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সালােতর সময়সূিচ 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয, আমরা তাঁরই �শংসা কির এবং 
তাঁর িনকট সাহাযয চাইই আমরা তাঁর সমীেে অনুতত হেয় তাাবা 
কির, আমরা তাঁর িনকট আ�য় �াথরনা কির কু�ববিি া দু বু িত 
েথেকই আ�াহ যােক সৎ েথ েদখান, তােক েকউ েথ�� করেত 
োের না, আর যােক িতিন েথ�� কেরন, তােক েকউ সৎ েেথ 
েিরচািলত করেত োের নাই  

আিম সাকয �দান করিক েয, আ�াহ বযতীত েকান হহ মাবুদ 
েনইই িতিন একক, তাঁর েকান শরীক েনইই আিম আেরা সাকয 
িদি� েয, িন�য় মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ায়া সা�াম আ�াহর 
বা�া া তাঁর রাসূলই আর আ�াহ তাঁর উের রহমত নািযল 
করন, তাঁর েিরবার েিরজন, তাঁর সাহাবী া অনুসারীেদর উের, 
আর যারা সৎ কােজ তাঁেদর অনুসরণ করেব তাঁেদর উের 
অনু�হ করনই 

অত:ের আ�াহ তা‘আলা তাঁর বা�াহেদর �িত িদনরােত োঁচ 
ায়া� নামায ফরয কেরেকনই আ�াহ তা‘আলার মহান িহকমত 
া মিহমা েমাতােবক েস সময়গেলা িননিেত হেয়েকই যােত কের 
বা�াহ এ োঁচ ায়া� নামােযর িনধরািরত সমেয়  ীয় রেবর সােথ 
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স�কর  ােেনর েনক নযের থাকার সুেযাগ লােভ সকম হেত 
োেরই এটা েযন হদেয়র জনয োিন  নে তরলতােক সেীিবত 
রাখার জনয মােে মােে তােত োিন িসসেনর �েয়াজন হয়ই 
এনে নয় েয, মা� একবার িসসন কের তা ব� কের েদয়া হয়ই 
নামােযর সময়েক িবিভ� সমেয় িনধরািরত করায় বা�াহর উের 
তা েযন এক সমেয় আদােয়র কারেণ �াি� া েবাো  নে না 
হয়ই ব�ত আ�াহ তা‘আলা বরকতময়, সবরে�� ��াময়ই  

এটা একটা কুষ েুিুকাই এেত আমরা িনেনা� 
েিরে�দসমূেহ নামেযর সময়সূিচ স�েকর আেলাচনা করব: 

�থম েিরে�দ: নামােযর সময়সূিচ বণরনাই 

ি�তীয় েিরে�দ: িনধরািরত সমেয় নামায আদায় করা ায়ািজব 
এবং িনধরািরত সমেয়র েূেবর  বা েের নামায আদায় করার বণরনাই 

তবতীয় েিরে�দ: েয েকান নামােযর জনয িনধরািরত সময় োায়া 
েগেল উ� নামায ায়ািজব হায়ার বণরনাই 

চতুথর েিরে�দ: দুই ায়াে�র নামায এক ায়াে� একি�ত কের 
েড়ার হকুম িক? এর বণরনাই 

অ� েুিুকায় আমরা কুরআন া হাদীেসর অনুসরণ কেরিক এবং 
মাসআলাগেলােক �মাণসহকাের উে�খ কেরিক যােত কের োাক 
দবঢ়তা, �শাি� া গভীর �ােনর অিধকারী হেত োেরই 
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মহান আ�াহর দরবাের ঐকাি�ক আশা, িতিন েযন এটা কবুল 
কেরন এবং তা সমু মুসিলেমর জনয বরকতময় া কলযাণময় 
হয়ই িন�য়ই িতিন েরম দয়ালুই
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�থম েিরে�দ 

সময়সূিচর বণরনা 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন- 

﴿ ٓ نَزۡ�َا َوَما
َ
َّ  ٱۡلِكَ�َٰب  َعلَۡيَك  أ ِِ  َ ِي لَُهمُ  ِ�ُبَّ�ِ َّ ْ  ٱ  َورَۡ�َةٗ  ىوَُهدٗ  �ِيهِ  ٱۡخَتلَُفوا

 ]٦٤:الحل[ ﴾٦ يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡو�ٖ 

“আিম েতামার িনকট এ কুরআন এ জনয নািযল কেরিক, যােত 
তুিম েলাকেদর িনকট বণরনা কর, েয িবষেয় তারা মতিবেরাধ 
করেক এবং িব�াসী স�দােয়র জনয ইহা েহদায়াত া রহমত 
 নেই” [১৬:৬৪] 

িতিন আেরা বেলন- 

ءٖ وَُهٗدى﴿ ۡ�َ ِ
ٰى لِۡلُمۡسلِِمَ� َورَۡ�َٗة  َونَّزۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب تِۡبَ�ٰٗنا لُِّ�ّ َو�ُۡ�َ

 ]٨٩:الحل[ ﴾٨

“আিম েতামার িনকট িকতাব নািযল কেরিক েয, সমুদয় িবষেয়র 
বণরনাকারী এবং েসটা েহদায়ত, রহমত া মুসিলমেদর জনয 
সুসংবাদ  নেই” [১৬ : ৮৯] 

সুতরাং বা�ারা তােদর �ীন া দুিনয়ার বযাোের েয সকল িবষেয় 
�ান লােভর �েয়াজনীয়তা অনুভব করেব,  আ�াহ তা‘আলা ঐ 
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সমুদয় িবষয় তাঁর িকতােব অথবা নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়া 
সা�াম) এর হাদীেস সিবুাের বণরনা কের িদেয়েকনই হাদীস হে� 
কুরআেনর ভাষয া বযাখযা-িবে�ষণ। সাধারণভােব বিণরত িবষয়েক 
খাসভােব িচি�ত কেরেক এবং বযােকভােব বিণরত িবষয়গেলােক 
হাদীস সীিমতভােব িচি�ত কের েদয়ই ব�ত কুরআেনর একিট 
আয়াত অনযিটর জনয বণরনা া বযাখযা  নে এবং  ােন  ােন 
সংিকতেক িব বুত, বযােকেক সীিমত, সাধারণভােব বিণরত িবষয়েক 
িবেশষ ধারায় বণরনা করা হেয়েকই 

 এ ে�কােেটই নবী করীম (সা�া�াহ আলাইিহ ায়া সা�াম) 
বেলন-  

েজেন রাখ! আমােক কুরআন এবং তার অনুনে একিট িবষয় 
�দান করা হেয়েকই [আহমদ: ৪/৩১; আবু দাউদ: ৪০৬৪]  

এর সনদ সহীহই উে�িখত কানুেনর েিরে�িকেত োঁচ ায়া� 
নামােযর সময়সূিচর বণরনা অনযতম, েয নামাযগেলা শারীিরক 
আমেলর মেধয ফরয িহেসেব করা হেয়েক এবং মহামহীম আ�াহ 
তা‘আলার িনকট অতীব ি�য়ই আ�াহ তাঁর মহা�� আল-কুরআেন 
া তাঁর রাসূল (সা�া�াহ আলাইিহ ায়া সা�াম) হাদীেস সময় 
স�েকর িবুািরত আেলাচনা কেরেকনই  

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন:  
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قِمِ ﴿
َ
لَٰوةَ  أ َّ لُوكِ  ٱل ۡمِس  ِ�ُ َّ ۡلِ  َغَسقِ  َِِ�ٰ  ٱل َّ  ٱۡلَفۡجرِ  قُۡرَءانَ  ِِنّ  ٱۡلَفۡجرِ�  َوقُۡرَءانَ  ٱ

ُهودٗ  َ�نَ  َۡ  ]٧٨:ارساء[ ﴾٧ اَم

“নামায কােয়ম কর, সূযর েি�েম  েল েড়ার সময় েথেক রাি�র  
অ�কার আ�� হায়ার সময় েযর�, আর ফজেরর কুরআন োা 
(এর সময়); িন�য় ফজেরর কুরআন  োোর সময় েফেরশতা 
উেি ত থােকই” (১৭ : ৭৮) 

