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Vad hände under 
Ashura dagen?

Sid 04††



Du ser hur främst shiamuslimer 
längst vägen bjuder på mat, dryck 
och även vandrarnas fötter för att 
kunna gå vidare mot helgedomen. 
Under natten ser du folk ha 
förberett stora tält för att du skall 
kunna sova i en bjuder dig hem till 
sig och du bara kan upptäcka deras 
dygdiga karaktär när de trots 
fattigdom bjuder på allt vad de har. 
Alla hjälps åt för att uppnå något 
som är heligt för alla. 

N ä r  m a n  s e r  k o r s e t  b l a n d 
majoriteten muslimer så skapar 
d e n  i n t e  o s ä m j a  u t a n  e n 
tankeväckare och ett budskap: Vi 

människor är varandras syskon 
älskar det goda och vill ha det som 
ett mål och gärna vill hjälpas åt att 
tillsammans tjäna och komma till 
d e t  g o d a  o c h  d e n  s o m 
förkroppsligar det.

rofetens dotterson, imam PHussein (a), mördades under 
Ashura, den 10:e i islamisk 
månkalendern Muharram; en dag 
som shiamuslimer har hyllat 
sedan cirka 1380 år tillbaka. 
Fyrtio dagar därefter, al-Arbain, 
dvs. den 40:e dagen, firar shia 
samma händelse.

1.Han offrade sig på grund av sin 
kärlek och ansvarskänsla mot 
islam och sina medmänniskor. Det 
är just därför han några timmar 
innan korrupta ”muslimer” 
mördade honom försökte att 
väcka dem och begrät dem, 
eftersom de med mordet på 
honom, hans barn och övriga följe 
skulle döma sig själva till helvetet.

Jag fokuserar endast på de 
gemensamma budskapen som 
profetens dotterson visade samt 
det dagens sorgfriande delvis 
visar.

Som betraktare ser du hur shia-
muslimer vid sidan av sina sunni-
syskon samt en minoritet kristna 
och mendéer går tillsammans 
tiotals kilometer för att visa sin 
kärlek till ett gott folk som modigt 
och tveklöst offrade allt för det 
goda.

Båda firanden uppmärksammar en 
av islamiska historians mest 
centrala händelser och förmedlar 
flera viktiga budskap. 

2 .Hans  kä r l eks fu l lhe t  och 
generositet omfamnade en av 
fiendes ledare, Hurr vilken var 
orsaken att imamen belägrades i 
Karbala men minuterna innan 
massakern lyckades han omvände 
sig. Dagens Arbain-manifestation 
återspeglar en del av imamens 
dygder dock på ett mycket unikt 
och speciellt sätt; något uppenbart 
för den som deltagit eller sett 
dessa enorma värdighets-parader. 

Under denna heliga miljon-
demonstration ser man folk från 
alla världsdelar och även från olika 
religioner går tillsammans mot 
imamens helgedom. De flesta 
icke-muslimer kanske tänker inte 
på: varför hyllar de imamens 
mar ty r skap  men  i n t e  hans 
föde lsedag?  Den egent l iga 
anledningen enligt min förståelse 
är att de ser att: kärlek, mod, 
l o j a l i t e t ,  b a r m h ä r t i g h e t , 
generositet värdighet, tålamod, 
uppoffring och flera andra dygder 
manifesterades under Ashura. Det 
är just därför dessa dygder 
genomsyrar miljön under Arbain. 

Paraderna rör sig från olika start 
p u n k t e r  m o t  K a r b a l a  d ä r 
massakern ägde rum. Antalet 
deltagare brukar vara 8-10 
miljoner bestående av gamla, 
unga och barn, kvinnor och män 
vilka går flera tiotals och ibland 
även mer än 100 km, under solens 
h e t t a  o c h  s t å r  u t  m e d 

svårigheterna, för att komma fram 
till helgedomen. Under den här 
paraden manifesteras tålamod, 
generositet, medmänsklighet, 
värdighet, kärlek till det goda och 
annat heligt som imamen och hans 
lojala följe manifesterade under 
Ashura.

I år faller arbain dagen, den 10:e 
november .

