
Ḥadīth query: Decorating the Masjids and adorning the Muṣḥafs 

Question 

Is the following ḥadīth reliable: ذإ زخرفمت مساجدمك وحليمت مصاحفمك فادلمار عليمك  When you decorate) إ 
your Masjids and adorn your Muṣḥafs, then destruction is upon you)? 

Answer 

(1) Status of the narration 

This narration has been transmitted by Imam Ḥakīm Tirmidhī (d. ca. 320/932) in Nawādir al-
Uṣūl (3: 256) on the authority of Abū al-Dardāʾ  (d. 32/652-3) from the messenger of Allah 
. However, the correct view is that this is a mawqūf (suspended) narration which means 
that it is ascribed to a companion and not the Prophet . However, the narration shares 
the same status of a marfūʿ (elevated) narration based on the content.  

This narration with these or equivalent words has been transmitted from four companions 
of the Prophet : Abū al-Dardāʾ (d. 32/652-3), Ubayy ibn Kaʿb (d. 30/650-1), Abū Hurayrah 
(d. 57/676-7) and Abū Dharr (d. ca. 31/651-2) . Although there are defects within each of 
the narrations, the multiple chains suggest that this narration is at least ḥasan ligayrih 
(agreeable due to others). There are also other narrations that discourage decorating 
Masjids.  

(2) Explanation of the narration and associated rulings 

ʿAllāmah Munāwī (d. 1031/1622) explains that the narration refers to decorating the 
Masjids with patterns and inscriptions and adorning the Muṣḥafs with gold and silver. The 
reason for the severe consequence is because they distract the heart and affect 
concentration and meditation. He further explains that the words “destruction is upon 
you” could either be a negative supplication (that may there be destruction upon you) or it 
could be a statement of fact (that destruction will befall you). ʿAllāmah Ibn Raslān (d. 
844/1441) suggests that in this ḥadīth, the Prophet  has miraculously outlined a Prophecy 
which was fulfilled in the era of Ibn Raslān, when decorating the Masjids and competing in 
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this become so prevalent among the kings and leaders in Cairo, Levant and Quds that 
peoples’ wealth was taken wrongly and used to build magnificent institutes. 

The scholars have differed regarding the ruling of decorating the Masjids and the extent to 
which this is permissible. There is however no doubt that extravagance and excessive 
decoration is prohibited according to all the scholars. According to the Ḥanafī school of 
thought, it is permissible to decorate the Masjid, for example, with plaster1, teak wood, and 
pure gold ink subject to the following conditions:  

 The expenditure must be from a person’s own wealth and not from Waqf funds.  
 The Miḥrāb and the front wall of the Masjid should be avoided to ensure that those 

performing Ṣalāh are not distracted.  

It is worth noting that even after fulfilling these conditions, the dominant Ḥanafi position 
is that decorating the Masjid is permissible and not desirable. Indeed, ʿAllāmah Kāsānī (d. 
587/1191), ʿAllāmah Ibn Māzah (d. 616/1219) and others have affirmed that it is preferable 
to spend the money on poor people instead. However, ʿAllāmah Sarakhsī (d. ca. 490/1097) 
appears to be inclined towards desirability of decorating the Masjid. ʿAllāmah Ibn al-
Humām (d. 861/1457) suggests that there is no doubt that supporting the poor is more 
preferable than decorating the Masjid even if we take the view that decorating the Masjid is 
a good deed and a means of reward.   

Similarly, adorning the Muṣḥafs with gold and silver is permissible according to the Ḥanafī 
school of thought provided the expenditure is from one’s personal wealth. However, it is 
preferable to avoid this.  

In relation to the ḥadīth in question and similar ḥadīths, scholars who in principle permit 
decorating the Masjids have provided the following explanations: 

 The ḥadīth relates to decorating the Masjid for fame and competition. 
 The ḥadīth relates to extravagance and excessive decor. 
 The ḥadīth relates to making decor of the Masjids the ultimate objective, at the cost 

of Ṣalāh being abandoned.  
 The ḥadīth relates to decor that distracts a person and reduces concentration.  

                                                           
1 It is worth noting that plaster is used to strengthen the structure and is not regarded as a decor or a 
supplement. It is for this reason that it is stated in al-Fatāwā al-Hindiyyah (5: 319) on the authority of al-Ikhtiyār 
(4: 166) that it is good to plaster the walls because it strengthens the structure.  
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 The ḥadīth relates to decor from unlawful wealth, as affirmed by the explanation of 
ʿAllāmah Ibn Raslān (d. 844/1441) outlined above.  

