
ḤḤḤḤadadadadīīīīth qth qth qth query: Peak of intellect after faithuery: Peak of intellect after faithuery: Peak of intellect after faithuery: Peak of intellect after faith    is compassionis compassionis compassionis compassion    

QuestionQuestionQuestionQuestion    

Is the following ḥadīth reliable: The peak of intellect after Īmān is to treat people with 

compassion? 

AnswerAnswerAnswerAnswer    

6 

The narration has been transmitted in Muṣannaf Ibn Abī Shaybah (25428), Musnad al-Bazzār 

(7851) and many other ḥadīth books through different chains that all have some form of a 

defect. However, ʿAllāmah Sakhāwī (d. 902/1497) suggests that the multiple transmissions 

from several companions including Abū Hurayrah (d. 57/676-7), Anas ibn Mālik (d. 93/711-2), 

Jābir (d. 78/697-8), ʿAlī (d. 40/661) and Ibn ʿAbbās (d. 68/687-8)  provide strength to the 

narration. It is for this reason that ʿAllāmah ʿAjlūnī (d. 1162/1748) states that ʿAllāmah Garas 

al-Dīn ibn al-Garas (d. 1057/1647-8) narrates from his teacher (referring to Ḥāfiẓ Muḥammad 

Ḥijāzī al-Wāʿiẓ, d. 1035/1625-6) that the narration is ḥasan ligayrih (acceptable due to 

others). Other scholars however regard this narration as weak. Either way, weak narrations 

are acceptable according to the majority of scholars in matters of virtue subject to certain 

conditions which appear to be fulfilled. Therefore, there is no harm in using this narration to 

encourage compassion, affection and kindness.  

It is worth noting that different versions of the narration use different terms. Some of the 

narrations use the term tawaddud and taḥabbub which means to show love and affection. 

Other narrations use the comprehensive term mudārāt which incorporates courteous 

behaviour, gentleness, kindness, friendliness and tolerance which are all interconnected 

with affection, love as well as compassion and mercy.   

It is also worth noting that there are many sound prophetic narrations regarding courteous 

behaviour, compassion and gentleness. The Prophet  said, “One of you cannot be a 

complete believer until he likes for his brother what he likes for himself” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 

13). The Prophet  also said, “Verily, Allah likes gentleness in all matters” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 

6024). The Prophet  also said, “The Compassionate One has mercy on those who are 

merciful. Show mercy to those who are on the earth, He Who is in the heaven will show 

mercy to you” (Sunan Abū Dāwūd, 4941). The Prophet  also said, “You see the believers in 

their mutual mercy, love and kindness, resembling one body. If any part of the body is in 



pain, then the whole body shares the insomnia and fever with it” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 6011). In 

fact, the Prophet  once narrated the story of a person who was forgiven by Allah for 

quenching the thirst of a dog (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 6009).   

Allah knows best 

Yusuf Shabbir 
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 صىل هللا شـمي عن عيل بن زيد عن سعيد بن املسيب قال قال رسول هللاه ): حدثنا ۲۸٥٤۲يف املصنف ( ةقال ابن ٔايب شيب

ل املعروف ه أ مهل املعروف يف اFنيا ه، وأ  ةرجل بعد مشور Cالناس ، ولن هي ةمدارا وسمل: رٔاس العقل بعد إالميان 23 هعلي

) من ۸۰۸۹قي يف الشعب (ا البهيهأالوىل روا ، وامجلPذا مرسال كه) ۲الناس ( ةابن ٔايب اFنيا يف مدارا هرواو ،  ةيف االٓخر 

طريق ذا مرسال من كه) ۸۹۲رم أالخالق (اك) وم۸۲٤ا اخلرائطي يف اعتالل القلوب (هذا مرسال ، ورواكهشـمي ه طريق 

 هعز وجل التودد للناس ، وروا : رٔاس العقل بعد إالميان 23هٔاشعث بن براز عن عىل بن زيد عن سعيد بن املسيب ، ولفظ

   .ذا الطريق مطوال) هب۷٤: ۲) وابن عدي (٦۳٦۸) والشعب (٦۲۰۳۰ربی (كقي يف السنن الالبهي

