
 پیدائش میں آسانی کا وظیفہ

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

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

کہ کیا بچہ کو جنم دیتے وقت نعت سننا جائز ہے اور کوئی ایسا وظیفہ بھی بتادیا 

 ؟ اور بچہ آسانی سے پیدا ہو ہو جائے کہ بچہ کو جنم دیتے ہوئے کم تکلیف

 ہ:سائرہ  فرام انگلینڈ سائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بَِعوِن الَملِِک الَوھاب اللھم ھدایۃَ الَحق والصواب

ِحْیم    آیت  اس دوران نعت سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔یہ ْحٰمِن الرَّ بِْسِم ہللاِ الرَّ

َمآُء اۡنَشقَّْت    ﴾َو اَْلقَْت 3﴾َو اَِذا ااْلَْرُض ُمدَّْت ﴿ 2﴾َو اَِذنَْت لَِربِّہَا َو ُحقَّْت  ﴿1﴿اَِذا السَّ

 (4۔1،االنشقاق:3۰)پ  ﴾4َما فِۡیہَا َو تََخلَّْت  ﴿
ایک پرچے پر لکھ کر کپڑے میں لپیٹ کر عورت کی بائیں ران میں باندھیں یا  

سکتے ہیں اس سے   بچہ پانی پر پڑھ کر پالئیں اوردونوں عمل بھی کر سات مرتبہ

  آسانی کے ساتھ پیدا ہوگا ۔

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITANIES FOR MAKING CHILDBIRTH EASY 

 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: during childbirth is it permissible to listen to 

na’at (poetry in praise of the Messenger of Allah ملسو هيلع هللا ىلص)? Also, tell me of such 

litanies that when recited will lessen the pain of labour and make childbirth 

easy. 

Questioner: Sister from UK 

Answer: 

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

 

There is no harm in listening to na’at at that time [during child birth] or the verses; 

ِحْیم ْحٰمِن الرَّ  بِْسِم ہللاِ الرَّ

َمآُء اۡنَشقَّتْ  (1  اَِذا السَّ

 َو اَِذنَْت لَِربِّہَا َو ُحقَّتْ  (2

 َو اَِذا ااْلَْرُض ُمدَّتْ  (3

 َو اَْلقَْت َما فِۡیہَا َو تََخلَّتْ  (4

[Surah Al-Inshiqaq, verses 1-4] 

…should be written on a piece of paper, then wrapped in a piece of cloth and 

tied to the woman’s left arm. Or recite [the above verses] seven times upon 

water for the woman to drink. You can do both of these, with these 

childbirth will become easy.   

 ہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلموہللا اعلم ورسول
محمد قاسم ضیاء قادری کتبہ ابو الحسن  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Abu Zayn 

 


