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 اهداء 
Ägnas åt 

 

ِة الُقْرآِنيَّة وىدَّ ِة الْمى ُخوَّ
ُ
 ِإَِلى أ

 

Till koranens tillgivenhets brödraskap 

 

 
ْهِل بىيِْت نىِبيِّهالَّيت 

ى
لَّ ِِل زَّ وىجى ا اهلُل عى هى ىضى  ِافَْتى

 

Som Allah, den Mäktige och Sublime, gjorde obligatorisk för 

hans profets hushåll 

 

 
لَّم آِِلِ وىسى لىيِْه وى ّلى اهلُل عى  َصى

 

Frid vare över honom och hans ädla hushåll 

 

 
اِِئى ِِف  رى  ِاخلىلْقإَِلى ُنظى

 

Till mina medmänniskor bland folket 

 

 
ة  ْعِرفىِة احلىِقيقى ِن احلىقِّ لِمى ثُونى عى بْحى ينى يى وئِلكى اَّلَّ

ُ
 أ

 

För de som letar efter sanningen för att identifiera den.  

 



2 
 

اِعيىة  إَِلى آذاِن الُقلُوِب الوى

 

Till de vars öron är öppensinnad 

 

 
 
ى
ْكرِِف ُصُدوٍر أ اَّلِّ  ِِمينىٍة ال تُْْشُِك بِاحلُبِّ وى

 

Till de vars bröst är trogna som inte blandar mellan kärleken 

och minnet 

 

 
ْوقا نىقى شى ْ ىْشى اٍد ت  إَِلى ُُكِّ فُؤى

 

Till varje själ som lever i en extrem saknad 

 

 
بَِّة هلِل ِِف حِمْراِب الِعْشق حى ِة المى وى َلى  ِمْن حى

 

Som lever i sötman av kärleken till Allah  

 

 
لى وىوىعى  قى عى  وى

ى
أ ْن قىرى  إَِلى مى

 

För den som läste, tog till sig och blev belyst 

 

لَّم آِِلِ وىسى لىيِْه وى ّلى اهلُل عى  َقىْوُل رىُسوِل اهلِل صى

 

Allahs sändebuds ord frid vare över honom och hans ädla 

hushåll sade:  
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ْهِ  بَّ إَِلى حى
ى
ُكونى أ

ى
َّتَّ أ بٌْد حى ْهِله نىْفِسهِ  ِمنْ  الى يُْؤِمُن عى

ى
ِْه ِمْن أ بَّ إَِلى حى

ى
ْهِِل أ

ى
 ِوىأ

 

En tjänare blir inte troende förens: han älskar mig mer än vad 

han älskar sig själv, och att han älskar mitt hushåll mer än vad 

han älskar sitt hushåll. 

 

 
ِْه ِمْن ذىاتِه  بَّ إَِلى حى

ى
تِِه وىذىاِِت أ ِْه ِمْن ِعَْتى بَّ إَِلى حى

ى
ِِت أ  وىِعَْتى

och att han älskar min släkt mer än sin släkt samt att han älskar 

mitt inre mer än vad han älskar sitt egna inre. 

 

 
 9 احلديث 54المىجلس   334هجرية ص  381المىصدر: اِلمايل، الصدوق، الُمتوىف 

 

Källan: Al-Amaly, Alsadooq död år 381 Hijri, s.334, Al-Majles 

54, Hadith 9 

  

 

ْهُموم  ْغُموٍم مى ُْزوٍن مى  ٍإَِلى ُُكِّ حمى

 

För den som är sorgsen, deprimerad och ledsen 

 

 
ىِمني ال ِة رىبِّ العى ى ِة ِخَيى لىِة انلَِّبيِّنيى وىِعَْتى ِة وىُسَلى ْهِل بىيِْت انلُّبُوَّ

ى
 َِلُظلِْم أ

 

För att belysa om förtrycket mot ädla profetens hushåll och hans 

ättlingar från profeterna samt ättlingarna från de bästa 

människorna herren har skapat.  
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كْ  ةى اَّلِّ ائِدى ارىُك مى  رنىتىشى

 

För de som delar på hushållets minnen 

 

 
ُمولى يىْرضى 

ْ
أ اِحبى المى  لىعىلَّ الصَّ

 

I förhoppningen om att vår längtade Imam skall acceptera våra 

handlingar 

 

 
اَلى فىرىُجُه  لى اهلُل تىعى جَّ يفعى  ُالْشَّ

 

 Må Allah påskynda hans heliga återkomst 

 

 
 

 يلع القصري

Ali Alqaseer 
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 مقدمة 

Förord 

 
 

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع خَي خلقه حممد وىلع آِل  
 .ادلين   الطيبني الطاهرين المىعصومني واللعنة ىلع أعدائهم وقاتليهم وُمبغضيهم إَل يوم

 

I Guds den nåderikes den barmhärtiges namn lov och pris 

tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare över profeten 

Muhammed och hans ädla samt felfria hushåll. Må Allah 

förbanna deras fiender, mördare och motståndare fram till 

domedagen.   

 

إن اهلل عز وجل خلقنا، واختار أسوة نلا، صفوة من عباده، أنبياء وأوصياء، ُمْستىْحِفظاً  
ىف صّل اهلل عليه وآِل وسلم، ثم إَل   بىْعدى ُمْستىْحِفٍظ، حَّت انتىه اِلمر إَل حبيبه الُمْصطى
وصيه الُمرتىىض أمَي الُمؤمنني صلوات اهلل عليه، ثم إَل سبطي انلبوة وسيدي شباب  

اجلنة احلسن واحلسني عليهما السَلم، ثم إَل اِلئمة اهلادين من العَتة الطاهرة  أهل  
 .عليهم السَلم

Allah den upphöjde och förhärligade skapade oss, och skapade 

förebilder för oss. Några få utvalda av hans tjänare både 

profeter och budbärare. Dessa sändes som pålitliga en efter en. 

Till sist sände Allah sin älskade Al-Mustafa frid vare över 

honom och hans ädla hushåll. Sedan till profetens efterträdare 

Amir Al-Moemenin frid vare över honom. Sedan till 

profetskapets barnbarn samt paradisets herrar Al-Hassan och 

Al-Hussein frid vare över dem. Sedan vidare till resterande 

Imamerna av det perfekta samt felfria hushållet frid vare över 

dem.  
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، وقوهلم قول رسول اهلل صّل اهلل عليه وآِل وسلم،   رونى ْفعىلونى ما يُْؤمى ُمون يى ِعباٌد ُمْكرى
رىُهم م هَّ ىل، وىطى ل ُهم اهلل من الزَّ مى ْذهىبى عنهم الرجس أهل ابليت وطهرهم  عىصى

ى
ىس، وىأ ن ن ادلَّ

 .تطهَيا 

 

Ärade tjänare som gör vad de är beordrade att göra, och deras 

ord är Allahs budbärares ord: Frid vare över honom och hans 

ädla hushåll, och Allah har friat dem från misstag samt renat 

dem från allt vanhelgande, dem har även renats från allt orent.  

 

 
 

نىارا ِف بَلده، وأدالء ىلع رصاطه، وإن واليتهم  جعلهم اهلل عز وجل أعَلما لعباده، ومى
نور،  اهلل، والكمهم  أبغض  فقد  أبغضهم  ن  ومى اهلل،  أحب  فقد  أحبهم  ْن  ومى اهلل،  والية 

 .ٌوقوهلم ُحْكم

 

Allah den upphöjde och förhärligade gjorde dem förebilder till 

sina resterande tjänare på jorden, ljuset i hans land, 

vägledningen till Allahs rätta väg, och att följa dem är att följa 

Allah, och att den som älskar dem älskar Allah, den som 

förtrycker dem har sannerligen förtryckt Allah, deras ord är ljus 

och deras ord samt talan är visdom.  

 

 
 

 :افَتض اهلل عز وجل مودتهم ِف كتابه فقال

 

Allah gjorde deras tillgivenhet en plikt genom sin heliga bok 

där han sade:  
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ةى ِِف الُْقْربى ( وىدَّ ْجًرا إِالَّ الْمى
ى
لىيِْه أ لُُكْم عى

ى
ْسأ

ى
 .23: ( سورة الشورىقُل الَّ أ

 

Säg jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber 

bara att ni ger [Mina närmaste] den kärlek [de har rätt att 

vänta]." Surat Ash-Shura vers 23.  

  

 

 .ويسأل اهلل عز وجل عباده يوم القيامة عن ُحبِّهم عليهم السَلم

 

Allah den upphöjde och förhärligade kommer sannerligen att 

fråga sina tjänare på domedagen om kärleken till dem 

(profetens och hans felfria hushåll) frid vare över dem.  

 

 
 :روى الكويف، من أعَلم القرن اثلالث اهلجري، ِف كتابه

 

Al-Kufi återberättade: han var en av dem pålitligaste 

återberättare under 300-talet Hijri i sin bok 

 

 
 :قال 252احلْش واحلساب / احلديث  17باب  94الزهد ص 

 

Al-Zuhd sida 94, kapitel 17 Al-Hashr wa Al-Hisab / Hadith 252 

sade:  

 

 
 :قال رسول اهلل صّل اهلل عليه وآِل وسلم

 

Allahs profet frid vare över honom och hans ädla hushåll sade:  
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الٍ ( ْربىِع ِخصى
ى
ْن أ ُ عى ِلى

ى
ىْسأ َّتَّ ي لَّ حى زَّ وىجى ِ عى ِي اَّللَّ ِة بىنْيى يىدى يىْومى الِْقيىامى بُْد قىائِماً  اُل الْعى :  الى يىزى

بْلىيْتىُه، وى 
ى
أ ا  ِفيمى ِدكى  سى ْفنىيْتىُه، وىجى

ى
أ ا  ْن  ُعُمِركى ِفيمى عى ْعتىُه، وى ْينى وىضى

ى
أ بْتىُه وى سى ْينى كى

ى
أ الِكى ِمْن  مى

ْهلى 
ى
 )ابْلىيْت ُحبِّنىا أ

 

En tjänare kommer att kvarstå mellan Allahs händer tills Allah 

frågar tjänaren om fyra olika delar: om vart tjänaren spenderade 

sitt liv, om vad tjänaren nyttjade sin kropp till, om hur tjänaren 

tjänade sina pengar och vad dessa pengar spenderades på, och 

om vår kärlek Ahlul Bayt (profetens ädla och felfria hushåll).  

 

 
 :وإن أسماءهم ذكرها رسول اهلل صّل اهلل عليه وآِل وسلم، ويه كما يِل

 

Deras namn har Allahs sändebud nämnt frid vare över honom 

och hans ädla hushåll, namnen är som följande:  

 

 

انليب حممد بن عبد اهلل بن عبد الُمطلب صّل اهلل عليه وآِل وسلم. أمه: آمنة  .1
دينة الُمنورة  63بنت وهب. عمره:  .سنة. قربه: المى

 

1.Profeten Muhammed Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib frid 

vare över honom och hans ädla hushåll. Hans mor: Amina Bint 

Wahab. Hans ålder: 63 år. Begravd i: Medina  

 

سنة.    63اإلمام يلع بن أيب طالب عليه السَلم. أمه: فاطمة بنت أسد. عمره:   .2
 .قربه: انلجف ِف العراق 

 

2.Imam Ali Ibn Abi Talib frid vare över honom. Hans mor: 

Fatimah Bint Assad. Hans ålder: 63 år. Begravd i: Najaf, Irak  
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السيدة فاطمة الزهراء عليها السَلم بنت حممد رسول اهلل صّل اهلل عليه وآِل   .3
 .سنة. قربها: خميف  18وسلم. أمها: خدجية بنت خويدل. عمرها: 

 

3.Fru Fatima Al-Zahraa frid vare över henne, dotter till profeten 

Muhammed Allahs profet frid vare över honom och hans ädla 

hushåll. Hennes mor: Khadija Bint Khuwaylid. Hennes ålder: 

18 år. Begravd i: okänt.  

 

 
 

اإلمام احلسن بن يلع بن أيب طالب الُمجتىب عليه السَلم. أمه: فاطمة بنت حممد   .4
دينة الُمنورة47عليه وآِل وسلم. عمره: رسول اهلل صّل اهلل   .. قربه: المى

 

4. Al-Imam Al-Hassan Ibn Ali Ibn Abi Talib Al-Mujtaba frid 

vare över honom. Hans mor: Fatima Bint Muhammed Allahs 

profet frid vare över honom och hans ädla hushåll. Hans ålder: 

47 år. Begravd i: Medina 

 

 
 

اإلمام احلسني بن يلع بن أيب طالب الشهيد عليه السَلم. أمه: فاطمة بنت حممد   .5
 .. قربه: كربَلء ِف العراق57رسول اهلل صّل اهلل عليه وآِل وسلم. عمره: 

 

5. Al-Imam Al-Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib Al-Mujtaba frid 

vare över honom. Hans mor: Fatima Bint Muhammed Allahs 

profet frid vare över honom och hans ädla hushåll. Hans ålder: 

57 år. Begravd i: Karbalaa, Irak 
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اإلمام يلع بن احلسني بن يلع السجاد عليه السَلم. أمه: شاه زنان بنت يزدجرد.   .6
دينة الُمنورة57عمره:   .. قربه: المى

 

6. Al-Imam Ali Bin Al-Hussein Bin Ali Al-Sajjad frid vare över 

honom. Hans mor: Shah Zanan Bint Yazdajar. Hans ålder: 57 

år. Begravd i Medina.  

 

 

اإلمام   .7 بنت  فاطمة  أمه:  السَلم.  عليه  ابلاقر  احلسني  بن  يلع  بن  حممد  اإلمام 
دينة الُمنورة57احلسن بن يلع بن أيب طالب عليه السَلم. عمره:   .. قربه: المى

 

7. Al-Imam Muhammed Bin Ali Bin Al-Hussein Al-Baqir frid 

vare över honom. Hans mor: Fatima Bint Al-Imam Al-Hassan 

Bin Abi Talib frid vare över honom. Hans ålder: 57 år. Begravd 

i: Medina.  

 

القاسم.    اإلمام جعفر بن حممد بن يلع الصادق عليه السَلم. أمه: أم فروة بنت .8
دينة الُمنورة68عمره:   .. قربه: المى

 

8. Al-Imam Jaafar Bin Muhammed Bin Ali Al-Sadiq frid vare 

över honom. Hans mor: Um Farwa Bint Al-Qasim. Hans ålder: 

68 år. Begravd i: Medina 

 

.  55:  اإلمام موىس بن جعفر بن حممد الاكظم عليه السَلم. أمه: محيدة. عمره .9
 .قربه: بغداد ِف العراق

 

9.Al-Imam Musaa Bin Jaafar Bin Muhammed Al-Kadhim frid 

vare över honom. Hans mor: Hamida. Hans ålder: 55 år. 

Begravd i: Baghdad, Irak 
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. قربه:  55اإلمام يلع بن موىس بن جعفر الرضا عليه السَلم. أمه: تكتم. عمره:   .10
 .إيرانطوس ِف 

 

10. Al-Imam Ali Bin Musaa Bin Jaafar Al-Ridha frid vare över 

honom. Hans mor: Takatam. Hans ålder: 55 år. Begravd i: Tuus 

(Mashhad) Iran 

 

.  25اإلمام حممد بن يلع بن موىس اجلواد عليه السَلم. أمه: خزيران. عمره:   .11
 .قربه: بغداد ِف العراق

 

11. Al-Imam Muhammed Bin Ali Bin Musaa Al-Jawaad frid 

vare över honom. Hans mor: Khajzaraan. Hans ålder: 25 år. 

Begravd i: Baghdad, Irak.  

 
 

. قربه:  42اإلمام يلع بن حممد بن يلع اهلادي عليه السَلم. أمه: ُسمانة. عمره:   .12
 .سامراء ِف العراق

 

12. Al-Imam Ali Bin Muhammed Bin Ali Al-Hadi frid vare 

över honom. Hans mor: Somana. Hans ålder: 42 år. Begravd i: 

Samaraa, Irak 

 

يْث. عمره:   .13 أمه: ُحدى السَلم.  العسكري عليه  اإلمام احلسن بن يلع بن حممد 
 .. قربه: سامراء ِف العراق28

 

13. Al-Imam Al-Hassan Bin Ali Bin Muhammed Al-Askari frid 

vare över honom. Hans mor: Hodaith. Hans ålder: 28 år. 

Begravd i: Samaraa, Irak.  
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ر عجل اهلل فرجه الْشيف. أمه:   .14 هدي م ح م د بن احلسن بن الُمنْتىظى اإلمام المى
 .نرجس. وهو يح ويبىق حَّت يمأل اهلل عز وجل به اِلرض قسطا وعدال

 

14. Al-Imam Al-Mahdi Muhammed Bin Al-Hassan Bin Al-

Munthathar må Allah påskynda hans ädla återkomst. Hans mor: 

Narjes. Han lever och kommer leva kvar tills han återvänder 

och fyller denna värld med rättvisa, i order från Allah den 

allsmäktige.  

 

 

صَّ  ُهم فجعل معرفتهم وواليتهم عليهم السَلم مزيان اِلعمال، أي: إن اهلل عز وجل خى
ُك عمل يعمله اإلنسان يكون مقبوال عند اهلل عز وجل ىلع قدر اتباعه وحبه وطاعته 

 .وواليته للنيب وأهل بيته صلوات اهلل عليهم، وبْشط معرفتهم

 

Allah den upphöjde och förhärligade specialiserade dem och 

gjorde deras kunskap samt att lära känna dem och att följa dem 

till handlingarnas värdering. Vilket innebär: varje handling en 

människa utför accepteras baserat på mängden kärlek, att följa, 

att lyda profeten samt hans ädla hushåll frid vare över dem. 

Detta med villkoret att känna dem.   

 

 :هجرية، ِف كتابه  320روى حممد بن مسعود العيايش، الُمتوىف 

 

Muhammed Bin Masood Al-Ajashi, död år 320 Hijri berättade 

i sin bok  

 

 :قال 9احلديث رقم  5ص   1تفسَي العيايش ج 

 

Tafsir Al-Ajashi Kapitel 1, Sida 5 Hadith nummer 9 där han 

sade:  
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 :قال اإلمام أبو عبد اهلل الصادق عليه السَلم

 

Imam Abu Abdullah Al-Sadiq frid vare över honom sade:  

 

ْهلى )
ى
أ يىتىنىا  الى عىلى وى ى جى ىْستىِديُر    ُقْطبى   ابْلىيِْت   إِنَّ اَّللَّ ي ا  لىيْهى الُْكتُِب، عى يِع  ِ ُقْطبى مجى الُْقْرآِن وى

لىيِْه حُمْكى  ّلى اهلُل عى ِ صى رى رىُسوُل اَّللَّ مى
ى
قىْد أ اُن، وى يمى ىْستىِبنُي اإْلِ ي ُب الُْكتُُب وى ا يُوهى بِهى ُم الُْقْرآِن، وى

إِِّنِّ   ا:  بىهى طى يُْث قىالى ِِف آِخِر ُخْطبىٍة خى ٍد، وىذىلِكى حى حُمىمَّ آِل  بِالُْقْرآِن وى ى  ُيْقتىدى ْن 
ى
أ لَّمى  آِِلِ وىسى وى
ُر    تىارٌِك ِفيُكمُ  ْصغى

ى
ا اِْل مَّ

ى
ُ فىِكتىاُب رىِّبِّ وىأ ْكربى

ى
ا اِْل مَّ

ى
رى فىأ ْصغى

ى
لى اِْل ى وىاثلَّقى ْكربى

ى
لى اِْل نْيِ اثلَّقى

لى اثلَّقى
ا ْكتُْم بِِهمى سَّ ا تىمى ا فىلىْن تىِضلُّوا مى ُظوِِن ِفيِهمى ْهُل بىييِْت فىاْحفى

ى
ِِت أ  (فىِعَْتى

 

Allah den upphöjde och förhärligade gjorde vårt wilaya (att 

följa oss) till koranens samt alla heliga böckernas omfamning. 

Runt denna Wilaya vänder sig Koranens skiljedomare kring. 

Och med det ger han böcker och visar tro, Allahs sändebud gav 

order om att följa koranen och Muhammeds ädla hushåll frid 

vare över honom och hans ädla hushåll, vilket profeten även 

nämnde i sin sista predikan: Jag lämnar de två viktigaste och 

tyngsta bland er, den större och den mindre, den större, min 

Herres bok och den mindre är mina ättlingar min familj, bevara 

mitt budskap via dem, så länge ni håller hårt vid dessa två 

kommer ni sannerligen inte vilseledas.  

  

 

عرفة، وأساس اإلسَلم ُحبُُّهم عليهم السَلم   .إن حقيقة العبادة يه المى

 

Sanningen bakom en tjänarens tillbedjan är kunskapen om det 

tjänaren dyrkar. Grunden inom Islam är kärleken till dem frid 

vare över dem.  
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 :هجرية، ِف كتابه 280روى الربيق، الُمتوىف 

 

Al-Barqi död år 280 Hijri återberättade i sin bok  

 

 
 :قال 66/ احلديث  20باب  150ص  1المىحاسن ج 

 

Al-Mahasin, Kapitel 1 Sida 150 del 20/Hadith 66 där han sade:  

 

 
 :اإلمام أبو عبد اهلل الصادق عليه السَلمقال 

 

Al-Imam Abu Abdullah Al-Sadiq frid vare över honom sade:  

 

 
( ْ ْهلى ِلُُكِّ يشى

ى
ِم ُحبُّنىا أ اُس اإْلِْسَلى سى

ى
اٌس وىأ سى

ى
 ) ابْلىيْت ٍء أ

 

Varje sak har en grund, grunden för islam är kärleken tills oss 

Ahlul bayt (profetens ädla hushåll).  

 

 
 

 .ُحبٌّ يذوق حَلوته أهل اإلخَلص، ويكون هلم حرزا وحصنا وُيطهرهم من اَّلنوب

 

En kärlek vars sötma visas för dem som är trogna till dem, det 

blir även deras skydd samt renar dem från synder.  
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 :روي احلمَيي، من أعَلم القرن اثلالث اهلجري، ِف كتابه
 

Al-Humajri återberättade: han var en av dem pålitligaste 

återberättare under 300-talet hijri i sin bok 

 

 :قال 126احلديث  39قرب اإلسناد ص 

 

Kurb Al-Asnad sida 39 Al-Hadith 126 där han sade:  

 
 :قال اإلمام أبو عبد اهلل الصادق عليه السَلم

 

Al-Imam Abu Abdullah Al-Sadiq frid vare över honom sade:  

 

 
( ِ َْيِ اَّللَّ بَّنىا ِلغى حى

ى
ْن أ مى يْلىِم، وى ِسَياً ِِف يىِد ادلَّ

ى
نى أ ىْو َكى ل لِكى وى ُ بِذى ُه اَّللَّ عى ِ نىفى بَّنىا َّلِلَّ حى

ى
ْن أ ى    مى فىإِنَّ اَّللَّ

اء ىشى ا ي ُل بِِه مى ْفعى  .ُيى

 

Den som älskar oss för Allahs skull kommer sannerligen Allah 

vara hans hjälpare även om han var en fånge hos Al-Daylam 

(en extrem förtryckare). Den som älskar oss bortom Allah i 

syfte, kommer Allah sannerligen att styra hans öde som han vill.  

 

 
ْهلى 

ى
أ ُحبَّنىا  ِن    إِنَّ  عى رىقى  الْوى ُة  ِديدى الشَّ يُح  الرِّ ُطُّ  َتى ا  مى كى الِْعبىاِد  ِن  عى نُوبى  اَّلُّ ىُحطُّ  َلى ابْلىيِْت 

ر جى  ( الشَّ

 

Kärleken till oss Ahlul bayt rensar tjänarens synder, likt de 

starka vindarna som gör att bladen faller från träden.  
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 .وتنحرص دالئل االستقامة ِف هذا احلب باِلخذ عنهم، والعمل بما يأمرون

 

Tecknen på bevisningen för denna kärlek är begränsade till att 

ta lärdom av dem och agera efter vad de befaller. 

 

 
اِّن، من أعَلم القرن الرابع   :اهلجري، ِف كتابهروى احلىرى

 

Al-Harrani återberättade: han var en av dem pålitligaste 

återberättare under 400-talet hijri i sin bok 

 

 
 :قال 171َتف العقول ص 

 

Tuhaf Al-Ukool sida 171 där han sade:  

 

 
 

 :قال أمَي الُمؤمنني يلع بن أيب طالب عليه السَلم إَل كميل بن زياد انلخيع

 

نَّا تىُكْن ِمنى ) ُخْذ إِالَّ عى
ْ
يُْل الى تىأ  ( ايىا ُكمى

 

Amir Al-Moemenin Ali Ibn Abi Talid frid vare över honom 

sade till Kumayl Bin Ziyad Al-Nakhaii:  

 

Åh Kumayl ta endast lärdom av oss, då kommer du sannerligen 

vara en av oss.  
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يىون، ال  :هجرية، ِف كتابه 363ُمتوىف وروى ابن حى

 

Ibn Hayyon, död år 363 Hijri återberättade i sin bok 

 

 
 :قال 64ص   1داعئم اإلسَلم ج 

 

Daa’im Al-Islam, Kapitel 1, sida 64 där han sade:  

 

 
 :قال اإلمام أبو جعفر ابلاقر عليه السَلم

 

نْ ) تُنىا مى ْونِلىا    قىالى   ِشيعى بىاءى ِِف ُبْغِضنىابِقى دى الُْقرى ْبعى
ى
اءى ِِف ُحبِّنىا وىأ دى ْدَنى ابْلُعى

ى
أ ِحبَّتىُه ِفينىا وى

ى
فىارىقى أ  ( وى

 

Imam Abu Jaafar Al-Baqir frid vare över honom sade:  

 

Våra shia (följare) är de som återberättar det vi har talat, och 

lämnar sina närmaste för vår skull, och knyter nära band till 

främmande för vår kärlek, och stöter bort våra fiender även om 

dem är nära i blodsband för oss.   

 

 
 

 .بوة عليهم السَلم اِلمر بإحياء أمرهمومن وصايا اِلئمة من أهل بيت انل

 

En del av profetens ädla hushålls Imamer testamente frid vare 

över dem är plikten om att återuppliva deras minnen och deras 

sak (tron).  
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 :هجرية، ِف كتابه 329روى الُُكىييْن، الُمتوىف 

 

Al-Kulayni död år 329 Hijri återberättade i sin bok 

 

 
 :قال 2باب زيارة اإلخوان / احلديث  176ص  2الاكِف ج 

 

Al-Kafi Kapitel 2, sida 176, Bab Ziyarat Al-Ikhwan/ Al-Hadith 

2 där han sade:  

 

 
 :قال اإلمام أبو عبد اهلل الصادق عليه السَلم

 

نىا) ْمرى
ى
ْحيىا أ

ى
بْداً أ ُ عى  (رىِحمى اَّللَّ

 

Al-Imam Abu Abdullah Al-Sadiq frid vare över honom sade:  

 

Må Allah vara barmhärtig över tjänaren som återupplivar vår 

plikt.  

