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 اهلل الرمحن الرحيم بسم

 مقدمة
 لأمجعــــال باعــــو الريــــ  وال بيــــا فيــــ هلل رب العــــاخال خــــالو الكــــو  و ــــا  احلمــــد
 بالعاخا. رمحةختمهم مبحمد 

 رشـد الاـالال حممـد بـن عبـد اهلل ا  ـا والسـالم علـى  علـم اختعلمـال و  والصالة
 أمجعا.وصحب  علي  وعلى آل   يلمصلى اهلل و 

 :وبعد
والـــحوعن عـــن  بادتـــ ل واانســـا  حيتـــاب إل اللعـــ اهلل تعـــال خل  ـــا لتوحيـــد  وع فـــ    

والاـــحا واخـــريا  و ـــ   لـــا  ـــا  اللعـــ  لـــ الـــ  ول واايـــالم ع ع ـــا ع بـــة أ ا ـــ ل ف بـــا  
ويـلم ال ـدوة  عليـ الشـرعيةل بـ  وحـو عليهـال ول ـا ل ريـول اهلل صـلى اهلل ع ابط بالاوابط 

ع ـول إال ح ـا ل ونـا  الصـحابة رهللـ  اهلل  وال وميـري  لوعسابو لاحلس ةل فكا  عبتسم وعاحا
 اجلاهلية فياحكو  وعبتسم صلى اهلل علي  ويلم. عامل أ فيخوهللو ع هم جيلسو   ع  

أ  جنلــو رــار اليــوم وليلــ  ل اخســ د دو  عمــ  أو  اد   ــدعــن الرمحــة والعــدل فــال عرعــ ودع  ــا
بــ  عرعــد أ  نغعلــ  نـ   ه حــو ح ــ  بــال إفــرا   أفواه ـاليـ رل وال أ  نغممــع أعي  ــا و غســا 

 وال ت رعط.
 والتـــ د للـــ  وللـــحوعن عـــن ا البحـــر شـــاطئعـــوهبو  إل عـــادة  ل الصـــيا  وال ـــا 

في  الرجال وال ساء والشيوخ وا ط الل فما ه   وااليتحمامل و البا   ا عكو   كتظا  بال ا ل
 نثــ ةا حكــام وااداب الــا حيتاجهــا  ــن عــوه  إل البحــرص ونيــا عــةده صــالت صصص أيــ لة  

 .اخلواص بععو  العا ة ن  نث ر   ن ت عحيتاجها ال ا ل وأخلاء عدعدة 
 لتمـــر  فيـــ   ـــن الع ائـــ   ـــا فيـــ ل فســـبحا   ـــن أ ســـا الســـ ن علـــى وجـــ  اخـــاء فـــال والبحـــر
 بلاانســـا  صـــ عة الســـ ن والبـــواخر وال ـــوار  مهلـــا الرعـــا  تســـواهال ويـــبحا   ـــن عل ـــ وأريـــ 
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ِِ  َوِمن  } ل اال اهلل تعـال: ش ة والو ن علي  دو  تع    اويبحا   ن جع  اخاء حيم   َآيَاتِه
ِر َكا ِكِن الرِّيَح فَهَيظ َلل  23) أَلع المِ ال َجَواِر ِفي ال َبح  رِِه ِإنَّ ِفهي ( ِإن  َيَشأ  ُيس  َن َرَواِكَد َعَلى َظه 

ههُك َعههن  َكِ يههر  )22ِلُكهه ِّ َصههبَّار  َوههُكور  ) يَهها   آلَذلِههَ    َ  ({23( َأو  يُههوِقق ُهنَّ ِقَاهها َكَسههُبوا َويَه
 . ]الشورى[
 ؛-فلــم أجــد حســ  اطالعــ  ال اصــر-ل هــوا اخوهللــو  كتابــةال أفــردمت يــأ أ  أجــد  ــن  ونــم

 . مهيت  وحاجة ال ا  إلي 
واجتهــدت بعــد طلــ  اخعونــة  ــن اهلل تعــال ل مجــع بعــع  ــا  لعــن يــاعد اجلــد رتش ــ لــولا

وأ  جيعلـ   لداعيا  اهلل تعال أ  ععي ـ  علـى ال هـم واجلمـع لحيتاج  ال ا  ع د رحالهتم البحرعة
 الكرمي. وجه صوابا  وخالصا  ل

 ثالثة  باحو:اسمأ البحو إل  واد
 . الشرعية هيةال  جعلت  لألحكام  فا ول
 لآلداب ال بوعة.  والثاين
 بعع الدرر وال وائد اخ ت اة.   نرت في والثالو

  ن الع  وا حكام  ا في .  ف ي  لالبن ال يم علي  رمحة اهلل تعال كالم مجي ختمت  بو 
 

 واهلاده إل الصرا  اخست يم وفواخ واهلل
 

 
 نتب                                                                        

 حيىي نعيم خلة
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 ورعيةفقهية األول: أحكام  الابحث
 

مبـا عك يـا  ـن رحلتـا البحرعـة ااخـام ال بد لـا ابـ   -وف ا اهلل ورعاك–بداعة أخ  اخكرم 
أحكام وآداب وي ن لتكو  على بي ة  ن دع ال واد مجعأ لـا مجلـة  ـن ا حكـام ال  هيـة 

 اخصلافل و ن  لا: الا حيتاجها
 

 البحر:  مفهوم
اٌر. ومجع اخاء الكث ل  لحا  نا  أو عوبا ل وهو خالف ال ل  هوالبحر   َأْبحغٌر وْبغغوٌر وْبح
 وانبساط . لسعت : واي َْبحرا  خلوحت ل  ومس 
 .[(3/32لسا  العرب ) ]  ل  ايتعمال  ل اخاء اخلن حىت ا  ل العوب واد
 البحر: ماء

ــَرَة  لالبحــر طــاهر  ــاءمحــا اهلل أ   اعلــم ر  ص َصــل ى الل ــ غ َعَليحــ ح  َعــنح اهلل ع ــ   رهللــ َعــنح َأ ح هغَرعـح ال  ــِّح
رح فـََ الغوا: عَا َريغوَل الل  !ح  َخَشـ  عغَاـم بعاغـ  إل  هو] إحن ا َأهح غ أَرحَ اثر  َوَيل َم أَن  غ َجاَء غ نَاٌ  َصي ادغوَ  لح الحَبحح

ـ  ا إح ح َشــرحبـحَ ا  ح حـ غ عَح َعكغــنح فحيـ ح َ ــا نـَتَـَوهلل ـ غ بحــ ح  ل[(646/ 1ال هاعـة ) .دُّ وعـغرحَنـ  ل اخــاءبعـع   عغَشـ  لَوإحنـ ا نـَتَـــرَيو دغ َ ـاء  َعسح
ـــَربغ  ـــنح فحيـــ ح َ ـــا َنشح ـــ حنَا عَح َعكغ ـــرح  لَوإح ح تـََوهلل  ـــنح َ ـــاءح الحَبحح ـــ غ  ح ُّ َصـــل ى  صأَفـََ تَـَوهلل  الل ـــ غ َعَليحـــ ح فـََ ـــاَل ال  ـــِّح

ََم  "َوَيل َم:  ُِ" ،فَهُهَو الطَُّهوُر َماُؤهُ  نَه   .[(374/ 2وصحح  ا لباين ل السلسلة الصحيحة )]رو  أصحاب الس ن  ال ِح ُّ َمي َتُت
الوهللوء مبـاء البحـرل وااليـتحمام بـ ل واال تسـال ل البحـر رافـع لل  ابـة إ ا نـوى  لـا  في وز

الح ـوه  اال لاخللوب هو تعميم مجيع البد  باخاءعغستح ل و ولكن وال جي  تدليا اجلسم 
اهلل صــلى اهلل عليــ  ويــلم  ــ هم: أبــو  ول: ]أنثــر ال  هــاء  ــن أصــحاب ريــ-اهلل تعــال رمحــ –

–ل اـال شـيا اايـالم [(211 - 212/  2الح ـوه ) يـ ن] مباء البحـر[ عروا ب يا   عبكر وعمر وابن عبا  
(ل وعغ صـد بـال ص حـدعو   2/152ال تـاوى الكـ ى )] [.مجا ش ء بال صل واا  ال ع  س: ]البحر -اهلل تعال رمح 

 [.هغَو الل هغورغ َ اؤغ غ  
 والغائط: البول
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فـال  البحـر  ـاءتـ  ز ل ال وأبـول الت إ ا ن أ ل البحر وزامحـا البـول أو المـائط واهللـلررت إل
حاشـية ابـن ال ـيم علـى يـ ن ] نـ  ال   سـدة ل البـول فيـ و  ؛"ُهَو الطَُّهوُر َمهاُؤُه"للحدعو السابو:  ؛حرب

 وا ول عدم الت ز في ؛  ن   رغمبا عل و على السلن فيت  ى ال ا . ل[(2/21أ  داود )
 :التيام

