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Ashura, frihet och Islams universella budskap
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Im a m  H u s s e i n s  ( f v m h ) 
samtliga följeslagare, bröder 

och söner hade stupat i Karbala. 
Medan han ensam kämpade mot 
umayyadernas armé började en 
grupp soldater attackera tälten 
där kvinnor och barn fanns. När 
han såg deras moraliska förfall 
riktade han sitt sista budskap till 
armén som snart skulle döda 
honom: ”O! Sufians följare, om 
ni inte följer någon religion och 
inte fruktar domens dag, var då 
fria i era liv”.
Shimr, en av ledarna i den 
korrupta armén frågar vad 
imamen menade. Han svarar, det 
är endast jag som krigar mot er 
och ni krigar mot mig. Kvinnor 
krigar inte så låt inte era soldater 
komma nära dem, så länge jag är 
vid liv. Shimr beordrar de som 
hade börjat attackera tälten att i 
stället endast attackera imamen. 
   På vilket sätt bör frihet hejda 
de korrupta från att attackera 
kvinnorna och barnen? Svaret är 
intressant och presenterar ett 
nytt perspektiv på frihet. Den 
här friheten som korruptionens 
krigshär uppmanas att hålla sig 
till innebär inte att man är fri att 
göra vad man tycker, något som 
vi kan kalla för yttre- eller 
socialfrihet. Imamen talar om 
något annat, nämligen den inre 

friheten. En frihet som förutsät-
ter ett genuint och insiktsfullt 
ansvar och är själv en förutsätt-
ning för att vi skall kunna 
upprätthålla ett gott samhälle 
samt hjälpa dess medborgare att 
vara genuint fria. Det är just en 
sådan frihet som likställs med 
vår dignitet, kärlek och värdig-
het, samtidigt som den stoppar 
människoförnedring. 
  Frihet ur detta perspektiv 
innebär en skicklighet som vi 
ständigt måste träna upp och 
förbättra. Ju mer fri man är desto 
mer rationell,  lycklig och 
harmonisk kommer man att 
vara. Striden för frihet är viktig 
och egentligen helig för den som 
inser den genuina frihetens 
värde. 
Vår inre- och egentliga frihet 
och utveckling kräver uppror 
mot de inre avgudarna samt 
lydnad mot förnuftets makt. Det 
är en dragkamp mellan förnuftet 
och alla andra drivkrafter, målet 
är att vi alltid skall ledas av 
förnuftet. Ju mer förnuftsenliga 
vi är desto mer fria är vi och ju 
mer inre frihet vi har desto bättre 
muslimer kommer vi att vara.  
Den som kämpar för männis-
kans frihet men inte ser våra 
lustar dvs. de inre avgudarna 
som ett hinder, eller till och med 

uppmuntrar folk att buga för, har 
gått miste om sitt egentliga mål 
samt mycket annat.

Vi lyder ständigt något, det kan 
vara olika lustar och begär eller 
vårt förnuft. Det är livsviktigt att 
vi inser att vi måste befria vårt 
förnuft. Den kommer i sin tur att 
ta hand om och styra våra andra 
drifter. Om vi vägrar och väljer 
att ”befria” och släppa loss våra 
lustar då kommer de till sist att 
tygla vårt förnuft och omvandla 
förnuftet som är det högsta vi har 
till lustarnas tjänare. När vi i 
själva verket vet att det just är 
förnuftet som måste tygla våra 
lustar och andra drivkrafter. 

Den viktigaste kampen för 
människans frihet sker i vårt 
inre. Denna frihet är en förutsätt-
ning för den som vill bli en sann 
muslim. Ju mer fri man är desto 
mer sann muslim kommer man 
att vara. Detta eftersom ett 
befriat förnuft kommer att leda 
oss tillbaka till vår skapare. 

Ledarartikel
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Vi inspireras av Imam 
Hussein (fvmh) att 

kämpa mot korruption 
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ppmaningen som islam Uriktar till människan är 
därmed att börja befria förnuftet. 
En sådan frihet innebär i första-
hand ansvarsfullhet. Det innebär 
att individen tar ansvar innan 
denne börjar utnyttja sin frihet. 
Detta eftersom Gud skänkte 
människan fri vilja för att det är en 
nödvändig förutsättning för 
hennes utveckling och blomstring 
som en andlig varelse. 
Inom islam har den yttre friheten i 
första hand ett instrumentellt 
värde, den finns som ett viktigt 
verktyg för att möjliggöra männis-
kans inre frihet. Något som i sin 
tur är en oundviklig förutsättning 
för färden mot ens perfektion, 
genuin frihet blir samtidigt en god 
och tillgänglig frukt.
Vi är fria först när vi följer vårt 
förnuft och våra gudagivna 

intuitioner. Låter vi förnuftet 
ledsaga oss så kommer den att 
tillgodose våra behov samtidigt 
som den leder oss ut från mörkren. 
Den leder oss tillbaka till vår 
kärleksfulle skapare som väntar på 
sina älskade tjänare vilka tyvärr 
oftast vänder Honom ryggen.