ذا ه: هللا هشـمي من عيل بن زيد ، قال ٔامحد رمحه  هٔايب يقول: مل يسمع: مسعت ): قال عبد هللا۸۰۸۹قي يف الشعب (وقال البهي

 وسمل: رٔاس العقل بعد إالميان 23 هعلي احلديث يعرف 3ٔشعث بن براز عن عيل بن زيد عن ابن املسيب عن النيب صىل هللا

: ٥وقال ابن ٔايب حامت يف علل احلديث () ، ۲۸۳: ۲الرجال ( ةـی ، وراجع العلل ومعرفشـمي ، انهت ه  هالتودد ٕاىل الناس ، فدلس

، فقال: ٕامنا روی  ةٔامرٔو عن مشور Cوسمل: لن هي هعلي ): سٔالت ٔايب عن حديث سعيد بن املسيب عن النيب صىل هللا۷٥٥

عن ٔاشعث ٔاو عن رجل عن ٔاشعث ، ؤاشعث بن براز  هٔاخذ هشـمي عن عيل بن زيد بن جدعان ، فرنی ٔانه ذا احلديث ه

ذا كـی ، و ، انهت  هغري حمفوظ ، والضعف بني عىل روا�ت هما يروي ة): وعام۸٤: ۲ـی ، وقال ابن عدي (ضعيف احلديث ، انهت 

   .)۱۳۰: ٤۱( هاخلطيب يف �رخي هعن هروا ذاكبن زيد ،  عن عيل هشـمي مل يسمعه جزم عيل بن املديين ٔان 

) والقضاعي يف ۰٦۲ني يف الرتغيب يف فضائل االٔعامل (ه) وابن شا۰۷۰٦) والطرباين يف أالوسط (۱٥۷۸الزبار ( هاورو 

) من طريق عبيد بن معرو عن عيل بن زيد عن ۳۱الناس ( ة) وابن ٔايب اFنيا يف مدارا۳٥: ۷) وابن عدي (۲۰۰( همسـند

 هن قال الزبار بعد ٕايرادكالتودد ٕاىل الناس ، ل رث: رٔاس العقل بعد إالميان 23كمرفوعا ، ولفظ االٔ  ةرير هسعيد بن املسيب عن ٔايب 

وعبيد بن معرو ليس 3حلافظ شـمي عن عيل بن زيد عن سعيد بن املسيب مرسال ، ه  هذا احلديث رواه): و ۱٥۷۸يف املسـند (

بن معرو  عبيد هللا ه): في۱۷: ۸يمثي (ه ) ، وقال ال ۲۸٥: ۱۰ابن جحر يف الفتح ( هـی ، وضعفوال سـ  ٕاذا خالف الثقات ، انهت 

الشعب قي يف البهي هر املنت ، ورواكذا منهوقال ابن عدي: و الراحج ، هوابن معرو ـی ، و ضعيف ، انهت هٔاو ابن معر القييس و 

ذا كهري كالعس هـی ، ورواذا إالسـناد ضعف ، انهت همن طريق سفيان عن عيل بن زيد وقال: يف  موصوالذا كه) ۳۷٦۸(

) بعد ٦۳٦۸قي يف الشعب () ، قال البهي۰٦۳: ۱( ةيف املقاصد احلسـن امك بن زيد رم بن ٔارطبان عن عيلكمن طريق  وصوالم

  .ـیو احملفوظ املرسل ، انهت هذا هٕايراد احلديث املرسل: 



) من طريق جعفر بن محمد ٥۷۷۰قي يف الشعب () والبهي۲۰۳: ۳( ة) ؤابونعمي يف احللي۷٤۸٤الطرباين يف أالوسط ( وروی

وسمل: رٔاس العقل بعد  هعلي صىل هللا عن محمد بن عيل عن عيل بن احلسني عن احلسني بن عيل عن عيل قال قال رسول هللا

قي: رٔاس العقل بعد اFين التودد ٕاىل الناس ، قال إالميان التحبب ٕاىل الناس ، ولفظ ٔايب نعمي: التودد ٕاىل الناس ، ولفظ البهي

م ، همل ٔاعرف  ةجامع ه): في٤۲: ۸يمثي (ه ـی ، وقال ال ، انهت  هذا الوجهٕاال من  هتبك ٔابونعمي: حديث غريب من حديث جعفر ، مل ن 