ـــ التـــيمم  ـــع وجـــود  ـــاء البحـــر؛    الوهللـــوء شـــر  لصـــحة لـــا  عشـــر  الإ ا أردت الصـــالة ف
 ء أو الع ري عن ايتعمال  خرض وحنو .التيمم إال ع د ف د اخا نعص والالصالةل 
 الغس  والوضوء: اجتااع
اخــاء إل  ووصــ فاعلهــا رفــع احلــدثل  نــوىتك ــ  عــن الوهللــوء إ ا  بحــرل ال الســباحةاعلــم أ   

ـــع أعاـــاء وهللـــوئ  ـــة رفـــع احلـــدثا ا صـــمر وا نـــ     وإ ا لمجي نـــا  المســـ   ـــن ج ابـــة  ـــع ني
 .([22/23اخويوعة ال  هية الكوعتية ) ]راجع: بالمس  جاز على اول مجهور العلماء

 للصالة:  األذان
عبــد الــرمحن بــن  عــنلــيعلم ال ــا  دخــول الواــأل  ؛فــال بــد  ــن ا  ا إ ا دخــ  واــأ الصــالة 

عبــد اهلل بــن عبــد الــرمحن بــن أ  صعصــعة ا نصــاره عــن أبيــ  أنــ  أخــ   أ  أبــا يــعيد اخلــدره 
بادعـــة فـــ  ا ن ـــأ ل   مـــا وبادعتـــا ف  نـــأ رهللـــ  اهلل ع ـــ  اـــال لـــ : إين أراك  ـــ  المـــ م وال

يساع مدى صهو  الاهنذن جهن وال إنه  وال وهيء  ال"بالصالة فارفع صوتا بال داء ف ن  
 .[البخاره  روا]أبو يعيد: مسعت   ن ريول اهلل صلى اهلل علي  ويلم  اال إال وهد لِ يوم القيامة"

َسنح  وَعنح  هر   ؛ل ُاَنذِّنُ "ِإَذا َأذََّن ااَاَل:  رهلل  اهلل ع   احلَح َُهد  َااقَّهُة قَههرال َوال َقح  ْ   ِإالَّ  ؛لَهم  تَهبه  هَغ َأص 
"  ْ ََ َتَا  [.(214والبكاء البن أ  الدنيا )ص:  الراة] .َواس 

 القبلة:  تحري
ــــة فاجتهــــد الصــــالة تدأر  إ ا ــــنح  لل  ــــره ال بل ــــَرَة  َع ــــال  َدَخــــَ  رهللــــ  اهلل ع ــــ  َأِبح هغَرعـح َأ   َرجغ

َد َفَصــل   ــ ح ــولغ الل ــ ح صــلى اهلل عليــ  ويــلم لح الحَمسح َيــةر  ى َوَريغ فصــلى   جــاء فســلم  اخســ دلنَاحح
السههالم ارجههع فصهه  ف نهه  لهههم  وعليهه "عليــ  ف ــال لــ  َريغــولغ الل ــ ح صــلى اهلل عليــ  ويـــلم: 

 السالم فارجع فص  ف ن  لهم تصه "، وعلي "ف ـال:  ل  جاء فسلم لفصلى فرجع تص "
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هِبِ   ِإَذا"ف ـال:  لا بعدها: علم  عا ريول اهللل الثانية أو ل ال ف ال َْ ِإَلى الصَّهاَلِة َفَأس  ُقا 
َلَة َفَكب ال ُوُضوَء ثُمَّ  ِبِ  ال ِقبه  تَهق  "اس  االيت بال عـن العـاجري ع ـ  نـاخرعع  وعس ط ]روا  البخاره و سـلم[لر 

صالة ال ِّ صـلى اهلل عليـ   ص ة تلخيص] أو  ن نا  ل الس ي ة أو السيارة أو الليارة إ ا خش  خروب الواأ.

 [ويلم
 الَورة في الصالة: ستر

ههِجد { ُخههُووا} اهلل تعــال: لااــ لأث ــاء الصــالة تــا أخــ  اخســلمعور  يــحا  زِينَههَتُكم  ِعن ههَد ُكهه ِّ َمس 
تعــال أ ــر ب ــدر زائــد علــى يــح العــورة ل الصــالة  واهللشــيا اايــالم: ] اــال ل[(42)آعــة: ا عــراف ةيــور ]

ههِجد { ُخههُووا}لريع ــة ف ــال: وهــو أخــو ا فعلــو ا  ــر بايــم الريع ــة ال بســح  زِينَههَتُكم  ِعن ههَد ُكهه ِّ َمس 
 .[(321االختيارات ال  هية )ص: ] العورة إعوانا  ب   العبد ع بم  ل  أ  علبو أزعن ثياب  وأمجلها ل الصالة[

 ا نــا  نعـم إ (؟قالشههور القصههير )مها يسههاى  السههروال أو صههالة القه  ارزار صههحت وهه 
ل ال عصـا البشـرةل هـوا بال سـبة للرجـ ل أ ـا اخـرأة فـال بـد  ـن -ن السـرة والرنبـة ـ– طاهرا ل ياترا  للعورة

 يح مجيع جسدها يوى الوج  والك ا. 
 :الصالة

علـى  فهـ  صـلة بـا العبـد وربـ ل واجبـة  لالصـالةأال وهـو بعمـود اايـالم أ نرك أخـ  احلبيـ  
 لواتهــا وأدعهــا لال تتهــاو   ــا وال تتكايــ  ع هــال  لوانــعنــ   ســلم بــال  عااــ  خــال  ــن اخ

ـَع  عنل اأدرنت أع ما صل و  در وغهللح ـ ح : عَـا َريغـوَل اهللح! أهُّ َ سح َأ ح َ رٍّ رهلل  اهلل ع ـ  اَـاَل: اـغلحـأغ
ـــاَل:  صلح اَ رحضح أَو لغ  هههِجدُ "َا ـــاَل: اـغلحـــأغ  غ  أهُّ  ال َحهههَراُم" ال َاس  ـــاَل:  صَا هههِجدُ "َا  اأَلق صهههى" ال َاس 

: َنــمح َنــاَ  بـَيـح َـهغمــ َُههونَ "َاــاَل:  صااـغلحــأغ ههُد َفَصهه ِّ، فَهه َسههَنة ، ثُههمَّ َأيه َنَاهها َأا رََكت هه َ  َأر قَه  َ  ِ نَّ الصَّههاَلُة قَه
"ِِ َ  ِفي  .]روا  البخاره و سلم[ ال َفض 

ُْ ويــلم: َجــابحرح بحــنح َعبحــدح اهللح رهللــ  اهلل ع ــ  اَــاَل: اَــاَل َريغــولغ اهللح صــلى اهلل عليــ   وعــن "ُأع ِطيهه
ْ  لِههَي  َِلَهه ر ، َوُج ٍِ َمِسههيَرَة َوههه  َ َطُهههنَّ َأَحههدأل ِمههَن األَن ِبيَههاِء قَهب ِلههي: ُنِصههر ُ  قِالرُّع هه هها لَههم  يُه س  َخا 

َُُههههور ا، َفأَيَُّاههها رَُجههه   ِمهههن  ُأمَّتِهههي َأا َر  ا َو هههِجد  ُِ اأَلر ُض َمس  ْ  لِهههَي  َكت ههه الصَّهههاَلُة فَهل ُيَصههه ِّ، َوُأِحلَّههه
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ُْ ِإَلى النَّاس َكافَّة ، ال َغنَ    َِ ِِ َخاصَّة  َوُق ِم ََُث ِإَلى قَهو  اِئُم، وََكاَن الَنِبيُّ صلى اهلل عليِ وسلم يُهبه 
ُْ الشََّفاَعَة"  .]روا  البخاره و سلم[ َوُأع ِطي

 :سترة اتخاذ
 .اخاره :  ا عاع  اخصل  با عدع  ليت   ب   رور  السحة

 اخلـدرهَيـعحيدر  َأِبح  عـنوهللع يغحة أ ا ال نخشبة وحنوهال ف  ا امأ إل صالتا فال ت سى 
َصههلَّى َأَحههدُُكم  فَهل ُيَصهه ِّ ِإلَههى  ِإَذا": اَــاَل َريغــولغ الل ــ ح صــلى اهلل عليــ  ويــلم: اَــالَ اهلل ع ــ   رهللــ 

َها" ُن ِمنه  َرة  َول َيد   .]روا  أبو داود واال ا لباين: حسن صحين[ ُسته 
 في السفينة: الصالة
و ــن ت ايــ  نــ  إنســا  ل نــ  ز ــا  و كــا ل  ل أحكا ــ عســردع  ــا دعــن  اك اهلل أ اعلــم رعــ

