
 وعند النظر والمقارنة بين السفينة والطائرة نجد اآلتي:

أنَّ السفينة والطائرة يشًتكان يف كوهنما موضع حاجة، وليس بينهما فرٌق مؤثر يوجب  -
اختالفهما يف احلكم، واملقرر يف علم األصول، أّن األصل إذا مل يكن بينو وبُت الفرع فارٌق 
مؤثٌر ارّبدا يف احلكم، وىو ما يسميو األصوليون بالقياس يف معٌت األصل أو اجلمع بنفي 

 الفارق.

وأمَّا كون الطائرة ذبري يف اهلواء والسفينة ذبري على املاء، فال يعترب ىذا فارقًا مؤثرًا، فاملاء   -
كما أنو ِجرٌم، فإن اهلواء أيًضا يعترب ِجرًما، كما ىو مقّرٌر ومعلوٌم لدى اجلميع، قال 

 األصفهاين يف تعريف اهلواء: ىو "ِجرٌم خفيف مضاف، أي ينحو جهة الفوق".

وممن نصَّ على ذلك  ،الصالة يف األرجوحة بعض الفقهاء قد نصَّ على صحة كما أنَّ • 
فقهاء الشافعية. قال الرملي يف النهاية: "ولو صلى شخص فرًضا عينًيا أو غَته على دابٍة 

وىي واقفة وإن مل -واستقبل القبلة وأمتَّ ركوعو وسجوده وبقية أركانو بأن كان فـي حنـو ىودج 
معلَّقة حببال،  أو كان على سريٍر ميشي بو رجال، أو يف زورٍق، أو أرجوحةٍ  -تكن معقولة

 جاز الستقرار ذلك يف نفسو".

وىذا التعليل من الفقهاء على صحة الصالة يف األرجوحة، ُمطَّرٌِد يف الطائرة أكثر من اطِّراده 
يف السفينة، إذا البقعة اليت يصلي عليها املصلي يف الطائرة مستقرٌة يف نفسها، وإن مل تكن 

، إال أّن حمّل الصالة مستقٌر يف نفسو، وىذا الطائرة غَت مستقرة أو ساكنة يف الظاىر
االستقرار الذي يف الطائرة أكثر من استقرار السفينة؛ ألن السفينة أكثر عرضًة لالضطراب 
واألمواج، فإذا صحَّت الصالة يف الّسفينة مع ضعف استقرارىا، فألن تصح يف الطائرة أوىل، 

 كاهنا.طاملا أن املصلي قد استوىف شرائط الصالة وأمت أر 

وكما أنّ بعض الفقهاء قد نصَّ على صحة الصالة يف األرجوحة، فكذلك قد نصَّ آخرين 
قال اإلمام النووي: "فإن صلى كذلك يف سريٍر  لسرير احملمول،منهم على صحة الصالة، يف ا

حيملو رجال، أو أرجوحٍة مشدودٍة باحلبال... ففي صحة فريضتو وجهان، األصح: الصِّحة  
وبو قطع القاضي أبو الطيب، فقال يف باب موقف اإلمام واملأموم، قال أصحابنا: كالّسفينة، 



"ومن أتى بكل فرٍض  ،لو كان يصلي على سريٍر فحملو رجاٌل وساروا بو صحَّت صالتو"
وشرٍط ملكتوبة، أو نافلٍة وصلَّى عليها أي: الراحلة أو صلَّى بسفينٍة وحنوىا كاحملفة سائرة، أو 

عذر من مرٍض، أو حنو مطٍر، أو مع إمكان خروٍج من حنو سفينة، صحَّت واقفة، ولو بال 
، وذلك يف أّي يفيد صحة أداء الصالة وىذا القول األخَت، ،صالتو الستيفائها ما يعترب هلا"

 .حالٍة من أحواِل االستخدام الضرورية أو غَتىا، وتقاس عليها الطّائرة

روا الطائرات، وال القطارات، وال املراكب وكذلك فقد تكلم بعض الفقهاء الذين مل يعاص
جاء يف حاشية قليويب وعمَتة، يف سياق  ،تنقلاحلديثة، عن صحة الصالة يف املسجد امل

الكالم عن املسجد املتنقل، فقال: "فإن ثبَّتو بنحو تسمٍَت صحَّ إن كان حملو االنتفاع بو،... 
تكاف عليو ولو يف صح االعوال يضر نقلو بعد ذلك )أي املسجد( وحينئٍذ ي

 فكذلك الطائرة يف صحة الصالة عليها. ،«ىوائو

 الصالة في الطائرةكيفية أداء 

 ال زبلو الصالة على الطائرة من أن تكون نافلًة أو أن تكون فريضًة.

