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ПОЛИГАМИЈА  

 
Зашто је муслиману дозвољено да има више од 

једне жене? Другим речима, зашто је полигамија 

исламом дозвољена? 

 

ДЕФИНИЦИЈА ПОЛИГАМИЈЕ 

 

Полигамија је брак у коме један човек има 

више од једне жене. За разлику од полигамије, 

полиандрија је тип брака у коме жена има више 

супруга. У исламу, полигамија је дозвољена, а 

полиандрија апсолутно забрањена. Сада да пређемо 

на постављено питање: Зашто један човек може да 

ожени више жена?  

 

КУР'АН ЈЕ ЈЕДИНА РЕЛИГИЈСКА КЊИГА 

НА СВЕТУ КОЈА КАЖЕ: ОЖЕНИТЕ САМО 

ЈЕДНУ ЖЕНУ! 

 

Кур'ан је једина верска књига на кугли 

земаљској која садржи фразу: Ожените се само једном 

женом! Ни једна религијска књига на свету не 

препоручује људима да се ожене само једном женом. 

Ни у једној другој религијској књизи (у Ведама, 

Рамајанима, Махабхарати, Гити, Талмуду и Библији) 

нећете наћи ограничење по питању броја жена у 

једном браку! По овим књигама, човек може да ожени 

неограничено много жена. Много касније су хинду 



свештеници и хришћанска црква ограничили број 

жена на једну. Многе личности из хиндуизма су 

имале више жена одједном, тако стоји у њиховим 

верским књигама. Краљ Дашрат, Рамаин отац, имао је 

више од једне жене. Кришна је имао неколико жена. 

 

Некада је хришћанима било дозвољено 

оженити колико год желе жена, јер им Библија ничим 

то не ограничава. Тек пре неколико векова је 

хришћанска црква посебним актом ограничила број 

жена на једну. 

 

Вишеженство је дозвољено код Јевреја. У 

Талмуду ћете наћи да је Абрахам имао три, а 

Соломон на стотине жена. Та пракса је настављена 

све док рабин Гершом бин Јехудах (960-:1030) није 

објавио посебан акт против вишеженства. 

 

Јесте ли чули за извештај Хиндуси су наклоњенији 

вишеженству него муслимани? Комисија за 

утврђивање положаја жене у исламу, у свом 

извештају, обављеном 1975. године, на страницама 

66. и 67. наводи да је 1951-1961. године у 

полигамијском браку живело 5.06% хиндуса и само 

4.31% муслимана у Индији. Према индијском закону, 

сваком немуслиману је забрањено вишеженство. 

Упркос томе, више хиндуса је живело у таквом браку 

него муслимана. Некада ни њима није био ограничен 

број жена. Тек је 1954. године посебним законом 

хиндусима забрањено вишеженство. Дакле, индијски 



закон хиндусима забрањује вишеженство, а не 

њихове верске књиге.   

 

Хајдемо сада да видимо зашто ислам 

дозвољава женидбу са више од једне жене. 

 

 

КУР'АН ЈЕ ОГРАНИЧИО ВИШЕЖЕНСТВО 

 

Као што сам већ напоменуо, Кур'ан је једина 

верска књига на свету која каже: Ожените само једну 

жену. Цитирана фраза се налази у следећем 

кур'анском стиху из поглавља Жене: Жените се оним 

женама које су вам допуштене, са по две, са по три 

и са по четири! А ако страхујете да нећете 

праведни бити, онда само једном.1 

 

Пре него што је Кур'ан објављен, није 

постојала горња граница за број жена у једном браку. 

Многи Арапи су просто скупљали жене, неки су их 

имали на стотине! Ислам је поставио горњу границу 

од четири жене. Ислам је дозволио муслиману да има 

две, три или четири жене, али под условом да према 

свима њима буде праведан. Кур'ан каже у поглављу 

Жене: Ви нећете моћи потпуно једнако поступати 

према женама својим ма колико то желели.2 

 

                                                           
1 Кур'ан, поглавље: Жене, одломак 3. 
2 Кур'ан, поглавље: Жене, одломак 129. 



Због тога, вишеженство у исламу није правило 

већ изузетак! Много људи мисли да је вишеженство 

једна од обавеза у исламу. Уопштено, у исламу 

постоји пет категорија дела: 

 

• Фарз- строга обавеза; 

 

• Мустехаб - пожељно дело; 

 

• мубах - дозвољено, нити наређено нити 

забрањено; 

 

• мекрух - не препоручује се; 

 

• харам - строго забрањено дело. 

