Ḥadīth query: Decorating the Masjids and adorning the Muṣḥafs
Question
Is the following ḥadīth reliable:

( إذإ زخرفمت مساجدمك وحليمت مصاحفمك فادلمار عليمكWhen you decorate

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 alUṣūl (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

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 alHumām (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.

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.

قال إحلكمی إلرتمذي يف نوإدر إ ٔالصول ( :)۲٦٥ :۳عن ٔإيب إدلردإء ريض هللا عنه قال قال رسول هللا صیل هللا عليه وسمل:
إذإ زخرفمت مساجدمك وحليمت مصاحفمك فادلمار عليمك قال إبن إمللقن يف إلبدر إملنری ( :)٦۷۷ :٦ذكره إلقرطيب يف تفیسه عن
إحلكمی إلرتمذي يف نوإدر إ ٔالصول ومل یربز إس ناده وس ي ٔايت موقوفا إنتی ورإجع تفسری إلقرطيب ( ۳۳ :۱و )۲٥۷ :۱۲
قال إلعرإيق يف خترجی إالحیاء (ٔ :)۱۳۲۱ :۱إخرجه إبن إملبارك يف إلزهد و ٔإبوبكر بن ٔإيب دإود يف كتاب إملصاحف موقوفا
عیل ٔإيب إدلردإء وكذإ جزم إلتاج إلس بيك يف إلطبقات (ٔ )۳٦٦ :٥ابنه موقوف عیل ٔإيب إدلردإء وهكذإ ذكره إبن حزم يف
إحملیل ( )۱٥۱ :۳وإلبغوي يف رشح إلس نة ( )۳٦۳ :۲موقوفا وابلوقف جزم إلفتين يف تذكرة إملوضوعات (صـ )۳٥
وإلشواكين يف إلفوإئد إجملموعة (صـ  )۲٦قال إلشواكين :ال یصح رفعه إنتی و ٔإما ما ذكر إ ٔاللباين يف سلسةل إ ٔالحادیث
إلصحيحة (ٔ )۳۳٥ :۳إن إبن ٔإيب شیبة روإه مرفوعا من طریق سعيد بن ٔإيب سعيد ابس ناد مرسل حسن ف ٔاظنه وهام فان إبن
ٔإيب شیبة روی هذإ إحلدیث موقوفا يف ٔإربعة موإضع من إملصنف كام س ي ٔايت.
قال إلعبد إلضعيف عف هللا عنه :هذإ إحلدیث موقوف روي عن جامعة من إلصحابة ريض هللا عهنم:
إ ٔالول ٔإبو إدلردإء ريض هللا عنه ٔإخرجه إبن إملبارك يف إلزهد ( )۷۹۷من طریق حییی بن ٔإيب ٔإیوب عن معرو بن إحلارث
عن بكر بن سوإدة عن ٔإيب إدلردإء قال :إذإ حليمت مصاحفمك وزوقمت مساجدمك فادلمار عليمك وإلوزویق إلوزی ن وإلتنقی
إنتی قال إملناوي يف فیض إلقدیر ( :)۳٥٥ :۱إس ناده ضعيف إنتی وقال إ ٔاللباين ( :)۳۳۷ :۳هذإ إس ناد رجاهل ثقات
رجال مسمل ولكين ال ٔإدري إذإ اكن بكر بن سوإدة مسع من ٔإيب إدلردإء ٔإم ال؟ ولكنه شاهد ال ٔابس به للمرسل وهو وإن اكن