 

 

وتنوعت ِف   عاِّن،  المى وتعددت وجوه  تفريع،  منه  أصل يكون  السَلم  الكمهم عليهم 
تباع أهل طرق إحياء أمرهم صلوات اهلل عليهم، ومن أقدم اآلثار وأكرثها شيواع بني أ

بيت انلبوة إقامة جمالس ذكرهم عليهم السَلم، ويفرحون لفرحهم وحيزنون حلزنهم، 
الُمقدسة، ويتعلمون علومهم   لزيارة مراقدهم  ويىِفُدون  واَلدهم بأسمائهم،  مى ون  مُّ ويُسى

 .ويعلمونها انلاس، وغَيها كثَي مما ال حرص ِل
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Imamernas ord frid vare över dem är generella där grenar kan 

förekomma utifrån deras talan, det finns även olika förklaringar 

av själva innebörden. Det finns även olika sätt för att 

återuppliva deras plikt frid vare över dem. En av de äldsta sätten 

för att återuppliva deras minnen och plikt är att arrangera 

samlingar (majalis) där människor samlas för att minnas Ahlul 

Bayt frid vare över dem. Följare gläds åt deras glädje och sörjer 

till deras sorg. Shiiter döper även sina barn efter våra namn. De 

strävar också till att besöka våra heliga gravar. Shiiterna tar 

även till sig av Ahlul Bayts kunskaper samt lär ut denna 

kunskapen vidare till människor. Och många fler än otaliga 

andra. 

 

 
 

مما   والعزم ِف صياغة سطور َتوي وقائع اِليام  اتلولك ىلع اهلل  تقدم َكن  ما  بناء ىلع 
وجه اخلصوص أحداث يوم اعشوراء، وما  جرى ىلع أهل بيت انلبوة عليهم السَلم، ىلع  

قدمه اإلمام الشهيد أبو عبد اهلل احلسني بن يلع بن أيب طالب عليه السَلم مع أهل 
 .بيته وأنصاره ِلجل حفظ دين اإلسَلم

 

Efter det som nämnts tidigare förlitade vi oss på Allah och 

beslutade i att skriva rader som innefattar fakta om dagar som 

drabbade profetens ärade hushåll frid vare över dem. Men 

speciellt händelserna vid Ashuraa dagen, och uppoffringen som 

martyren Al-Imam Abu Abdullah Al-Hussein Ibn Ali Ibn Abi 

Talid frid vare över honom offrade, tillsammans med hans 

ärade hushåll och anhängare för att bevara religionen Islam.  
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سلكت ِف بسط موضواعت اِلحداث طريقا سهلة، ِلجل القارئ، واعتمدت ِف ثبت  
 .اِلخبار ما اتفق عليه إمجاع أهل الَتاجم والسَية ِف مصنفاتهم من الُمتقدمني

 

Jag använde mig av ett lätt sätt för att presentera händelserna, 

för läsarens skull. För att säkerställa händelserna pålitlighet 

använde jag mig av pålitliga återberättare som samtliga är 

överens om.  

 

 
ُطور، تسابقوا ىلع ذىهاب   ِر السُّ نْحى اق ىلع مى َْمى ِف ِسبٍْط ُمْدىم سَية ُعشى ِماٍت َكى ما بني َكى

معشو أجل  من  تتجّل اِلنفس  بهم الحق،  يلحق  وال  يسبقهم سابق،  لم  اِلوحد،  قهم 
فىرات اِت والزَّ تىها مع احلىَسى رْبى ْفِكُف عى ِماٍت تُكى ياُِك َكى عاِّن حوهلم بألفاٍظ ِف هى  .ِالمى

 

Mina blödande ord om nedblodad barnbarn är en biografi om 

kärlekens mästare via de nedskrivna raderna. De tävlande som 

offrade sina själar för den enda de älskar. Tidigare har ingen lik 

de kommit. Ingen kommer någonsin att vara som dem. 

Betydelserna runt dem manifesteras i ord med varje andetag, 

när vi talar om dessa människor slutar vi med sorger och 

utandningar. 

 

 

  

 يلع القصري الكربالئ 

2022  –  1443  
 

Ali Alqaseer Al-Karbalaii 

 

1443–2022 
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 حمارضات باللغة العربية مع ترمجة باللغة السويدية
 

Föreläsningar på arabiska som är översatta till svenska 
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 ألول حارضة االمُ 
Första föreläsningen 

 
 عنوان الُمحارضة: حب أهل ابليت عليهم السَلم

 

Föreläsningen titel: Kärleken till Profetens hushåll, Ahlul bayt 

frid vare över dem 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

I gud den nåderikes den barmhärtiges namn  

 

 
 احلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني 

 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll  

 

 
مُ  َلى ى   السَّ نْيِ   ىلعى ى   احْلُسى ِ   وىىلعى ِ

نْيِ   بِْن   يلعى ى   احْلُسى نْيِ   وىىلعى احْلُسى ِد  ْوالى
ى
نْي   أ احْلُسى اِب  ْصحى

ى
أ ى   وىىلعى

م َلى لىيِْهُم السَّ  ُعى

 

 

Frid vare över dig Hussein och över Ali sonen till Hussein och 

Husseins övriga barn, frid vare över Husseins anhängare frid 

vare över dem alla.  
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 :قال اهلل عز وجل ِف سورة الشورى

 

Allah den upphöjde och förhärligade sade i surat As-Shura  

 
 يطان الرجيم أعوذ باهلل من الش

 

Jag söker tillflykt i Allah från den utstötta Shaitan 

 

ةى ِِف الُْقْربقُ ) وىدَّ ْجراً إِالَّ الْمى
ى
لىيِْه أ ْسئىلُُكْم عى

ى
 (ْل ال أ

 

Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara 

att ni ger [dem närmaste] den kärlek [de har rätt att vänta]." 

 

 :تفسَي اآلية يقول االمام ابلاقر عليه السَلم

 

Innebörden för denna vers av Imam Al-Baqir frid vare över 

honom lyder som följande:  

 

ْجراً )
ى
لىيِْه أ ْسئىلُُكْم عى

ى
ة (قُْل ال أ ى انلُّبُوَّ ْعيِن: ىلعى  .ِيى

 

Jag begär ingen ersättning av er för detta, handlar om 

profetskapet.  

 

ةى ِِف الُْقْرب) وىدَّ ْهِل بىيِْته (إِالَّ الْمى
ى
ْعيِن: ِِف أ  .ِيى

 

Jag ber bara att ni ger dem närmaste den kärlek de har rätt att 

vänta, handlar om profetens hushåll (Ahlul bayt) Frid vare över 

dem.  
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 :أوال

 حب أهل ابليت عليهم السَلم أتكلم عن 

 .وإنه واجب، وأفضل عبادة، ويسأنلا اهلل عنه يوم القيامة

 

Punkt nummer Ett: 

Jag belyser och föreläser om kärleken till Ahlul bayt frid vare 

över dem  

Och att detta är en plikt för mig som troende. Det är även den 

mest värdefulla plikten. Allah kommer även fråga oss om detta 

vid domedagen.  

 

 إن ُحب أهل بيت انلبوة واجب ىلع ُك مسلم، وهو أصل االيمان 

 :قال االمام الصادق عليه السَلم

( ْ اٌس وى ِلُُكِّ يشى سى
ى
ْهلى ٍء أ

ى
ِم ُحبُّنىا أ اُس اإْلِْسَلى سى

ى
 (ابْلىيِْت  أ

 

Kärleken till profetens hushåll är en plikt för alla muslimer. Det 

är även trons kärna.  

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade: För varje sak finns 

det en grund, grunden inom islam är kärleken till oss Ahlul bayt 

(profetens heliga hushåll).  

 

 وإن حب أهل ابليت عليهم السَلم أفضل عبادة 

 :قال االمام الصادق عليه السَلم

ُل ِعبىادىةٍ  إِنَّ فىْوقى ُُكِ ) فْضى
ى
ْهلى ابْلىيِْت أ

ى
ٌة وىُحبُّنىا أ ٍة ِعبىادى  ( ِعبىادى

Kärleken till ahlul bayt är även den bästa formen av dyrkan.  

Imam Al-sadiq frid vare över honom sade: Det finns olika 

grader av dyrkan, vissa handlingar väger tyngre än andra, den 

mest betydelsefull och tyngsta dyrkan är kärleken till oss Ahlul 

bayt.  
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 وإن اهلل يسأل العباد يوم القيامة عن حبهم عليهم السَلم

آِِل قىا لىيِْه وى ّلى اهلُل عى ِ صى  :ِلى رىُسوُل اَّللَّ

نْ ) لى عى
ى
َّتَّ يُْسأ ِة حى بٍْد يىْومى الِْقيىامى ُم عى ْهلى ابْلىيْت الى تىُزوُل قىدى

ى
 )ُحبِّنىا أ

Allah kommer även fråga sina tjänare vid domedagen om 

kärleken till ahlul bayt frid vare över de.  

Allah sändebud frid vare över honom och hans ädla hushåll 

sade: 

En tjänare kommer inte kunna lyfta sina fötter på domedagen 

förens han frågas om vår kärlek Ahlul bayt.  

 

 :ثانيا
 

Punkt två  

 

 أتكلم عن ذكر أهل ابليت عليهم السَلم 

 ذكرهم وإن ذكرهم ذكر اهلل، وما يه خصائص 

Jag belyser tyngden av att nämna samt komma ihåg Ahlul bayt 

frid vare över dem.  

Den som nämner dem, nämner även allah.  

Vad är nytta och betydelsen av att nämna Ahlul bayt?  

 

 إن ذكر أهل ابليت عليهم السَلم هو ذكر هلل عز وجل

 :سَلمقال االمام الصادق عليه ال

ِ إِنَّا إِذىا ُذِكْرنىا ُذِكرى اَّللَّ ) نىا ِمْن ِذْكِر اَّللَّ  )إِنَّ ِذْكرى

Att nämna Ahlul bayt frid vare över dem är som att nämna Allah 

den upphöjde och förhärligade 

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade: Att nämna oss är en 

del av att Allah benämnes, om vi benämns, benämns även Allah 

den allsmäktige.  
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وخصائص ذكر أهل ابليت عليهم السَلم أن يشعر االنسان حبَلوة حمبتهم إذا َكن حبه  
 خالصا هلم

 :قال االمام زين العابدين عليه السَلم

ي ذىاقى ) ِ ْن ذىا اَّلَّ ىِِه مى امى  إِل ىبَِّتكى فىرى ةى حمى وى َلى الحى  (ِمنْكى بىدى

 

En bemärkelse vid att komma ihåg Ahlul bayt frid vare över 

dem är att människan känner sötman av kärleken till dem, Detta 

bara ifall kärleken är ren till dem.  

Imam Zayn Al-Abideen frid vare över honom sade: Åh Allah 

hur kan den som känner sötman av kärleken till dig vända sig 

ifrån dig eller bryta denna kärlek.  

  

 :اخلَلصة

 

Sammanfattningsvis:  

 

 
جيد   حبهم  ويف  اهلل،  ذكر  يعدل  وذكرهم  اهلل،  بأمر  واجب  السَلم  عليهم  حبهم  إن 

 .االنسان حَلوة االيمان

 

Kärleken till Ahlul bayt frid vare över dem är en plikt från Allah 

den allsmäktige, Att nämna Ahlul bayt är likvärdigt med att 

nämna Allah, det är även vid kärleken till Ahlul bayt som 

människan känner sötman av tron.   

 

  ملاذا حنزن ِف ُك اعم وحُنيي اعشوراء

 

Varför sörjer vi varje år vid Ashuraa?  
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 أربعة أسباب من أجلها حنزن وحُنيي اعشوراء 
Det finns Fyra anledningar som är grunden för vår sorg och vår 

uppvakt varje år 

 

 :السبب اِلول
Första anledningen:  

 

 :حنن نعمل بأوامر أهل ابليت عليهم السَلم

Vi följer Ahlul bayts riktlinjer och fotspår frid vare över dem.  

 

نىا  ْمرى
ى
ْحيُوا أ

ى
 (قال االمام الصادق عليه السَلم: )أ

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade: Återuppliv vårt 

budskap.  

 

 :السبب اثلاِّن

Andra anledningen:  

 

هدي الُمنتظر عليه السَلم  :مواساة إلمامنا المى

الُمنتظر عليه السَلم، ِف داعء انلدبة، وهو خياطب جده االمام احلسني اَّلبيح قال إمامنا  
 :العطشان عليه السَلم

نُْدبىنَّكى )
ى ُموِع دىما فىألى لى ادلُّ لىيْكى بىدى َّ عى بِْكنيى

ى ِلى اًء، وى سى مى بىاحاً وى  ( صى

 

Denna återupplivning är även ett sätt att påvisa sympati till vår 

tids imam Al-Mahdi den väntade frid vare över honom  

 

Imam Al-Mahdi frid vare över honom sade i Duaa Nudba: där 

han tilltalar sin farfar imam Hussein den slaktade, den törstige 

frid vare över honom “Jag kommer att sörja över dig dag och 

natt, jag kommer fälla blod droppar istället för tårar över dig ” 
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 :السبب اثلالث
Tredje anledningen  

 

 
 طلبا للثواب أن يكون نلا من اِلجر ما َكن ِلنصار االمام احلسني عليه السَلم

För att få belöning likt den belöningen Imam Husseins 

anhängare tilldelades frid vare över dem alla.  

 
يىان بن شبيبق  :ال االمام الرضا عليه السَلم للرَّ

Imam Al-Ridha frid vare över honom sade till Rayyan ibn 

Shabib 

 

ْن يىُكونى )
ى
َّكى أ ِبيٍب إِْن َسى ىكى  يىا اْبنى شى نْيِ بِْن   اثلَّوىاِب  ِمنى  ل عى احْلُسى ِن اْستُْشِهدى مى ا لِمى ِمثْلى مى

لىيِْه السَّ  ٍّ عى ِ ْرتىهيلعى َّتى ذىكى ُقْل مى  :َُلُم فى

ِظيما فُوزى فىْوزاً عى
ى
ُهْم فىأ عى ْتىيِن ُكنُْت مى  ( يا َلى

 

Åh Shabibs son om du önskar att få belöning likt belöningen 

martyrerna som uppfyllde martyrskap med Hussein son till Ali 

frid vare över dem så säg följande varje gång du minns honom 

“Jag önskar att jag var med de, för att få en enorm belöning” 

 

 :السبب الرابع

Fjärde anledningen:  

 

 ُُندد العهد ِلهل ابليت عليهم السَلم إننا شيعتهم

 

Vi förnyar vårt löfte till Ahlul bayt frid vare över dem, och att 

vi fortsätter tillhöra dem och få vara deras shia (följare).  
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 :قال أمَي الُمؤمنني يلع بن أيب طالب عليه السَلم

ونىنىا وى ) نْرُصُ ًة يى ىا ِشيعى اْختىارى نلى نىا وى رِْض فىاْختىارى
ى
عى إَِلى اِْل

لى اَلى اطَّ تىعى ى تىبىارىكى وى   يىْفرىُحونى إِنَّ اَّللَّ
نُونى حِلُْزنِنىا  ْزى حيى رىِحنىا وى  (ِلفى

 

Amir Al-Moemenin Ali bin abi talib frid vare över honom sade: 

Allah den välsignade och upphöjde såg över jorden och valde 

oss, samt valde våra anhängare, som stöttar oss, de gläds åt vår 

glädje, och sörjer vid vår sorg.  

 

 
 وأخَيا سؤال مهم

إذا َكن االنسان دليه أسباب فهل يستطيع ذكر مصائب أهل ابليت عليهم السَلم ِف  
 ؟بيته بني أهله

 

Slutligen en viktig fråga: Om en person får hinder från att 

närvara vid Ashuraa i olika församlingar kan personen minnas 

Ahlul bayt frid vare över dem tragedier hemma med hans 

familj? 

 

 .اجلواب: نعم

 

Svar: Ja. 

 

 
ع( قال  :ورد ِف قصة ضمن حديث عن رجل من أهل ابلرصة اسمه: )ِمْسمى

 

Enligt en berättelse tillhörande en hadith om en man som var 

bosatt i staden Basra. Personens namn var Misma’a.  



31 
 

َلم لىيِْه السَّ اِدُق( عى ِ )الصى بِْد اَّللَّ بُو عى
ى
 :ُقىالى يِل أ

 

Han säger Abu abdillah Alsadiq frid vare över honom talade om 

för mig :  

 

َل لىيِْه السَّ نْيِ عى ِِت قىرْبى احْلُسى
ْ
ا تىأ  مى

ى
اِق أ ْهِل الِْعرى

ى
نْتى ِمْن أ

ى
ُع أ  ُم؟ يىا ِمْسمى

 

Åh Misma’a du är från Iraq, besöker du Imam Husseins frid 

vare över honom grav? 

 

اب بىائِِل ِمنى انلُّصَّ ْهِل القى
ى
ِثٌَي ِمْن أ نىا كى ُدوُّ ِة وىعى ْهِل ابْلىرْصى

ى
ْشُهوٌر ِعنْدى أ نىا رىُجٌل مى

ى
. أ  ِقُلُْت: الى

 

Misma’a svarade: Nej, jag är en välkänd man i staden Basra och 

vi har många fiender från andra släkt.  

 

ا ُصِنعى بِِه؟ )يعين: باإلمام احلسني عليه السَلم ا تىْذُكُر مى مى  فى
ى
 (قىالى يِل: أ

 

Imamen frågade: Vad är det du tänker på när det gäller Imam 

Hussein frid vare över honom? Det som hände honom eller vad 

han gick igenom? 

 

 .ْقُلُْت: نىعىم

 

Misma’a svarade: Ja. 

 

عُ  تىْجزى : فى  ؟قىالى
 

Imamen frågade: Du minns honom tills du bryter ihop av sorg? 
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ثىرى 
ى
أ ْهِِل 

ى
أ يىرىى  َّتَّ  حى لِكى  َِّلى ْستىْعرِبُ 

ى
أ وى  ِ وىاَّللَّ إِي  َّتَّ    قُلُْت:  حى اِم  عى الطَّ ِمنى  ْمتىِنُع 

ى
فىأ  َّ ى يلعى ذىلِكى 

ىْستىِبنيى ذىلِكى ِِف وىْجِِه   .ي

تىكى  ُ دىْمعى : رىِحمى اَّللَّ ونى ِمنْ   -قىالى ينى ُيعىدُّ ِ ا إِنَّكى ِمنى اَّلَّ مى
ى
ْهلِ   أ

ى
ِع   أ ْفرىُحونى    اجْلىزى ينى يى ِ ىا وىاَّلَّ نلى

ى  خيى وى حِلُْزنِنىا  نُونى  ْزى حيى وى رىِحنىا  ْوتِكى  ِلفى مى ِعنْدى  ىى  َتى سى إِنَّكى  ا  مى
ى
أ ِمنَّا 

ى
أ إِذىا  نُونى  مى

ْ
يىأ وى خِلىْوفِنىا  افُونى 

 .ُحُضورى آبىاِِئ لىك

 

Misma’a svarade: Ja vid Allah, Jag fortsätter sörja tills min 

familj ser och märker min sorg. Jag avstår även från maten vid 

sörjandet.  

Imamen svarade: Må Allah bevara dina tårar. Du är sannerligen 

en av dessa som tillhör människorna som sörjer över imam 

Hussein frid vare över honom, och är en av de som gläds åt vårt 

glädje, och sörjer vid vår sorg, och är rädd vid vår rädsla, och 

är säker när vi är säkra. Du kommer även se mina farföräldrar 

när du dör.  

 

 

 واحلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني

 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll  
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 الُمحارضة اثلانية 

Föreläsning Två 

 
 السَلم عنوان الُمحارضة: الشعائر وإحياء أمر أهل ابليت عليهم

 

Föreläsningens titel: Ashuraa ritualer och att återuppliva Ahlul 

bayts plikt frid vare över dem  

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 احلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني 

مُ  َلى ى  السَّ نْيِ  ىلعى ى  احْلُسى ِ  وىىلعى ِ
نْيِ  بِْن   يلعى ى  احْلُسى نْيِ  وىىلعى ِد احْلُسى ْوالى

ى
نْي  أ اِب احْلُسى ْصحى

ى
ى أ  وىىلعى

مُ  َلى لىيِْهُم السَّ  عى
 

I gud den nåderikes den barmhärtiges namn  

 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll. 

 

Frid vare över dig Hussein och över Ali sonen till Hussein och 

Husseins övriga barn, frid vare över Husseins anhängare frid 

vare över dem alla.  

  

 
 قال اهلل عز وجل ِف سورة ابراهيم: 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 
 

Allah den upphöjde och förhärligade sade i surat Ibrahim 

Jag söker tillflykt i Allah från den utstötta Shaitan 
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 ) ِ يَّاِم اَّللَّ
ى
ْرُهم بِأ  )وىذىكِّ

 

“Och påminn dem om Guds dagar” 

 
 تفسَي اآلية قال االمام اهلادي عليه السَلم: 

ْنُ  يَّامُ  )حنى
ى
رْض  اِْل

ى
اِْل اوىاُت وى مى ِت السَّ ا قىامى  (مى

 

Innebörden för denna vers av Imam Al-Hadi frid vare över 

honom lyder som följande: Vi är dagarna, vi är även vad 

himlarna och jorden bär på.  

 

 
 خلق اهلل عز وجل الوجود ِلجل حممد وآل حممد وقال: 

ن سمواِت، إِّنى ما خلقت سماء مبنيىة، وال أرضا مدحيىة، وال قم را  )يا مَلئكيت، ويا ساكى
منَيا، وال شمسا مضيئة، وال فلاك يدور، وال حبرا جيري، وال فلاك تَسي، إالى ِف حمبىة  

ين هم َتت الكساء(   هؤالء اخلمسة اَّلى

 
 

Allah den upphöjde och förhärligade skapade allt existerande 

för Muhammed och hans ädla hushåll frid vare över dem och 

sade:  

Åh mina änglar, och de bosatta i mina himlar, jag har inte skapat 

byggda himlar, eller platt jord, eller lysande måne, inte heller 

lysande sol, inte heller planeter som cirkulerar, inte heller 

rinnande hav, inte heller rörande falcor, endast för kärleken till 

dessa fem personer som är under tältet.  
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 وأمرنا اهلل عز وجل بذكرهم عليهم السَلم.

 وكذلك المىعصومني عليهم السَلم يأمروننا بإحياء ذكرهم

 قال االمام ابلاقر عليه السَلم:
ُة رىِحمى  ئِكى َلى ُفَّ بُِكُم الْمى ُروا َتى اكى تىذى ُ  )اْجتىِمُعوا وى نْ  اَّللَّ ْحىي  مى

ى
نىا(أ ْمرى

ى
 أ

Allah den upphöjde och förhärligade skapade plikten för oss att 

nämna samt komma ihåg dem frid vare över dem.  

Det är även de felfria Imamerna som ger oss plikten att komma 

ihåg de och återuppliva deras minnen.  

Imam Al-Baqir frid vare över honom sade: Samla er, och kom 

ihåg oss, ni kommer sannerligen vara omringade av änglar, Allh 

välsignar den som kommer ihåg oss.  

 

 ثَلث أسئلة مهمة فيها علم كثَي: 
 كيف حُنيي أمرهم عليهم السَلم؟ السؤال اِلول:

وِيِّ قىالى  رى اِلٍح الْهى ِم بِْن صى َلى بِْد السَّ ْن عى لىيِْه  عى ا عى َّ ْبنى ُموىسى الرِّضى ِ ِن يلعى بىا احْلىسى
ى
ِمْعُت أ : سى

ُقوُل: َلُم يى نىا.  السَّ ْمرى
ى
ْحيىا أ

ى
بْداً أ ُ عى  )رىِحمى اَّللَّ

ُكْم؟  ْمرى
ى
يْفى حُييِْي أ كى ُ: وى ُقلُْت ِلى  فى

ِلُموا  ىْو عى ، فىإِنَّ انلَّاسى ل ا انلَّاسى لُِّمهى ُيعى نىا وى لَُّم ُعلُومى تىعى : يى تَّبىُعونىا(  قىالى ِمنىا الى ى ىاِسنى الكى  حمى

Tre viktiga frågor:  

Första frågan: Hur ska vi komma ihåg och minnas de, för att 

återuppliva deras existens?  

Abd al sallam ibn Salih Alharawi sade: Jag hörde Aba Al-

Hassan Ali ibn Musa Al-Ridha frid vare över honom säga: Gud 

välsigne den tjänaren som minns oss. 

Jag frågade då imamen: Hur ska tjänaren minnas er? 

Imamen svarade: Han berikas med vår kunskap, och lär ut vår 

kunskap till människor. För sannerligen kommer människor att 

följa oss om de lär sig från oss och våra ord.  
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 السؤال اثلاِّن: 
 

اذا أصبحت مصيبة االمام احلسني عليه السَلم أعظم مصيبة؟   لمى

 

Den andra frågan:  

 

Varför blev Imam Husseins tragedi den största tragedin genom 

tiderna frid vare över honom? 

