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 КОМПЕНДІУМ ІМАМІТСЬКИХ ХАДІСІВ АЛ-КУЛАЙНІ.

В імамітському шиїзмі існують чотири класичні колекції хадісів. За значенням і згідно з хро-
нологічним порядком їх створення першою з них є “ал-Кафі фі ‘ілм ід-дін” (“Достатній [трактат] з
релігійних наук”), автором якої є Абу Джа'фар Мухаммад б. Я'куб б. Ісхак ар-Разі ал-Кулайні.

Інформації про його життя збереглось недостатньо. Дата народження ал-Кулайні точно не відома.
Він народився в невеликому селі, назва якого перською мовою звучить Колен. Воно розташоване в
38 км від Реййа, що недалеко від Тегерана [Гаффарі, 1388, 9-13].

В родині ал-Кулайні було кілька мухаддісун і фукага, серед яких відзначимо його батька Муллу
Я'куба ал-Кулайні і дядька по материнській лінії Мухаммада б. Алі ал-Кулайні ар-Разі, відомого як
'Аллан.  Наджаші називає останнього шейхом імамітів в Реййе. В околицях Кулайна збереглася моги-
ла його батька. Відомо, що в рідному селі ал-Кулайні отримав початкову релігійну підготовку, а потім
виїхав у Рейй для подальшої освіти, де мав нагоду відвідувати лекції відомих учених того часу. Оск-
ільки багато передавачів його традицій були жителями Кумма, цілком ймовірно, що ал-Кулайні та-
кож жив і навчався протягом тривалого часу в цьому місті. Відомо, що він багато подорожував і
зустрічався з різними авторитетами в області хадісів. Сучасні ал-Кулайні вчені називали його ріхла-
і хадіс, тобто той, хто подорожує з метою збирання традицій. Точно невідомо чи він відвідував Ніша-
пур, але одним із передавачів у його збірці хадісів є Мухаммад б. Ісма‘іл ан-Нішапурі. Ми знаємо, що
автор першої колекції хадісів високо цінував і поважав імамітського вченого з Нішапура ал-Фадла б.
Шазана.

Вважається, що Кулайні є автором шести  творів. Є підстави стверджувати, що крім “ал-Кафі”,
всі його інші твори були  з часом втрачені.

1.“ал-Кафі фі ‘ілм ід-дін”, найважливіший з його творів. Складається із трьох частин: “Усул”,
“Фуру'”, “Рауда”, кожна з них нараховує більше ніж один том.

2.“Тафсір ар-руйа” (“Інтерпретація сновидінь”).
3. “Кітаб ар-ріджал” (“Книга про передавачів хадісів”).
4. “Кітаб ар-радд ‘ала л-карамита” (“Відповідь карматам”).
5. “Кітаб расаил ал-аімма” (“Трактат про імамів”).
6. “Кітаб ма кила мін аш-ші‘р фі агл ал-байт” (Книга про вірші, написані у похвалу знаме-

нитостям з агл ал-байт).
Ал-Кулайні був лідером імамітів Реййа і Кумма. Саме з останнього містечка походять його

основні передавачі. Відтак, цілком ймовірно, що “ал-Кафі” був збіркою того, що було відомо і чому
навчали в Куммі в ІХ ст. [Kohlberg, 1990, 25]. Скоріш за все на початку IV ст. по гіджрі ал-Кулайні
переїхав до Багдада, де й прожив останні 20 років свого життя. Відомо, що в Багдаді вчений мешкав
і викладав у Дарб ал-сілсіла біля Баб ал-Куфа, що на західному березі Тигру. Слід відзначити, що
збирачів хадісів досить часто можна було зустріти в тодішньому Багдаді. Туди вони переселялися на
постійне місце проживання, щоб мати можливість особисто слухати відомих викладачів традицій.
Очевидно саме це, а також бажання зробити відомою свою збірку хадісів, привело ал-Кулайні до
Багдада. Згодом, поширювачами цього твору стали учні ал-Кулайні: Абу Галіб аз-Зурарі (пом. 979),
‘Алі ‘Абдаллаг ал-Варрак, ‘Али б. Ахмад ад-Даккак. Ал-Кулайні визнали муджаддідом 1  (оновлюва-
чем) ІІІ ст. [Тусі, 1961, 135]. Як одного з найбільш достовірних передавачів хадісів, його називають
також сікат ал-іслам (віра ісламу). Цього титулу не має жоден із шиїтських вчених. Він також вва-
жається першим муджтагідом2   існа‘ашарітів.

