
ISLAMS SVARTA HISTORIA
Del 2: Hadither



Kutub al-Sittah 
De 6 böckerna

• 6 hadith-samlingar som sammanställdes 2 århundraden efter Profetens(S) 
bortgång 

• Kallas de 6 autentiska böckerna och utgör grunden för Sunni Islam: 

1. "Sahih Bukhari" av Mohammad al-Bukhari (d. 256 e.H), 7'275 hadither 

2. "Sahih Muslim" av Muslim b. al-Hallaj (d. 261 e.H), 9'200 hadither 

3. "Sunan Abu Dawood" av Abu Dawood (d. 275 e.H), 4'800 hadither 

4. "Kami al-Tirmidhi" av al-Tirmidhi (d. 279 e.H), 3'956 hadither 

5. "Sunan al-Sughra" av al-Nasai (d. 303 e.H), 5'270 hadither 

6. "Sunan ibn Majah" (Ibn Majah) eller "Muwatta Malik" (Malik ibn Anas - obs! 
Blanda inte ihop med följeslagaren Anas ibn Malik!)



Statistik från "Sahih Bukhari" 
Ämnen

• Innehåller 93 "böcker" eller kapitel, som var och en behandlar ett ämne. 

• De 5 kapitel som utgör ca 25% av alla hadither är följande, sorterade enligt 
antal hadither: 

1. Profetens(S) kommentar och tolkning av Koranen (ca 500 hadither) 
- I del 1 av föreläsningen nämndes hur all tafsir och kommentar av 
Koranen brändes upp i samband med att Kalifens utgåva sammanställdes 

2. Militära expeditioner (ca 450 hadither) 

3. Jihad (ca 280 hadither) 

4. Bra uppförande, adaab (ca 250 hadither) 

5. Hajj (ca 230 hadither)





Statistik från "Sahih Bukhari" 
Återberättare

• 45% av alla  hadither kommer från följande 5 återberättare, 
ordnade efter antalet hadither de återberättat: 

1. Abu Huraira - ca 900 hadither 

2. Anas b. Malik - ca 670 hadither 

3. Aisha b. Abu Bakr - ca 640 hadither 

4. Abdullah b. Omar - ca 480 hadither 

5. Abdullah b. Abbas - ca 460 hadither





Tidslinje



Statistik från "Sahih Bukhari"

• Av 7'200 hadither återberättar Imam Ali(A) bara ca 70 
hadither!!  

• Imam Ali(A) växte upp hos Profeten(S) och var vid hans 
sida överallt! Dessutom den första mannen att bli 
muslim!! Var ca 10 år vid första uppenbarelsen. 

• Fatima Zahra(A) har inte återberättat en enda hadith!! 

• Hon föddes 5 år innan första uppenbarelsen / eller 5 år 
efter första uppenbarelsen enligt vissa källor 
= Profetens(S) dotter upplevde 23 år eller 17 år av 
uppenbarelse!!!



– Den heliga Koranen 33:33

"Hustrur till [Vår] Profet! Ni skiljer er från alla 
andra kvinnor, om ni fruktar Gud. [...]  

Och stanna i ert hem. Men [om ni måste 
lämna det] försök inte dra uppmärksamheten till 
era yttre företräden på det sätt som var vanligt 

under den hedniska tiden."



Statistik från "Sahih Bukhari" 
Aisha

• Hur kan Aisha återberätta ca 650 hadither? 

• Var hon på alla platser? I alla samlingar? I alla krig? I 
alla resor? I alla möten? 

• Hur går det ihop med Koranversen att "stanna i 
hemmet" och "inte dra uppmärksamhet till sig"? 

• Hur går den versen ihop med hennes agerande i 
Kamel-kriget (Jamal), som namngavs efter hennes stora 
kamel som var hjärtat av fiendens revolt mot Imam 
Ali(A)?



Statistik från "Sahih Bukhari" 
Abu Huraira

• Hur kan Abu Huraira återberätta 900 hadither? Nästan 1/6 
av hela Sahih Bukhari? 

• Han var bara muslim och umgicks med Profeten(S) 3 år? 

