer. En av 
dessa personer var Guds Sändebuds 
(fvmh & hf) barnbarn, Paradisets 
invånares mästare, Hussein, son till 
Ali (fvmd). Walid krävde Imamens 
trohetsed när det var tre dagar kvar 
av månaden Rajab. Men Imamen 
svor inte trohetsed och sa att man i 
sådana fall (om han hade svurit tro-
hetsed) måste läsa suran Fatiha för 
islam (som man vanligtvis gör för 
personer som dött). Han lämnade 
sedan Medina dagen efter för att 
resa mot Mecka. 

Den Helige Ledaren nådde Mecka 
den 3 Sha'ban tillsammans med sin 
familj, alltså på hans egna födelse-
dag. I Mecka kallade han folket till 
motstånd mot Yazid. En månad 
senare, den 10 Ramadan, kom Kufa-
bornas brev (från Irak) till Imamen 
där det stod att de bestämt sig för att 
kämpa mot Umayyaderna och att de 
behövde en ledare. De bad om att 
han skulle göra sig besväret att 
komma till Kufa så att de skulle 
kunna köra bort Yazids guvernör 
och sedan följa Imamens ledarskap. 
Den Helige Imamen skickade iväg 
Muslim, son till 'Aqil, till Kufa 
under mitten av månaden Ramadan 
och Muslim kom sedan fram till 
Kufa den 5 Shawwal (månaden 
därpå). Imamen gick sedan mot 

Kufa den 8 Dhil Hijjah, den dagen 
då folk klär på sig Ihram (vita tyger) 
för att utföra Hajj för att sedan vara i 
Arafat den 9:e och utföra riterna för 
Hajj. Imamens vistelse i Mecka var 
125 dagar. 

Under resans gång nådde nyheten 
om Muslims martyrskap och Kufas 
illojalitet Imamen. Innan de kom till 
Kufa fick de möte av Hurr ibn Yazid 
Riyahis armé på tusen personer. De 
kom överens om att Imam Husseins 
(fvmh) karavan inte skulle röra sig 
mot Medina eller Kufa. Den Helige 
Ledaren nådde Karbala den 2 
Muharram. Den 3 Muharram slog 
Umar ibn Sa'd läger i Karbala med 
en armé på 4000 soldater. Efter 
detta växte fiendens armé för varje 
dag som gick. Den 7 Muharram 
spärrade de vägen till vatten för 
Imam Hussein och hans familj 
(fvmd). Den 9 Muharram kom 
Shimr till Karbala med 4000 solda-
ter och ett brev från 'Ubaydullah ibn 
Ziyad. Han hade i detta brev sagt till 
Umar ibn Sa'd att göra slut på Hus-
sein (fvmh) och kriga mot honom. 
Om han inte kunde göra det skulle 
han lämna över befälet till Shimr. 

en 10:e dagen stod Imamen Dtillsammans med 32 ridande 
soldater och 40 soldater till fots 
framför fiendens 30 000 soldater. 
Kriget började och Imam Hussein 
(fvmh) och hans kompanjoner blev 
martyrer. Under händelsen i Karba-
la blev Imam Husseins två söner vid 
namn Ali Akbar och Ali Asghar 
martyrer och likaså Imam Hassans 
tre söner vid namn Qasim, Abdul-

lah och Abu Bakr och Hennes 
Helighet Zeinabs två söner vid 
namn 'Awn och Muhammed och 
kompanjoner såsom Habib ibn 
Mazahir och Zuhayr ibn Qayn m. fl. 

Hans Helighet Abbas Abul Fadhl, 
som var 34 år gammal och 23 år 
yngre än sin bror Imam Hussein, 
blev martyr då han var törstig. Efter 
Imam Husseins (fvmh) martyrskap 
högg fienden av 70 huvuden och 
placerade dem uppe på spjut. Bland 
alla martyrer högg de inte av 
huvudena på Ali Asghar (som blev 
1 år gammal) och Hurr (som hade 
bytt sida i kriget). Tio personer tram-
pade på Imamens och hans kom-
panjoners kroppar med sina hästar 
så att dessa rena kroppar krossades 
under hästarnas hovar. 