m vi vägrar acceptera en Osådan förståelse av frihet, då 
har vi låtit de stridande drivkrafter-
na dra oss mot var sitt håll. Detta är 
en av de viktigaste anledningarna 
till att vi saknar inre harmoni och 
upplever en inre splittring. Genuin 
frihet innebär befrielse av förnuftet 
och låta det behärska vårt inre och 

styra vårt handlande. Så länge 
förnuftet är kedjad i lustarnas 
fångenskap kommer tal om den 
yttre friheten att vara meningslöst.

Vi inspireras av Imam Hussein 
(fvmh) att kämpa mot korruption 
och den viktigaste korruptionen för 
varje individ att bekämpa är den 
inre korruptionen vilken är ett 
ständigt hot mot människans 
välmående. Uppdraget startar med 
att man låter förnuftet mer och mer 
rikta vår vilja och val i korrekt 
riktning. Detta är en kamp som 
måste fortsätta så länge vi är vid liv, 
eftersom vi måste vara genuint fria 
när vi dör.

Vi måste vara genuint 
fria när vi dör

”

Fahad Fadhel

Imam Husseins(fvmh) och Abalfazl al-Abbas(fvmh) helgedom i Karbala
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Teknikens effekt på männi-
skor har varit ett debatterat 

samhällsämne sedan Tv:n inträd-
de i samhället. Debatterna har 
vuxit över tiden sedan datorn 
blev tillgänglig för de flesta i 
samhället, vilket följdes av 
smartphones. I skolan har frågor 
om vilken effekt den digitala 
utvecklingen medför diskuterats. 
Dessa diskussioner har handlat 
om teknologins effekt på männis-
kan, både positivt och negativt 
beroende på vem individen är och 
var hen befinner sig. 

Studier om ungdomars mediean-
vädning har under de senaste åren 
visat att sociala medier genomsy-
rar ungdomarnas liv från mycket 
tidig ålder. År 2019 rapportera-
des det att 59 procent av barnen 
som deltog mellan 9 – 12 år var 
aktiva på sociala medier. Av barn 
som tillhörde den senare tonåren 
rapporterades 95 procent av de 
som aktiva på sociala medier. 
Denna ökning av medieanvänd-
ning bland ungdomar har skett i 
samband med ökad tillgång till 
smartphones.

Enligt en rapport av medierådet 
från år 2015 var det mest använda 
sociala mediet bland ungdomar 

Instagram. År 2019 konstatera-
des det att utöver Instagram hade 
bland annat Snapchat och Tiktok 
blivit populära bland svenska 
ungdomar. Ungdomarna varierar 
mellan olika sociala medier 
periodvis, det vill säga är de inte 
t rogna e t t  särski l t  socia l t 
medium, utan de flyttar sig runt 
mellan de olika medierna. Där 
deras kompisar är, vill de vara, 
vilket är förståeligt eftersom de 
sociala mediernas syfte är att 
möjliggöra interaktion för män-
niskor över rum och tid. Dock 
finns det negativa aspekter gäl-
lande ungdomars användning av 
sociala medier. En del ungdomar 
utsätts för kränkning och diskri-
minering vid interaktioner med 
andra på sociala medier. 

Kommunikationen bland ungdo-
mar är till en stor del digitaliserad 
idag. Statens medieråd har gjort 
en undersökning som visar att 
ungdomar kommunicerar med 
varandra online oftare än off-

line. Ungdomarnas interaktion 
genom sociala medier ökade med 
hela 400% mellan året 2006 och 
2010. Den digitaliserade kom-
munikationen och interaktionen 
har fortsatt att öka sen dess men 
inte i lika stor utsträckning, ung-
domar använder sig av sociala 
medier idag mer än mejl och blog-
gar för att kommunicera, vilket 
visar att kommunikationsmön-
stren för ungdomar ändras över 
tid. 

