নামাযের ওয়াক্ত
আল্লাহ তা‘আলা নামােযে সমযয়র সাযে খাস েযর দিযয়যেন। প্রযতেে নামাযের দনর্ধাদরত সময় রযয়যে। প্রযতেে নামােযে তার দনর্ধাদরত
সমযয় আিায় েরা ফরে। গ্রহণযোগ্ে কোযনা ওের োড়া এে নামাে অনে নামাযের সমযয় আিায় েরযল েবীরা গুনাহ হযব। সবাই কেন
নামাযের সদিে সময় কেযন সময় মযতা নামাে আিায় েরযত পাযর কসেনেই আমাযির এই প্রয়াস।
হুেুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়া সাল্লাম কম‘রাে কেযে এযস নামাযের প্রােদিেোল কেদনিং, নামাযের ওয়াক্ত এসব দেেু সাহাবাযির রা. েুহযরর
সময় োনাযলন। ফেযরর সময় কেযহতু সেলযে এেত্র েরা েদিন দেল, তাই এসব দেেু েুহর কেযে শুরু েরযলন। এেনে হািীযসর দেতাযবও
নামাযের ওয়াযক্তর বণধনা েুহর কেযে শুরু েরা হযয়যে।
েুহযরর ওয়াক্ত: দিপ্রহর কেযে সূেধ েখন এেিু পদিম দিযে কহযল োয় তখন েুহযরর ওয়াক্ত শুরু হয়। এবিং প্রদতিা দেদনযসর আসল োয়া
বেতীত তার োয়া দিগুণ হওয়া পেধন্ত েুহযরর ওয়াক্ত োযে। েুম‘আ আর েুহযরর নামাযের ওয়াক্ত এে ও অদিন্ন। (আল বাহরুর রাযয়ে
১/৪২৩)
দব.দ্র.: দিে দুপুযর প্রযতেে দেদনযসর োয়া কে পদরমাণ োযে তাযে ঐ দেদনযসর আসল োয়া বলা হয়। কোযনা ইমাযমর মযত আসল োয়া
োড়া প্রযতেে দেদনযসর োয়া েখন এেগুণ হযয় োয় তখনই েুহযরর সময় হযয় োয়। আমাযির হানাফী মােহাযবর ফাতাওয়া এমন না। তাই
এোন্ত অপারগ্তা োড়া এই মযতর উপর আমল েরা োযব না।
েুহর ও েুম‘আর নামাযের উত্তম সময়ঃ শীত োযল েত তাড়াতাদড় েুহযরর নামাে পড়া োয় তত িাল। গ্রযমর দিন এে দমদেযলর কশষ
চতুেধািংযশ পড়া িাল। তযব েুম‘আর নামাে সব কমৌসুযম আউয়াল ওয়াযক্ত পড়া উত্তম। (আল বাহরুর রাযয়ে ১/৪২৯)
েুম‘আর নামাযের উত্তম সময়ঃ েখন েুহযরর সময় হযব তখন সাযে সাযে আোন হযব এবিং তখনই মসদেযি রওনা েরা েরুরী হযয় োযব।
দতনদি দেদনস এে সাযে হযব: ১. ওয়াক্ত হওয়া ২. আোন হওয়া ৩. মসদেযি রওনা হওয়া। তারপর ১৫/২০ দমদনি বা সযবধাচ্চ আর্া ঘণ্টা
বয়ান হযব। বয়ান চলাোলীন োযির উেূ প্রযয়ােন তারা উেূ েযর দনযব। বয়ান কশযষ েুম ‘আর দিতীয় আোন হযব। আোন কশষ হযল খুতবা
তারপর ফরে নামাে হযব। সার্ারণত শীতোযল দিন কোি হওয়ার োরযণ এেিু আযগ্ ওয়াক্ত শুরু হযয় োয়। সযবধাচ্চ দুপুর কসায়া এেিা
কেযে কিড়িার মযর্ে পুযরা নামাে কশষ হযয় োযব। কেযহতু েুম‘আর আযগ্ বয়াযনর েনে িীঘধ সময় পাওয়া োয় না তাই নামাে কশযষ পুনরায়
িীনী বয়ান বা মাসআলা মাসাযয়যলর আযলাচনা হযত পাযর।
