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A Próféta hagyományai

(hadísz) 1. rész



A Próféta hagyományai 

 Az iszlám második forrása a Korán mellett:

 A Próféta szunnája („hagyománya, szokása”):

 Szóbeli tanítás, a Próféta maga végezte

 Írásbeli tanítás (levelek, stb.)

 Tanítás gyakorlati bemutatás révén (hogyan 
kell imádkozni, stb.)

 A Próféta megfigyelt viselkedése

 „szallú kamá ra’ajtumúní uszallí” 
(Imádkozzatok úgy, ahogy engem láttok 
imádkozni)



Hadísz és szunna

 Hadísz: „Közlés, beszéd”

 A Prófétára visszavezetett szóbeli közlés, amit 
később leírtak

 Szunna: „Szokás”, a Próféta szokása, nincs rá 
okvetlenül közlés – a társai látták és követték

 A kettő különbözhet, és eltérhet a Korántól is



A hadísz részei – 1.

 Isznád (hagyományozók láncolata), ami 
biztosítja a hitelességet

 „Ahmed közölte velem aki azt mondta: 
Mohamed közölte velem, Alira hivatkozva, 
aki Szulejmánra hivatkozott, aki azt 
mondta: Ott álltam a Próféta mellett, 
amikor azt mondta Zubajrnak: Mindig ezt 
és ezt csináljátok, amikor stb.”

 A lánc a nevekből áll.



A hadísz részei – 2.

 Matn (szöveg), amely nem szó szerint 

érdekes (ellentétben a Koránnal)

 Ez is isteni ihlet eredménye



Sok hadísz – ugyanaz a szöveg

 Több láncon is elérhet a későbbi 
gyűjtőkig a szöveg, apró változásokkal.

 Minél több láncon ér el, annál 
hitelesebb.

 Az a szöveg, ami csak egyetlen 
hagyományozótól érkezik el a gyűjtőkig, 
gyanús, hogy hamisítvány



A hadísz hordozói

 Elsősorban a társak (aszháb)

 Majd azok követői (tábi’ún)

 És a követők követői (atbá’ at-tábi’ín)

 Muhaddisz: aki megtanulja és mondja a 
sok ezer hadíszt

 Aszháb al-hadísz: akik gyűjtik, lejegyzik 
(VIII. sz.)

 Szalaf: kegyes ősök, a fentiek, az első 4 
generáció



A hadísz keresése

(talab)

 A társak a hódításokkal szétköltöztek

 A hadísz összegyűjtésére utazások a 

birodalom részeibe

 „Keressétek a tudást, még ha Kínáig is 

kell elmennetek” (Mohamed)



A hadíszok szerepe

 Mindenben követni a Prófétát

 Szélsőséges magatartási formák

 Medina volt a hagyományok első központja

 A hagyomány központúak csak akkor fogadtak 

el valamit, ha volt rá hagyomány

 A szokásokat is hagyomány formába 

öltöztették (kitalált hagyományok)

 „Ha jót hagyományoznak a nevemben, azt 

akkor is én mondtam, ha nem én mondtam 

volna”



A hadíszok felhasználása

 A hadísz korai használata a jogban: 

 Példa:

 Fátima, Mohamed lánya 
örökösödésének visszautasítása a 
Próféta egy mondása alapján („Isten 
küldötte nem hagy örökséget és tőle nem 
örököl senki”).



A hadísz tudomány kialakulása – 1.

 A VIII. sz. végén, IX. sz első felében kialakult 
hadísz tudomány foglalkozik:

 (i) Magával a hadísszal és annak részeivel: a 
közlők láncolatával (isznád „támasz”), és a 
rajtuk keresztül elbeszélt hagyományokkal, 
matn („törzs”). 

 Foglalkozik továbbá:

 (ii) A „férfiak nevei” aszmá’ ar-ridzsál: a 
közlők ismertetése, elemzése tudománya -
életük, pályafutásuk, jellemük, életrajzok és 
kritikai észrevételek

 Itt a nők is „férfiaknak” számítanak!



A hadísz tudomány kialakulása – 2.

 (iii) musznad („isznád szerinti”): kezdetben 
közlők szerint gyüjtötték össze a 
hadíszokat. (VIII-IX. sz. első fele), 
leghíresebb: Ahmad Ibn Hanbal műve.

 Később tartalmi alapon rendezték el a 
hitelesnek tartott hagyományokat:

 (iv) muszannaf („elrendezett”): kategóriák, 
témák szerint közölt hagyományok (a IX. 
sz. második felétől)



A hadísztudomány kialakulása - 3

 (v) „A hat könyv” (szittat kutub): a hat hitelesnek 
tekintett hadíszgyűjtemény:

 al-Bukhárí (megh. 870): „Helyes” Szahíh

 Muszlim (megh. 875): „Helyes” Szahíh

 Ibn Mádzsa (megh. 887): „Hagyományok” Szunan

 Abú Dá’úd (megh. 888): „Hagyományok” Szunan

 at-Tirmidzí (megh. 892): „Gyűjtemény” Dzsámi’

 an-Naszá’í (megh. 915): „Hagyományok” Szunan



A szahíh (hiteles, „ép”) hagyomány

 Kiválasztás: al-Bukhárí 600 ezerből 

választott ki 7.397 hadíszt

 A kiválasztás alapja: az isznád alapján 

döntöttek a hitelességről (kitűnő, jó, 

elfogadható, gyenge, egyedi)



Hadíszkritika

 Alapja a hagyományláncban (isznád) lévő 
emberek (ridzsál) kritikája

 Megbízhatók-e (sziqát), vagy hazugok, 
erkölcstelenek, nem találkozhattak azzal, 
akire hivatkoznak

 Összegyűjtötték kötetekben életrajzaikat

 Válogatott helyes hadíszok: szahíh (kb. 
7.000)

 600.000-ből válogatta Bukhárí és Muszlim 
(IX. sz.)



