ভাস্কর্য, প্রতিমা ও স্মৃতিস ৌসের
প্রতি শ্রদ্ধা তিসেদসির তেোি

- শায়খ সালিহ আি ফাওজান–

ভাস্কর্য, প্রতিমা ও স্মৃতিস ৌসের প্রতি শ্রদ্ধা
তিসেদসির তেোি

ভাস্কর্য হস া তেতিষ্ট মূ তিয । আর স্মৃতিস ৌে (র্ার আরেী প্রতিিব্দ  )نصبতিিািা ও পাথর।
মু িতরকগণ িাসদর ককাসিা কিিা ো ম্মাতিি েযতির স্মৃতিচারণায় এ ে স্মৃতিস ৌসের কাসে
কুরোিী করি।
রা ূ ু ল্লাহ াল্লাল্লাহু ‘আ াইতহ ওয়া াল্লাম ককাসিা প্রাণীর েতে োিাসি তিসেে কসরসেি,
তেসিে কসর মািু সের মসেয র্ারা ম্মাতিি, কর্মি আস ম, োদিাহ, ইোদািগুজার েযতি,
কিিা ও রাষ্ট্রপতি প্রমু খ েযতিেসগযর েতে। চায় এ েতে ককাসিা কোর্য ো কাগজ তকিংো কদয়া
ো কাপস়ের ভাস্কর্য ও প্রতিমা (র্াসক আরেীসি এক েচসি  تمثالও েহুেচসি  تماثيلে া
হয়) হসে মািু ে, জীে-জন্তু ো অিয ককাসিা প্রাণীর আকৃতি উপর হাসি আঁকার মােযসম
তিতর করা কহাক অথো এ র্ু সগ প্রচত ি আস াকর্ন্ত্র (অথযাৎ কযাসমরা) এর মােযসম কিওয়া
কহাক তকিংো প্রতিমার আকৃতিসি কখাদাই কসর িা তিতর করা।
অিু রূপভাসে তিতি কদয়া ইিযাতদসি েতে টাঙ্গাসিা, ককাথাও ভাস্কর্য ও প্রতিমা স্থাপি এেিং
স্মৃতিস ৌে স্থাপি করা কথসক তিসেে কসরসেি। ককিিা এগুস া তিকী কাসজ ত প্ত হওয়ার
মােযম।
পৃ তথেীসি তিসকয র প্রথম ঘটিা েতে তিতর ও মূ তিয স্থাপসির মােযসমই ঘসটতে । ঘটিাটি তে
এমি কর্, িূ হ ‘আ াইতহ া াসমর কওসম কসিক কিককার ক াক তে । িাসদর মৃ িুয হস
ক াসকরা খু েই দুঃখ কপ ।
িখি িয়িাি িাসদর অন্তসর একথার উসেক কর কর্, এ ে কিককার ক াসকরা কর্খাসি
ে ি, কিামরা ক খাসি িাসদর প্রতিমা স্থাপি কর এেিং ক গুস াসক িাসদর িাসম অতভতহি
কর। িাই িারা এ কাজ কসর। িসে ক ময় প্রতিমাগুস ার পূ জা-অচযিা হয় তি। এরপর র্খি
darulilm.org

2|4

ক প্রজসের ক াকসদর তিসরাোি হস া এেিং িাসদর পরেিীরা ক প্রতিমা ও ক ৌসের প্রকৃি
ইতিহা ভুস কগ , িখি ক গুস ার পূ জা-অচযিা হসি াগ ।
অিুঃপর আল্লাহ র্খি িূ হ ‘আ াইতহ া ামসক কপ্ররণ করস ি এেিং তিতি স্বজাতিসক মূ তিয
স্থাপসির মােযসম তিকয কথসক তিসেে করস ি, িারা িার আহ্বাি কমসি তিসি অস্বীকার কর ।
আর ক ই ে মূ তিয র ইোদাসি িারা র্ুসে থাক কর্গুস া পরেিীসি কদেিায় পতরণি হ ।
মহাি আল্লাহ েস ি,