Imam Hussein och Arbain-
manifestation är därmed vägen till 
korrekt förståelse av islam. Han är 
en evig symbol och en helig 
drivkraft inte bara för frihet, 
uppoffring och kamp mot tyranner 
utan även för gemenskap, enhet 
och förståelse mellan människor 
oavsett bakgrund.

ad är drivkraften bakom alla Vdessa uppoffringar? Varför 
smälter religionens gränser och 
alla blir som en stor grupp just 
under hyllandet av imam Husseins 
martyrskap? Svaret är att den 
h e l i g a  o c h  g e m e n s a m m a 
mötespunkten för alla människor 
är det goda något som profetens 
dotterson lyckades tillsammans 
med sitt lojala följe iscensätta. 
Därför älskas han av alla men 
tyvärr inte hans mästare och 
morfar, Profeten Muhammed, 
eftersom han klandrades av 
umayyaderna vilka kapade islam.

Budskapen under lojalitetens, uppoffringens och kärlekens miljon-parad

Under den här paraden 
manifesteras tålamod, 

generositet, medmänsklighet, 
värdighet, kärlek till det goda 

”

2

Ledarartikel

Oktober 2017- Nummer 11 - DM



Gästartikel

Flera undersökningar i den 
muslimska väljargruppen har 

visat på ett stöd för Socialdemok-
raterna (S) på runt 70 procent eller 
mer. Med andra ord stod den 
muslimska gruppen för ca 2 pro-
cent av de 31 procent som S fick i 
valet 2014 – det är procentenheter 
som kan bli direkt avgörande. 
Dessutom är muslimerna en väx-
ande grupp.

Det är nu på tiden för 
svenska muslimer att 
utnyttja möjligheten 
att påverka, för att 
bromsa den rasistiska 
rörelsens frammarsch. 
Valet 2018 ger svens-
ka muslimer makten 
att underminera de 
antimuslimska röster-

na som när sig på muslimernas 
mycket låga valdeltagande.

De lärda har sagt: ”Islam har kom-
mit för att frambringa nytta och 
komplettera det, och för att förhin-
dra skador och minimera dem”. 

I större städer finns den typen av 
svenska muslimer, och ofta är det i 
områden som redan är segregera-
de, som brukar dra sig undan från 
samhället och leva som goda 
muslimer och då inte nödvändigt-
vis delta i politiska aktiviteter eller 
ställa upp i några val.

Ur en islamisk synvinkel är 
det centralt att förebygga 

skador och frambringa nytta till 
samhället. Islam förbjuder inte 
troende att rösta, trots det finns det 
församlingar som avstår.

Att delta i denna demokratiska 
process är ett enormt ansvar och till 
och med en skyldighet. När en stor 
grupp som svenska muslimer inte 
går till valurnorna kommer andra 

att göra det och då har de avstått 
rätten att vara med och forma Sve-
riges framtid.

Med cirka ett år kvar till valet 
2018, som beräknas äga 

rum söndagen den 9 september, är 
det angeläget att diskutera svenska 
muslimers deltagande i valet.

Enligt den sista forskningen som 
forskaren Tobias Hübinette vid 
stiftelsen mångkulturellt centrum 
gjorde visade det sig att en tiondel 
av den svenska totalbefolkningen 
numera kanske kan benämnas som 
svenska muslimer.

Det är helt klart att många musli-
mer inte känner sig lika välkomna 
i svenska partier, men sådant ska 
inte vara ett hinder att 
fortsätta arbetet för 
ännu mer engage-
mang i det politiska 
livet i Sverige.Det 
handlar om att man 
ska förvalta sin röst 
väl och inte låta extre-
mister, islamofober 
och förespråkare för 
hat och våld hota den 
svenska muslimska 
identiteten.

Vissa struntar i att välja efter-
som man i deras hemländer 

redan i förväg vetat vem som vin-
ner, och andra har inte den traditio-
nen, men inom religionen islam så 
uppmuntrar man till att rösta.

Hur många muslimer i Sverige 
som inte röstar går inte att uppskat-
ta, men enligt myndigheten för 
statligt stöd till trossamfund SST 
jobbar de flesta islamiska försam-
lingar aktivt med att upplysa sina 
medlemmar om valet. 