এেত আ�াহ োক তাঁর নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) েক 
আেদশ কেরেকন, আর এ আেদেশর অথর হেলা তাঁর সােথ, তাঁর 
উ�েতর উের এ িনেদরশই সূযর  েল েড়ার সময় েথেক রাি�র 
িনিবড় অ�কার আ�� হায়ার সময় েযর�, আর এ অ�কার 
অধররাি�েত হেয় থােকই 

অত:ের েবথকভােব বণরনা কের বেলন:  

 ]٧٨:ارساء[ ﴾ ٱۡلَفۡجرِ�  َوقُۡرَءانَ  ﴿

“আর ফজের কুরআন োা কর” এর অথর হেলা ফজেরর নামাযই 
আর ফজেরর নামাযেক কুরআন �ারা বযাখযার কারণ হেলা এেত 
কুরআেনর োা দীঘরািয়ত করা হয়ই 

لُوكِ ﴿ ۡمِس  ِ�ُ َّ ۡ  َغَسقِ  َِِ�ٰ  ٱل َّ  ]٧٨:ارساء[ ﴾لِ ٱ

“সূযর েি�েম  েল েড়ার সময় হেত রাি�র অ�কার আ�� 
হায়ার সময় েযর�” আ�াহ এ েিব� বাণীেত চার ায়া� 
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নামােযর সময়সূিচ বণরনা কেরেকনই েসগেলা হে� েযাহর া 
আসেরর সালাত, আর উভয় সালাতই িদবেসর েশষােধরর নামায 
এবং মাগিরব া ইশার সালাত, যা রােতর �থমােধরর নামাযই 
েকা�ের “ফজেরর নামােযর কুরআন োা” এ েিব� কালাম 
�ারা ফজেরর সময় েবথকভােব বণরনা করা হেয়েকই “আল-ফজর” 
শ�িটর �ারা িনধরািরত সমেয়র কথা বলা হেয়েকই আর েসিট 
হেলা: েূবরাকােশ সূেযরর আেলাক�টা �কািশত হায়ার সময়ই 

ব�ত আ�াহ তা‘আলা চারিট সময় একি�ত কেরেকন, েকননা 
সময়গেলা একিট অেরিটর সােথ ােতা�েতাভােব জিড়তই একিট 
নামােযর সময় েশষ হেত না হেতই অেরিট উেি ত হয়ই আর 
ফজেরর সময়িট েবথকভােব এজনয বিণরত হেয়েক েয,  তার সােথ 
আেগ িেেকর সমেয়র েকান স�কর েনইই েকননা, ইশার া 
ফজেরর নামােযর মেধয �িতব�ক হে� িদেনর মধযভাগ, েযমন 
তা হাদীেসর আেলােক বিণরত হেব ইই শা আ�াহই 

েকা�ের, নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) েথেক সহীহ 
মুসিলেম আ�ু�াহ ইব ন আমর ইব নুল আস (রািদয়া�াহ আনহ) 
বণরনা কেরন- নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) ইরশাদ 
কেরেকন- “েযাহর নামােযর ায়া� তখন শর হয় যখন সূযর  েল 
েেড়, আর �েতযক মানুেষর কায়া তার সমান দীঘর হায়া েযর� 
আসেরর ায়া� উেি ত হয় নাই আর আসেরর নামােযর সময় 
সূযর হলুদ না হায়া েযর�, আর মাগিরেবর সময় সূযর অু যাায়া 
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েথেক তার লািলমা বািক থাকা েযর� এবং ইশার নামােযর সময় 
থােক মধযরাত েযর�ই আর ফজেরর ায়া� সূবেহ সািদক েথেক 
সূেযরাদয় না হায়া েযর�ই অনয বণরনায় আেক, ইশার নামােযর 
সময় অধররাি� েযর�ই [মুসিলম:২১৬] 

সহীহ মুসিলেম আবু মূসা আশ‘আরী (রািদয়া�াহ আনহ) নবী 
(সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) েথেক বণরনা কেরন-জৈনক বযি� 
নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) এর েখদমেত এেস নামােযর 
সময় স�েকর িজে�স করেল িতিন তার �ে র েকান উির 
িদেলন নাই (বণরনাকারী) বেলন, নবী (সা�া�াহ আলাইিহ 
ায়াসা�াম) সুবেহ সািদক হায়ার ের ফজেরর নামায আর� 
কেরন, েস সময় মানুষ এেক অেরেক িচনেত োরিকল নাই 
অত:ের িতিন তােক অথরাৎ িবলাল (রািদয়া�াহ আনহ) েক -েযমন 
নাসায়ী শরীেফর বণরনায় আেক- আেদশ িদেলন, অত:ের িতিন 
কােয়ম কেরন েযাহেরর নামায, নবী (সা�া�াহ আলাইিহ 
ায়াসা�াম) েযাহেরর নামায আর� কেরন সূযর  েল েড়ার ের ঐ 
সমেয়, েকান েকান েলাক বলিকল েয, “িদেনর মধযা� সময় 
হেয়েক” অথচ নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) তােদর মােে 
নামােযর সময় স�েকর অিধক অবিহতই িতিন আবার েবলাল 
(রািদয়া�াহ আনহ)েক আেদশ েদন, অত:ের িতিন কােয়ম কেরন 
আসেরর নামায, আর সূযর তখন েবশ উঁচুেত িকলই অত:ের িতিন 
েবলাল (রািদয়া�াহ আনহ) েক মাগিরেবর নামায কােয়ম করার 
আেদশ েদন যখন সূযর অু যায়ই - নাসায়ী শরীেফর এক বণরনায় 
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“াকা‘আত” এর  েল “গারাবাত” আেক তেব অথর একইই- েের 
িতিন েি�মাকােশর লািলমা িমেট যাায়ার ের েবলাল (রািদয়া�াহ 
আনহ) েক ইশার নামােযর ইকামাত েদয়ার আেদশ েদনই ি�তীয় 
িদন িতিন ফজেরর নামায এতটা েদরী কের আদায় কেরন েয, 
নামায েশেষ েকান বযি� বলিকল েয, সূযর উিদত হেয় েগেক অথবা 
উিদত হায়ার িনকটবতরী হেয়েকই িবগত িদেনর �ায় আসেরর 
সময় েযর� েদরী কের েযাহর আদায় কেরনই আবার আসেরর 
নামায এতটা েদরী কের আদায় কেরন েয, নামায েশেষ একজন 
বেল উো েয, সূযর লার বেণরর হেয় েগেকই মাগিরেবর নামায 
এতটা েদরী কের আদায় কেরন েয, েি�মাকােশর রিঙন আভা 
�ায় িমেট যায়ই অতঃের সকাল হেল নবী (সা�া�াহ আলাইিহ 
ায়াসা�াম)  � কারীেক েডেক বেলন,  “নামােযর সময় হেলা-এ 
দু’সমেয়র মধযবতরী সময়ই” [মুসিলম:৩২৫] 

োঁচ ায়া� নামােযর সময় কুরআন মজীেদর আয়াত া নবী 
(সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম)  এর হাদীস �ারা িবুািরতভােব 
বণরনা করা হেয়েকই  

১- েযাহেরর নামােযর সময় শর হয় সূযর  েল েড়েল, অথরাৎ 
আকােশর মাে িদেয় োর হায়ার ের, তা ততকণ থােক যতকণ 
না �িতিট ব�র কায়া েস ব�িটর অনুনে না হয়ই তেব েয কায়ািট 
েড়ার ের সূযর  েল যায় তা েথেক তার শর কাযরকর হয়ই  
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এর বযাখযা হে�, সূযর যখন উিদত হয়, তখন �েতযক ব�র কায়া 
অিত ল�া েদখায়, অত:ের �মা�েয় কায়ািট েকাট হেত থােক 
যতকণ না সূযর েি�েম  েল েেড়; তারের যখন সূযর েি�মাকােশ 
 েল েেড় আবার কায়ািট ল�া হেত আর� কের, আর তখনই 
েযাহেরর সালােতর সময় �েবশ কেরই সুতরাং যখন েথেক কায়া 
আবার ল�া হেত শর কের তখন েথেক িনধরারণ করেত হেব, 
অতঃের যখন েকান ব�র কায়া েসটার অনুোত হেব তখনই 
েযাহেরর ায়া� েশষ হেয় যােবই   