َ ﴿ َوقَالُوا َل ت ََذ ُرن َءا ِلهَ َت ُ مك َو َل ت ََذ ُرن َو ّٗدا َو َل ُس َوا ّٗعا َو َل يَغ
ُوث َوي َ ُع َوق
]٢٣ :﴾ [نوح٢٣ ۡسا
ّٗ َون َ م
“এেিং িারা ে , কিামরা কিামাসদর উপা যসদরসক িযাগ কসরা িা, এেিং িযাগ কসরা িা
ওয়াদ্দ, ু য়া‘আ, ইয়াগু , ইয়া‘উক ও িা রসক।” [ ূ রা িূ হ, আয়াি: ২৩]
এগুস া হ ক ই ে ক াকসদর িাম র্াসদর আকৃতিসি ঐ ক মূ তিয োতিসয় রাখা
হসয়তেস া, র্াসি িাসদর স্মৃতি জাগরুক রাখা র্ায় এেিং িাসদর প্রতি শ্রদ্ধা তিসেদি করা র্ায়।
এখি কদখু ি, স্মৃতিচারণার উসদ্দসিয স্থাতপি এই ে মূ তিয র ফস অেস্থা কিে পর্যন্ত এ-ই
দাঁত়েসয়সে কর্, মািু ে আল্লাহর াসথ তিকয কর এেিং িেী রা ূ গসণর িত্রুিায় অেিীণয
হস া। এর ফস িারা ঝ়ে-িুফাসি ধ্বিং হস া এেিং আল্লাহ ও িাঁর ৃ তষ্টকুস র করাসের
তিকাসর পতরণি হস া। এ ে তকেু েতে তিতর ও প্রতিমা স্থাপসির ভয়ােহিা প্রমাণ কসর।
এজিয িেী াল্লাল্লাহু ‘আ াইতহ ওয়া াল্লাম েতে প্রস্তুিকারীসদর া‘িি তদসয়সেি এেিং
েস সেি কর্, তকয়ামসির তদি এসদরসক েসচসয় কঠিি িাতি কদওয়া হসে। িাই তিতি েতে
মু সে কফ ার তিসদয ি তদসয়সেি এেিং েস সেি, কর্ ঘসর েতে আসে ক ঘসর তফতরিিা প্রসেি
কসর িা।
মূ িুঃ েতে তিতরর অসিক ক্ষতিকর তদক এেিং মু ত ম উম্মার আকীদা-তেশ্বাস এর
ভয়ােহিার প্রতি ক্ষয কসরই এ ক কথা ে া হসয়সে। ককিিা প্রতিমার েতে স্থাপসির
মােযসমই পৃ তথেীসি প্রথম তিসকয র উদ্ভে ঘসটতে ।
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আর এ েরসির প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য চাই ে ার স্থাসি তকিংো ককাসিা মাসে অথো পাসকয
কর্খাসিই স্থাপি করা কহাক িা ককি, িরী‘আসি িা পু সরাপু তর হারাম। ককিিা এটি হস া
তিসকয ত প্ত হওয়া, আকীদা তেিষ্ট হওয়ার একটি কারণ।
আর আজসকর র্ু সগ র্তদ কাতফররা এ কাজ কসর থাসক (সকিিা িাসদর এমি তেসিে আকীদা
কিই, কর্ আকীদার িারা তহফার্ি কসর থাসক) িাহস মু ত মসদর জসিয তকন্তু কাতফরসদর
অিু রূপ উি কাসজ অিংি গ্রহণ জাসয়র্ িয়।
উসদ্দিয হস া- মু ত মগণ র্াসি িাসদর স্বীয় আকীদার তহফার্ি ও িংরক্ষণ করসি পাসর,
র্া িাসদর িতি ও িাতন্তর উৎ ।
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