الصالة ل الس ي ةل بشـر  أ  عكـو  اخصـل   سـت بال  لل بلـة ع ـد افتتـا  الصـالةل  لا إباحة 
إل جهــة ال بلــة إ  دارت الســ ي ة لم هــا  وعــدور لااليــت بال إ ا خشــ  خــروب الواــأ وعســ ط

  ل صالة ال رعاة دو  ال افلة. وهوايت بالل إ  أ ك    لا؛ لوجوب اال
صـلى اهلل ال ـِّ  يـ  اد و ل أو خاف المر  ال يام إ  شو علي  الصالة ل الس ي ة ااعدا   وجتوز
]روا  البــريار  إال أن تخههاف الغههر " فيههها قائاهها   صهه "عــن الصــالة ل الســ ي ة ف ــال:  ويــلم عليــ 

 .والدارال  وصحح  احلانم[
ــرَ  وَعــنح  ٌ ل أَأَنحــريحلغ َف غَصــلص  فحيــ حص( اَــاَل:  أَرَأَعحــأَ عحجر اَــاَل: اـغلحــأغ لحَعلَــاءر: )ابحــنح جغ إح ح َنــاَ  اـغــرح ح َيــاحح
 [.(522/ 1عبد الرزا  )  ا ص] فـَ َـَعمح(. َحاَبَا؛عَح َ حبحوح َأصح  إح ح )

رعــرة وأبــا ه اخلــدرهجــابر بــن عبــد اهلل وأبــا يــعيد  صــحبأعبــد اهلل بــن أ  عتبــة اــال: ) وعــن
 (الشـاطئ– علـى اجلـد و ل مجاعة أ هم بعاـهم وهـم ع ـدر  ي ي ة فصلوا ايا ا   لاهلل ع هم  رهلل 

 .]روا  يعيد بن   صور وصحن إي اد  ا لباين[
 في النَال: الصالة

د  شـ ة ع ـد خلعـ ل واايـالم أ  اخصلاف عادة  ـا علـبو نعـال ل واـد جيـ اعلم بارك اهلل فيا
  .إ  نا  طاهرا   ا علب يأصل ال حرب عليا إ عغلا ل ف عسر فال عغكلحا  االدعن 
 

 



 (9) 

 نظارة:ب  ان يلل السجوا
 ـــن ا رض  اوأن ـــ اجبهتــ أو ك ـــالصــالة  تدتلـــبو نظـــارة وأر اخصــلاف  أخـــ أ  ــإ ا ن
ابــن عبــا  رهللــ  اهلل ع همــا عــن ال ــِّ صــلى اهلل عليــ  ويــلم اــال:  عــنل صــحيحة افصــالت

 ]روا  البخاره و سلم[. "وال وَرا   كك ثوقا  أن نسجد على سبَة أعظم وال ن ُأمرنا"
 :الصوم
عـدم دخـول اخـاء  ا لـ  علـى   ـو ون أ صـائما   إل البحر للسباحةأخ  اخسلم   هبأإ ا 
   الســــباحة ليســــأ  ــــن  ين؛صــــح االمــــوص وااليــــتحمام وصــــو  اجــــاز لــــ اجوفــــإل 

 .أو إفساد صو   اخ لرات وال دلي  عثبأ ل  رمي ا تسال الصائم
ــيطح حلــدعو  لســبنتأ   ادخــول اخــاء إل اجلــوف فــال جيــوز لــإ ا  لــ  علــى الظــن  أ ــا بحــنح  َل ح

َرَة  ــالَ اهلل ع ــ   رهللــ َصــبـح ــ اـغلحــأغ  :َا حينح  ولَ عَــا َريغ ــ ح ــوءح  الل ــ ح: َأخح ــاَل:  صَعــنح الحوغهللغ ههِب ِ "َا ال ُوُضههوَء  َأس 
ِتن َشهاِ  ِإالَّ  يَوَخلِّ   قَهي َن اأَلَصاِقِع َوقَهاِل   ِفه ]روا  أبـو داود والح ـوه وابـن  اجـ  وصـحح   َأن  َتُكهوَن َصهاِئا ا" ااِلس 

 .ا لباين[
فــدخ  اخــاء إل  -دخولـ  لظـنوحالـة  لبــة ا لحالـة  لبـة الظــن عـدم دخـول اخــاء أه–انممــو ل البحـر ل نــال احلــالتا  فـ  ا

  .[(6/214انظر: الشر  اخمتع )]جوف  فصو   صحين إ ا ع عتعمد 
 لبحر:يلقيِ ا ما

واخرجــا   ةةلــللوا واحليتــا ســما نالر أو علــى شــاط   ف ــوف البحــر شــي ا   فــ  ا ن ــأ ل البحــ
لعـدم  لزنـاة فيـ  ع ـد اجلمهـور الو  لأخـو  جـازعكـو  فيـ  ولـيو لـ  صـاح    ـاوحنـو ل  والع  

 .[(624/ 1اخم  )و  (4/464فتن الباره )]راجع في  وجود نص  ن نتاب أو ي ة بوجوب الريناة 
مــن وجــد  فهــو لــ ؛ و لــا    الــوه  البحــر ع ــد خــوف  ــر  الســ ي ة فل ــى ل ــا عغ  لانــوو 

 .[(6/311(ل وانظر: اخم  )21/72) الشر  اخمتع]أل ا  اد ختلى ع   وع عرد أ  عكو   لكا  ل  
 :طاعة والحاجةالبحر لل ركوب
ب للحاجــــة  ونـــوا إ ا نـــا  الرنـــو  لجـــائري وطلــــ  العلـــم اجلهـــادنـــاحلج و   لللاعـــةالبحـــر  رنـــوب

بحنح َ الـحار رهللـ  اهلل ع ـ ل اَـاَل: َنـاَ  َريغـولغ اهللح صـلى  أنوح عن  نالعالب والت ارة وحنو  لال
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ــ غل وََنانَــأح أغمُّ َحــرَامر َ حــَأ عغَبــاَدَة بحــنح  لحَحــاَ  فـَتغلحعحمغ خغ غ َعَلــى أغمص َحــرَامر بح حــأح  ح اهلل عليــ  ويــلم عَــدح
َها رَ  ل َفَدَخَ  َعَليـح لح  رَأحَيـ غل فـَ َـاَم  لي يغولغ اهللح صلى اهلل عالص ا حأح ويلمل َفَ طحَعَمتح غل َوَجَعَلأح تـَ ح

: فـَ غلحـأغ  ـَحاغ اَالَــأح َ َو َوهغـَو َعاح ــتَـيـح كغَا عَــا  :َريغـولغ اهللح صـلى اهلل عليــ  ويـلمل  غ  ايح ـحح َوَ ــا عغاح
هِر، ِمن  ُأمَِّتي ُعِرُضوا َعَليَّ ُغزَ  نَاسأل "اَاَل:  صَريغوَل اهللح  اة  ِفي َسِبيِ  اهلِل يَهر َكبُهوَن ثَههَبَ  ههَوا ال َبح 

هها َعلَههى اأَلِسههرَِّة َأو  ِم  ههَ  ال ُالُههوأِل َعلَههى اأَلِسههرَِّة" : عَــا َريغــوَل اهللح! ادح غ اهلَل َأ ح  ُمُلوك  : فـَ غلحــأغ اَالَــأح
ـــ ح جَيح  ـــ  ويـــلم َعَل ـــولغ اهللح صـــلى اهلل علي ـَــا َريغ ـــَدَعا هَل ـــ ـحهغمح َف ـــَو   غ   ل ح َ َو َوهغ ـــتَـيـح َوهلَلـــَع رَأحَيـــ غل  غ  ايح

كغَا عَـا َريغـوَل اهللح  ـحح : َوَ ا عغاح َزاة  ِفهي ن  ُأمَّتِهي ُعِرُضهوا َعلَهيَّ غُهِمه نَهاسأل "اَـاَل:  صَعاحَحاغ فـَ غلحأغ
: فـَ غلحــأغ  َنَمــا َسههِبيِ  اهلِل " ــ ـحهغمحل اَــاَل: عَــا َريغــوَل اهللح ادح غ اهلَل َأ ح جَيحعَ  :اَــاَل لح اَ و لح اَالَــأح َلــ ح  ح

" ِْ رَ  ِمَن اأَلوَّلِيَن" َأن  ـَا  فـَرَنحَبأح الحَبحح َياَ ل َفصغـرحعأح َعـنح َداب تحَهـال حح لح َزَ ا ح  غَعاوحعَـَة بـحنح َأ ح يغـ ح
رحل فـََهَلَكأح  أح َخَرجَ  َن الحَبحح  .]روا  البخاره و سلم[ ح

َامِ:  صيد البحر ُو
َامِ:ات ل وهو احل   ن حيوان البحر: صيد  .[(135: صالكرمي الرمحن  ) تيس ] وهو اخيأ   ها ُو

