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2. Q. If a man is allowed to have more than one wife, then why does Islam
prohibit a woman from having more than one husband?
2. ககள்ி :

ஒரு ஆண் ஒன்றுக்கு கற்தட்ட னணிகனப க்கஅனுிக்கும்
பதாழுது, ஏன் இஸ்னாம் ஒரு பதண் ஒன்றுக்கு கற்தட்ட
கர்கனப க்க னட பெய்கிநது ?
Ans :
A lot of people, including some Muslims, question the logic of allowing Muslim men to
have more than one spouse while denying the same ‘right’ to women.
Let me first state emphatically, that the foundation of an Islamic society is justice and
equity. Allah has created men and women as equal, but with different capabilities and
different responsibilities. Men and women are different, physiologically and
psychologically. Their roles and responsibilities are different. Men and women are equal
in Islam, but not identical.
தில் – 2 :
தன கதர், ெின மூஸ்னிம்கள் உள்தட, ஒன்றுக்கும் கற்தட்ட
பதண்கனப க்க ஆணுக்கு அனுி அபித்து, பதண்ணுக்கு அந்
உரின ங்க றுப்தற்கு உண்டாண இஸ்னாி ர்க்கத்ன
ிணாிக்கின்நணர்.
இஸ்னாி ெமுாம் ிாம், ெ உரின ஆகிற்னந
அடிப்தனடாக பகாண்டுள்பது எண ிடாக ிரிக்க ான்
ிரும்புகிகநன். அல்னாஹ், ஆனமம் பதண்னமம் ொக
தனடத்துள்ப கதாிலும் ாறுதட்ட பெல் ல்னன, ிநன்
கனபமடனும், ித்ிாொண பதாறுப்புகள், கறு தட்ட
கடனகனபமம் அபித்துள்பான்.

ஆண்களும் பதண்களும், உடனில்,

உபில் ஆகி இண்டிலும், முற்நிலும் ாறுதட்டர் ஆர்.

அர்கபின் தாத்ிப் தங்குகளும்

(roles), பதாறுப்புகளும் பவ்கறு.

இஸ்னாில் ஆணும் பதணும் ெம், ஆணால்
ாிரி இல்னன.

உடற் கூற்நாக

ஒக

Surah Nisa’ Chapter 4 verses 22 to 24 gives the list of women with who you can not
marry and it is further mentions in Surah Nisa’ Chapter 4 verse 24 "Also (prohibited are)
women already married"
The following points enumerate the reasons why polyandry is prohibited in Islam:
ஸூா ிஸா, அத்ிாம்-4, ெணம்

:

22-24 ீங்கள்

க்கக்கூடா பதண்கனப தட்டினிட்டு காட்டுகிநது. அடுத்து அக
அத்ிா ெணம் : 24-ல் ஏற்கணக ாண பதண்ன க்க
னட ிிக்கப்தட்டுள்பது.

அடுத்து ரும் புள்பி ிங்கள் ஒரு பதண் ஒக ெத்ில்
ஒன்றுக்கு கற்தட்ட கர்கனப க்க ஏன் இஸ்ாம் னட
ிிக்கிநது என்தன தட்டினிட்டு காட்டுகின்நண.
1. If a man has more than one wife, the parents of the children born of such marriages
can easily be identified. The father as well as the mother can easily be identified. In
case of a woman marrying more than one husband, only the mother of the children born
of such marriages will be identified and not the father. Islam gives tremendous
importance to the identification of both parents, mother and father. Psychologists tell us
that children who do not know their parents, especially their father undergo severe
mental trauma and disturbances. Often they have an unhappy childhood. It is for this
reason that the children of prostitutes do not have a healthy childhood. If a child born of
such wedlock is admitted in school, and when the mother is asked the name of the
father, she would have to give two or more names! I am aware that recent advances in
science have made it possible for both the mother and father to be identified with the
help of genetic testing. Thus this point which was applicable for the past may not be
applicable for the present.
1. ஓர் ஆணுக்கு ஒன்றுக்கு கல் னணிர் இருப்தின், அணால்
திநந் குந்னகபின் ானமம், ந்னனமம் அனடாபம்
கண்டுக்பகாள்ப இலும். ஒரு பதண் ஒன்றுக்கு கற்தட்ட
கர்கனப ந்ாாணால், அந் குந்னின் ான ட்டும்
அனடாபம் கண்டுபகாள்ப இலும். ந்னன அனடாபம்
கண்டுபகாள்து கடிணம்.

