
  من مقاالت الشيخ حممد بوخبزة

  حفظه هللا

 

1 من مصوريت(: )أقدم/57ـ قال الشيخ يف عجوة وحشف )ص مكتبة إسالمية يف العامل  
صاحب )اخلطط التوفيقية (  اإلسالمي هي دار الكتب املصرية ,أنشأها علي مبارك ابشا

م, وأقدم بلدة مسيت يف التاريخ دمشق 1870وافتتحت عام  السورية , ورد  عاصمة البالد ,
قبل 2500عام  ذكرها يف التوراة  امليالد 

 

2 (: )البداية الصحيحة5/253ـ قال يف جراب السائح)   حلركة 

م إثر صدور قرار فينا عاصمة النمسا1312االستشراق كانت سنة  الكنسي إبنشاء كراسي  
بولونيا وطلمنكة )من وأكسفورد و  للغات العربية والعربية واليواننية والسراينية يف جامعات ابريس

 للداية اتريخ النقد األندلسي

خمطوط(: )تلميذي الصادق األستاذ رضا صمدي/5/338قال الشيخ يف جراب السائح ) ـ3  

بتطوان بكلية  التيالندي األب, املصري األم,وله اسم ابلتايالندية ال أذكره,وكان َيْدُرس هنا
ديث, أهداين نسخة منهااآلداب , وأجنز أطروحة الدبلوم من بعض علوم احل واستجازين, وقرأ  

حفظه هللا منوذجا كامال يف  علي املوطأ إال فوات يسريا حرصا منه على الرواية والسماع. وكان
 املسلم اخللق الطيب, وسالمة العقيدة, وسلوك

3/53قال يف اجلراب ) ـ4  

 للبيت نزلت بـ)اتمرنوت( يف غدوة السبت مع األهل لإلصالح والفرش
طريف يف اهلضاب وما حوت من الشجر املخضر رائقة النعت وسرحت  

 البحر نظرة سائح بفكرته يف هللا يف معظم الوقت وصوبت حنو
 اإلحسان للحي وامليت وسبحت ريب ذاكرا ومرددا تبارك ذو
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5 (: )أكثَر أهل األدب3/361ـ قال الشيخ يف اجلراب ) واحملاضرات والشعراء واملفكرين  
النساء وذمهن, فمن مدح ذكر ما وقعوالفالسفة يف مدح  له وصادف وعرف, ومن ذم كذلك.  

اخللق,وحلل طباعها وأخالقها, فوجد فيها ما  واإلسالم دين هللا اخلالد, نظر إىل املرأة يف مجهرة
حانية عاطفة مشفقة, ويعكسها أثر عمرو بن العاص إذ  ميدح وما يذم,ولكن نظرته حنوهن كانت

وعنده ابنته عائشة, فقال: من هذه اي أمري املؤمنني؟قال:   عنهمادخل على معاوية رضي هللا
انبذها عنك,فإهنن يلدن األعداء,ويقربن البعداء,ويورثن  : هذه تفاحة القلب.قال

عمرو,فوهللا ما مرَّض املرضى,وال ندب املوتى, وال أعان على  الضغائن.قال: ال تقل كذا اي
ما أراك اي أمري املؤمنني إال حببتهن إيلعمرو:  األحزان إالهن.فقال  

 

6 (: )ذكر العلماء من فوائد3/369ـ قال يف اجلراب )   :الزواج كثريا, واملختار منها تسع 
 .ـ املباشرة )اجلماع( وهو األساس

 .يرجى من الولد الصاحل ـ ما
 .ـ اإلحصان واإلعفاف

 .التناسلية ـ التحصن من األمراض
  .ـ حفظ املسكن

 .ـ نظافته
 .ـ طيب املأكل

 .والولد ـ األنس ابلزوجة
 .ـ ما يلتمس من أجر النفقة والبضع

التفكري , فلم أجد أحسن منها وأمجع,وإذا الحظت فوائد  وأتمل هذا فقد بذلت وسعي يف
  هذه,فكأهنا أصول لغريها , وهللا املوفق أخرى جتدها ترجع إىل

/5168) ـ قال الشيخ يف جراب السائح7 مر إبعفاء اللحى وقص الشوارب خمطوط(: )األ
معلل مبخالفة املشركني, ويف رواية مبخالفة اجملوس,  صحيح مستفيض يف عدة أحاديث, وهو
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مجهور العلماء إال من اقتصر على الكراهة التنزيهية   وهو يفيد الوجوب, الذي هو مذهب
قيد بشكل وال القاضي عياض من املالكية,واألمر مطلق غري م كمتأخري احلنفية.وما حيكى عن
الدرس جبامع العيون من أخ سلفي ال أعرفه , ألن األسئلة ترفع  حمدد حبد,وقد سئلت مرة يف
عن حكم األخذ من اللحية طوال وعرضا,ألنه مسع مين قبل ذلك جواز  ,إيل مكتوبة يف بطائق
النيب القبضة كما ثبت عن عبد هللا بن عمر وغريه, ولوال أهنم رأوا ذلك من  أخذ ما زاد على
عليه وآله وسلم ما فعلوه,وزدت أبن هذا ال حيتاج إىل توقيف,ألن إعفاء اللحية من  صلى هللا

 الفطرة , وهي شرعت للنظافة والزينة,وغذا ترك شعر اللحية يسرتسل دون أن يؤخذ منه خصال
الظلم  انتهى إىل شكل الفت لألنظار وشارة شهرة,وال خيفى فساد هذا, ومن األسف أن اللحية
ابطلة, مث زاد  بني إفراط وتفريط,فهذا الشيخ الزمزي يذهب إىل أن حالق اللحية ملعون وصالته

وتوفريها مستحب,  تنطعا فزعم أن أعماله كلها ابطلة,ورد عليه أخوه أبن حلقها مكروه
 والصواب أهنا واجبة وحلقها حرام وكفى
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