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সংবিপ্ত ির্িনা.............
ছবি ও মূ বতির হুকুম কী? ইসলাবম শরী‘আরতর
দৃ বিরত ছবি ও মূ বতির মারে ককারনা পার্িকয আরছ বক
না। ছবি ও মূ বতির িবতকারক বদক কী কী? িতিমান
প্রিরে এসি বিষয় বনরয় সংরিরপ আরলাচনা করা
হরয়রছ। ছবি ও মূ বতির মারে যারা পার্িকয কররন,
স্পি যু বির বনবররখ তারদর যু বি খণ্ডরনর কচিা করা
হরয়রছ।

1

ছবি ও মূ বতির িযাপারর ইসলারমর হুকুম
ইসলাম প্রবতবিত হরয়রছ সমস্ত মানু ষরক এক আল্লাহর
বদরক ডাকার জনয। আর সারর্ সারর্ আউবলয়া বকংিা
অনযানয কনককাররদর অর্িা গাইরুল্লাহর ইিাদত করা
কর্রক বিরত রাখার জনয। এরদর পূ জা করা হয় মূ বতি,
ভাস্কর অর্িা ছবি িাবনরয়। এই দাওয়াত িহু পূ িি কর্রক
চালু হরয়রছ, যখন আল্লাহ তা‘আলা মানু রষর বহদায়ারতর
জনয তাাঁর রাসূ লরদর কপ্ররর্ করা শুরু করররছন। আল্লাহ
তা‘আলা িরলন:
َ ً َّ َّ ُ
ََ
َّ
َّ ۡۡٱّللۡ َوٱج َتن ِبوا
﴾وت
َۡ ٱلطَّٰغ
َۡ ۡۡنۡٱعبدوا
ِۡ ولۡأ
ۡ كۡأمةۡۡرس
ِۡ ۡف
ۡ ِ ۡ﴿ َولقدۡۡ َب َعث َنا
]٣٦ :[انلحل

