
Orientalistene Ignác Goldziher (1850-1921) og Joseph Franz Schacht (1902-1969), var de to orientalistene som 
ikke ga et riktig bilde av ahadiths opprinnelse, altså når ahadith-arbeidet (registrering av beretningene til Profeten 
Muhammed a,) ble satt i gang. 

I imperialismens tid, når det var et kappløp om kolonier, var det disse to kjerne-orientalistene som skilte seg ut fra 
andre orientalister, nettopp fordi de mente at registreringen av Profeten Muhammeds utsagn a (ahadith-arbeidet), 
ikke skjedde på hans tid, men flere hundre år senere av muslimer med politiske motiver. Når de henviser til 
politiske motiver, så har de blandet kharijittenes krig mot den fjerde storslagne muslimske khalifen Ali e, det var 
kharijittene som hadde disse politiske motivene, umayya-khalifatet, som diktet opp falske ahadith mot muslimenes 
virkelige leder på den tid, den fjerde storslagne khalifen, Ali e, i et kuppforsøk for å ta regjeringsmakten fra han. 
Men hvorfor blander disse to orientalistene dette med historien til ahadith? Det har ingenting med selve historien 
til ahadith å gjøre. Kan det være at orientalisten Goldziher var den som hadde politiske motiver, ettersom ahadith 
stod i veien for utviklingen av imperialismen? Disse orientalistene har dessverre ikke gjengitt historien til ahadith 
riktig. Vi kan lett bevise dette. Vi vil motbevise deres påstand om at registreringen av ahadith ikke ble gjort allerede 
i Profeten Muhammeds tid a, og dermed burde dette være tilstrekkelig som bevis på at det disse orientalistene 
har påstått om historien til ahadith, er absurd og uriktig. Profeten Muhammed a befalte sahaba karaam ved ulike 
anledninger, å skrive ned, registrere, det han pleide å uttale, dette er bevist fra blant annet, bind, sahih Muslim, 
hadith der Abu Said al-khudri g beretter:

ثُوا َعنِّ َواَل َحَرَج  … َِّ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل   … وََحدِّ نَّ رَُسوَل اهلل
َ
، أ ُْدرِيِّ

ْ
ِب َسِعيٍد ال

َ
ْسلََم، َعْن َعَطاِء بِْن يََساٍر، َعْن أ

َ
 َعْن َزيِْد بِْن أ

Profeten Muhammed a sa:  … og berett fra meg!! For det er selvfølgelig ingenting i veien med det … .1

Også i en annen hadith, sahih bukhari, da Profeten Muhammed a forklarte til følgesvennene l sine, om de 
juridiske lovene tilknyttet Mekkas hellighet, befalte han a en sahabi (følgesvenn) til å skrive ned det han a sa:

بُو َشاهٍ 
َ
ُ أ

َ
ََمِن ُيَقاُل ل ْهِل الْ

َ
 ُمنِْشٌد … َفَقاَم رَُجٌل ِمْن أ

َّ
تَِقُط َساقَِطتََها إِال

ْ
َها َساَعِت َهِذهِ َحَراٌم اَل ُيْتَىَل َشْوُكَها، َواَل ُيْعَضُد َشَجُرَها، َواَل يَل اَل َوإِنَّ

َ
أ

 اإلِْذِخَر، 
َّ
َِّ إِال ِب َشاهٍ  ”  .  ُثمَّ قَاَم رَُجٌل ِمْن قَُريٍْش َفَقاَل يَا رَُسوَل اهلل

َ
تُبُوا أل

ْ
َِّ صىل اهلل عليه وسلم  ”  اك َِّ .  َفَقاَل رَُسوُل اهلل تُْب ِل يَا رَُسوَل اهلل

ْ
َفَقاَل اك

ِفيِل، قَاَل َبْعُضُهْم َعْن 
ْ
َِّ َعْن َشيْبَاَن ِف ال  اإلِْذِخَر  ”  .  َوتَاَبَعُه ُعبَيُْد اهلل

َّ
َِّ صىل اهلل عليه وسلم  ”  إِال َْعلُُه ِف ُبيُوتِنَا َوُقبُوِرنَا .  َفَقاَل رَُسوُل اهلل

َ
إِنََّما ن

فَ

َقِتيِل . 
ْ
ْهُل ال

َ
ْن ُيَقاَد أ

َ
ا أ َِّ إِمَّ َقتَْل .  َوقَاَل ُعبَيُْد اهلل

ْ
ِب ُنَعيٍْم ال

َ
أ

Uten tvil! Denne (byen Mekka) er nå et hellig sted; dens tornete busker skal ikke rykkes opp, 
dens trær skal ikke hugges ned, og dens luqata (frukt som faller ned,) skal ikke plukkes opp 
med mindre man gir den til eieren. … Så kom det en mann fra Jemen, han het Abu Shah 
g som stod opp og sa: «(Vennligst, skriv det ned) for meg, å, Allahs Sendebud a!» Allahs 
Sendebud a sa (til følgesvennene sine): «Skriv det ned for Abu Shah.» Så var det en annen 
mann som stod opp, han var fra Quraish-stammen, han sa: «Å, Allahs Sendebud a! Unntatt 
al- idhkhir (en spesiell type gress) som vi bruker i våre hjem og for gravsted.» Allahs Sendebud 
a sa: «Unntatt al-idhkkir».2

Se hvordan Allahs Sendebud a gjentatte ganger gir ordre til sahaba karaam (følgesvennene l sine), om å skrive 
ned hans utsagn a. Profeten Muhammed a visste at det ville bli spredt fitna vedrørende opprinnelsen til ahadith, 
så derfor ventet Profeten Muhammed a med å nevne “unntatt al-idhikkir“, slik at ahadith-arbeidet kunne bli 
ekstra vektlagt og bevist å ha begynt allerede fra hans tid a. 

Det finnes mange flere eksempler der Profeten Muhammed a ga ordre til følgesvennene l sine, om å skrive 
ned, registrere, utsagnene hans a. Et annet eksempel er en hadith fra bind, sunan tirmidhi, der Abu Huraira g 
beretter: Noen fra Ansar (hjelperne i Medina) fortalte Profeten Muhammed a om sin manglende evne 

til å huske det Profeten Muhammed a pleide å uttale. Så Profeten Muhammed a sa: «Ta i 
bruk din høyre hånd (for å skrive det ned)!».3

Dermed har vi bevist at ahadith-arbeidet (samling av Profeten Muhammeds utsagn a, dvs. ahadith-registrering), 
begynte allerede i Profeten Muhammeds tid a, på ordre direkte fra Profeten Muhammed a selv! Følgelig er 
påstanden til Goldziher og Schacht, om at ahadith-registreringen ikke begynte allerede i Profeten Muhammeds tid 
a, bevist som usann! Fordi, ahadith-registreringen begynte selvfølgelig allerede i Profeten Muhammeds tid a!
1   Sahih Muslim 3004,bok 42 [Zuhd (askese) og mykgjøringen av hjertet], hadith 7147.
2   Sahih al-Bukhari 6880, bind 9, bok 83, hadith #19, og også i Jam-e-Tirmidhi bind 2 s. 107
3   Bihar al-Anwar, II, 152; Taqyid al-‘ilm, 65-68; Mizan al-‘i’tidal, I, 653; Lisan al-Mizan, II, 298, IV, 21.

fitna av koranister - et kappløp om kolonier [del 3]
– orientalisten Goldzihers (1850-1921) forsøk på å skape fitna (uenigheter) i umma, 

ved å forvri fakta om historien til ahadith-arbeidet
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