 

: وسمل هعلي صیل هللا قال قال رسول هللا هعن هللا إدلردإء ريض عن ٔإيب(: ٦٥۲: ۳)نوإدر إألصول  يف يمی إلرتمذكقال إحل

ذإ زخرفمت مساجد عن  هتفیس  يف إلقرطيب هر كذ(: ۷۷٦: ٦)إلبدر إملنری  قال إبن إمللقن يف   مك فادلمار عليمك وحليمت مصاحفمكإ 

( ۷٥۲: ۱۲و  ۳۳: ۱) ی    ورإجع تفسری إلقرطيبموقوفا   إنت    وس ئايت هنوإدر إألصول ومل یربز إ س ناد يف يمی إلرتمذكإحل

تاب إملصاحف موقوفا ك  دإود يف ر بن ٔإيبكد ؤإبوبهإلز  يف كإبن إملبار  هٔإخرج(: ۱۳۲۱: ۱)خترجی إال حیاء  يف قال إلعرإيق  

 إبن حزم يف هر كذإ ذكهو إدلردإء    موقوف عیل ٔإيب هأبن( ٦٦۳: ٥)إلطبقات  يف يكجزم إلتاج إلس بذإ كو إدلردإء    عیل ٔإيب

( ٥۳صـ )إملوضوعات  ةر كتذ يف إلفتين جزم لوقفواب  موقوفا ( ۳٦۳: ۲) ةرشح إلس ن يف يوإلبغو ( ۱٥۱: ۳)إحملیل 

إألحادیث  سلسةل يف إأللباين ركما ما ذی    وإٔ   إنت  هال یصح رفع: يناكقال إلشو  ( ٦۲صـ ) ةإلفوإئد إجملموع يف يناكوإلشو

س ناد مرسل حسن فٔاظن مرفوعا من طریق سعيد بن ٔإيب هروإ ةشیب ٔإن إبن ٔإيب( ٥۳۳: ۳) ةإلصحيح ام   فا ن إبن هو  هسعيد اب 

 .ام س ئايتكموإضع من إملصنف  ةٔإربع ذإ إحلدیث موقوفا يفهروی  ةشیب ٔإيب

 :معهن هللا ريض ةمن إلصحاب ةعن جامع يموقوف روذإ إحلدیث ه: هعن قال إلعبد إلضعيف عف  هللا

ٔإیوب عن معرو بن إحلارث  من طریق حییی بن ٔإيب( ۷۹۷)د هإلز  يف كإبن إملبار  هٔإخرج   هعن هللا إدلردإء ريض وإألول ٔإب

ذإ حليمت مصاحف: إدلردإء قال عن ٔإيب ةر بن سوإدكعن ب    وإلوزویق إلوزی ن وإلتنقی    مك فادلمار عليمك وزوقمت مساجدمكإ 

س ناد(: ٥٥۳: ۱)فیض إلقدیر  يف يقال إملناو ی    إنت  س ناد رجاهله(: ۳۳۷: ۳) وقال إأللباينی    ضعيف   إنت  هإ  ثقات  ذإ إ 

ذإ  يال ٔإدر  ينكرجال مسمل ول ن هللمرسل   و  هد ال أبس بهشا هنك إدلردإء ٔإم ال؟ ول  مسع من ٔإيب ةر بن سوإدكن باكإ  ن اكو وإ 

ن  إدلردإء  مل یسمع من ٔإيب هر ٔإنهوإلظا   م إأللباينالكی    إنت  يال یقال من قبل إلرإٔ  ه إلرفع ألنمكح موقوفا فهل  يف تويف هفا 

 ةخالف يف تويف: قال إبن سعد ةر بن سوإدكوب  ( ۲۳٥: ٤) ةإال صاب إحلافظ يف هعیل ما حصح هعن هللا عامثن ريض ةخالف

: ۳)ذب هرشح إمل  يف ي  بل جزم إلنوو( ٥۲۱: ٤)امل كذیب إلهت ذإ يفك   ه۱۲۱ ةغرق س ن:   وقیل شام بن عبد إملكله 

 ةإال صاب ام يفك ه۹٥ٔإو  ه۱٥ٔإو  ه٥٦ ةس ن تويفبن معرو  بن معرو بن إلعاص   وعبد هللا مل یسمع من عبد هللا هٔإن( ۳٤٥

ذإ : إدلردإء قال عن ٔإيب( ۳٤۳صـ )إملصاحف  دإود يف إبن ٔإيب هوروإ: هعن قال إلعبد إلضعيف عف  هللا  ( ۷٥۱: ٤) إ 

