Namaz vakitleri

Sabah namazının vakti Fecr-i Sadık, yani güneşin doğmasından önce
kadardır.

Öğle namazının vakti, güneşin tepe noktasını geçmesi yani batıya
ve ikindiden önce sona erer.

tan yeri ağarıncaya

doğru kaymasıyla başlar

İkindi namazının vakti güneşin tepe noktasından geçip batışına
kadar olan vaktin yarısıyla
başlar ve güneşin batışından çok önce sona
erer. Yani güneşin ışıklarını kaybetmeye
başlamasıyla ikindi namazının
vakti sona ermiş olur. İkindi namazının geç vakitlerde
kılınması yasak
değil ise de ilk vakitlerde kılınması daha doğrudur. O bakımdan bu namaz
güneş ışıklarının kaybolmaya başlamasından çok daha önce kılınmalıdır.

Akşam namazının vakti güneşin batışıyla başlar ve gecenin
kararmasına kadar devam eder.
Ancak bu konuda din bilginleri arasında
görüş ayrılıkları vardır. Vehhabiler ve onlara benzer
diğer bazı katı görüşlülere
göre akşam namazı, güneşin batışıyla hemen kılınmalıdır ve bu
namazın vakti,
onlara göre ufkun kızarmasına kadar devam
eder. Diğer bir ifadeyle günün
kararmaya başlamasıyla akşam namazının
vakti de dolmuş olur. Diğer bazı din bilginlerine
göre bu namazın vakti, ufukta
az da olsa aydınlığın bulunmasına kadar devam eder. Onlara
göre akşam
namazının vakti, hemen hemen sabah namazının vaktine benzemektedir.
Güneşin doğmasından ne kadar önce sabah namazının vakti başlıyorsa, akşam
namazının
vakti de güneşin batışından sonra en az o kadar devam eder.

Yatsı namazının vakti bütün din bilginlerine göre gecenin tam
olarak inmiş olduğu
ve
ortalığın iyice karardığı vakitte başlar. Bir çok ulemaya göre bu
namazın vakti gece yarısına
kadar devam eder. Bazı diğer din bilginlerine
göre ise daha da geç vakte kadar devam eder.
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Beş vakit farz namazın her birinin güneşin durumuna göre belli zamanı vardır.

Ancak her namazın başlangıç vaktinde kılınması daha uygundur ve belli bir sebep yokken
namazları son vakitlere kadar geciktirmek hiç de uygun değildir.

Belli saatlerde namaz kılmanın yasak olduğunu da unutmamalıyız. Mesela güneş doğarken,
batarken ve günün tam ortasında yani güneş tam başımız üzerindeyken namaz kılmak yasaktır.
Keza ikindi namazını kıldıktan sonra güneşin batışına kadar ve sabah namazından sonra
güneşin doğuşuna kadar nafile namaz kılmak da caiz değildir.
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