েুম‘আর নামাে: েুম‘আর নামাে কমাি বার রাো‘আত। োবলাল েুম‘আ চার রাো‘আত, ফরে দুই রাো‘আত, বা‘িাল েুম‘আ চার
রােআত, ওয়াদক্তয়া সুন্নাত দুই রাো‘আত। কোযনা কোযনা বড় গ্রাযম এখনও আযখরী েুহর বা এহদতয়াদত েুহর পযড়, এগুদল োযয়ে কনই।
বািংলাযিযশর বড় গ্রামগুযলা শহযরর হুেুযম। কসখাযন আযখরী েুহর পড়যল গুনাহ হযব। হোাঁ , এখযনা েদি কোযনা অেপাড়া োযে কেখাযন দনতে
প্রযয়ােনীয় সব দেদনস পাওয়া োয় না, রাস্তা ঘাি কনই, কিাোন পাি কনই, েম সিংখেে কলাে বেবসা েযর তাহযল তারা েুম‘আ ও ঈি পড়যব
না। কসখাযন িুলক্রযম েুম‘আ পযড় কফলযল চার রাো‘আত ইহদতয়াদত েুহর পযড় দনযব।
আসযরর নামাযের ওয়াক্ত: েুহযরর নামাযের ওয়াক্ত কশষ হওয়ার সাযে সাযে আসাযরর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হযয় োয়। এর মাঝখাযন কোযনা
দবরতী কনই। সূেধ অস্থ োওয়ার পূবধ পেধন্ত আসযরর ওয়াক্ত োযে। তযব সূেধ ডুবার ১৫ দমদনি আগ্ পেধন্ত উত্তম সময়। । (আল বাহরুর রাযয়ে
১/৪২৫)
আসযরর মােরূহ ওয়াক্ত: সূেধ অস্থ োওয়ার ১৫ দম. আগ্ কেযে মােরূহ সময় শুরু হযয় োয়। এই সময় নামাে পড়যল নামাে আিায় হযয়
োযব দেন্তু মােরূহ হযব। ইচ্ছা েযর এই সমযয় নামাে পড়যল গুনাহ হযব। আর েদি এমন হয় কে, কেউ ঐ দিযনর আসযরর নামাে আিায়
েযরদন ইদতমযর্ে সূেধ ডুযব োযচ্ছ তাহযল তাযে ঐ সময়ই আসর পড়যত হযব। দেন্তু এিা মােরূযহ তাহরীমা হযব। তযব ফরযের দেম্মািাদর
আিায় হযয় োযব। । (আল বাহরুর রাযয়ে ১/৪৩৫)
আসযরর উত্তম সময়ঃ আসর সবসময় কিদর েযর পড়া িাযলা। কেননা আসযরর পযর কোযনা নফল পড়া োয় না। সুতরািং আসযরর সময়
হওয়ার প্রায় আর্াঘণ্টা বা কপাযন এে ঘণ্টা পযর আসর পড়যব। োযত আসযরর আযগ্ কবদশ েযর নফল পড়া োয়। (আল বাহরুর রাযয়ে
১/৪২৯)
মাগ্দরযবর ওয়াক্ত: কবলা সম্পূণধ ডুযব োওয়ার সাযে সাযে মাগ্দরযবর নামাযের ওয়াক্ত এবিং ইফতাযরর ওয়াক্ত শুরু হযয় োয়। (ইফতার কিদর
েযর েরা মােরূহ) মাগ্দরযবর ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাযে সাযে আোন ইোমাত দিযয় নামাে আিায় েরা উত্তম। পদিম আোশ কবশ দেেু
সময় লাদলমা োযে, এই লাদলমা কশষ হওয়ার পর এেিু সািা িাব হয়। সািা িাব কশষ হওয়ার পর আোশ োযলা হযত শুরু েযর। আোশ
োযলা হওয়ার আগ্ পেধন্ত মাগ্দরযবর ওয়াক্ত োযে। অেধাৎ আোযশর অবস্থা েতক্ষণ লাল ও সািা দমদিত োযে ততক্ষণ মাগ্দরযবর ওয়াক্ত
োযে। মাগ্দরযবর সময় প্রায় কসায়া এে ঘণ্টা কেযে কিড় ঘণ্টা পেধন্ত োযে। আমাযির কিযশর অযনযে মযন েযর মাগ্দরযবর সময় ১৫-২০ দম.