Очевидно, авторитет ал-Кулайні і його твору “ал-Кафі” був досить скромним за життя автора,
а також ще протягом ста років після його смерті. Ібн ан-Надім писав свій “Фігріст” у 377/987-
988 р., але в ньому відсутні будь-які згадки про ал-Кулайні та його твір. У цей час “ал-Кафі” не
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вважався авторитетним джерелом фикгу. Тільки завдяки Тусі, який оцінив цей твір і широко цитував
його у своїх роботах з юриспруденції, “ал-Кафі” набув популярності. Роботу також визнала прому-
тазилітська школа імамітів Багдада [Madelung, 363]. Поясненням цьому може бути те, що Кулайні
дотримувався антиантропоморфистських поглядів і підтримував калям.3  Після Тусі “ал-Кафі” ста-
ли вважати одним із чотирьох канонічних збірок імамітских хадісів. Найбільшої популярності твір
досяг у період Сефевидів.

Дослідники не дійшли спільної думки щодо дати смерті ал-Кулайні. Одні з них вважають, що
вчений помер у 328/939-940 р., інші – роком пізніше, коли помер також останній з посланців 12-го
імама ал-Самаррі. Відомо, що дитинство ал-Кулайні збіглося з останніми роками життя імама ал-
‘Аскарі (пом. 873-874 р.). Незважаючи на розбіжності щодо дати смерті, усі погоджуються з тим, що
ал-Кулайні помер у Багдаді і був похований біля Баб ал-Куфа [Тусі, 1961, 135]. Його могила знахо-
диться на східному березі Тігру біля нинішнього моста Ма'муна і є об'єктом паломництва шиїтів.

“Ал-Кафі фі ‘ілм ал-дін” складається з трьох частин: “Усул мін ал-Кафі” (“Основи [релігії] з
ал-Кафі”), “Фуру' мін ал-Кафі”(“Гілки [релігії] з ал-Кафі”) і “Раудат ал-Кафі”(“Сад ал-Кафі”). У
виданні Гаффарі “Усул мін ал-Кафі” займає 2 томи, “Фуру' мін ал-Кафі” – 5 томів, а “Раудат ал-
Кафі” – 1 том. Таким чином, весь твір складається з 8 томів.

“Ал-Кафі” є не тільки найпершим шиїтським збірником хадісів, але й найважливішими серед
них. Цей твір розглядається як найбільш достовірне джерело шиїтського фикгу. Ал-Кулайні - імамі-
тський традиціоналіст, що застосував особливий підхід до хадісів. Для нього характерний систем-
ний виклад матеріалу. “Ал-Кафі” неодноразово видавався.

Трактат “Усул мін ал-Кафі” видавався щонайменше сім разів [Ал-Кулайні, 1278; 1281; 1302;
1311; 1311; 1374; 1388 по г.] “Фуру' мін ал-Кафі” чотири рази [Ал-Кулайні, 1315; 1302; 1374; 1388
по г.] та “Раудат ал-Кафі” три рази [Ал-Кулайні, 1303; 1302; 1388 по г.].

Найкращим вважається видання,  здійснене Алі Акбар ал-Гаффарі. Перший раз воно побачило
світ у Тегерані 1374 р. по г. Перевидання 1388 р. по г. має детальний вступ і посилання [Ал-Кулайні,
1388].

Цей збірник був об'єктом коментування учених різних поколінь (Відомі 22 коментарі, з них 12
– детальні). Основними коментарями є:

1. “Ар-раваших ас-самавіййа фі шарх ал-ахадіс ал-імаміййа” (“Небесні вибрані фрагменти до
пояснення імамітських хадісів”), Мухаммад Бакир Дамад Хусайні (пом. у 1040/1630-31), 1311, Теге-
ран.