“আর অিশযই আমরা প্ররতযক জাবতর বনকট রাসূ ল
কপ্ররর্ কররবছ এই িরল কয, কতামরা এক আল্লাহর
ইিাদত কর, আর তাগুত (তাগুত হরে ঐ সমস্ত িযবি িা
বজবনস যারদর ইিাদত করা হয় আল্লাহরক কছরে, আর
তারত তারা রাজী খুশী র্ারক) কর্রক বিরত র্াক।” [সূ রা
আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]
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এ সমস্ত মূ বতির কর্া সূ রা নূ হ-কত উরল্লখ করা হরয়রছ।
এরত সিরচরয় িে দলীল হরলা, ঐ মুবতিগূবল বছল ঐ
যমানার সরিিাত্তম কনককারগরর্র। এ হাদীস ইিন আব্বাস
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কর্রক িুখারীরত িবর্িত হরয়রছ
আল্লাহ তা‘আলার ঐ কর্ার িযাখযায়:
َ ّٗ َ َ َ ُّٗ َ َّ َ َ َ َ
َّ َ َ َ َ َ
ۡل
ۡ اعۡ َو
ۡ لۡسو
ۡ نۡوداۡو
ۡ لۡتذر
ۡ نۡ َءال َِه َتكمۡۡو
ۡ لۡت ۡذر
ۡ ۡۡ﴿وقالوا
َ
َ
ُّ
َ
َ
َ
َ َ
ّٗ وقۡ َون
]٢٤ ،٢٣ :﴾ [نوح٤ۡۡۡ َوقدۡۡأضلواۡۡكث ِّٗريا٢٣ۡۡسا
ۡ وثۡ َو َيع
ۡ َيغ
“আর তারা িলল. কতামরা ককান অিস্থারতই কতামারদর
উপাসযরদররক পবরতযাগ কর না, আর ওদ্দা, সূ য়া, ইয়াগুছ,
ইয়াউক ও নাসরারক কখনই পবরতযাগ কর না। আর
তারা কতা অরনকরকই কগামরাহ করররছ।” [সূ রা নূ হ,
আয়াত: ২৩-২৪]
বতবন িরলন,
َ ُ
َّ
ُ َ
َ َ ُ ََ ََ
َ اء ر َجال َصاِل
ُ َ ْ َ
 فل َّما هلكوا أ ْوَح الشيْ َطان إَِل،وح
ٍ ني ِم ْن ق ْومِ ن
ِِ
ٍ ِ « أ سم
َ
َْ َ
ْ َ
ََ َ
ْ َ ُ َ َّ
َ
 أ ِن ان ِصبُوا ِإَل َمال ِ ِس ِه ُم ال ِِت َكنوا َي ِل ُسون أن َصابًا َو َس ُّموها،ق ْو ِم ِه ْم
ْ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
وَلك َوتن َّسخ ال ِعل ُم
ِ  حَّت ِإذا هلك أ، فلم تعبد، ففعلوا،بِأسمائِ ِهم
ْ
»ُع ِب َدت
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“তারা বছরলন নূ হ আলাইবহস সালারমর কাওরমর
কনককার িান্দা। যখন তারা মৃতুযমুরখ পবতত হন, তখন
শয়তান তারদর কগাপরন কুমন্ত্রনা কদয় কয, তারা কয সমস্ত
স্থারন িসত কসখারন তারদর মূ বতি িাবনরয় রাখ আর ঐ
মূ বতিরদররক তারদর নারমই পবরবচত কর। তখন তারা
তাই করল; বকন্তু তখনও তারদর ইিাদত শুরু হয় বন।
তারপর যখন ঐ যামানার কলারকরাও মারা কগল তখন
তারদর পররর যমানার কলারকরা ভুরল কগল কয, ককন ঐ
মূ বতিগুবলর সৃ বি করা হরয়বছল। তখনই তারদর পুজা শুরু
হরয় কগল।”1
এ ঘটনা কর্রক বশিা পাওয়া যায় কয, গাইরুল্লাহর
ইিাদরতর কারর্গুবলর একবট হরলা, জাতীয় কনতারদর
মূ বতি ততরী করা। অরনরকরই ধারনা এ সময় মূ বতি, বিরশষ
করর ছবি হারাম নয়; িরঞ্চ হালাল। কারর্, িতিমারন
ককউ ছবি িা মূ বতির পূ জা করর না; বকন্তু এটা করয়কবট
কাররর্ গ্রহর্রযাগয নয়:
1
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িতিমান যমানায়ও মূ বতি ও ছবির পূ জা হরয় র্ারক। কযমন
বগজিাসমূ রহ আল্লাহরক কছরে ইসা আলাইবহস সালাম ও
তার মাতা মারইয়াম আলাইহাস সালারমর ছবির পূ জা
হয়। এমনবক ক্রুরশর সামরন তারা রুকুও করর র্ারক।
বিবভন্ন ধররনর ততলবচত্র ততবর করা হরয়রছ ইসা
আলাইবহস সালাম ও তার মারয়র ওপর, যা খুিই উচ্চ
মুরলয বিবক্র করা হয়। আর উহা ঘরর েুবলরয় রাখা হয়
তারদর প্রবত সম্মান প্রদশিন ও ইিাদত করার জনয।
এ সমস্ত ভাস্কর যা দু বনয়ার বদক বদরয় উন্নত ও রুহানী
বদক বদরয় অনগ্রসর জাবত বকংিা জাতীয় কনতারা সম্মান
প্রদিশন কররন তারদর মস্তক হরত টুবপ খুরল অর্িা
তারদর সম্মু খ বদরয় যািার সময় তারদর মার্া েুবকরয়
অবতক্রম করর। কযমন, আরমবরকায় জজি ওয়াবশংটরনর
ভাস্কযি, ফ্রারে বনরপাবলয়ারনর মূ বতি, রাবশয়ায় কলবলন ও
স্টাবলরনর ভাস্করযির সম্মু রখ এিং এ জাতীয় ভাস্কযি িে
িে রাস্তায় স্থাপন করা হরয়রছ। তারদর সম্মু খ বদরয়
অবতক্ররমর সময় পর্চাবররা মস্তক ছু বকরয় সালাম কদয়।
এমনবক এ ধররনর ভাস্করযির বচন্তা ভািনা অরনক আরি
5

