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Objetivos

·       Entender alguns termos comuns relacionados aos ahadith usados na literatura
islâmica.

·       Reconhecer que a classificação dos ahadith são esforços meticulosos e envolvem
disciplina acadêmica.

Termos em árabe

·       Daif - Fraco.

·       Hadith - (plural - ahadith) é uma peça de informação ou uma história. No Islam é uma
narrativa registrada dos ditos e ações do Profeta Muhammad e seus companheiros.

·       Hasan - Bom.

·       Isnad - Cadeia de transmissores de qualquer hadith.

·       Matn - O texto de um hadith.

·       Mawdu - Fabricado ou forjado.

·       Sahabah - A forma plural de "Sahabi", que se traduz em companheiros. Um sahabi,
como a palavra é comumente usada hoje, é alguém que viu o Profeta Muhammad,
acreditou nele e morreu como muçulmano.

·       Sahih - Autêntico, sem defeito.

·       Sunnah - A palavra Sunnah tem diversos significados, dependendo da área de estudo,
no entanto, geralmente aceita-se o significado de que é tudo aquilo que foi relatado que
o Profeta disse, fez ou aprovou.

Introdução
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Os muçulmanos acreditam que a fonte
primária do Islam é a Sunnah do Profeta
Muhammad, que a misericórdia e as
bênçãos de Allah estejam sobre ele. A 
Sunnah é considerada uma revelação e
está contida no grande corpo de literatura
conhecido como ahadith. O Alcorão e a
Sunnah não podem ser entendidos
corretamente sem recorrer um ao outro, porque a Sunnah é o exemplo prático de como o
Profeta Muhammad implementou o Alcorão, em seu caráter e em sua vida cotidiana. Esta
pequena lição tem como objetivo fornecer uma breve introdução à terminologia do hadith,
para que você não fique confuso com a linguagem e os termos, e sinta como se estivesse
lendo além da sua profundidade de entendimento. Não é nem um curso nem uma
introdução a um curso; no entanto, introduzirá termos que você poderá aprofundar mais. 

O que torna algumas palavras ou uma história um hadith?
Quando o Profeta Muhammad estava vivo, as pessoas costumavam ir diretamente a ele

se houvesse um problema com relação às práticas do Islam. Após sua morte, os sahabah
esclareceram quaisquer problemas ou resolveram disputas. No entanto, com o passar do
tempo, tornou-se importante saber como surgiram os ditos e tradições relacionadas ao
Islam. Isso exigia saber quem disse o que, e onde o dito se originou ou, a cadeia de
narração. Assim, descobrimos que um hadith é composto de duas partes; o matn (texto) e
o isnad (cadeia de transmissores ou narradores ou relatores). Um texto pode parecer
lógico ou razoável, mas sem uma cadeia de narradores, não é um hadith. 

Classificação do Hadith
A grande quantidade de ahadith que existe hoje começou quando os sahabah e os que vieram
depois deles começaram a memorizar, escrever e transmitir as declarações do Profeta
Muhammad e as descrições de suas ações. Como muitas pessoas destacadas começaram a
coletar centenas de milhares de narrações, tornou-se necessário encontrar uma maneira de
distinguir os relatos verdadeiros dos falsos. A metodologia que evoluiu se tornou a ciência do
hadith. Classifica os ditos genuínos daqueles que não o são e os classifica em determinadas
categorias.

A classificação de hadith é uma ciência meticulosa e envolve uma estrita adesão às
diretrizes construídas ao longo de vários séculos. Existem várias maneiras de classificar
um hadith e, antes que você leia um hadith, ele passou por vários métodos de
classificação, incluindo, entre outros, defeitos encontrados no matn ou isnad, quantos
relatos existem no isnad ou a maneira pela qual o matn é relatado. No entanto, a maneira
mais conhecida e visível é classificar tudo de acordo com a confiabilidade e a memória
dos relatores. Com esse método, os ahadith são classificados da seguinte forma. Diz-se
que cada hadith é sahih (autêntico), hasan (bom), daif (fraco) ou mawdu (fabricado ou
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forjado). 

Sahih

      Esta é a classe mais autêntica e confiável de ahadith. De acordo com o estudioso de hadith,
Ibn As-Salah (1181-1245 E.C.), um hadith sahih é aquele que tem uma isnad contínua, composta
de relatores com memória confiável e é isenta de quaisquer irregularidades no matn ou isnad.

      Ao longo dos séculos, muitas pessoas coletaram ahadith e os compilaram em livros de
referência. Os mais famosos desses colecionadores são o Imam Al-Bukhari e o Imam Muslim.
Esses são os nomes que você verá frequentemente depois de um hadith ter sido citado ou nas
notas de rodapé. Esses homens não são narradores; são aqueles que passaram anos compilando e
classificando os ahadith com métodos e condições/requisitos estritos. Eles são conhecidos por
terem incluído apenas ahadith sahih em seus corpos de literatura.

      Os seguintes níveis de classificação são apenas para ahadith sahih.

      1.  aqueles que são registrados por Al-Bukhari e Muslim;

      2.  aqueles que são registrados apenas por Al-Bukhari;

      3.  aqueles que são registrados apenas por Muslim.

          Aqueles que não são encontrados nas duas coleções acima; mas

      4.  que concordam com os requisitos de Al-Bukhari e Muslim;

      5.  que concordam apenas com os requisitos de Al-Bukhari;

      6.  que concordam apenas com os requisitos de Muslim; e

7.  aqueles declarados sahih em outras coleções aceitas.

Hasan

      O termo hasan significa bom, e Ibn As-Salah descreve um hadith hasan como um de grau
menor que um hadith sahih. Ele está livre de irregularidades tanto no campo quanto no matn
quanto no isnad, mas um ou mais narradores podem ter uma memória menos confiável, ou o
hadith fica aquém das regras estritas da classificação sahih.

Os ahadith sahih e hasan podem ser usados para apoiar ou fazer uma questão legal.
Vários ahadith que são consideradas daif podem elevar-se ao nível de hasan, se a
fraqueza dos relatores for considerada leve. No entanto, caso seja grave, o hadith
permanecerá daif.

Daif

Um hadith que falha em alcançar o status de hasan é conhecido como daif. 
Normalmente a fraqueza é um isnad ou que um dos narradores ou mais tem um defeito de
caráter. Ele ou ela podem ser conhecidos por mentirem, errarem excessivamente, opor-se
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às narrações de uma fonte mais confiável, estar envolvido em inovação ou ter alguma
outra ambiguidade de caráter.

Mawdu

Um hadith mawdu é aquele que é fabricado ou forjado. O matn de um hadith mawdu
 geralmente vai contra as normas estabelecidas ou contém algum erro ou discrepância
nas datas ou momentos de um incidente em particular. No entanto, existem muitas razões
pelas quais os ahadith foram fabricados e incluem: animosidade política, fabricação por
contadores de histórias, provérbios transformados em ahadith, preconceitos pessoais e
propaganda enganosa deliberada.
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