س ناد إبن ٔإيب  إدلرار   ويفمك فعليمك وحليمت مصاحفمكزخرفمت مساجد إلبدر إملنری  يف إبن إمللقن هعلي هام نبكول هدإود رجل م  إ 

عن  ةطلح بن ٔإيب عن عيل عامثن إلقريش من طریق إ سامعيل بن عياش عن ٔإيب( ۱۳۲٦)عبد إلرزإق  هوروإ  ( ۷۷٦: ٦)

ذإ حليمت مصاحف: إدلردإء قال ٔإيب سامعيل بن عياش تختلف فیمك فادلابر عليمكوزخرفمت مساجد مكإ  و إملعروف   هام ك ه   وإ 

 تخلط يف هل بدلهعن إٔ  هروإیت صدوق يف(: ۱۳۹: ۱)إلتقریب    قال إبن جحر يف( ۳٥۱: ۳)امل كذیب إلهت وإلبسط يف

ذیب هت يف ذإكثبت    ة  ثقبن معر بن حفص بن عامص بن معر بن إخلطاب  و عبيد هللاه ی    ؤإبو عامثن إلقريش   إنت مهغری

: ۲۳)امل كذیب إلهت يف کام ةثالث ؤإربع ن ومائ ةس ن تويف هنك مسمل ل  روی هل ةطلح بن ٔإيب وعيل  ( ٤۱۲: ۱۹)امل كإل

 .  حفدیث عبد إلرزإق مرسل ٔإیضا هعن هللا إدلردإء ريض   فمل یسمع من ٔإيب( ۹۳٤
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خادل إألمحر عن إبن جعالن  من طریق ٔإيب( ۳۳۹صـ )إملصاحف  دإود يف إبن ٔإيب ه  ٔإخرج هعن هللا عب ريضكبن  ٔإيب إلثاين

ذإ حليمت مصاحف: قال هعن هللا عب ريضكبن  عن ٔإيبسعيد  عن سعيد بن ٔإيب قال إبن     إدلرارمك فعليمك وزوقمت مساجدمكإ 

ريض  إ یل ٔإيب هوعزإ( ۹۷: ۲) يرشح إلبخار  إبن بطال يف هر كوذ ی    إنت    هال أبس بس ند(: ۷۷٦: ٦)إمللقن يف إلبدر إملنری 

بتغری ذإ إلطریق هب( ۳۳۲۳۲ و ۱۷۹۹ و ۱٤۳۱)موإضع  ةثالث يف ةإبن ٔإيب شیب هوحدیث ٔإيب روإر إملرجع   كومل یذ هعن هللا

 سعيد وإدل سعيد بن ٔإيب یسان ٔإيبك لیست عن  ةشیب إبن ٔإيب ةٔإن روإی( ٦۱: ۳) ةإلش يخ محمد عوإم هونب  إأللفاظ  یسری يف

 ٔإن إبن ٔإيب هیدل علي  و ( ۱۳۲٦)عیل مصنف عبد إلرزإق  هتعليق يف يام زمع إلش يخ حبيب إلرمحن إألعظمك يسعيد إملقرب 

   ه  فتنب ةشیب س ياق إبن ٔإيب يف ضافةمن غری إ  ‘ ٔإيب’ لفظ مهعب   ومبین إلوكبن  ٔإيبترصحی  هبنفس إلطریق وفی هدإود روإ

ٔإو  ه۱۱۷ ةس ن تويف يسعيد إملقرب    ألن سعيد بن ٔإيب ٔإیضا مرسلعب كبن  وحدیث ٔإيب: هعن إلضعيف عف  هللاقال إلعبد 

 ةعب س نكبن  ٔإيب وتويف   هوغری  (٤٥٥ :۱۳)امل كذیب إلهت يف هام بسطك   ٔإو غری ذكل ه٥۱۲ٔإو  ه٦۱۲ٔإو  ه۱۲۳

 .(۱۱۱: ۱) ةإال صاب ا إحلافظ يفهکام ذکر  ه۳۳ٔإو  ه۲۲ٔإو  ه۲۳ٔإو  ه۱۹

إلتفسری من تاب ك  وسعيد بن منصور يف( ۳٤۳صـ )إملصاحف  دإود يف إبن ٔإيب ه  ٔإخرج هعن هللا ريض ةریر ه ؤإبإلثالث 