يــواء نانــأ  لوحيــ  أنلهــا طــاهرةتــ   يتو  مجيــع حيوانــات البحــرل صــيد ســلمعبــا  لــا أخــ  اخ
ههرِ  ُأِحهه َّ }اهلل تعــال:  ل ــولمسكــا  أو  ــ  ؛  ُِ{ َلُكههم  َصههي ُد ال َبح  ََاُمهه َُ أه:  [(46آعــة  جــريءيــورة اخائــدة )] َو

لصكــم وَحــَر كمل و ــا ع  اأعهــا اخة  ــو  طــره  مســ لكــم أحــ  ا رــار الــوه صــدمتو  ل حــال حح
  .[(22/57البيا  ) جا ع]تصيدو   ن طعا   الوه اتل    َر ى ب  إل ياحل  

ُِ" ،الطَُّههوُر َمهاُؤهُ  ُههوَ ": ف ـال صلى اهلل علي  ويلم عـن  ـاء البحـر ل ِّا   يغ  دوا  ال ِحه ُّ َمي َتتُه
  .[(374/ 2وصحح  ا لباين ل السلسلة الصحيحة )اب الس ن   أصحا]رو 
 الا ادو  لعمر رهلل  اهلل ع هما: آن   ا ط ا على اخاءص اال: إ  طافي   يتة ابن   ويغ 

 [.ا لباين وصحح الدارال   روا ] ح " ميتِو  ،"إن ماءه ُهورريول اهلل صلى اهلل علي  ويلم: 

راجـع الشـر  اخمتـع البـن ]  ـن صـيد وطعـام و ـ   ـن مسـا وحيتـا   ـن البحـر  ببيع وشـراء  ـا  ـر  وزوجي

 [.(2/31عثيما )
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 : بحرمن ما  في ال حكم
 ـا  فيـ لليـدفن  تـ خ   في ـ دف   ل رب ال  وال  انعل  وأ كنالس ي ة  أو ات ل البحر   ن
 .[(1/477) انظر: اخم ]ون ن وصل  علي  وأل   ل البحر   وإال  س ل افوا علي  ال ساد ع
ل البحر ونا   ن اخت ا وصل   ن ال عيم  ا عصل   ن اغ  ل ال ل وإ  نا   ن    أل ف  

 .[(52)ص:  الرو  :انظر]إل روح  وبدن   ن العواب  ا عص  إل ال بور  وص اهلالكا 

 لشــهيد إ ا ع عكــن يــب  رنوبــ  البحــر أو  راــ   عصــية فهــوالبحــر و ــ    ل  راــا   ــات   ــنو
ــَرَة رهللــ  اهلل ع ــ  َأ   رَ عــ ــولَ ن َأ ح هغَرعـح ــاَل:  يغ َنَاهها"اهللح صــلى اهلل عليــ  ويــلم َا ِشههي  قَهيه  رَُجهه أل َيا 

 "ُِ ُِ، فَهَغَفهَر لَه َن َوو أل  َعَلى الطَّرِيِق، َفَأخََّرُه َفَشَكَر اهللُ لَه  الشُّهَهَداءُ " اَـاَل:  غ  ِقَطرِيق  َوَجَد ُغص 
َُوُن َوال   َسةأل: ال َاط  مِ  ،َاب طُهونُ َخا  ٍُ ال َههد  ]روا  البخـاره َوالشَّهِهيُد ِفهي َسهِبيِ  اهلِل"  ،َوال َغرِيهُق َوَصهاِح

 .و سلم[

وإ ا ع ععثـر عليـ  فيصـلى عليـ   لوعك ـن وعصـلى عليـ  نـ ه  يـأ س وجد المرعو ف ن  عم وإ ا
 صالة المائ .

 :السباحة
البلالة والكس  با أفراد  وجمتمع ل      اايالم دعن الويلية واجلصد والعم ل مي ع  ن ت ش 

جابر بن عبـد اهلل وجـابر  رأعأأ  ربا  اال:  بنعلاء  عن لتعلم السباحةأ  عللمسلم  ف با 
ل  ااخر: نسلأص مسعأ ريول اهلل  ف ال لبن عم  ا نصارعا عرمتيا ل فم  أحدمها ف لو

أو  لهههو،فهههو لغههو و  "كهه  وههيء لههي  مههن ذكههر اهلل عههز وجهه صــلى اهلل عليــ  ويــلم ع ــول: 
 تَلهممالعبتهِ أهلهِ، و فرسهِ، و  ِو تأايب ،قين الغرضين الرج سهو إال أرقع خصال: مشي 

 .]روا  ال سائ  والل اين وصحح  ا لباين[ السباحة"
 أراد السباحة فعلي   راعاة  ا عل : ف  ا
 وعورة الرج   ن السرة إل الرنبة. ؛العورة يح .0
 ال ساء.االختال  با الرجال و  جت   .2
وتــرك  رلوا  نــار وا  ــر بــاخعروف وال هــ  عــن اخ كــ لعلــى الصــلوات ل أوااهتــا احملافظــة .3

  اال فائدة    .
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 البصر ونا ا  ى و    لا  ن أخال  حس ة وفاائ  نرمية.  ع .4
 :كالرج  مع مراعاتهاأن تغتس  وتسبح   لها والارأة
 .أو جمموعة  ن ال ساء ال مبحرمأو وليها إ  ع تكن  تريوجةل وال خترب إ لزوجها إ   .0
متا ا   ن وجود الرجال ا جان ل وال جيوز هلا خلع اخالبو ل  كـا   ـ    اخكا خلو .2

 آ ن.
 حمتشمة ال تصا بشرهتا وال تكشا جسدها. البو فا اهللة  لبو .3
 التريام ااداب وا خال ل واحملافظة على العبادات. .4

 البحر: في حتكار أماكنا
فـــال جيـــوز  حـــد أ  حيميهـــا وجيعلهـــا ل  لواخ ـــافع ســـما البحـــر نثـــ ة الل   ل ـــةوغجـــدت  إ ا

ــــالَ  ل[(21/24الشــــر  اخمتــــع )]   ال ــــا  فيهــــا شــــرناء  ؛ لكــــ  ــــ ح َوَيــــل َم:  َا ــــولغ الل ــــ ح َصــــل ى الل ــــ غ َعَليح َريغ
ِلُاونَ "  .[د وصحح  ا لباينروا  اا ام أمح] "َوالنَّارِ  ألال َااِء َوال كَ  الث  ُورََكاُء ِفي ثَ  ال ُاس 

  واللاعة.أ ا إ ا اا أ الدولة بت ظيم الشواطئ لصاحل ال ا  فال ب   وعلى اجلميع االلتريام 
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 نبوية آاابال اني:  الابحث
 

الت دب مبا نا  عن اعلم أرشدك اهلل للاعت  أن  ال ع بم  خسلم أ  عم   عن  نر اهلل تعالل و 
ك أخـ  اخصـلاف  نـرغ   ويلم  ن آداب حسـ ة وأخـال  محيـدةل لـوا أغ علي  نبي ا صلى اهلل علي

 الس ة ال بوعة الشرع ةل   ها:بعع نصوص جبملة  ن ااداب الكرمية ايت بلتها  ن 
 

 :السفينةركٍ  إذا الدعاء
ع بمــ  علــى اخســلم أ  عغكثــر  ــن الــدعاءل واــد ثبــأ ل الســ ة دعــاء خــن رنــ  دابــةل وال بــ   

تغ َعلحي ــا  َعــنح  ا رنبــأ ل الســ ي ةل ب ـول هــوا الــدعاء إ اهلل ع ــ   رهللــ َعلحــىص بـحنح َربحيَعــَة اَــاَل َشــهحدح
َلــ غ  لَوأغتحــَى بحَداب ــةر لحيَـرحَنبَـَهــا ــا َوهلَلــَع رحجح ــمح الل ــ ح  لفـََلم  رحَهــا  لالرصَنــابح َاــاَل: بحسح ــتَـَوى َعَلــى َ هح ــا ايح فـََلم 

ــدغ لحل ــ ح  غ  َاــاَل: مح ههرِنِيَن َوِإنَّهها ِإلَههى رَقهِّنَهها  يوِ ال هه ب َحانَ ُسهه} َاــاَل: احلَح ُِ ُمق  َسههخََّر لَنَهها َهههَوا َوَمهها ُكنَّهها لَهه
َقِلبُههههونَ  ــــدغ لح َلُانه  مح ــــرغ ثَــــاَلَث َ ــــر اتر  لثَــــاَلَث َ ــــر اتر  ل ــــ ح {  غ  اَــــاَل: احلَح بَـ  غ  اَــــاَل:  ل غ  اَــــاَل: الل ــــ غ َأنح

ــ يغــبحَحاَنَا إحينص  ــأغ نـَ حسح اَ  لفَ حن ــ غ اَل عـَمح حــرغ الــوُّنغوَب إحال  أَنحــأَ  فَــا ح حرح  ح    ََلمح َف حيــَ : عَــا  ل غ  هلَلــحح
ـــنح أَ  ـــةح ح حَا  ح ـــَ  الحمغ كحأَ  ءر  َشـــ هأَ ح صـــلى اهلل عليـــ  ويـــلم فـََعـــَ  َنَمـــا  اَـــاَل: رَأَعحـــأغ ال  ـــِّح   صهلَلـــحح

