
 اسراف و تبذیر کے معنی کی تحقیق 

 والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا الحمدہلل

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیاِن شرع متِین اس مسئلہ کے بارے میں  االستفتاء: 

قرآن میں ہے کہ مبذرین شیطان کے بھائی ہیں مبذر  کیا ہے اور اسراف کا حکم ہک

  اسراف کی تعریف کیا ہے۔مزید اور مسرف  کسے کہتے ہیں ؟

 انگلینڈفرا م  عدنان:سائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بَِعوِن الَملِِک الَوھاب اللھم ھدایۃَ الَحق والصواب

اسراف کی دو صورتیں ہیں جو ناجائز و گناہ ہے ایک یہ کہ مال  کاکسی گناہ میں 

سیدی اعلی حضرت امام استعمال کرنادوسرا بیکار محض مال ضائع کرنا۔جیسا کہ 

 میں فرماتے ہیں کہ 940ص 1-2جلسنت فتاوی رضویہ ہا

معصیت ہونا تو بدیہی ہے زید نے سونے چاندی  ]خرچ کرنا[معاصی میں صرف 

کے کڑے اپنے ہاتھوں میں ڈالے یہ اسراف ہوا کہ فعل خود گناہ ہے اگرچہ تھوڑی 

دیر پہننے سے کڑے خرچ نہ ہوجائیں گے اور بال وجہ محض اپنی جیب میں ڈالے 

 پھرتا ہے تو اسراف نہیں کہ نہ فعل گناہ ہے نہ مال ضائع ہوا اور اگر دریا میں

پھینک دیے تو اسراف ہوا کہ مال کی اضاعت ہوئی اور اضاعت کی ممانعت پر 

حدیث صحیح ناطق صحیح بخاری وصحیح مسلم میں مغیرہ بن شعبہ رضی ہللا تعاٰلی 

 عنہ سے ہے۔

ہ تعالی کرہ لکم قیل رسول ہللا صلی ہللا تعاٰلی علیہ وسلم فرماتے ہیں:   ان الل ّٰ

بے شک ہللا تعاٰلی تمہارے لئے مکروہ "ل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ الما

 رکھتا ہے فضول بک بک اور سوال کی کثرت اور مال کی اضاعت۔
 (۳۲۴/ ۱)صحیح البخاری کتاب فی االستقراض الخ باب ما ینہی عن اضاعت المال 

 ( ۷۵/ ۲)صحیح مسلم کتاب االقضیۃ باب نہی عن کثر ۃ المسائل الخ 

 926ص 1-2فتاوی رضویہ جسیدی اعلی حضرت اسراف کا حکم بیان کرتے ہوئے 

 ۔اسراف بالشبہ ممنوع وناجائز ہے فرماتے ہیں کہ 

اور بے ﴾۱۴۱َۙواَل تُْسِرفُۡوا ؕ اِنَّٗہ اَلیُِحبُّ اْلُمْسِرفِۡیَن ﴿ ہے کہ کیونکہ ہللا تعالی فرماتا

 [141]االنعام:نہیںجا نہ خرچو بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند 
ْر تَْبِذۡیًرا ﴿اور فرماتا ہے کہ ا اِْخٰوَن ۲۶َواَل تُبَذِّ ِرۡیَن َکانُۡوۤۡ ﴾ اِنَّ اْلُمبَذِّ

ٰیِطۡینِ  ۔]سورۃ فضول نہ اڑابیشک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں ]مال[اور۔الشَّ

 [27-26بنی اسرائیل :

یک ہی ا اور مبذر اور مسرف کے حوالے سے دواقوال ہیں کہ ایک یہ کہ دونوں کا 

یعنی جہاں خرچ کی وہاں حق و صحیح یہی  ناحق صرف کرنامعنی ہے  کوئی چیز

نے کہا کہ مبذر وہ ہے جو مال گناہ میں  علماء کرام بعض۔تھا کہ نہ خرچ کی جائے



 وہ گناہ میں  خواہ کرنے واالخرچ کرکے اسراف کرتا ہے اورمسرف مطلق اسراف 

 پہالقول قوی ہے۔۔کرے مال ضائع کرکے عبث کام میں کرے یا مال خرچ کر
 :میں متعدد اقوال ہیںکی تعریف اسراف 