Tälten plundrades och till slut brän-
des de ned. Kameldrivaren för den 
husseiniska karavanens kameler 
vid namn Bajdal ibn Salim skar av 
Imam Husseins (fvmh) välsignade 
finger för att plundra Imamens ring. 
Andra hemska brottsligheter utöver 
de som nämnts har skrivits ned i 
historieböckerna. Fienden lämnade 
Karbalas martyrers rena kroppar i 
öknen och kropparna begravdes tre 
dagar senare utav Asad-klanen. 

Efter Imam Husseins (fvmh) 
martyrskap högg fienden av 
70 huvuden och placerade 

dem uppe på spjut. 

”
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Gällande orsaken till revolten sa 

Imam Hussein (fvmh): ”Ser ni 
inte att sanningen inte praktise-
ras och att falskhet inte förhin-
dras?!”

Imam Husseins (fvmh) revolt 
bevisade att det går att förändra 
historien med en uppriktig hand-
ling. Mahatma Gandhi har i ett 
känt tal sagt: ”Jag lärde mig från 
Hussein hur jag kan vinna trots 
att jag förlorat.”

Generellt sett är orsakerna till 
Imam Husseins (fvmh) revolt 
följande:

1.En känsla av socialt ansvar.

2.Stöd till islam och förhindran-
de av dess fall p.g.a. Yazid och 
Umayyaderna.

3.Att skydda kalifatets status 
från att smutsas ned av Yazids 
handlingar som går emot islam 
såsom spridning av mutor, våld-
täkter och användandet av våld 
för att nå mål.

4.Frigöra folket tankemässigt.

5.Frigöra folkets ekonomi från 
Umayyadernas klovar och för-
hindra folkets egendomar från 
att plundras.

6.Förhindra sociala förtryck som 
blivit vanligt förekommande i de 
flesta städerna såsom att folket 
inte längre kände sig säkra, att de 
blev förnedrade och tvingades 
till slaveri och kolonisering. 

7.Förhindra förtryck som speci-
ellt drabbade shiamuslimer och 
olika former av mord, tortyrer, 
förvisning av barn och andra 
berövanden som vi ser i Mua-
wiyas och Yazids svarta listor. 

8.Förhindra eliminering av Guds 
Sändebuds (fvmh & hf) familjs 
namn vilket Yazid och Umayya-
derna allihopa försökte göra på 
olika sätt genom att t. ex. hitta på 
lögner, hota och skrämma denna 
familjs vänner och smutskasta 
och förbanna Ahl al-Bayt (fvmd) 
på predikstolar. 

9.Förhindra islams förintelse, 
vilket var Umayyadernas grund-
läggande politiska mål. 

10.Försvara muslimernas rättig-
heter vilka allihopa var nära att 
utplånas.

11.Befalla till gott och förbjuda 
ont.

12.Eliminera påhitt som kommit 
till i islam via Umayyaderna.

9

D Magens uslim

På eftermiddagen den 11 Muhar-
ram lastade de på Karbalas fångar, 
bland vilka var Imam Sajjad 
(fvmh), shiamuslimernas fjärde  
store Imam,  och  Heliga Zeinab 
,som var ledarna i konvojen, på 
riddjur med träsadlar utan tyg och 
förde dem förbi mordplatsen. På 
kvällen till den 12:e transporterade 
de dem 12 Farsakh (ca 66 km) så att 
de nådde Kufa på dagen den 12:e 
Muharram. I Kufa skapade Heliga 
Zeinab och Imam Sajjad ett tumult 
med sina tal bland folket och i 
'Ubaydullah ibn Ziyads samman-
komst. Kort därefter transporterade 
de fångarna mot Levanten och de 
kom fram den 2:a i månaden Safar. 

mam Sajjad (fvmh) sa:”Vi var Itolv personer som hade fängslats 
med en kedja. Ena änden satt fast i 
min arm och den andra änden satt 
fast i min faster Zeinabs arm...”