 

 
لىيِْه   اِدِق عى ٍد الصَّ ِر بِْن حُمىمَّ ْعفى ِ جى بِْد اَّللَّ يِب عى

ى
: قُلُْت ِِل اِشِِمُّ قىالى الْهى ْضِل  الْفى ْبُن   ِ بُْد اَّللَّ عى

َلُم:  السَّ
 

 ِ اٍء ُدونى اَْلىْوِم  )يىا اْبنى رىُسوِل اَّللَّ ُبكى ٍع وى زى مٍّ وىجى غى ُشورىاءى يىْومى ُمِصيبىٍة وى ارى يىْوُم اعى يْفى صى  كى
ا   لىيْهى عى ُة  فىاِطمى ِفيِه  اتىْت  مى ي  ِ اَّلَّ اَْلىْوِم  وى آِِلِ  وى لىيِْه  عى اهلُل  ّلى  ِ صى اَّللَّ رىُسوُل  ِفيِه  قُِبضى  ِي  اَّلَّ

ي قُِتلى فِ  ِ اَْلىْوِم اَّلَّ َلُم وى ُن  السَّ ي قُِتلى ِفيِه احْلىسى ِ اَْلىْوِم اَّلَّ َلُم وى لىيِْه السَّ ِمَُي الُْمْؤِمِننيى عى
ى
يِه أ

؟ مِّ َلُم بِالسَّ لىيِْه السَّ  عى

 

Abdullah ibn Al-Fadhl Al-Hashimi sade: Jag sade till Abu 

Abdillah Ibn Muhammed Al-Sadiq frid vare över honom:  

Åh profetens son hur blev Ashuraa dagen den mest sorgliga 

dagen med tårar, djup sorg. Trots att det finns andra dagar där 

profeten Muhammed Frid vare över honom avled, dagen då 

Fatima Alzahraa frid vare över henne avled eller dagen då Amir 

Al-Moemenin Frid vare över honom avled, eller dagen när 

Imam Al-Hassan frid vare över honom  förgiftades och avled 

på? 
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مُ  ْعظى
ى
أ َلُم  السَّ لىيِْه  عى نْيِ  احْلُسى يىْومى  إِنَّ   : الى قى نَّ   فى

ى
أ وىذىلِكى  يَّاِم 

ى
اِْل ائِِر  سى يِع  ِ مجى ِمْن  ُمِصيبىًة 

مى اخْلىلْ  ْكرى
ى
نُوا أ ِي َكى اِء اَّلَّ ابى الِْكسى ْصحى

ى
ةً أ ْسى نُوا َخى ِ تىعىاَلى َكى ى اَّللَّ  ِق ىلعى

احْلُ  ُن وى احْلىسى ُة وى فىاِطمى ِمَُي الُْمْؤِمِننيى وى
ى
آِِلِ بىِِقى أ لىيِْه وى ّلى اهلُل عى نُْهُم انلَّيِبُّ صى ا مىىضى عى نْيُ  فىلىمَّ سى

ةٌ  لْوى اٌء وىسى زى نى ِفيِهْم لِلنَّاِس عى َلُم فىاكى لىيِْهُم السَّ  عى
ْت  ا مىضى اٌء    فىلىمَّ زى نْيِ لِلنَّاِس عى احْلُسى ِن وى احْلىسى ِمَِي الُْمْؤِمِننيى وى

ى
نى ِِف أ َلُم َكى ا السَّ لىيْهى ُة عى فىاِطمى

ةٌ  لْوى  وىسى

لْوى  اٌء وىسى زى نْيِ عى احْلُسى ِن وى نى لِلنَّاِس ِِف احْلىسى َلُم َكى لىيِْه السَّ ِمَُي الُْمْؤِمِننيى عى
ى
ا مىىضى ِمنُْهْم أ  ةٌ فىلىمَّ

ا ةٌ  فىلىمَّ لْوى اٌء وىسى زى َلُم عى لىيِْه السَّ نْيِ عى نى لِلنَّاِس ِِف احْلُسى َلُم َكى لىيِْه السَّ ُن عى  مىىضى احْلىسى

هُ   بىْعدى ِفيِه  لِلنَّاِس  ٌد  حى
ى
أ اِء  الِْكسى ْهِل 

ى
أ ِمْن  بىِِقى  يىُكْن  ىْم  ل َلُم  السَّ لىيِْه  نْيُ عى احْلُسى قُِتلى  ا  فىلىمَّ

نى ذى  ٌة فىاكى لْوى اٌء وىسى زى يِعِهمعى ِ اِب مجى هى ذى ابُُه كى  (هى

 

Imamen svarade: Imam Husseins frid vare över honom dag är 

dagen då den djupaste sorgen och tragedin ägde rum, till 

skillnad från alla andra dagar. Detta då personerna som var 

under tältet var fem personer totalt. När profeten frid vare över 

honom avled, kvar blev Amir Almoemenin, Fatima, Al-Hassan 

och Al-Hussein frid vare över de. Dåtidens människor kom och 

sörjde tillsammans profetens bortgång.  

 

När Fatima frid vare över henne avled, kvar Blev Amir Al-

Moemenin, Al-Hassan och Al-Hussein frid vare över dem. 

Människor kom till dem och sörjde med dem Fatimas bortgång 

frid vare över henne.  

 

När Al-Hassan frid vare över honom förgiftades och blev 

martyr, kom människor och sörjde och visade sympati med 

Imam Al-hussein frid vare över honom.  
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När Al-Hussein frid vare över honom dödades var det inte 

längre kvar någon av dessa fem personer som var under tältet. 

Det fanns inte heller någon att vända sig till för att visa sympati 

och sörja med. Därför är Imam Husseins död frid vare över 

honom likvärdig med alla fems bortgång.   

 
 وقال االمام الصادق عليه السَلم: 

)ال كيوم حمنتنا بكربَلء وإن َكن يوم السقيفة وإحراق انلار ىلع باب أمَي الُمؤمنني  
واحلسن واحلسني وفاطمة وزينب وأم َكثوم وفضة وقتل حمسن بالرفسة أعظم وأدىه  

 وأمر، ِلنه أصل يوم العذاب(

 

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade: Det finns ingen sorg 

för oss likt vår sorg i Karbalaa, Även om Saqifa dagen 

inträffade, och elden vid Amir Al-Moemenins dörr. Samt 

Hassans, Hussein, Fatima, Zaynab, Um Kulthoom, Fidha, samt 

Muhsins död genom ett spark, vilket är en av dem mest grova 

händelserna. Detta för att Ashuraa dagen är grunden till plågans 

dag.  

 السؤال اثلالث: 

 ما هو اليشء اَّلي يُعترب من أهم آداب الزيارة لإلمام احلسني عليه السَلم؟

 اجلواب: 

 لزوم الصمت حَّت ال تشغلوا المىَلئكة عن ابُلاكء

 
ى
ْن أ ٍن عى رِّ ِلِك بِْن ُمقى بِْد الْمى ْن عى : عى َلُم قىالى لىيِْه السَّ ِ عى بِْد اَّللَّ  يِب عى

ةى اللَّيْلِ  ئِكى َلى إِنَّ مى َْيٍ وى ْمتى إِالَّ ِمْن خى ُموا الصَّ َلُم فىالْزى لىيِْه السَّ ِ عى بِْد اَّللَّ بىا عى
ى
  )إِذىا ُزْرُتْم أ

تُصى  ينى بِاحْلىائِِر فى ِ ةى اَّلَّ ئِكى الْمىَلى ُُْضُ  ِة َتى ظى احْلىفى اِر ِمنى  ِة  وىانلَّهى ا ِمْن ِشدَّ يبُونىهى جُيِ افُِحُهْم فىَلى 
َّتَّ  يىنْتىِظُرونىُهْم حى ِء فى ْجرُ  ابْلُاكى رى الْفى َّتَّ ُينىوِّ ْمُس وىحى  تىُزولى الشَّ

اءِ  مى ْمِر السَّ
ى
ْشيىاءى ِمْن أ

ى
ْن أ لُونىُهْم عى

ى
ىْسأ ي لُِّمونىُهْم وى  ُثمَّ يُكى
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يِْن   ذى هى بىنْيى  ا  مى ا  مَّ
ى
ْفَُتُونى فىأ يى ال  وى نِْطُقونى  يى الى  فىإِنَُّهْم  ْقتىنْيِ  ِن   الْوى الى    عى وى ِء  اعى وىادلُّ ِء  ابْلُاكى

ْقتُْم( ا ُشُغلُُهْم بُِكْم إِذىا نىطى ابِِهْم فىإِنَّمى ْصحى
ى
ْن أ ْقتىنْيِ عى يِْن الْوى ذى لُونىُهْم ِِف هى ىْشغى  ي

 

Den tredje frågan: Vilken handling betraktas som den mes 

respektfulla vid minnet eller besöket av Imam Al-Hussein grav 

frid vare över honom? 

 

Svar: Att vara tystlåten för att inte distrahera änglarna från 

sörjandet eller dess fällande tårar.  

Abd Al-Malik ibn Mukrin ibn från Abu Abdullah Frid vare över 

honom sade: Om ni besöker Abu Abdullah frid vare över 

honom var då tystlåtna, tala endast vid goda handlingar. 

Änglarna vars uppgift är att skydda under dagen och natten är 

upptagna vars uppgift är att uppvakta och skydda de sörjande 

änglar som finns runt Imam Husseins grav frid vare över 

honom. Dessa sörjande änglar svarar inte på de skyddande 

änglarna då de är upptagna med sörjande och att fälla tårar. De 

sörjande änglarna svarar på de skyddande änglarna från 

solnedgång fram till skymning. Då kommunicerar dessa änglar 

kring frågor om himlen. Resterande tid ägnas åt tillbedjan och 

sörjandet. De sörjande änglarna störs inte av tilltal, dessa änglar 

störs endast av er besökare om ni talar högt.  

 

 

ة السيدة زينب عليها السَلم َّلكر أهل ابليت عليهم   السَلم بادلوام عهد العالمى

لقد أعلن أعداء أهل ابليت عليهم السَلم احلرب ىلع أهل بيت انلبوة، وقالوا: ال تبقوا  
 ِلهل هذا ابليت باقية. 

ولكن السيدة زينب عليها السَلم وقفت بشجاعة أمَي الُمؤمنني عليه السَلم أمام  
 يزيد ِف الشام، وقالت ِل:
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الى  ْرنىا وى ِ الى تىْمُحو ذىكى آلِِخِرنىا  )فىوى اَّللَّ ِة وى ادى عى نِلىا بِالسَّ وَّ
ى
تىمى ِِل ِي خى ِ اَّلَّ احْلىْمُد َّلِلَّ  تُِميُت وىْحيىنىا وى

ادىة(  هى  بِالشَّ
 
 

Den lärda kvinnan Seyyede Zainab frid vare över henne gjorde 

ett löfte om att människor kommer att fortsätta minnas Ahlul 

bayt frid vare över dem.  

Motståndare till Ahlul bayt Frid vare över dem förklarade sitt 

motstånd och hat mot profetens ädla hushåll frid vare över dem. 

Dessa sade: Lämna inget minne eller arv av Ahlul bayt.  

Men Seyyed Zainab frid vare över henne stod framför Yazeed i 

Shaam,  modigt likt sin far Amir Al-moemenin frid vare över 

honom och sade: Vid Allah kommer du sannerligen inte kunna 

utplåna vårt minne, du kommer inte heller kunna döda vår 

uppenbarelse, lov och pris tillkommer Allah som välsignade oss 

med glädje i den förste  och i martyrskap för vår siste.  

 

 
 واحلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني

 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll. 
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 الُمحارضة اثلاثلة 

Föreläsning Tre 

 
دينة   عنوان الُمحارضة: خروج االمام احلسني عليه السَلم من المى

Föreläsningens titel: Imam Husseins utgång från Medina Frid 

vare över honom  

  بسم اهلل الرمحن الرحيم 

I gud den nåderikes den barmhärtiges namn  

 

 احلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll  

 

مُ  َلى ى   السَّ نْيِ   ىلعى ى   احْلُسى ِ   وىىلعى ِ
نْيِ   بِْن   يلعى ى   احْلُسى نْيِ   وىىلعى احْلُسى ِد  ْوالى

ى
نْي   أ احْلُسى اِب  ْصحى

ى
أ ى   وىىلعى

م َلى لىيِْهُم السَّ  ُعى

 

Frid vare över dig Hussein och över Ali sonen till Hussein och 

Husseins övriga barn, frid vare över Husseins anhängare frid 

vare över dem alla.  

 

 قال اهلل عز وجل ِف سورة اِلنبياء: 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

ُمونى  وْ )ِعباٌد ُمْكرى ىْسِبُقونىُه بِالْقى لُون. ال ي ْعمى ْمِرهِ يى
ى
 (ِل وىُهْم بِأ

 

Allah den upphöjde och förhärligade sade i surat Al-Anbiya 

Jag söker tillflykt i Allah från den utstötta Shaitan 

“Hans tjänare som Han har bevisat stor heder; de talar inte 

förrän Han har talat, och de handlar [bara] när Han befaller.” 
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 السَلم ِف تفسَي اآليتني: قال االمام ابلاقر عليه

ْجرىى
ى
ا، وىأ هى لْقى ُهْم خى دى ْشهى

ى
أ ْشيىاءى وى

ى
لىقى اِْل َلُم، ُثمَّ خى لىيِْهُم السَّ ةى عى فىاِطمى ِليىاً وى داً وىعى لىقى حُمىمَّ  )خى

ُمونى  ابُُه، ِعباٌد ُمْكرى بْوى
ى
ُهْم أ تىُهْم، فى اعى ا طى لىيْهى ىْسِبُقونىهُ  ال  عى لُونى  ي ْعمى ْمِرهِ يى

ى
ْوِل وىُهْم بِأ  (بِالْقى

Imam Al-Baqir frid vare över honom förklarar innebörden för 

dessa två verser med följande: Han skapade Muhammed, Ali 

och Fatima frid vare över dem. Sedan skapade han resterande 

och bevittnade hans skapade över dessa tre. Han gav även en 

plikt för allt skapande att lyda dessa tre. Då dessa tre är porten 

till allt existerande. Sannerligen hedrade tjänare som inte agerar 

utan plikt från sin herre.  

 

اذا خرج االمام احلسني عليه السَلم من م  دينة جده رسول اهلل صّل اهلل  سؤال مهم: لمى
 عليه وآِل وسلم مع أهل بيته مجيعا؟ 

اذا توجه إَل كربَلء؟  ولمى

En viktig fråga: Varför lämnade Imam Hussein frid vare över 

honom sin farfars stad (profeten Muhammed frid vare över 

honom) och började sin färd tillsammans med sin familj mot 

Karbalaa?  

 اجلواب: 
 نفس اآلية من سورة اِلنبياء 

 قول اهلل تعاَل ِف اِلئمة المىعصومني عليهم السَلم:

ُمونى  لُون)ِعباٌد ُمْكرى ْعمى ْمِرهِ يى
ى
ْوِل وىُهْم بِأ ىْسِبُقونىُه بِالْقى  (. ال ي

Svaret: finns i samma verser som vi presenterade från Surat Al-

Anbiya 

Allah den upphöjde och förhärligade sade om de felfria 

Imamerna:  

“Hans tjänare som Han har bevisat stor heder; de talar inte 

förrän Han har talat, och de handlar [bara] när Han befaller.” 



43 
 

ن يسأل   وهذا اجلواب نفسه لُك مى

اذا قاتل أمَي   الُمؤمنني عليه السَلم معاويةلمى

اذا صالح االمام احلسن عليه السَلم معاوية  ولمى

 

Det är även samma svar på frågan: Varför krigade Amir Al-

Moemenin frid vare över honom mot Muawiya?  

Och varför slöt Imam Al-Hassan frid vare över honom fred med 

Muawiya? 

 

دينة وما جرى قبل اخلروجأسباب اخل  روج من المى

دينة  أسباب خروج االمام احلسني عليه السَلم من المى

ا صالح االمام احلسن عليه السَلم معاوية َكن من أهم رشوط الصلح إذا مات معاوية   ىمى ل
 ترجع اخلَلفة لإلمام احلسن عليه السَلم 

 سَلم وإذا َكن غَي موجود فتكون اخلَلفة لإلمام احلسني عليه ال

 ولكن معاوية خان الْشوط وكتب وصية أن تكون اخلَلفة البنه يزيد
 

Orsaken till utgången från medina och händelserna innan, 

anledningen till att Imam Hussein frid vare över honom lämnar 

Medina är på grund av följande: När Imam Al-Hassan frid vare 

över honom slöt fred med Muawiya var en av kraven att 

kalifatet skulle återfås till Imam Al-Hassan frid vare över 

honom, efter att Muawiya dör. Om Imam Al-Hassan frid vare 

över honom inte skulle vara existerande, skulle kalifatet ges till 

Imam Al-Hussein frid vare över honom.  

 

Men Muawiya följde inte det löftet och skrev ett eget 

testamente. I hans testamente stod det att kalifatet skuller ges 

till hans son Yazeed efter hans död.  
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 مات معاوية وصار يزيد يُرسل الرسائل لوالكئه حَّت يأخذوا ابليعة ِل من الُمسلمني َكهم 

دينة من االمام احلسني عليه السَلم ابليعة ولمى  دينة طلب وايل المى ا وصل الربيد إَل المى
 فرفض االمام احلسني عليه السَلم وقال: 

 )يزيد فاسق، قاتل انلفس، ومثِل ال يُبايع مثله( 

المىدينة أن يأخذ ابليعة من االمام احلسني   ثم وصل بريد آخر من يزيد يأمر حاكم 
 باإلكراه والقوة وأمره إذا رفض أن يقتله عليه السَلم 

دينة   َّللك قرر االمام احلسني عليه السَلم اخلروج من المى

Muawiya dog, då började hans son Yazeed skicka brev till sina 

ambassadörer för att få samtycke av samtliga muslimer om att 

han är deras befintliga kalif hädanefter. När breven anlände till 

staden Medina, bad ambassadören i Medina från Imam Hussein 

frid vare över honom om att ge sitt samtycke. Imam Hussein 

frid vare över honom vägrade ge sitt samtycke och sade 

följande: “Yazeed är omoralisk mördare, en person som mig 

följer inte en person som honom ”. 

 

Sedan kom ett annat brev från Yazeed till ambassadören i 

Medina om att ta samtycket från Imam Hussein frid vare över 

honom med tvång, ambassadören fick även order om att döda 

Imam Hussein om han vägrade ge sitt samtycke. Efter detta 

bestämde sig Imam Hussein frid vare över honom för att lämna 

Medina.  

 

دينة  ما قام به االمام احلسني عليه السَلم قبل خروجه من المى
 مجع االمام احلسني عليه السَلم مجيع أهل بيته ثم قام بأمرين قبل اتلحرك باجتاه مكة 

Vad Imam Hussein frid vare över honom gjorde innan han 

lämnade staden Medina  

Imam Hussein frid vare över honom samlade sitt hushåll och 

gjorde två saker innan han påbörjade sin färd mot Mecka.  
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 اِلمر اِلول: كتب وصايا ثَلثة:

 الوصية اِلوىل:

وسلم ويه اليت ِف دارها حدثت قصة  أعطاها ِلم سلمة زوجة انليب صّل اهلل عليه وآِل  
 حديث الكساء اَلماِّن، ويه أيضا اليت حُضت زواج فاطمة الزهراء عليها السَلم. 

 الوصية اثلانية:

لَّمىت   سى السَلم  عليه  العابدين  زين  االمام  رجع  ا  ولمى العليلة،  فاطمة  البنته  أعطاها 
 سَلم الوىصايا من أبيها إَل أخيها االمام زين العابدين عليه ال

 الوصية اثلاثلة: 

 أعطاها ِلخيه حممد بن احلنفية، واكن مكتوب ضمن الوصية ِلخيه:

رىْجُت  ا خى لىِب  )إِنَّمى آِِلِ  ِلطى لىيِْه وى ّلى اهلُل عى ي صى دِّ ِة جى مَّ
ُ
ِح ِِف أ  (اإْلِْصَلى

 

Första handlingen: han skrev tre olika testamente. 

 

Första testamentet: gav han till Um Salama som var profetens 

fru frid vare över honom och hans ädla hushåll. Um Salama var 

närvarande vid Fatima Al-Zahraas giftermål frid vare över 

henne. Hadith Al-Kisaa’ skedde även hemma hos henne.  

 

Andra testamentet: gav han till sin dotter Fatima Al-Alila frid 

vare över dem. När Imam Zayn Al-Abedin återvände till 

Medina efter tragedin i Karbalaa mottog han testamentet av sin 

syster.  

 

Tredje testamentet: gav han till sin bror Muhammad ibn Al-

Hanafiya, det stod även i detta testamente följande: “Jag gick ut 

för att be om reformer/rättvisa för min farfars Ummah/nation 

frid vare över honom och hans heliga hushåll”. 
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 اِلمر اثلاِّن اَّلي عمله االمام احلسني عليه السَلم قبل خروجه:

السَلم، وقرب  ذهب لوداع قرب جده صّل اهلل عليه وآِل وسلم، وقرب أمه فاطمة عليها  
 أخيه االمام احلسن عليه السَلم

 

ا خرجت قافلة االمام احلسني عليه السَلم َكنت بهيبة ووقار واكنت النساء حبماية  لمى
 بين هاشم، واكنت معهم السيدة زينب عليها السَلم

Den andra handlingen som Imam Hussein frid vare över honom 

utförde innan sin utgång från Medina var: att gå till sin farfars 

grav profeten Muhammed frid vare över honom och hans ädla 

hushåll för att ta farväl, han gick även till sin mors grav Fatima 

frid vare över henne. Imamen gick även till sin brors grav Imam 

Al-Hassan frid vare över honom.  

 

När Imam Husseins färd frid vare över honom gick ut från 

Medina var färden med prestige och värdighet. Kvinnorna 

skyddades av Bani Hashim, och fru Zeynab var med dem frid 

vare över henne. 

 

 مَلحظة مهمة عن أسفار السيدة زينب عليها السَلم

يلة عليها السَلم َخسة َكها مع اِلئمة المىعصومني باستثناء السفر  َكنت أسفار العق
 اِلخَي

دينة إَل الكوفة  السفر اِلول مع أمَي الُمؤمنني عليه السَلم من المى

دينة  السفر اثلاِّن مع اإلمام احلسن عليه السَلم من الكوفة إَل المى

دينة إَل  كربَلء السفر اثلالث مع االمام احلسني عليه السَلم من المى

السفر الرابع مع االمام زين العابدين عليه السَلم من كربَلء إَل الكوفة، ومنها إَل 
دينة  الشام، ثم اعدوا إَل كربَلء، ثم إَل المى

دينة إَل الشام  السفر اِلخَي مع زوجها عبد اهلل من المى
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En viktig notis om Fru Zeynabs olika färd frid vare över henne  

 

Al-Aqila som är en av hennes namn färdades i fem olika färd, 

alla dessa färd var tillsammans med de felfria imamerna frid 

vare över dem, förutom den sista färden.  

Den första färden var med Amir Al-Moemenin Frid vare över 

honom från Medina Till Kufa.  

Den andra färden var med Imam Al-Hassan frid vare över 

honom från Kufa till Medina.  

Den tredje färden var med Imam Al-Hussein frid vare över 

honom från Medina till Karbalaa. 

Den fjärden färden var med Imam Zayn Al-Abedin frid vare 

över honom från Karbalaa Till Kufa, sedan till Shaam, sedan 

tillbaka till Karbalaa, sedan tillbaka till Medina.  

Den femte och sista färden var med hennes man Abdullah från 

Medina till Shaam.  

  

ه رسول اهلل صّل اهلل عليه  قصة حدثت عند وداع االمام احلسني عليه السَلم قرب جد 
 وآِل وسلم

ذهب االمام احلسني عليه السَلم إَل قرب جده رسول اهلل صّل اهلل عليه وآِل وسلم،  
نام جده انليب صّل اهلل عليه وآِل وسلم  وبِق عنده ِف الليل، وأخذته غفوة فرأى ِف المى

 فصار يشكو إَله، ثم قال ِل رسول اهلل صّل اهلل عليه وآِل وسلم:

َل بدمائك، وأنت مع ذلك عطشان ال تُسىق   مَّ )حبييب يا حسني كأِّن بك عن قريب ُمرى
ل   وظمآن ال تُروى، حبييب إنى أباك وأمىك وأخاك قدموا يلعَّ وهم مشتاقون إَلك فعجِّ

 قدومك علينا( 

 

En händelse skedde när Imam Al-Hussein frid vare över honom 

skulle ta farväl från sin farfars grav Profeten Muhammed frid 

vare över honom och hans heliga hushåll.  
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Imam Al-Hussein frid vare över honom gick till profetens grav, 

och stannade kvar där till kvällen. Han somnade till vid graven 

och såg i drömmen hans farfar profeten Muhammed frid vare 

över honom och hans heliga hushåll. Imam Al-Hussein frid vare 

över honom började då prata ut till sin farfar om händelserna 

han genomgick. Profeten frid vare över honom svarade 

följande: “Åh Min älskade Hussein jag ser framför mig att inom 

snar framtid kommer du vara täckt med blod och sand över hela 

dig, utöver detta kommer du även vara törstig, du kommer inte 

heller hinna släcka ditt törst, min älskade Hussein din far, din 

mor och din bror  har kommit till mig och de saknar dig, skynda 

din färd mot oss.”  

 
 آخر وداع

 َكن آخر وداع لإلمام احلسني عليه السَلم مع ابنته فاطمة العليلة

 واكن ودااع فيه بكاء وحرقة

واكنت فاطمة َتتضن أباها االمام احلسني عليه السَلم ويه باكية تشمه وتضمه ويه  
 راضية بإرادة اهلل

En sista farväl  

En sista farväl var mellan Imam Al-Hussein frid vare över 

honom och hans dotter Fatima Al-Alila, denna farväl bestod av 

tårar och djup sorg. Fatima Al-Alila kramade om sin far Imam 

Al-Hussein frid vare över honom och grät i hans famn, hon hade 

även accepterat det Allah hade planerat.   

 
 اهلل ىلع حممد وآِل أمجعنيواحلمد هلل رب العالِمني وصّل  

 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll.  
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 الُمحارضة الرابعة

Föreläsning Fyra 
 

 عنوان الُمحارضة: مسلم بن عقيل عليه السَلم

Föreläsningens titel: Muslim ibn Aqeel frid vare över honom  
 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم 

I gud den nåderikes den barmhärtiges namn  
 

 احلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll  

 

مُ  َلى ى   السَّ نْيِ   ىلعى ى   احْلُسى ِ   وىىلعى ِ
نْيِ   بِْن   يلعى ى   احْلُسى نْيِ   وىىلعى احْلُسى ِد  ْوالى

ى
نْي   أ احْلُسى اِب  ْصحى

ى
أ ى   وىىلعى

م َلى لىيِْهُم السَّ  ُعى

 

Frid vare över dig Hussein och över Ali sonen till Hussein och 

Husseins övriga barn, frid vare över Husseins anhängare frid 

vare över dem alla.  

 

 قال اهلل عز وجل ِف سورة اِلحزاب: 
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

ِمنُْهم ْبىُه وى ٰ حنى ن قىىضى لىيِْه فىِمنُْهم مَّ ى عى ُدوا اَّللَّ هى ا اعى قُوا مى دى اٌل صى نى الُْمْؤِمِننيى رِجى ن يىنتىِظُر    )مِّ مى
لُوا تىبِْديًَل( ا بىدَّ مى  وى

Allah den upphöjde och förhärligade sade i surat Al-Ahzaab 

Jag söker tillflykt i Allah från den utstötta Shaitan 

"Bland de troende finns det män som håller fast vid de löften 

som de har avgett inför Gud; av dem har några fått ge sina liv; 

andra avvaktar [sin tur] utan att vackla i sin beslutsamhet." 
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َلُم قىالى  لىيِْه السَّ ِ عى بِْد اَّللَّ يِب عى
ى
ْن أ : :عى لَّمى آِِلِ وىسى لىيِْه وى ّلى اهلُل عى ِ صى  قىالى رىُسوُل اَّللَّ

ْد قىىض قى اتى فى بَّكى ُثمَّ مى حى
ى
ْن أ ُّ مى ِ ْبىهُ   )يىا يلعى ُهوى يىنْتىِظُر( حنى ُمْت فى ىْم يى ل بَّكى وى حى

ى
ْن أ مى  وى

 
ِAbu Abdullah frid vare över honom sade: profeten frid vare 

över honom och hans heliga hushåll berättade för mig:  

“Åh Ali den som älskar dig och sedan dör har sannerligen fått 

se sanningen, och den som älskar dig men inte dör, dessa är 

väntande ”. 