কদরশ পযিন্ত ছবেরয় পরেরছ। এভারিই তারা কারেররদর
অনু সরর্ কররত উরদযাগী হরয়রছ আর আরস্ত আরস্ত রাস্তা
ঘারট এ রকম ভাস্করযির সৃ বি করররছ। এই সমস্ত ভাস্কযি
ও মূ বতি আররির মুসবলম কদশগুরলারত ছবেরয় পরেরছ।
যবদও ওয়াবজি বছল এ চাতীয় ভাস্কযি ততবর না করর ঐ
ধন-কদৌলত মসবজদ-মাদরাসা, হাসপাতাল, সাহাযযসংস্থা
ইতযাবদ ততবরর জনয িযয় করা, যারত এ উপকার সকরলর
বনকট কপৌঁরছ। যবদও তারা এটা তারদর নারম নামকরর্
করুক না ককন তারত ককারনা িবত কনই।
আর এমন একবদন আসরি, যখন এই ভাস্কযিগুরলার
সম্মু রখ মস্তক অিনত করর সম্মান প্রদশিন করা হরি এিং
তারদর ইিাদত করা হরি। কযমনভারি ইউররাপ, তুকিী
এিং অনযানয কদরশ হরে। আর তারদর পূ রিি নূ হ
আলাইবহস সালারমর কাওম তা কররবছল। তারা তারদর
কনতারদর ভাস্কযি ততবর কররবছল; অতঃপর তারক সম্মান
করত ও ইিাদত করত।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আলী রাবদয়াল্লাহু
‘আনহুরক হুকুম করর িরলন:
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َّ ً ْ ُ ً ْ َ
ُ
ُ َ ْ َ َ َّ ً َ ْ ْ َ َ
.»ْشفا إال َس َّويْتَه
ِ «ال تدع تِمثاال إال طمسته وال قْبا م

