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মা কি কিজের ছেজেজি যািাত কিজত পারজে, ছয তার সাজেই োজি?
প্রশ্ন: মা কি কিজের ছেজেজি যািাত কিজত পারজে? যার েয়স ২১ েের এেং ছস মাজয়র সাজেই
োজি, তজে তার পড়া-ছেখা এখজিা ছেষ হয় কি, আর পড়া-ছেখা পূ র্ণ িরার েিয ছস ঋর্ কিজতও
আগ্রহী িয়। সাপ্তাকহি েু কিজত িাে িজর, তজে ছস ছেতি তার েিয যজেষ্ট িয়।
উত্তর: আে-হামিুকেল্লাহ!
আকেমগর্ সোই এিমত ছয, যািাতিাতা এমি িাউজি যািাত কিজত পারজে িা, যার ভরর্ছপাষজর্র িাকয়ত্ব তার কিজের ওপর রজয়জে। অতএে, মাজয়র অেস্থা ছিখা েরুকর, যকি েরী‘আজতর
িৃ কষ্টজত তার ওপর ছেজের ভরর্-ছপাষর্ ওয়াকেে হয়, ছস ছেজেজি যািাত কিজত পারজে িা, আর
যকি তার িাকয়জত্ব ছেজের ভরর্-ছপাষর্ ওয়াকেে িা হয়, ছেজেজি যািাত কিজত তার সমসযা ছিই,
েরং অিয িাউজি ছিওয়ার ছয়জয় তাজি ছিওয়া উত্তম।
কিজের িজয়িকি েজতণ মাজয়র উপর ছেজের ভরর্-ছপাষর্ ওয়াকেে হয়:
১. ছেজের োো িা োিা, যকি োো োজি তার ভরর্-ছপাষর্ ছিেে োোর কেম্মায়।
ইেি িুিামাহ “মুগকি” গ্রজে েজেি: “োো িা োিজে মাজয়র িাকয়ত্ব ছেজের েযয়ভার গ্রহর্ িরা।
ইমাম আেু হািীফা ও োজফ‘ঈ এ িো েজেজেি”। ছেষ।
২. মাজয়র ধিী হওয়া, অেণাৎ মাজয়র িাজে কিজের প্রজয়ােি অজপক্ষা ছেকে সম্পি োিা।
৩. সন্তাজির গরীে ও সম্পি মুখাজপক্ষী হওয়া।
এ কতিকি েতণ সাজপজক্ষ মাজয়র ওপর সন্তাজির ভরর্-ছপাষর্ ওয়াকেে হজে, এমতােস্থায় মাজয়র
পক্ষ ছেজি তার সন্তািজি যািাত ছিওয়া োজয়য িয়।
যকি োো েতণমাি োজি তজে মাজয়র পক্ষ ছেজি তার সম্পজির যািাত সন্তািজি ছিওয়া বেধ,
িারর্ তখি মাজয়র ওপর তার ভরর্-ছপাষর্ ওয়াকেে িয়।
হাকফে ইেজি হাোর রহ. “ফাতহুে োকর” গ্রজে েজেি: “ইেিু ে মুিকযর প্রমুখগর্ েজেজেি:
ওয়াকেে যািাত সন্তািজি ছিওয়া বেধ িয় একিই আকেমজির ঐিমতয। হাকফয ইেি হাোর েজেি:
এ িো ছভজে ছিখা েরুকর, িারর্ যািাতিাতা ছিেে তাজিই যািাত কিজত পারজে িা, যার ভরর্-
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ছপাষর্ তার ওপর ওয়াকেে। আর োো েতণমাি োিােস্থায় মাজয়র ওপর ছেজের ভরর্-ছপাষর্
ওয়াকেে িয়”। সামািয পকরেতণজি ছেষ হজো।
আর যকি ছেজের ভরর্-ছপাষর্ ছিওয়ার সামেণয মাজয়র িা োজি, (জিেে যািাজতর সম্পি েযতীত)
তাহজে সন্তািজি যািাত কহজসজে কিজত ছিাজিা সমসযা ছিই। িারর্, এমতােস্থায় মাজয়র ওপর
ছেজের ভরর্-ছপাষর্ ওয়াকেে িয়।
ইেজি তাইকময়াহ রহ. “ইখকতয়ারাতুে কফিকহয়যাহ” (পৃ. ১০৪) গ্রজে েজেি: “কপতা-মাতাজি যািাত
ছিওয়া বেধ, যকিও তারা আরও উপজরর সাকরর হয় এেং সন্তািজিও যািাত ছিওয়া বেধ, যকিও
তারা আরও কিজয়র সাকরর হয়, তজে কপতা-মাতা ফকির হি এেং যািাতিাতা কপতা-মাতার ভরর্ছপাষর্ িরার সামেণয িা োজি ( অেণাৎ যািাতিাতা সন্তাজির িাজে ছিেে যািাজতর িািাই
অেকেষ্ট োজি)। ইমাম আহমজির মাযহাজের এিকি মত একি”। সংকক্ষপ্তভাজে ছেষ হজো।
ইেি তাইকময়াহ “মােমুউে ফজতায়া”: (২৫/৯২) গ্রজে েজেি: “সন্তাি যকি ভরর্-ছপাষর্ মুখাজপক্ষী
হয়, আর তার ভরর্-ছপাষর্ িরার সামেণয কপতার িা োজি, এমতােস্থায় সন্তািজি যািাত ছিওয়া
যাজে কি িা কিমত রজয়জে। প্রকসদ্ধ মত অিু যায়ী এমতােস্থায় কপতার পক্ষ ছেজি যািাত গ্রহর্ িরা
তার েিয বেধ। আর যকি োোর প্রজিয় খরয় তার েিয যজেষ্ট হয়, তার েিয োোর যািাত গ্রহর্
িরার প্রজয়ােি ছিই। ছেষ হজো।
অিু রূপ সন্তাি যকি ঋর্ী হয়, মা তাজি যািাত কিজে, যা কিজয় ছস ঋর্ পকরজোধ িরজে।
সমাপ্ত
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