ذإ زوقمت : قال ةریر ه عن ٔإيب يسعيد إألنصار  عن ٔإيب من طریق فرج بن فضاةل( ۳۱۳: ۱) ةإحللي ؤإبونعمی يف( ٥٦۱)إلسنن  إ 

ذإ حليمت مصاحف:  إدلرار   ولفظ سعيد بن منصورمك فعليمكمت مصاحف وحليمكمساجد    مك فادلمار عليمك وزخرفمت مساجدمكإ 

ذإ زوقمت مساجد: نعمی ولفظ ٔإيب  يإلرتمذ   روی هل فرج بن فضاةل ةٔإسانيد إلثالث ويف   مك فادلمار عليمك وحليمت مصاحفمكإ 

  .(٦٥۱: ۲۳)امل كذیب إلهت کام يفضعيف و هو    هؤإبودإود وإبن ماج

ذإ زوقمت مساجد: ذر قال عن ٔإيب هبس ند( ۳۳۲۳۷) ةشیب إبن ٔإيب ه  ٔإخرج هعن هللا ذر ريض ؤإب إلرإبع  مك وحليمت مصاحفمكإ 

  فا ن سعيد  هعن هللا ٔإاب ذر ريض كمل یدر  يسعيد بن سعيد إملقرب  الٔن  ٔإیضا ذإ حدیث مرسل هی    و إنت    مكفادلمار علي

 ه۳۱هللا عنه س نة  ٔإبوذر ريض کام تقدم   وتويف ه٥۱۲ٔإو  ه٦۱۲ٔإو  ه۱۲۳ٔإو  ه۱۱۷س نة  تويف يسعيد إملقرب  بن ٔإيب

 .(۱۳۹: ۷)إال صابة  کام يف ه۳۲ٔإو 

ذإ زخرفمت مساجد(: )٥٥۳: ۱) يقال إملناو ؤإما رشح إحلدیث ف زینمت  يإٔ ( وحليمت)ا ابلنق  وإلوزویق   هحسنمتو  يإٔ ( مكإ 

دعاء ( مكعلي)إملس تٔاصل  كالهإدلمار إل : ي  قال إلزتخش  كالهتخففا إل  مةلهبفتح إدلإل إمل ( فادلمار) ةب وإلفضهابذل( مكمصاحف)

 ضور مع هللاعن إخلشوع وإلتدبر وإحل یيه یشغل إلقلب ویل  ألن ذكل هعن یيإملصاحف مهن  ةإملسجد وحتلي ةٔإو خرب   فزخرف

: ۲)نيل إألوطار  يف وحاکه عنه إلشواكين( ۱٦۲: ۳)دإود  رشح سنن ٔإيب يف ی  ملخصا   وقال إبن رسالنتعایل   إنت 

ا بزخرفت ةاه  فا ن تزویق إملساجد وإملبا هوسمل عام س يقع بعد هعلي صیل هللا هال خبار  ةر هظا ةمعجز  هفیذإ إحلدیث ه: (٦۱۷

ا إملدإرس عیل م هب ٔإموإل إلناس ظلام وعامرهتمهأبخذا هوغری وإلشام وبیت إملقدس  ةر هذإ إلزمان ابلقاه وإالٔمرإء يف كرث من إمللو ك

 .ی إنت    ةوإلعافی ةإلسالم نسٔال هللاف  بدیع   لكش

 يإلبخار  هر ك  ذ ود وإلنصاریام زخرفت إلهیكا لوزخرفهن: امعهن هللا   قال إبن عباس ريض ةوإرٓار عدید ةثری ك إلباب ٔإحادیث  ويف

مرفوعا   وقال ( ۱۳۱٦)عبد إلرزإق  ووصهل  ( ۱٤٤)ؤإبودإود ( ۲٦۳۱و  ۷٤۳۱) ةشیب إبن ٔإيب صهلوو  معلقا  ( ٤٤٥)

 ةإبن خزمی هوحصح( ۱۹٥) إلنسايئ هإملساجد   روإ   إلناس يفهٔإن یتبا ةمن ٔإرشإط إلساع: وسمل هعلي صیل هللا إلنيب
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( ۳۲۳٤۱ و ۳۷٦۱۲ و ۱۲۳۷۹)ٔإمحد  هإملساجد   روإ   إلناس يفهحیت یتبا ةال تقوم إلساع: ةروإی يف  و( ۱۳۲۱)

وإبن حبان ( ۱۳۲۳) ةإبن خزمی هوحصح( ۷۷۱٥)وإلزبإر ( ۹٤٤)ؤإبودإود ( ۷۳۹) هوإبن ماج( ۱٤٤۱) وإدلإريم

(٤۱٥۱).   