موقوفا فهل حمك إلرفع ٔالنه ال یقال من قبل إلر ٔإي إنتی الكم إ ٔاللباين وإلظاهر ٔإنه مل یسمع من ٔإيب إدلردإء فانه تويف يف
خالفة عامثن ريض هللا عنه عیل ما حصحه إحلافظ يف إالصابة ( )٥۲۳ :٤وبكر بن سوإدة قال إبن سعد :تويف يف خالفة
هشام بن عبد إملكل وقیل :غرق س نة ۱۲۱ه كذإ يف هتذیب إلكامل ( )۲۱٥ :٤بل جزم إلنووي يف رشح إملهذب (:۳
ٔ )٤٥۳إنه مل یسمع من عبد هللا بن معرو بن إلعاص وعبد هللا بن معرو تويف س نة ٥٦ه ٔإو ٥۱ه ٔإو ٥۹ه كام يف إالصابة
( )۱٥۷ :٤قال إلعبد إلضعيف عف هللا عنه :وروإه إبن ٔإيب دإود يف إملصاحف (صـ  )۳٤۳عن ٔإيب إدلردإء قال :إذإ
زخرفمت مساجدمك وحليمت مصاحفمك فعليمك إدلرار ويف إس ناد إبن ٔإيب دإود رجل مهول كام نبه عليه إبن إمللقن يف إلبدر إملنری
( )٦۷۷ :٦وروإه عبد إلرزإق ( )٦۱۳۲من طریق إسامعيل بن عياش عن ٔإيب عامثن إلقريش عن عيل بن ٔإيب طلحة عن
ٔإيب إدلردإء قال :إذإ حليمت مصاحفمك وزخرفمت مساجدمك فادلابر عليمك وإسامعيل بن عياش تختلف فیه كام هو إملعروف
وإلبسط يف هتذیب إلكامل ( )۱٥۳ :۳قال إبن جحر يف إلتقریب ( :)۱۳۹ :۱صدوق يف روإیته عن ٔإهل بدله تخلط يف
غریمه إنتی و ٔإبو عامثن إلقريش هو عبيد هللا بن معر بن حفص بن عامص بن معر بن إخلطاب ثقة ثبت كذإ يف هتذیب
إلكامل ( )۱۲٤ :۱۹وعيل بن ٔإيب طلحة روی هل مسمل لكنه تويف س نة ثالث و ٔإربع ن ومائة کام يف هتذیب إلكامل (:۲۳
 )٤۹۳فمل یسمع من ٔإيب إدلردإء ريض هللا عنه حفدیث عبد إلرزإق مرسل ٔإیضا.
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إلثاين ٔإيب بن كعب ريض هللا عنه ٔإخرجه إبن ٔإيب دإود يف إملصاحف (صـ  )۳۳۹من طریق ٔإيب خادل إ ٔالمحر عن إبن جعالن
عن سعيد بن ٔإيب سعيد عن ٔإيب بن كعب ريض هللا عنه قال :إذإ حليمت مصاحفمك وزوقمت مساجدمك فعليمك إدلرار قال إبن
إمللقن يف إلبدر إملنری ( :)٦۷۷ :٦ال ٔابس بس نده إنتی وذكره إبن بطال يف رشح إلبخاري ( )۹۷ :۲وعزإه إیل ٔإيب ريض
هللا عنه ومل یذكر إملرجع وحدیث ٔإيب روإه إبن ٔإيب شیبة يف ثالثة موإضع ( ۳۱٤۱و  ۱۷۹۹و  )۳۳۲۳۲هبذإ إلطریق بتغری
یسری يف إ ٔاللفاظ ونبه إلش يخ محمد عوإمة (ٔ )۱٦ :۳إن روإیة إبن ٔإيب شیبة لیست عن كیسان ٔإيب سعيد وإدل سعيد بن ٔإيب
سعيد إملقربي كام زمع إلش يخ حبيب إلرمحن إ ٔالعظمي يف تعليقه عیل مصنف عبد إلرزإق ( )٦۱۳۲ویدل عليه ٔإن إبن ٔإيب