২- আসেরর নামােযর সময় হেলা �েতযক ব�র কায়া তার সমান 
হায়া েথেক শর কের সূযর হলুদ বণর বা লাল বণর হায়া েযর�ই 

আবু হরাইরা (রািদয়া�াহ আনহ) এর হাদীস অনুযায়ী 
�েয়াজনেবােধ আসেরর সময় সূযরাু েযর� েবেড় েযেত োের; 
নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম)  ইরশাদ কেরন- েয বযি� 
ফজেরর নামােযর এক রাকাআত সূেযরাদেয়র েূেবর েেেয়েক, েস 
েযন ফজেরর নামায েেেয়েক এবং েয বযি� আসেরর নামােযর 
এক রাকাআত সূযরােুর েূেবর েেেয়েক েস েযন আসেরর নামায 
েেেয়েকই [বুখারী: ৯৭৫ ; মুসিলম: ৮০৬] 

৩. মাগিরেবর নামােযর সময় হেলা সূযরােুর ের েি�মাকােশ 
লািলমা অবিশ� থাকা েযর�। 

৪. ইশার নামােযর সময় লািলমা িমেট যাায়ার ের েথেক 
মধযরাত েযর�, সুবেহ সািদক েযর� নয়ই েকননা, এটা কুরআন া 
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হাদীেসর িবেরাধীই েযেহতু আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরনই 
“নামায কােয়ম কেরা সূযর েি�েম  েল েড়া েথেক রাি�র 
অ�কার আ�� হায়া েযর�ই” আর একথা বেলন িন েয ফজর 
েযর�ই হাদীস শরীেফ  �ভােব বলা হেয়েক েয, ইশার নামায 
মধযরাত েযর�, েযমনভােব আ�ু�াহ ইব ন আমর (রািদয়া�াহ 
আনহ) এর হাদীেস বিণরত হেয়েকই 

৫. ফজেরর নামােযর সময় সুবেহ সািদক েথেক সূেযরাদয় েযর�ই 
আর সুবেহ সািদক হেলা- েূবরাকােশর ঐ ল�া সাদা েরখা, যার 
েের আর েকান অ�কার থােক নাই এ হে� িনধরািরত সময়সূিচ। 

 “এই িনধরািরত সময়গেলা ঐ সকল  ােনর জনয �েযাজয েযখােন 
চি�শ ঘ�া িদন-রাত হয় চাই রাত-িদন সমান েহাক অথবা 
কমেবশী েহাকই  

িক� েয সকল  ােন চি�শ ঘ�ায় রাত-িদন আেস না, েসসব 
 ােনর দুিট অব া হয়; এক. েস অব ািট সারা বকর িবরাজমান 
থাকেব অথবা বকেরর িককু অংেশ থাকেবই যিদ বকেরর িককু 
অংশ এ নে হয়, েযমন এ সকল  ােন বকেরর িবিভ� ঋতুেত 
রাত-িদেনর ি িতকাল চি�শ ঘ�া, িক� েকান েকান ঋতুেত 
েসখােন রােতর ি িতকাল চি�শ ঘ�া িকংবা তেতািধক এবং 
িদেনর অব াা অনুনে হয়। তাহেল এমতাব ায় চি�শ ঘ�া 
িদন িকংবা রাি� শর হায়ার আেগর িদন অনুসাের সালােতর 
সময় িনধরািরত হেবই েযমন যিদ ধের েনই েয, চি�শ ঘ�া রাত-
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িদন শর হায়ার আেগ রাত িকল িবশ ঘ�া আর িদন িকল চার 
ঘ�া, এমতাব ায় চি�শ ঘ�া রাত-িদন শর হায়ার ের িবশ 
ঘ�া হেব িদন, আর চার ঘ�া হেব রাতই আর েসটা অনুসাের 
সকল নামােযর সময় আেগর মতই িনধরারণ কের েনবই  

আর যিদ েস সকল  ােন এমন হয় েযখােন বকেরর সব ঋতুেতই 
রাত িদেনর ি িতকাল চি�শ ঘ�া হয় তাহেল সময় অনুোেত 
নামােযর ায়া� ি র করেত হেবই  এ �সে� সহীহ মুসিলেম 
একখািন হাদীস রেয়েক নাায়াস িবন সাম‘আন (রািদয়া�াহ 
আনহ) েথেক বিণরত-দা�াল েবিথবীেত কত িদন অব ান করেব 
সাহাবীগণ রাসূল (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) েক িজ�াসা 
করেল িতিন বেলন চি�শ িদনই �থম িদনিট হেব এক বকেরর 
সমানই ি�তীয় িদনিট হেব এক মােসর সমানই তবতীয় িদনিট হেব 
এক সতােহর সমানই আর বাকী িদনগেলা হেব েতামােদর 
এিদনগেলার মতই তখন তখন সাহাবীগণ িজ�াসা করেলন েহ 
আ�াহর রাসূল ! েয িদনিট এক বকেরর সমান হেব ােত 
একিদেনর নামায েড়া িক আমােদর জনয যেথ� হেব? িতিন 
বলেলন- না!  এিদনিটেক সাধারণ িদেনর সমান অনুমান কের 
িনাই” 

যখন একথা �মািণত হেয় েগল েয, েয  ােন িদন রােতর আগমন 
িনগরমন হয় না েসখােন অনুমান কের সময় িনধরারণ করেত হেবই 
তাহেল িকভােব িনধরািরত করেত হেব?  
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কিতেয় আিলেমর অিভমত হেলা: েসিট  াভািবক সময় িদেয় 
িনধরারণ করেত হেবই বার ঘ�ায় রাত ধরেত হেবই েতমিনভােব 
িদনাই কারণ সময় িনধরারেনর েকে� যখন েখাদ েসই  ানিটেক 
ধরা যাে� না তখন ঐ  ােনর সময় িনধরারেণর েকে�  াভািবক 
 ানগেলার উের িকয়াস করেত হেবই েযমন মুসতাহাযা মিহলা 
(র��দর েরািগনী) যার  াভািবক া িনিদর�ভােব র��াব হয় 
না০F

1। 

অেরিদেক কিতেয় আিলম বেলন, ঐ  ােন িনকটতম েদেশর 
সময় অনুযায়ী িনধরারণ করেত হেব; কারণ যখন  য়ং েসই 
 ানিটেক মােকািা িহেসেব �হণ করা ক�কর তখন তার 
সবেচেয় িনকটবতরী  ানেক মােকািা িহেসেব �হণ করেত হেবই 
আর েসিট হেলা েসই  ােনর িনকটতম েদশ েযখােন চি�শ 
ঘ�ায় রাত িদন হয়ই এই উি�িট অিধকতর �হণেযাগযই কারণ 
এিট যুি�র িনিরেখ বিল�তর এবং বাুবতার িনকটতরই আ�াহই 
সবরািধক �াতই” 

                                                            
1 কারণ, র��দর েরািগনী যিদ তার হােয়য া র��দেরর মেধয োথরকয 
করেত না েের, তেব তার হােয়য এর সময় তার সমবয়সী া সম সমসযা�  
বা তার েূেবরর আসল অভযাসমত অথবা কয় িকংবা সাত িদন িনধরারণ করেত 
হয়ই [স�াদক] 
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ি�তীয় েিরে�দ 

িনধরািরত সমেয় নামােযর কাযরাবলী স�াদন করা উহা 
সমেয়র অ�ে�ােত করার হকুম 

 সকল নামায তার িনধরািরত সমেয় আদায় করা ায়ািজব; আ�াহ 
তা‘আলার িনেদরশানুসাের। িতিন বেলন,  