) من حديث ٔانس ۲۰۰: ۱٦ر (ك) وابن عسا٤۷۷۰قي يف الشعب () والبهي۲۷۰: ۲اFيلمي يف الفردوس ( هـی ، ورواانهت 

  ه. بوضعمك) من حديث ابن عباس مرفوعا وح٦۲۲: ٤ابن عدي ( هـی، ورواذا ٕاسـناد ضعيف ، انهت هقي: مرفوعا ، قال البهي

ـی ، وصنيع العجلوين ، انهت  ه: وقال ابن الغرس: قال شـيخنا: حديث حسن لغري )۲۲٤: ۱شف اخلفاء (ك وقال العجلوين يف 

): ويف الباب عن ٔانس وجابر وابن عباس وعيل ۲٦۳: ۱( ة، وقال السخاوي يف املقاصد احلسـن هٕا� هيدل عىل موافقت هم̧و 

  .)۲٥۱۱: ۳وراجع خترجي ٔاحاديث إالحياء للزبيدي (،  ـیا ببعض ، انهت هد بعض كويتأ 

 و مبعىن ا¿امPه ة): املدارا۲٥۲: ۹، قال احلافظ يف الفتح ( )۳: ٤) و (٥۷٥:  ۳أالحاديث راجع فتح القدير ( هذهولرشح 

 كوتر  ةملك خفض اجلناح للناس ولني اليهمن ٔاخالق املٔومنني و ة) قول ابن بطال: املدارا۲۸٥: ۱۰، ونقل احلافظ ( ةواملالين

النفوس من ٔاجل من  واسـÉÊ ةٔاصل أاللف ةلب: املداراهـی ، وقال امل ، انهت  ةمن ٔاقوی ٔاسـباب أاللف وذÈم يف القول ، إالغالظ هل

: ۲( ةاي) ، وقال ابن أالثري يف الهن٤۲۹: ۷رشح ابن بطال ( ذا يفكم من اختالف أالخالق ، هوطبع  هخلق هعلي جبل هللا

   .ـی، انهت  كم لئال ينفروا عنم واحÊهلالناس وحسن حصبهت ةمالين ةذا احلديث: املداراه) يف رشح ٥۱۱

 ه، روا هما حيب لنفس ه حىت حيب الٔخيمكوسمل قال: ال ئومن ٔاحد هعلي عن النيب صىل هللا هعن ويف الباب عن ٔانس ريض هللا

) ، ٤۰۲٦وقال النيب صىل هللا عليه وسمل: Øال � عائشة ٕان هللا حيب الرفق يف أالمر لكه ، رواە البخاري () ، ۱۳البخاري (

ل هم الرمحن ، ارمحوا أ هوسمل قال: الرامحون يرمح  هعلي عن النيب صىل هللا هعن بن معرو بن العاص ريض هللا وعن عبد هللا

) ٤۱۹۲الرتمذي ( ه) وحصح۱٤۹٤) ؤابوداود (٤۹٦٤) ؤامحد (٥٥۳٥۲( ةابن ٔايب شيب ه من يف السامء ، روامكأالرض يرمح

 ترامحهم يف املؤمنني ترى :وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قالريض هللا عنه قال  بشري بن ، وعن النعامن )٤۷۲۷ (مكواحلا

 أيب ) ، وعن۰۱۱٦البخاري ( هوامحلى ، روا 3لسهر جسده سائر â تداعى عضوا اشـتىك ٕاذا اجلسد مكثل وتعاطفهم وتوادمه

 خرج مث فرشب فهيا فزنل برئا فوجد العطش عليه اشـتد بطريق مييش رجل بيæ قال: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول أن هريرة

 مفالٔ  البرئ فزنل،  يب بلغ اكن اñي مثل العطش من اللكب هذا بلغ لقد :الرجل فقال،  العطش من الرثى يألك يلهث لكب فٕاذا

 ذات لك يف نعم :فقال ؟أجرا الهبامئ يف لنا وٕان هللا رسول � :قالوا،  â فغفر â هللا فشكر،  اللكب فسقى بفيه أمسكه مث خفه

    .)۰۰۹٦البخاري ( هٔاجر ، روا رطبة كبد


