
 

 

 کیسا؟ جانا لے میں پاکستان بوڈی کی میت
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

  میں   بارے کے مسئلہ اس متٰین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 میں فَلئیٹ ہےکہ سنا نے میں ؟اور ہے کیسا جانا لے میں پاکستان بوڈی کی میت  کہ
 جاتا بھرا الکوحل میں آنتوں کی اس کر نکال خون سے میت پہلے سے رکھنے بوڈی
 ؟ جائے کیا میں صورت ایسی اب ہے۔

 (انگلینڈ) بشعی  :سائل
    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ
 اس اگرچہ  ہے مستحب کرنا دفن میں قبرستان کے شہر اسی ہو انتقال میں شہر جس
 سے کرنے منتقل  میں ملک یا شہر کودوسرے میت  بَلعذر اور ہو نہ وہاں رہائش کی
 کیا۔ منع  نے علماء کچھ
 انتقال میں وغیرہ گاؤں یا شہر جس: کہ ہے عالمگیری بحوالہ میں بہارشریعت کہ جیسا
 جس بلکہ ہو، نہ رہتا وہاں یہ اگرچہ ہے مستحب کرنا دفن میں قبرستان کے وہیں ہوا
 لے باہر میل ایک دو اور کریں دفن میں قبرستان کے والوں گھر اس ہوا انتقال میں گھر
 اگر اور ہیں ہوتے پر فاصلے اتنے اکثر قبرستان کے شہر کہ نہیں جحر میں جانے
 صحیح یہی اور فرمایا منع نے علما اکثر تو جائیں لے اٹھا الش کی اس کو شہر دوسرے
 ہے۔

 ( المدینہ مکتبۃ مطبوعہ 847ص 1ج  شریعت بہار)
 شہر ایک کو میت کہ ہے میں اس  ہے عالمگیری نام دوسرا کا جس  ہندیہ فتاوی مگر
 ہے۔ نہیں حرج کوئی میں جانے لے میں ملک یا شہر دوسرے سے
تََحبْ  بَلَِدهِْ َغي رِْ فِي َماتَْ لَوْ ":ہے میں اس جیساکہ ُكهُْ يُس  رْ  إلَى نُِقلَْ فَِإنْ  تَر   بَأ سَْ لَْ آَخرَْ ِمص 

 کسی اگر اور ہے مستحب چھوڑنا وہیں اسے ہوتو فوت میں شہر اور کسی وہ اگر"بِهِْ
 ہے۔ نہیں حرج میں اس تو جائے کیا منتقل طرف یک شہر دوسرے

 الفصل الجنائز، في والعشرون الحادی الباب الصَلۃ، کتاب ،''الھندیۃ الفتاوی)''
 (167ص1ج السادس،

 میت پھر تو  ہے جاتی بھری الکوحل پہلے سے رکھنے میں فَلئٹ کو میت واقعی اگر
 دینا تکلیف کو میت اور ہے عمل دہ تکلیف یہ کہ  جائے کیا نہ منتقل  ملک  دوسرے کو
 ۔  ہے نہیں ناجائز تو ہے ممکن جانا لے کے تکلیف بغیر اگر اور ہے ناجائز

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال

 قادری          ضياء    قاسم محمد   الحسن ابو            کتبہ
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How is it to take the body of a deceased to Pakistan? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل 
QUESTION:  

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

the following issue: How is to take the body of a deceased to Pakistan. I have 

heard that before the body is taken onto the flight, all the blood is removed 

and then alcohol is injected into the veins. What should one do in this case? 

Questioner: Shuaib from England 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

 

It a Mustahabb [commendable in Sharī’ah] that a person be buried in the graveyard 

of the same city that they pass away in, even if they did not live in that city during 

their lifetime. In addition, unless there is a valid reason [in the eyes of Sharī’ah], 

some scholars actually prevent from the body being moved to a different city or 

country for that matter. 

Just as it is stated in Bahār-e-Sharī’at, referencing ‘Ālamgīrī, that it is Mustahabb 

to bury the deceased in the cemetery of the city or village etc. where he passed 

away, even if he did not live there. In fact, he should be buried in the cemetery of 

the people in whose house he has passed away. There is no harm in taking the 

body one or two miles away, because the cemetery of the city is usually a certain 

distance away. If his body is taken to another city, then most scholars have 

disallowed (i.e. disapproved of) this, and this is the correct view. 

[Bahār-e-Sharī’at, vol 1, part 4, pg 847] 

However, it is mentioned in ‘Ālāmgīrī, whose other name is Fatāwā Hindiyyah, that 

there is no problem in moving the deceased from one city to the other, or even 

another country, 

تََحبْ  بَلَِدهِْ َغي رِْ فِي َماتَْ لَوْ " ُكهُْ يُس  رْ  إلَى نُِقلَْ فَِإنْ  تَر   "ِبهِْ بَأ سَْ لَْ آَخرَْ ِمص 

 

“If the deceased passed away in another city [to where they were from], then to 

leave [i.e. bury] them there is Mustahabb. Though, if the body is shifted to another 

city, then there is no problem in this.” 



 

 

[al-Fatāwā al-Hindiyyah, vol 1, ch 21, pg 167] 

If the body is indeed injected with alcohol before it is boarded onto the plane, then 

the body is not to be moved to another country, as this is an extremely painful act, 

and to cause pain to the deceased is impermissible. However, if it is possible to 

take the body without causing any pain, then it is not impermissible. 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