“িন�য়ই িনধরািরত সমেয় নামায আদায় করা মুিমেনর উের ফরয 
করা হেয়েকই” [৪:১০৩] 

আ�াহ তা‘আলার এ কথাা এর সাকয বহন কের- 

“নামায কােয়ম কেরা েি�েম সূযর  েল েড়ার সময় েথেক রােতর 
অ�কার আ�� হায়া েযর�, আর ফজেরর সময় কুরআন োা 
কেরা, েকননা, ফজেরর কুরআন োোর সময় েফেরশতা উেি ত 
থােকনই” 

 আর এখােন েয িনেদরশ এেসেক তা ায়ািজব বা অবশয�াবী 
েবাোেনার জনয বযবহত হেয়েক। আ�ু�াহ ইব ন ামর 
(রািদয়া�াহ আনহ) েথেক বিণরত- নবী (সা�া�াহ আলাইিহ 
ায়াসা�াম)  একিদন নামােযর আেলাচনা কেরন, অত:ের ইরশাদ 
কেরন, “েয বযি� নামােযর সমেয়র িদেক লকয েরেখ যথা সমেয় 
নামায আদায় করেব, তার জনয রেয়েক একিট েজযািত, দিলল 
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(�মাণ এবং িকয়ামেতর িদেন ভয়াবহ শািু েথেক েির�াণ। আর 
েয বযি� নামােযর সমেয়র েহফাজত করেব না, তার জনয েজযািত, 
�মাণ থাকেব না এবং িকয়ামত িদবেস েস েির�াণা োেব নাই 
িকয়ামেতর িদবেস তার হাশর হেব অিভশত কানন, িফর‘আউন, 
হামান, উবাই ইব ন খালফ এর সােথই (আহমদ: ২/১৬৯) ইমাম 
মুনিযরী বেলন, হাদীসিট ইমাম আহমাদ জইেয়দ বা উিম সনেদ 
বণরনা কেরেকনই 

িনধরািরত সমেয়র িককূ েূেবর বা স�ূণর েূেবর নামায আদায় করা 
েকান মুসিলেমর উিচত হেব নাই েকননা তা আ�াহর সীমা লংঘন 
া তাঁর আয়াতসমূহেক উেহাস করার শািমলই হযাঁ,  যিদ 
অজানাব ায় বা ভুলবশত: অথবা অসতকর অব ায় েকউ এনে 
কের তােত েকান োে েনইই েস তার কােজর সায়াব োেবই 
তেব সময় আসা মা� নামায আদায় করা তার জনয ায়ািজব 
হেবই েকননা, িনধরািরত সমেয় নামায আদায় করার আেদশ 
েদায়া হেয়েকই কােজই যখন েস সময় আসার েূেবরই নামায 
আদায় কেরেক, তার নামায হয়িন এবং েস তার দািয়� েথেকা 
মুি� োয় িনই নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) এর 
হাদীসানুসাের ইমাম মুসিলম আেয়শা (রািদয়া�াহ আনহা) েথেক 
বণরনা কেরন- “েয বযি� এমন আমল করল েয স�েকর শরীয়েত 
েকান িনেদরশ েনই, তা অবশযই �তযাখযাত হেব।१F

2”  

                                                            
2 মুসিলম, সহীহ, হাদীস নং ১৭১৮ই  
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অনুনেভােব েকান মুসিলেমর এটা উিচত নয় েয, েস িনধরািরত 
সমেয়র েের নামায আদায় কের, েকননা, তা আ�াহ তা‘আলার 
িনেদরেশর সীমালংঘন া তাঁর আয়ােতর �িত িববেের শািমলই 
েকউ যিদ িবনা াজের এনে কের তেব েস গনাহগার হেব।  
এেত তার নামায কবুল হয় না, বরং �তযাখযাত হয়ই উে�িখত 
আেয়শা (রািদয়া�াহ আনহা) এর হাদীসানুসাের েস তার দািয়� 
হেত মু� হেত োের নাই তার উের ায়ািজব েস েযন আ�াহর 
িনকট অনুতত হয়,  আর অবিশ� জীবন সৎ কােজ বযয় কেরই  

আর েস যিদ েকান াযেরর কারেণ যথা সমেয় নামায আদায় 
করেত েদরী কের, েযমন ঘুিমেয় যাায়া বা ভুেল যাায়া অথবা 
েকান বযুতার কারেণ এ ধারণা কের েয, নামায তার িনিদর� 
সময় হেত েদরীেত আদায় করা জােয়য, এমতাব ায় যখনই এমন 
াযর দূর হেব তখনই েস তা আদায় কের িনেবই আনাস 
(রািদয়া�াহ আনহ) এর হাদীসানুসাের নবী (সা�া�াহ আলাইিহ 
ায়াসা�াম) বেলন, েয বযি� নামায আদায় করার কথা ভুেল যায়, 
েস তখনই আদায় করেব, যখন তার �রেণ আেসই ঐ নামায 
আদায় করা কাড়া আর েকান কাফ ফারা েনইই” 

অনয বণরনায় আেক “েয নামােযর কথা ভুেল যায় অথবা নামায 
েরেখ ঘুিমেয় যায়”। (বুখারী া মুসিলম) 

আর যিদ েকান াজের কেয়ক ায়াে�র নামায কাযা হেয় যায়, 
তেব াযর দূর হেল েস আেগর নামায আেগ তেব াযর দূর হেল 
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েস আেগর নামায আেগ এবং িেেকর নামায িেেক এমিনভােব 
আদায় কের েনেবই েস েযন এজনয িবল� না কেরই েস �েতযক 
নামায তার ায়াে�র মেধয আদায় করেবই জােবর ইব েন 
আ�ু�াহর হাদীস �মাণ কের নবী (সা�া�াহ আলাইিহ 
ায়াসা�াম) খ�েকর যুে� সূযরােুর ের াযু কের আসেরর নামায 
আদায় কেরনই অত:ের মাগিরেবর নামায আদায় কেরনই  
(বুখারী া মুসিলম) 

তাকাড়া আবু সাঈদ খুদরী (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক উহা বিণরত 
আেক িতিন বেলন, খ�েকর যুে� মাগিরেবর েরা িককু রাত 
েযর� আমােদর নামায আদায় করার সুেযাগ হয় িনই বণরনাকারী 
বেলন, নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) েবলাল (রািদয়া�াহ 
আনহ)েক ডাক িদেয় ইকামাত িদেত বেলন, অত:ের েস েযাহেরর 
ইকামাত িদেল িতিন অিত উিমনেে তা আদায় কেরনই 

তারের আসেরর ইকামাত েদয়ার আেদশ েদন, অত:ের নবী 
(সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) অিত উিমনেে আসেরর নামায 
আদায় কেরন েযমনভােব আসেরর ায়াে� আদায় করেতনই 
আবার তােক মাগিরেবর নামােযর ইকামাত িদেত বলা হয়, 
এভােব িতিন মাগািরেবর নামায আদায় কেরনই (আহমাদ) 

কাযা নামায এভােব আদায় করেব েযভােব তা ায়াে� আদায় 
করা হয়ই উ� হাদীেসই এ কথার �মাণ কেরই আর আবু 
কাতাদাহর (রািদয়া�াহ আনহ) হাদীস েথেক জানা যায়, সফের 
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একবার নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) এর সে� তারা 
ফজেরর নামায েরেখ সুেযরাদয় েযর� ঘুিমেয় িকেলনই আবু 
কাতাদাহ (রািদয়া�াহ আনহ) বেলন- েবলাল (রািদয়া�াহ আনহ) 
নামােযর আযান েদন, অত:ের নবী (সা�া�াহ আলাইিহ 
ায়াসা�াম) দু’ রাক‘আত সু�াত নামায আদায় কেরন, তারের 
ফজেরর নামায আদায় কেরন, এনেে েযমনভােব �িতিদন কের 
থােকনই (মুসিলম) একথার উের িভিি কের বলা হেয়েক েয, 
রােতর কুেট যাায়া (েজহরী নামায িদেন আদায় করেল নামােযর 
িকরাত  শে� েড়েত হেবই আর িদেনর কুেট যাায়া নামায রােত 
আদায় করা হেল নামােযর িকরাত মেন মেন েড়েত হেবই  