“কযখারন যত মুবতিই কদখ না ককন, তারক কভরে টুকরা

টুকরা করর কেল। আর যত উচুাঁ কির কদখরি, তারক
মাবটর সারর্ বমবশরয় বদরি।”2 অনয ির্িনায় আরছ, যত
ছবি কদখরি তারক টুকরা টুকরা করর কেলরি।
ছবি ও মূ বতির িবতকর বদকসমূ হ:
ইসলারম যত বজবনসরকই হারাম করা হরয়রছ তা দীরনর
কিরত্র বকংিা চবররত্রর কিরত্র বকংিা সম্পদ অর্িা অনযানয
ককারনা িবতকর বদক বিরিচনা কররই করা হরয়রছ। আর
সবতযকাররর মুসবলম সিিদা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ রলর
হুকুরমর কারছ বনরজরক অিনত করর। যবদও কস ঐ
হুকুরমর হাকীকত নাও জানরত পারর তর্াবপও। মূ বতি ও
ছবির অরনক িবতকর বদক ররয়রছ। ঐগুরলা হরে:
১। আকীদা ও দীরনর কিরত্র আমরা কদখরত পাই কয, ছবি
মূ বতি িহু কলারকরই আকীদা নি করর কেরলরছ। কারর্,
বিিানরা ঈসা ও মারইয়াম ‘আলাইবহমাস সালাম এিং
2
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ক্রুরশর ছবির পূ জা করর। ইউররাপ ও আরমবরকায় তারদর
কনতারদর মূ বতির পূ জা করা হয়।
আর ঐ মূ বতিগুরলার সামরন বনরজরদর মস্তক সমূ হরক
অিনত করর সম্মান ও শ্রদ্ধার সারর্। তারদর সারর্ পা
বমবলরয় চলরছ ককারনা ককারনা মুসবলম ও আরি কদশ।
তারাও তারদর কনতারদর মূ বতি ও ভাস্কযি স্থাপন করররছ।
তারপর ককারনা ককারনা সূ বে পীররদর মরধয এর প্রিনতা
কদখা বদরয়রছ। তারা তারদর পীর মাশারয়খরদর ছবি,
সালাত আদায় করার সময়, তারদর সম্মু রখ স্থাপন করর
এই বনয়রত কয, এরত তারদর মরধয খুশু িা আল্লাহর ভয়
সৃ বি হয়। আর তারদর মাশারয়খরা যখন বযবকর কররত
র্ারক, তখন তারদর ছবি উরত্তালন করর। েরল তারদর
মুরাকািা ও মুশাহাদা কদখারত বিঘ্ন ঘটায়। ককারনা ককারনা
স্থারন তারদর ছবিরক সম্মান কদবখরয় লটবকরয় রারখ এ
ধারনা করর কয, এরত িরকত হয়।
কসই রকম অরনক গায়ক-গাবয়কা ও বশল্পীরদর ছবি
তারদর অনু সারীরা ভারলািারস। তারা তারদর ছবি সংগ্রহ
করর সম্মান এিং পবিত্রতা কদখারনার জনয ঘরর অর্িা
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অনযত্র েুবলরয় রারখ। ১৯৬৭ সারল ইয়াহূ দীরদর সারর্
যু রদ্ধ এ জাতীয় কাজ ঘরটবছল। েরল তারদর পরাজয়
ঘরট। কারর্, তারদর সারর্ গায়করা বছল, আল্লাহ বছরলন
না। েরল ঐ গায়ক গাবয়কারা ককারনা উপকার কররত
পারর বন। িরঞ্চ এরদর কাররর্ই তারদর পরাজয়
ঘরটবছল। হায়! যবদ আরিগর্ এ ঘটনা হরত বশিা গ্রহর্
করর সিিান্তকররর্ আল্লাহর বদরক প্রতযািতিন করত, তরি
তারা আল্লাহর সাহাযয কপত।
২। ছবি ও মূ বতি কয কীভারি যু িক, যু িবতরদর স্বভাি
চবরত্র নি কররছ তা আর িলার অরপিা রারখ না।
রাস্তাঘাট িাবেঘর পূ র্ি হরয় আরছ এই ধররর্র তর্াকবর্ত
বশল্পীরদর ছবিরত যারা নগ্ন, অধি নগ্ন অিস্থায় ছবি
উবিরয়রছ। েরল যু িকরা তারদর প্রবত আরশক হরয়
পরেরছ। প্রকাশয ও অপ্রকাশয নানা ধররনর োরহশা
কারজ তারা বলপ্ত হরয় পরেরছ। তারদর চবরত্র ও অভযাস
নি হরয় যারে। েরল তারা না দীন সম্বরে বচন্তা কররছ
আর না িাইতুল মুকাদ্দাসরক মুি করার বচন্তা-ভািনা
কররছ। না সম্মান, আর না বজহারদর বচন্তা ভািনা করর।
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আজরকর যামানায় ছবির প্রচার খুিই কিরে চরলরছ।
বিরশষ করর মবহলা ও বশল্পীরদর ছবি। এমনবক জুতার
িাক্স,

