
 [  کی بیماری ہوتو مرد کیا کرے؟Veganism’sاگر بیوی کو]

 والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا الحمدہلل

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

ہ میری زوجہ مجھے ہمبستری نہیں کرنے دیتی وہ کہتی ہے کہ ک

جس میں عورت سے ہمبستری کرنا ناممکن  [  کی بیماری ہے Veganism’sاسے]

یا  عورت کے لیے کافی تکلیف دے ہوتا ہے۔میں اس کوطالق دے کر دونوں فیملیوں 

کو توڑنا بھی نہیں چاہتا اور مرد ہونے کے ناطے میں بہت سی ڈزائرز ہیں ۔اگر اس 

کے عالوہ کسی جگہ خواہش نفس پوری کروں تو حرام ہے ۔میری بیوی کہتی ہے کہ 

 ے چھوڑ دو اور کسی اور سے شادی کرلو۔مفتی صاحب اب میں کیا کروں؟مجھ

 انگلینڈ-عبدہللا فرام شیفیلڈ سائل:

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بَِعوِن الَملِِک الَوھاب اللھم ھدایۃَ الَحق والصواب

بیماری ہے  نفسیاتی [ ایکVeganism’s]کیونکہاری کا عالج کروایا جائے اس بیم

اس عالج میں عورت کا ڈر اور اور اتنی عام نہیں اور اس کا عالج بھی ممکن ہے ۔

خوف ختم کیا جاتا ہے۔ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے بقوالس کے پاس اس بیماری میں 

 مبتال ایک ایسا جوڑا بھی آیا کہ جو سات سال سے آپس میں وطی نہ کر سکے تھا۔

و اور اسالم میں پہلی بیوی کو رکھتے ہوئے اگر عالج کسی وجہ سے ممکن نہ ہوت

 آپ کا دوسری شادی کرنا بھی جائز ہے ۔جیسا کہ قرآن میں ہے کہ

َن النَِّسآِء َمْثٰنی َوثُٰلَث َوُرٰبَع ۚ فَاِْن ِخْفتُْم ااَلا تَْعِدلُۡوا فَٰوِحَدۃً  کاح میں ن :فَاْنِکُحۡوا َما طَاَب لَُکۡم مِّ

تین اور چار چار پھر اگر  دو  اور تینود ]پسندآئیں[ئیںالؤ جو عورتیں تمہیں خوش آ

 ۔ڈرو کہ دوبیبیوں کوبرابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو

 [3]سورۃ النساء:

دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت سے ہوتو زیادہ بہتر ہے۔اورپہلی بیوی کو  بال  

ہ اور یہ ایک وج کراہت طالق دینا بھی جائز ہے۔کیونکہ مقصِد نکاح پورا نہیں ہورہا

طالق دینا جائز ہے مگر ہے ۔لہذا  یہ طالق بالوجہ نہیں ہے۔بہار شریعت میں ہے کہ 

 ]جائزہے[شرعی ہو تو مباح  ہے اور وجہِ ]منع[بے وجہ شرعی ممنوع 

 [110ص8حصہ  2]بہاِر شریعت ج
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 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 

 



WHAT SHOULD A HUSBAND DO IF HIS WIFE IS SUFFERING FROM 

VAGINISMUS? 

 

 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: My wife does not allow me to have sexual 

relations with her. She says that she is suffering from vaginismus, a condition 

which makes sexual intercourse impossible or extremely painful for the woman. 

I do not want to divorce her and separate the two families. As a man I have 

desires which I cannot fulfill elsewhere as it would be haram [prohibited]. My 

wife asks me to leave her and marry someone else. What should I do in this 

situation?   

 

Questioner: Abdullah from Sheffield, UK. 

 

ANSWER: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

صوابالجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق وال  

The illness must be treated as vaginismus is a psychological condition and is very 

uncommon. Its cure is possible. The treatment involves removing fear from the 

woman. A certain famous physician says that he was visited by a couple who did not 

have sexual relations since seven years. If treatment is not possible, Islam permits 

you to marry another woman by also keeping your first wife. It is mentioned in the Holy 

Qur’an: 

 

َن النَِّسآِء َمْثٰنی َوثُٰلَث َوُرٰبَع ۚ فَاِنْ  ِخْفتُْم ااَلا تَْعِدلُۡوا فَٰوِحَدۃً  فَاْنِکُحۡوا َما طَاَب لَُکۡم مِّ  

 

“…then marry those that please you of [other] women, two or three or four. But if you 

fear that you will not be just, then [marry only] one…” [Surah al-Nisa: 3] 

 

It is better if the second marriage is with the consent of the first wife. It is also 

permissible, without any karahah [dislike], to divorce the first wife because the purpose 

of marriage is not being fulfilled. Due to this reason, the divorce will not be without any 

cause. It is mentioned in Bahar-e Shari’at, “It is permissible to give talaq [divorce]. 

However, if it is without any shar’i [legal] reason, it is disallowed. If it is given due to a 

shar’i reason, it is permissible.  

[Bahar-e Shari’at, vol. 2, part 8, pg. 110] 

 

 علیہ وآلہ وسلموہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا 

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by the SeekersPath Team   