�থমিটর �মাণ হেলা আবু কাতাদার (রািদয়া�াহ আনহ) হাদীসই 
আর ি�তীয়িটর �মাণ হেলা আবু সাঈদ খুদরীর (রািদয়া�াহ 
আনহ) হাদীসই েকান কারণবশত: কাযা নামায ের র না হেল 
েকান অসুিবধা হেব নাই তার উের েয কাযা নামায আেক েস 
কথা ভুেল েরবতরী নামায আেগ েেড় েফেল, তারের �রণ হেল 
েস উ� নামায কাযা েড়েব, আর এজনয েেকেনর নামাযিট 
ি�তীয়বার েড়েত হেব নাই এর দলীল হে� আ�াহ তা‘আলার 
েিব� বাণী:  

“েহ আমােদর রব ! আমরা যিদ ভুেল যাই  িকংবা েদাষ কের 
েফিল, তাহেল আমােদরেক োকড়াা কেরা নাই” (২:২৮৬) 
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আমােদর অিভমত: যখন েকান বযি�র �রণ হেব েয, তার কাযা 
নামায আেক, আর উেি ত নামােযর সময়া েশষ �ায়, 
এমতাব ায় িতিন বতরমােনর িনয়েত বতরমােনর নামায আদায় 
করেবনই তারের কাযা নামায আদায় করেবনই েকননা, 
বতরমােনর নামায সমায় যাায়ার আেগ আদায় না করেল দু’ 
নামাযই কাযা হেয় যােবই 

আর সবরােেকা উিম ে�া হেলা �থম ায়াে� নামায আদায় 
করা, েকননা, এটাই িকল নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) 
এর নীিতই িতিন দািয়� �িতোলেনর মাধযেম দািয়�মু� হায়া 
এবং কলযােণর িদেক অ�সর হায়ার �িত সবেচেয় েবশী অ�ণী। 

সহীহ বুখারীেত আবু বারযাহ আসলামী (রািদয়া�াহ আনহ) বিণরত 
আেক েয, িজে�স করা হেলা েয, নবী (সা�া�াহ আলাইিহ 
ায়াসা�াম) ফরয নামায েকান সমেয় আদায় করেতন? িতিন 
বলেলন: েযাহর যােক েতামরা �থম নামায বেলা- সূযর যখন 
েি�েম  েল েড়েতাই আর আসর েড়েতন তারের আমােদর 
েকউ মদীনার েশষ �াে� তার বাড়ীেত িফের অথচ তখনা সূেযরর 
তাে �খর থাকেতাই 

সহীহ বুখারীেত আনাস (রািদয়া�াহ আনহ) েথেকা একিট বণরনা 
আেক নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) এমন সময় আসেরর 
নামায েড়েতন যখন সূযর উউ া উউল থাকেতাই অত:ের েকউ 
আায়ালীর (উঁচু আবাসভূিম) িদেক েযত এবং তথায় েৌকার 
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েরা সূযর উেের থাকেতা, অথচ আায়ালীর েকান েকান অংশ 
মদীনা হেত চার মাইল দূের অবি ত িকলই অনয বণরনায় আেক, 
আমরা আসর নামায আদায় করতাম,  অত:ের আমােদর েকউ 
েকাবার িদেক িগেয় েসখান েথেক আবার িফের আসতাম, তখনা 
সূযর উেের থাকেতাই বণরনাকারী বেলন, মাগিরব স�েকর িতিন িক 
বেলেকন তা আিম ভূেল েগিকই  

িক� এ স�েকর ইমাম মুসিলম সালামা ইব ন আকায়া 
(রািদয়া�াহ আনহ) েথেক বণরনা কেরন, নবী (সা�া�াহ আলাইিহ 
ায়াসা�াম) এর সােথ মাগিরেবর নামায আদায় করতাম, অত:ের 
আমােদর েকউ নামায েশেষ) িফরেতা, আর তখন েস তার তীর 
েড়ার  ান েদখেত েেেতাই আর ঈশা যােক েতামরা ‘আতামা’ 
বেল থােকা, তা িতিন েদরী কের আদায় করেত ভালবাসেতন 
এবং এর েূেবর িনষা যাায়া এবং েের কথা বলা অেক� 
করেতনই িতিন ফজেরর নামায হেত এমন সময় অবসর �হণ 
করেতন,  যখন েকউ কােক েঘেষ বসা বযি�েক িচনেত োরেতা 
না এবং এেত ষাট হেত একশ আয়াত েযর� েড়েতনই 

বুখারী া মুসিলেম জােবর (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক বিণরত আেক 
েয, নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) ঈশার নামায কখনা 
কখনা (েবশী রাত না কের) তাড়াতািড় আদায় করেতন, যখন 
েদখেতন েলাকজন সব এেস েগেকই আবার িবলে�া আদায় 
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করেতন যখন েদখেতন সব েলাক এখনা এেস উেি ত হয় 
নাইই আর ফজর আদায় করেতন অ�কার থাকাব ায়ই  

সহীহ বুখারীেত আেয়শা (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক বিণরত আেক 
িতিন বেলন, মুসিলম নারীগণ িনেজেদর চাঁদর মুিড় িদেয় 
রাসূলু�াহ (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম)   এর সােথ ফজর 
নামােযর জামায়ােত উেি ত হেতনই অত:ের তারা নামায আদায় 
কের িনেজেদর ঘের িফের েযেতন অথচ অ�কার েহতু তােদর 
েচনা েযত নাই 

সহীহ মুসিলেম ইব েন ামর (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক বিণরত 
আেক, িতিন বেলন: আমরা এক রােত ঈশার নামােযর জনয  
রাসূলু�াহ (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) এর অেেকা 
করেতিকলামই অত:ের িতিন েবিরেয় আসেলন যখন রােতর এক 
তবতীয়াংশ অিতবািহত হেয় িগেয়িকল অথবা এর িককু েরই 
(আমরা জািননা েকান কাজ তােক আব� েরেখিকল, তার েিরবার 
বা একাড়া অনয িককুই) যখন িতিন েবিরেয় আসেলন তখন িতিন 
বলেলন: েতামরা এমন একিট নামােযর জনয �তীকা করক, যার 
জনয অের েকান ধমরাবল�ীরা �তীকা কের নাই যিদ আিম আমার 
উ�েতর েেক েবাো হেব একথা মেন না করতাম, তাহেল 
তােদর িনেয় এ নামায আিম এ সমেয়ই েড়তামই অত:ের িতিন 
মুয়াি�নেক িনেদরশ েদন, িতিন ইকামত িদেল নবী (সা�া�াহ 
আলাইিহ ায়াসা�াম) নামায েড়ানই 
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সহীহ বুখারীেত আবু যর িগফারী (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক বিণরত 
আেক, িতিন বেলন: আমরা এক সফের নবী (সা�া�াহ আলাইিহ 
ায়াসা�াম) এর সােথ িকলাম মুয়াি�ন েযাহেরর আযান েদয়ার 
ই�া করেল নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) বেলন: িককু 
সময় াা�া হেত দাাই মুয়াি�ন আবার আযান েদয়ার ই�া 
েোষণ করেল িতিন বেলন: আেরা িককু সময় াা�া হেত দাাই 
এমনিক আমরা ‘ফাইেয় তালুল’ বা িটলাসমূেহর কায়া েদখেত 
েেলামই অথরাৎ আমরা যােক ব�র কায়া বিল তা েদখলামই 
অত:ের নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) বেলন: উিােের 
আিধকয েদাযেখর তাে েথেক, কােজই যখন উিাে বাড়েব তখন 
তা শীতল হায়ার ের নামায আদায় করেবই 

উে�িখত হাদীেস জানা যায় েয, দুই ায়াে�র নামায বযতীত 
অনযানয নামায �থম ায়াে� েড়ার জনয তাড়াতািড় করা সু�াত: 

