
 حكم الّصالة في الطّائرة وكيفيتها

أداء الصالة على الطائرة، إن خشي فما احلكم يف كلِّ ما سبق بشكٍل عام، وما احلكم يف 
ر الصالة فيصليها خارج وقتها على األرض، وما ىي  ادلصلي فوات وقتها، ىل لو أن يؤخِّ
الكيفية يف أدائها، مبعىن: ىل يلزم الشخص االجتاه إىل جهة القبلة، وىل يلزمو كذلك القيام 

 على الوقت؟والركوع والسجود؟ أم أنو يصليها على أي حاٍل قدر عليو حفاظاً 

 :وقبل توضيح حكم الصالة يف الطائرة ال بد من االشارة أو بيان بعض االمور منها

 تعريف الّصالة في اللغة واالصطالح الشرعي

ْفروضِة،، ىي الدعاء الصالة يف اللغة:
َ

وىي  قال ابن منظور: "والصالُة واحدُة الصَّلواِت ادل
يت ببعض َأجزاِئها، وقيل: َأصُلها يف اللغة العبادُة ادلخصوصُة، وَأصُلها الدعاُء يف  اللغة فُسمِّ

. وقال الفًنوزآبادي: بِّ التعظيم، وُسِّيت الصالُة ادلخصوصة صالًة، دلا فيها من تعظيم الرَّ 
ع الُة: الدُّ  .اُء والرَّْْحَُة واالْسِتْغفارُ "الصَّ

الة "عبارة عن أركاٍن خمصوصة، وأذكاٍر  ويف االصطالح: معلومة، بشرائَط حمصورٍة، يف الصَّ
رة"  .ىي "عبادٌة ذات أقواٍل وأفعاٍل ُمفَتَتحٌة بالتكبًن خٌمَتَتمٌة بالتسليم"أو  ،أوقاٍت مقدَّ

 لزوم أداء الصالة في الوقت، وفضل أداء الصالة في أول وقتها

د ذلا، وقد بٌنَّ سبحانو وت عاىل أن على دما يلزم على ادلكلفٌن ىو أداء الصالة يف الوقت ادَّ
اَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنٌَن   ادلكلفٌن إيقاع الصالة يف وقتها ادلشروع، فقال تعاىل: ﴿ِإنَّ الصَّ

ْوُقوتًا﴾ [. وقد وعد ا تعاىل من يؤخرون الصالة عن وقتها بالويل، ٖٓٔ]النساء: ِكَتابًا مَّ
 .(7)[٘-ٗ]ادلاعون:  هِِتِْم َساُىوَن﴾﴿فَ َوْيٌل لِّْلُمَصلٌَِّن * الَِّذيَن ُىْم َعن َصاَل  فقال:

اديث ما روى البخاري وقد وردت أحاديث كثًنة يف لزوم الصالة يف وقتها، ومن ىذه األح
أي العمل  -صلى ا عليو وسلم-سألت النيب » قال: -رضي ا عنو-ا من حديث عبد

الوالدين. قال: مث أي؟ قال: أحب إىل ا؟ قال: الصالة على وقتها. قال مث أي؟ قال: مث بر 



عليو -وحديث أن جربيل  ،«اجلهاد يف سبيل ا. قال: حدثين هبن ولو استزدتو لزادين
والوقت ما » صلَّى بالنيب عليو الصالة والسالم يف أول الوقت ويف آخره، مث قال لو: -السالم

 .«بٌن ىذين الوقتٌن

ر الصالة معرفة أوقاهِتا؛ ألن بدخول وقد نص صاحب كتاب كفاية األخيار، فقال: "أىم أمو 
 الوقت جتب وخبروجو تفوت واألصل يف التوقيت الكتاب والسنة".

 ت كذلك أحاديث وآثار كثًنة يف فضل الصالة ألول وقتها، ومنها:ردوو 

صلى ا عليو -شكونا إىل رسول ا » قال: -رضي ا عنو-. روى مسلم عن خباب ٔ
"أي شكونا  وادلعىن كما جاء يف شرح مسلم: ،«م يشكناالصالة يف الرمضاء فل -وسلم

مشقة إقامة صالة الظهر يف أول وقتها، ألجل ما يصيب أقدامنا من الرمضاء، وىي الرمل 
 .الذي اشتدت حرارتو، فلم يشكنا أي مل يزل شكوانا"

 .ال أفضل؟ قال: الصالة ألول وقتهاأي األعم -صلى ا عليو وسلم-سئل النيبو . ٕ

وقد ذكر ابن حبان  ،أنو قال: بكروا بالصالة -رضي ا عنو-روى البخاري عن بريدة  .ٖ
لوقتها، أراد بو: يف أول وقتها،  -صلى ا عليو وسلم-يف كتابو باب: ذِكُر البيان بأن قولو 

ل وقتها ُمَرّغٌب فيو" ،مث ذكر أحاديث دالة على ىذا ادلعىن  ،قال ابن حجر: "الصالة يف أوِّ
أصحُّ دليٍل على تفضيل أول الوقت، دما قد نزع بو ابن خواز منداد ابن عبد الرب: "وقال 

رَاِت﴾ :-عزَّ وجلّ -وغًنه، قولو   [".1ٗٔ]البقرة:  ﴿فَاْسَتِبُقواْ اخْلَي ْ

ودمّا يستثىن من فضل أداء الصالة ألول وقتها، صالة الظهر، وذلك عند اشتداد احلر، 
 -رضي ا عنو-وغًنىا من الصلوات، فقد روى البخاري من حديث أيب ذر الغفاري 

في سفٍر، فأراد المؤّذن أن يؤّذن للظهر،  -صلى اهلل عليه وسلم-كنا مع النبي » قال:
أبرد. ثم أراد أن يؤّذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا  -وسلمصلى اهلل عليه -فقال النبي 

: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا -صلى اهلل عليه وسلم-فيء التلول، فقال النبي 
 .«اشتد الحر فأبردوا بالصالة



وإمنا أتيت هبذه النصوص؛ ألن البعض من الناس ال يدركون ىذه ادلسألة، فيظنون أن تعّذر 
يئتها الكاملة الواجبة يبيح ذلم تأخًنىا إىل حٌن أدائها على الوجو أداء الصالة على ى

األكمل، ولو كان ىذا األداء بعد خروج الوقت، ومل يعلموا أن أداء الصالة يف الوقت ىو 
 .ةآكد من فرائض الصال

فهذا الكالم يفيد أّن من أدركو وقت الصالة وىو يف الطائرة، وخشي فوات الوقت، فإنو 
دي الصالة يف وقتها، ولو مل يكن ىذا األداء على الوجو األكمل؛ ألن الوقت ىو يلزمو أن يؤ 

م.  أوكد فرائض الصالة كما تقدَّ

 