இரு பதற்கநார்கனபமம் அாது

ானமம், ந்னனமம் அனடாபம் பகாள்ில் இஸ்னாம்
முக்கித்தும் அபிக்கிநது. உபில் ிபுர்கபின் கருத்துப்தடி,
பதற்கநானப் தற்நி அநிா, முக்கிாக ந்னனப் தற்நி

பரிா குந்னகபின் ண ினன தாிக்கப்தட்டு அர்கள் தன

இக்கட்டாண ினனக்கு ஆபாக்கப்தடுகின்நணர். அர்கள் அிருப்ிாண
திள்னபப் தருத்ன கிக்கின்நணர்.

இந் காத்ிணால் ான்

ினன ாதுக்கபின் குந்னகள் சுகாாற்ந, ிம்ிற்ந ன்
குந்னப் தருத்ன கிக்கின்நணர்.

இப்கதர் தட்ட ிருத்ால்

திநந் குந்னன தள்பிில் கெர்க்கும் பதாழுது, ாிடம்

அக்குந்னின் ந்னப் பதனக் ககட்டால், அர் இண்டு
அல்னது மூன்று பதர்கனப கூந கண்டிிருக்கும். ிஞ்ஞாண
பர்ச்ெிால் ற்பதாழுது தணு கொனண

(genetic test) ாினாக

ானமம் ந்னனமம் அநிமம் ொத்ிம் உண்டு என்தன ான்
அநிகன்.

முற்கானத்ில் பதாருந்ி இந் அனகு ற்கானத்ிற்கு

பதாருந்ால் இருக்கனாம்.
2. Man is more polygamous by nature as compared to a woman.
2.

இற்னகாகக ஆண் தனா ம் புரிமம் கும்

உனடன்.

3. Biologically, it is easier for a man to perform his duties as a husband despite having
several wives. A woman, in a similar position, having several husbands, will not find it
possible to perform her duties as a wife. A woman undergoes several psychological and
behavioral changes due to different phases of the menstrual cycle.
உிரில் ரீிாக ஓர் ஆண் தன னணிகனப பகாண்டணாக
இருந்ாலும் ணது கடனகனப பெம்னாக பெய்து அனுக்கு
சுனதம். இக ினனினருக்கும் ஒரு பதண் தன கர்களுக்கு ான்
னணிாக இருந்து ன் கடனகனப பெய்து ொத்ிாகாது.
ஒரு பதண் சுற்ெிாக

(பாடர்ந்து ாாாம் ) ன் ா ினக்கு

ெங்கபில் தன உபில், ண ினன, டத்ன

(psychological and

behavioral) ாற்நங்களுக்கு ஆபாகிநாள்.
4. A woman who has more than one husband will have several sexual partners at the
same time and has a high chance of acquiring venereal or sexually transmitted

diseases which can also be transmitted back to her husband even if all of them have no
extra-marital sex. This is not the case in a man having more than one wife, and none of
them having extra-marital sex.
ஒன்றுக்கு கற்தட்ட கர்கனபக் பகாண்டள், அர்கள் ாரும்
 ாழ்ிற்கு அப்தாற்ப்தட்டு ற்ந பதண்களுடன் பாடர்பு

பகாள்பா தட்ெத்ிலும், தன தானில் காய்கள் ாக்கப்தட்டபாக
இருப்தாள்.இந்காய்கள் ிரும்தி ன் அனணத்து கர்கனபமம்
ாக்கும். தன ா த்ினிருக்கும் ஓர் கனுக்கும், தன

னணிர்க்கும், அர்கள் ாரும்  ாழ்ிற்கு அப்தாற் தட்டு
ற்ந ஆணுடகணா, பதண்ணுடகணா பாடர்பு பகாள்பா தட்ெத்ில்
இந் ாிரிாண தாிப்பு உண்டாகாது.
The above reasons are those that one can easily identify. There are probably many
more reasons why Allah, in His Infinite Wisdom, has prohibited polyandry.
கற் கூநப்தட்ட ெின காங்கள், ாம் கண் கூடாக கண்டு

அனடாபம் காட்டக்கூடின. க்குத் பரிால் இருக்கக்கூடி
இன்னும் எத்னணகா காங்கபால் அல்னாஹ் பதண்கள் ஒக
ெத்ில் ஒன்றுக்கு கற்தட்ட கர்கனப க்க
னடிித்துள்பான்.

_____________________________________________________________________________________________
http://Translation.Shaadmaani.Net

