
I kapittel 8 i den hellige Koranen, sier Allah i surah al-Anfaal, vers 46: 
َ َورَسوَلُ … ﴾       طيُعوا اللَّ

َ
﴿َوأ

Og adlyd Allah og Sendebudet Hans (Profeten Muhammed a) …1

Et vers i Koranen understreker troen på ahadith, der Koranen i surah an-Nahl (kapittel 16), vers 44, nevner: 

روَن﴾ َ لِلّناِس ما نُّزَِل إَِلِهم َولََعلَُّهم َيَتَفكَّ نَزنلا إَِلَك اذّلِكَر ِلُبَّيِ
َ
﴿… َوأ

… Og (kjære ærverdige Profet [Muhammed] a!), Vi har åpenbart for deg den praktfulle formaningen (Koranen), slik at du 
skal klargjøre for menneskene det (budskap og befalinger) som er blitt nedsendt til dem, slik at de må fundere dypt.2

Også et annet vers understreker troen på ahadith (Profeten Muhammeds a utsagn): 

 وَحٌي يوحٰى, َوما يَنِطُق َعِن الَهوٰى﴾
ّ

﴿… إِن ُهَو إِل
… og heller ikke taler han (Profeten Muhammed a) av egen lyst, hans ord er kun det som blir åpenbart for ham.3

Så, ahadith/hadith er beretninger av, og eller om Profeten Muhammed a. Det å gradere en hadith (beretning) for hhv. 
sahih (ekte), hasan (pålitelig), dai‘f (svak) osv., har overhodet ingenting å gjøre med selve hovedinnhold (matn) i en hadith 
(beretning). Det er ut i fra overføringskjeden (isnaad/sanad) man graderer en hadith som hhv. sahih (ekte), hasan (pålitelig), 
dai‘f (svak) osv. La oss ta et eksempel for å illustrere dette: Imam Hanafi g berettet av han, og han berettet av han, og han 
berettet av sin far, det at Profeten Muhammed a sa: [her kommer matn (hovedinnholdet/utsagnet til Profeten Muhammed 
a)] … . Så, alt som kommer før matn (utsagnet til Profeten Muhammed a), kalles isnaad/sanad (dvs. overføringskjede), som 
består av en rekke navn til berettere og eventuelt deres innledende ord (f.eks.: jeg hørte Profeten Muhammed a si …). 
Graderingen til en hadith (beretning), har ingenting med hovedinnholdet i hadithen å gjøre (dvs. selve Profeten Muhammeds 
utsagn a). Derfor vil selv en hadith som er blitt gradert som dai‘f (svak), godtas som sann, fordi det å gradere en hadith som 
dai‘f (svak) for eksempel, er med tanke på berettere, dvs. overføringskjeden, og ikke selve Profeten Muhammeds a utsagn 
(som er hovedinnhold/hovedtekst til en hadith). 

Det finnes tre typer av hadith (Profeten Muhammeds utsagn a), og de er som følger: 
1.  (Qawli, قويل) - Selve uttalelsen/utsagnet til den hellige Profeten Muhammed a. Hadith Qawli er det som Allahs 

Sendebud, Profeten Muhammed a, har uttalt selv. 
2.  (Fa’ali, فعيل) - Handlingen til Profeten Muhammed a. Hadith Fa’ali er det som Profeten Muhammed a har lært oss 

gjennom sin egen praksis, uten kommentar. For eksempel, hvordan utføre tidebønnen [hadith: َِصيّل
ُ
ْيُتُموِن أ