På sociala medieplattformar är 
det lika enkelt för ungdomar att 
skapa ett konto som att skapa ett 
födelsedatum som inte överens-
stämmer med deras verkliga 
ålder för att få tillgång till webb-
platsen. Unga användare blir 
därför aktiva på dessa webbplat-
ser oavsett åldersgräns. Enligt 
forskning kan ungdomars sociala 
samverkan inte ses som ett 
avskilt fenomen eftersom unga 
deltar i sociala medier för att 
bland annat skapa vänskapsrela-
tioner eller pröva olika identitet-
suttryck. Därav skapas ungdo-
mars sociala upplevelser inte 
endast inom skolans fysiska grän-
ser. Exempelvis sker social sam-
verkan online. Genom att inte-
grera online via olika sociala 
medier och profiler som skapas 
där av ungdomarna skapas en 
möjlighet för dessa ungdomar att 
presentera sig själva för andra 
genom bilder, videor eller text. 
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Sociala medier en 
betydlig roll i 

ungdomars liv

”

Nätmobbning varit en 
väsentlig fråga 

i diskussioner gällande 
sociala medier 

”
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Därav spelar sociala medier en 
betydlig roll i ungdomars liv för 
att skapa och upprätthålla relatio-
ner. Hur ungdomar använder sig 
av sociala medier och vad de gör 
på sociala medier är ett aktuellt 
och intressant ämne för forskare 
men även vuxna generellt, som 
föräldrar eller lärare.  

Hur medieanvändning kan påver-
ka ungdomarnas vardag eller skol-
vardag kan diskuteras utifrån 
olika perspektiv. Ett exempel på 
en medieplattform som är väldigt 
populär för ungdomar är Snap-
chat som innebär att meddelan-
den och bilder som delas med 
andra är tillfälliga och försvinner 
direkt efter att de har öppnats av 
mottagaren eller något dygn efter 
att de har publicerats på My Sto-
ry.Ungdomar använder Snapchat 
för att dela med sig av roliga bil-
der till närstående personer som 
familj och vänner. Dock är det 
inte alltid roliga bilder och positi-
va meddelanden som skickas och 
mottas på sociala medier bland 
ungdomar. Ungdomar utsätts för 
det som kallas för nätmobbning. 

Detta innebär att ungdomar blir 
utsatta för kränkning och diskri-
minering i interaktioner med 
andra ungdomar på sociala medi-
er. Därav har nätmobbning varit 
en väsentlig fråga i diskussioner 
gällande sociala medier och spe-
cifikt  barn och ungdomars 
användning av sociala medier. 
För att tydliggöra innebörden av 
nätmobbning har det jämförts 

med traditionell mobbning. Det 
finns dock fortfarande ingen 
konkret definition på vad nät-
mobbning innebär men det finns 
olika faktorer som kännetecknar 
det. Dessa kännetecken är bland 
annat avsikten att skada någon 
annan upprepade gånger och en 
sorts ojämlikhet i maktbalansen 
inom relationen mellan individer. 
Nätmobbning är en av de faktorer 
som påverkar ungdomars liv och 
vardag. 

I förhållande till den digitala 
utvecklingen upplevs det som en 
utmaning för vuxna att följa 
förändringarna som sker. Nät-
mobbning utmanar vuxna på ett 
nytt sätt och det krävs nya tillvä-
gagångssätt för att motarbeta det. 
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Nätmobbning utmanar 
vuxna på ett nytt sätt 

”

Fatima Alhusseini
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P r o f e t e n  M u h a m m e d 
(Gvhf)  fick s in  enda 
avkomma via sin dotter, 

damen Fatima (frid vare med 
henne). Hennes make var imam 
Ali (fvmh). Deras två söner, 
Hassan och Hussein (fvmd), 
visade Profeten stor auktoritet 
för.  Han sade: ”Hassan och 
Hussein är de unga männens 
herrar i paradiset och deras far 
har en bättre position än dem” 
Hadithen (traditionen) implice-
rar att de fromma kommer till 
paradiset och dessa två imamer är 
bättre än alla män, som inträder 
paradiset, undantaget Profeten 
själv och deras far imam Ali 
(fvmh).

Imam Hussein tillhör också 
Ahlulbayt dvs. Profetens hushåll:

”… Profeten kallade på Ali, 
Fatima, Hassan och Hussein… 
och han sade: ”Min Herre! Dessa 
är mitt Hushåll/Ahlulbayt.”