دإود روإه بنفس إلطریق وفیه ترصحی ٔإيب بن كعب ومبین إلومه لفظ ’ ٔإيب‘ من غری إضافة يف س ياق إبن ٔإيب شیبة فتنبه
قال إلعبد إلضعيف عف هللا عنه :وحدیث ٔإيب بن كعب مرسل ٔإیضا ٔالن سعيد بن ٔإيب سعيد إملقربي تويف س نة ۱۱۷ه ٔإو
۱۲۳ه ٔإو ۱۲٦ه ٔإو ۱۲٥ه ٔإو غری ذكل كام بسطه يف هتذیب إلكامل ( )٤٥٥ :۱۳وغریه وتويف ٔإيب بن كعب س نة
۱۹ه ٔإو ۲۳ه ٔإو ۲۲ه ٔإو ۳۳ه کام ذکرها إحلافظ يف إالصابة (.)۱۱۱ :۱
إلثالث ٔإبو هریرة ريض هللا عنه ٔإخرجه إبن ٔإيب دإود يف إملصاحف (صـ  )۳٤۳وسعيد بن منصور يف كتاب إلتفسری من
إلسنن ( )۱٥٦و ٔإبونعمی يف إحللية ( )۳۱۳ :۱من طریق فرج بن فضاةل عن ٔإيب سعيد إ ٔالنصاري عن ٔإيب هریرة قال :إذإ زوقمت
مساجدمك وحليمت مصاحفمك فعليمك إدلرار ولفظ سعيد بن منصور :إذإ حليمت مصاحفمك وزخرفمت مساجدمك فادلمار عليمك
ولفظ ٔإيب نعمی :إذإ زوقمت مساجدمك وحليمت مصاحفمك فادلمار عليمك ويف ٔإسانيد إلثالثة فرج بن فضاةل روی هل إلرتمذي
و ٔإبودإود وإبن ماجه وهو ضعيف کام يف هتذیب إلكامل (.)۱٦٥ :۲۳
إلرإبع ٔإبو ذر ريض هللا عنه ٔإخرجه إبن ٔإيب شیبة ( )۳۳۲۳۷بس نده عن ٔإيب ذر قال :إذإ زوقمت مساجدمك وحليمت مصاحفمك
فادلمار عليمك إنتی وهذإ حدیث مرسل ٔإیضا الٔن سعيد بن سعيد إملقربي مل یدرك ٔإاب ذر ريض هللا عنه فان سعيد
بن ٔإيب سعيد إملقربي تويف س نة ۱۱۷ه ٔإو ۱۲۳ه ٔإو ۱۲٦ه ٔإو ۱۲٥ه کام تقدم وتويف ٔإبوذر ريض هللا عنه س نة ۳۱ه
ٔإو ۳۲ه کام يف إالصابة (.)۱۳۹ :۷
و ٔإما رشح إحلدیث فقال إملناوي (( :)۳٥٥ :۱إذإ زخرفمت مساجدمك) ٔإي حسنمتوها ابلنق وإلوزویق (وحليمت) ٔإي زینمت
(مصاحفمك) ابذلهب وإلفضة (فادلمار) بفتح إدلإل إملهمةل تخففا إلهالك قال إلزتخشي :إدلمار إلهالك إملس ت ٔاصل (عليمك) دعاء
ٔإو خرب فزخرفة إملسجد وحتلية إملصاحف مهنیي عنه ٔالن ذكل یشغل إلقلب ویلهیي عن إخلشوع وإلتدبر وإحلضور مع هللا
تعایل إنتی ملخصا وقال إبن رسالن يف رشح سنن ٔإيب دإود ( )۲٦۱ :۳وحاکه عنه إلشواكين يف نيل إ ٔالوطار (:۲
 :)۱۷٦هذإ إحلدیث فیه معجزة ظاهرة الخباره صیل هللا عليه وسمل عام س يقع بعده فان تزویق إملساجد وإملباهاة بزخرفتا
كرث من إمللوك وإالٔمرإء يف هذإ إلزمان ابلقاهرة وإلشام وبیت إملقدس وغریها ٔابخذمه ٔإموإل إلناس ظلام وعامرهتم هبا إملدإرس عیل
شلك بدیع فنس ٔال هللا إلسالمة وإلعافیة إنتی .