َ
4[… َوَصلُّوا َكَما َرأ

3.  (Taqriri, تقريري) - Hadith Taqriri er det som kommer fram når Profeten Muhammed a tiet om en viss sak. Dvs.  når 
Profeten Muhammed a ikke sa noe, for utføring av en viss handling, og slik hintet til dens aksept. For eksempel, 
i den hellige byen Medina var det noen unge jenter som gratulerte Profeten Muhammed a, over hans ankomst 
til byen, ved å lovsynge til ros og hyllest for han a (dvs. resiterte naat; og den gikk som følger … tala all badru 
aleyna osv. ... som oversatt blir, å den skinnende månen over oss, som reiste opp fra bak fjellet). Så de lovsang til 
ros og hyllest for han a, for å uttrykke sin kjærlighet og glede over hans ankomst a (milaad, mawlid). Og Profeten 
Muhammed a forbydde dem ikke fra det. Derimot tiet han a, var stille og nytet resiteringen av den dikt (naat), og 
slik ga hint om dens godkjennelse (dvs. lovsang, dikt, til ros og hyllest for Profeten Muhammed a).

Foruten disse tre typene av hadither, finnes det også fire andre som følger: 
 I.  (Hadith Qudsi, احلديث القديس) - med henvisning til “guddommelighet”. Dette er en himmelsk beretning i form av det 

at Profeten Muhammed a fikk opplyst direkte fra Allah om visse saker, deretter fortalte med egne ord.
II.  (Marfu’a, مرفوع) - hadith der overføringskjeden (isnad/sanad) består av overføringskjede (sanad), som går direkte 

opp til Profeten Muhammed a, gjennom følgesvennene hans l.
III.  (Mawqoof, الموقوف) - Hadith Mawqoof er hadith som er berettet av en sahabi eller sahabiyya (mann eller kvinne 

som følgesvenn), men uten at overføringskjeden når opp til Profeten Muhammed a. Altså overføringskjeden ender 
opp med den sahabi eller sahabiyya. NB! Dette betyr ikke at det de beretter ikke er sahih (ekte) eller sann!

IV.  (Maqtoo’a, المقطوع) - Hadith Maqtoo’a er hadith der overføringskjeden ender opp med tabi’een (de første 
etterfølgerne til sahaba karaam). Også her betyr det ikke at det etterfølgerne tabi‘een beretter, ikke er sahih (ekte) 
eller sann! Fordi, som nevnt, har det å gradere en hadith som f.eks. hhv., sahih (ekte), hasan (pålitelig) eller dai‘f 
(svak), ingenting å gjøre med matn (hovedinnholdet/Profeten Muhammeds utsagn a) i hadithen (beretning).

Ahadith (beretninger) er tatt opp/registrert i perioden til Profeten Muhammed a, hans følgesvenner (sahaba karaam), deres 
etterfølgere (tabi’een) og de etter dem (tabat-tabi’een). Det å tro på den hellige Koranen uten å tro på ahadith, gjør en til 
vantro (kafir). Fordi som vi ser i det andre Koran-verset som vi har nevnt øverst, befaler Allah, Profeten Muhammed a det at 
han a skal fortolke, klargjøre budskapet og befalingene som er gitt i den hellige Koranen overfor folk. Så hvis ikke ahadith er 
forklaringen på tingene nevnt i Koranen, hvor er da denne forklaringen som Allah u henviser til? 

I Koranen sier den Skjønneste Allah u det at muslimer må utføre hajj (pilegrimsferd), salaat (namaz), osv., men det er ikke nevnt 
hvordan!! man skal utføre disse handlingene. Det er her ahadith kommer inn i bildet. Bruksanvisningen finner man i ahadith. Så, 
den som ikke tror på ahadith, men tror på den hellige Koranen, vil umulig kunne praktisere ‘Ilm (visdommen) i den hellige Koranen, 
med mindre vedkommende følger veiledningen gitt i ahadith (veiledningen gitt i form av Profeten Muhammeds utsagn a).

1 Koranen 8:46 
2 Koranen 16:44
3 Koranen 53: 3-4 
4 Sahih al-Bukhari, bind 1, bok 11 [Bok om bønneropet (azaan)], kap. 18, hadith #604. 

illustrert vitenskap om troen på ahadith (beretninger) – bevis fra koranen 
– spesielt, en hadith som er gradert dai‘f (svak), betyr overhodet ikke at hovedinnholdet (matn) av den er usann
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