 

 

 الُمؤتمر االسَليم الكبَي
سنة   بسنة،  معاوية  يموت  أن  إَل    59قبل  السَلم  عليه  احسني  االمام  داع  هجرية، 

 اجتماع مجيع الشخصيات االسَلمية ورؤساء العشائر والقبائل ِف مكة، ِف موسم احلج

دينة إَل كربَلء بسنة واحدة. وهذا قبل خروج االمام احلسني ع  ليه السَلم من المى

واجتمع عنده َخسمائة تابيع ومائتان صحايب وأخربهم بأفعال معاوية وقال هلم أخاف 
 أن يُدرس هذا اِلمر، يعين يذهب االسَلم وينتِه

وأخربهم بأهل بيت انلبوة وحقهم ىلع الُمسلمني، وحبقه عليه السَلم ومزنتله، ثم طلب  
ا يرجعوا من احلجمنهم أن يت  حدثون بهذا إَل مجيع الُمسلمني لمى

 

Den stora islamiska konferensen  

Innan Muawiya dog på ett år, år 59 Hijri. Då bad Imam Al-

Hussein frid vare över honom till en islamisk konferens med 

huvudpersonerna och samtliga släkt vid dåtidens Mecka. Detta 

skedde under tiden för pilgrimsfärden.  

Denna händelse var även innan Imam Husseins utgång från 

staden Medina mot Karbalaa på ett år frid vare över honom.  

Vid denna konferens samlades 500 personer som var följare till 

Imamen och 200 kompanjoner. Han talade om för dem om 
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Muawijas agerande. Imamen talade även om för de samlade om 

hans oro, hotet mot islams undergång i samband med Muawijas 

agerande.  

Han berättade även för de samlade om om hans heliga hushåll 

och deras ansvar gentemot muslimerna. Han berättade också 

om sin plikt och sin position bland muslimerna. Han talade även 

för de att förmedla hans budskap till samtliga muslimer när de 

återvänder från pilgrimsfärden.  

 
 

 رسائل الُمسلمني بابليعة لإلمام 

ا من  الُمسلمني  رجوع  بعد  مكة  ِف  االجتماع  أخبار  الُمسلمون  انتْشت  وصار  حلج 
يرسلون الرسل والكتب يبايعون فيها االمام احلسني عليه السَلم ولكن االمام احلسني 

 عليه السَلم يعرف بعلم االمامة لم يكن الوقت مناسبا للتحرك 

 

Muslimernas brev om samhörighet till Imamen 

Nyheten om att Imamen hade samlat muslimerna i Mecka 

nådde samtliga muslimer efter att de återvände. Muslimerna 

började då skicka brev till Imamen om att de följer honom och 

visar sin samhörighet.  Imam Hussein frid vare över honom 

visste om att det inte var dags för något agerande ännu. Trots 

hans mottagande av breven från samtliga muslimer. Detta visste 

han tack vare hans kunskap och kännedom som Imam.  

 
 

 كتب أهل الكوفة 

Breven från folket i Kufaa 
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مات معاوية وأوىص البنه يزيد، وعندما رفض االمام احلسني عليه السَلم بيعة يزيد  
إَل مج اخلرب  إَل مكة، وصل  بيته  أهل  مع  الصحابة وخرج  الُمسلمني، وصار كبار  يع 

واتلابعني من الُمسلمني يُرسلون الكتب يبايعون االمام احلسني عليه السَلم بابليعة  
 والطاعة وانلرصة 

 
 

Muawiya dog och lämnade sitt testamente om att hans son 

Yazeed är efterträdaren. När Imam Hussein frid vare över 

honom avböjde samhörighet och att följa Yazeed som kalif, 

började han sin färd med sitt hushåll ut från Mecka. Denna 

nyhet nådde samtliga muslimer. De stora kompanjoner och 

följare till profetens heliga hushåll började skicka brev till 

Imamen för att visa sin solidaritet till sin tids Imam, Imam 

Hussein frid vare över honom.  

 
 

واكن ِف مقدمتهم كتب أهل الكوفة، ووصلت إَله من مجيع عشائر وقبائل العرب ِف  
 يكون امامهم وخليفتهم الكوفة، يطلبون من االمام القدوم إَل الكوفة إَلهم َلبايعوه، و

 
 

Kufaa folkets brev var bland de första breven. Breven nådde 

Imamen från samtliga släkt i Kufaa. De begärde även från sin 

tids Imam om att komma till Kufaa då de vill visa sin solidaritet 

och samhörighet till sin tids Imam. Detta för att han ska vara 

deras Imam och kalif i Kufaa.  
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 ارسال مسلم إَل الكوفة

بعد انتهاء مجيع الرسل والكتب من أهل الكوفة، واكن آخر الكتب الُمرسلة بيد هانئ 
بن هانئ وسعد بن عبد اهلل إَل االمام احلسني عليه السَلم ِف مكة، فكتب هلم كتابا  

خربهم بأنه سيبعث إَله مسلم بن عقيل فقال  أخربهم إنه فهم طلبهم وقصدهم، ثم أ
 عليه السَلم: 

 

Mulsim skickas till Kufaa 

 

Efter att Imamen läste samtliga brev från Kufaa folket, de sista 

breven togs emot av Imam Hussein frid vare över honom från 

Hani Bin Hani och Saad Ibn Abdullah som var brevbärarna till 

Mecka. Imamen skickade i sin tur brev till Kufaa där han skriver 

att han har förstått deras begäran och deras syfte. Han talade 

även om för de att han ska skicka Muslim Ibn Aqeel, i samband 

med detta skrev han följande till folket i Kufaa:  

 
 

نى 
ى
ْهِل بىييِْت()وىأ

ى
يِت ِمْن أ ثِقى ِمِّ وى اْبنى عى ِِخ وى

ى
ُْكْم أ  ا بىاِعٌث إَِلى

 ثم قال عليه السَلم هلم:

 إذا كتب يل مسلم بأن رأيكم كما ذكرتم ِف رسائلكم فسوف أقدم إَلكم
 

"Härmed sänder jag min bror, min farbrors son samt mitt tillit 

från mitt hushåll till er".  

Sedan sa Imamen frid vare över honom följande: Om Muslim 

talar om för mig att eran åsikt är likt era skickade brev kommer 

jag att påbörja min färd mot er.  
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 مسلم بن عقيل ابن عم االمام احلسني عليه السَلم
 

Muslim Ibn Aqeel är Imam Husseins farbrors son frid vare över 

dem. 

 
 أوال 

Punkt Ett 

 
 أبو عبد اهلل مسلم بن عقيل بن أيب طالب 

 ابن عم االمام احلسني عليه السَلم

عليه   الُمؤمنني  أمَي  بنت  رقية  اسمها:  السَلم،  عليه  احلسني  االمام  أخت  وزوجته 
 السَلم

ة  االمام احلسني عليه السَلم امام معصوم وقوِل ُحجى

مزنلة مسلم الكبَية، بدَلل قوِل عليه السَلم: أِخ،   وقوِل ِف مسلم بن عقيل دَلل ىلع 
 كما قال رسول اهلل صّل اهلل عليه وآِل وسلم ِلمَي الُمؤمنني عليه السَلم: أنت أِخ.

 وبدَلل قول االمام احلسني عليه السَلم ِف مسلم: ثقيت من أهل بييت. 

 وهذه مزنلة عظيمة تدل ىلع بلوغ مسلم مرتبة عظيمة من العلم والفضل
 

Abu Abdullah Muslim Ibn Aqeel Ibn Abi Talib  

Imam Husseins Farbrors son frid vare över dem  

Hans fru är Imam Husseins syster frid vare över honom. Hennes 

namn: Ruqaya Bint Amir Al-Moemenin frid vare över honom  

Imam Hussein frid vare över honom är en felfri imam, hans 

talan är en plikt för människor. 

Imamens talan om Muslim Ibn Aqeel frid vare över honom är 

bevis om Muslims höga värde och position. Beviset för hans 

värde  är när Imamen skriver “Min bror” i sitt brev till Kufaa 

folket. Likt Profetens talan och beskrivning om Amir Al-
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Moemenin när han sade följande : “Du är min bror”.  

En annan bevisning är när Imam Hussein skriver: “Mitt 

förtroende från mitt hushåll” om Muslim.  

Detta bevisar även att Muslim har nått en hög position från 

vetenskap och rättfärdighet.  

 
 ثانيا

 

Punkt Två 

 
 رسول اهلل صّل اهلل عليه وآِل وسلم يذكر مسلم بن عقيل 

َلم تلحب    لرسول اَّللى صّلى اَّللى عليه وآِل وسلىم يا رسول اَّللى إنك  )قال يلع عليه السى
 عقيَل؟ فقال: أي واَّللى إِّن ِلحبه حبني: 

ودله وإن  ِل،  طالب  أيب  حلب  وحبا  ِل  عيون  ِف    مقتول  حبا  عليه  فتدمع  ودلك؛  حمبة 
 املؤمنني، وتصِل عليه املَلئكة املقربون( 

 
Profeten frid vare över honom och hans heliga hushåll nämner 

Muslim Ibn Aqeel 

“Ali frid vare över honom sade till profeten frid vare över 

honom och hans heliga hushåll. Åh Allahs sändebud älskar du 

Aqeel? Profeten svarade: Ja, vid Allah jag älskar honom två 

typer av kärlek. En typ av kärlek till honom, och en annan för 

att Abu Talib älskar honom. Hans son kommer även att dödas i 

kärleken till din son. De troendes tårar kommer även falla för 

honom i sorg. De närmaste änglarna till Allah kommer att be 

över hans kropp”.  
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 مسلم ِف الكوفة
 

Muslim i Kufaa  

 
يصل مسلم بن عقيل إَل الكوفة وجيتمع مع كبار أهل الكوفة، ويبدأ بأخذ ابليعة من  

يقول ِل أقبل،   انلاس، وبايعه ثَلثون ألفا، وأرسل كتابا إَل االمام احلسني عليه السَلم
 وأخربه بكل يشء. 

 

Muslim anländer till Kufaa och samlar de högt uppsatta männen 

i staden. Han börjar även ta samtycket från människorna, 

samtycket om att Imam Hussein frid vare över honom blir deras 

ledare och kalif. 30 tusen människor gav sitt samtycke. Muslim 

skickade ett brev till Imam Hussein frid vare över honom där 

han ber Imamen om att påbörja sin färd mot Kufaa. Han skrev 

även om allt han var med om i Kufaa. 

 

يدخل عبيد اهلل بن زياد إَل الكوفة، وُيرسل رجاال يتهدد ويتوعد أهل الكوفة اَّلين 
ريدون مبايعة االمام احلسني عليه السَلم، ومن تهديداته سوف يقطع عليهم عطاء  ي

ال، وُيرسل أبناءهم إَل القتال ِف أطراف ابلَلد ابلعيدة   بيت المى
 

Obaid Allah ibn Ziyad anländer till Kufaa och skickar sina män 

i staden samt hotar de människor som gett sitt samtycke till 

Imamen. En av hoten var att frysa bidraget som gavs från 

statskassan. Ett annat hot var att skicka föräldrarnas barn ut i 

krig långt bort från sina hem.   

 

 مسلم يذهب لقتال ابن زياد 
 

Muslim påbörjar sitt krig mot Ibn Ziyad 
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ف ألفا  زياد وصاروا  َكن مع مسلم بن عقيل ثَلثون  يريدون عبيد اهلل بن  نهض بهم 
يتفرقون عن مسلم حَّت بِق منهم عدد قليل، وصار انلاس يرمونه باحلجارة من فوق  

 ابليوت
 

Muslim hade en arme på 30 tusen soldater, Muslims arme vände 

sig mot Muslim, och började istället tillhöra Obaid Allah Ibn 

Ziyads arme. Muslims soldater minskade drastiskt och till slut 

hade han endast några få soldater med sig. Människorna började 

kasta stenar mot Muslim från husens tak.  

 

 
وبعث عبيد اهلل بن زياد عيون يبحثون عن مسلم وعرف إنه ِف بيت هانئ بن عروة  

الكم ثم أصبح قتال وأمسكوا بهانئ وقال هلم ال أقوم فبعث إَله واعتقله ودار بينهم  
بتسليم أي واحد من أهل ابليت لكم وأمنع عنه اِلذى كما أمنعه من نفيس، ثم أمر  

 عبيد اهلل بن زياد بقتل هانئ ورميه من فوق القرص 
 

Obaid Allah ibn Ziyad skickade sina män för att leta efter 

Muslim, han fick reda på att Muslim befinner sig hemma hos 

Hani ibn Urwaa. Obaids män fick order om att tillfångata 

Muslim, vilket de gjorde. De började med att prata och till slut 

utlöstes ett krig. Obaids soldater tillfångatog även Hani ib 

Urwaa. Urwaa talade om för Obaids män att han inte tänker 

lämna över en person som tillhör profetens heliga hushåll frid 

vare över dem, han sa även att han skyddar profetens hushåll 

från allt ond, som han gör för sig själv. Obai Allah Ibn Ziyad 

gav order om att döda Hani och kasta ner hans kropp från 

slottets tak.  
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 مسلم ِف بيت طوعة
 

Muslim hemma hos Tawaa 

 
صار مسلم بن عقيل وحيدا ِف أزقة الكوفة، حَّت وقف باب بيت المرأة اسمها طوعة،  

أحد أذهب إَله، أنا    طلب منها ماء، ثم طلبت منه أن يذهب فقال هلا أنا ليس عندي 
اء والطعام، وبِق   مسلم بن عقيل، فاعتذرت منه، وأدخلته دارها ختدمه وتقدم ِل المى
ا جاء ودل طوعة انتبه هلا إنها تَتدد ىلع ماكن ِف ابليت،   َللته يصِل ويقرأ القرآن، ولمى

رها، فسأهلا فأخذت منه عهدا أال خُيرب أحدا ووعدها، فأخربته بأن مسلم بن عقيل ِف دا
 فانتظر حَّت أصبح الصباح وذهب مَساع إَل قرص اخلَلفة

 

Muslim blev lämnad ensam i Kufaas gator, slutligen hamnade 

han utanför en kvinnas dörr vars namn var Tawaa. Han frågade 

kvinnan om vatten. Tawaa bad Muslim om att lämna och röra 

sig bort från hennes dörr efter att ha druckit vattnet. Han talade 

om för Tawaa att han är ensam och inte har någonstans att ta 

vägen, och sa följande: Jag är Muslim Ibn Aqeel. Hon bad om 

förlåtelse och välkomnade Muslim in i sitt hem och serverade 

honom mat och vatten. Muslim spenderade natten med böner 

och läsning av den heliga koranen. Tawaas son märkte att hans 

mor besöker en del av huset oftare än vanligt. Han frågade sin 

mor Tawaa om detta, han lovade henne att inte berätta något för 

någon. Hon talade om för honom att Muslim Ibn Aqeel är i 

hemmet. Han väntade till soluppgång och rörde sig skyndsamt 

till kalifatets slott.  

 
 ارسال جيش العتقال مسلم وقتله

 

En arme sänds för att tillfångata Muslim och döda honom  
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يد اهلل  وصل ابن طوعة للقرص وذهب إَل عند أبيه حممد بن اِلشعث وأخربه، فانتبه عب
ذهب،   من  طوق  اجلائزة  فأعطاه  اِلشعث،  بن  حممد  فأخربه  اخلرب،  ما  فسأِل  زياد  بن 

 وأعطى حممد بن اِلشعث َخسمائة جندي َلذهب ويعتقل مسلم 

 فذهبوا إَل دار طوعة ودار قتال كبَي لم يستطيعوا رغم أعدادهم الكبَية أن يعتقلوه 

 يُمسك الرجل ويريم به إَل سطح ادلار واكن من شجاعة مسلم بن عقيل وقوته أن 

زيد من اجليش   وأرسل رسوال إَل عبيد اهلل بن زياد يطلب المى

 ثم عملوا حفرة مكروا ِل حبيلة وجعلوه يسقط فيها ثم اعتقلوه 

 وأخذوه للقرص فأمر عبيد اهلل بن زياد أن يقطعوا رأسه ويرمونه من فوق القرص ففعلوا
 
 

Tawaas son anländer till slottet och gick även till sin far 

Muhammed Ibn Al-Ashath och berättade för honom om 

Muslims plats. Obaid Allah Ibn Ziyad la märke till detta och 

frågade om saken. Muhammed Ibn Al-Ashath berättade för 

kalifen om Muslims plats och fick även ett pris som bestod av 

ett halsband av guld. 500 soldater gick tillsammans med 

Muhammed Ibn Al-Ashath för att tillfångata Muslim. Soldater 

begick till Tawaas hus och ett blodigt krig utbröt. Soldaterna 

hade även svårt att tillfångata Muslim trots den stora mängden 

soldater.  

Muslims var modig och stark och kunde ta tag i en soldat och 

kasta honom över husets tak.  

En sändebud skickades till Obaid Allah Ibn Ziyad med begäran 

om fler soldater och förstärkning.  

Till slut planerade dessa soldater en fälla för Muslim. De grävde 

ett hål i marken som Muslim föll i sedan tillfångatogs Muslim. 

Muslim fördes till slottet, Obaid Allah Ibn Ziyad gav order om 

att halshugga Muslim och sedan kasta honom från slottets tak.  
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 حممد بن اِلشعث واعئلته
 

Muhammed Ibn Al-Ashath och sin familj 

 
 ِلشعث بن قيس الكندي رشك ِف دم أمَي الُمؤمنني عليه السَلمأبوه ا

 وابنه حممد بن اِلشعث رشك ِف دم مسلم بن عقيل

 وابنه قيس بن اِلشعث رشك ِف دم االمام احلسني عليه السَلم 

 وبنته جعدة رشكت ِف دم االمام احلسن عليه السَلم
 

Hans far Al-Ashath Ibn Qais Al-Kindi var delaktig i Amir Al-

Moemenins död frid vare över honom.  

Hans son Muhammed Ibn Al-Ashath var delaktig i Muslim Ibn 

Aqeels död frid vare över honom.  

Hans andra son Qais Ibn Al-Ashath var delaktig i Imam 

Husseins död frid vare över honom. 

Hans dotter Ju’da var delaktig i Imam Al-Hassans död frid vare 

över honom.   

 اتلَّمثيل جبثة مسلم وهانئ
 

Tortyr av Muslims och Hanis dödar kroppar 

 
يِّت، ولكن عبيد اهلل بن زياد لعنه اهلل أمر بربط   لقد نىه االسَلم عن اتلمثيل جبثة المى

 ا ِف أزقة الكوفةجثة مسلم بن عقيل وجثة هانئ بن عروة باخليل وصاروا يسحبونهم
 

Islam förbjöd tortyr och skada av en död människas kropp. Men 

Obaid Allah Ibn Ziyad Allah förbanna honom gav order om att 

tortera deras kroppar och att binda deras kroppar i hästarnas 

klovar, hästarna drog i sin tur deras kroppar runt Kufaas gator 

frid vare över dem.  
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 مسلم بن عقيل أول شهداء كربَلء
 

Muslim Ibn Aqeel, den första martyren i Karbalaa 
 

 ادلَلل اِلول 

Första bevisningen 

 
حينما بِق االمام احلسني عليه السَلم وحيدا وقف ونادى أسماء بعض الشهداء واكن  

 أول اسم مسلم وهانئ:

هانئ بن عروة يا حبيب بن مظاهر يا فَلن يَل فَلن يا أخوان  )يا مسلم بن عقيل يا  
 الصفا وأبطال اهليجاء مايل أناديكم فَل جتيبون(

 

När Imam Al-Hussein frid vare över honom stod ensam, ropade 

han upp martyrernas namn och det första namnet han ropade 

upp var Muslims namn och Hani. Han sade följande: “Åh 

Muslim Ibn Aqeel, Åh Hani Ibn Urwaa, Åh Habeeb Ibn 

Muthaher, Åh…, Åh bröderna i Saffa, Åh Hayjaas hjältar varför 

svarar ni inte på mitt rop ”. 

 
 ادلَلل اثلاِّن 

Bevis två  

 
ال عن االمام الصادق عليه السَلم ِف زيارة   اِلنصار أنه قال قل: روى صفوان اجلىمى

عىُكمْ  ىْم يىُكْن ِِف احْلىائِِر مى ْن ل ى مى نى ِِف احْلىائِِر ِمنُْكْم وىىلعى ْن َكى ى مى ُم ىلعى َلى  السَّ

ِن  احْلىسى بِْن  قىاِسِم  وى الُْمْؤِمِننيى  ِمَِي 
ى
أ بِْن  بَّاِس  الْعى ْضِل  الْفى يِب 

ى
أ يى  ْوالى مى وى يِِّدي  سى ُخُصوصاً 

ِقيٍل   عى بِْن  ُمْسِلِم  ُم  وى َلى السَّ يىايِحِّ  الرِّ ِهيِد  الشَّ احْلُرِّ  وى اِهٍر  ُمظى بِْن  ِبيِب  وىحى ةى  ُعْروى بِْن  اِِّن  وىهى
تُهُ  اكى بىرى ِ وى رىمْحىُة اَّللَّ يعاً وى ِ ايِلَّ مجى وى مى اِِت وى ادى لىيُْكْم يىا سى  عى



62 
 

Safwaan Al-Jammal återberättade från Imam Al-Sadiq frid vare 

över honom i kompanjonens åkallelse: Frid vare över dem som 

var runt Imam Husseins grav och frid vare över de som inte var 

runt Imam Husseins grav.  

 

Speciellt min herre och hjälte Abi Al-Fadhl Al-Abbas Ibn Amir 

Al-Moemenin och Qasim Ibn Al-Hassan och Muslim Ibn Aqeel 

och Hani Ibn Urwaa och Habeeb Ibn Muthaher och Al-Hurr 

martyren Al-Riyahi, frid vare över er mina herrar och Allahs 

barmhärtighet och välsignelser över er.  

 

 السَلم ىلع مسلم بن عقيل ورمحة اهلل وبراكته

 واحلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني

  

Frid vare över Muslim Ibn Aqeel, Allahs barmhärtighet och 

välsignelser över honom. 

  

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll.  
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 الُمحارضة اخلامسة 

Föreläsning Fem 
 

 عنوان الُمحارضة: المىسَي إَل كربَلء 
 

Föreläsningens titel: Färden till Karbalaa 
 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

I gud den nåderikes den barmhärtiges namn  
 

 احلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني 
 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll  
 

مُ  َلى ى   السَّ نْيِ   ىلعى ى   احْلُسى ِ   وىىلعى ِ
نْيِ   بِْن   يلعى ى   احْلُسى نْيِ   وىىلعى احْلُسى ِد  ْوالى

ى
نْي   أ احْلُسى اِب  ْصحى

ى
أ ى   وىىلعى

م َلى لىيِْهُم السَّ  ُعى
 

Frid vare över dig Hussein och över Ali sonen till Hussein och 

Husseins övriga barn, frid vare över Husseins anhängare frid 

vare över dem alla.  
 

 

 ل اهلل عز وجل ِف سورة النساء: قا
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

ْشيىًة( دَّ خى شى
ى
ْو أ

ى
ِ أ ْشيىِة اَّللَّ خى ْونى انلَّاسى كى ْشى لىيِْهُم الِْقتىاُل إِذىا فىِريٌق ِمنُْهْم خيى ا ُكِتبى عى  )فىلىمَّ

 

Allah den upphöjde och förhärligade sade i surat Al-Nisaa 

Jag söker tillflykt i Allah från den utstötta Shaitan 

"Några av dem visar sådan fruktan för människorna som skall 

visas Gud - ja, större fruktan" 
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 تفسَي اآلية يقول االمام الصادق عليه السَلم:

ا بن يلع عليهما السَلم. كتب اهلل عليه وىلع أهل اِلرض أن يُقاتلو  احلسني  ِف  )نزلت
 معه( 

 

Imam Al-Sadiq frid vare över honom förklarar innebörden av 

denna vers genom följande: Denna vers kom för Hussein son 

till Ali frid vare över dem. Allah gav order om att jordens 

befolkning skall kriga med honom, vid hans sida.  

 
 خروج االمام احلسني عليه السَلم من مكة

 
 Imam Husseins utgång från Mecka frid vare över honom  

 
ا عزم االمام عليه السَلم ىلع المىسَي إَل العراق كتب كتابا قال فيه: ىمى  ل

ْن حلىِ  ا بىْعُد، فىإِنَُّه مى مَّ
ى
اِشٍم، أ ٍّ إَِلى بىيِن هى ِ نْيِ بِْن يلعى ِ الرَّمْحىِن الرَِّحيِم، ِمنى احْلُسى قى يِب  )ِمْسِب اَّللَّ

ىمْ اسْ  ىلَّفى عىينِّ ل ْن ختى مى ، وى بْلُغِ  تُْشِهدى تْحى  يى م الْفى َلى  (وىالسَّ

 

När Imamen frid vare över honom bestämde sig för att börja sin 

färd mot Irak skrev han ett brev: "I Guds den nåderikes den 

barmhärtiges namn från Hussein Ibn Ali till Bani Hashim 

(Hashim släkten) enligt nedan, den som följer mig kommer att 

uppnå martyrskap, den som avviker från mig kommer inte 

uppnå öppningen, frid vare med er".  

 

 الفتح ِف أحاديث أهل ابليت عليهم السَلم 

  

Öppningen som Imamen skriver om utifrån profetens heliga 

hushålls Hadither, frid vare över dem  
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 هو يوم العدل اإللِه ويوم اثلأر

 ادلَلل: قول االمام المىهدي عليه السَلم ِف داعء انلدبة: 

ى نىارِشُ رىايىِة الُْهدى تِْح وى اِحُب يىْوِم الْفى ْينى صى
ى
 ()أ
 

Det är den dagen där Allahs rättvisa verkställs, det är även 

dagen då hämnden tas.  

Beviset för detta: Imam Al-Hadi frid vare över honom säger i 

Nudbaa Åkalleslen: "Var är han som står för uppståndelsens 

dag, och den som flaggar med vägledningens flagga". 

 
رَّت بها القافلة احلسينية نازل اليت مى  اِلماكن والمى

 
 De platserna som den Husseinitiska färden passerade förbi  

 
نازل اليت سار فيها اإلمام احلسني عليها السَلم َكنت طريقا للسفر معروفا عند   المى

 العرب لذلين يسافرون من مكة إَل العراق واكنت ثَلثة طرق 
 

De platserna som Imam Hussein frid vare över honom 

passerade förbi var vägen som människor använde för transport, 

vägen var även känd för araberna som färdades mellan Mecka 

och Irak. Det fanns även tre olika vägar att välja.  
 