سیدنا عبدہللا بن مسعود رضی  عریف۔ یہ تہے  غیر حق میں صرف کرنااسراف [:1]

 ہللا تعاٰلی عنہ نے فرمائی۔

ہعن عبدہللا بن مسعود  تعالی عنہ قال التبذیر فی غیر الحق وھو  رضی الل ّٰ

کہ تبذیر غیرحق میں  ابن مسعود رضی ہللا تعاٰلی عنہ حضرات عبدہللا "االسراف

 اور یہی اسراف بھی ہے۔ ہے ف کرناصر
 ( ۸۵/ ۱۵دار احیا ء التراث العربی بیروت        ۲۶/ ۱۷)جامع البیان )تفسیر ابن جریر (  تحت اآلیۃ   

امر الہی سے تجاوز کر  بندہجس خرچ میں  یعنی حکِم اٰلہی کی حد سے بڑھنا [:2]

ایاس بن مٰعویہ بن قرہ تابعی ابن تابعی ابن صحابی  یفرع۔ یہ ت وہ اسراف ہے ائے ج

 کی ہے۔ 
 ( ۷۴/ ۸دار احیاء التراث العربی بیروت ۶/۱۴۱جامع البیان )تفسیرابن جریر ( تحت اآلیۃ) 

حرام  کہ یہجو شرِع مطہر کے خالف ہو  ہے میں خرچ کرناایسی بات اسراف [:3]

 مکروہ تنزیہییہ ہے یا ایسی بات میں خرچ کرنا جو مرّوت کے خالف ہو اور 

االسراف والتبذیر فی مخالفۃ ای وھما"طریقہ محمدیہ میں ہے :جیسا کہ ۔ہے

اسراف وتبذیر "الشرع حرامان وفی مخالفۃ المروء ۃ مکروھان تنزیھا 

لف میں ہوں تومکروہ مخالف میں ہوں تو حرام ہیں اور مروت کی مخا شریعت کی

 ۔تنزیہی ہیں 
 ماخوز از فتاوی رضویہ [/۱۶و۱۵/ ۱طریقہ محمدیہ السابع والعشرون االسراف والتبذیر مکتبہ حنفیہ کوئٹہ ]

اس کے عالوہ اسراف کی اور بھی تعریفات ہیں  مگر سید ی اعلی حضرت  فتاوی 

 پہلی تعریف کی تحسین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہرضویہ شریف میں 

تمام تعریفات میں سب سے جامع ومانع وواضح تر تعریف اول ہے اور کیوں نہ ہو  

کہ یہ اُس عبدہللا کی تعریف ہے جسے رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم علم کی گٹھری 

سے علم میں  فرماتے اور جو خلفائے اربعہ رضی ہللا تعاٰلی عنہم کے بعد تمام جہان

زائد ہے اور ابو حنیفہ جیسے امام االئمہ کا مورث علم ہے رضی ہللا تعاٰلی عنہ وعنہ 

 وعنہم اجمعین۔ 

 [938ص 2-1]فتاوی رضویہ ج
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 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 



THE ISLAMIC PERSPECTIVE ON WASTAGE 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
 

Question: 

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state 

regarding the following issue: what is the ruling upon israf (wastage)? The 

Qur’an states that mubadhdhirin (spendthrifts) are the brothers of Satan. 

What are the definitions of a mubadhdhir and a musrif (waster)? 

Furthermore, what is the definition of israf? 

Questioner: Adnan, UK 

Answer: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

 

There are two scenarios in which israf is prohibited and a sin. The first is 

spending wealth upon a sin. The second is simply wasting wealth. 

