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নারীদের হাই-হহল পরার হুকুম কী? 

   

আল-হামেুহলল্লাহ 

নারীদের িনয হাই-হহল পরা ববধ নয়। ককননা হাই-হহল পদর নারীদের পদে যাওয়ার আশংকা থাদক। আর 

ইসলাহম শরী‘আত সাধারণ অদথে আমাদেরদক আশঙ্কািনক হবষয় কথদক কবেঁদে থাকার হনদেেশ হেদয়দে। আল 

কুরআদন বলা হদয়দে: 
نُفَسُكۡم   َتۡقُتلُٓوا   َوَل  ﴿

َ
 [  ٩٢: النساء] ﴾أ

“আর কতামরা হনিদেরদক হতযা কদরা না”। [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ২৯] 

অনয এক আয়াদত এদসদে: 
يِۡديُكمۡ  تُۡلُقوا   َوَل ﴿

َ
 [٥٢١: ابلقرة] ﴾ٱتلَّۡهلَُكةِ  إَِل  بِأ

“কতামরা কতামাদের হনিদেরদক ধ্বংদস হনপহতত কদরা না”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৫]  

হাই-হহল একিন নারীদক বাস্তদবর তুলনায় অহধক েীর্েকায় কদর কেখায় এবং তাদের হনতম্বদক কদর কতাদল  

অহধক েৃশযমান। এদত এক প্রকার প্রতারণা রদয়দে বলদল ভুল হদব না। পাশাপাহশ এর মাধযদম নারীর হকেু 

কসৌন্দযেয প্রকাহশত হদয় যায়, যা কেদক রাখার হনদেেশ তাদক কেওয়া হদয়দে। আল্লাহ তা‘আলা বদলন: 
بَۡصَٰرِهِنَّ  ِمنۡ  َيۡغُضۡضنَ  ل ِۡلُمۡؤِمَنَِٰت  َوقُل﴿

َ
َٰ  ِِبُُمرِهِنَّ  َوۡۡلَۡۡضِۡبنَ  ِمۡنَها   َظَهرَ  َما إِلَّ  زِينََتُهنَّ  ُيۡبِدينَ  َوَل  فُُروَجُهنَّ  َوَيۡحَفۡظنَ  أ  َوَل  ُجُيوبِِهنَّ   ََعَ

وۡ  ِِلُُعوتَلِِهنَّ  إِلَّ  زِينََتُهنَّ  ُيۡبِدينَ 
َ
وۡ  َءابَآئِِهنَّ  أ

َ
وۡ  ُبُعوتَلِهِنَّ  َءابَآءِ  أ

َ
ۡبَنآئِِهنَّ  أ

َ
وۡ  أ

َ
ۡبَنآءِ  أ

َ
وۡ  ُبُعوتَلِِهنَّ  أ

َ
َٰنِِهنَّ  أ وۡ  إِۡخَو

َ
َٰنِِهنَّ  بَِنٓ  أ وۡ  إِۡخَو

َ
َٰتِِهنَّ  بَِنٓ  أ َخَو

َ
وۡ  أ

َ
 أ

وۡ  نَِسآئِِهنَّ 
َ
يَۡمَُٰنُهنَّ  َملََكۡت  َما أ

َ
وِ  أ

َ
َٰبِعِيَ  أ ِل  َغۡيِ  ٱلتَّ و 

ُ
ۡرَبةِ أ وِ  ٱلر َِجالِ  ِمنَ  ٱۡۡلِ

َ
ۡفلِ  أ ِ ِينَ  ٱلط  َٰ  َيۡظَهُروا   لَمۡ  ٱَّلَّ  يَۡۡضِۡبنَ  َوَل  ٱلن َِسآءِ   َعۡوَرَٰتِ  ََعَ

رُۡجلِِهنَّ 
َ
ِ  إَِل  َوتُوُبٓوا   زِينَتِِهنَّ   ِمن ُُيۡفِيَ  َما ِۡلُۡعلَمَ  بِأ يُّهَ  ََجِيًعا ٱّللَّ

َ
 [ ١٥: انلور] ﴾٣١ ُتۡفلُِحونَ  لََعلَُّكمۡ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  أ

“আর আপহন মুহমন নারীদেরদক বলুন, তারা কযন তাদের েৃহিদক সংযত রাদখ এবং তাদের লিাস্থাদনর হহফাযত 

কদর। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা োো তাদের কসৌন্দযে তারা প্রকাশ করদব না। তারা কযন তাদের ওেনা 

হেদয় তাদের বক্ষদেশদক আবৃত কদর রাদখ। আর তারা কযন তাদের স্বামী, হপতা, শ্বশুর, হনিদের কেদল, স্বামীর 

কেদল, ভাই, ভাইদয়র কেদল, কবাদনর কেদল, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মাহলক হদয়দে, অধীনস্থ 

কযৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের কগাপন অঙ্গ সম্পদকে অজ্ঞ বালক োো কাদরা কাদে হনিদের কসৌন্দযে প্রকাশ 

না কদর। আর তারা কযন হনিদের কসৌন্দযে প্রকাশ করার িনয সদিাদর পেোরণা না কদর। কহ মুহমনগণ কতামরা 

সকদলই আল্লাহর হনকট তাওবা কর, যাদত কতামরা সফলকাম হদত পার”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১] (উৎস: 

স্থায়ী পহরষদের ফদতায়া, ৯/৪৬) 

উপরন্তু হাই-হহল একিন নারীদক সামদনর হেদক ঝুেঁহকদয় রাদখ। ফদল কহদল-েুদল প্রলুব্ধকর ভহঙ্গমায় েলা নারীদের 

বযাপাদর কয সতকেবাণী এদসদে, এদের কবলায়ও তা বতোদনার আশঙ্কা কথদক যায়। হাই-হহল, হেহকৎসা হবজ্ঞাদনর 

বক্তবয অনুযায়ী, হপদেরও ক্ষহত সাধন কদর। হাই-হহল কথদক এক প্রকার টকটক আওয়ািও কবর হয় যা 

পুরুষদেরদক আকৃি কদর এবং কামপ্রবৃহিদক নাো কেয়।  

সমাপ্ত 
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