 اِلول: إَل ابلرصة

 اثلاِّن: إَل الكوفة

 : إَل الشاماثلالث

Första vägen: Till Basraa 

Andra vägen: Till Kufaa 

Tredje vägen: Till Shaam  
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وسار اإلمام عليه السَلم بالطريق الُمؤدي إَل الكوفة ولكن غَي الطريق إَل كربَلء 
 بعد لقاء احلر 

 

Imamen frid vare över honom valde vägen som leder till Kufaa. 

Men Imamen ändrade riktningen och valde en väg som leder till 

Karbalaa efter att han träffade hurr. 

 
 سبب مسَي اإلمام احلسني عليه السَلم إَل العراق

 
Anledningen till Imam Husseins färd till Irak frid vare över 

honom  

 
 السبب اِلول: 

 

Första Anledningen  

 
كتابه   ِف  الُمفيد  الشيخ  رواية  ذلك  ىلع  وادلَلل  القدوم،  منه  طلبوا  الكوفة  أهل  إن 

 اإلرشاد خلطبة االمام احلسني عليه السَلم ِف يوم اعشوراء، قال فيها:

تىتيِْن ُكتُ 
ى
َّتَّ أ ىْم آتُِكْم حى ا انلَّاُس إِِّنِّ ل هى يُّ

ى
يْنىا فىإِنَُّه    بُُكمْ )أ

لى ْم عى ِن اقْدى
ى
َّ رُُسلُُكْم أ ى ْت يلعى قىِدمى وى

احْلىقِّ  ى وى ى الُْهدى نىا بِكى ىلعى عى ْمى ْن جيى
ى
ى أ اٌم لىعىلَّ اَّللَّ ىا إِمى  (لىيْسى نلى

  

Kufaa folket vädjade om Imamens ankomst. Beviset för detta 

är Sheikh Mufids återberättelse i hans bok Al-Irshad där han 

skriver om Imam Husseins predikan under Ashuraa dagen frid 

vare över honom. "Åh folket, jag började inte min färd mot er 

innan jag fick era brev och era budbärare. Där ni skriver och 

vädjar om min ankomst, ni skriver även att ni saknar en Imam, 

och ber Allah om att jag samlas med er i vägledningens och 

rättvisans syfte".  
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 السبب اثلاِّن: 

 Andra Anledningen  

 قول االمام احلسني عليه السَلم ضمن خطبة ِل:

يصى عن يوم ُخطَّ بالقلم(  )ال حمى

Imam Hussein frid vare över honom säger i en av sina predikan: 

" Ingen återvändo finns från en dag som är skriven med penna"  

 
 السبب اثلالث: 

Tredje Anledningen:  

 
 قال اإلمام يلع اهلادي عليه السَلم ِف وصف اِلئمة عليهم السَلم: 

تِه اِملُونى بِإِرىادى ( )الْعى ِ ْمِر اَّللَّ
ى
 ()الُْمْظِهِرينى ِِل

  

Imam Ali Al-Hadi frid vare över honom sade i beskrivningen 

av Imamerna frid vare över dem följande: "Dem som visar 

Allahs vilja och plikt". "Dem som fullföljer Allahs vilja".  

 

 السبب الرابع 

Fjärde Anledningen: 

 

وإن   يقتلوه  أن  اهلل  لعنه  يزيد  بأوامر  السَلم  عليه  اإلمام  بأستار  عرف  متعلقا  َكن 
 الكعبة، فخرج منها لعدم هتك حرمة بيت اهلل

 

Imam Hussein frid vare över honom fick reda på Yazids order 

må Allah förbanna honom, ordern var att döda Imamen även 

om han fäste sig på Kaabas väggar. Det var även ytterligare en 

anledningen till Imamens utgång från Mecka, för att bevara den 

heliga platsens värde.  
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 بعض ما قام به االمام احلسني عليه السَلم قبل خروجه من مكة 
 

En rad ageranden från Imam Hussein frid vare över honom före 

utgången från Mecka 

 
 أوال 

Första  

 
ى أم الُمؤمنني يبيك عندها، ويشكو إَل اهلل، ذهب عند قرب جدته الطاهرة خدجية الكرب

 ويودعها.
 

Imamen begick till sin mormors grav heliga Khadijat Alkubra, 

de troendes mor. Imamen grät, vände sig till Allah om 

förtrycket han gick igenom samt tog farväl från henne.  

 
 ثانيا

Andra 

 
 من اخلطبة قال عليه السَلم: خطب بني انلاس، ومن ض

اء اهلل نفسه،  ِلقى ناً ىلع  ُموىطِّ تىه، وى ِفينىا ُمْهجى ن َكن باذاًل  انا أهل ابليت، مى )رِضا اهلل رِضى
نا، فإِّنِّ راحٌل ُمصِبحاً إن شاء اهلل( عى ل مى ْحى  فلَْيى

 

Imamen predikade bland folket, en del av predikan lyder som 

följande: "Allah tillfredsställande är att tillfredsställa oss, 

profetens heliga hushåll. Den som offrar sin själ för oss, och har 

den starka vilja att offra sig för Allah kan följa oss i färden mot 

Karbalaa, jag lämnar vid soluppgång om Allah vill".  
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 ثاثلا

Tredje 

 
السَلم إَل أهل استقبال   الكوفة وإرسال مسلم بن عقيل سفَيا منه عليه  رسل أهل 

 الكوفة
 

Imamen tog emot breven från folket i Kufaa och sänder Muslim 

Ibn Aqeel frid vare över dem som ambassadör till Kufaa.  

 
 بعض أحداث الطريق

 

Några av de händelser som ägde rum på vägen till Karbalaa  

 
 اِلول:

 

 Första händelsen  

 
دينة ِف السابع عْش من شهر رجب سنة     60خرج االمام احلسني عليه السَلم من المى

 هجرية باجتاه مكة. 

وخرج من مكة ِف اَلوم اثلامن من شهر ذي احلجة، ووصل كربَلء ِف اَلوم اثلاِّن من  
 شهر حمرم احلرام.

 

Imam Husseins utgång frid vare över honom från Medina den 

17:e i månaden Rajab år 60 Hijri, i riktning mot Mecka. 

Imamen gick ut från Mecka den åttonde i månaden Thu Al-

Hujja och anländer till Karbalaa den andra dagen i månaden 

Muharram.  
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 اثلاِّن:
 

Andra  

 
اهلل َسية من اجلنود، إلجبار االمام احلسني عليه ارسال وايل مكة بأمر يزيد لعنهما  

بيته  أهل  معه من  ن  ومى االمام  بينهم وبني  الكوفة، وحصل  إَل  اَّلهاب  بعدم  السَلم 
 وأنصاره عليهم السَلم قتال، ولم يقدروا ىلع منعهم.

 

Den styrande guvernören i Mecka sände sina soldater i order 

från Yazid må Allah förbanna dem mot Imam Hussein frid vare 

över honom, dessa soldater hade i order att stoppa Imamen från 

att börja sin färd mot Kufaa. Det skedde då en strid mellan dessa 

soldater och Imamens heliga hushåll frid vare över dem. Men 

soldaterna kunde inte hindra imamen från att börja sin färd mot 

Kufaa.  

 
 اثلالث:

 

Tredje: 

 
إَله ويطلبون منه عدم   يتوسلون ويستشفعون  ببعض بين هاشم وغَيهم  االمام  لقاء 
اَّلهاب إَل العراق، ومنهم: عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن جعفر الطيار، والفرزدق،  

بايعه، كما حصل مع أبيه أمَي الُمؤمنني عليه  واكنوا مجيعا يتوقعون اخليانة والغدر ممن  
 السَلم، ومع أخيه االمام احلسن عليه السَلم.

العراق   حنو  مسَيته  خَلل  لَلسَتاحة  توقفه  أماكن  ِف  الرجال  بعض  لِق  وكذلك 
 وكذلك نصحوه بالرجوع، ولكن اإلمام عليه السَلم يعمل بأمر اهلل عز وجل: 

ىْسِبقُ  ُمونى الى ي ( )ِعبىاٌد ُمْكرى لُونى ْعمى ْمِرهِ يى
ى
ْوِل وىُهم بِأ  ونىُه بِالْقى
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Imamen träffade några av Bani Hashim och andra som ber om 

att Imamen inte ska färdas mot Irak. Av dessa var: Abdullah Ibn 

Abbas, Abdullah Ibn ibn Jaafar Al-Tayyar, Al-Farazdaq. Dessa 

förväntade sig ett svek från människorna i Kufaa som 

välkomnade Imamen. Likt händelserna och sveket som 

Imamens far Ali Ibn Abi talib och hans bror imam Al-Hassan 

frid vare över dem fick utstå.  

Imamen träffade även en rad andra personer i vägen och vid 

viloplatserna, även dessa personer talade om för Imamen att 

vända färden samt återvända till Mecka. Men Imamen följer 

Allahs väg och order. "Ärade tjänare som inte föregår honom 

när de säger, och de handlar på hans befallning." 

 
 الرابع: 

 

 Fjärde:  

 
عليهم السَلم بقافلة اإلمام عليه السَلم  اتلحاق بعض أنصار اإلمام احلسني عليه و

 خَلل الطريق 

اء وتسَتيح القافلة  واتلحاق انلاس بقافلة اإلمام عند ُك ماكن يتوقف فيه َلزتود بالمى
 

Några av Imam Husseins följare frid vare över dem anslöt sig 

till Imamens färd längst vägen.  

Anhängare anslöt sig till imamens tåg vid alla viloplatser som 

imama stannade vid för att fylla på med vatten och vila.  

 
 اخلامس:

 

Femte : 
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 لقاء احلر بن يزيد الريايح، وَتويل مسَي القافلة احلسينية حنو كربَلء

اإلمام   احلر مع جنوده خلف  السَلم، وصّل  اإلمام عليه  لطلبات  احلر  والتسليم من 
 ليه السَلم وقت الصَلة احلسني ع

وإنما َكن   السَلم،  باإلمام احلسني عليه  بأنه جعجع  تنقل  اليت  اِلخبار  وعدم صحة 
اإلمام احلسني  بأمر  وذلك  راحتهم،  القافلة  نساء  تأخذ  ليك  القافلة  بعيدا عن  يميش 

 عليه السَلم
 

Imamens träff med Hurr Ibn Yazid Al-Riyahi och ändring av 

tågets riktning mot Karbalaa. Hurr utförde allt imamen begärde 

frid vare över honom, Hurr bad även med sina soldater bakom 

Imam Al-Hussein frid vare över honom när tiden för bönen föll.  

Det finns även inga källor som tyder på att Hurr skrek på 

Imamen frid vare över honom, Hurr tillsammans med sina 

soldater följde Imamens tåg men på avstånd. Detta var även en 

order från Imamen för att kvinnorna i Imam Husseins tåg skulle 

få vara ifred, fred vare över honom. 

 
 السادس:

 
Sjätte: 

 
 اثلعلبية وتفرق انلاس عن االمام عليه السَلم وصول خرب شهادة مسلم بمنطقة اسمها  

 

Imam Hussein frid vare över honom fick reda på Muslims 

martyrskap i ett område vars namn är "Al-Tha’labiya". 

Människorna splittrades från Imamen frid vare över honom 

efter det beskedet.  
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 السابع:
Sjunde:  

 
لإلمام احلسني عليه السَلم باإلمساك بعبد اهلل بن يقطر وقتله وشهادته  وصول خرب  

 ِف الكوفة
 

Imam Hussein frid vare över honom fick reda på att Abdullah 

ibn Yaqtar har tillfångatagits och dödats samt uppnått 

martyrskap i Kufaa.  

 
 اثلامن:

 
 Åttonde:  

نايا  تأخذ اإلمام عليه السَلم   نام فارس يقول: القافلة تسَي والمى غفوة قليلة فَيى ِف المى
 تسَي معهم

 ويسأِل ودله يلع اِلكرب عليه السَلم: أ لسنا ىلع احلق؟

 فقال االمام عليه السَلم: بّل. 

 فقال يلع اِلكرب عليه السَلم: ال نُبايل وقعنا ىلع المىوت أو وقع المىوت علينا 
 

Imamen frid vare över honom vilade och somnade till en stund, 

Imamen drömde och såg i drömmen en riddare som säger till 

Imamen "Er färd är gående, ert öde och slut följer även er".  

Ali Al-Akbar Imamens son frågar Imamen frid vare över dem : 

"Är vi inte på rättvisans väg?".  

Imam Hussein svarade: Ja.  

Ali Al-Akbar svarade: "Då kvittar det för oss om vi faller på 

döden eller om döden faller på oss". 
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 اتلاسع:
 

Nionde  

 
حصار الكوفة بأمر عبيد بن زياد لعدم ورود اإلمام احلسني عليه السَلم إَلها، وعدم  

 سني عليه السَلم اتلحاق أي أحد من الكوفة إَل نرصة اإلمام احل
 

Kufaa folket omringades med order från Obaid ibn Ziyad för att 

neka Imam Hussein tillträde in till staden frid vare över honom. 

Ingen av Kufaa folket fick heller lov att ansluta sig för att stödja 

Imam Hussein frid vare över honom.  

 
 العارش: 

 
Tionde:  

 
وصول اإلمام احلسني عليه السَلم مع أهل بيته وأنصاره عليهم السَلم إَل كربَلء يوم  
واهليئات   اتلكيات  بإضاءة  كربَلء  أهايل  يقوم  ذلك  وبسبب  حمرم،  شهر  من  اثلاِّن 
واحلسينات ووضع الَلالت والمىشاعل وتزيينها يوم اثلاِّن من شهر حمرم، وتعين فرحهم 

ا أرض باستقبال  إَل  وصوهلم  عند  السَلم  عليهم  وأنصاره  بيته  وأهل  احلسني  إلمام 
 كربَلء

ثم جيعلون إضاءتها محراء ِف َلل يوم العارش من شهر حمرم تعبَيا عن احلزن بشهادة  
 اإلمام احلسني وأهل بيته وأنصاره عليهم السَلم

 

Imam Hussein tillsammans med sitt hushåll och anhängare frid 

vare över dem anländer till Karbalaa den andra dagen av 
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månaden Muharram. Det är även därför som människorna i 

Karbalaa belyser staden med olika ljus ställningar och 

Husseyniyat, detta görs den andra dagen av Muharram varje år 

för att återuppliva det minnet som ett välkomnande för 

Imamens ankomst med sitt hushåll och sina anhängare frid vare 

över honom och hans heliga hushåll. 

Dessa ljus omvandlas till röda den tionde dagen av månaden 

Muharram för att symbolisera sorg, då Imamen, hans hushåll 

och anhängare frid vare över dem dör och uppnår martyrskap 

den dagen. 

 

 
 السَلم عليك يا أبا عبد اهلل احلسني ورمحة اهلل وبراكته 

 

Frid vare över dig Åh Aba Abdullah Al-Hussein  

   
 احلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل الطاهرين و
 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll.  
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 الُمحارضة السادسة 

Föreläsning Sex 

 
 احلسني عليه السَلمعنوان الُمحارضة: أنصار االمام 

 

Föreläsningen titel: Imam Husseins anhängare frid vare över 

honom  
 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 

I gud den nåderikes den barmhärtiges namn  

 

 احلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني 

 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll  

 

مُ  َلى ى   السَّ نْيِ   ىلعى ى   احْلُسى ِ   وىىلعى ِ
نْيِ   بِْن   يلعى ى   احْلُسى نْيِ   وىىلعى احْلُسى ِد  ْوالى

ى
نْي   أ احْلُسى اِب  ْصحى

ى
أ ى   وىىلعى

م َلى لىيِْهُم السَّ  ُعى
 

Frid vare över dig Hussein och över Ali sonen till Hussein och 

Husseins övriga barn, frid vare över Husseins anhängare frid 

vare över dem alla.  

 
 قال اهلل عز وجل ِف سورة آل عمران: 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

صابى 
ى
ا أ نُوا لِمى ِثٌَي فىما وىهى ُه ِربِّيُّونى كى عى ْن ِمْن نىيِبٍّ قاتىلى مى يِّ

ى
أ كى ُعُفوا  )وى ما ضى ِ وى ِبيِل اَّللَّ ُهْم ِِف سى

ا اْستىاكنُوا(  مى  وى
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Allah den upphöjde och förhärligade sade i surat Al-Imran 

Jag söker tillflykt i Allah från den utstötta Shaitan 

"Hur många profeter har inte måst kämpa [för tron], följda av 

skaror av män som vigt sina liv åt Gud. De fällde inte modet 

inför de [prövningar] de måste utstå för Guds sak; de sviktade 

inte och gav inte vika [för fienden]". 

 
 

نىد من فروع كتاب الاكِف  تفسَي اآلية ِف حديث صحيح السَّ

 يقول االمام الصادق عليه السَلم: 
 

Förklaringen för denna vers utifrån en sann och trovärdig källa 

från en bok av serien som Al-Kafi, Där säger Imam Al-Sadiq 

frid vare över honom förklaringen för versen:  

 

 
نَُّكمْ 

ى
ُد أ ْشهى

ى
ِ  )أ اُر اَّللَّ نْصى

ى
ا قىالى  أ مى ُ  كى اَلى   تىبىارىكى  اَّللَّ تىعى  ِِف ِكتىابِِه:  وى

يِّ 
ى
أ كى ُعُفوا  )وى ما ضى ِ وى ِبيِل اَّللَّ صابىُهْم ِِف سى

ى
ا أ نُوا لِمى ِثٌَي فىما وىهى ُه ِربِّيُّونى كى عى ْن ِمْن نىيِبٍّ قاتىلى مى

ا اْستىاكنُوا(  مى  وى

نْتُم ا اْستىكى مى ُعْفتُْم وى ا ضى مى نْتُْم وى ا وىهى مى  . فى

 

"Vid Allah är jag  vittne om att ni är Allahs anhängare/stödjare 

likt versen där Allah den upphöjde och rättfärdighet säger: Hur 

många profeter har inte fått kämpa [för tron], följda av skaror 

av män som vigt sina liv åt Gud. De fällde inte modet inför de 

[prövningar] de måste utstå för Guds sak; de sviktade inte och 

gav inte vika [för fienden]. Ni har sannerligen inte oroats, blivit 

rädda eller förskräckts.  
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 خصائص أنصار االمام احلسني عليه وعليهم السَلم
 

 Egenskaper som symboliserar Imam Husseins anhängare frid 

vare över dem  

 
ْذُكُر ثمانية خصائص ِف اِلنصار عليهم 

ى
 السَلم عدد أبواب اجلنة: أ
 

Jag kommer nämna åtta egenskaper om anhängarna likt antalet 

portarna i paradiset: 

  
إنهم أنصار اهلل ورسوِل وأمَي الُمؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم     -1

 السَلم، وهذا المىعىن ِف كثَي من الزيارات عن اِلئمة عليهم السَلم

  

1.De är Allahs, profetens och Amir Almoemenins, 

Fatimas, Hassans, Husseins anhängare frid vare över dem 

alla. Det är även innebörden vid imamernas åkallan frid 

vare över dem.  

 
 
 أوىف وخَي اِلصحاب منذ بدء ادلنيا إَل آخرها   -2

 قال االمام احلسني عليه السَلم:

ايِب(  ْصحى
ى
َْياً ِمْن أ الى خى ْوىفى وى

ى
اباً أ ْصحى

ى
ْعلىُم أ

ى
ا بىْعُد فىإِِّنِّ الى أ مَّ

ى
 )أ
 

 2. De mest lojala och bättre följeslagarna från livets början 

fram till dess ände. Imam Al-Hussein frid vare över honom 

sade: " Som nedan skrivet känner jag inte till några bättre, 

lojalare eller trognare följeslagare än mina".  
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 سادة الشهداء   -3

 قال االمام الصادق عليه السَلم:

 )أنتم سادة الشهداء ِف ادلنيا واآلخرة(

  
3. Martyrernas herrar  

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade: Ni är 

sannerligen martyrernas herrar både i denna värld och i 

nästa värld.  

 
 
 علماء حكماء    -4

 قال االمام الصادق عليه السَلم:

بىانيىون(  )السَلم عليكم أيُّها الرَّ
 

 4. Kloka forskare  

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade: Frid vare över er åh 

ni rabbiner, lärda från Allah.  

 
 
يقون    -5  ِصدِّ

 مام الصادق عليه السَلم:قال اال

يقون( دِّ  )السَلم عليكم أيُّها الصِّ
 

 5. Ärlighetens förebilder  

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade: Frid vare över er åh 

ni ärlighetens förebilder.  
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لُّونى عليهم    -6  اِلئمة عليهم السَلم يُصى

 السَلم:قال االمام الصادق عليه 

 )صّل اهلل ىلع أرواحكم وأبدانكم( 
 

 6. Imamerna frid vare över dem ber över anhängarna  

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade: Må allah välsigna 

era själar och era kroppar.  

 

 

 مزنهلم ِف اجلنة دار السَلم مع اِلئمة عليهم السَلم   -7

 ليه السَلم:قال االمام الصادق ع

ن نرصتم( قام ِف دار السَلم، مع مى  )رضوا بالمى

  

7. Deras platser i paradiset är fredens hem tillsammans 

med Imamerna frid vare över dem.  

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade: De 

accepterade platsen i fredens hem, tillsammans med deras 

herrar som de offrade sina själar för.  

 
 

 أسماءهم معروفة قبل واقعة كربَلء    -8

 قال حممد بن يلع بن أيب طالب بن احلنفية 

اِء آبىائِِهم( ْسمى
ى
ائِِهْم وىأ ْسمى

ى
ْكتُوُبونى بِأ ىمى نىا ل ابىُه ِعنْدى ْصحى

ى
 )إِنَّ أ

 

8. Deras namn är kända innan händelser i Karbalaa 

Muhammed ibn Ali Ibn Abi Talib Ibn Al-Hanafiya sade: 

Hans anhängares namn och deras fars namn är skrivna hos 

oss.  
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 ماذا نعمل َلكون نلا مثل ثواب اِلنصار عليهم السَلم؟
Vad bör vi göra för att uppnå samma grad av belöning likt 

Imamens anhängare frid vare över dem?  

 
بيٍب: يىاِن بِن شى  قال االمام الرضا عليه السَلم للرَّ

عى احْلُسى  ِن اْستُْشِهدى مى ا لِمى ْن يىُكونى لىكى ِمنى اثلَّوىاِب ِمثْلى مى
ى
َّكى أ ِبيٍب إِْن َسى نْيِ بِْن  )يىا اْبنى شى

ُقْل  َلُم، فى لىيِْه السَّ ٍّ عى ِ ْرتىُه: مىَّتى  يلعى  ذىكى

ِظيما(  فُوزى فىْوزاً عى
ى
ُهْم فىأ عى ْتىيِن ُكنُْت مى  يا َلى

 

Imam Al-Ridha frid vare över honom sade till Ibn Shabib: Åh 

Ibn Shabib hemligheten för att uppnå samma belöning likt dem 

som uppnådde martyrskap tillsammans med Al-Hussein ibn Ali 

frid vare över honom säg då följande varje gång du nämner dem 

: Jag önskar att jag var med dem för att uppnå den stora segern 

och äran.  

 

اق( اسم اِلنصار ىلع لسان أمَي الُمؤمنني عليه السَلم   )الُعشى
 

(Älskarna) Är namnet för anhängarna enligt Amir Al-

Moemenin frid vare över honom  

  
َلم السى عليه  ابلاقر  االمام  َكن قال  إذا  حَّتى  بانلىاس  يسَي  َلم  السى عليه  يلع  خرج   :

َلم:  بكربَلء قال عليه السى

اق(  ب ومىصارُع ُعشى ناُخ ُرَكى  )مى

 

Imam Al-Baqir frid vare över honom sade: Ali frid vare över 

honom gick ut med människor tills han nådde Karbalaa då sade 

Imamen: Sannerligen är detta platsen för älskarnas död.  
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 موقف لشيخ اِلنصار حبيب بن مظاهر َللة العارش من شهر حمرم
 

En situation som anhängarnas herre Habeeb Ibn Mothaher 

natten till den tionde dagen av månaden Muharram fick vara 

med om:  

 
 ِف خيمة اجتمع اِلصحاب، فقال هلم حبيب بن مظاهر: 

 يا أصحايب لم جئتم إَل هذا المىاكن، أوضحوا الكمكم رمحكم اهلل
 

Anhängarna samlades i ett tält tillsammans. 

Då sade Habeeb Ibn Mutharer till anhängarna: Åh mina 

anhängare varför kom ni till denna plats? Var tydliga med er 

talan må Allah välsigna er  

 
 فقالوا بلسان واحد: أتينا نلنرص غريب فاطمة!

 

Då sa dem i en gemensam röst: Vi kom för att stödja Fatimas 

övergivna son.  

 
 فقال هلم: لم طلقتم حَلئلكم

 

Då sade Habeeb: Varför lämnade ni allt egendom? 

 
 فقالوا َّللك 

 

Då sade följeslagarna: För honom.  
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 قال حبيب: فإذا َكن الصباح فما أنتم قائلون
 

Då sade Habeeb: Vad kommer ni säga när morgonen faller?  

 
 فقالوا: الرأي رأيك، وال نتعدى قوال لك 

 

Då sa dem: Ordet är ditt, vi kommer inte att motstridiga ditt ord.  

 
قال حبيب: فإذا صار الصباح فأول من يربز إَل القتال أنتم، حنن نقدمهم القتال، وال  
ساداتهم  قدموا  انلاس:  يقول  ئلَل  يضـرب،  عرق  وفينا  بدمه،  مُضجا  هاشميا  نرى 

 للقتال، وخبلوا عليهم بأنفسهم 

 أنت عليه  فهزوا سيوفهم ىلع وجهه، وقالوا: حنن ىلع ما
 
 

Habeeb sade: när morgonen faller är ni dem första som beger 

sig ut i krig, vi följeslagarna är dem som strider först. Vi får inte 

acceptera någon Hashimis martyrskap före oss (en person som 

tillhör profetens släkt/ättling), så länge vi har en puls som slår. 

Detta för att människor inte ska säga : de lät sina herrar strida 

före dem, dem var även snåla med sina själar   

Då lyfte följeslagarna sina svärdar vid huvudet och sa: Vi följer 

ditt spår.  

 
 قصة دخول رؤوس اِلنصار إَل الكوفة مع السبايا

 

 Historien om följeslagarnas stupade huvuden vid ingången till 

Kufaa med fångetagarna  
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 من بني مجيع الرؤوس َكن بينها رأسان لم يُرفعا ىلع رمح 
 

Bland de stupade huvuden var det två huvuden som inte lyftes 

över spjut.  

 

 علقوهما ُك واحد منهما ِف عنق فرس و
 

Varje isär huggen huvud fästes vid en hästs hals.  

 
 واكن اِلول رأس أبا الفضل العباس عليه السَلم

 

Den första hästen bar huvudet av Aba Al-Fadhl Al-Abbas frid 

vare över honom.  