পবত্রকা,

পাবিক,

িই

পুস্তক,

কটবলবভশন

ইতযাবদরতও। বিরশষ করর কযৌন উরত্তজক বসরনমা,
ধারািাবহক নাটক এিং বডরটকবটভ চলবচত্রসমূ রহ। অরনক
ধররনর কাটুিন ছবিরতও, যারত আল্লাহ পারকর সৃ বিরক
বিকৃত করা হরে। কারর্, আল্লাহ তা‘আলা লম্বা নাক,
িে কান বকংিা বিরাট বিরাট কচাখ সৃ বি কররন বন, যা
তারা এই ছবিসমূ রহ অংকন করর র্ারক। িরঞ্চ আল্লাহ
তা‘আলা মানু ষরক অবত উত্তমরূরপ সৃ বি করররছন।
৩। ছবি ও মূ বতির কিরত্র কয ধন-কদৌলত নি হয়,
প্রকাশযভারি তা সকরলরই কগাচরীভূ ত হয়। এ জাতীয়
ভাস্কর মূ বতিসমূ হ সৃ বি করার জনয হাজার হাজার, লাখ
লাখ টাকা িযয় করা হয় শয়তারনর রাস্তায়। িহু কলাক এ
জাতীয় কঘাো, উট, হাবত, মানু রষর মূ বতি ইতযাবদ ক্রয় করর
তারদর ঘরর বনরয় কাাঁরচর আলমারীরত সাবজরয় রারখ।
আিার অরনরক তারদর মাতা-বপতা িা পবরিাররর
কলাকরদর ছবি কদয়ারল েুবলরয় রারখ। এ সমস্ত কারজ কয
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ধন-কদৌলত তারা িযয় করর তা যবদ গরীি বমসকীনরদর
মারে দান সদকা করত, তরি মৃরতর রূহ তারত শাবন্ত
কপত। এর কর্রকও লজ্জাকর ঘটনা হরলা, ককউ ককউ
িাসর রারত স্ত্রীর সারর্ কয ছবি কতারল তা ড্রইং রুরম
েুবলরয় রারখ অনযরদর কদখারনার জনয। মরন হয় কযন
তার স্ত্রী তার একার নয়; িরঞ্চ তা সকরলরই।
ছবি ও মূ বতির বক একই হুকুম:
অরনরক এ ধারর্া করর কয, জারহবলয়াত যমানায় কয সমস্ত
মূ বতি ততবর করা হত একমাত্র ঐগুরলাই হারাম। এরত
িতিমান যামানার আধু বনক ছবি অন্তিভুি নয়। এটা িেই
আিাক হওয়ার কর্া। মরন হরে, তারা কযন ছবিরক
হারাম করর কয সমস্ত হাদীস ির্িনা করা হরয়রছ তা
শ্রির্ই করর বন। তার মধয কর্রক করয়কবট হাদীস বনরে
িবর্িত হরলা:
َّ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ً َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ
ُ اَّلل َص ََّّل
اهلل
ِ  فلما رآها رسول،اوير
ِ «أنها اشرتت نمرقة ِفيها تص
ََ ََ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
ْ َ
ْ
، فعرفت ِِف وج ِه ِه الكرا ِهية،اب فلم يدخل
ِ علي ِه وسلم قام لَع ابل
َ
َ
َ َُ َ ْ َ َ
َ َ
َّ
َ «ما:ت؟ قَ َال
ُ ُ َ َّ ول
ُ ْاذا أَذْنَب
ُ
 م،وِل
 يا رس:قالت
ِ ِ اَّلل َوإَِل َرس
ِ  أتوب إَِل،اَّلل
ِ
َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُّ
َ ُ
 فقال، اشرتيتها ِِلقعد عليها وتوسدها:بَال ه ِذهِ انلمرق ِة» فقالت
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َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ َّ ُ ُ َ
َ َّ ُ ُّ
َ َ َ ْ َ َّ
الص َو ِر ي َعذبُون
ِ " إِن أصحاب ه ِذه:اَّلل صَّل اهلل علي ِه َوسل َم
ِ رسول
َّ َ ْ َ َّ
َ َ َ ْ ُ َْ َ َ ُ ْ َ ْ َُ ُ ََُ َ َ َ َْ
اَّلي
ِ  « ِإن ابليت: أحيوا ما خلقتم " وقال: ويقال لهم،يوم ال ِقيام ِة
ُ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ُّ
»المالئِكة
ِفي ِه الصور ال تدخله
“আরয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা একবট কছাট িাবলশ ক্রয়
কররবছরলন। তারত ছবি আাঁকা বছল। ঘরর প্ররিরশর সময়
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লারমর দৃ বি এরত পবতত
হরল বতবন আর ঘরর প্ররিশ কররলন না। আরয়শা
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা তাাঁর মুখমণ্ডল কদরখই তা িুেরত
পাররলন। বতবন িলরলন: আবম আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ রলর
বনকট তাওিা করবছ। আবম বক কগানাহ কররবছ? রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বজরেস কররলন: এ কছাট
িাবলশবট ককার্ায় কপরল? বতবন িলরলন: আবম এটা এ
জনয খবরদ কররবছ যারত আপবন এরত কহলান বদরয়
বিশ্রাম কররত পাররন। তখন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম িলরলন: যারা এ সমস্ত ছবি অংকন করররছ
বকয়ামরতর মারি তারদররক ‘আযাি কদওয়া হরি। তারদর
িলা হরি: কতামরা যারদর সৃ বি কররবছরল তারদর জীবিত
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কর। অতঃপর বতবন িলরলন: কয ঘরর ছবি আরছ কস ঘরর
বেবরশতাগর্ প্ররিশ কররন না।”3
বতবন আররা িরলরছন:
ْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َّ َ َ ْ َ ْ َ ً َ
َ
َّ أش ُّد
.»هلل
«
ِ اس عذابا يوم ال ِقيام ِة
ِ انل
ِ اَّلي ِن يضاهون ِِبل ِق ا
“বকয়ামরতর মারি ঐ সমস্ত কলারকরা (যারা ছবি আাঁরক
তারা আল্লাহর সৃ বির মরতাই বকছু কররত উদযত হয়।)
সিরচরয় কিবশ ‘আযাি কভাগ কররি যারা আল্লাহর সৃ বির
মরতা সৃ বি করর।”4
সহীহ িুখারীরত িবর্িত আরছ:
ْ ُ ْ َ
َّ
ُّ ب صيل اهلل عليه وسلم ل َ َّما رأي
َّ أن
َّ انل
ابليت ل ْم يَدخل
الص َو َر ِف
«
ِ
ُ
ْ
ّ
.»حميَت
ِ حِت
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ককারনা ঘরর
ছবি কদখরল, তা সবররয় না কেলা পযিন্ত ঐ ঘরর প্ররিশ
কররতন না।”5
3

