
 حكم الصَّالة في الطَّائرة

الطائرة ىي من املراكب اجلوية املستحدثة اليت مل يطَّلع عليها الفقهاء األقدمون، إال أهنا ال 
الصالة فيها، ووجوب أدائها إن خشي صاحبها  خترج عن كوهنا راحلًة، من حيث صحة أداء

فوات وقتها، فقد روى الًتمذي وغريه، عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيو عن 
في مسير، فانتهوا إلى مِضيٍق،  -صلى اهلل عليو وسلم-أنهم كانوا مع النبي » جده:

م، فأذَّن رسول اهلل وحضرت الصالة، فُمِطروا السماء من فوقهم، والبلَُّة من أسفل منه
وىو على راحلتو وأقام أو أقام، فتقدم على راحلتو فصلَّى بهم  -صلى اهلل عليو وسلم-

"والعمل على ىذا عند  :قال الًتمذي ،«يومئ إيماًء يجعل السجود أخفض من الركوع
ابة "وىذه الصالة كانت فريضة، وهلذا أّذن هلا وصالَّىا على الدَّ  :وقال النووي، أىل العلم"

وسيأيت ذكر  ،"وأّما الضرورة الّشرعية، فيجوز أداء الفرض على الدواب والراحلة" ،للعذر"
 األحاديث اليت تفيد صحة الصالة يف السفينة، وقياس الطائرة عليها.

وكونو يلزم أداء الصالة يف وقتها، فيجب أداؤىا على الطائرة، ملن أدركو وقتها، وخشي فواهتا، 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فقالت: "إذا حان وقت  وىذا ىو ما أفتت بو

الصالة، والطائرة مستمرة يف طرياهنا، وخيشى فوات وقت الصالة قبل ىبوطها يف أحد 
املطارات، فقد أمجع أىل العلم على وجوب أدائها بقدر االستطاعة، ركوعًا وسجوداً 

 .ىروكذلك ىو ما أفىت بو األز  ،واستقباالً للقبلة"

 قياس صحة أداء الصالة في الطائرة

ميكن قياس صحة أداء الصالة على الطائرة، وذلك من خالل قياس الطائرة على السفينة، يف 
أن كالًّ منهما ال يتصل باألرض مباشرًة حال سريه، وقد وردت أحاديث وآثار كثرية تُبِّين 

 صحة الصالة يف السفينة، ومن ىذه األحاديث واآلثار ما يلي:

عن  -صلى اهلل عليو و سلم-سئل النبي » قال: -رضي اهلل عنهما-. عن ابن عمر 1
 .«الصالة في السفينة؟ فقال: صلِّ فيها قائما إال أن تخاف الغرق



أمره أن يصلي قائماً  -صلَّى اهلل عليو وسلَّم-أن النبي » -رضي اهلل عنو-. وعن جعفر 2
 .«إال أن يخشى الغرق

أنو صلَّى بأصحابو في السفينة قاعدا على » :-رضي اهلل عنو-. وعن أنس بن مالك 3
وىو -، وقد سئل أنٌس عن الصالة يف السفينة؟ فقال عبد اهلل بن أيب عتبة موىل أنس «بساط

سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد اهلل. قال » :-معنا جالس
السفينة قائمًا ونحن نصلي خلفو  حميد: وأناس قد سماىم، فكان إمامنا يصلي بنا في

 .«قياماً ولو شئنا ألرفأنا وخرجنا

يصلون في السفينة قياما إال أن يخافوا أن يغرقوا فيصلون جلوسا » . وعن عطاء: قال:4
وقد رويت آثار كثرية يف صحة الصالة على السفينة ملن أراد  ،«يتبعون القبلة حيث ما زالت

 الرجوع إليها.

الفقهاء صحة الصالة يف السفينة. قال النووي "وتصح الفريضة يف السفينة الواقفة وقد قرَّر 
 واجلارية والزورق املشدود بطرف الساحل بال خالف، إذا استقبل القبلة وأمتَّ األركان".

"تصح الصالة فيها)أي  ،ومما علََّل بو الفقهاء صحة الصالة على السفينة، أهنا موضع حاجة
ت جترى وتتحرك مبن فيها كالدواب تتحرك بالراكبِّي؛ ألن ذلك إمنا جيوز السفينة( وإن كان

ملساس احلاجة إىل ركوب البحر وتعذر العدول يف أوقات الصالة عنو، فجعل املاء على 
 .األرض كاألرض وجعلت السفينة كالصفائح املبطوحة علي األرض"

 

 