োযে। োর োরযণ এই সমযয়র দিতর মাগ্দরব পড়যত না পারযল আর পযড় না। মযন েযর োো েখন হযয় কগ্ল তখন পযর এে সময় পযড়
দনব। অেচ কসায়া এে ঘণ্টা কেযে কিড় ঘণ্টার মযর্ে নামাে পড়যলও আিায় হযয় োযব। কোযনা ইমাযমর মযত লাল কশষ হযয় সািা শুরু
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হওয়ার সাযে সাযে মাগ্দরযবর ওয়াক্ত কশষ হযয় ইশার ওয়াক্ত শুরু হযয় োয়। আমাযির হানাফী মােহাযব এ মযতর উপর ফাতাওয়া নয়। তাই
এোন্ত কিো োড়া ঐ সমযয় ইশা পড়যব না। (আল বাহরুর রাযয়ে ১/৪২৫-২৬)
মাগ্দরযবর উত্তম সময়ঃ মাগ্দরব নামাে ওয়াক্ত হওয়ার সাযে সাযে পড়া উত্তম। দেন্তু রমোন মাযস এেিু কিদর েযর পড়যত বলা হযয়যে। োযত
আযগ্ ইফতার েযর কনয়া োয়। োরণ আযগ্ ইফতার েরযত পারযল নামাে খুশু -খুেরু সাযে হযব। (আল বাহরুর রাযয়ে ১/৪৩১
ইশার নামাযের ওয়াক্ত: মাগ্দরযবর ওয়াক্ত কশষ হওয়ার সাযে সাযে ইশার ওয়াক্ত শুরু হযয় োয়। ইশার ওয়াক্ত ফেযরর ওয়াক্ত শুরু হওয়ার
আগ্ পেধন্ত োযে। তো সাহরীর ওয়াক্ত কশষ হওয়ার আগ্ পেধন্ত োযে। (আল বাহরুর রাযয়ে ১/)
ইশার উত্তম সময়ঃ রাযতর এে তৃতীয়ািংযশর কশযষর দিযে ইশা পড়া উত্তম। অেধাৎ ইশার সময় হওয়ার কসায়া এে কেযে কিড় ঘণ্টা পযর ইশা
পড়া উত্তম। (আল বাহরুর রাযয়ে ১/৪৩০)
ইশার মােরূহ সময়ঃ দবযশষ কোযনা ওের োড়া মর্ে রাযতর পযর ইশা পড়া মােরূহ। রুগ্ীর কসবা ওেযরর মযর্ে গ্ণে হযত পাযর দেন্তু ওয়াে
মাহদফল ওেযরর মযর্ে গ্ণে হযব না। তাই ওয়াে মাহদফযলও েো সমযয় ইশার নামাে আিায় েরা েরুরী। (আল বাহরুর রাযয়ে ১/৪৩১)
ফেযরর ওয়াক্ত: সুবযহ সাদিে কেযে দনযয় সূেধ উিার আগ্ পেধন্ত ফেযরর ওয়াক্ত োযে। পূব আোযশর উত্তর-িদক্ষযণ েখন সািা এেিা
আযলা েড়ায় তখন ফেযরর ওয়াক্ত হয়। সূযেধর দেনারা কিখা পেধন্ত ফেযরর ওয়াক্ত োযে। ফেযরর সমযয়র মযর্েও মাগ্দরযবর মযতা আোশ
সািা ও লাল হয়। ফেযর প্রেযম আোশ সািা হয় তারপর লাল হয় আর মাগ্দরযব প্রেযম লাল হয় এরপর সািা হয়। ফেযরর সময়ও প্রায়
কসায়া এে ঘণ্টা কেযে কিড় ঘণ্টা পেধন্ত োযে। (আল বাহরুর রাযয়ে ১/৪২৩)
ফেযরর উত্তম সময়ঃ ফেযরর সময় আযলা উত্তর-িদক্ষযণ েদড়যয় োওয়ার পযর নবীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়া সাল্লাম ফের পড়যত
বযলযেন। এ সময় ফের পড়া উত্তম এবিং কবদশ সাওয়াব লাযির োরণ। দেন্তু রমোন মাযস আউয়াল ওয়াযক্ত ফের পড়ার মযর্ে কবদশ
সাওয়াব। (আল বাহরুর রাযয়ে ১/৪২৮-২৯)
ইশরােঃ সূেধ উিা শুরু হওয়া কেযে দনযয় ১৫-২০দম. পর এই নামাযের সময় শুরু হয় এবিং দিপ্রহর পেধন্ত এর সময় োযে। সময় হওয়ার পর
পর ইশরাে পড়া িাল। এই নামাে নফল। দুই চার রাো‘আত ো পারা োয় পড়া। এই নামাে কে পযড়, সারা দিযনর সমস্ত প্রযয়ােযনর েনে