 
 واكن اثلاِّن رأس حبيب بن مظاهر اِلسدي عليه السَلم

عركةِلجل أن يفخر القتلة بأنهم قتلوا أشجع الرجال ِف   المى
 

Den andra hästen bar huvudet av Habeeb Ibn Muthaher Al-

Asadi frid vare över honom.  

Detta för att de som dödade dessa två hjältar ska kunna skryta 

bland sina herrar samt människorna.  

 
معلقا برقبة    وعندما دخلوا بالرؤوس إَل الكوفة َكن أحد أوالد حبيب رأى رأس أبيه

 الفرس فأَسع راكضا إَل بيتهم وقال ِلمه قويم واستقبِل رأس أيب

بن   حبيب  زوجها  رأس  إَل  نظرت  أمامها  مروا  ا  ىمى ول تنظر،  ووقفت  بَسعة  فخرجت 
 مظاهر اِلسدي وقالت:

 )بىيَّضى اهلُل وىْجهىكى يا حبيب كما بىيَّْضتى وىْجِه أمام فاطمة الزهراء(
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När de slaktade huvuden gick in till Kufaa fick Habeebs barn 

syn på sin fars stupade huvud runt en hästs hals, sonen skyndade 

sig då hem till sin mor för att tala om för henne att välkomna 

sin fars huvud.  

Barnets mor skyndade sig ut, och stod och väntade, när Habeebs 

stupade huvud kom runt hästens hals framför henne sade frun 

följande: Åh Habeeb Må Allah belysa ditt ansikte som du 

belyste mitt framför Fatima Al-Zahra. 

 

مُ  َلى ى   السَّ نْيِ   ىلعى ى   احْلُسى ِ   وىىلعى ِ
نْيِ   بِْن   يلعى ى   احْلُسى ا  وىىلعى ِد  ْوالى

ى
نْيِ أ نْي   حْلُسى احْلُسى اِب  ْصحى

ى
أ ى   وىىلعى

مُ  َلى لىيِْهُم السَّ  عى

 

Frid vare över dig Hussein och över Ali sonen till Hussein och 

Husseins övriga barn, frid vare över Husseins anhängare frid 

vare över dem alla.  

 

عىُكمْ  ْتىيِن ُكنُْت مى فُوزى فىوْ  يىا َلى
ى
ِظيماً فىأ  زاً عى

 

 Jag önskar att jag var med för att tilldelas det stora priset.  

 
 واحلمد هلل رب العاملني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل الطاهرين

 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll.  
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 الُمحارضة السابعة 

Föreläsning Sju 

 
 عنوان الُمحارضة: أبو الفضل العباس بن أمَي الُمؤمنني عليه السَلم 

 
Föreläsningens titel: Abu Al-Fadhl Al-Abbas Ibn Amir Al-

Moemenin frid vare över honom 

 
  بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

I gud den nåderikes den barmhärtiges namn  

 

 
 حلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني ا

 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll  

 

 
مُ  َلى ى   السَّ نْيِ   ىلعى ى   احْلُسى ِ   وىىلعى ِ

نْيِ   بِْن   يلعى ى   احْلُسى احْلُ   وىىلعى ِد  ْوالى
ى
نْيِ أ نْي   سى احْلُسى اِب  ْصحى

ى
أ ى   وىىلعى

م َلى لىيِْهُم السَّ  ُعى
 

 

Frid vare över dig Hussein och över Ali sonen till Hussein och 

Husseins övriga barn, frid vare över Husseins anhängare frid 

vare över dem alla.  
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 السَلم:  قال اإلمام زين العابدين يلع بن احلسني بن يلع عليه

ْت  َّتَّ قُِطعى اُه بِنىْفِسِه حى خى
ى
ى أ فىدى بّْلى وى

ى
ْد آثىرى وىأ بَّاسى فىلىقى ُ الْعى اهُ   )رىِحمى اَّللَّ زَّ    يىدى ُ عى ُ اَّللَّ ِلى بْدى

ى
فىأ

لى  ِة ِِف اجْلىنَّة( وىجى ئِكى َلى عى الْمى ا مى نْيِ يىِطَُي بِِهمى نىاحى ا جى  بِِهمى

Imam Zayn Al-Abedin Ibn Ali Ibn Al-Hussein Ibn Ali frid vare 

över honom sade: Må Allah förbarma sig över Abbas. Han 

valde och offrade sig för sin bror tills hans händer höggs av, och 

Allah den allsmäktige ersatte honom med två vingar för att 

flyga med änglarna i paradiset.  

 معىن اسم عباس: 
Innebörden av namnet Abbas: 

 اِلسد اَّلي تهرب منه اِلسود 
Lejonet som andra lejon flyr ifrån. 

 خصائص أبو الفضل العباس عليه السَلم 

Egenskaperna som kännetecknar Aba Al-Fadhl Al-Abbas frid 

vare över honom  

رجال بين هاشم  اجلمال اَّلي فاق مجال يوسف، ورغم شدة اجلمال عند      -1 
عنه:   وقالوا  هاشم،  بين  قمر  لقبه  جعلوا  حَّت  بينهم  ممزيا  َكن  العباس  لكن 

 يوسف الزهراء عليها السَلم

نام   وهو القمر اَّلي رأته أمه أم ابلنني عليها السَلم قد سقط ِف حجرها ِف المى

1.Den utseendemässiga skönheten som  kom över 

profeten Yousefs skönhet. Människorna som tillhörde 

Bani Hashim släkten var kända för sitt extrema 

utseendemässiga skönhet, men trots detta var Al-Abbas 

den som lyste bland släkten. Det är även därför som han 

fick namnet Qamar Bani Hashim (Månen av Hahsim 

släkten). De sade även om honom : Han är Al-Zahraas 

Yousuf frid vare över henne.  

Han är även månen som hans mor Um Al-Banin frid vare 

över henne såg i sin dröm falla.  
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 قام بتقبيل يديه ثَلثة من اِلئمة المىعصومني عليهم السَلم:    -2

 اِلول: أبوه أمَي الُمؤمنني عليه السَلم حني والدته 

 ثلاِّن: أخوه اإلمام احلسني عليه السَلم حينما مىض إَله ا

دفنه حني  السَلم  عليه  احلسني  بن  يلع  اإلمام  أخيه  ابن   اثلالث: 
 

2. Tre felfria Imamer har pussat hans händer frid vare över 

dem.  

Den första: Hans far Amir Al-Moemenin frid vare över 

honom när Abbas föddes.  

Den andra: Hans bror Imam Al-Hussein frid vare över 

honom när Hussein gick till honom under  Karbalaa 

striden.  

Den tredje: Han brors son Imam Ali Ibn Al-Hussein frid 

vare över honom när han begravde honom. 

  
 هسَلم اهلل ومجيع اِلنبياء عليهم السَلم علي   -3

 قال اإلمام الصادق عليه السَلم:

احِلِنيى   الصَّ وىِعبىاِدهِ  ِلنيى  الُْمرْسى نِْبيىائِِه 
ى
وىأ بنِيى  رَّ الُْمقى ِتِه  ئِكى َلى مى ُم  َلى وىسى  ِ اَّللَّ ُم  َلى )سى

لىيْكى يىا تىُروُح عى ا تىْغتىِدي وى يِّبىاِت ِفيمى اِكيىاِت الطَّ الزَّ يِقنيى وى دِّ اِء وىالصِّ دى هى يِع الشُّ ِ   وىمجى
ِمَِي الُْمْؤِمِنني

ى
 (اْبنى أ

 

3. Allahs och samtliga profeters hälsning över Al-Abbas 

frid vare över dem alla 

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade: Allahs frid, 

änglarnas frid, de närmaste till Allahs frid, profeternas 

frid, budbärarnas frid, tjänarnas frid, de troendes frid, 

samtliga martyrers frid, de godas frid vart än du går åh 

älskade Amir Al-Moemenins son.  
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 قوة اإليمان حَّت بلغ أىلع درجة   -4

 قال اإلمام الصادق عليه السَلم ِف زيارته:

ىكى بِالتَّْسِليمِ  ُد ل ْشهى
ى
اتلَّْصِديِق  )أ انلَّ  وى فىاِء وى الْوى ة( وى  ِصيحى

 

4. En annan egenskap är att Al-Abbas frid vare över 

honom nådde den högsta graden av tron 

Imam Al-Sadiq frid vare över honom säger i hans åkallan:  

Jag vittnar för dig genom överlämning, ratificering, 

lojalitet och råd.  

  
 م يطلبون بثأره اِلئمة عليهم السَل   -5

 قال اإلمام الصادق عليه السَلم:

ة( ِِت لىُكْم ُمعىدَّ نرُْصى نىا لىُكْم تىابٌِع وى
ى
 )أ

 

5. Imamerna frid vare över dem begär Al-Abbas hämnd  

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade: Jag är 

sannerligen en följare till er och mitt stöd till er är 

sannerligen ett planerat löfte.  

  
 

 مزنتله كشهداء بدر   -6

 قال اإلمام الصادق عليه السَلم:

لىيِْه ابْلىْدِريُّون ا مىىضى عى ى مى يْتى ىلعى نَّكى مىضى
ى
ى أ ْشِهُد اَّللَّ

ُ
 ()أ
 

6. Han position är likvärdig med martyrerna vid Bader striden  

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade:  Jag vittnar för Allah 

om att du har gått i Badriouns fortspår och haft likt deras öde.  
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 من ألقابه: ابن أخ انليب صّل اهلل عليه وآِل وسلم:   -7

 مام الصادق عليه السَلم ِف وداع زيارة أيب الفضل:قال اإل

ِِخ نىِبيِّك
ى
رْبِ ابِْن أ

ِة قى ْهِد ِمْن ِزيىارى لُْه آِخرى الْعى ْعى  ()اللَُّهمَّ الى جتى
 

7. Hans titlar: profetens brors son frid vare profetens och hans 

ädla hushåll:  

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade vid slutet av Aba Al-

Fadhls åkallan: Må Allah inte göra detta till sista löftet av mitt 

besök för profetens brorssons grav.  

 
 

العباس نفس احلسني، كما َكن أمَي الُمؤمنني نفس انليب صّل اهلل عليه      -8
 وآِل وسلم

 عباس يوم اعشوراء: قال اإلمام احلسني عليه السَلم ِلخيه أبا الفضل ال

 )اركب بنفيس أنت(
 

8. Al-Abbas är Husseins själ och kopia, likt Amir Al-Moemenin 

som var profetens själ frid vare över honom och hans heliga 

hushåll. Imam Al-Hussein frid vare över honom sade till sin 

bror Aba Al-Fadhl Al-Abbas under Ashuraa dagen: Åh min själ 

kliv och rid på hästen.  

 
 لسَلم جيشا َكن العباس ُشجااع ويراه اإلمام احلسني عليه ا   -9

 قال اإلمام احلسني عليه السَلم يوم اعشوراء ِليب الفضل العباس عليه السَلم:

 )يا أِخ أنت صاحب لواِئ إذا مضيت تفرق عسكري(

 واكن مجيع أنصار اإلمام عليه السَلم قُتلوا وبِق العباس وحده 
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9. Al-Abbas var modig, extremt stark. Imam Hussein frid 

vare över honom såg honom som en hel arme.  

Imam Al-Hussein frid vare över honom sade under 

Ashuraa dagen till Aba Al-Fadhl Al-Abbas frid vare över 

honom: Åh min broder du är mannen som bär min flagga 

under kriget, om du lämnar oss kommer min arme att 

splittras.  

Vid denna tidpunkt hade alla anhängare avlidit och bara 

Al-Abbas var vid liv frid vare över honom och heliga 

hushållets anhängare.  

  
 
 
 َكن يُقاتل يوم الطف إَل جانب اإلمام احلسني عليه السَلم -10

نىة، الُمتوىف   ْينُوري من علماء السُّ  هجرية، ِف كتابه اِلخبار الِطوال   282قال ادلَّ

يُقاتل دونه، ويميل معه حيث مال،   العباس بن يلع قائما أمام احلسني  )بِق 
 ( حَّت قتل

 

 

10. Under kriget i Karbalaa Al-Taff (namnet på kriget 

under Ashuraa dagen) krigade Al-Abbas jämsides med 

Imam Al-Hussein frid vare över honom  

Al-Daynori som är en lärd från sunni grenen, död år 282 

Hijri, i sin bok Al-Akhbar Al-Tuwaal sade: Al-Abbas 

krigade och stod jämsides med Imam Hussein frid vare 

över honom, han rörde sig där Imamen rörde sig tills han 

nådde martyrskap.  
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رفض العباس عليه السَلم اِلمان يوم اعشوراء وبِق يُدافع عن اإلمام   -11
 احلسني عليه السَلم مع أخوته 

واكن الشمر نادى عليه يقول ِل هذا كتاب من عبيد اهلل بن زياد فيه أمان لك  
 وِلخوتك

 بن رسول اهلل ال أمان ِلفقال ِل العباس: لعنك اهلل ولعن كتابك، أتُؤمنين وا

 

11. Al-Abbas frid vare över honom nekade erbjudandet 

om skydd under Ashuraa dagen, han stod och skyddade 

samt offrade sig för Imam Al-Hussein frid vare över 

honom tillsammans med sina bröder.  

Al-Shimirr ropade efter honom och talade om för Abbas 

att ett brev gällande honom har anlänt från Obaid Allah 

Ibn Ziyad, i brevet står det att Abbas erbjuds skydd för 

tillsammans med sina bröder.  

Abbas svarade: Må Allah förbannad dig och förbanna 

ditt brev, erbjuder du mig skydd medans profetens 

barnbarn är övergiven utan skydd?  
  

 َكن العباس ممثل اإلمام احلسني عليه السَلم ِف كربَلء  -12

اإلمام   بعث  الُمحرم  من  اتلاسع  يوم  اهلجوم  اهلل  لعنه  سعد  بن  عمر  بدأ  ا  ىمى ل
احلسني عليه السَلم أخاه أبو الفضل العباس إَلهم وقال ِل: اذهب وانظر ما  

 يريدون

مع عْشين فارسا فقالوا ِل إما أن تبايعوا أو نقاتلكم، فقال    فذهب العباس
 هلم العباس انتظروا حَّت أرجع وأخرب سيدي 

ثم رجع راكضا لإلمام وأخربه، فقال ِل اإلمام عليه السَلم: أطلب منهم أن  
 يُمهلونا سواد هذه الليلة

 فرجع العباس وأخربهم بطلب اإلمام عليه السَلم
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12. Abbas var representanten av Imam Al-Hussein frid vare 

över honom i Karbalaa 

När Omar Ibn Saad må Allah förbanna honom började attacken 

den nionde dagen av månaden Muharram, skickade Imam Al-

Hussein frid vare över honom sin bror Aba Al-Fadhl Al-Abbas 

till de sägandes: gå och kolla vad de vill. 

 

Abbas gick med 20 ridande soldater då sade Omar Ibn Saads 

soldater: antingen så följer ni oss och ger samtycket om att vår 

herre är kalif, eller så börjar vi kriga mot er.  

Abbas svarade: vänta medans jag går tillbaka till mini herre 

Hussein och talar om det för honom.  

Abbas skyndade sig tillbaka till Imamen och talade om detta för 

honom. Imamen frid vare över honom svarade: Fråga de om att 

ha tålamod med oss fram till soluppgång.  

Abbas gick tillbaka och förmedlade Imamens önskemål.  

 

 قصة لقضاء احلوائج باتلوسل بأم العباس أم ابلنني عليها السَلم 
 

En historia om att lösa olika behov där människor använder 

Abbas mor Um Al-Banin som en väg till Allah för att få sina 

behov tillfredsställda.  
 

 باس عليه السَلم، وقال ِل: رأى أحد العلماء أبا الفضل الع
 

En av de lärda såg Aba Al-Fadhl Al-Abbas frid vare över 

honom i drömmen och frågade honom:  
 

 سيدي إن يل حاجة فبمن أتوسل حَّت تقيض حاجيت؟ 
 

Min herre om jag har ett behov som jag vill få tillfredsställt, 

vem ska jag då be för att lösa det? 
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 فقال ِل أبا الفضل: توسل بأيم أم ابلنني
 

Aba Al-Fadhl svarade då: Be dina behov från min mor Um Al-

Banin.  

 
ة وىدَّ  العباس مرآة آلية المى

 

Abbas är en spegel av all tillgivenhet  

 
 صنعته أمه أم ابلنني، فأصبح ِمصباحا يُنَي العقول، وُيطعمها احلكمة

 

Hans mor Um Al-Banin skapade honom, han blev belysningen 

som lyser upp våra sinnen samt berikar oss med visdom.  

 
 آالم السيدة زينب عليها السَلم بفقد العباس عليه السَلم 

 

Svårigheterna som Seyyede Zeynab frid vare över henne fick 

utstå efter Al-Abbas martyrdom frid vare över honom.  

  

بقيتا   أن  إَل  والصغار  النسوة  يُركبان  السَلم  عليهما  َكثوم  أم  وأختها  زينب  صارت 
 َكتيهما حيث ُك منهما تقول لألخرى اركيب يا نور عيين 

 فتقول: إذا أنا ركبت من ذا يُْرِكبُِك يا زينب 

دينة   قالت: أنا أميض لذلي أخرجين من المى

 وصاحت فاجتهت إَل نهر العلقِم 

 أِخ عباس أنت اَّلي أركبتين ِف حممِل 

 أنت اَّلي أخرجتين من مزنل 

 أِخ قم اآلن وركِّب أختك
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Zeynab och hennes syster Um Kulthom frid vare över dem 

började hjälpa kvinnorna och barnen över kamelerna som 

tillfångatog dem från Karbalaa till Shaam, till slut var det endast 

dessa två kvinnor som behövde komma upp på kamelerna. Var 

och en började erbjuda den andra hjälp för att komma upp.  

Um Kulthom sade: om jag kliver upp vem kommer då hjälpa 

dig upp åh Zeynab? 

Zeynab sade: Jag ska vända mig till han som tog ut mig från 

Medina.  

Hon vände sig till Al-Alqami floden och sade: 

Min bror Abbas, du hjälpte mig upp över sadeln  

Du tog ut mig från mitt hem  

Min bror res dig upp, kom och hjälp din syster upp  

 

 
الفضل   أبا  أخيك  وىلع  احلسني  اهلل  عبد  أبا  يا  عليك   العباسالسَلم 

 
Frid vare över dig åh Aba Abdullah Al-Hussein och frid vare 

över din bror Aba Al-Fadhl Al-Abbas 

 
 

 واحلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل الطاهرين 
Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll.  
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 الُمحارضة اثلامنة

Föreläsning Åtta 

 
 عنوان الُمحارضة: القاسم بن احلسن عليه السَلم

 
Föreläsningens titel: Al-Qasim Ibn Al-Hassan frid vare över 

honom 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

I gud den nåderikes den barmhärtiges namn  

 

 احلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني 

 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll  

 

مُ  َلى ى   السَّ نْيِ   ىلعى ى   احْلُسى ِ   وىىلعى ِ
نْيِ   بِْن   يلعى ى   احْلُسى نْيِ   وىىلعى احْلُسى ِد  ْوالى

ى
نْي   أ احْلُسى اِب  ْصحى

ى
أ ى   وىىلعى

م َلى لىيِْهُم السَّ  ُعى
 

Frid vare över dig Hussein och över Ali sonen till Hussein och 

Husseins övriga barn, frid vare över Husseins anhängare frid 

vare över dem alla. 

  

 

 قال رسول اهلل صّل اهلل عليه وآِل وسلم:
 

Allahs sändebud frid vare över honom och hans ädla hushåll 

sade:  
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َّتَّ  بٌْد حى  )الى يُْؤِمُن عى

بَّ  حى
ى
ُكونى أ

ى
ْهِ  أ  نىْفِسهِ  ِمنْ  إَِلى

ْهِ  بَّ إَِلى حى
ى
ْهِِل أ

ى
ْهِلهِ وىأ

ى
  ِمْن أ

تِهِ  ِْه ِمْن ِعَْتى بَّ إَِلى حى
ى
ِِت أ  وىِعَْتى

ِْه ِمْن ذىاتِهِ  بَّ إَِلى حى
ى
 ( وىذىاِِت أ

 
En tjänare blir inte troende förens: han älskar mig mer än vad 

han älskar sig själv, och att han älskar mitt hushåll mer än vad 

han älskar sitt hushåll, och att han älskar min släkt mer än sin 

släkt samt att han älskar mitt inre mer än vad han älskar sitt 

egna.  

 
 حب اإلمام احلسني عليه السَلم عند القاسم 

 

Kärleken från Al-Qasim till sin farbror Imam Al-Hussein frid 

vare över honom  

 
احل العارش مجع اإلمام  بأنهم ِف َللة  السَلم أهل بيته وأصحابه، وأخربهم  سني عليه 

 يُقتلون غدا، فسأِل القاسم، وقال: 
 

Natten till den tionde dagen av månaden Muharram, Imam 

Hussein frid vare över honom samlade sitt hushåll och sina 

anhängare, han talade om för de att dem kommer dödas 

imorgon. Al-Qasim frågade:  
 

 )عم، وهل أنا فيمن يُقتل؟
 

Farbror, är jag en av de som dödas? 
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 فقال ِل اإلمام احلسني عليه السَلم: 
 

Imam Hussein frid vare över honom frågade:  

 
 كيف جتد المىوت؟

 

Hur ser du på döden? 

 
 قال القاسم: ِف سبيلك أحّل من العسل

 

Qasim svarade: uppoffringen och döden i din väg är för mig 

sötare än honung.  

 
 

 فقال اإلمام احلسني عليه السَلم: نعم وأنت فيمن يُقتل(
 

Imam Al-Hussein frid vare över honom svarade: Ja, du är en av 

dem som dödas imorgon.  

 
 اسم القاسم

 

Innebörden av Qasims namn 

 
 يت عليهم السَلم جعلهم اهلل عز وجل قدوة نلا أهل ابل

 

Profetens ädla hushåll frid vare över dem har valts som 

förebilder för oss från den Allsmäktige Allah 
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 وقال اهلل ِف كتابه ِف سورة اِلحزاب: 

نىٌة( سى ٌة حى ْسوى
ُ
ِ أ نى لىُكْم ِِف رىُسوِل اَّللَّ ْد َكى  )لَّقى

 

Allah den allsmäktige sade i sin heliga bok, surat Al-Ahzab  

I Guds Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med 

bävan och hopp]  

 
 واكن أهل ابليت عليهم السَلم يعلموننا كيف نقتدي بهم ونتعلم منهم 

 

Ahlul Bayt frid vare över dem har lärt oss hur vi ska ha dem 

som förebilder samt hur vi ska ta till oss deras kunskap.  

 
واسم القاسم، ىلع اسم القاسم بن رسول اهلل صّل اهلل عليه وآِل وسلم وابن الطاهرة  

 خدجية الكربى أم الُمؤمنني عليها السَلم 
 

Qasims namn, är efter Qasim son till profeten frid vare över 

honom och hans ädla hushåll, hans mor är den ädla kvinnan 

Khadija Al-Kubra muslimernas moder frid vare över henne.  

 
 قصة حول حب أهل ابليت عليهم السَلم والتسمية بأسمائهم

 

En historia om kärleken till profetens ädla hushåll och att 

nämna barnen efter deras namn  
 

 هجرية ِف تفسَيه 320قال العيايش الُمتوىف 

 سأل رجل اإلمام الصادق عليه السَلم، فقال: 

 وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك؟   )إنا نُسِم بأسمائكم

 ( فقال: إي واهلل وهل ادلين إال احلب
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Al-Ayashi död år 320 Hijri sade i sin förklaring:  

En man frågade Imam Al-Sadiq frid vare över honom: 

Vi nämner våra barn efter era namn, är det till någon nytta för 

oss? 

Imamen sade: Ja, vid Allah. Vad är värdet av en religion utan 

kärlek?  

 
 خصائص القاسم بن اإلمام احلسن الُمجتىب عليه السَلم

 

Qasim Ibn Al-Imam Al-Hassan Al-Mujtabas egenskaper frid 

vare över dem 

 
 
ِف      -1 الُمؤرخني  مجيع  مجاِل  ِف  الصفة  هذه  وذكر  َكلقمر،  وجهه  كتب  َكن 

 الُمسلمني من الشيعة والسنة 
 

1.Hans ansikte lyste likt månens ljus. Samtliga 

återberättare har återberättat hans skönhet i muslimernas 

böcker. Både från sunnitiska och shiitiska återberättare.  

  
 

 َكن اخلامس بني أخوته ِف كربَلء، وهم:   -2

 ، القاسم، عمرو، احلسن الُمثىن أبو بكر، عبد اهلل
 

 2. Han var även den femte av sina syskon i Karbalaa, hans 

syskon:  

Abu Baker, Abdullah, Al-Qasim, Amor och Al-Hassan Al-

Mujtaba. 
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 َكن اثلالث بني أخوته الشهداء ِف كربَلء، وهم:   -3

 أبو بكر، عبد اهلل، القاسم
 

 3. Han var även den tredje martyren av sina syskon i Karbalaa, 

martyrerna är:  

Abu Baker, Abdullah och Al-Qasim  

 

الُمثىن ِف كربَلء حَّت      -4 باحلسن  عروف  المى أخوه احلسن بن احلسن،  قاتىلى 
عركة، أنقذه أسماء بن خارجة الفزاري   أصيب وقُِطعىت يده، وُنا بعد المى

ثىن تزوج من ابنة عمه فاطمة بنت اإلمام احلسني عليه واحلسن بن احلسن المُ 
 السَلم

 وهو وادل احلسن بن احلسن بن احلسن الُمثلث 
 

 4. Hans bror Al-Hassan Ibn Al-Hassan krigade i Karbalaa, han 

var även känd för namnet Al-Hasssan Al-Muthanna. Han 

skadade sig i kriget och förlorade en arm. Men överlevde tack 

vare Asmaa Bin Kharija Al-Fazari som räddade honom.  

 

Al-Hassan Ibn Al-Hassan Al-Muthana gifte sig med sin 

farbrors dotter Fatima dotter till Imam Al-Hussein frid vare 

över honom.  

Han är även far till Al-Hassan Ibn Al-Hassan Ibn Al-Hassan Al-

Muthallath 

 

تم ذكر القاسم مع أخويه الشهداء ِف كربَلء ِف الزيارة انلاحية الُمقدسة،     -5
هدي عليه السَلم  الصادرة عن اإلمام المى

م  وورد ذكر القاسم مع تفصيل حول مقتله ِف الزيارة مما يدل ىلع خصوصية كبَية للقاس
 عند أهل ابليت عليهم السَلم
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5. Al-Qasim har nämnts tillsammans med sina bröder som 

också blev martyrer i Karbalaa i heliga Al-Nahiya åkallan 

skriven av Imam Al-Mahdi frid vare över honom. 