: عَا َريغو  َا فـَ غلحأغ ـنح أَ  لَ فـََعلحأغ  غ  هلَلحح كحأَ  َشـ هالل  ح  ح ٍُ ِمهن   ِإنَّ " اَـاَل: صءر هلَلـحح َ َجه رَقَّهَ  يَه
نُوَب َغي رِ  يُذنُوقِ  يَعب ِدِه ِإَذا َقاَل اغ ِفر  لِ  َلُم َأنَُِّ اَل يَهغ ِفُر الوُّ  َ  .[ا لباين وصحح  روا  أبو داود والح وه]" ييَه

 
 

 فلما وصل ا إل الشاطئ نسي ا  ندعو  ل البحر أ  ع    ي ي ت ا
   احلافو اهللو ا ي ل ا   اجلو ل أ ن ول دعة ونرن 
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 جزيرة:  وص إذا الدعاء

ــةَ  عــناعلــم رعــاك اهلل أ    ــن الســ ة ع ــد نريولــا   ــريال  أ  تــدعو اهلل تعــالل  َل ــيمر  َخوح بح حــَأ َحكح
ي َة  نَهَزَل َمن هزال   ن  مَ ": عـَ غولغ : مسَحعحأغ َريغوَل الل  ح صلى اهلل علي  ويلم االأاهلل ع ها  رهلل السَُّلمح
ِِ التَّامَّها ِ  :ثُمَّ َقالَ  ءأل َحتَّهى يَهر َتِحهَ  ِمهن  يلَهم  َيُضهرُُّه َوه ،ِمهن  َوهرِّ َمها َخلَهقَ  َأُعوُذ ِقَكِلَااِ  اللَّه

ِِ َذِلَ "  ل ف  ا وصلأ أخ  اخصلاف جريعرة ل البحر فال ت سى هوا الدعاء.]روا   سلم[ َمن زِِل
 عند قضاء الحاجة: التستر

 َعـنح دع  ا حيو على السح وا خـال  احلميـدةل فعلـى اخسـلم أ  عسـتح إ  أراد ااـاء حاجتـ ل 
َ  َأ   اهلل ع    رهلل َجابحرح بحنح َعبحدح الل  ح  صلى اهلل عليـ  ويـلم َنـاَ  إحَ ا أَرَاَد الحبَــرَاَز انحلَلَـَو َحـىت   ال  ِّح

 .[وصحح  ا لباين ]روا  أبو داوداَل عـَرَا غ َأَحٌد 
 جلوسهم: وأماكنعن قضاء الحاجة في ُريق الناس  النهي

احور بارك اهلل فيا  ن التبول والتمو  ل طرعو ال ا  وأ انن جتمعاهتمل و ـن  لـا شـواطئ 
ــــَرَة  َعــــنح ل البحــــار ــــوَل الل ــــ ح صــــلى اهلل عليــــ  ويــــلم اَــــاَل: َأ   اهلل ع ــــ   رهللــــ َأِبح هغَرعـح  اتهَُّقههههوا" َريغ

ََّانَهي ِن"  يَُرِيهِق النَّهاِس َأو  ِفه يى ِفهَخلهيَهتَ  الَّهِوي" اَـاَل: ص: َوَ ـا الل ع انَـا ح عَـا َريغـوَل الل ـ ح الغوااَـ لاللَّ
 .]روا   سلم[ِظلِِّهم " 
 الخالء: ذكر

 كـا  –على اخسلم االاتـداء بـال ِّ صـلى اهلل عليـ  ويـلم ل نـ  أحوالـ ل فـ  ا أراد دخـول اخلـالء 

عليــــ  أ  عــــدعو بالــــدعاء الــــوه علمــــ  ال ــــِّ صــــلى اهلل عليــــ  ويــــلم أو اخلــــروب   ــــ  ف -ااــــاء احلاجــــة
ُّ صــلى اهلل عل أَنَــور  عــنللصــحابة رهللــ  اهلل عــ همل  يــ  ويــلم إحَ ا رهللــ  اهلل ع ــ  اَــاَل: َنــاَ  ال  ــِّح

اَلءَ   .لم[]روا  البخاره و س َأُعوُذ ِقَ  ِمَن ال ُخُبِث َوال َخَباِئِث" نِّيإِ  اللَُّهمَّ "اَاَل:  َدَخَ  اخلَح
ــَن الحمَــائحطح اَـــاَل:  َنــا َ صــلى اهلل عليــ  ويــلم   ال ــِّاهلل ع هــا َأ    رهللــ  َعائحَشــة وعــن إحَ ا َخــرََب  ح
َراَن َ "  .]روا  أبو داود والح وه وابن  اج  وحس   ا لباين[ "ُغف 

 احلاجة. ل ااء اخالبوعرعد رفع  ع د ا دعاء الدخول البحر ع ول لنا    ف  ا
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اخكـا  الـوه نـا    ـن بـَعغـدَ ع ول دعاء اخلـروب  ـن المـائط إ ا  ت حاج ء ن ااا نتهائ ا وع د 
 حاجت  في .  ع ا

 هاجْ: إذايقول  ماو  سٍ الريح تحريم
 اــال اهلل تعــال: ــن نعــم اهلل علــى ال ــا ل واــد  مــ  بــا طياهتــا الــد ار واخلــرابل  الرعــا  هــو 
هها} ِايَهه فَهَلاَّ ِبَ  َأو  ههتَهق  ُه َعاِرض هها ُمس  ِِ رََأو  َ َجل ُتم  قِهه ههتَه ِطُرنَهها قَهه   ُهههَو َمهها اس  ِتِهم  قَههاُلوا َهههَوا َعههاِرضأل ُما 

هَبُحوا اَل يُههَرى ِإالَّ َمَسهاِكنُهُهم  َكهَوِلَ   ء  قِهَأم ِر رَقهَِّهها َفَأص  رِيحأل ِفيَها َعَوابأل َألِيمأل * ُتَدمُِّر ُك َّ َوهي 
هههِزي  هههرِِمينَ َنج  َم ال ُاج  الشـــدائد أو  هـــور عال اهتـــا عتوجـــ  العبـــد  ع ـــدو  [(13ل15) ا ح ـــاف]يـــورة { ال َقهههو 

ع ـد اشـتداد الـرعن أ  ويـلم   ف ـد أرشـدنا نبي ـا صـلى اهلل عليـ لبـ   سـتميثا   ب لب  إل اهلل داعيـا  
بـن نعـ  رهللـ  اهلل ع ـ   أغ  عـنها يبحان   ن خ ها ونستعيو بـ   ـن شـرها؛ لنس ل  ن أري

َرُههههوَن،  الَ " اـــال : اـــاَل ريـــولغ اهللح صـــلى اهلل عليـــ  ويـــلم: هههُتم  َمههها َتك  َتُسهههبُّوا الهههرِّيَح، فَهههِ َذا رََأيه 
 ِِ أَُلَ  ِمن  َخي ِر هِوِه الرِّيِح َوَخي ِر َما ِفيَها وَخي ِر َما ُأِمَر   ِق َُوُذ ِقَ   ،فَهُقوُلوا: اللَُّهمَّ إنَّا َنس  َونَه

ِِ"ِفيَهههها َوَوهههرِّ َمههها ُأِمهههَر    اِمهههن  َوهههرِّ ههههِوِه الهههرِّيِح َوَوهههرِّ َمههه  .]روا  اا ـــام أمحـــد والح ـــوه واـــال: حســـن صـــحين[ قِههه
 :وظلهماألذى عن ُريق الناس  إماُة

عا  ن تستمتعو  بالرحالت إل البحر حافظوا على ياحل   ن تلوعث ل أو إل اء ب اعـا  فحافظوا
اللعام والشراب ل    أ ان ها اخعدة لولال ب  إ  وجدمت   نم اصر ف و وا أنـتم مبـا جيـ  

 . ىكم  ن ال ظافةل وإ اطة ا علي
   

 هلم نوه الرحم الش يو فكنح       أه  ودر  إ ا صاحبأ او ا  
 فتب ى ل الري ا  بال رفيو      اومر  وال ت خو بريلة ن 

 

ُك ُّ ِإن َسان    ِلقَ خُ  ِإنَُِّ "اهلل علي  ويـلم:  صلىالل  ح  َريغولغ  اَالَ : االأاهلل ع ها  رهلل  َعائحَشةَ  عن
ِصه    ينِ ِمن  قَ  َِ  ،آَاَم َعَلى ِسهتِّيَن َوَثالَِثَاائَهِة َمف  َِ َوَحِاهَد اللَّه َِ َوَسهبََّح  ،َفَاهن  َكبهَّهَر اللَّه َوَهلَّهَ  اللَّه