Imam Ahmad Rida Khan (may Allah be pleased with him) states in Fatawa 

Ridawiyyah, “Spending wealth for disobedience is disobedience itself. Zayd’s 

wearing of golden and silver bangles in his hands is wastage and sin, even if he 

wore them for a short period of time. If he carries the bangles in his pocket 

without any reason, then it is not a sin. Neither is it an act of sin nor is it wastage 

of wealth. If he throws away the bangles in the sea, then it is israf, as wealth is 

wasted. There are authentic hadith of the Messenger of Allah ملسو هيلع هللا ىلص    that prohibit 

the wastage of wealth. Sayyiduna Mugirah b. Shu’bah (may Allah هلالج لج be pleased 

with him) narrates that the Messenger of Allah ملسو هيلع هللا ىلص said, 

ہ تعالی کرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال  ان الل ّٰ

‘Verily Allah هلالج لج dislikes that you become involved in vain talk, pose excessive 

questions, and waste wealth.’”  

[Narrated by Bukhari and Muslim] 

Imam Ahmad Rida Khan (may Allah هلالج لج be pleased with him) states in Fatawa 

Ridawiyyah, “Israf is undoubtedly prohibited. Allah هلالج لج says, ‘Do not be wasteful: 

Allah does not like wasteful people’ (Surah al-An’am, 141), and ‘Do not squander 



your wealth wastefully: those who squander are the brothers of Satan’ (Surah 

Bani Isra’il, 26-27)” 

There are two opinions concerning mubadhdhir and musrif. The first one is that 

both are one and the same. Spending or utilising something unnecessarily, 

whereas doing so was not required. Certain scholars have said that a 

mubadhdhir is one who does israf by squandering wealth in sinning, and a musrif 

is one who wastes either by way of sinning or by simply squandering wealth. The 

first opinion is the stronger one. 

There are various statements defining israf.  

1. Israf is spending unnecessarily. This definition was provided by Sayyiduna 

‘Abd Allah b. Mas’ud (may Allah هلالج لج be pleased with him). He stated,  

ہ تعالی عنہ قال التبذیر فی غیرعن عبدہللا بن مسعود  الحق وھو  رضی الل ّٰ

 االسراف

“Tabdhir (squandering) means to spend unnecessarily and this itself is israf.”  

[Tafsir Tabari, vol. 15, pg. 85] 

2. Transgressing the commandment of Allah هلالج لج, i.e. the spending in which 

someone exceeds the limits set by the commandment of Allah هلالج لج, is israf. This 

definition was provided by Sayyiduna Iyas b. Mu’awiyah (may Allah هلالج لج be pleased 

with him).  

[Tafsir Tabari, vol. 8, pg. 74] 

3. Israf means spending in those things which are against the pristine Sacred 

Law. This is haram (prohibited). It can also mean the spending which goes 

against generosity. This is makruh tanzihi (disliked but not sin). It is mentioned in 

al-Tariqah al-Muhammadiyyah,  

روء االسراف والتبذیر فی مخالفۃ الشرع حرامان وفی مخالفۃ المای وھما

 ۃ مکروھان تنزیھا

“If israf or tabdhir is in opposition to the Sharia, then it is haram, otherwise it is 

makruh tanzihi.”  

[al-Tariqah al-Muhammadiyyah, vol. 1, pg. 15-16, excerpted from Fatawa 

Ridawiyyyah] 



There are other definitions of israf but Imam Ahmad Rida (may Allah هلالج لج be 

pleased with him) has preferred the first one and stated in Fatawa Ridawiyyah, 

“Among all the definitions, the first one is the most comprehensive and clear one. 

How can it not be so, when it was provided by the ‘Abd Allah (slave of Allah هلالج لج) 

who was called the sack of knowledge? He was the most knowledgeable after 

the four rightly-guided caliphs. The Greatest Imam, Abu Hanifah is his heir in 

knowledge. May Allah هلالج لج be pleased with them all.”     

[Fatawa Ridawiyyah, vol. 1-2, pg. 938] 
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 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by the SeekersPath Team 

 

 