Vissa muslimska församlingar som 
av religiösa skäl väljer att stå utan-
för valet är ett växande problem i 
framförallt svenska storstäder.-
Problemet är att många svenska 
muslimer inte är  engagerade i 
svenska politiska debatt och därför 
av tradition väljer bort att använda 
sin rösträtt i detta viktiga val.

I och med de lärdas ord ovan om 
muslimens plikt att frambringa 
nytta och förhindra skada blir del-
tagandet i den demokratiska pro-
cessen, som avgör Sveriges fram-
tid, en plikt.

Muslimers aktiva deltagande i att 
uttrycka sin röst i samhällets ange-
lägenheter är därför en del av 
islam. De lärda säger vidare: ”Allt 
som är nödvändigt för att utföra en 
plikt blir därmed en plikt”. 
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Att delta i denna demokra-
tiska process är ett enormt 
ansvar och till och med en 

skyldighet. 

Av: Ayad Sabah

”
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Vad hände under Ashura dagen?

Under den tionde dagen av 
Muharram som är den första 

månaden i det islamiska kalende-
råret, var Imam Hussein (fvmh)* 
tillsammans med sina anhängare, 
kvinnor och barn, belägrad av en 
armé som tvingade honom att 
välja mellan två alternativ; 
antingen erkänna tyrannen Yazid 
som Profetens efterträdare och 
svära trohetsed till honom, eller 
att bli mördad. Slutligen bestäm-
de Omar Ben Saad att attackera 
imam Hussein under Ashura. 
Efter några timmars strid var samt-
liga män, undantaget imamens 
sjuke son Ali Al-Sajjad (fvmh), 
mördade och halshuggna. De 
överlevande tillfångatogs och 
tvingades fara tillfots mot Kufa, 
sedan till Damaskus där Yazid 
väntade, säkerligen ivrigt, på att 
se den förnedring han hade utfört 
mot Profeten och hans avkomma.

Utöver det som skildrats ovan i 
samband med Hurrs omvändelse, 
vilken visar imamens räckta hand 
att rädda sina motståndare, finns 
det många andra talande scener 
som bör kortfattat beskrivas. 
Nedan är några bland de viktigas-
te:

Efter att alla hans män stupat tog 
han farväl av kvinnorna, barnen 
och sin son. Han såg hur en av 
sina söner, ett spädbarn som inte 
hade ammats vara, var döende på 
grund vattenbristen. Han tog bar-
net och frågade fienden: ni krigar 
mot mig, men vad har detta barn 
gjort? Han ville visa tyrannen hur 
mycket det sex månader gamla 
barnet led av törsten och bad om 
vatten för barnet. Fienden i armén 

blev oeniga över något som bör-
jade bli riskabelt och order gavs 
att döda barnet, vilket träffades 
direkt en pil i halsen.

Bland imamens råd är några frå-
gor som han ställde till bovarna. 

Fylld av sorg över fienden som 
fallit i satans klor bad han de kär-
leksfullt att fundera över vissa

frågor innan de tar steget att 
mörda honom. Han frågar de ifall 
det är någon bland deras anhöri-
ga som han mördat? Eller är det 
något i islam som han ändrat? 
Eller om de inte känner till vem 
han är? Osv. svaret han får höra: 
vi krigar mot dig för att vi hatar 
din far.

Imamen försökte vid flera tillfäl-
len under Ashura hitta och rädda 
de som kunde räddas bland 
tusentals som hade omringat 
honom. Hans utsträckta hand för 
att hjälpa människor fortsatte 
vara sträckt även när han efter 
hatets pilar och hugg i kroppen 
föll från sin häst. Med kroppen 
täckt av pilar, liggande mellan liv 
och död såg han den mest 
avskydda gestalten Shemr, som 
hade kommit för att halshugga 

honom. Imamen sade till Shemr: 
O Shemr, du har fortfarande chan-
sen [att omvända dig]!  Men 
detta hjälpte inte det hatfyllde 
hjärtat som denne bar.

