
واجلواب: إن الذي يصلي على الطائرة، وإن مل يستقبل عني الكعبة، فإنو مستقبل هلوائها، 
فكما أن الكعبة قبلة، فإن ىواءىا أيًضا قبلة، كما ىو منصوص عليو يف املذاىب املتََّبعة، وقد 

عند  -العالمة الشِّْليب على تبيني احلقائق من كتب احلنفية نُِقل عليو اإلمجاع. جاء يف حاشية 
قول املنت: "وللمكي فرضو إصابة عينها... أي إصابة عني الكعبة بأنو لو ُأْخرج خٌط مستقيٌم 
منو وقع على الكعبة أو ىوائها، إذ القبلة ىي العرصة إىل عنان السماء حىت لو رُفع البناء 

ع، وكذا لو صلى على أيب قبيس جاز وىو أعلى من وصلَّى إىل ىوائو جاز باإلمجا 
"فإن قيل صحة صالة َمْن على أيب قبيس وحنوه من اجلبال احمليطة مبكة املشرفة  ،البناء"

 صحِة صالتو استقبال عني الكعبة مشكلة الرتفاعها عن البيت ومن مبكة وحنوىا، وشرطُ 
صل منها إىل السماء وأيًضا قلت: صحتها بناًء على االكتفاء باستقبال ىوائها وىو مت

"قال أصحابنا: لو  ال النوويوق استقباهلا مع االرتفاع عنها ممكن كإمكانو ممن على األرض"
وقف على أيب قبيس أو غريه من املواضع العالية على الكعبة بقرهبا صحت صالتو بال 

قبيس، وال  "وال يضر علوٌّ عن الكعبة، كاملصلي على جبل أيب ،خالف; ألنو يعد مستقبال"
يضر نزوٌل عنها، كمن يف حفرٍة يف األرض، فنزل هبا عن مسامتتها، ألن اجلدار ال أثر لو، 

 .واملقصود البقعة وىواؤىا"

وأما أداء الصالة قائماً يف الطائرة، فإن كان املصلي يستطيع أن يصلي قائماً، ويركع ويسجد، 
الة مطلقاً، وبيان الصالة على السفينة، فيلزمو ذلك، ملا تقدم من األحاديث يف بيان أداء الص
سئل النبي » قال: -رضي اهلل عنهما-بشكٍل خاص، ومن ىذه األحاديث حديث ابن عمر

عن الصالة في السفينة؟ فقال: صلِّ فيها قائماً إال أن تخاف  -صلى اهلل عليه و سلم-
سفينة مل جيز لو ترك : إذا صلى الفريضة يف الاي «صلِّ فيها قائماً » والشاىد قولو: ،«الغرق

 فإن كان لو عذٌر من دوران ،ز إذا كانت سائرةجيو القدرة، كما لو كان يف الرب، و  القيام مع
 ألنو عاجز". ،الرأس وحنوه جازت الفريضة قاعدا

ة، فيجوز أن يؤديها الشخص فعند وجود العذر يف القيام، عند أداء فريضة الصالة يف السفين
الطائرة، فإن كان ال يستطيع القيام يف الطائرة لعجٍز، أو لعدم وجود ، وتقاس عليها قاعداً 

مكاٍن مناسٍب للقيام، فلو أن يصلي جالسًا يومئ بالركوع، وجيعل سجوده أخفض من 



الواجب على املسلم و  [61]التغابن:  ﴿فَات َُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم﴾ ركوعو، لقول اهلل سبحانو:
الصالة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائماً يف الطائرة إذا حضرت 

ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن مل يستطع صلى جالسًا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد 
 .مكانا يف الطائرة يستطيع فيو القيام والسجود يف األرض بدالً من اإلمياء وجب عليو ذلك"

 الخالصة

 رة وكيفيتها، مبا يلي:حكم الصالة على الطائ ن تلخيصميك

يلزم على املكّلفني أداء الصالة يف الوقت احملدَّد هلا شرعاً، ولو مل يكن ىذا األداء على  -
الوجو األكمل، ملن كان على سفينٍة أو قطاٍر أو طائرٍة، ومل يتمكن من القيام جبميع أعمال 

 الصالة، وذلك ألن الوقت ىو أوكد فرائض الصالة.

رية تدّل على فضٌل أداء الصالة يف أول وقتها، وأنو من أحب األعمال وردت أحاديث كث -
 إىل اهلل تعاىل.

 -صلى اهلل عليو وسلم-يلزم على املصلي أن يؤدي الصالة بالكيفية احملددة عن النيب  -
وذلك بأن يصلِّي قائماً، فإن مل يستطع فقاعداً، فإن مل يستطع فعلى جنب، كما دلَّ عليو 

 حصني املتقدم. حديث عمران بن

إذا دخل وقت الصالة املفروضة، والطائرة مستمرة يف طرياهنا، وخيشى اإلنسان من فوات  -
 وقت الصالة قبل ىبوطها يف أحد املطارات، فيجب أداؤىا على الطائرة يف وقتها.

تقاس صحة أداء الصالة يف الطائرة على الصالة يف السفينة، وعلى الصالة يف األرجوحة،  -
 الصالة يف السرير احملمول، واحملفة، واحململ، وعلى الصالة يف املسجد املتنقل.وعلى 

 تؤدى الصالة يف الطائرة حسب االستطاعة، قياماً وركوعاً وسجوداً واستقباالً للقبلة. -



يتبنيَّ أن الصالة يف الطائرة صحيحة، وأهنا تؤدَّى بالكيفية املستطاعة حسب  وممّا سبق
اإلمكان; النَّ السفر َمِظنَّة الرتخص كما ىو معلوم، وألنَّ الّشرع الشريف دائًما يتشّوف إىل 

 الّتخفيف ورفع احلرج والّتوسعة عند عموم البلوى.

 


