
 

 

 کیسا؟ رکھنا پھول نقلی قبرپر
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

  میں   بارے کے مسئلہ اس متٰین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 انگلینڈ یہاں ہمارے کیونکہ  ہے درست لگانا پر قبر (Flower Fake) پھول کیانقلی کہ
 قبر کی اس والے توفیملی ہے ہوتا فوت مسلمان کوئی بھی جب کہ ہے گیا بن رواج ایک
 کیسا؟ ایساکرنا ہیں جاتے رکھ پھول نقلی پر
 

 (انگلینڈ) مینز :سائل
    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ
 گے کریں تسبیح لیے گے رہیں تر تک جب کہ ہے جائز تو رکھنا پھول اصلی قبرپر
 ئیکو کا رکھنے کے پھولوں نقلی مگر ہے پہنچتا فائدہ  کو والے قبر سے اس اور
 اور صرف کرنا ایسا ہے۔ نہیں فائدہ کوئی کو میت سے اس کہ ہے نہیں شرعی مقصدِٰ
 جائے کیا اجتناب سے کرنے ایسا لہذا   ہے ممنوع جوکہ ہے اسراف کا مال صرف
 جائیں کردئیے تصدق میں غرباء وہی اگر ہیں جاتے خریدے پھول سے پیسوں ۔جن
 ۔ ہے اچھا ہزیاد یہ تو بھیجاجائے کو میت کاثواب اس اور

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال
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How is to place artificial flowers on a grave? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: Is it correct to place artificial flowers on the grave 

because here in the U.K. it has become common practice that whenever a 

Muslim passes away, the family place artificial flowers on their grave. How 

is it to do this? 

Questioner: Muneer from U.K. 

ANSWER: 

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

 

It is permissible to place real flowers on the grave because they perform tasbīh for 

the deceased for as long as they remain fresh, and they also benefit the person in 

the grave, but there is no actual purpose in terms of Islām of placing artificial 

flowers, because there is no benefit to the person in the grave. Doing this is merely 

the wasting of wealth, which is prohibited in itself, thus one should avoid doing this. 

It is better if one was to donate the money to the poor instead of being spent on 

flowers, and send the reward of this to the deceased. 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد لحسنا ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