2. “Аш-Шафі” (“Переконливий [трактат]”), Шейх Халіл б. Газі ал-Казуіні (пом.1089/1678-79),
усе ще у формі рукопису.

3. “Шарх ал-Кафі” (“Пояснення до ал-Кафі”), Мулла Садр Шіразі (пом. 1050/1640.41).
4. “Шарх ал-Кафі”(“Пояснення до ал-Кафі”) , Мухаммад Амін ал-'Астарабаді ал-Ахбарі (пом.

1036/1626-27).
5. “Шарх ал-Кафі” (“Пояснення до ал-Кафі”), Мулла Мухаммад ал-Мазандарані (пом. 1080/

1669-70); вважався одним із самих великих юристів свого часу, деякі сучасні богослови називають
його коментар найкращим.

6.” Мират ал-'укуль фі шарх ахбар ал-расуль” (“Дзеркало розуму в поясненні ахбарів Проро-
ка”), Мухаммада Бакіра б. ал-'Аллама ал-Маджлісі (пом. 1111/1699-1700), 1321р. по г., Тегеран, у 4-х
томах.

7. “Ал-Вафі” (“Докладний [трактат]”), Файд ал-Кашані (пом. 1091/1678-80), перше видання
1310р. по г., друге – 1324р. по г., у 3-х томах.

Окрім згаданих вище, багато авторів писали короткі коментарі на “Усул ал-Кафі”.
Існує незакінчений коментар, написаний на частину твору Садр ад-Дін Шіразі, що був пере-

кладений Анрі Корбеном французькою мовою. Він користувався цим перекладом протягом багатьох
років викладання у Парижі, але так ніколи і не опублікував його.
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“Ал-Кафі”  перекладено мовою фарсі, урду та іншими мовами мусульманського світу. Серед
перських перекладів “Усул” відзначимо “Тухфат ал-аулийя” (“Подарунок заступників”) Мухамма-
да Алі б. Хаджджа Мухаммада Хусайна Ардакані, відомого як Нагві (дотепер переклад зберігається
у формі рукопису). Останній переклад перською мовою у 4-х томах здійснили Хадждж Саййід Джа-
вад Муставафі (1,2 і 3 томи) і Саййід Хашим Расулі (4 том). Їхній переклад має короткий коментар.

У Пакистані Зафар Хасан Амругаві опублікував переклад “Усул” мовою урду. Існують і більш
ранні переклади на урду, оскільки традиційно багато літератури перекладалось з арабської на персь-
ку, а з неї - на урду.

Традиції з “ал-Кафі” широко цитуються як у колах імамітських вчених, так і європейськими
дослідниками шиїзму, але, наскільки нам відомо, повного перекладу цього твору європейськими
мовами здійснено не було.

Варто виділити наступні характерні для цієї збірки хадісів особливості:
1. Кулайні розташував хадіси згідно з ступенем їх автентичності. На початку кожної глави він

приводить найбільш достовірні. Так звані “слабкі” традиції знаходять місце наприкінці глави.
2. У записуванні імен передавачів ал-Кулайні дотримувався методу ранніх авторів, даючи по-

вний ланцюжок передавачів до самого імама. Він не вказує на існад у випадку, якщо традицію було
повідомлено від людини, що почула її відразу від імама чи з існадом, що вже згадувався раніше в
зв'язку з якоюсь іншою традицією.

3. Ал-Кулайні намагався бути максимально об‘єктивним. Протягом усього твору він не вислов-
лює своєї точки зору ні на один з пунктів права або доктрини. Він також не подає ніяких коментарів
на збірник хадісів, який уклав сам.

4. Під час написання “ал-Кафі” автор застосував особливий підхід до хадісів, який відрізняється
системністю і раціональністю класифікації. У кожному з підзаголовків він указує тільки на ті тра-
диції, що відносяться безпосередньо до його теми і назви. Ал-Кулайні не був першим, хто застосував
цей метод. За таким же принципом побудована більш рання збірка хадісів “Кітаб ал-махасін” (“Книга
достойностей”), написана Ахмадом б. Мухаммадом б. Халідом ал-Баркі (пом. у 274/887р.). Однак,
твір ал-Кулайні вважається першою вичерпною колекцією імамітських хадісів, яку було системати-
зовано за таким принципом. Таким чином, “ал-Кафі” відрізняється систематичним способом вик-
ладу. Усі традиції, що відносяться до теми глави, але не можуть бути поміщені ні в один з розділів,
збираються в окремі глави, що називаються надір або навадір. Завдяки застосуванню такої системи,
книга дуже зручна в користуванні.

