HADISY W ISLAMIE SZYICKIM

Słowo "hadis" posiada kilka znaczen, jednak ze w islamskim kontekscie oznacza
wypowiedz lub czyn Proroka (saws) przekazany

przez naocznych swiadków.
Terminów "sunna" i "hadisy" uzywa sie najczesciej zamiennie, choc sunna jest
bardziej ogólnym terminem oznaczajacym "droge Proroka" a wiec oprócz hadisów
takze jego charakter, zachowanie czy usposobienie. W ujeciu szyickim, sunna i
hadisy nie lecz obejmuja równiez wypowiedzi i czyny dwunastu Imamów
(as)ograniczaja sie tylko do osoby Proroka (saws), W przeciwienstwie do
sunnickiego odłamu Islamu, w którym kwestia rejestrowania hadisów była
kontrowersyjna nawet w pierwszym okresie po smierci Muhammada (saws), szyici
szczyca sie tym, iz w ich zródłach znajduja sie wzmianki o zbieraniu wypowiedzi
Proroka (saws) jeszcze za jego zycia przez Imama Alego Ibn Abi Taliba (as) oraz
Fatime (as), a wiec osoby zaliczane do szyickiej kategorii "czternastu osób
bezgrzesznych (masumin)". Skrupulatnie zapisywano takze wszystkie relacje o zyciu
Muhammada (saws) przekazywane przez kolejnych szyickich Imamów (as), zbiory
takie nosiły nazwe "usul", było ich około czterystu i wiekszosc z nich właczono
pózniej do klasycznych szyickich zbiorów hadisów, uzywanych do dzisiaj, takich jak
Al Kafi. Wiele z nich przetrwało do naszych czasów i znajduja sie na przykład w
bibliotece Uniwersytetu Teheranskiego.
Czterema podstawowymi zbiorami hadisów sa dla szyitów:
1. Al-Kafi Szajcha Al-Kulainiego
2. Tahdhib al-Ahkam Szajcha Al-Tusiego
3. Al-Istibsar Szajcha Al-Tusiego
4. Man la yahdharuhu alfaqeeh Szajcha Al-Saduqa
Najbardziej szanowanym z tych zbiorów jest Al-Kafi z uwagi na najwieksza ilosc
hadisów (nazwa zbioru oznacza "wystarczajacy" gdyz uznaje sie, ze jego zawartosc
jest wystarczajaco obszerna aby dostarczyc odpowiedzi na wszelkie tematy). _aden
jednak z powyzszych czterech zbiorów nie jest zbiorem tzw. "sahih" w rozumieniu
sunnickim ( a wiec nie sa to zbiory, w których kazdy hadis jest niepodwazalny).
Celem autorów tych zbiorów była jedynie kompilacja wszelkich dostepnych w owym
czasie hadisów wraz z łancuchami przekazów idacymi przede wszystkim do
szyickich Imamów (as) bez kategoryzowania hadisów na "mocne", "słabe", itd.
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