সহীহ িু খারী, হাদীস নং ৫৯৬১।

4

সহীহ িু খারী, হাদীস নং ৫৯৫৪; সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ২১০৭।

5

সহীহ িু খারী, হাদীস নং ৩৩৫২।

13

ُ َُ َ َ
َ َ
ْ
َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َّ ول
َ ُّ
 َونه،ت
«نه رس
ِ اَّلل صَّل اَّلل علي ِه َوسلم ع ِن الصور ِة ِِف ابلَي
ِ
َ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ َ
»عن أن يصنع ذلِك
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িােীরত ছবি
েুলারত বনরষধ করররছন আর অনযরদর তা আাঁকরত বকংিা
কতালরত বনরষধ করররছন।”6
কয সমস্ত ছবি িা মূ বতি জারয়য:
গাছপালা, চন্দ্র, তারকা, পাহাে পিিত, পার্র, সাগর,
নদনদী, সু ন্দর প্রাকৃবতক দৃ শয, পবিত্র স্থারনর ছবি কযমন
কািাঘর মদীনা শরীে, িাইতুল কমাকাদ্দাস, িা অনযানয
মসবজরদর ছবি, যা ককারনা মানু ষ িা প্রার্ী নয় তার ছবি
উিারনা বকংিা ভাস্কর িানারনা জারয়য। দলীল: এ সম্বরে
ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা িরলন: যবদ কতামারক
ছবি িা মূ বতি িানারতই হয়, তরি ককারনা িৃ ি িা এমন
বজবনরসর ছবি আাঁক যারদর জীিন কনই।
পবরচয় পত্র, পাসরপাটি, ড্রাইবভং লাইরসে িা এ জাতীয়
কারজ এটা জারয়য অবতশয় প্ররয়াজরনর খাবতরর।
6