تَهغ َفَر اللََِّ  َِ َواس  َُرِيهِق النَّهاسِ  ،اللَّ َُرِيهِق النَّهاسِ  ،َوَعهَزَل َحَجهر ا َعهن   ها َعهن    ،َأو  َوهو َكة  َأو  َعظ ا 
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هه  َ ههتِّيَن َوال َّالَِثِاائَههِة السُّههاَلَمى ،ُروف  َأو  نَهَهههى َعههن  ُمن َكههر  َوَأَمههَر ِقَا ِشهه ؛َعههَدَا تِل ههَ  السِّ ُِ َيا   يَفِ نَّهه
ُِ َعِن النَّاِر" َس َزَح نَهف  َمِئو  َوَقد  زَح   .]روا   سلم[ يَهو 

أنــو بــن  الــا رهللــ  اهلل ع ــ  اــال: نانــأ شــ رة تــة ه ال ــا  ف تاهــا رجــ  فعريهلــا عــن  وعــن
رأيتههِ يتقلههٍ فههي ظلههها فههي  فلقههد"اــال: اــال نــِّ اهلل صــلى اهلل عليــ  ويــلم:  لل ــا طرعــو ا
  .]روا  اا ام أمحد واال ا لباين: حسن صحين[ الجنة"
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 منتقاة فوائدو  اررال الث:  الابحث
 

 ـن ارأهـا ول هوا اخبحو  نرت بعع الدرر وال وائدل يائال  اخول تبارك وتعال أ  ع  ع  ـا 
 أو مسعها. 

َع اَلمِ }اــال اهلل تعــال:  - ههِر َكههاأل  ِِ ال َجههَواِر ِفههي ال َبح  أه: و ــن أدلــة  [(41)]يــورة الشــورى  {َوِمههن  َآيَاتِهه
ههِر{رمحتــ  وع اعتــ  بعبــاد    ــن الســ نل واخرانــ  ال ارعــة والشــراعيةل الــا  ــن  }ال َجههَوار ِفههي ال َبح 

لكبـارل الـا يـخر هلـا البحـر الع ـابل وح ظهـا  ـن التلـام وه  اجلبـال ا }َكاألع الِم{مها ظَ عح 
ا  وابل وجعلها  ملكم و م  أ تعتكم الكث ة إل البلدا  وا الار البعيدةل ويخر هلا  ـن 

 .]ت س  السعده[ ا يباب  ا نا   عونة على  لا
ع ـ  )علـى  اـال: )ل البحـر( وع أخ  احلبي  لـو أ ع ـأ ال ظـر ل ااعـة فسـت د أ  اهلل تعـال

ليــــدل علــــى أشــــياء ع تكــــن ل ال ــــدمي ووجــــدت ل احلاهللــــر  واجلــــواب:  أتعلــــم خــــا اص لالبحــــر(
 ع د ا ارأت علي  البحو[. -ح ظ  اهلل تعال–]أفادين ب  شيخ ا عايا ا يل   المواصة ي ي ة تس   أ اخاءنالمواصاتل و 

َري ِن } اال اهلل تعال: البحر منِ ما هو عوب ومنِ ما هو مالح، - َوُهَو الَِّوي َمَرَج ال َبح 
ُجور ا ر ا َمح  نَهُهَاا قَهر زَخ ا َوِحج  َََ  قَهيه    [.(54)]يورة ال راا   {َهَوا َعو بأل فُهَرا أل َوَهَوا ِمل حأل ُأَجاجأل َوَج

وهـ  ا رـار السـارحة علـى وجـ   :البحر الَهوب لأه: وهو وحد  الوه  رب البحرعن علت يا 
نَهُهَاههها وجعـــ     عـــة نـــ  واحـــد   همـــا  صـــلحة للعبـــادل  ،والبحهههر الالهههح لا رض ََهههَ  قَهيه  }َوَج
هههها{ حي ــــري  ــــن اخــــتال  أحــــدمها بــــااخر فتــــوه  اخ  عــــة اخ صــــودة   هــــا  أه: حــــاجريا   قَهر زَخ 

ُجور ا{ ر ا َمح   .]ت س  السعده[ حصي ا   أه: حاجريا   }َوِحج 
 .با   رد و ثىن ومجع  ا مرة 34البحر في القرآن الكريم  ذكر-
 لســا ]َأمجـع َأهــ  اللمـة َأ  الـَيم  هـو البحـر  واـدل مهرا  8الهيم فهي القههرآن الكهريم  ذكهر-

 .[(112/ 2فتن الباره )و  ل(3/32العرب )

وهو  ن ت دمي الصـ ة علـى  ل: لسعة علم وصا بولا لعبا  بناهلل  عبدل ص ةٌ  (البحر) -
 .[(4/655تن الباره )ف]علي   ن ن  صار علما    ل بالمة ل تعظيم اخوصوف لاخوصوف
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ل  التبيــا ابــن ال ــيم/ ] وعــوه   ــاؤ  عــوم ال يا ــة وعصــ  نــارا   ل ــاء ب ــدرة اهلل و لــوءٌ  حمبــو ٌ  (البحههر) -

 .[(263أاسام ال رآ  )ص: 

صلى اهلل علي  ويـلم  : مسَحعحأغ ال  ِّح اَالَ اهلل ع    رهلل َجابحرر  َعنح  ،إقلي  على البحر عرش -
 : ههرِ َعههر   ِإنَّ "عـَ غــولغ ِتنُههوَن النَّههاسَ  ،َش ِإق ِلههيَ  َعلَههى ال َبح  ََههُث َسههَرايَاُه فَهيَهف  فَههَأع َظُاُهم  ِعن ههَدُه  ،فَهَيبه 
نَهة "  ُههم  َأع َظاُ  ِإق ِلههيَ   ِإنَّ ": اَـاَل َريغـولغ الل ـ ح صـلى اهلل عليـ  ويـلم: اَـالَ اهلل ع ـ   رهللـ  وَع حـ ِفته 

ََُث سَ  ُِ َعَلى ال َااِء ثُمَّ يَهبه  نَهة  َيَضُع َعر َو ُِ َمن زِلَهة  َأع َظُاُههم  ِفته  نَهاُهم  ِمن ه َأَحهُدُهم   يجهيءَرايَاُه َفَأا 
ُْ َكَوا وََكَوا ََل  َْ فَهيَهُقوُل: َما َصه ،فَهيَهُقوُل: فَه  َ َأَحهُدُهم  فَهيَهُقهوُل: َمها  يجهيءقَهاَل: ثُهمَّ  ،َوهي ئ ا نَه

 ِِ َرَأِت ُِ َوقَهي َن ام  َن ُْ قَهيه  ُِ َحتَّى فَهرَّق  ُت "َقالَ  ،تَهرَك  َْ َ َم َأن  ُِ َويَهُقوُل: ِن ِِ ِمن  نِي  .]روا   سلم[ : فَهُيد 
/ 27ال ــووه علــى صــحين  ســلم ) شــر ]ا رض  نــواح  لو  ــ  عبعــو يــراعا   البحــر -إبلــيو أه–أ   رنــري   و ع ــا 

257)]. 

 ركٍ البحر من األنبياء: من -
لصــــالة علــــيهم ا وموسههههى ويههههون  نههههوح هــــةالء:  ــــنثبــــأ أ  بعــــع ا نبيــــاء رنــــ  البحــــرل و 

 والسالم.
ههَنِع ال ُفل ههَ  قَِأع يُِننَهها } بــ  ر  ــن اهلل تعــالل اــال تعــال:الســ ي ة  صــ عالســالم  عليــ  نههوحف َواص 

ُِب ِني ِفهههي الَّهههِويَن ظََلُاهههوا ِإنهَُّههههم  ُمغ َرقُهههونَ  ِينَههها َواَل ُتَخههها ونـــادى اب ـــ  ل نـــ   [(47)]يـــورة هـــود  {َوَوح 
ههِري ِقِهههم  ِفههي َمهه}  عــ .... ههِزل  يَهها قُهنَههيَّ  ونههاايو ج  َكال ِجبَههاِل َوِهههَي َتج   َ ُِ وََكههاَن ِفههي َم نُههوحأل اقه نَهه

َََنا َواَل َتُكن  َمَع ال َكاِفرِينَ  ٍ  َم  .[(31)]يورة هود  {ار َك
نَها } بوح   ن اهلل تعال     ف ال يبحان : علي  السالم ل البحر ط ال   موسى أغل  و  َوَأو َحيه 

َزنِهي ِإنَّها رَااُّوُه ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأن  َأر   ِِ ِفي ال َيمِّ َواَل َتَخاِفي َواَل َتح  ِِ َفأَل ِقي ِْ َعَلي  ِِ َفِ َذا ِخف  َِي ِض
البحـــر بعصـــا   هللـــرببـــوح   ـــن اهلل تعـــال و  ل[(7)]يـــورة ال صـــص  {ِإلَي هههِ  َوَجهههاِعُلوُه ِمهههَن ال ُار َسهههِلينَ 