আল্লাহ তা‘আলা তার েনে েযেষ্ট হযয় োন। (আততারগ্ীব ওয়াত তারহীব হা.নিং ১০০৯)
চাশত: ইশরাে এবিং চাশযতর নামাযের সময় এে। তযব কবলা এগ্ারিার দিযে চাশযতর নামাে পড়া িাল। চাশযতর নামাে সযবধাচ্চ বার
রাো‘আত। এই নামােও নফল। (ফাতাওয়া দহদিয়া ১/১২৪)
োওয়ালঃ েখন েুহযরর ওয়াক্ত শুরু হয় তখন সাযে সাযে োওয়াযলর ওয়াক্ত শুরু হয়। োওয়াযলর নামাে ২-৪ রাো‘আত। এই নামােযে
দিযনর কবলার তাহাজ্জুি বলা হয়। এর কনেীও তাহাজ্জুি নামাযের মযতা এবিং হািীযস এযসযে, এই সমযয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমাযন
সব িরো খুযল কিন। (আততারগ্ীব ওয়াত তারহীব হা.নিং ৮৫৭,৮৫৯,৮৬২)
আউয়াবীনঃ মাগ্দরযবর ফরযের পর এই নামাে। মাগ্দরযবর দুই রাো‘আত সুন্নাত োড়া েয় রাো‘আত পড়যত পারযল উত্তম। তযব মাগ্দরযবর
দুই রাো‘আত সুন্নাতসহ পড়যলও হযব। (গুনইয়াতুল মুতামাদল পৃ.৪৩০)
তাহাজ্জুি: এই নামাে রাযত ঘুম কেযে উযি পড়যত হয়। উত্তম হযলা কশষ রাযত পড়া। নবীেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদহ ওয়া সাল্লাম েখন পূণধ সুস্থ
দেযলন তখন আি রাো‘আত পড়যতন। েখন এেিু বয়স বাড়যলা তখন েয় রাো‘আত পড়যতন। েখন আযরা বয়স বাড়যলা, শরীর িারী হযয়
কগ্ল তখন চার রাো‘আত পড়যতন। এই নামাে ৪-৮ রাো‘আত পড়যত হয়। এই নামাে পড়ার েনে ইশার নামাে পযড় তাড়াতাদড় ঘুদমযয়
কগ্যল িাযলা হয়। তযব দবযশষ োরযণ কেউ েদি এই নামাে উত্তম সমযয় পড়যত না পাযর তাহযল কস েদি ইশার সুন্নাযতর পর দবদতযরর আযগ্
দুই চার রাো‘আত তাহাজ্জুযির দনয়যত পযড় কনয় তাহযল আশা েরা োয় এযতও আল্লাহ তা‘আলা তাযে তাহাজ্জুযির কনেী িান েরযবন।
(গুনইয়াতুল মুতামাদল পৃ. ৪৩২)
নামাযের মােরূহ ওয়াক্ত: দতনদি সময় আযে েখন কেযোযনা র্রযণর নামাে, োনাোর নামাে ও দসেিাযয় দতলাওয়াত দনযষর্:
১. সূেধ উিার সময়।
২. সূেধ েখন মাোর দিে উপযর োযে তখন। (েোযলন্ডাযর দিপ্রহর বযল এই সময়যে বুঝাযনা হয়)
৩. সূেধ অস্থ োওয়ার সময়। তযব ঐদিযনর আসর না পযড় োেযল এই মােরূহ ওয়াযক্ত পড়া োযব। (আল বাহরুর রাযয়ে ১/৪৩২-৩৩)
দতনদি সময় এমন আযে েখন নফল নামাে পড়া মােরূহ। তযব ঐ সমযয় কেউ উমরী োো পড়যত চাইযল পড়যত পারযব।
১. ফেযরর ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ফেযরর সুন্নাত োড়া অনে কোযনা সুন্নাত বা নফল পড়া োয় না। এমদনিাযব ফেযরর ফরে নামাে পড়ার
পর কেযে দনযয় সূেধ উিার আগ্ পেধন্ত কোযনা নফল নামাে পড়া োয় না।
২. সূেেধ েখন উিযত শুরু েযর তখন কেযে ১৫ দম. পেধন্ত নফল নামাে পড়া োয় না।
৩. আসযরর নামাে পড়ার পর কেযে সূেধ অস্থ োওয়া পেধন্ত কোযনা নফল পড়া োয় না। (আল বাহরুর রাযয়ে ১/৪৩৭)
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