�তমত: উিােের আিধকয হেল েযাহেরর নামােযর জনয এতটা 
েদরী করেত হেব, যােত উিাে িককুটা াা�া হয় এবং ব�র কায়াা 
দীঘর হয়ই  

ি�তীয়ত: ঈশার নামায রােতর এক তবতীয়াংশ েযর� েদরী করা 
যায়, তেব এ বযাোের মুসি�গণ সকেল যখন উেি ত হেব, তখন 
তাড়াতািড় নামায আদায় করেত হেবই আর যখন েদখা যােব 
সকেল আেসন িন তখন েদরী করা যােব। 
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তবতীয় েিরে�দ 

কতটুকু সময় েেেল নমােযর ায়া� োায়া যায় েস 
স�েকর 

এক রাকাআত নামায আদায় করার মত সময় োায়া েগেল ঐ 
ায়া�টা োায়া েগেক বেল মেন করেত হেবই অথরাৎ যিদ েকউ 
নামােযর েশষ ায়াে� এক রাকাআত নামায আদায় করার মত 
সময় োয়,  তেব েস েযন ঐ নামােযর েূণর ায়া�টা েেেয় েগলই 
তার �মাণ হে� আবু হরাইরা রা) এর হাদীস নবী (সা�া�াহ 
আলাইিহ ায়াসা�াম)  ইরশাদ কেরন, “েয বযি� নামােযর এক 
রাকা‘আত েেল েস েযন েূণর নামায েেলই” (বুখারী া মুসিলম) 

অনয বণরনায় আেক, েয বযি� ফজেরর নমােযর এক রাকাআত 
সূেযরাদেয়র েূেবর েেল, েস েযন আসেরর েূণর নামায েেলই 
বুখারীর অনয বণরনায় আেক, যখন েতামােদর েকউ আসেরর 
নমােযর এক িসজদা (রাকাআত) সূযরােুর েূেবর কের েফেল, েস 
েযন তার নামাযেক েূণর কের েদয়ই এনে যখন সূেযরাদেয়র েূেবর 
ফজেরর নামােযর একিট িসজদা (রাকাআত) োয়, েস েযন তার 
নামাযেক েূণর কের েনয়ই 

উে�িখত বণরনা এটার �মাণ কের েদয় েয, যিদ েশষ ায়াে�র 
েূণর রাকআত োয়, তাহেল েস েযন েূণর ায়া�টা েেলই আর এা 
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�মাণ কের েয, েয বযি� েশষ ায়াে� এক রাকাআেতর কম 
সময় েেল েস ঐ ায়া� েেল নাই 

সময় �াসি�ক আেলাচনা দু’িট: 

১. েমাট কথা েয বযি� ায়াে�র মেধয এক রাকআত নামায োয়, 
তখন তার েূণর নমায আদায় হেয় যায়ই িক� তার অথর এটা নয় 
েয, িককু নামায তার জনয ায়াে�র েের েড়া জােয়য হেব, 
েকননা, েূণর নামাযটা তােক ায়াে�র মেধয আদায় করেত হেব, 
ায়াে�র বাইের নয়ই 

সহীহ মুসিলেম আনাস (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক বিণরত আেক 
িতিন বেলন: আিম নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) েক 
বলেত শেনিক, িতিন বেলন, এটা মুনােফেকর নামায েয বেস বেস 
সূেযরর অেেকা কের, যতকণ না সূযর হলুদ বেণরর হয় এবং 
শয়তােনর দুই িশংেয়র মধযখােন আেস; তখন েস উো তাড়াহড়া 
কের চারিট োাকর মাের, এেত েস আ�াহেক খুব কমই  রণ 
কেরই 

২. এক রাকাআত নামায েড়ার সমান সময় েেেল তার উের 
নামায আদায় করা াযািজব হেব এেত �থম ায়াে�ই েহাক 
অথবা েশষ ায়াে�ই েহাকই 

�থম ায়াে�র উদাহরণ: সূযরােুর ের এক রাকাআত িকংবা 
তার েবশী েিরমাণ নামােযর সময় অিত�া� হেয়েক এমতাব ায় 
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েকান মিহলা ঋতুবতরী হেল তার উের মাগিরেবর নামায ায়ািজব 
হেব যিদ েস নামায না েেড় থােকই যখন েস ঋতু েথেক েিব� 
হেব তখন তার উের মাগিরেবর উ� নমায কাযা করা ায়ািজব 
হেবই 

েশষ ায়াে�র উদাহরণ: সূেযরাদেয়র েূেবর এক রাকআত িকংবা 
তার েবশী েিরমান নামােযর সময় থাকাকােল েকান ঋতুবতরী 
মিহলা েিব� হেল তার উের ফজেরর নামায আদায় করা 
ায়ািজব হেবই  

েকা�ের সূযরােুর ের এক রাকআত নামায আদায় করার কম 
সময় থাকাকােল েকান মিহলা ঋতুবতরী হেল অথবা সূেযরাদেয়র 
েূেবর এক রাকাআত নামায আদায় করার কম সময় থাকেত 
মাগিরেবর নামায েড়েত হেব না, েকননা, উভয় মাসয়ালায় �াত 
সময় এক রাকাআত নমায আদায় করার সমেয়র েচেয়া কমই 
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চতুথর েিরে�দ 

দুই নামাযেক েকান ায়াে� একি�ত করার হকুম 

ইিতমেধয ি�তীয় েিরে�েদ উে�িখত হেয়েক েয, �েতযক নামােযর 
কাযরাবলী িনধরািরত সমেয় আদায় করা ায়ািজবই আর এটাই হেলা 
েমৗিলক িবষয় িক� িবেশষ অব ার েিরে�িকেত দুই ায়াে�র 
নমায একি�ত কের েড়ার �েয়াজন েদখা িদেল তারা অনুমিত 
রেয়েকই বরং এরা আেদশ েদয়া হেয়েক, আর এটাই আ�াহ 
তা‘আলার িনকট অিতি�য় যা ইসলামী জীবন বযব ার অনুকুলই 
আ�াহ তাঁর কালােমর মাধযেম এর িদেক ইি�ত কেরেকন: 

“আ�াহ েতামােদর কাজ সহজ কের িদেত চান, েকাননে 
কোারতা আেরাে বা কিান কের ভার েদয়া আ�াহর ই�া নয়”ই 
[২-১৮৫] 

িতিন আেরা বেলন: 

“িতিন েতামােদরেক িনেজর কােজর জনয বাকাই কের িনেয়েকন 
এবং �ীেনর বযাোের েতামােদর উের েকান সংকীণরতা চািেেয় 
েদনিনই [২২-৭৮] 

এ স�েকর সহীহ বুখারীেত আবু হরায়রা (রািদয়া�াহ আনহ) 
েথেক একিট বণরনা আেক- নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) 
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ইরশাদ কেরন, “িন�য়ই �ীন তথা ইসলামী জীবন বযব া সহজই 
েয বযি� তােক কোার করেব, তা তার েেক কোার হেয় েড়েবই 
সুতরাং েতামরা কোারতা তযাগ কের মধযমে�া অবল�ন করেব 
এবং েিরিমতভােব কাজ করেব, কলযােণর সুসংবাদ িদেবই” 

বুখারী া মুসিলেম আবু মূসা আল-আশআরী (রািদয়া�াহ আনহ) 
েথেকা অনুনে বণরনা রেয়েক, নবী (সা�া�াহ আলাইিহ 
ায়াসা�াম)  আবু মূসা এবং মু‘আযেক ইয়ামান �েদেশ ে�রেনর 
সময় উেেদশ দান কেরন- “েতামরা েলাকেদর জনয সহজসাধয 
কােজর িনেদরশ করেব; ক�দায়ক কােজর িনেদরশ করেব না; 
সুসংবাদ িদেব, ৈনরাশযজনক কথা বেল ভীত�� করেব না বরং 
ঐকয সহকাের কাজ করেব; মতাৈনকয সবি� করেব নাই” 