َنا ِإلَ } ل اال تعال:فان لو اث  عشر طرع ا   هَر فَهانه َفَلَق َفَأو َحيه  َََصهاأَل ال َبح  ى ُموَسى َأِن اض ِرب  ِق
ََِظهههيمِ  ِا ال   لو ـــن  عـــ  موسهههى ف  ـــااهلل البحـــر  فلـــوو  ل[(64)]يـــورة الشـــعراء  {َفَكهههاَن ُكههه ُّ ِفهههر    َكهههالطَّو 

َِهههيَن } ل اـــال يـــبحان :وأ ـــر  فرعـــو  وج ـــد  َا ُِ َأج  ََههه نَههها ُموَسهههى َوَمهههن  َم نَههها  *َوَأن َجيه  ثُهههمَّ َأغ َرقه 
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ََخرِينَ ا َفان طََلَقها َحتَّهى ِإَذا رَِكبَها } ل اـال تعـال:الخضهرورن  السـ ي ة  ـع  ل[(66ل65)]يورة الشعراء  {آل 
َْ َوي ئ ا ِإم ر ا َلَها َلَقد  ِجئ  تَهَها لِتُهغ ِرَ  َأه   ... [(72)]يورة الكها  {ِفي السَِّفيَنِة َخَرقَهَها َقاَل َأَخَرقه 

ُِ ال ُحهوُ  َوُههَو ُمِلهيمأل } اـال اهلل تعـال:، البحـر لم السال علي  يون  احلوتغ  والت م  {َفال تَهَقَاه
َََراِء َوُهَو َسِقيمأل } ل اال يبحان : ال  إل وأل ا ل [(231) ]يورة الصافات نَاُه قِال   ل[(235) ]يورة الصافات {فَهَنَبو 

ِِ َوجَ }اال يبحان :  لع لا  ناهلل علي  ش رة  أنبأو  َنا َعَلي  ِطين  َوَأنه َبته   ]يـورة الصـافات {َرة  ِمن  يَهق 

(236).]  
 .ْبرا  عثبأ أن  رن   فلماهلل علي  ويلم  صلى محادنبي ا  أ ا
 قكهر أقهوصـلى اهلل عليـ  ويـلم البحـر وال  النبيعرنـ   وعشيا اايالم رمح  اهلل تعال: ] اال
 .[(12/426ال تاوى ) جمموعة][ عاروال 

 هلل عنهم:رضي ا الصحاقةركٍ البحر من  من -
   هم:رجاال  ونساء ل مجاعات وفرادىل واد رن  البحر الكث   ن الصحابة 

أمحد: مسعـأ  ـن  عـا  بـن هشـام عـن أبيـ  عـن اتـادة عـن يـعيد بـن اخسـي  اـال:   اا ام اال
قن عبهد اهلل  ُلحة البحر منهم: فياهلل علي  ويلم  صلىريول اهلل  أصحابنا  نا   ن 
  .[(3/273م/ بدائع ال وائد )ابن ال ي] وسَيد قن زيد

فمـــات ل  لفهههي البحهههر أقهههو ُلحهههة غازيههها   خهههرج: اـــالاهلل ع ـــ   رهللـــ  الـــا  نأنـــو بـــ عـــنو 
 فانتظروا ب  يتة أعام حىت وجدوا ل  بعـد يـبع  كانـا   لعدف ون  في  فلم جيدوا ل   كانا   لالس ي ة

  .[(5/41الكب  ) اخع مالل اين/ ]عدف ون  في  وع عم  نما هو 
 حهدثني" خلـ  ف ـال: يـلمال ـِّ صـلى اهلل عليـ  و  أ اهلل ع هـا  رهللـ ايو   أن فاطمة بعو 

فألجهأتهم الهريح إلهى جزيهرة فهي البحهر  ،ركهٍ البحهر فهي أنهاس مهن أهلهِ أنهِالداري  تايم
]روا   فـونر حـدعو اجلسايـةفقالهْ: أنها الجساسهة"  ؟فقالوا: ما أنْ ،ف ذا هم قداقة أهلٍ

 . سلم[الل اين وأصل  ل صحين  

عا ــ  ريــول اهلل  نــا اهلل ع ــ    رهللــ  قههن الحضههرمي الَههالءو ــن رنــ  البحــر  ــن الصــحابة: 
صلى اهلل علي  ويـلم علـى البحـرعن ونـا  ع ـول ل دعائـ : عـا علـيم عـا حلـيم عـا علـ  عـا عظـيم 

 لف جيــ  لودعــا اهلل بــ   عســ وا وعتوهللــ وا خــا عــد وا اخــاء واايــ اء خــا بعــدهم لفيســت اب لــ 
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فمــروا نلهــم علــى اخــاء  ــا ابتلــأ  لهلل خــا اعحهللــهم البحــر وع ع ــدروا علــى اخــرور  يــوهلمودعــا ا
 . [(2/141تيمية/ ال راا  ) ابن]ودعا اهلل أ  ال عروا جسد  إ ا  ات فلم جيدو  ل اللحد  ؛يروب خيوهلم

َرَأة  اهلل ع هما َأ    رهلل َعنح ابحنح َعب ا ر و  رَ  ام  ِْ ال َبح  ر افـََ وَ  رَِكَب  لَرتح إح ح جَن اَها الل  غ َأ ح َتصغوَم َشهح
ــولح الل ــ ح صــلى اهلل عليــ   لفـََ   اَهــا الل ــ غ فـََلــمح َتصغــمح َحــىت  َ اتَــأح  تـغَهــا إحَل َريغ َفَ ــاَءتح ابـحَ تـغَهــا أَوح أغخح

َها   . ]روا  اا ام أمحد وصحح  ا لباين[ويلم َفَ َ َرَها َأ ح َتصغوَم َع ـح
رِيَّةع ال هلا  قنْ ُعَاي     ااءَأسونانأ  َ را نانأ هاجرت إحل بـالد ال  اشـ  فرنبـأ  ؛الَبح 
 .[(4/441اخعاد ) زاد]البحر 

خغ غ َعلَـى  وح عن أنو   ُأمِّ بحنح َ الحار رهلل  اهلل ع  ل اَاَل: َناَ  َريغولغ اهللح صلى اهلل علي  ويـلم عَـدح
ِْ ِمل َحهانَ  َهـا َريغـولغ فـَتغلحعحمغـ غل وَنَ  َحَرام  قِن  ل فَـَدَخَ  َعَليـح انَـأح أغمُّ َحـرَامر َ حـَأ عغبَـاَدَة بـحنح الص ـا حأح

ـــ غلاهللح صـــلى اهلل عليـــ  ويـــلمل َفَ طحعَ  ـــولغ اهللح صـــلى اهلل عليـــ   َمتح ـــاَم َريغ لحـــ  رَأحَيـــ غل فـََ  َوَجَعَلـــأح تـَ ح
: فـَ غلحأغ َوَ ا عغاح  َ َو َوهغَو َعاحَحاغ اَاَلأح تَـيـح كغَا عَـا َريغـوَل اهللح ويلمل  غ  ايح ِمهن   نَهاسأل "اَـاَل:  صحح

ها َعلَهى اأَلِسهرَِّة َأو  ِم  ه َ  ِر، ُمُلوك   ُأمَِّتي ُعِرُضوا َعَليَّ ُغَزاة  ِفي َسِبيِ  اهلِل يَهر َكُبوَن ثَهَبَ  هَوا ال َبح 
: عَـا َريغـوَل اهللح! ادح غ اهلَل َأ ح  ال ُاُلوأِل َعَلى اأَلِسرَِّة" : فـَ غلحـأغ ـ ـحهغمح اَالَـأح فَـَدَعا هَلَـا َريغـولغ  جَيحَعلَـ ح  ح

كغَا عَـا  ـحح : َوَ ـا عغاح ـَحاغ فـَ غلحـأغ َ َو َوهغـَو َعاح ـتَـيـح اهللح صلى اهلل عليـ  ويـلم  غ  َوهلَلـَع رَأحَيـ غل  غ  ايح
ــوَل اهللح  لح اَ و لح اَــاَل  َنَمــا ِمههن  ُأمَّتِههي ُعِرُضههوا َعلَههيَّ غَههَزاة  ِفههي َسههِبيِ  اهلِل " نَههاسأل "اَــاَل:  صَريغ

ـــاَل:  ل َا ـــ ـحهغمح ـــ ح  ح ـــوَل اهللح ادح غ اهلَل َأ ح جَيحَعَل ـــا َريغ ـــأغ َع : فـَ غلح ـــأح ِْ "اَاَل ِْ  ِمهههَن اأَلوَّلِهههيَن" َأن ههه  فَهرَِكبَههه
هههرَ  ـــرحل  لال َبح  ـــَن الحَبحح ـــَا َخَرَجـــأح  ح ـــنح َداب تحَهـــال حح َياَ ل َفصغـــرحعأح َع ـــ ح ـــا ح  غَعاوحعَـــَة بـحــنح َأ ح يغ لح َزَ 
 .]روا  البخاره و سلم[َكأح فـََهلَ 
نــا   لــا ل يــ ة شــا  وعشــرعن ل خالفــة   البحههر مههع مَاويههة الاسههلاون ــا رنــ   أول -