فإن كانت الصالة على الطائرة نافلًة: فيجوز أن يؤدِّيها الشخص على ىيئتو جالساً، وذلك 
ويومئ بالركوع، وجيعل السجود أخفض من الركوع، وذلك حلديث  إىل جهة سَت الطائرة؛

في حاجٍة، قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-بعثني رسول اهلل » قال: -رضي اهلل عنو-جابر 
ويف روايٍة  ،«فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع

 .«حيث كان وجهه» عند البخاري:

امة أىل العلم، ال نعلم بينهم اختالفاً، ال يرون بأسا أن يصلي والعمل على ىذا عند ع
وقال مالك: "يتنفَّل  ،الرجل على راحلتو تطوعًا حيث ما كان وجهو إىل القبلة أو غَتىا"

وقال ابن عبد الرب: "أمجعوا على  ،الرجل يف السفر لياًل أو هناراً على دابتو حيثما توجهت بو"
ًا يقصر فيو الصالة، أن يتطوّع على دابتو حيثما توجهت، أنو جائٌز لكل من سافر سفر 

 يومىء بالركوع، والسجود أخفض من الركوع".



"ألن  صالة النافلة على الراحلة، بُت قصَت السفر وطويلو، يف جواز أداء وا اىل العلمومل يفرِّق
إباحة الصالة على الراحلة زبفيٌف يف التطوع، كيال يؤدي إىل قطعها وتقليلها، وىذا يستوي 

ستوي فيها الطويل من السفر فيو الطويل والقصَت... قال القاضي: األحكام اليت ي
ثالثة: التيمم، وأكل امليتة يف املخمصة، والتطوع على الراحلة، وبقية الرخص زبتص  روالقص

 الفطر، واجلمع واملسح ثالثا".الطويل، 

وإن كانت الصالة على الطائرة فريضًة: فتؤدَّى الصالة على حسب القدرة واالستطاعة، فإن 
وجد ماًء وجب عليو التطهر بو، وإن مل جيد ماًء أو وجده وعجز عن استعمالو، لزمو أن 

دبا جيد من كراسي الطائرة، أو يتيمَّم، إن وجد ترابًا أو حنوه، فإن مل جيد ماء وال ترابًا، تيمَّم 
أّي قطعة منها، عند من يقول بأنَّ ىذا مما صعد على األرض، مث يصلَّى على حسب حالو؛ 

﴿اَل ُيَكلُِّف الّلُه  . وقولو تعاىل:[61]التغابن:  ﴿فَات َُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم﴾ لقول اهلل تعاىل:
 .[681]البقرة:  نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها﴾

و أما استقبال القبلة، فيمكن ربديد االذباىات ومعرفتها عن طريق اآلالت املتطوِّرة 
والبوصالت احلديثة، وبناًء عليو فيلزم املصلي على الطائرة أن يتوجو إىل القبلة، إن سبكن من 
ذلك، من خالل معرفتو بالقبلة، ومناسبة املكان يف الطائرة الستقبال القبلة، وإن مل يتمكن 

قال يف شرح املهذب: "فإن َىبَّت الريح وحّولت السفينة، فتحوََّل  ،حرج عليو لك فالمن ذ
وجهو عن القبلة، وجب رّده إىل القبلة، ويبٍت على صالتو خبالف ما لو كان يف الرب، وحوَّل 
إنساٌن وجهو عن القبلة قهرًا، فإنو تبطل صالتو كما سبق بيانو قريًبا، قال القاضي حسُت: 

 ّن ىذا يف الرب نادر ويف البحر غالب، وردبا ربوََّلت يف ساعٍة واحدٍة مرارًا".والفرق أ

وىذا ىو ما أفتت بو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فقالت: "جيوز لإلنسان أن 
يصلي على منت الطائرة؛ لعموم أدلة وجوب أداء الصالة إذا دخل وقتها، وال فرق يف ذلك 

 واجلو والبحر، ويستقبل القبلة ما أمكنو، وإذا حصل احنراف من الطائرة بُت من كان يف الرب
عن القبلة يف أثناء الصالة استمر يف صالتو مستقباًل القبلة ما أمكن، وال حرج عليو يف 

 ذلك؛ لعموم أدلة يسر الشريعة".



 حكم غَت فإن قيل: إنَّ املصلي على الطائرة، حىّت وإن كان متوجهًا جهة القبلة، إال أنو يف
 املستقبل هلا، وذلك الرتفاعو وعلوِّه عنها؟

 