 সহীহ মুসিলেমর অনয একিট েরায়ােয়েত আেক আবু মূসা েথেক 
বিণরতই নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) তাঁর েকান সাহাবীেক 
েকান কােজ ে�রণ করেল উেেদশ িদেতন, সুসংবাদ িদেব, 
ৈনরাশযজনক কথা বেল ভীত��া করেব না, েতামরা েলাকেদর 
জনয সহজসাধয কােজর িনেদরশ করেব, ক�দায়ক কােজর িনেদরশ 
করেবনাই” তাকাড়া বুখারী া মুসিলেম আনাস (রািদয়া�াহ আনহ) 
েথেক অনুনে বণরনা রেয়েকই 

এটা  � করার ের আমােদর জানা দরকার েয, িবিভ� হাদীেস 
েিরুারভােব কেয়কিট  ােন েযাহর া আসর এবং মাগিরব া 
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ইশার দুই ায়াে�র নামায একে� েড়ার অনুমিত েদয়া হেয়েক, 
েস  ানগেলা হে�,  

১. সফের: েকাথায়া যাতায়াতকােল অথবা অব ান কােল 
উভয়াব ায় দু’ায়াে�র নামায একে� েড়া যায়ই 

সহীহ বুখারীেত আনাস (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক বিণরত আেক, 
িতিন বেলন: নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) েথ চলা 
অব ায় মাগিরব া ঈশার নামায একে� েড়েতনই 

সহীহ মুসিলেমা আনাস (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক বিণরত আেক-
িতিন বেলন, নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) সফের দু’নামায 
একে� েড়ার ই�া েোষণ করেল েযাহরেক আসেরর �থম 
ায়া� েযর� েদরী করেতনই অত:ের উভয় নামায একে� 
েড়েতনই 

সহীহ মুসিলেম আ�ু�াহ ইব ন আ�াস (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক 
বিণরত আেক- নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) তাবুক যুে�র 
সফের দু’ নামায একে� েেড়েকনই 

সহীহ মুসিলেম মু’আয ইব ন জাবাল (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক 
বিণরত আেক- িতিন বেলন: আমরা রাসূলু�াহ (সা�া�াহ আলাইিহ 
ায়াসা�াম) এর সে� তাবুক যুে� রায়ানা হেয়িকলামই  িতিন 
েযাহর এবং আসর, একে� আদায় কেরন এবং মাগিরব া ঈশা 
একে� েেড়নই 
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সহীহ বুখারীেত আেক-আবু হযাইফা (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক 
বিণরত আেক, িতিন যখন নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) এর 
িনকট আগমন কেরন তখন িতিন দুেুেরর সময় অথরাৎ েযাহেরর 
সময় মহা শরীেফর আবতাহ নামক  ােন অব ান করিকেলনই 
বণরনাকারী বেলন: েবলাল (রািদয়া�াহ আনহ) েবর হেয় নামােযর 
আজান েদন া েের িভতের �েবশ কের নবী (সা�া�াহ আলাইিহ 
ায়াসা�াম) এর াযূর অবিশ� োিন িনেয় আগমন করেল 
সাহাবীগণ ঐ োিন �হেণর জনয ভীড় জমায়ই আবার �েবশ কের 
নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) এর লািা েবর কেরনই 
অতের িতিন চামড়ার বানােনা তাঁবু েথেক েবর হনই বণরনাকারী 
বেলন: আিম েযন নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) এর 
োেয়র েকাট িগরার উেের শ� অংশটা েদখেত োি�। িতিন তাঁর 
লািঠা  াািত ত িঁত িদেলন। অত:ের েযাহর া আসর দুই দুই 
রাকাআত কের নামায আদায় কেরনই  

 এ সকল হাদীস �ারা  � বুো যায় েয, নবী (সা�া�াহ 
আলাইিহ ায়াসা�াম)  সফেরর মেধয অব ানকালীন অব ায় দু 
নামায একে� আদায় কেরেকনই একে� নামায েড়ার অনুমিত 
রেয়েক এটা জানােনার জনয এনে করা �েয়াজন িকলই আর এটা 
সতয েয, হে�র সময় িমনায় অব ানকােল দু’ নামায একে� 
েেড়ন িন! এ কথার উের িভিি কের আমরা বলেত োির েয, 
অব ানকারী মুসািফেরর জনয দু নামায একে� না েড়াটাই উিম 
হেব,  আর যিদ একে� েেড় তেব েকান গনাহ হেব নাই হযাঁ 
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একে� নামায েড়ার �েয়াজন েড়েত োের, �াি�র ের িব�ােমর 
জনয অথবা �িত ায়াে� োিনর স�ান করা কিান মেন কের, 
ঐসব কারেণ অবযাহিতর সুেযাগ �হণ কের দু’নামায একে� 
েড়াই উিম হেবই 

আর �ামযমান মুসািফেরর জনয েযাহর, আসর এবং মাগিরব া 
ঈশা সহজ ে�া অবল�েন একে� েড়াটাই উিমই “জমা 
তাকদীম” (অি�ম এক�ীকরণ) েয ি�তীয় ায়াে�র নামাযটা 
�থম ায়াে�র আদায় কের অথবা “জমা তা’খীর” (েরবতরীেত 
এক�ীকরণ) �থম ায়াে�র নামাযটা ি�তীয় ায়াে� আদায় 
করাই 

সহীহ বুখারী া সহীহ মুসিলেম আনাস (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক 
বিণরত আেক- রাসূলু�াহ (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) সূযর 
েি�ম আকাশ  েল েড়ার েূেবরই যিদ � ান করেতন তেব 
েযাহরেক আসেরর ায়া� েযর� িেিকেয় িদেতন অত:ের 
অবতরণ কের দু’নামায একে� আদায় করেতনই আর মনিযল 
তযােগর েূেবরই যিদ সূযর  েল েযত তখন িতিন েযাহেরর নামায 
েেড় আেরাহন করেতনই 

২. �েয়াজেনর খািতের দু’ায়াে�র নামায একে� েড়ার অনুমিত 
েিরতযাগ করা উিচত নয়, চাই েয েকান অব ায়ই েহাক, গবেহ 
অব ানকােল অথবা সফেরই েকননা, সহীহ মুসিলেম ইব ন 
আ�াস (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক বিণরত আেক-নবী (সা�া�াহ 
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আলাইিহ ায়াসা�াম) মদীনা অব ানকােল েযাহর া আসর 
একে� এবং মাগিরব া ঈশার নামায একে� আদায় কেরেকনই 
েসখােন না িকল েকান ভয় এবং না িকল ববি�োতই বলা হেলা 
এনে েকন করেলন? িতিন বলেলন যােত উ�েতর অসুিবধা না 
হয়ই 

মু‘আয ইব ন জাবাল (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক বিণরত আেক-িতিন 
বেলন: রাসূলু�াহ (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) তাবুেকর যুে� 
েযাহর া আসর একে� এবং মাগিরব া ঈশার নামায একে� 
আদায় কেরেকনই িজে�স করা হেলা এনে করেত তাঁেক িকেস 
উ�ু� করেলা? িতিন বলেলন: তাঁর ই�া যােত তাঁর উ�েতর 
অসুিবধা না হয়ই উ� হাদীস দু’িটেত এটাই �মাণ কের েয, 
যখনই দু’ ায়াে�র নামায একে� েড়ার �েয়াজন হেব, আর 
তখন তার অনুমিত রেয়েক, েসটা গবেহ অব ানকােল েহাক অথবা 
সফেরই 

শাইখুল ইসলাম ইব ন তাইিময়া (র) বেলন, এ সকল হাদীস 
�মাণ কের েয, উ�েতর অসুিবধা দূর করার জনয দু’নামায 
একে� েড়ার অনুমিত রেয়েকই আর একথাা �মাণ কের েয, েয 
েরােগর কারেণ েরাগীর উের েবথকভােব তথা ায়াে� ায়াে� 
নামায েড়ার অসুিবধা হয়ই েস উিমভােবই কেয়ক ায়াে�র 
নামায একে� েড়েত োেরই 
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মুুাহাযা (সবরদা র��দর) া অনযানয অসুেখর কারেণ �েতযক 
ায়াে�র েুন: েিব�তা অজরন করা স�ব হে� না এমন েরাগীর 
দু’ায়াে�র নামায একে� আদায় করেত োেরই 