När Yazid fick syn på imamens 
huvud och fångarna framför sig i 
sitt palats i Damaskus, sade han 
stolt att han äntligen hade häm-
nats Badr kriget där hans farfar 
Abu Sufyan förlorat kriget, ca 60 
år sedan. Han uttalade också 
andra meningar som avslöjar 
hans fientliga ställning till islam. 
Imam Husseins syster Zainab 
frid vare med henne, svarade 
Yazid att du försökt förgöra oss 
och vår lära men förgäves Profe-
tens storhet kommer att förbli 
tydlig, trots klandring, och islam 
kommer inte att besegras.

Medan imamens försök och hand-
ling från början utgår från kärle-
ken till människan, utgår fien-
dens satanistiska brott från hatet.

skall godkännas.

Faktum är att Ashura tragedin 
tvingar varje förnuftig individ att 
försöka hitta de bakomliggande 
faktorerna som lät korruptionen 
eller korruptislam nå så långt, att 
en liderlig islamhatare såsom 
Yazid eller även hans far Mua-
wiyah kunde få titeln Profetens 
kalif(dvs. efterträdare), för att 
använda denna auktoritet till att 
döda Profetens avkomma och de 
rättmätiga kaliferna. Vad är mer 
paradoxalt än att muslimerna 
som dödade imam Hussein väl-
signade honom under bönen 
samma dag som de halshögg 
honom? Då varje muslim är plik-
tig att välsigna Profeten och hans 
avkomma för att bönen 

*(fred vare med honom)

Källa: www.imamhussein.se

Bild: Imam Ali Islamic Center - Muharram 2013



Shiamuslimernas fjärde Imam 
heter Ali (fvmh)och kallas för 

”Sajjad” (den som i hög grad 
bugar mot marken i tillbedjan) 
och Zayn al-Abidin(dyrkarnas 
prydnad). Han är son till Hussein 
och sonson till Ali ibn Abi Talib 
(fvmd). 

Imam Sajjad (fvmh) föddes år 38 
e.h. (år 659 e. Kr.) i Medina.

Imam Sajjad närvarade i den 
hjärtskärande händelsen som 
utspelade sig i Karbala, Irak. Men 
p.g.a. sjukdom och svår feber 
överlevde han, eftersom helig 
strid inte gäller för sjuka personer 
och att hans nobla far inte tillät att 
han deltog i kriget, trots att han 
gärna ville delta.

Det var av gudomlig visdom som 
det släktledet inte bröts och att 
Imam Sajjad skulle ärva det stora 
uppdraget, alltså att vara ledare 
och förmyndare över muslimer-
na. Denna temporära sjukdom 
höll inte i sig mer än ett par dagar, 
och efter det levde Imam Zayn al-
Abidin i 35 år (som Helig Ledare 
och Imam). Under hela denna 
period kämpade han för islam och 
ägnade sig åt att hjälpa folket, att 
dyrka Gud och att åkalla Sanning-
en.

Imam Saj jads  moder  het te 
”Shahrbanu” enligt den kända 
åsikten, och var dotter till Sasani-
dernas Yazdgerd.

Imam Sajjad (fvmh) var ca 24 år 
(med oenighet i traditioner) när 
han blev Imam, enligt hans faders 
testamente och Guds och Guds 
Sändebuds (fvmh) befallning, 
den 10:e islamiska månaden 
Muharram år 61 e.h.

Det som behövdes i händelsen i 
Karbala var att revolutionen skul-
le bära med sig frukt. Detta sked-
de bl. a. via reciterande av storsla-

gen episk poesi och att budskapet 
om Imam Husseins (fvmh) mar-
tyrskap spreds vidare till folk. 
Imam Sajjad (fvmh) utförde detta 
modigt, heroiskt och med en uto-
mordentlig styrka i fångenskap 
tillsammans med sin faster Zay-
nab (fvmh). De ropade ut om hän-
delsen i världen, och dess eko 
hörs fortfarande flera sekel efter-
åt, och dess budskap kommer att 
finnas kvar för evigt.

Händelsen i Karbala, med dess 
alla magnifika och monumentala 
dimensioner och som är full av 
sensationell episk poesi, lojalitet, 
klarhet och ren tro, såg ut att nå 
sitt slut på Ashuradagens efter-
middag. Men Imam Sajjads och 
Zaynab den stores (fvmd) plikt 
började fr.o.m. då.