نيل و  (٥٥۲: ۱۲) تفسری إلقرطيبو ( ۳۹۳: ٤)تخترص إختالف إلعلامء فرإجع  هب ةم إملتعلقاکوإألح تزی ن إملسجد مكؤإما ح

: ٤)وإلفروع ( ۷٤: ۳و  ۱۷۱: ۲) وإملغين( ٤۲۷: ۱) يكوفتاوی إلس ب( ۱٦٦: ۱)ب إجلليل هوموإ (٦۱۷: ۲)إألوطار 

وال أبس أبن ینق  إملسجد ابجلص (: ۱۲۱صـ )إجلامع إلصغری  فقال محمد بن إحلسن يف ةإحلنفیٔإحصابنا ب هٔإما مذ  ( ۷٦۱

ب   هوال أبس بنق  إملسجد ابجلص وإلساج وماء إذل: (۱۲۷: ٦) إلبدإئع يف سايناکقال إلی    ب   إنت هوإلساج وماء إذل

لي كهذإ تر هن مع ك  ل هألن تزی ن إملسجد من ابب تعظمی یل إلفقرإء ٔإویل   وإ  ٔإشار معر بن عبد  هٔإفضل   ألن رصف إملال إ 

 هعلي صیل هللا ن ملسجد رسول هللااك ن ٔإحوج من إألساط ن   و كإملسا: إلعزیز ح ن رٔإی ماال ینقل إ یل إملسجد إحلرإم   فقال

ذإ نق  من مال نفسهوسمل جرید إلنخل   و  ٔإن یفعل   ولو فعل إلقمی من مال إملسجد  ي  فٔاما من مال إملسجد فال ینبغ هذإ إ 

ن: قیل إ ال  ةلیس بقرب هٔإن م هللاهوإألحص عیل قول علامئنا رمح (: ٥۳۱: ٦) اينهإحمليط إلرب  يف ةوقال إبن ماز    ی یضمن   إنت  هإ 

ن ف دلقائق إلنق  يفلكٔإن ال یت هل يینبغ(: ۱٥۱: ۱)تبی ن إحلقائق  ی    وزإد يف  إنت  هر كال ی هٔإن  هألن هروكم هإحملرإب فا 

(: ٤۲۱: ۳۳) وقال إلسخيسی      إنت  ةإلصال كإلوإرد عن إلوزی ن ٔإو مع إلوزی ن مع تر  یيحیمل إلهن  ه  وعلي إملصيل یيه یل 

ٔإن إملرإد  هر هوظا(: ۱٥٦: ۱) يفكقال إحلصی      إنت  ةإملرإد إلوزین  مبا لیس بطيب من إألموإل ٔإو عیل قصد إلرایء وإلسمع

ولو  هٔإن إدلفع للفقرإء ٔإویل من تزیین كال ش(: ۲۱٤: ۱)فتح إلقدیر  امم يفوقال إبن إهلی    فليحفظ   إنت  ابحملرإب جدإر إلقبةل

صـ )بری ك وإلنافع إل  (۱٥٦: ۱)ورد إحملتار ( ۳۹: ۲)وإلبحر إلرإئق  (۳۲۱: ۳۳)إملبسوط ورإجع ی      إنت  ةقرب هقیل أبن

 .(۳۱۹: ٦) ةندیه وإلفتاوی إل  (۱۲۱

ذإ فعهل ةجفائز عند إحلنفی ةب وإلفضهإملصاحف ابذل ةؤإما حتلي تبی ن  يف ذإكٔإویل    كهوتر دون مال إلوقف    همن مال نفس إ 

   (٥۳۱: ٥)ورد إحملتار  (۲۳۱: ۱)وإلبحر إلرإئق ( ۲۱٤: ۱)وفتح إلقدیر ( ۱۱٤: ۱) كإلسلو  ةمنحو ( ۱٥۱: ۱)إحلقائق 

: ۳) إملغين ام يفك وغری جائز عند إحلنابةل( ۳٥: ۱)بری ك وإلشح إل ( ٦۱۲: ۱)ب إجلليل هموإ ام يفك ةیك و جائز عند إملال هو 

 ةوحتف( ۲٤: ٥ و ٤٤٦: ٤)إجملموع  ام يفكال للرجال ب للنساء هللرجال وإلنساء وابذل ةابلفض ةو جائز عند إلشافعيه  و ( ۷٤

    .(۲۱۱: ۳)إحملتاج 

Allah knows best 
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