Ahlulbayt är de som Gud har 
renat:

Visserligen vill Gud, avlägsna all 
orent undan er, ni Ahlulbayt, och 
rena er fullkomligt.” (Koranen 
33:33)

Den viktigaste hadithen som 
återberättas av ca 30 bland 

Profetens följeslagare:

”Profeten (Gvhf) sa: Jag lämnar 
efter mig två ovärderliga ting, om 
ni håller er fast vid dessa, kom-
mer ni aldrig att fara vilse efter 
mig. Dessa två är mäktiga, den 
ena mäktigare än den andra. Den 
ena är Koranen som är som ett 
rep som räckts ner från himlen till 
jorden. Den andra är min Ahlul-
bayt. Dessa två kommer aldrig att 
separeras tills de möter mig vid 
Alkawthar källan i paradiset. Var 
därför noga i hur ni efterträder 
mig i dessa två”.

Imam Hussein var den yngste 
bland dem som muslimerna var 
pliktiga att lyssna på, för att inte 
fara bort från Guds religion. 
Frågan är om muslimerna har 
hållit sig fast vid Ahlulbayt och 
deras föreskrifter såsom de 
försökt göra med Koranen? 
Majoriteten av muslimer övergav 
detta testamente direkt efter 
Profetens bortgång och splittra-
des därav.

Imamerna presenterade Profe-
tens vilja, och därför påpekade 
Profeten vid många tillfällen 
faktumet att lydnaden av imam 
Ali är lika med lydnaden av 
Profeten själv. Han sade också att 
den som krigar mot dem (Ahlul-
bayt), har förklarat krig mot 
Profeten.

Abu Hurairah berättar: Profeten 
tittade på Ali, Hassan, Hussein 
och Fatima och sade: jag är i krig 
med den som är i krig med er och 
i fred med den som är i fred med 
er.

Kände inte de som mördade 
imam Hussein tillsammans med 
hjältarna som försvarade honom, 
vem han var? Visste inte de att det 
var Profetens älskade dotterson 
som de var pliktiga att följa och 
lyda, som de mördade?

Vem var 
imam Hussein?

Ahlulbayt är de som 
Gud har renat

”

Imamerna presenterade 
Profetens vilja

”
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Var som Imam Hussein varje dag

Sheikh Mufid (948–1022 e.Kr.) var 
en stor shiamuslimsk rättslärd 
och teolog under 900-talet och 
1000-talet e.Kr. Hans riktiga 
namn var  Muhammad ibn 
Muhammad Nu'man Baghdadi, 
och han föddes i månaden dhi al-
qa'da år 336 AH (948 e.Kr.) 6,24 
mil från Bagdad, Irak. Han föd-
des alltså 7 år efter att Imam Mah-
dis (må Gud påskynda hans framträ-

dande) stora fördoldhet började.

Sheikh Mufid var lärare till 
Sheikh Tusi och Sharif Murtada 
ʻAlam al-Huda. Han var expert 
på teologi, och den shiitiska teo-
logiska skolan nådde sin höjd 
under hans tid. Han var särskilt 
skicklig i religiösa debatter, och 
hans debatter med Qadi Abd al-
Jabbar (mu'tazila-skolans ledare i 
Bagdad) och Qadi Abu Bakr al-
Baqillani (asha'ira-skolans leda-

re) var berömda.

Cirka 200 verk har tillskrivits 
honom, varav några av dem är 
“al-Arkan fi Da'aim al-Din”, 
“al-'Uyun wa al-Mahasin”, 
“Usul al-Fiqh”, "al-Kalam fi 
Wujuh I'jaz al-Quran" och 
"Tarikh al-Shari'a".

Sheikh Mufid erhöll ett brev 
från Imam Mahdi (Fvmh) år 
1019 i vilket imamen (Fvmh) 
adresserade honom som en 
respekterad och stabil broder i 
tron, samt med titeln “al-Sheikh 
al-Mufid”. 

I ett annat brev från Imam Mahdi 
(Fvmh) adresserades han som 
"Sanningens hjälpare" och "Den 
som kallar till Honom med sanna 
ord". I brevet berättade Imam 
Mahdi (Fvmh) bland annat om att 
Imamens möte med hans anhäng-
are inte kommer att dröja ifall de 

agerar enligt det förbund som de 
ansvarar för och är enade.

Sheikh Mufid gick bort vid 75 års 
ålder natten till fredagen den 3 
ramadan år 413 AH (1022 e.Kr.) i 
Bagdad. 80 000 shiiter deltog i 
hans begravningsceremoni och 
Sayyid 'Alam al-Huda bad över 
honom. Han begravdes i Imam 
Jawads (frid vare med honom) 
helgedom nedanför Imamens 
fötter och nära sin lärare Ibn Qula-
wayhs grav.