I Levanten propagerade också 
Imam Sajjad och Heliga Zeinab i 
enlighet med deras heliga mission 
vid olika tillfällen och förödmjuka-
de Yazids förtryckande system till 
sådan grad att Yazid anklagade 
'Ubaydullah för mordet på Imam 
Hussein (fvmh) och levererade fång-
arna med respekt till Medina.

Orsakerna till Imam Husseins revolt
 (fvmh)

Imam Husseins (fvmh) 
revolt bevisade att det 
går att förändra histo-

rien med en 
uppriktig handling. 

”

Mahatma Gandhi: 
”Jag lärde mig från 

Hussein hur jag kan vinna 
trots att jag förlorat.”
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”Filosofin bakom sörjandet av Imam Hussein”
n av de viktigaste ceremoni-Eerna för shiamuslimer är att 

sörja för Imam Hussein (fvmh) 
och hans lojala kompanjoner. 
Huvudmålet med detta sörjande 
är att hålla fast vid och påminna 
om Karbalas tragedi. För att vi 
ska förstå vikten och filosofin av 
sorgeceremonier för Imam Hus-
sein (fvmh) måste ett par punkter 
uppmärksammas:

1.Uppmärksammande av visa 
och enastående människors dyg-
der och sublima egenskaper. 

2.Shiamuslimernas nobla Ima-
mer (fvmd) och olika metoder för 
att högtidlighålla Imam Husseins 
(fvmh) sorgeceremonier:

 En av de metoder som Imamerna 
(fvmd) använde för att hålla kvar 
Imam Husseins rörelse vid liv var 
att hålla samlingar för sörjande, 
gråtande och att få andra att gråta 
p.g.a. Karbalas hjärtskärande 
missöden och att påminna om den 
händelsen vid lämpliga tillfällen. 

Imam Sajjad (fvmh) sörjde kon-
stant för Ashuras dagar under hela 
perioden av sitt ledarskap. Han 
grät så pass mycket för denna 
tragedi att han räknades tillhöra 
de som gråter väldigt mycket och 
fick även det som smeknamn. 

'Alqamah Hadhrami återberättar 
att Imam Baqir (fvmh) brukade 
sörja för Imam Hussein (fvmh) i 
sitt hus under Ashura-dagen och 
att Hans Helighet själv grät för sin 
farfar. Han utövade inte förställ-
ning (Taqiyyah) och till de som 
var i huset sa han att de skulle 
sörja för den Heliga Ledaren och 
beklaga sig inför varandra p.g.a. 

Husseins (fvmh) missöde. 

Följande har återberättats från 
Imam Ridha (fvmh): ”När det 
blev Muharram såg ingen att min 
far (Imam Kazim (fvmh)) skrat-
tade och sorg och ledsnad domi-
nerade hos honom till den tionde 
dagen. När Ashura-dagen kom 
var den dagen hans dag av missö-
de, sorg och gråtande. Han bru-
kade säga: ”Idag är den dagen då 
Hussein (fvmh) blev martyr.””

De rena Imamerna (fvmd) grät 
inte bara under sorgeceremonier 
för Martyrernas mästare, snarare 
uppmuntrade de även hela tiden 
folket att gråta för den Heliga 
Ledaren. I en tradition har följan-
de rapporterats: ”Paradiset är 
belöningen för den som gråter 
för Hussein (fvmh) eller får en 
[annan] person att gråta. Paradi-
set är även belöningen för den 
som har ett tillstånd av sorg och 
gråtande.”

Uppmuntrandet av poeter, som 
skrivit dikter om Karbalas miss-
öden och läst dem i samlingar, till 
att recitera elegier har hela tiden 
fått speciell uppmärksamhet av 
de felfria Imamerna (fvmd). 
Dessa poeter var bl. a. Kumayt 
Asadi, Debal Khazaei och Say-
yid Humayri. 