Fienden fängslade Ahl al-Bayt 
(fvmd) och förde dem ifrån 

kärlekens krigsplats, platsen för 
resenärerna till Gud och där sön-
dersl i tna och 
blodiga kroppar 
låg på marken. 
De förde Imam 
Sajjad (fvmh) 
på en osadlad 
kamel när han 
var sjuk och de 
band fast Imam 
två fötter under 
kamelens mage. 
Resten av fång-
arna förde de 
även på kameler mot Kufa. 

Den stora förebilden i kunskap 
och tålamod,  Imam Saj jad 
(fvmh), blev förgiftad av Hisham 
eller Walid ibn Abd al-Malik efter 
en livstid av strävande i Guds väg 
och efter att ha förmedlat Ashuras 
budskap till mänskligheten. Han 
blev martyr den 25 Muharram år 
95 e.h. (26:e augusti 713 e.kr) och 
hans rena kropp begravdes bred-
vid Imam Hassan Mujtabas 
(fvmh) rena jord i Baqi i dagens 
Saudiarabien.

Kufa var staden som tyngdes ned 
och kvävdes av regenten, som var 
förtjust i staden. Kufa vågade inte 
andas ut, eftersom Ibn Ziyad hade 
beordrat att ledare för olika klaner 
skulle kastas i fängelse och att 
folk skulle komma ut från sina hus 
utan vapen. Vid sådana omstän-
digheter beordrade han att marty-

rers välsignade huvuden skulle 
delas ut bland ledarna till de kla-
ner som varit i Karbala, och att 
den marterade Imamens, Imam 
Aba Abdillah al-Husseins, huvud 
skulle bäras framför karavanen. 
På detta vis förde de karavanen 
runt om i Kufa. Ubaydullah ibn 
Ziyad ville ingjuta rädsla i folk 
och visa upp sin uppenbara seger 
för dem.

Den stora förebilden i kunskap och tålamod
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Imam Sajjad (fvmh), blev 
förgiftad av Hisham eller 
Walid ibn Abd al-Malik 

efter en livstid av strävan-
de i Guds väg 

”
Bild: Imam Sajjads begravningsplats i Baqia i Medina
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När Imam Hussein och hans familj (fvmd) kom fram till Karbala så var de jättetörstiga efter en lång 

resa.  Imam Husseins yngsta barn hette Ali Asqhar (fvmh). Han var bara 6 månader gammal.  

På andra sidan fanns enderna som inte lät dem dricka vatten från oden. Barnen blev svagare 

och svagare, men aldrig bråkade eller gnällde de om att få vatten. 

De hade tålamod och delade med sig av vattnet de hade kvar. De levde under en jättesvår tid, men 

ändå var de snälla och hjälpsamma mot varandra, visade alltid respekt mot sina föräldrar även 

när det var jobbigt utan vatten. Imam Husseins dotter Heliga Sukaina tog hand om sin lillebror och 

försökte lugna ner honom fast hon själv var jättetörstig. 

Vi måste lära oss från Imam Hussein och hans familj. Vi måste komma ihåg dem och försöka vara 

som dem. För att komma ihåg dem och visa att vi älskar och följer dem kan vi göra många saker. En 

av dessa saker är att vi ska skicka en hälsning till Imam Hussein och hans familj varje gång vi 

dricker vatten så att vi varje gång kommer ihåg att vi ska vara som dem och inte vara som deras 

Barn i Karbala

Glöm inte att be för vår tids Imam , Imam Mahdi (fvmh) och alla världens barn! 
Ett ord från svenska muslimer

11Dagens Muslim

Imamhussein.se
Debatt

Hadith

Karaktärsdrag

Tragedin i Karbala

Vad mer tror du att du kan göra för att bli mer lik dem? 