ويف إلباب ٔإحادیث كثریة وإٓرار عدیدة قال إبن عباس ريض هللا عهنام :لوزخرفهنا كام زخرفت إلهیود وإلنصاری ذكره إلبخاري
( )٤٤٥معلقا ووصهل إبن ٔإيب شیبة ( ۳۱٤۷و  )۳۱٦۲و ٔإبودإود ( )٤٤۱ووصهل عبد إلرزإق ( )٦۱۳۱مرفوعا وقال
إلنيب صیل هللا عليه وسمل :من ٔإرشإط إلساعة ٔإن یتباه إلناس يف إملساجد روإه إلنسايئ ( )٥۱۹وحصحه إبن خزمیة
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( )۱۳۲۱ويف روإیة :ال تقوم إلساعة حیت یتباه إلناس يف إملساجد روإه ٔإمحد ( ۱۲۳۷۹و  ۱۲٦۳۷و )۱٤۳۲۳
وإدلإريم ( )۱٤٤۱وإبن ماجه ( )۷۳۹و ٔإبودإود ( )٤٤۹وإلزبإر ( )٥۷۷۱وحصحه إبن خزمیة ( )۱۳۲۳وإبن حبان
(.)۱٥۱٤
و ٔإما حمك تزی ن إملسجد وإ ٔالحاکم إملتعلقة به فرإجع تخترص إختالف إلعلامء ( )۳۹۳ :٤وتفسری إلقرطيب ( )۲٥٥ :۱۲ونيل
إ ٔالوطار ( )۱۷٦ :۲وموإهب إجلليل ( )٦٦۱ :۱وفتاوی إلس بيك ( )۲۷٤ :۱وإملغين ( ۱۷۱ :۲و  )٤۷ :۳وإلفروع (:٤
ٔ )۱٦۷إما مذهب ٔإحصابنا إحلنفیة فقال محمد بن إحلسن يف إجلامع إلصغری (صـ  :)۱۲۱وال ٔابس ٔابن ینق إملسجد ابجلص
وإلساج وماء إذلهب إنتی قال إلاکساين يف إلبدإئع ( :)۱۲۷ :٦وال ٔابس بنق إملسجد ابجلص وإلساج وماء إذلهب
ٔالن تزی ن إملسجد من ابب تعظمیه لكن مع هذإ تركه ٔإفضل ٔالن رصف إملال إیل إلفقرإء ٔإویل وإليه ٔإشار معر بن عبد
إلعزیز ح ن ر ٔإی ماال ینقل إیل إملسجد إحلرإم فقال :إملساك ن ٔإحوج من إ ٔالساط ن واكن ملسجد رسول هللا صیل هللا عليه
وسمل جرید إلنخل وهذإ إذإ نق من مال نفسه ف ٔاما من مال إملسجد فال ینبغي ٔإن یفعل ولو فعل إلقمی من مال إملسجد
قیل :إنه یضمن إنتی وقال إبن مازة يف إحمليط إلربهاين ( :)۳۱٥ :٦وإ ٔالحص عیل قول علامئنا رمحهم هللا ٔإنه لیس بقربة إال
ٔإنه ال یكره إنتی وزإد يف تبی ن إحلقائق ( :)۱٥۱ :۱ینبغي هل ٔإن ال یتلكف دلقائق إلنق يف إحملرإب فانه مكروه ٔالنه
یلهیي إملصيل وعليه حیمل إلهنیي إلوإرد عن إلوزی ن ٔإو مع إلوزی ن مع ترك إلصالة إنتی وقال إلسخيس (:)۲۱٤ :۳۳
إملرإد إلوزین مبا لیس بطيب من إ ٔالموإل ٔإو عیل قصد إلرایء وإلسمعة إنتی قال إحلصكفي ( :)٥٦۱ :۱وظاهره ٔإن إملرإد
ابحملرإب جدإر إلقبةل فليحفظ إنتی وقال إبن إهلامم يف فتح إلقدیر ( :)٤۲۱ :۱ال شك ٔإن إدلفع للفقرإء ٔإویل من تزیینه ولو
قیل ٔابنه قربة إنتی ورإجع إملبسوط ( )۲۱۳ :۳۳وإلبحر إلرإئق ( )۳۹ :۲ورد إحملتار ( )٥٦۱ :۱وإلنافع إلكبری (صـ
 )۱۲۱وإلفتاوی إلهندیة (.)۳۱۹ :٦
و ٔإما حتلية إملصاحف ابذلهب وإلفضة جفائز عند إحلنفیة إذإ فعهل من مال نفسه دون مال إلوقف وتركه ٔإویل كذإ يف تبی ن
إحلقائق ( )۱٥۱ :۱ومنحة إلسلوك ( )٤۱۱ :۱وفتح إلقدیر ( )٤۲۱ :۱وإلبحر إلرإئق ( )۲۳۱ :۱ورد إحملتار ()۳۱٥ :٥
وهو جائز عند إملالكیة كام يف موإهب إجلليل ( )۱۲٦ :۱وإلشح إلكبری ( )٥۳ :۱وغری جائز عند إحلنابةل كام يف إملغين (:۳
 )٤۷وهو جائز عند إلشافعية ابلفضة للرجال وإلنساء وابذلهب للنساء ال للرجال كام يف إجملموع ( ٤٤٦ :٤و  )٤۲ :٥وحتفة
إحملتاج (.)۲۱۱ :۳
Allah knows best
Yusuf Shabbir
1 Dhū al-Ḥijjah 1437 / 3 September 2016
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad Sahib
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