“Ал-Кафі” є найпершим з чотирьох канонічних збірників шиїтських хадісів і одним з найпо-
пулярніших. За своїм значенням він порівнюється з “ас-Сахих” ал- Бухарі в сунітів.

Ал-Кулайні жив у період малої оккультації (ал-гайба ас-сагира4 ) і мав доступ до посланців
(суфара) 12-го імама. Вважається, що ал-Кулайні, звернувшись до такого посланця був в змозі вирі-
шити всі богословські сумніви. Для шиїтів цей факт є значним і достатнім, щоб вважати цей твір
достовірним. На складання свого збірника хадісів ал-Кулайні витратив більш ніж 20 років. Деякі
теологи вірять, що книгу було представлено 12-му імаму і їм схвалено з зауваженням, що “ал-Кафі”
достатньо для нашої партії: “Ал-Кафі кафен лі ші'атіна.”

Шиїзм завжди був меншістю, яка зазнавала пригнічення з боку сунітської більшості, та був
об‘єктом нападів опонентів. На момент написання “ал-Кафі” він не мав чіткої доктринальної бази.
“Ал-Кафі”  знаменує кульмінацію першої фази релігійної історії імамітської форми шиїзму, що по-
чалася за часів шостого імама ас-Садика (пом. у 765 р.) та є узагальненням усього, що вважалося
“справжньою” вірою на момент окультації. Цим твором закладено підвалини  імамітської доктри-
нальної системи. Він містить майже всі елементи імамітської теології і фікху. Одночасно, “ал-Кафі”
започаткував рух по систематизації і стандартизації в шиїтському богослов‘ї, що продовжувалося
після нього. Він забезпечив виживання імамітської школи на ранньому етапі її розвитку, коли їй
загрожувало знищення.
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1 Відповідно до ісламської традиції, на початку кожного століття з‘являється особистість, яка
“оновлює” релігію. Ця фігура називається муджаддідом. Концепція муджаддіда базується на хадісі,
процитованому в “Ас-Сахих” Бухарі.  Ібн ал-Асір у “Джамі' ал-усул” (“Збірка з основ релігії”) у
частині “Кітаб ан-нубувва” (“Розділ про пророцтво”) перераховує тих, хто у шиїтів вважається муд-
жаддідами. Відповідно до цього твору, імам Мухаммад ал-Бакир був муджаддідом І ст., імам Алі б.
Муса ар-Рида – ІІ ст., а  Кулайні – ІІІ ст. [Akhtar, 1988, 6]. Повний список шиїтських муджаддідів
наводиться в книзі Муджена М. [Moojan, 1985, 206].

2 Муджтагід –  найвищий духовний авторитет, який веде релігійну громаду “вірним шляхом”
в період  “приховування” імама [Прозоров, 1991, 169].

3 Калям –  спекулятивна дисципліна, яка дає догматам ісламу пояснення, засноване на розумі
[Тауфик, Сагадеев, 1991, 128-129].

4 Термін шиїтської догматики, який означає “прихований стан” імама, або окультацію. В історії
імамітського шиїзму розрізняють два типи окультації: коротку (ал-гайба ас-сагира) , та велику (ал-
гайба ал-кабіра). Коротка окультація почалася в 873-874 рр. Під час неї контакт з прихованим іма-
мом відбувався за допомогою його “посланців” (вукаля, однина – вакіл, або суфара, однина – сафір).
Останній з них помер в 940р., який і вважають роком закінчення короткої окультації та початком
великої. Велика окультація продовжується і сьогодні. Її відмінність від короткої полягає в тому, що
впродовж великої окультації відсутній будь-який посланець, який би здійснював зв‘язок між грома-
дою існа‘ашарітів та прихованим імамом [Прозоров, 1991, 53-54].
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