বতরবমযী, হাদীস নং ১৭৪৯।
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হতযাকারী িা অপরাধীরদর ছবি কতালা জারয়য, যারত করর
তারদর ধরর শাবস্তর িযিস্থা করা যায়। কসইরকম
বিোরনর প্ররয়াজরন যা কতালা হয়। বচবকৎসা বিোরনর
ছবি, কয সম্বরে বকছু আরলম জারয়রযর োতওয়া
বদরয়রছন।
কযরকম কছাট িাচ্চা কমরয়রা যবদ ঘরর িানারনা কাপে
বদরয় পুতুল কখরল তা জারয়য যা কপাশাক পবরবহত হরি
পাক পবরস্কার হরি, যারত করর কীভারি বশশুরক পালন
কররত হয় তা িাচ্চারা বশিা গ্রহর্ কররত পারর। েরল,
িে হরয় মা হরল তা তারদর উপকারর আসরি।
দলীল: আরয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িরলন,
َّ
َ ُ َّ َ ِّ َّ َ ْ
َ َْ بب
ُ ت أَلْ َع
ُ ْ« ُكن
»اهلل َعليْ ِه َو َسل َم
ات ِعند انل ِب صَّل
ِ ابلن
ِ
আবম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লারমর বনকট
আমার পুতুল কমরয় বনরয় কখলা করতাম।”7
তরি িাচ্চারদর জনয বিরদশী ককারনা পুতুল খবরদ করা
জারয়য কনই। বিরশষ করর ঐ সমস্ত পুতুল যা নগ্ন বকংিা
7
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কিপদিা অিস্থায় আরছ। যবদ এটা দ্বারা িাচ্চারা কখলাধূ লা করর
তরি তা কর্রক তারা অনু করর্ করর কসই মরতা চলরত তারা
উদযাগী হরি। আর এভারিই সমাজরক নি করর বদরি।
অবধকন্ত এ টাকা পয়সা কাবেররদর কদরশ ও ইয়াহূ দীরদর
বনকট কপৌঁছরি।
ছবির মার্া যবদ ককরট কদয়া হয় তরি তা িযিহার করার
অনু মবত আরছ। কারর্, ছবির মূ ল হরলা মার্া। তাই যবদ কছদ
করর কদয়া হয় তরি আর রুহ র্াকল না। তখন তা জে
পদারর্ির পযিারয় পরে। এ সম্বরে বজিরীল আলাইবহস সালাম
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামরক িরলন:
ْ ْ ْ َّ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ِّ
ُ
رت فليَق َط ْع
ِ «مر
ِ برأس اِلمث
ِ ال يقطع في ِصي َع هيئ ِة الشجر ِة ومر بِالس
َ ََْ َ ُْ َْ ْ َ
.»وطأن
ِ ني ت
ِ فليجعل ِمنه ِوسادت
“আপবন মূ বতির মার্া ককরট বদরত িরলন, েরল উহা গারছর মত

বকছু একটারত পবরিবতিত হরি। আর পদিার কাপেরক দু ’টুকরা
করর তা দ্বারা দু ’বট িাবলশ িানারত িরলন।”8
সমাপ্ত

8
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