“আল-ইনসাফ’ নামক েুুেক শাইখুল ইসলাম ইব ন তাইিময়ার 
একিট ফাতায়া োায়া যায় েয, যিদ নামায তার িনধরািরত 
ায়াে� আদায় করেল জামায়াত হয় না, এমতাব ায় উভয় নামায 
একে� আদায় করা যায়ই এর দলীল ইব ন আ�াস (রািদয়া�াহ 
আনহ) এর হাদীস, যােত ববি�র কারণ উভয় নামায একে� 
আদায় করার অনুমিত আেক এটা একমা� জামায়ােত নামায 
েড়ার উে�েশয িকলই েকননা, �েতযেকরই এটা নামােযর ায়াে� 
একাকী েেড় েনয়া স�ব িকলই আর জামায়াত কাড়াই ববি� েথেক 
েবঁেচ েযতই 

৩. হে�র িদনগেলােত আরাফা া মুজদািলফায় দু’নামায একে� 
আদায় করার িবধান: 

সহীহ মুসিলেম জােবর ইব ন আ�ু�াহ (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক  
বিণরত আেক- নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) এর হে�র 
বণরনায় রেয়েক েয, িতিন আরাফােত আগমন করেল তাঁর 
অনুমিতেত তাঁর জনয একিট চামড়ার তাঁবু বািনেয় েদয়া হয় 
েসখােন িতিন সূযর  েল েড়া েযর� অব ান কেরনই 

অতের েথ চলার জনয উেটর লাগাম ��ত করার আেদশ েদনই 
তারের িতিন েস মনিযল তযাগ কের “বাতেন ায়াদী” নামক 
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 ােন উেি ত জনতার সামেন খুৎবা েদনই বণরনাকারী বেলন- 
েসখােন আযান েদয়া হেল ইকামাত েদয়ার ের েযাহেরর নামায 
আদায় কেরনই অত:ের ি�তীয়বার ইকামাত েদয়া হেল আসেরর 
নামায আদায় কেরনই আর উভয় নামােযর মেধয অনয েকান 
নামায আদায় কেরন িনই 

 আর সহীহ বুখারী া সহীহ মুসিলেম উসামা ইব ন যােয়দ 
(রািদয়া�াহ আনহ) েথেক বিণরত আেক- িতিন আরাফা েথেক 
মুযদািলফােয় গমেন নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) এর 
িেকেন একই যানবাহেন িকেলনই িতিন বেলন- েিথমেধয নবী 
(সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) এক ােন অবতরণ কের ��াব 
কেরন এবং সাধারণভােব াযূর কাযর সমাধা কেরনই আিম তাঁেক 
িজে�স করলাম “নামায” ই জবােব িতিন বলেলন- নামায 
েতামার অ�বতরী  ােনই অত:ের িতিন যানবাহেন আেরাহন কের 
মুযদািলফায় এেস অবতরণ কেরনই েসখােন িতিন অিত 
উিমভােব াযু কেরনই এরের নমােযর ইকামাত েদয়া হেল 
মাগিরেবর নামায আদায় কেরনই  েসখােন সকেল িনজ িনজ উট 
 ীয়  ােন বসান। অত:ের ঈশার নমােযর ইকামাত েদয়া হেল 
ঈশার নামায আদায় কেরনই আর উভয় নমােযর মােে অনয 
নামায েেড়নিনই 
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সহীহ মুসিলেম জােবর (রািদয়া�াহ আনহ) েথেক বিণরত আেক 
নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) মুযদািলফােত মাগিরব া 
ঈশার নামায  এক আযােন এবং দুই ইকামােত আদায় কেরনই 

উ� হাদীস�য় েথেক জানা যায় নবী (সা�া�াহ আলাইিহ 
ায়াসা�াম) আরাফােত েযাহর া আসর একে� আদায় কেরনই 
এটা িকল তাঁর “জমা তাকদীম” অথরাৎ েযাহেরর ায়াে� আসেরর 
নামাযটাা েেড় েনয়াই আর মাগিরব া ঈশা একে� েড়াটা িকল 
“জমা তা’খীর”। (অথরাৎ মাগিরেবর নামায েদরী েকর ঈশার 
নামােযর একটু অ�ভােগ েেড় েনয়া)ই  

এ দু’ নামায একে� েড়া স�েকর আেলমেদর মােে মতাৈনকয 
থাকায় আমরা িভ� িভ�ভােব আেলাচনা করিকই বলা হয় েয, এটা 
িকল সফেরই এেত িচ�া া আেলাচনার �েয়াজন আেক, কারণ 
নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) আরাফার েূেবর িমনােত 
একে� েেড়ন িন অনুনেভােব আরাফা েথেক িফের িমনায় আসার 
েরা একে� দু নামায েেড়ন িন। আেরা বলা হয় েয, এটা িকল 
হেজর কারেণ। এেতা আেলাচনার া িচ�ার িবষয় আেকই 
েকননা, যিদ তাই হয়, তেব নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ায়াসা�াম) 
ইহরাম বাঁধার সময় েথেকই দু’নামায একে� েড়েতনই (সুতরাং 
িতিন েযেহতু তা কেরন িন, তাই এটা বলা যােব না েয, িতিন 
হেজর কারেণই জমা কেরেকনই)  
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আর এটাা বলা হয় েয, এটা িকল মাসলাহাত বা  াথর া 
�েয়াজেনর তািগেদ। এটাই অিধক �হণেযাগয মতই কারণ, 
আরাফােত অিধক সময় অব ান করা এবং দু’আর জনয নামায 
একে� আদায় কেরেকনই েকননা, মানুষ েসখােন িবিভ�  ােন 
অব ান কেরই সকলেক নামােযর জনয একি�ত হেত হেল তা 
কিান হেয় দাঁড়ােবই আর যিদ একািক নামায েেড়, তেব 
জামায়ােত েড়ার একটা বড় রকেমর মহ� কুেট যায়ই 
অনুনেভােব মুযদািলফােত দু’নামায একে� আদায় করা অিত 
জররীই েকননা,  মানুষ সূযরােুর ের আরাফাত েথেক রায়ানা 
হয়ই আর যিদ মাগিরেবর নামায েড়ার জনয বাধা েদয়া হয়, 
তাহেল মানুষ িবনয় া ন�তা কাড়াই নামায  আদায় করেবই আর 
যিদ রাুায় নামায েেড় তাহেল এটা সুকিান হেবই অতএব 
মাগিরেবর নামাযেক ঈশার নামােযর সময় েযর� িবল� করা 
�েয়াজনই 

 এভােব সিাক সমেয় নামাযেক একি�ত করার উে�শয হেলা, 
নামােযর মেধয আ�াা ভীিত া িবনয় �কােশর �িত দবি� রাখা 
এবং বা�ার সুিবধার িদক লকয েরেখ এ েথ অবল�ন করা 
হেয়েকই 

��াময়, দয়ামেয়র েিব�তা বণরনা কের আমরা তাঁর দরবাের 
আেবদন জানাই, িতিন েযন আমােদরেক  ীয় িহকমত া রহমত 
দান কেরনই েযেহতু িতিনই একমা� দানকারীই সকল �শংসা 
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মহান আ�াহর জনয িযিন সারা জাহােনর মািলক, যার অনু�েহ এ 
সৎ কাজিট স�� হেলাই 

অগিণত দরদ া সালাম বিষরত েহাক আমােদর নবী (সা�া�াহ 
আলাইিহ ায়াসা�াম) এর উের, িযিন সবি� জগেতর মেধয ে��ই 
তাঁর বংশধর, সাহাবী, তােবয়ী যারা সৎ কেমরর অনুসরেণ সময় 
বযয় কেরেকন তােদর উেরা দনদ া সালামই 