Uppmuntran till att besöka 
Imam Hussein (fvmh): 

tt högtidlighålla stora per-Asoner och besöka hjältars 
gravar har varit en god sed som 
för länge sedan och än idag fått 
uppmärksamhet bland all värl-
dens länder och olika folk. Mar-
tyrernas mästare och de frias 
ledare, Imam Hussein (fvmh), är 
en annan stor sol som är mycket 
bättre och större vars namn och 
person måste högtidlighållas på 
det bästa sättet. De rena och fel-
fria Ledarnas (fvmd) tal om dyg-
den av att besöka Husseins Kar-
bala är så pass många att man kan 
säga att Guds utvalda brukade 
uppmuntra folket till att besöka 
Martyrernas mästares (fvmh) 
lysande helgedom vid varje till-
fälle. Det var som ett program 
som de ansåg sig ansvariga för. 
Förutom att detta var ett spiritu-
ellt och intellektuellt band mel-
lan muslimerna och den noble 
Imamen räknades det som en 
form av kamp, snarare den bästa 
kampen mot förtryckare och 
tyranner.

Imam Baqir (fvmh) bru-
kade sörja för Imam Hus-

sein (fvmh) i sitt hus 
under Ashura-dagen och 
att Hans Helighet själv 

grät för sin farfar. 

”
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Rationalitet och kultur i sör-
jandet av Imam Hussein(fvmh)

ed hänsyn till varje folks Meller lands kultur kan 
metoderna för sörjandet av Imam 
Hussein (fvmh) variera. Våra 
Heliga Ledare har hela tiden beto-
nat vikten av att högtidlighålla 
sörjande för Imam Hussein 
(fvmh), men gällande hur detal-
jerna för sörjande ska vara har 
inte rapporterats i återberättelser. 
Det är länder och folk som älskar 
Imam Hussein (fvmh) själva som 
håller i sorgeceremonierna med  
hänsyn till sina seder och traditio-
ner. Av just denna anledning ser 
vi shiamuslimer i olika länder 

sörja på olika sätt. T. ex. skiljer 
sig sörjandet för shiamuslimer 
i Libanon från hur det ser ut för 
shiamuslimer i Indien.

en några punkter måste Muppmärksammas gäl-
lande sörjandet av Imam Hus-
sein (fvmh):

1.Sörjande får inte orsaka 
andras (t. ex. grannars) irrita-
tion.

2.Sörjande får inte orsaka ska-
dor för kropp och själ.

3.Sörjande måste respektera 

folkets eller landets kultur. 

4.Sörjande måste innehålla ett 
budskap. Att bara hålla i en 
ceremoni utan att det förmed-
lar något mål eller budskap är 
meningslöst. 

hiamuslimernas Heliga SLedare använde sig också 
hela tiden av sörjande som ett 
tillfälle för att förmedla Imam 
Husseins (fvmh) rörelses bud-
skap och mål. Ett tal, poesi 
eller något annat program 
under en sorgeceremoni måste 
utföras med målet att förmedla 
ett budskap om Imam Hussein 
(fvmh). 

Men tyvärr ser vi i vissa sorge-
ceremonier att det inte läggs 
större vikt vid ovanstående 
punkter. Denna fråga har gett 
upphov till att vissa rättslärda 
kritiserat vissa sorgeceremoni-
er. Det är viktigt att vi refererar 
till Imamernas (fvmd) traditio-
ner och att vi använder oss utav 
förnuftet och logik när vi sörjer 
för Imam Hussein (fvmh). 
Denna fråga är speciellt viktig 
i västerländska länder vilka är 
mindre bekanta med Imam 
Husseins (fvmh) rörelse. Shia-
muslimerna som bor i Sverige 
måste sörja för Imam Hussein 
(fvmh) med respekt till detta 
lands kultur på sådant vis att 
det får en allmän acceptans.

Med hänsyn till varje 
folks eller lands kultur 
kan metoderna för sör-
jandet av Imam Hussein 

(fvmh) variera. 