5. Hadísz kritika - 1

(isznád – matn)

 (i) Isznád (közlők lánca) elvei:

 visszavezetni az eredeti közlőre tökéletes 
(kitűnő jellemű, szavahihető, jó memóriájú) 
férfiak megszakítatlan láncán keresztül

 sok résztvevős jelenetekről több tudósítás is 
kell (pl. Abú Bakr hadísza: az imára 
hívásnál megcsókolni a hüvelykujjat a 
Próféta nevének említésekor – elvetve, mert 
csak egy közlő, pedig tömegjelenet



Hadísz kritika - 2

 (ii) Matn (szöveg) elvei:
 A hadísz:
 nem állhat ellentmondásban a Korán 

tanításával és az iszlám alapelveivel
 nem ellenkezhet a természet diktálta 

törvényekkel és a muszlimok közös 
tapasztalatával

 nem lehet ellentétes már elfogadott 
hadíszokkal



Hadísz kritika – 3.

 A hadísz szövege:

 nem dicsőíthet személyt, helyet, törzset
 nem utalhat jövőbeni eseményekre, hely, 

idő megjelölésével
 nem mondhat vagy cselekedhet benne 

olyat, ami ellenkezik a Próféta szentségével 
és az iszlámnak a prófétákra vonatkozó 
tanításaival

 Korán LIX/7: „Amit a Próféta nektek ad, 
azt vegyétek el, amit megtilt, attól 
tartózkodjatok”.



Hadísz kritika – 4.

 A hadíszok osztályozásának az 

alapjai:

 tökéletes vagy tökéletlen közlési 

(hagyomány) lánc

 a szöveg mentes vagy tartalmaz 

hiányosságokat

 a társak (aszháb) elfogadták vagy 

elutasították a hagyományt



Hagyományozók köre

• Szalaf (kegyes ősök), 632-770 kör.:

• társak (aszháb) akik Mohameddel 

voltak vagy látták-hallották, vagy egy 

korban éltek vele

• követők (tábi’ún), a társaktól hallották

• követők követői (at’áb at-tábi’ín)



A hadíszok típusai

(az isznád alapján)

 A. Jellege alapján:

 1. mutawátir (folyamatos) 2. mashúr

(ismert) 3. áhádí (egyedi) 

 B. Minősítése alapján:

 1. szahíh (helyes, ép) 2. haszan (jó) 

 3. da’íf (gyenge)



A gyenge (da’íf) hadísz

jellege alapján lehet – 1.

 mu’allaq (felfüggesztett): 1-2 közlő ki 
van hagyva az isznád elejéről

 maqtú’ (levágott): az eredeti közlő 
csak egy tábi’í

 munqati’ (megszakadt): a lánc valahol 
megtörik, nem folyamatos

 murszal (áthidalt): hiányzik a lánc 
eleje, és ezért át van kötve



A gyenge (da’íf) hadísz

jellege alapján lehet – 2.

 muszahhaf (hibás): helyesírási hiba, 
névelírás van az isznád-ban

 sáddz (magában álló): ellentmond a 
lánc az ismert hadíszoknak, egyedi

 mawdú’ (kitalált): költött lánc, 
ismeretlen személyekkel 



A hadíszok hamisítása

 Politikai célból – síita hagyományok 

Ali örökösödéséről, dicsőítéséről 

(314)

 Az Omajjádok (Damaszkusz, 661-

750) megvádolása

 Zuhrí, a VIII. sz. elejének 

vallástudósa mondása:



 Akraha-ná ha’ulá’i l-umará’ ’alá 

kitábat al-hadísz

 („Arra kényszerítettek ezek az 

uralkodók, hogy hadíszokat 

költsünk”) 

 Új olvasat: akrahná „Rávettük őket 

arra, hogy lejegyeztessék a 

hagyományokat”.



Csoportérdekek hagyományai

 Az iraki Baszra és Kúfa vetélkedése (hódításkori 

katonai városok, a Próféta halála után) a 

Prófétára hivatkozva



Szélsőséges hadísz központúság

 Cél: mindenben utánozni a Prófétát és 
a kegyes ősöket (a következő három 
nemzedéket)

 Arany pecsétgyűrű, tüsszentés (207), 
almohád űrmérték (mudd), 
zarándoklat (208)

 A hagyomány (szunna) újjáélesztése 
ill. meghalasztása, az újítás 
meghalasztása (211): átokválás, harcok 
időpontjai (Andalúzia)



Ellentmondó hadíszok 

összebékítése

 A hitetlenek kisgyermekeiről szóló 

két hagyomány  (278)

 „A muszlim közösség nézeteltérése 

isteni kegy”

 „A kegyes hagyományt akkor is én 

mondtam, ha nem én mondtam 

volna”



Népi hagyománymondók 

hazugságai

 „Történetmondók és népi elbeszélők” 
(Ibn al-Dzsauzí, megh. 1200) 

 Az aranyborjú neve

 József és a farkas (370)

 Az utolsó ítélet két trombitája – Sa’bí, 
vallástudós megverése (371)

 Mohamed Isten trónusa mellett –
Tabarí házának ostroma (372)

 „Hosszú életűek” az isznádokban