Al-Qasim har nämnts med detaljerad beskrivning om hans död 

i åkallan. Vilket belyser hans speciella plats, hos Ahlul Bayt frid 

vare över dem.  

 

القاسم،     -6 أن يكون ِف اجلنة مع  السَلم يدعو اهلل  المىهدي عليه  اإلمام 
فيقول ِف الزيارة انلاحية الُمقدسة بعد ذكر مقتله وذهاب عمه اإلمام احلسني  

 عليه السَلم إَله:

 ُ لىيِنى اَّللَّ عى ا( )جى ِْعُكمى ا يىْومى مجى ُكمى عى  مى
 

6. Imam Al-Mahdi frid vare över honom ber Allah den 

allsmäktige om att dela samma plats som Al-Qasim i paradiset. 

Han säger i heliga Al-Nahiya åkallan efter att nämna hans död, 

samt hur hans farbror Imam Al-Hussein går till honom: Jag ber 

Allah att förena mig tillsammans med er vid samlingsdagen.  

 
 ماذا نتعلم من القاسم 

 

Vad kan vi lära oss av Al-Qasim? 

 
إن اهلل عز وجل خلقنا ِلجل أهل ابليت عليهم السَلم كما جاء ِف حديث الكساء  

 َّللك جيب علينا 
 

Allah den upphöjde och förhärligade skapade oss för Ahlyl 

bayts skull frid vare över dem. Som det nämns i Hadith Al-

Kisaa’, därför förväntas det av oss följande: 
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 احلب اخلالص ِلهل ابليت عليهم السَلم   -1
 ادلفاع عن ادلين والعقيدة اليت يُمثلها مجيعا اإلمام المىعصوم   -2

 م السَلم التسليم ِلهل ابليت عليه   -3

 إحياء أمر أهل ابليت عليهم السَلم   -4
 
 

1. Ren kärlek endast till Ahlul Bayt frid vare över dem. 

2. Att skydda religionen och tron som återspeglas av de 

felfria imamerna frid vare över dem 

3. Att överlämna sitt öde till Ahlul Bayt frid vare över dem. 

    4. Att återuppliva Ahlul bayts minnen frid vare över dem.   

 
 هل تزوج القاسم ِف كربَلء

 

Gifte sig Al-Qasim i Karbalaa? 

 
 نعم. بدَلل قول الشاعر دعبل اخلزايع ِف قصيدته حبضور اإلمام الرضا عليه السَلم: 

ُهم فيها بشط فرات(  رَّسى  )ُمعى
 
 

Ja, med beviset när poeten Deebel Al-Khuzaai läser upp sin dikt 

där Imam Al-Ridha frid vare honom är närvarande: deras gifte 

man liggandes vid Eufratfloden.  

 
 رجز )قول( القاسم خَلل خروجه للقتال: 

 

Al-Qasims ord när han skulle bege sig ut i strid:  
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نْ  ُْل احلىسى نا ُنى
ى
 إِْن ُتنِْكروِن فىأ

نْ  الُمْؤتىمى ىف وى  ِسبُْط انلَّيِبِّ الُمْصطى

نْيٌ  نْ هذا ُحسى سَِي الُمْرتىهى
ى
ِل   َكى

نْ  وْبى الُمزى ناٍس ال ُسُقوا صى
ُ
 بىنْيى أ

 

Om ni förnekar mig är jag sannerligen ättling till Al-Hassan  

Ättling och barnbarn till profeten Al-Mustafa den trogna  

Det här är Hussein som behandlas likt en övergiven fånge 

Han är bland folk som har förknippats med förtryck 

 

 قصة انقطاع نعل القاسم أثناء القتال 
 

Historien när Al-qasims sandal går sönder under kriget 

 
 ذكر الُمؤرخون بأن القاسم حينما خرج للقتال استمر بالقتال 

 واكن شجااع جدا 
 

Återberättare har skrivit att när Al-Qasim gick ut för att kriga 

fortsatte han att kriga utan att återvända, han var även väldigt 

modig.  

 
 ومن شجاعته إنه انقطع شسع نعله اِليَس خَلل القتال 

 فلم يهتم للقتال واِلعداء ووقف َلصلح نعله
 

Han var så pass modig att han vänstra sandal gick sönder under 

kriget 

Han brydde sig inte om kriget eller om hans fiender och 

stannade för att laga sin sandal.  



106 
 

وهذه حالة تشبه قول جده أمَي الُمؤمنني يلع بن أيب طالب عليه السَلم لعبد اهلل بن  
 عباس واكن أمَي الُمؤمنني عليه السَلم جالس يُصلح نعله 

 

Denna händelse är likt en händelse han farfar Amir Al-

Moeminin Ali Ibn Abu Talib frid vare över honom var med om, 

när han sa till Abdullah Ibn Abbas samtidigt som Amir Al-

Moemenin frid vare över honom lagade sin sandal  

 
ِذهِ  ُة هى ا ِقيمى  انلَّْعِل.  )مى

ُقلُْت )يعين: عبد اهلل بن عباس، قال:(: الى ِقيمى  ا.فى ىهى  ةى ل

تُِكم( َّ ِمْن إِْمرى بُّ إِيلى حى
ى
ىِِهى أ ِ ل  قىالى )أمَي الُمؤمنني عليه السَلم(: وىاَّللَّ

 

Imamen: Vad är denna sandals värde? 

Han svarade (Abdullah Ibn Abbas): Den har inget värde. 

Amir Al-Moemenin sade då: Vid Allah är den för mig mer 

älskad än ert styre.  

 

 حال القاسم عند مقتله
 

Al-Qasims situation vid hans död 

 
ذكر اإلمام المىهدي عليه السَلم حال القاسم عند شهادته ِف الزيارة انلاحية الُمقدسة  

 فقال:
 

Imam Al-Mahdi frid vare över honom sade i den heliga åkallan 

Al-Nahiya om Al-Qasims martyrskap:  
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تُهُ  امى وِب هى ُْضُ ، الْمى ٍّ ِ ِن بِْن يلعى اِسِم بِْن احْلىسى ى الْقى ُم ىلعى َلى تُهُ )السَّ مى ْسلُوِب الى ، ِحنيى نىادىى  ، الْمى
ّلى  فىجى ُه  مَّ عى نْيى  لىيِْه    احْلُسى ُص عى ْفحى يى وىُهوى  ْقِر،  لصَّ َكى ُه  مُّ ُقوُل:   عى يى نْيُ  احْلُسى وى  ، ىابى الَتُّ  بِرِْجِلِه 

 

Frid vare över Al-Qasim Ibn Al-Hassan Ibn Ali, vars huvud är 

slagen, vars kläder är tagna, när han ropade efter sin farbror och 

hans farbror kom mot honom skyndsamt likt en falk, qasim 

undersöker sanden med benet och Imam Hussein säger: 

 

بُوكى 
ى
كى وىأ دُّ ِة جى ْصُمُهْم يىْومى الِْقيىامى ْن خى مى تىلُوكى وى ْوٍم قى  ُبْعداً ِلقى

ى  ِ ىلعى وىاَّللَّ زَّ  عى  : قىالى قىتِ   ُثمَّ  نْتى 
ى
وىأ يبىكى  جُيِ ْو 

ى
أ  ، يبىكى جُيِ فىَلى  تىْدُعوىُه  ْن 

ى
أ مِّكى  فىَلى  عى ِديٌل  جى يٌل 

اتُِرهُ  رُثى وى ِ يىْوٌم كى ا وىاَّللَّ ذى ، هى عىكى نْفى هُ  يى قىلَّ نىارِصُ  وى

ا ُكمى
ى
أ ِِّن ُمبىوَّ

ى
أ بىوَّ ا، وى ِْعُكمى ا يىْومى مجى ُكمى عى ُ مى لىيِنى اَّللَّ عى  جى

حِ  ُه جى ْصَلى
ى
، وىأ زِْديَّ

ى
يٍْل اِْل ْعِد بِْن ُنفى رى ْبنى سى ُ قىاتِلىكى ُعمى لىعىنى اَّللَّ َِلماً(وى

ى
اباً أ ذى ُ عى دَّ ِلى عى

ى
 يماً، وىأ

 

De arroganta människorna som dödade dig kommer att stå 

framför din farfar och far på domedagen, dessa kommer 

sannerligen stå till svars. 

 

 

Efter det sade Imamen: Det tär på mig att du ropar efter din 

farbror men att du inte får ett svar, eller att han svarar dig men 

du är liggandes död och han inte kan hjälpa dig, denna dag är 

vid Allah den allsmäktige en dag som är full av sorg med få 

anhängare. Jag ber från Allah att förena mig tillsammans med 

er dagen då människorna förenas, och att jag får samma 

belöning som er. 

Må Allah förbanna den som dödade dig Omar Ibn Saad Ibn 

Nofail Al-Azdi, Och utföra sitt vrede över honom samt ge 

honom en smärtsam plåga. 
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 السَلم ىلع القاسم بن احلسن بن يلع بن أيب طالب ورمحة اهلل وبراكته 

 

Frid vare över Al-Qasim Ibn Al-Hassan Ibn Ali Ibn Abi Talib 

Och Guds barmhärtighet och välsignelser 

 
لِكنْ  باٌب ما رىأى ُعرْساً وى  شى

 

En ungdom som inte hann uppleva sin vigsel men 

 
ِم الوىريدِ  يِْه بِدى فَّ بى كى ضَّ  خى

 

Hans händer fylldes med hans blod 

 
 نىْفُس اْذهىيب وىْجداً وىُحْزناً فىيا 

 

Åh min själ du skall sannerligen leva i en djup sorg 

 
ْمِع ُجودي ييْن حِبىْمِر ادلَّ يا عى  وى

 

Åh mina ögon må de fyllas med sorgliga tårar 

 

 واحلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني
 

Lov och pris tillkommer allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten muhammed och hans ädla hushåll  
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 الُمحارضة اتلاسعة 

Föreläsning Nio 

 
 عنوان الُمحارضة: أبو احلسن يلع اِلكرب عليه السَلم

 
Föreläsningens Titel: Abu Al-Hassan Ali Al-Akbar frid vare 

över honom 

 
  الرمحن الرحيم بسم اهلل 

 

I gud den nåderikes den barmhärtiges namn  

 

 
 احلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني 

 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll  

 

 
مُ  َلى ى   السَّ نْيِ   ىلعى ى   احْلُسى ِ   وىىلعى ِ

نْيِ   بِْن   يلعى ى   احْلُسى نْيِ   وىىلعى احْلُسى ِد  ْوالى
ى
نْي   أ احْلُسى اِب  ْصحى

ى
أ ى   وىىلعى

م َلى لىيِْهُم السَّ  ُعى
 

 

Frid vare över dig Hussein och över Ali sonen till Hussein och 

Husseins övriga barn, frid vare över Husseins anhängare frid 

vare över dem alla. 
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 حديث عن موالنا الصاحب عليه السَلم
En hadith från vår väntade Imam Al-Mahdi frid vare över 

honom 

 
السَلم ىلع يلع   الُمقدسة، ضمن  انلاحية  الزيارة  السَلم ِف  المىهدي عليه  اإلمام  قال 

 اِلكرب:

ِقيكى   ُمَلى ِمْن   ُ اَّللَّ لىنىا  عى كى  )جى مِّ
ُ
وىأ  ، ِخيكى

ى
وىأ كى  مِّ عى وى بِيكى 

ى
أ وى كى  دِّ جى افِِِق  ُمرى وى افِِقيكى  ُمرى وى

ِة( ْظلُومى  الْمى

 ويعين بأمه: فاطمة الزهراء عليها السَلم. 
 
 

Imam Al-Mahdi frid vare över honom sade i den heliga åkallan 

Al-Nahiya: som en del av hälsningen till Ali Al-Akbar:  

Må Allah bemöta mig er, och samla mig mer er, er farfar, er far, 

er farbror, er bror samt er förtryckta mor. Med hans mor menar 

Imamen Fatima Al-Zahraa frid vare över henne. 
 

 
 خصائص يلع اِلكرب 

Ali Al-Akbars egenskaper 

 

 اسمه مع أخويه يلع   -1

 إن اإلمام احلسني عليه السَلم َكن يُسِم مجيع أوالده: يلع

  
1. Hans namn likt hans bröders är Ali 

Imam Al-Hussein frid vare över honom gav alla sin 

söner samma namn, namnet Ali.  
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ن    -2  ُكنْيىتُُه: أبو احلىسى

 عليه السَلم ِف زيارة اِلكربقال اإلمام الصادق 

ِن(  بىا احلىسى
ى
لىيْكى يا أ ّلى اهلُل عى  )صى

  
 

2.Hans tilltalsnamn var Abu Al-Hassan 

 

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade i Al-Akbars 

åkallan: 

 

Må Allah välsigna dig, Abu Al-Hassan 

 

 
 مقام يلع اِلكرب نفس مقام أبو الفضل العباس   -3

 قال اإلمام الصادق عليه السَلم ِف زيارته:

احِلِنيى   الصَّ وىِعبىاِدهِ  ِلنيى  الُْمرْسى نِْبيىائِِه 
ى
وىأ بنِيى  رَّ الُْمقى ِتِه  ئِكى َلى مى ُم  َلى وىسى  ِ اَّللَّ ُم  َلى )سى

تُه  اكى بىرى ِ وى رىمْحىُة اَّللَّ يى وى ْوالى اْبنى مى يى وى ْوالى لىيْكى يىا مى  (عى

 
 

3. Ali Al-Akbar frid vare över honom har samma position 

som Abu Al-Fadhl Al-Abbas 

 

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade i Al-Akbars 

åkallan: 

 

Allahs frid och friden mellan hans nära änglar och hans 

profeter och hans rättsfärdiga tjänare över er, min Herre, 

min Herres son, och Guds barmhärtighet och välsignelser. 
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 َكنى اِلكرُب ُمزتوجا ودليه أبناء    -4 

 قال اإلمام الصادق عليه السَلم ِف زيارته:

ْخيىاِر  
ى
اِْل اتِكى  هى مَّ

ُ
أ وى ْبنىائِكى 

ى
وىأ آبىائِكى  وى بىيِْتكى  ْهِل 

ى
وىأ تِكى  ِعَْتى ى  لىيْكى وىىلعى ُ عى ّلَّ اَّللَّ )صى

اِر  بْرى
ى
رىُهْم تىْطِهَيا(اِْل هَّ نُْهُم الرِّْجسى وىطى ُ عى ْذهىبى اَّللَّ

ى
ينى أ ِ  اَّلَّ

 

4.Al-Akbar var gift och hade barn 
 

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade i hans åkallan: 
 

Må Allah välsigna dig, dina ättlingar, din familj, dina 

farföräldrar, era mördar, de trogna och lojala. Som Allah 

har förenat från allt ond och smuts, samt rengjorde er.  

  
 

ّْلى    -5 : َلى ْكربى
ى
مُّ اِل

ُ
يِب  بِنُْت  أ

ى
يِف  أ ْسُعوٍد اثلَّقى ةى بِْن مى ةى بِْن ُعْروى  ُمرَّ

 

5. Al-Akbars mor: Layla Bint Abi Morra Bin Urwa Bin 

Masood Al-Thaqafi 

 
 

يِف( نزل فيه قوِل تعاَل من سورة      -6  ْسعوِد اثلَّقى ةى ْبنى مى : )ُعْروى ْكربى
ى
مِّ اِل

ُ
أ دُّ  جى

 الزُّْخُرف: 
 

ِظيٍم(  ْريىتىنْيِ عى ٰ رىُجٍل ِمنى الْقى ى ا الُْقْرآُن ىلعى ٰذى لى هى ىْوالى نُزِّ قىالُوا ل  )وى

 
6. Al-Akbars mormor: ( Urwa Bin Masood Al-Thaqafi), 

gällande henne kom en vers ner i surat Al-Zukhruf versen 

lyder: "Varför har inte denna Koran uppenbarats för en 

framstående man från [en av] de två städerna?" 
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ْكربى فيه كمال مجال رسول اهلل صّل اهلل عليه وآِل وسلم    -7
ى
ٌّ اِل ِ  يلعى

 

 قال اإلمام احلسني عليه السَلم:
 

()اللَُّهمَّ  نِْطقاً بِرىُسولِكى مى لْقاً وىُخلُقاً وى ْشبىُه انلَّاِس خى
ى
ٌم أ ِْهْم ُغَلى زى إَِلى ْد بىرى قى ْد فى   اْشهى

 
 

7. Ali Al-Akbar har egenskapen att han är identisk lik profeten 

frid vare över honom och hans felfria hushåll.  
 

Imam Al-Hussein frid vare över honom sade: 
 

Åh Allah du är vittnet för den som har begett sig ut i kriget är 

den mannen som liknar din profet mest, både utifrån utseendet 

och moraliskt.  
 
 
 يلع اِلكرب أول شهيد من بين هاشم ِف واقعة كربَلء   -8
 

 ةقال اإلمام المىهدي عليه السَلم ِف زيارة انلاحية الُمقدس
 

اِهيمى اخْلىِليِل( لىِة إِبْرى ِليٍل ِمْن ُسَلى َْيِ سى ىْسِل خى لى قىِتيٍل ِمْن ن وَّ
ى
لىيْكى يىا أ ُم عى َلى  )السَّ

  
8. Ali Al-Akbar är den första martyren från Bani Hashim 

släkten vid kriget i Karbalaa. 
  

Imam Al-Mahdi frid vare över honom sade i den heliga 

Al-Nahiya åkallan: 
 

Frid vare över dig åh den första martyren från den bästa 

släkten från profeten Ibrahims ättling.  
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 ِف طريق كربَلء 
På vägen till Karbalaa 

 
 رأى اإلمام احلسني عليه السَلم فارسا يقول: 

 

Imam Hussein frid vare över honom såg en riddare säga:  

 
نايا تَسي إَلهم   القوم يسَيون والمى

 

Folket rör sig och deras öde rör sig mot dem 

 
 فقال لودل اِلكرب: فعلمت إنها أْنُفُسنا نُِعيىت إَلنا 

 

Då sade Imamen till Al-Akbar: då visste jag att våra själar har 

sannerligen nått sin tid för att återvända till sin skapare.  

 
 فسأل يلع اِلكرب أباه اإلمام احلسني عليه السَلم

 

Ali Al-Akbar frågade då hans far Imam Al-Hussein frid vare 

över honom:  

 
 يا أبت أ لسنا ىلع احلق؟

 

Åh min far, är inte vi på rättvisans spår?  

 
 : بّل واَّلي إَله مرجع العباد قال اإلمام احلسني عليه السَلم

 

Då sade Imam Hussein frid vare över honom: Ja, vid Allah som 

alla människor återvänder till.  



115 
 

 قال اِلكرب: يا أبِت إذن ال نبايل بالمىوت 
 

Då svarade Al-Akbar: Åh far, då är vi inte ett dugg oroliga för 

döden.  
 

 احلسني عليه السَلم: فقال ِل اإلمام 
 

Då svarade Imam Hussein frid vare över honom:  
 

ه  ْن وادِلِ اً عى دلى زى وى َْيى ما جى ٍ خى دلى زاكى اهلُل ِمْن وى  جى
 

Må Allah belöna dig den bästa belöningen en far kan önska sin 

son.   
 

 
 قصة منام ِلحد الُمؤمنني

Historien om en troendes dröm 
 

نام، وقائل يقول:  رأى واقعة كربَلء ِف المى
 

En troende såg i drömmen slaget vid Karbalaa, personen som 

drömde sade:  
 

 اجلمال َكه ِف كربَلء يلع اِلكرب
 

All skönhet i Karbalaa avspeglas i Ali Al-Akbar 
 

 م أىت عنده، وقال ِل: ثم رأى اإلمام احلسني عليه السَل
 

Han såg även Imam Hussein frid vare över honom komma till 

honom och säga:  
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 )شبيه جدي رجع عندي ما يشبه جدي( 
 

Personen som liknar min farfar mest har återvänt till mig, 

sannerligen är han lik min farfar.  

 

 ِلجل حب اِلكرب 
 

För kärleken till Al-Akbar 

 
 

 ثَلث مرات َكد اإلمام احلسني عليه السَلم أن يموت 
 

Vid tre olika tillfällen var Imam Hussein frid vare över honom 

nära döden 

 
ي  يُْخ التُّْسَتى  قالى الشَّ

 

Al-Sheikh Al-Tustari sade:  

 
ات احلسني عليه السَلم ِف مصيبة ودله قد احتُض وأرشف ىلع المىوت ثَلث م إن  رى
 

Imam Hussein frid vare över honom var nära döden tre gånger 

och var nära på att ta sista andetagen vid sin sons tragedi.  

 
ة اِلوىل: رى ا برز يلعى اِلكرب المى  لمى

 

Första gången: När Al-Akbar begav sig ut i kriget 
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ة اثلانية: رى من الِميدان مع ما به من اجلراحات والظمأ ولم  حينما استقبل ودله راجعاً    المى
م ِل ما يبلى غليله  يقدر أن يقدى

 
Andra gången: när hans son återvände till honom från slagfältet 

med alla sår och var extremt törstig, men Imamen hade inget 

som kunde släcka hans törst.  

 
 مرصع اِلكرب: عند احلالة اثلاثلة

 

Tredje gången: när Al-Akbar avled och uppnådde martyrskap.  

 
 

، أخذ تارة يقوم وأخرى جيلس وهو يقول: وا ودلاه، تقول سكينة ا سِمع أيب صوت يلعى : لمى
وجعل يتنفىس الصعداء، ثمى احندر إَل مرصع ودله ومعه شباب من بين هاشم، محل ىلع  

قهم عن مرصع و عاً بالسيوف إْرباً إْرباً، جلس  القوم حَّتى فرى دله. وقف عليه، رآه مقطى
 عنده، أخذ رأسه وضعه ِف حجره وجعل يمسح ادلم والَتاب عن وجهه 

 

Sukayna sade: när min far hörde Alis röst kunde han inte sitta 

still, han stod ena stunden och satt en andra samtidigt som han 

säger:  

Åh min son, samtidigt som hans andning ändrades av oron över 

sin son. Sedan gick Imamen för att möta sin sons avlidna kropp 

tillsammans med några av Bani Hashim. Imamen och sina 

anhängare attackerade fienderna tills de splittrades för att 

komma åt Al-Akbars kropp, Imamen stod ovanför honom.  

Han såg honom vara slagen och det var snitt av svärdet över 

hela hans kropp, Imamen lade hans huvud i hans famn och 

började ta bort sand och blod från hans heliga ansikte ansikte.  
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 اإلمام احلسني عليه السَلم يريم بدم اِلكرب إَل السماء
 

 وكذلك فعل بدم الطفل الرضيع 
 
 

Imam Al-Hussein frid vare över honom kastade Al-Akbars blod 

upp till himlen  

 

Imamen gjorde även detta med sin nyfödda barn Ali Al-Asghar 

 
 
 

 قال االمام الصادق عليه السَلم ِف زيارة اِلكرب عليه السَلم: 
 

ْتىِسبُكى  بِيكى حيى
ى
ٍم بىنْيى يىِدي أ دَّ يمِّ ِمْن ُمقى

ُ
نْتى وىأ

ى
يِب أ

ى
 )بِأ

لىيْكى قىلْبُهُ  قاً عى ِ لىيْكى حُمَْتى يىبيِْك عى  وى

هِ  فِّ كى بِكى ُع دىمى ةٌ  يىْرفى ْطرى اِء الى يىرِْجُع ِمنُْه قى مى ْعنىاِن السَّ
ى
 إَِلى أ

ةٌ  فْرى بِيكى زى
ى
لىيْكى ِمْن أ ىْسُكُن عى الى ت  (وى

 
 

Imam Al-Sadiq frid vare över honom sade i Al-Akbar åkallan 

frid vare över honom: 
 

Vid min far och min mor, du vars far tittade på medans du gick 

ut i krig, han grät över dig, hans hjärta var i djup sorg efter dig.  
 

Han kastar upp ditt blod till himlen och ingen droppe kommer 

ner. Inte en stund kunde din far roas efter din död.  
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 مقتل يلع اِلكرب 
 

Ali Al-Akbars död 

 
ل اهلل تعاَل فرجه الْش يف ِف زيارة انلاحية عند السَلم ىلع  قال اإلمام المىهدي عجى

 يلعى ابن احلسني اِلكرب عليهما السَلم:  
 

Imam Al-Mahdi må Allah påskynda hans återkomst sade i Al-

Nahiya åkallan vid hälsningen till Ali Ibn Al-Hussein Al-Akbar 

frid vare över dem:  
 

اثًَِل،  يِْه مى ِّنِّ بِكى بىنْيى يىدى
ى
أ فِِرينى قىائًَِل: )كى لِلاْكى  وى

 

För mig är det som att du fullständigt lämnar över din själ till 

din herre, och förmedlar till de otrogna: 

 
 ٍّ ِ نْيِ بِْن يلعى ُّ ْبُن احْلُسى ِ نىا يلعى

ى
 أ
 

Jag är Ali Ibn Al-Hussein Ibn Ali 

 
ْوىلى بِانلَّيِبِّ 

ى
ِ أ بىيِْت اَّللَّ ُْن وى  حنى

 

 Vi och vårt hushåll är lämpligare till profeten 

 
َّتَّ يىنْثىيِن  ْمِح حى نُُكْم بِالرُّ ْطعى

ى
 أ
 

Jag slår er med bågen tills den böjs  

 
يِب 

ى
ْن أ ْحِِم عى

ى
يِْف أ ُبُكْم بِالسَّ رْضِ

ى
 أ
 

 Jag slår er med mitt svärd för att skydda min far 
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ِِّبٍّ  رى اِشِِمٍّ عى ٍم هى ْبى ُغَلى  رضى
 

Ett slag av en arabisk Hashismi  

 
يِعِّ  ُْكُم ِفينىا اْبُن ادلَّ ِ الى حيى  وىاَّللَّ

 

Vid Allah ska inte den otrogna förtryckaren ha makten över oss  

 

بَّكى  لىِقيتى رى ْبىكى وى يْتى حنى َّتَّ قىضى  حى
 

Tills du lämnade denna värld och mötte din herre 

 
بِْديِّ  اِن الْعى ةى بِْن ُمنِْقِذ بِْن انلُّْعمى ى قىاتِِلكى ُمرَّ ُ لىكى ىلعى مى اَّللَّ كى  حى

 

Allah har sannerligen utlovat ett straff till den som dödat dig 

Murra Ibn Munkedh Bin Al-Nuuman Al-Abdi 

 
اكى  تِْلكى وى ُه ِِف قى كى ِ ْن رشى مى اُه وى ْخزى

ى
ُ وىأ نىُه اَّللَّ ِهَياً لىعى لىيْكى ظى  نُوا عى

ِصَياً(  نَّمى وىٰساءىْت مى هى ُ جى ُهُم اَّللَّ ْصَلى
ى
 أ
 

Må Allah förbanna honom och skämma ut honom, och den som 

hjälpte honom i din död och var med och såg på detta. Må Allah 

straffa dem med helvetet och straffa de med värsta tänkbara 

ödet.  