Rita och berätta på ett separat papper. 
Jag vill gärna veta för att också lära mig. 
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hristopher Polhem föddes på CGotland i Visby år 1661. Vid 
åtta års ålder förlorade han sin far 
och han levde tillsammans med sin 
farbror i Stockholm efter hans fars 
död. Redan några år senare började 
han arbeta som smådräng på en 
Upplands gård. Han var mycket 
begåvad och blev inspektör på 
Vansta säteri i Södermanland fram 
till år 1685. Intresset för teknik och 
mekanik växte. Han öppnade en 
verkstad, där han tillverkade 
redskap, verktyg och klockor. På 
grund av hans brist i de teoretiska 
kunskaperna beslutade han sig för 
att lära sig latin, för att på så sätt 
börja studera på universitet.  Det 
var stadens präster som hjälpte 
honom med detta. 

År 1716 adlades Christopher 
Polhem för hans tekniska insatser 
för Sverige av Kung Karl XII. Hans 
outtröttliga energi och framåtanda 
är verkligen något enastående.

 År 1693 fick Christopher Polhem i 
uppdrag att förbättra tekniken 
gällande transporten för malen som 
kom ifrån gruvorna. Kung Karl XI 
blev mycket imponerad av den 
modell som han visade upp. 
Mekanismen var helt mekanisk 
och det var endast malmen som 
skulle läggas i de stora tunnorna 
som behövdes göras manuellt. 
Uppfordringsverket kallas ”Blank-
störsspelet” eftersom den installe-
rades i Falu gruvas gruvhål vid 
samma namn år 1694. År 1696 blev 
Christopher Polhem direktör över 
bergs mekaniken och två år senare 
blev han konstmästare vid Falu 
gruva. Då fick han det huvudsakli-
ga ansvaret för upptagandet av 
bergsmalmen. 

År 1687 började Christopher 
Polhem att studera vid Uppsala 
Universitet. Vid inträdesprovet 
klarade han av att laga två astrono-
miska ur. Innan slutet av hans 
studietid hade han reparerat 
Domkyrkans astronomiska ur som 
var ur funktion. Detta gjorde att 

hans rykte spred sig och han ansågs 
som en skicklig mekaniker.

År 1697 grundade han det tekniska 
labora tor ie t  ”Labora tor ium 
Mechanicum”. Detta för att det 
skulle ha en väsentlig roll i skapan-
det av framtidens mekaniker. Det 
forskades, undervisades och 

demonstrerades för besökare så väl 
som studenter allt som kunde göras 
inom teknik och mekanism. 

Christopher	Polhem	–	den svenska mekanikens fader

”År 1716 adlades 
Christopher Polhem för 

hans tekniska insatser för 
Sverige av Kung Karl XII. 

och genom att bryta all 
förbindelse med era fiender 

deras anhängare och 
mot er, och genom att avvisa 

efterföljare”.

och de som hyser fientlighet 

och fortsatte att begå förtryck och 

förfölja er och era anhängare. 

Jag söker närhet till Gud 
och sedan till er genom att 

Jag tar avstånd från dem och 
vänder mig till Gud och till er.

visa lojalitet och vänskap 
till er och era vänner, 

och genom att jag tar avstånd  från 
de som la grunden för [mordet på 
dig] och byggde vidare på den, 

”Å Gud, gör mig ärorik inför Dig, 
vid Husseins [rättighet], i detta liv 
och nästa!
Å Abu Abdillah (Imam Hussein), 
jag söker helt visst närhet till Gud, 
Hans Sändebud, De troendes 
ledare, Fatima, Hassan och dig, 
m.h.a. min lojalitet och vänskap 
till dig,

Ur	Rosengården:

Källa: Ziyarat Ashura, 

Läs hela Ziyarat Ashura på 

imamalicenter.se/sv/ashura

Ibn Athir har skrivit att ”Hussein, må Gud vara nöjd över honom, fastade mycket, uträttade böner, utförde Hajj, gav 

välgörenhet och utförde samtliga andra goda handlingar.”

Under sista natten i sitt liv såg Imam Hussein ( fvmh) till att uträtta sina böner och krävde av sina fiender om att få tid till 

att åkalla Gud och be till Honom, och han sa: ”Gud vet att jag älskar att be, recitera Koranen och långa åkallelser och att 

söka förlåtelse.” Han begav sig flertalet gånger till Kaba till fots och utförde Hajj. 

Följande är en del av den kända texten för Ziyarat Ashura
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