Sheikh Mufid  - Den effektive teologen

Salam alla små Imam Hussein älskare!

När ni läser det här så är vi i slutet av månaden Muharram. Du har kanske besökt moskén 

under de tio första dagarna för att komma ihåg Imam Husseins sorgliga historia. Var det 

något särskilt du tyckte var bra eller något du har lärt dig? Finns det någon person i Imam 

Husseins historia som du tycker extra mycket om? Har du hört berättelsen om den lilla 

bebisen Ali-Asghar eller den modiga Ali Akbar?

Imam Husseins historia är något som vi försöker komma ihåg varje år. Varför då kanske 

du undrar? Jo, för att imam Hussein lär oss att vi ska hjälpa de svaga, säga stopp när vi ser 

orättvisa eller när någon är elak mot andra. Det är viktigt för oss att komma ihåg att 

vara som Imam Hussein fastän muharram är slut. Vi måste tänka på att vara som 

vår imam varje dag. Göra de sakerna som 

Imam Hussein tycker var viktiga. 

Förutom att hjälpa andra och sätta stopp f ö

r orättvisor så visade Imam Hussein också 

att det är viktigt att vi har ett starkt band 

till Gud och alltid kommer ihåg Honom.



Ur Rosengården

Kungsleden, som ligger i 
norra Sverige i Lappland, är 

en världskänd vandringsled. 
Leden, som är lite över 40 mil 
lång, konstruerades under början 
av 1900-talet och den har ständigt 
lockat turister från hela världen 
sedan dess.
Kungsleden sträcker sig från 
nationalparken Abisko i norr, och 

går sedan genom de tre andra 
n a t i o n a l p a r k e r n a  S t o r a 
s j ö f a l l e t ,  S a r e k  o c h 
Pieljekaise. Leden slutar i 
Hemavan fjällcenter nära 
Tärnaby. Alternativt kan man 
ju gå åt andra hållet också, och 
man kan naturligtvis starta på 
andra platser och gå en kortare 
sträcka. På vägen kan man 
b land  annat  bo  på  STF 
(Svenska Turistföreningen) 
Kebnekaise Fjällstation, som 
ligger i Kiruna och vid foten 
av det högsta berget i Sverige.
Längs Kungsleden finns det 
minst 16 fjällstugor man kan 
övernatta i, och avståndet 
mellan dem är 1–2 mil. Leden 

har markerats väl, och det finns 
broar så att man lätt kan ta sig över 
häftiga vattendrag. Den som 
vandrar på leden får beskåda 
grönskande fjällslätter bredvid 
sjöar, höga bergstoppar och flera 
mindre fjällbyar.
Den amerikanske äventyrsjourna-
listen Peter Potterfield anser att 

Kungsleden är bland hans ”topp 
20 favoriter i världen” och att han 
”blev snabbt förälskad i den”. 
Kungsleden finns med i hans bok 
”Classic Hikes of the World”. 
Kungsleden konkurrerar bland 
annat mot Grand Canyon i USA 
och Fitz-Roy-leden i Argentina.

På Svenska Turistföreningens 
hemsida kan man kolla i besök-
skalendern för att se hur många 
besökare det brukar vara under 
olika veckor under året. På så sätt 
kan man planera sin resa och 
vandra när det är lugnare på 
Kungsleden om man föredrar det. 
Under vecka 28–33 (juli-augusti) 
är  det  som mest  besökare. 
Priserna blir även bättre när det är 
färre besökare.

Kungsleden

Besök Imam Husseins (fvmh) grav och förtryck inte honom genom att sluta besöka honom, eftersom han är 
Paradisets ungdomars ledare och Martyrernas mästare.

Månadens hadith

Medlem i :www. agens uslim.sewww. agens uslim.sed md mwww. agens uslim.sed m 2017-2020

Imam Sadiq (fvmh):

Svenska platser

Ya Hussein min älskade bror
jag är Zeinab din syster.

Yazid han skrattar och glor
åt Roqaya när hon gråter

Och mot din far han svor
fick mig i livet att vara dyster

Och Abbas Sukeinas farbror
är borta och kommer aldrig åter

Fatima Alzahra våran mor
det de gjorde aldrig låter

Poesi om Imam Hussein (fvmh) av Mohammed-Baqer Koukha:

Källa: ImamHussein.se

Kungsleden konkurrerar 
bland annat mot 
Grand Canyon 

”
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