• "Profeten(S) bad för honom och Gud gav honom ett superminne" - 
Ändå, han var bara där 3 år? Bad inte Profeten(S) för andra 
följeslagare, exempelvis Imam Ali(A), som spenderade 27 år 
med Profeten(S)?  

• Vem var ens Abu Huraira? Vad är hans ursprung?  

• Vi återkommer till detta senare...



VAR ÄR ALLA FÖLJESLAGARE?
VARFÖR DOMINERAS TALET AV VISSA?

FANNS DET EN POLITIK BAKOM?



Kalifernas politik 
Under 2:a kalifens styre

• 3 följeslagare, Abdullah Ibn Mas'od, Abu Darda och Abu Mas'od Ansari, 
återberättade hadither mot Kalifens vilja utanför Medina. Åtgärd? 

• Kalifen kallade dem till Medina och förbjöd dem att lämna staden till 
slutet av sitt liv. 

• Qarazat ibn Ka'b som regeringstjänsteman i Kufa 

• Eskorteras till Medinas gräns. Kalifen avslöjar sin avsikt. 

• När Qarazat frågades om olika hadither i Kufa svarade han, "Umar har 
förbjudit oss [att prata om det]". 

• Sabiq ibn Asl Tamimi, en av de förmögnaste stammarna i Alexandria, 
öde när han frågade om tolkning av Koranen från olika följeslagare.



UMAR SITTER PÅ PROFETENS(S) 
PREDIKARSTOL OCH BER ALLA FÖLJESLAGARE 

KOMMA MED SINA NERSKRIVNA HADITHER.
INGEN ANAR HANS AVSIKTER. 

VAD GÖR HAN MED DEM?



Kalifernas politik

• Förbjuda återberättande av hadither 

• Förbjuda tafsir och tolkning av Koranen 

• På olika sätt straffa eller fängsla eller begränsa 
följeslagare som återberättade hadither mot 
Kalifernas politik 

• Tillåtelse till bara vissa personer att återberätta 
hadither



Vem fick återberätta hadither?

1. Aisha 

2. K'ab al-Ahbar - judisk rabbin och teolog, 
konverterade till Islam under Abu Bakrs kalifat 

3. Tamim Dari - kristen präst, kom till Medina år 9 
e.H (2 år innan Profetens(S) bortgång) 

4. Abdullah b. Abbas



– Abdullah b. Abbas, "Tarikh ibn Kathir"

”Umar sade alltid: reducera återberättelser från 
Profeten(S), såvida det inte handlar om praktiska 

saker.”



Vem var K'ab al-Ahbar?

• Kom till Medina från Jemen under Abu Bakrs kalifat. Accepterade 
Islam då. Hans förflutna och aktiviteter är okända innan Medina. 

• Var påväg till Jerusalem, stoppades av Umar som insisterade att 
han skulle vara kvar i Medina 

• Utsågs till kalifens rådgivare och officiella talesman. 

• Vred Koranens tolkning enligt judisk troslära och spred mycket 
nyheter om judarna bland muslimerna 

• Umar, Uthman och Muawiyah frågade mycket om tolkning av 
Koranen från honom och spred hans tankar och böcker, dessa har 
smugit sig in i Tafsir Tabari, Tafsir Qurtabi, Tarikh ibn Kathir m.fl.



Vem var K'ab al-Ahbar?

• Abdullah b. Abbas hade mycket konflikter och 
diskussioner med honom och kallade honom gång 
på gång för att förvränga sanningen 

• Utbildar 2 studenter som blir nyckelfigurer i Islams 
svarta historia 

1. Abu Huraira 

2. Abdallah ibn Amro As = Amro As som var 
Muawiyahs högerhand och hjärna



– Liran Yagdar, professor judiska studier vid Yale University 
"The Ka’b al-Ahbar Legends among Muslims, Christians, and Jews" 

The 17th World Congress of  Jewish Studies, Jerusalem, 2017

”Kristna och judar skrev om K'ab i sina 
legender om Islams uppkomst med önskan att 

avlägsna Koranens trovärdighet genom att 
referera till judiska konvertiter som Ka'b som 

korrumperade Mohammads skrift inifrån”






