IMAM HUSSEIN

RETFÆRDIGHED?

Hvem er Imam Hussein.

Hvorfor mindes Ashura.

Imam Hussein (626-680), søn af den

Imam Hussein (’a) kæmpede under

retledte kalif, Imam Ali (’a) og Fatimah

fanen af retfærdighed, da han stod op

(’a) og Muhammads barnebarn. Efter

mod tyranniet af den daværende kalif

hans far og ældre broder, Hasan (’a), var

Yazid. Imamen gav ikke sit løfte om

Hussein (’a) den tredje Imam.

troskab til kaliffen og kæmpede for at

Hussein (’a) er en central figur indenfor
islam, da han bl.a. er en del af Husets

genindføre et styre bygget på værdier af
lighed og retfærdighed.

Folk (ahlul bayt) som udgør profeten

Konsekvensen af kampen for

Muhammads (’s) kernefamilie.

retfærdighed førte til drabet på Imam
Hussein (’a) og massakre på hans
familie, ved slaget af Karbala år 680.
De få overlevende fra slaget har senere
berettet om Imam Hussein (’a) og en
gruppe på 72, som stod op imod en hær
af flere end 4.000 enheder; selvom
denne mindre gruppe blev massakreret
er deres kamp et evigt symbol for

Forskel på en imam og Imam?
I daglig tale anvendes imam som betegnelse for
en religiøs leder, mens Imam (heriblandt Imam
Hussein), betegner de guddommelige udnævnt
efterfølgere af profeten Muhammad (’s).

retfærdighed.
Læs mere på

ashura-optog.dk

Sørgedagen
Ashura

’ASHURA’ DAG

SØRGEPROCESSION

PASSIONSSPIL

Hvad er Ashura.

Sørgeprocessionen er en mindelse
til tragedien.

Lidelseshistorien genfortalt.

Ashura betegner den 10. dag af den
islamiske kalenders første måned,
muharram.

Overalt i verden markeres Ashura dagen
med store optog, der markerer
dødsdagen for Muhammads barnebarn,

Denne dag er kulminationen af

Imam Hussein (’a), der blev dræbt

muslimernes religiøse højtidelighed til

omkring år 680.

minde om profeten Muhammads
barnebarn, Imam Hussein (’a).

I Danmark holder muslimer optog på
Ashura dag i større byer rundt omkring i

Muslimer afholder forskellige ritualer og

landet.

Moskeer, foreninger og trossamfund
opfører passionsspil på Ashura dagen,
hvor der udtrykkes medlidenhed og
solidaritet med Imamens martyrium.
Aktørerne gennemspiller en kendt
historie, og publikum går med ind i det
illusoriske rum, hvor de år efter år
gennemlever tragedien, der kulminerede

ceremonier som minde om drabet på

på den 10. dag af muharram måned,

profetens barnebarn.

Ashura dag.

Hvornår er der Ashura i Danmark?
Det islamiske måneår er 10-12 dage kortere end
kalendersystemet anvendt i vesten. Denne
forskydning betyder, at Ashura dag falder 1½ uge
tidligere end sidste år i Danmark.

Velsignelser
Det er kutyme blandt muslimer at udtale en
velsignelse hver gang profeten Muhammad,
Husets Folk (ahlul bayt) eller andre hellige
personer nævnes. Disse forkortes oftest i tekst
med et eller flere bogstaver, eksempelvis (’a).

Passionsspil & passionsdrama
Starter den første dag i muharram og kulminerer
på den tiende dag af muharram, Ashura dagen.
Hver dag har et tema, hvor historien af en person
eller gruppe gengives, både i form af spil, drama
og fortællinger.