 
 السَلم ىلع أشبه انلاس برسول اهلل صّل اهلل عليه وآِل وسلم ورمحة اهلل وبراكته 

 

Frid vare över den som liknar Allahs profet mest av alla 

människor frid vare över honom och hans ädla hushåll. Allahs 

barmhärtighet och välsignelser över honom 
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 لعالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعنيواحلمد هلل رب ا

 

Lov och pris tillkommer allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll  
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 الُمحارضة العارشة 
Föreläsning Tio 

 
 عنوان الُمحارضة: عبد اهلل الرضيع

 
Föreläsningens titel: Abdullah spädbarnet  

 
  بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

I gud den nåderikes den barmhärtiges namn  

 

 
 احلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني 

 

Lov och pris tillkommer Allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll  

 

 
مُ  َلى ى   السَّ نْيِ   ىلعى ى   احْلُسى ِ   وىىلعى ِ

نْيِ   بِْن   يلعى ى   احْلُسى نْيِ   وىىلعى احْلُسى ِد  ْوالى
ى
نْي   أ احْلُسى اِب  ْصحى

ى
أ ى   وىىلعى

م َلى لىيِْهُم السَّ  ُعى

 
 
Frid vare över dig Hussein och över Ali sonen till Hussein och 

Husseins övriga barn, frid vare över Husseins anhängare frid 

vare över dem alla. 
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 حديث اعشوراء 

Hadith Ashuraa 

 
ُم: َلى لىيِْه السَّ ْهدي عى ام المى  قىالى اإْلِمى

ِِف   ُمُه  ِد دى عَّ الُْمصى الرَِّضيِع،  ْفِل  الطِّ  ، نْيِ احْلُسى بِْن   ِ بِْد اَّللَّ ى عى ُم ىلعى َلى ْذبُوِح  )السَّ الْمى اِء،  مى السَّ
ِديَّ وىذىِويِه( سى

ى
ِهٍل اِْل لىةى ْبنى َكى ْرمى ُ رىاِميىُه حى بِيِه، لىعىنى اَّللَّ

ى
ْجِر أ ْهِم ِِف حى  بِالسَّ

 

Imam Al-Mahdi frid vare över honom sade: 
 

Frid vare över dig Abdullah Ibn Al-Hussein, spädbarnet, vars 

blod blev uppskattat till himlen, dödad av en pil i sin fars famn, 

må Allah förbanna hans mördare Harmala Bin Kahel Al-Asadi 

och hans anhängare.  

 
 

 اِلطفال ِف واقعة كربَلء

Barnen vid Karbalaa tragedin 

 
مى اإلمام احلسني عليه السَلم أهل بيته وأنصاره ِلجل بقاء ادلين  قىدَّ

 

Imam Al-Hussein frid vare över honom offrade sitt hushåll och 

sina anhängare för att bevara tron.  

 
 واكن من جرائم آل أمية ِف واقعة كربَلء قتل اِلطفال

 

En del av massakern som Umayya släkten utförde var att döda 

barn.  
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عركة مثل الطفل المىجموعة اِلوىل  الرضيع: استشهدوا ِف المى
 

Första gruppen barn: blev martyrer under kriget likt spädbarnet.  

 
 : استشهدوا بعد الواقعة مثل أوالد مسلمالمىجموعة اثلانية

 

 Andra gruppen: blev martyrer efter kriget i Karbalaa likt 

Muslims barn.  

 
ْقط، وخولة بنت  : استشهدوا ِف السيب مثل الُمحسن بن احلالمىجموعة اثلاثلة سني السِّ

 احلسني، ورقية بنت احلسني.
 

Tredje gruppen: blev martyrer under fånge tåget påväg till 

Shaam likt Al-Muhsin Ibn Al-Hussein Al-Sikt och Khawla Bint 

Al-Hussein samt Rukaya Bint Al-Hussein  

 
 

 من أحداث يوم اعشوراء 

Händelserna under Ashuraa dagen 

 

قتلوا أهل بيت انليب صّل اهلل عليه وآِل وسلم اإلمام احلسني وبين هاشم      -1
 وأنصارهم

  

1.De dödade profetens ädla hushåll frid vare över dem. 

Imam Hussein, Bani Hashim och dess anhängare 

slaktades.  

 



126 
 

بنت رسول اهلل صّل اهلل   ذحبوا اإلمام احلسني عليه السَلم وهو ابن فاطمة    -2
 عليه وآِل وسلم

  

2.Imam Hussein frid vare över honom slaktades, han är 

Fatimas son, Fatima vars far är profeten, Allahs sändebud 

frid vare över honom och hans ädla hushåll.  

 

 سحقوا جسد اإلمام احلسني عليه السَلم حبوافر اخليل    -3

  

3.Imam Husseins kropp frid vare över honom trampades 

på med hästarnas klovar.  

 

 أحرقوا خيام أهل بيت انلبوة    -4
 

 4.Profetens ädla hushålls tält brändes.  

 

 سلبوا خيام أهل بيت انلبوة    -5
 

 5.Profetens ädla hushålls tält rånades.  

 

 أخذوا أهل بيت انلبوة أسارى وسبايا   -6
 

6. Profetens ädla hushåll tillfångatogs som fångar samt likt 

slavar.  

 

 رضبوا نساء أهل بيت انلبوة    -7
  

7.Profetens ädla hushålls kvinnor tilldelades slag.  
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 اإلمام احلسني وأهل بيته وأنصاره بدون دفن  تركوا أجساد   -8
 

8. Imam Husseins, hans hushåll och anhängares kroppar 

lämnades kvar utan att bli begravda.  

 

ماء دىماً    -9 رىِت السَّ طى  مى
 

9.Himlen regnade blod.   

 

دوا َتته دما  -10 راً وىجى جى ُعوا حى فى  َكما رى

 

10.Varje gång någon lyfte upp en sten under Ashuraa 

dagen hittade man blod under stenen.  

 
 

 حال اِلئمة عليهم السَلم ِف يوم اعشوراء 

Imamernas tillstånd under Ashuraa dagen frid vare över dem 

 
 : ِ ْبُن ِسنىاٍن قىالى بُْد اَّللَّ  )رىوىى عى

 
Abdullah Ibn Sinan återberättade: 

 
يْتُهُ  لْفى

ى
ُشورىاءى فىأ َلُم ِِف يىْوِم اعى لىيِْه السَّ ٍد عى ِر بِْن حُمىمَّ ْعفى ِ جى بِْد اَّللَّ يِب عى

ى
يِِّدي أ ى سى لُْت ىلعى  دىخى

 
Jag gick in till min herre Abi Abdullah Jaafar Ibn Muhammed 

frid vare över honom under Ashuraa dagen och märkte:  
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ِسفى  اقِِط َكى للُّْؤلُِؤ الُْمتىسى يْنىيِْه َكى ِدُر ِمْن عى اِهرى احْلُْزِن وىُدُموُعُه تىنْحى  اللَّْوِن ظى
 

Färgen av hans ansikte ändrades, sorgen syntes tydligt på 

honom, hans tårar rann ner från hans ögon likt pärlor.  

 
ا ِ ِممَّ بُكى ُقلُْت يىا اْبنى رىُسوِل اَّللَّ يْنىيْكى فى ُ عى ى اَّللَّ بْكى

ى
 ُؤكى الى أ

 
Då sade jag: Åh sonen till Allahs sändebud vad är anledningen 

till dina fallande tårar? Må Allah aldrig låta dina ögon gråta.  

 
نْتى 

ى
ْفلىٍة أ  وى ِِف غى

ى
الى يِل أ قى  فى

 
Då sade Imamen till mig: är du i omedveten? 

 
لِ  ا عى  مى

ى
ا اَْلىْوِم(أ ذى ِصيبى ِِف ِمثِْل هى

ُ
ِّ أ ِ نْيى ْبنى يلعى نَّ احْلُسى

ى
 ْمتى أ

 
Imamen: Är du inte medveten om att Al-Hussein Ibn Ali blev 

skadad under denna dag?  
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 حديث جابر

Jabirs Hadith 

  

 قال اإلمام زين العابدين جلابر اِلنصاري عند مَلقاته ِف كربَلء 
 

Imam Zayn Al-Abedin sade till Jabir Al-Ansari när han träffade 

honom i Karbalaa. 
  

 يا جابر: ها هنا واهلِل قُِتلىت رجانُلا وذُحِبىت أطفانُلا وُسِبيىت نساُؤنا وُحرقت خياُمنا 

 يا جابر ها هنا ذحبوا أيب احلسني 
 

Åh Jabir: Vid Allah är den här platsen där våra män slaktades, 

och våra barn dödades, och våra kvinnor tillfångatogs, och våra 

tält brändes ner, Åh Jabir det är sannerligen här de slaktade min 

far Al-Hussein. 
  

 حزن إمام الوجود 

Sorgen av existensens Imam 
  

 إلمام المىهدي عليه السَلم ِف زيارة جده اَّلبيحقال ا
 

Imam Al-Mahdi frid vare över honom sade i sin slaktade farfars 

åkallan: 
  

اءً  سى مى بىاحاً وى نُْدبىنَّكى صى
ى  )فىألى

ى  بِْكنيى
ى ِلى ُموِع دىماً  وى لى ادلُّ لىيْكى بىدى  عى

اكى  ا دىهى ى مى فاً ىلعى سُّ
ى
تىأ لىيْكى وى ًة عى َْسى فاً  حى تىلىهُّ  وى

ِة ااِلْكِتيىاب اِب وىُغصَّ ِة الُْمصى ُموتى بِلىوْعى
ى
َّتَّ أ  ( حى

 

Sannerligen kommer jag sörja över dig dag och natt.  

Och fälla över dig blod istället för tårar 

I sorgen för dig och ångern för det som drabbat dig, och 

saknaden efter dig.  

Tills jag dör av tragedins sorg och depressionens konsekvenser.  
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 وقال عليه السَلم: 

 

Imamen frid vare över honom sade även: 
  

يِب  ِ
ى اخْلىدِّ الَتَّ ُم ىلعى َلى يِْب اخْلىِضيِب، السَّ ى الشَّ ُم ىلعى َلى  ( )السَّ

 

Frid vare över det nedblodade skägget, frid vare över de sandiga 

kinderna.  
  

 وقال عليه السَلم: 

 

Imamen frid vare över honom sade även:  
  

ي احلسني قتلوه العالم )يا أهل   عطشانا( إن جدى
 

Åh världens befolkning min farfar Al-Hussein dödas törstig.  

 
 امامنا خُياطب أهل العالم

 

Vår Imam tilltalar hela världens befolkning  

 
 َّللك جيب أن يعرف العالم ما جرى ىلع أهل بيت انلبوة وأتباعهم وشيعتهم

 

Därför bör världens befolkning ha kännedom över det som 

drabbade profetens ädla hushåll och deras anhängare frid vare 

över dem.  

 
 وما جيري عليهم إَل يومنا هذا 

 

Men att även veta hur anhängarna och profetens ädla hushåll 

drabbas än idag.  
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 استغاثة بإمامنا 

Att be om nåd från vår tids Imam 

 
ُ ِف ربُّ ةْ ماتى اتلَّصى يعى يُّها الُمْحيي الْشَّ

ى
  انِْتظارِكى أ

 

Tålamodet dog i väntan på dig, Åh shariaas räddare  
 

ةْ  ِظيعى فِّ الفى ِة الطَّ ْقعى ْتى لِوى ربى  ماذا يُهيُجكى إِْن صى
 

Vad är det som är svårast för dig i väntan på den största tragedin 

i Karbalaa 
 

ةْ  جيعى مىضِّ ِمْن تِلْكى الفى
ى
ًة بِأ تُرى تىيجُء فىجيعى

ى
 أ
 

Kommer det komma en tragedi som är svårare att skåda än 

denna? 
 

نىْت ُضلُو حى يُْل الِعدى طى ى خى نْيُ ىلعى الرثَّ يُْث احلُسى هْ حى  عى
 

Där Al-Hussein liggandes på marken medans hästarnas klovar 

krossar hans ben?  
 

هْ  ٌب فىاْطلُْب رىضيعى ِم الوىريِد خُمىضَّ رىضيُعُه بِدى  وى
 

Och hans spädbarn täcks av hans blod, ta i hans hämnd.  
 

 واحلمد هلل رب العالِمني وصّل اهلل ىلع حممد وآِل أمجعني

 
Lov och pris tillkommer allah, världarnas herre, och frid vare 

över profeten Muhammed och hans ädla hushåll.  
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Korta artiklar 
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1 

 شعار االنسانية احلب
Mänsklighetens motto är kärlek 

 

 افتح قلبك

Öppna ditt hjärta. 

نظر ذاتك ِف مرآتك 
ُ
 أ

Titta på din själ genom spegeln. 

 ِامجع فكرك

Samla dina tankar. 

 ِاصنع ما َُتبه نلفسك

Skapa det du älskar för dig själv. 

 

 وَلكن قرارك أن َُتب جلميع انلاس ما َُتبه نلفسك

ىم  هكذا تعلمت احلياة من رجل وىهىبى قلبُُه للعال

 إنه: حممد رسول اهلل

Låt dina beslut vara som följande: Att älska det du älskar för 

dig själv för andra. Detta lärde jag mig av en man som skänkte 

sitt hjärta till mänskligheten. Han är : Profeten Muhammed frid 

vare över honom och hans heliga hushåll. 
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2 

 دينة الفاضلة الرجل الفاضل اذلي حقق العدالةرئيس المَ 

 يلع بن أيب طالب 
  

Den ädle stadens ledare är den dygdige mannen som 

upprätthöll rättvisa i samhället. Ali ibn abi Talib 

  

 الفضيلة ِف رجل
 

Dygd i en man 

 

 إَل ُك إنسان يسىع إَل بناء املدينة الفاضلة
 

Till varje människa som försöker bygga en dygdig stad 

  

 اِليام تستمر باملسَي ويودل الكثَي من البْش 
 

Dagarna går vidare och många människor föds 

 

 وبني اجلميع هناك رجل لن يتكرر
 

Och bland alla människor finns det en man som inte kommer 

ens like  
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 جيد مجع ُك يشء بشُك
 

Han samlade och hade alla god egenskaper 

 

 كصورة للفضيلة 
 

Som en bild av dygd 

 

 َكن مؤمنا ِف اخلالق 
 

Han hade en stark tro till sin skapare 

 

 وهو يعمل من أجل العدالة 
 

Han arbetar för rättvisan 

 

 رجل مثل انلور ِف الظَلم
 

En man som ljus i mörkret 

 

 حيحإلظهار املسار الص
 

För att visa den rätta vägen 
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 اسمه يلع بن أيب طالب 
 

Hans namn är Ali bin Abi Talib 

 

 إنه معلم االنسانية 
 

Han är läraren av mänskligheten 

 

 ومجيع اَّلين يعرفونه حيَتمونه
 

Och alla som känner honom respekterar honom 

 

 طالب ِلنهم تعلموا معىن احلب والسَلم من يلع بن أيب 
 

Eftersom de lärde sig meningen av kärlek och fred från Ali bin 

Abi Talib 

 

 وأنا أكتب بضع َكمات عن حياته 
 

Jag skriver några ord om hans liv  
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 لسعادة ُك واحد منا وابلدء من جديد 
 

För att uppnå lycka för var och en av oss och att börja om 

  

 لب؟من هو يلع بن أيب طا
 

Vem är Ali bin Abi Talib? 

  

 أبوه: أبو طالب )عبد مناف(. 
 

Hans fader: Abu Taleb (Abd Manaf). 

 

 أمه: فاطمة بنت أسد بن هاشم. 
 

Hans moder: Fatima Bint Asad Bin Hashim. 

 

 اخوانه: طالب، عقيل، جعفر.
 

Hans bröder: Talib, Aqeel och Jaafar. 

 

 اخواته: أم هاِّن، جومانة.
 

Hans systrar: Umm Hani och Jumana 
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 تعلمت من يلع بن أيب طالب 

Jag lärde mig av Ali ibn Abi talib 

 

 إن القرآن كتاب حُييي القلب وُينَي العقل

 

Att koranen återupplivar hjärtat och upplyser sinnet samt 

hjärnan. 

  

 وتعلمت من يلع بن أيب طالب  

 إن حب اهلل احلقيِق هو حب خاتم أنبياءه حممد صّل اهلل عليه وآِل 

 سَلموحب نبيه صّل اهلل عليه وآِل احلقيِق هو حب أهل بيته عليهم ال 

 وحب أهل بيته عليهم السَلم احلقيِق هو حب انلاس مجيعا 
 

Jag lärde mig även av Ali ibn abi Talib att den riktiga kärleken 

till Allah, är genom kärleken till Allahs sista sändebud profeten 

Muhammed frid vare över honom och hans heliga hushåll. 

  

Den riktiga Kärleken till profeten (frid vare över honom och 

hans heliga hushåll) är den sanna kärleken till hans heliga 

hushåll (frid vare över dem). 

  

Den sanna kärleken till hans heliga hushåll (frid vare över dem) 

i sin tur är kärleken till hela mänskligheten. 
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 وتعلمت من يلع بن أيب طالب 

 االحَتام جيلب االحَتام واحلب جيلب احلب 

 

Jag lärde mig även av Ali ibn abi Talib att respekt inbringar 

respekt och kärlek inbringar kärlek. 

  

 

 وتعلمت من يلع بن أيب طالب 

 اء إن انلاس من أصل واحد وهو الطني والمى 

 
Jag lärde mig av Ali ibn abi Talib att människor härstammar 

från samma ursprung nämligen lera och vatten. 

  

 

 وتعلمت من يلع بن أيب طالب 

 احلياة خمترب َلظهر فيها عنرص االنسان احلقيِق

 

Jag lärde mig av Ali ibn abi Talib att livet är ett prov där 

människan prövas för att identifiera den sanna människan. 
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 وتعلمت من يلع بن أيب طالب 

 إن اِلعمال اليت تقوم بها سَتجع عليك وتستطيع 

تى منها
ْ
أ  إصَلح ما أْخطى

 

Jag lärde mig av Ali ibn abi Talib att människans handlingar 

vänder sig tillbaka mot honom och människan kan rätta till sina 

misstag och fel. 

 

 وتعلمت من يلع بن أيب طالب 

 أن أستمر ِف املسَي ىلع الطريق املستقيم حَّت وإن كنت وحدي 

 

Jag lärde mig av Ali ibn abi Talib att fortsätta i min färd även 

om jag är ensam. 

  

 وتعلمت من يلع بن أيب طالب 

 إن السعادة يه إدخال السعادة ىلع قلوب انلاس

 

Jag lärde mig av Ali ibn abi Talib att lyckan för mig är att föra 

lycka till andra människors hjärtan. 
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 وتعلمت من يلع بن أيب طالب 

 إذا عملت عمَل جيدا فقد عملته نلفسك وإذا عملت عمَل سيئا فقد عملته نلفسك 

 

Jag lärde mig av Ali ibn abi Talib att om jag utför en god 

handling så påverkar den bara mig. Och om jag gör en dålig 

handling så kommer den att återspegla sig på mig. 

  

 

إن يلع بن أيب طالب الرجل الفاضل اَّلي أسس املدينة الفاضلة ِف داخل االنسان ذو 
 القلب السليم

لَّمى اجلميع كيف تكون الرحلة آمنة خَلل االنتقال من الظَلم إَل انلور   وعى

 

Ali Ibn abi Talib är den ädle mannen som satte grunden för 

dygdiga människan och det sunda hjärtat. 

Han lärde oss hur trygg resan kan vara från mörkret till ljuset.  
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3 
 االنتصار 

Att vara vinnare 
 

 أنك تسَي إَل هدفك دون توقف
 

Du rör dig mot ditt mål utan stopp. 
 

 ال تستسلم
 

Ge inte upp. 
 

 وال بُد من صديق أو جمموعة من اِلصدقاء 

 

Du måste ha en vän eller en grupp vänner. 
 

 وأمجل االنتصار أن يفرح ِلجلك الصديق

 

Det vackraste segern är att din vän ska vara lycklig för din skull. 
 

 هكذا تعلمت احلكمة من الرجل الفاضل

 

Så lärde jag mig visdomen av den dygdige mannen 
 

 ب آلخر نيب يلع بن أيب طالب آخر نائ

 

Ali ibn abi Talib efterträdaren efter den sista profeten. 



146 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

4 

 احلزن 
Sorg 

 

 ويف ُك ذكرى ملن حُنبهم  يعين احلب والوفاء

  

Sorg är kärlek och lojalitet i alla moment som påminner oss om 

de vi älskar. 
  

 وختتم العيون العهود  رسائلنا ادلموع 
 

Vårt budskap är via våra tårar och våra ögon håller våra löften . 
  

 أننا لن ننساكم أبدا 

 وأرض احلب كربَلء 

  

Vi kommer aldrig glömma dig. 

Kärlekens stad är Karbalaa   
  

 كتب فيها رجال ونساء احلب حلفيد انليب 

 

Männen och kvinnorna erkände deras kärlek till profetens 

barnbarn i Karbalaa . 
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 سنة ال زال ِف كربَلء عطر يمأل شوارعها   ١٣٨٠وبعد  

 

Efter 1380 år finns doften av denna kärlek kvar i Karbalaas 

gator. 
  

 ينبض باحلياة من روح العباس، يفوح باحلب والوفاء

  

Doften präglas av kärlek och lojalitet och lever vidare tack vare 

Abbas själ . 
  

 ويه تطوف حول أخيه احلسني
 

Hans själ svävar omkring hans bror (Hussein) 
 

 ترويه روحها َلبىق حيا ِف القلوب
 

Hans själ återupplivas genom hans bror. 
 

 هكذا تعلمت معىن احلزن من كربَلء 
 

På det viset lärde jag mig sorgens betydelse av Karbalaa . 
 

 ِف ُك زمان وماكن تسطع كربَلء تروينا احلياة
 

I varje tid och plats kan Karbalaa försörja oss med liv . 
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5 
 االختالف 

Att vara annorlunda 

 

 االختَلف ضد االئتَلف
 

Att vara annorlunda mot att enas . 
 

 واالئتَلف يصنع السعادة 
 

Att enas skapar lycka . 
 

 ا نتفق يصعب ىلع اِلعداء َتطيمنا ولمى 
 

När vi är eniga blir det svårt för våra fiender att besegra oss. 
 

 كونوا أخوة 
 

Var syskon för varandra   .  

 

 إنه القرآن ، هكذا تعلمت احلكمة من أفضل كتاب قرأته
 

Så lärde jag mig denna visdom av den bästa boken jag läst 

nämligen den Heliga koranen . 
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6 

 انلجاح 

Framgång 

 

 اتلفكَي يعمل ىلع َتريك العقل 
 

Att tänka får hjärnan att börja arbeta. 

 

 وجيعلك حكيما ِف قرارك
 

Det gör dig vis i dina beslut. 

 

 ولك خطوة تصنع انلجاح
 

Den skapar framgång för varje steg du tar. 

 

 مت َس اتلفكَي هكذا تعل
 

Så lärde jag mig hemligheten bakom att börja tänka. 

 

 إنه القرآن، من كتاب هو أفضل ما قرأت
 

Detta lärde jag mig av den bästa boken jag läst nämligen den 

heliga koranen.  
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7 

 ملاذا أنت حزين 

Varför är du ledsen 
 

 ِلن اَلوم أول يوم من شهر حمرم

För att idag är det första dagen av månaden Muharram 
 

 هل جيب أن نكون ىلع حزن

Måste vi vara ledsna? 
 

املحرم  شهر  ِف  حزن  ىلع  نكون  أن  أوصونا  السَلم  عليهم  ابليت   أهل 
 

Ahlul Bayt profetens ädla hushåll talade om för oss sörja under 

månaden Muharram 
 

 هل دليك حديث حول ذلك

Finns det fakta,hadith eller bevis om att man ska sörja? 
 

 نعم.

ja 
 

 قال الرضا عليه السَلم َكن أيب عليه السَلم إذا دخل شهر املحرم ال يُرى ضاحاك 
 

Den åttonde Imamen från profeten Muhammeds ärade hushåll 

heter Ali Al-Reza frid vare över honom, han sade att när 

månaden Muharram såg man aldrig min far le eller skratta.  
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 الُمؤلف يف سطور 

Författaren 

 
ُق الكربَلِئ السيد يلع بن الشهيد السيد رسول القصَي  قِّ  الُمحى

 

Bokutredaren Al-Karbalaii Al-Seyyed Ali Ibn Al-Shahid Al-Seyyed 

Rassol Al-Qaseer  
 

 كربَلء الُمقدسة  -العراق  1967وُمؤلف وحُمقق ُودِل اعم باحث  

 

Forskare, författare och bok utredare född år 1967 i Irak, Heliga 

Karbalaa 
 

ا  ْودِلً ْربىَلِئ مى ُق ِمْهنىًة، الكى قِّ  الُمحى

 

Bok utredare är befattningen, Al-Karbalaii är platsen för födelsen 
 

نشورة ما يِل ومن آثاره ا  :لمى

 

De publicerade böckerna:  
  

 اِلمان من فنت وأوبئة الزمان   -1

 

1.Skyddet i denna värld från epidemier och förtryck.  
 

 حياة حبيب بن مظاهر اِلسدي  -2

 

2. En Biografi om Habeeb Ibn Muthaher Al-Asadi 
 

 َساج شجرة اِلنبياء حممد صّل اهلل عليه وآِل وسلم -3

 

3. Profeten Muhammeds släktträd frid vare över honom och hans heliga 

hushåll. 
 

 القراءة والكتابة روح العقل  -4

 

4.Att läs och skriva är hjärnans själ 
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 الُمسلمون الشيعة اتلأسيس والنشأة -5
 

5. Shiamuslimer ursprunget och starten 
 

 السائح ِف ديم أبا عبد اهلل احلسني عليه السَلمنسيج الروح إَل  -6
 

6. Själens kärna som rör sig i mina ådrar Aba Abdullah Al-Hussein frid 

vare över honom  
 

 الكتب الُمَتمجة ضمن ثَلثة نسخ 

 ترمجة  مع  عرِّب  –  اُنلزيي  –عرِّب  
 

De översatta böckerna i tre olika versioner:  

Arabiska, Engelska, Arabiska med översättning  

  
 

 أزهار اِلفاكر   -1
 

1.Tankarnas blommor  
 

 سنة  1380َس احلب لرجل َكن قبل   -2
 

2.Kärlekens hemlighet till en man som levde för 1380 år sedan   
 

 صناعة اَّلات  -3
 

3.Personlighets bildningen  
 

 عذابات انلفس  -4
 

4.Själens förtryck  
 

ن أنا -5  ؟ مى
 

5.Vem är jag? 

 
 

ali@alshia.se 

Shia Center International 
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