”
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Denna fråga har gett 
upphov till att vissa rätt-

slärda kritiserat vissa 
sorgeceremonier. 

”



Månadens hadith :

Imam Hussein (fvmh) sade: 

www. agens uslim.sewww. agens uslim.sed md mwww. agens uslim.sed m

r 1832 föddes Adolf Erik ÅNordenskiöld i Helsingfors. 
Han var en del av den finsk-
svenska adeln och han hade sex 
syskon.  Fadern Nils  Gustaf 
Nordenskiöld kallades ”den finska 
mineralogins fader” och han var 
sin sons främsta lärare. 
När Adolf Erik Nordenskiöld 
började vid Helsingsfors universi-
tet studerade han matematik, kemi, 
mineralogi och geologi. Han var en 
vetenskaplig författare och hans 
författarstil var kortfattad, inne-
hållsrik och noggrann.

 
Adolf Erik Nordenskiöld kom till 
Sverige efter en politisk konflikt 
med de ryska myndigheterna i 
Finland. Det var under promo-
tionsfesten år 1857 som han i ett tal 
uppmanande till att stärka banden 
mellan Sverige och Finland men 

även uttryckte tveksamhet till att 
Finland skulle ligga under rysk 
ledning. I och med detta så väcktes 
misstankar hos den ryska general-
guvernören 
som krävde  a t t  Ado l f  E r ik 
Nordenskiöld skulle be om ursäkt 
offentligt eller resa utomlands. 
Valet blev att bege sig till Sverige.
Faderns goda kontakter i Finland 
och i utlandet blev en klar väg för 
hans framtida framgång som 
vetenskapsman. När väl Finland 
bytt generalguvernör så reste Adolf 
Erik Nordenskiöld fritt fram och 
tillbaka och besökte Finland. 
Under ett av sina besök så träffade 
han baronessan Anna Mannerheim 
och gifte sig sedan med henne år 
1863. De fick fyra barn tillsam-
mans.
Adolf Erik Nordenskiöld var en 
mycket drivande och intelligent 
person. Han utförde många expedi-
tioner till bl. a. Grönland och hans 
och hans fars mineralsamlingar 
utgjorde grunden för hans chefspo-
sition på den mineralogiska 

avdelningen vid Riksmuseet. Även 
de åren som han tillägnade åt 
kartografins historia anses idag 
vara en av världens främsta. 
UNESCO räknar dem som en av de 
viktigaste intellektuella världsar-
v e n  o c h  d e m  f ö r v a r a s  v i d 
Helsingfors universitetsbibliotek. 

Adolf Erik Nordenskiöld avled år 
1901 på sin gård på Dalbyö nära 
Trosa. 

Adolf	Erik	Nordenskiöld	

”Han utförde många 
expeditioner till bl. a. 

Grönland

Bildkälla:wikivisually.com

”Guds frid över dig [Imam 
Hussein] från mig, så länge jag 
finns, och så länge dagar och 
nätter existerar!

Må Gud inte göra detta till sista 
gången jag lovar att besöka er! 
Frid vare över Hussein, över Ali 
son till Hussein, över Husseins 

barn och över Husseins kompan-
joner!
Å Gud, Till Dig tillhör prisningen, 
de tacksammas prisning tillhör 
Dig över deras missöden. Prisad 
vare Gud för min enorma sorg!”

Ur	Rosengården:
Följande är en del av den kända texten för Ziyarat Ashura som både läses från nära och långt avstånd:

Källa: Ziyarat Ashura, 

Läs hela Ziyarat Ashura på imamalicenter.se/sv/ashura

”Gud tycker inte om de egocentriska och arroganta.” 
En dag gick han förbi en grupp småbarn som kollektivt åt av en bit bröd. Barnen bjöd honom att sätta sig ner och äta med dem av brödet 

vilket han accepterade. Efteråt bjöd han barnen hem till sig och mättade dem och gav dem samtliga nya kläder och sade: 

”Dessa barn är mer generösa än mig eftersom de gav allt vad de hade medan jag endast gav en del av det jag har.
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