دوسری شادی کی شرط
الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
ومفتیان شرع متِین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین
ِ
دوسری شادی کے لیے کیا شرائط ہیں اورکیا ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ
آپ دونوں بیویوں کے ساتھ برابر جماع کریں ؟
سائل:ساجد فرام انگلینڈ
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ون ال َم ِل ِ
الجواب بِعَ ِ
ک َ
دوسری شادی کی ایک بڑی شرط عدل ہے یعنی جس کی دو یا تین بیویاں ہوں اس پر عدل
فرض ہے ،جو چیزیں بندے کے اختیار میں ہو اُن میں سب عورتوں کو اس کا پورا حق ادا
کرے۔ پہننے کے لیے کپڑے اور نان نفقہ اور رہنے سہنے میں سب کے حقوق پورے ادا کرے
اور جو بات اس کے اختیارمیں نہیں اس میں مجبور و معذور ہے ،مثالً ایک کی زیادہ محبت
ہے ،دوسری کی کم ہے ۔محبت میں برابری ضروری نہیں ہے۔اور اس طرح ہی جماع میں بھی
برابری ضروری نہیں ہے۔یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ایک بیوی کے ساتھ ایک دو بارجماع
کرے تو دوسری سے بھی دو ہی بار کرےبلکہ اس سے ایک بار بھی کرسکتا ہےاوردو سے
زیادہ بھی۔

عدل بہت ضروری ہے اگر عدل قائم نہ رکھنے کا خوف ہو تو دوسری شادی ہی نہ کی
احدَۃ ً ۔ اگر تمھیں خوف ہو
جائے جیسا کہ ہللا تعالی فرماتا ہے کہ فَا ِْن ِخ ْفت ُ ْم اَ اال ت َ ْع ِدلُ ۡوا فَ َو ِ
کہ عدل نہ کرو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو
[پ،۴النساء]۳:

دو بیوں کے درمیان عدل کوقائم رکھنے کے بارے میں ہللا عزوجل کے حبیب صلی ہللا
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ''اگر دونوں میں عدل نہ کریگا تووہ قیامت کے دن اس
طرح حاضر ہوگا کہ آدھادھڑ بیکارہوگا۔
[جامع الترمذی''،أبواب النکاح،باب ماجاء فی التسویۃ بین
الضرائر،الحدیث،۱۱۴۴:ج،۲ص]۳۷۵

س ِويَ ِة فِي
اور درمختار میں ہے کہ " َو َظا ِه ُر آاْليَ ِة أَنَّهُ فَ آر ٌ
س ِم بِالت َّ آ
ض أ َ آن يَ آع ِد َل فِي ِه فِي ا آلقَ آ
وس َوا آل َمأآكُو ِل) َوالصُّحآ بَ ِة َ
ب
ب ای َوا آل ُم آ
(َل فِي ا آل ُم َجا َمعَ ِة) كَا آل َم َحبَّ ِة بَ آل يُ آ
(وفِي ا آل َم آلبُ ِ
ست َ َح ُّ
ست َ َح ُّ
ا آلبَ آيتُوت َ ِة َ
ت ِم آن ا آل َو آط ِء َوا آلقُ آبلَ ِة"
ستِ آمتَاعَا ِ
يع ِاَل آ
أ َ آن يُ َ
س ِو َ
ي بَ آينَ ُهنَّ فِي َج ِم ِ

ترجمہ:آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے
کپڑے اور نان ونفقہ اور صحبت جیسے کاموں میں بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض
ہے لیکن جماع کرنے میں برابری ضروری نہیں جیسے کہ محبت کرنے میں ضروری
نہیں بلکہ مستحب ہے کہ تمام کاموں یعنی جماع یا بوسہ لینے میں بھی بیویوں کے
درمیان برابری کرے۔
[''الدرالمختار''،کتاب النکاح،باب القسم،ج،۴ص]۳۷۵

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

THE CONDITIONS FOR A SECOND MARRIAGE
QUESTION:
What do the scholars and muftis of the noble Shari’ah say regarding the
following matter; what are the conditions if one wishes to marry a second
time? From amongst these conditions, is one of them to have intercourse
an equal amount of times between the two wives?
Questioner: Sājid from England
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ ون ال َم ِل
ِ َالجواب بِع
َ ک
One major condition for a second marriage is [ عدلbeing equal/fair] i.e. whoever
has two or three wives,  عدلis compulsory upon him. It is necessary to fulfil the
rights of the women in those things in which a person has control. Clothes to
wear; provisions and a place to reside are the rights that must be fulfilled for each
wife. For those things in which he no control, he is excused by Shari’ah e.g.
having more love for one and less for the other. It is not necessary to be equal in
love. Likewise, it is not necessary to be equal in the amount of times he has
intercourse. If he has intercourse with one wife once or twice, it is not necessary
for him to have intercourse with the other the same amount of times. Rather, he
may do it once or more than twice.
 عدلis very essential. If one does have the fear of not establishing  عدلthen he
should not marry a second time. Allah the Exalted states:
احدَۃ
ِ فَا ِْن ِخ ْفت ُ ْم ا َ اَّل ت َ ْع ِدلُ ۡوا فَ َو
“If you fear that you will not be just, then (marry) one.” [Surah al-Nisā v.3]
The Beloved of Allah  صلی ہللا علیہ وآلہ وسلمhas stated regarding not establishing عدل
between two wives:
“If he does not do  عدلbetween the two, then he will come forth on the Day of
Judgement with one of his sides leaning.”
]۳۷۵ص،۲ج،۱۱۴۴:الحدیث،باب ماجاء فی التسویۃ بین الضرائر،أبواب النکاح،''[جامع الترمذی

It is mentioned in Dur-Mukhtār:

َ وس َوا آل َمأآكُو ِل) َوالصُّحآ بَ ِة
(َل فِي
س ِم ِبالت َّ آ
َو َظا ِه ُر آاْليَ ِة أَنَّهُ فَ آرضٌ أَ آن يَ آع ِد َل فِي ِه فِي ا آلقَ آ
ِ ُ(وفِي ا آل َم آلب
َ س ِويَ ِة فِي ا آلبَ آيت ُوت َ ِة
ت ِم آن ا آل َو آط ِء َوا آلقُ آبلَ ِة
ِ ستِ آمتَاعَا
يع ِاَل آ
َب ای َوا آل ُم آ
ا آل ُمجَا َمعَ ِة) كَا آل َم َحبَّ ِة بَ آل يُ آ
َ َُب أ َ آن ي
ُّ ستَح
ُّ ستَح
َ س ِو
ِ ي بَ آينَ ُهنَّ ِفي ج َِم
From the apparent verse, we come to know that duties such as providing a place
to reside; clothes to wear; sustenance and company is obligatory and must be
carried out equally between all of the wives. But it is not necessary in relation to
the amount of times one has intercourse nor with the amount of love he has for
each wife. Rather, it is preferable that he is equal in all matters (i.e. intercourse,
kissing) with his wives.
]۳۷۵ص،۴ج،باب القسم،کتاب النکاح،''[''الدرالمختار
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
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