  .[(6/22فتن الباره )]عثما  
 ملوحة ماء البحر وحكاتها: سبٍ-

 ؛ فه  توج   لوحة  ائ .يبوخة أرهلل  و لوحت  :فسببِ
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العظيمـةل ف نـ  لـوال  لوحـة  ائـ   نـنتل   تـاأرا مت ع ننت اخـاء مبـا ميـوت فيـ   ـن احلي :وحكاتها
ف نــ   ثــ اتــ  خلــو ن ولــو أنــنت ل ســد اهلــواء خالااتــ  لــ  فهلــا ال ــا  ب ســاد ل وإ ا واــع أحيانــا  

 .[(3/443اخعاد ) زاد]ع سد اهلواء حىت ميوت بسب   لا خلو نث  
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 ول ال هاعة:-
ىن لا رحلـة يـعيدة وحيـاة آ  ـة  لم  ـةل وأغ نـرك بت ـوى أمت -وف ا اهلل تعال -أخ  اخسلم 

  :وآالئِ التفكر في مخلوقا  اهلل تَالىعن  ةم لاهلل تعال وعدم ال
   

 إل آثار  ا ص ع اخليا ا رض وانظر ت    ل نبات
 ب حدا  ه  الوه  السبيا شاخصات عيو   ن جلا

 ب   اهلل ليو ل  شرعا شاهدات على اا  الريبرجد
 
 
 

  ات المصو  ال ارة الش رة انظر لتلا
  ن حبة   دثرة أبدعها  ن الوه

 أنعم    همرة الوه  اك هو اهلل
 وادرةر   تدرة بالمة  و حكمة

 
 
 

 تدل على أن  الواحد آعة ول ن  ش ء ل 
 أم نيا جيحد  اجلاحد ععصى اال  فيا ع با  نيا

 
على ربوبيت  ووحدانيت ل وأنثر ال ا  اربا   ن اهلل تعال  الدالة تعالإ   البحر آعة  ن آعات اهلل 

أنثرهم خشية؛ لوا  ن أراد ال رب  ن اهلل تعال فال بد لـ   ـن الت كـر ل آعاتـ  وآالئـ  الـا ال 
صى فمن  لا ال ظـر بعـا البصـر والبصـ ة ل البحـر و ـا فيـ   ـن علواـات وع ائـ  دالـة  ل غ

 على ادرت  عري وج . 
 
 

 طمى فَسلح   ن الوه أطماكص البحر باخلن ا غجاب وإ ا رأعأ

 



 (23) 

    

 خاتاة

 اا ام ابن ال يم رمح  اهلل تعال: اال
 
 و ن آعات  وع ائ   ص وعات :  فص  

حىت  لاخكت  ة  الار ا رض الا ه  خل ا   ن البحر احمليط ا عظم جبميع ا رض البحار
ة إل اخـاء ن ريعـرة صـم ة ل ْبـر عظـيمل وب يـة إ  اخكشوف  ن ا رض واجلبال واخد  بال سـب

ولوال إ ساك الرب تبارك وتعال ل  ب درت  و شي ت  وحبسـ  اخـاء؛ لل ـن  لا رض  ممورة باخاء
وهــوا حــار ع ــالء اللبيعيــا ل يــب  بــروز هــوا  لهــوا طبــع اخــاء لعلــى ا رض وعالهــا نلهــا

  وإ  عممـر  وع جيـدوا  ـا حييلـو  عليـ   لـا  ع ااتااء طبيعة اخـاء للعلـو عليـ ا رضاجلريء  ن 
ل  ا رهللــ الــا ااتاــأ  لــا العــي  احليــوا   ااهليــةواحلكمــة  ا زليــةلإال االعــحاف بالع اعــة 

وهــــوا حــــو ولك ــــ  عوجــــ  االعــــحاف ب ــــدرة اهلل وإرادتــــ  و شــــي ت  وعلمــــ  وحكمتــــ   ا رضل
 أنــ  يــلم صــلى اهلل عليــ  و عــن ال ــِّ أمحــد اا ــامول  ســ د  لوصــ ات نمالــ  وال حمــيص ع ــ 

 أحـد اوهـو ل(424/ 4السلسـلة الاـعي ة )] يغر  قنهي آام" أنرقِ  تأذنوالبحر يس إالمن يوم  ما"اـال: 
ههرِ }ا اــوال ل اولــ  عــري و جــ :  ههُجوِر{ َوال َبح  حكــا  ابــن عليــة  لاحملبــو  أنــ  [(6يــورة اللــور )] ال َاس 

ونـولا لـوال  لحدعـد الـا متسـك  أو ن عود وه  ال الدة  لاالوا: و    ياجور الكل  لو   
 ا رضلل البحــر نبيــأ ل مجلــة  فــا رض ا رضلاهلل حيــبو البحــر وميســك  ل ــاض علــى  أ 
وأشـكاهلا و  ادعرهـا  أج ايهات  لأ ع ائ  البحر و ا في   ن احليوانات على اختالف  وإ ا

فيــ   إ وحــىت  لال ع ــوم لــ  شــ ء اجلبــال أ ثــال فيهــا حيوانــا   إ و  افعهــا و اــارها وألوارــا حــىت 
 أواـدتجريعـرة في ـريل الرنـاب عليهـا فـتحو بال ـار إ ا  أرـا ن احليوانات  ا عرى  هورها فـيظن 

حـىت  أ ثالـ لحيـوا  الـ  إال ول البحـر  أصـ افو ـا  ـن صـ ا  ـن  لفتتحرك فيعلم انـ  حيـوا 
هوا  ع  ا في   أصال ل ال  ال ععهد هلا نظ  ل أج ا وفي   وأص افهالوال ر  والبع   اانسا 
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ل نـــن نالبيـــأ هلـــا وهـــ  الصـــدفة  أودعـــأفـــحى اللةلـــةة نيـــا  ل ـــن اجلـــواهر واللةلـــة واخرجـــا 
نيـا نبـأ    ـ وت  ا عـدهلو    اللةلة اخك و  وهو الوه ل صدف  ع متسـ   لتك ها و  ظها

 ــا فيــ   ــن الع ــ  هــوا  ــع  لاخرجــا  ل اعــر  ل الصــخرة الصــماء  ــأ اخــاء علــى هي ــة الشــ ر
ع ائــ  الســ ن ويــ ها ل  إل  انظــر  لالــا ع ــوفها البحــر وتســتخرب   ــ  ال  ــائو وأصــ اف

وإ ـــا اائـــدها ويـــائ ها الرعـــا  الـــا  لوال يـــائو عســـواها االبحـــر تشـــ   ومتخـــر  بـــال اائـــد ع ودهـــ
اـال اهلل  لف  ا حبو ع هـا ال ائـد والسـائو  لـأ رانـدة علـى وجـ  اخـاء اجرائهالعسخرها اهلل 

ههِر َكهها َوِمههن  }تعــال:  ِِ ال َجههَواِر ِفههي ال َبح  ههِكِن الههرِّيَح فَهههَيظ َلل َن َرَواِكههَد  ِإن  *  أَلع المِ َآيَاتِهه َيَشههأ  ُيس 
رِِه ِإنَّ ِفي َذِلَ    . [(44ل41يورة الشورى )] ِلُك ِّ َصبَّار  َوُكور  { ا   يَ آلَعَلى َظه 

هالَِّوي َسخَّ  اللَُِّ }تعال:  هللا واال ِِ قِهَأم رِِه َولَِتب تَهغُهوا ِمهن  َفض  ِرَي ال ُفل ُ  ِفي َر لَِتج  ِِ َر َلُكُم ال َبح   ِل
ُكُروَن{ ََلَُّكم  َتش  وهلـوا عكـرر يـبحان   ل ن داللـة وأبي ها ل ن آعة أعظمها فما [(21) ةيورة اجلاثي] َوَل
اهلل  إالحيصـــيها  أ  وأنثـــر  ـــن أعظـــموباجلملـــة فع ائـــ  البحـــر وآعاتـــ   ل نرهـــا ل نتابـــ  نثـــ ا  

َََلَهها َلُكهم  تَهو ِكرَ  ِإنَّا}واال اهلل تعال:  ليبحان  ََُغى ال َااُء َحَال َناُكم  ِفي ال َجارِيَِة * لَِنج   ة  َلاَّا 
َِيَهَها ُأُذنأل َواِعَيةأل{  .[(115ل2/113  تا  دار السعادة )]   [(21ل22يورة احلااة ) ]َوَت
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