
 کیا شوہر بیوی کے ساتھ لیبر میں جاسکتا ہے

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

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

جہاں بچہ  ہوسپٹل میں  یعنی کیا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ لیبر میں جاسکتا ہے کہ 

 ؟کو جنم دیا جاتا ہے جب اس کی بیوی کا کیس ہو 

 فرام انگلینڈ   ایک بہنسائلہ:

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بَِعوِن الَملِِک الَوھاب اللھم ھدایۃَ الَحق والصواب

کہ اس مشکل گھڑی میں جو شوہر  اگر ضرورت ہوتو جانے میں حرج نہیں ہے 

تسلی دے سکتا ہے دوسروں سے ممکن نہیں ہے لیکن اگر اس کے جانے کی 

ضرورت نہ ہوتو بالضرورت  شوہر کو وہاں نہیں جانا چاہیے کہ اسے وہاں موجود 

غیر محرم لیذی ڈاکٹرزسے اپنی نظر بچانا مشکل ہو جائے گا اور بدنگاہی میں مبتال 

 اً آج کے دور میں اور بالخصوص آپ کے ملک میں ۔ہونے اندیشہ ہےخصوص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAN A HUSBAND GO INTO LABOUR WITH HIS WIFE? 

 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: can a husband go into labour with his wife? 

Meaning at the hospital where birth is given to children, when his wife is 

due to give birth. 

Questioner: A sister from UK 

ANSWER: 

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

 

If there is some necessity then there is no harm in him going because the 

assurance a husband can give [to his wife] at such a difficult time is not 

achievable by others. However, if it is not necessary for him to go then the 

husband should not go without reason. This is because in the presence of lady 

doctors who are non-mahram it will be difficult for him to avoid eye contact with 

them. And in this day and age there is a fear of becoming occupied in sin [with 

his eyes] especially in your country [United Kingdom]. 

 وہللا اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
محمد قاسم ضیاء قادری کتبہ ابو الحسن  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Abu Zayn 

 

 

 

 