 

Вишеженство спада у категорију дозвољеног, 

мубах. То никада не може бити знак да је муслиман 

који има две, три или четири жене бољи од 

муслимана који има само једну. 

 

 

ПРОСЕЧАН ЖИВОТНИ ВЕК ЖЕНА ЈЕ ВЕЋИ 

НЕГО МУШКАРАЦА 

 

Однос између броја новорођене мушке и 

женске деце је исти. Међутим, женска деца имају 

бољи имунитет од мушке. Женско дете се лакше 

избори са болестима. Због тога је, у педијатријском 

периоду, већи број смртних случајева међу дечацима, 



него међу девојчицама. Током ратова, много више 

мушкараца буде убијено. Много више мушкараца 

умре у разним несрећама и од разних болести. 

Просечан животни век жене је већи од просечног 

животног века мушкарца. Било где у свету ћете наћи 

више удовица него удоваца. 

 

 

У ИНДИЈИ ЈЕ ВИШЕ МУШКАРАЦА НЕГО 

ЖЕНА ЗБОГ УБИСТВА ФЕТУСА И МАЛИХ 

ДЕВОЈЧИЦА 

 

Индија је једна од малобројних земаља, 

заједно са својим суседима, која има више мушке 

популације него женске. Разлог томе је висок ниво 

убијања женске деце, као и чињеница да се у Индији 

годишње, кроз абортусе, убије преко милион беба за 

које се утврди да су девојчице! Ако се овај шејтански 

обичај заустави, Индија ће, такође, имати више жена 

него мушкараца. 

 

У СВЕТУ ЈЕ БРОЈ ЖЕНА ВЕЋИ НЕГО БРОЈ 

МУШКАРАЦА 

 

У Сједињеним Америчким Државама жене су 

бројније од мушкараца за 7.8 милиона. Сам Њујорк 

има милион жена више него мушкараца, а од укупног 

броја мушкараца њих трећина су хомосексуалци. У 

целој САД има укупно 25 милиона хомосексуалаца! 

То значи да сви ти људи немају намеру склопити брак 



са женом. У Великој Британији број жена је већи од 

броја мушкараца за 4 милиона. Немачка има 5 

милиона жена више него мушкараца. У Русији је број 

жена већи за 9 милиона од броја мушкараца. Само 

Аллах зна колико је у читавом свету више жена него 

мушкараца! 

 

ОГРАНИЧАВАЊЕ МУШКАРАЦА ДА СЕ 

ЖЕНЕ САМО ЈЕДНОМ ЖЕНОМ НИЈЕ 

ПРАКТИЧНО 

 

Чак и да се сваки мушкарац ожени са по 

једном женом, опет би само у САД било преко 30 

милиона жена које не би могле наћи мужа (у обзир 

смо узели да у САД има 25 милиона хомосексуалаца). 

Остало би 4 милиона жена у Великој Британији, 5 

милиона жена у Немачкој и 9 милиона жена у Русији 

које би остале неудате. 

 

Претпоставимо да је моја или твоја сестра 

остала међу неудатима у Америци. Њој преостају 

само два могућа решења: или се удати за човека који 

је већ ожењен или постати "јавна својина". Не постоји 

трећа варијанта! Свака честита жена би одабрала прво 

решење. Већина муслиманки не би желела свог мужа 

да дели са другом женом. Али, у исламу, боље је да се 

претрпи мањи лични губитак, него да се изазове већа 

штета пуштањем сестре муслиманке да постане "јавна 

својина ''. 



УДАТИ СЕ ЗА ОЖЕЊЕНОГ ЧОВЕКА БОЉЕ 

ЈЕ НЕГО ПОСТАТИ "ЈАВНА СВОЈИНА" 

 

У западним друштвима је уобичајено да 

мушкарац има љубавницу или неколико ванбрачних 

веза. Тиме се жена доводи у незаштићен и 

запостављен положај. Иста та друштва, међутим, не 

могу да прихвате да човек има више од једне супруге, 

чиме би се она заштитила и живела частан и уредан 

живот. 

 

Напомињем да пред женом која остане неудата 

постоје само два излаза: да се уда за ожењеног човека 

или постане "јавна својина ''. Ислам је спасио част 

жене дозвољвајући јој да се уда за ожењеног човека, а 

забрањујући јој ову другу опцију. 
 


