
Hvordan samlet man utsagnene til Profeten Muhammed a, slik at det ble til ahadith-bøker og samlinger? 
Jo, utarbeidelsen av ahadith-bøker og samlinger begynte allerede fra Profeten Muhammeds tid a. Så i dette 
innlegget skal vi undersøke arbeid på ahadith-litteratur fra Profeten Muhammeds tid til 10 hijri.

utarbeidelsen av ahadith-litteratur, fra profeten muhammeds a tid til 10. hijri/eh.

Allerede i Profeten Muhammeds tid a, begynte sahaba karaam (følgesvennene til Profeten Muhammed a) 
å skrive ned hans utsagn (dvs. ahadith). Det pleide å være mellom 40-60 sahaba karaam som satt i Profeten 
Muhammeds a selskap, og lærte ahadith fra ham og deretter skrev dem ned. Dette var altså den daglige 
jobben til mellom 40 og 60 sahaba karaam, som pleide å delta på Profeten Muhammeds khutbaa (foredrag). 
Noen av disse som fikk i hovedoppgave å gjøre dette arbeidet, dvs. arbeidet av å registrere ahadith, var Abu 
Hurayra g, hazrat Ali g, hazrat Abu Bakr g, hazrat Umar g.

Noen sahaba karaam hadde administrative stillinger i forlag og trykkerier. De forbredte litteratur til 
muslimer. Et eksempel på det er når Amr ibn Hazm ble utnevnt som Jemens guvernør. Da forbredte 
disse sahaba karaam som hadde administrative stillinger, en hefte som de ga til Profeten Muhammed 
a, som overrekket den videre til Amr. Heften inneholdt tidspunkter til å utføre namaaz (tidebønner). 
I tillegg inneholdt den selve fremgangsmåten til å utføre namaaz, wuzu (den korte renselsen). Den 
inneholdt også regler om fordeling av krigsutbyttet, samt zakat (det årlige pålagte bidraget).

Abdullah ibn Amr ibn al-As g var en ung sahabi som pleide å skrive ned alt fra foredragene til Profeten 
Muhammed a. Deretter bekreftet han innholdet av det han skrev, med Profeten Muhammed a. Dette 
ble senere til en hefte kalt, sahifah sadiqa (en hefte av sannhet). Og etter hvert ble den innarbeidet i 
ahadith-samlingen til imam Ahmad bin Hanbal g.

Også Anas bin Malik g var en ung sahabi, han var en særskilt tjener av Profeten Muhammed a. Han 
tilbringte mye tid sammen med Profeten Muhammed a. Anas g skrev ned mange utsagn (ahadith) av 
Profeten Muhammed a. 
 
Muslimenes fjerde storslagne khalif og åndelig lærer, Ali ibn Abi Talib g, var en av skriverne til 
Profeten Muhammed a. Profeten Muhammed a pleide å uttale om ting og saker, som Ali e pleide å 
skrive ned følgelig. Den brilliante Ali e er kjent for å ha skrevet en sahifa (en hefte, en liten bok) som 
inneholdt Profeten Muhammeds utsagn a. Utsagnene dreide seg om skatter og avgifter. 

I tillegg hadde Profeten Muhammed a også drøftet om saker og ting i form av offisielle brev, misjonsbrev, 
skriftruller av fredsavtaler og forespørsler til allianse med ulike stammer. Alt dette utgjorde senere til ahadith-
samlinger.

utarbeidelsen av ahadith-litteratur, fra 11 eh. til 100 eh. (profeten muhammeds følgesvenners 
tid l [sahaba karaams tid])

Etter den hellige Profeten Muhammeds a bortgang, ble interessen av ahadith-litteratur økt betraktelig. 
Profeten Muhammeds følgesvenner l som besittet mye kunnskap om ahadith fra Profeten Muhammed 
a, begynte å gå bort fra denne verden. Så muslimer begynte å samle sammen alle utsagnene til Profeten 
Muhammed a fra disse sahaba karaam, hvor enn de befant seg i verden. Dette var en tid da islam hadde 
spredt seg utover store deler av arabia, og flere og flere mennesker begynte å godta invitasjonen til islam. 
Sahaba karaam reiste fra Medina til kufa, som dermed utgjorde som å være ahadith-litteraturens by. Herifra 
reiste sahaba karaam til nabolandene for å spre ekte ahadith-litteratur, blant annet var det land som Lebanon 
og Jemen, hijaaz-området og resten av arabia ellers. Folk begynte å strømme til disse sahaba karaam for å 
lære om islam. Slik innsamlet man dusinvis av ahadith til Profeten Muhammed a. I denne tiden gjaldt det å 
samle flest mulig ahadith fra sahaba karaam, siden antallet sahaba karaam ble mindre og mindre dag for dag, 
det var om å samle inn flest mulig ekte ahadith, rett fra Profeten Muhammeds følgesvenner l.

utarbeidelse av ahadith-litteratur - fra profeten 
muhammeds tid a til år 100 hijri (eh./ah.)
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