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 الخرقي العالمة الفقيهمام اإل

 ميالدي 539 ، 333ت:  احلنبلي يف الفقه خمتصرصاحب أول 

 املدفون يف مقربة "الباب الصغري"

 نبيلة القوصيلباحثة ا
 أعيان":و  إخويت قراء زاوية "معامل

 أمهية ظهر مدى روى عنه لت  السالم  اليت ت  ليه أفضل الصالة و أحاديث املصطفى عكثرية هي 
واملراد  ،((إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم))ساكنيها، حيث قال: و  صالح أهلهاو  الشام ودمشق

تسابق ولذلك  السالم،و  أمة حممد عليه الصالة أي "فيكم" املقصود بـو  نا فساد الدين،بالفساد ه
مبكانة مشق دفحظيت ، النبوي نيل شرف ذلك الوصفللسكىن فيها و  والصاحلني  العلماءمن  الناس

 ، لقوله تعاىل:نبيه الكرميو  هللاخلالص الصادق  التنافس العلمي نتيجة علمية كبرية
 .((يف ذلك فليتنافس املتنافسونو ))                           

 نصاحلو  أولياء  و  كبار  ألحاديث سيد اخللق علماء   امتثالا  دمشق  من الذين هاجروا إىل الشام و 
 ... احلنبلي يف الفقه صاحب أول خمت صر احلنبلي،  قير  اخل  العالمة الشيخ : منهم  ،من أماكن شىت
  ؟فمن هو
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من األئمة العالمة شيخ احلنابلة  ،قير  عمر بن احلسني بن عبداهلل البغدادي اخل  أبو القاسم  :مسها 
 أمحد( .مام اخلرقي يف فقه اإل كتاب)نافعة، منها و  األعالم الزاهدين، له تصانيف جليلة

 . كثرية  صنف تصانيفو  ،املروذيه على يد والده احلسني صاحب تفق   :نشأته
 رق.اخلخ و  بيع الثياب مهنته يف : نسبة إىلباخلرقي سبب تسميته

قاسم مصنفات كثرية عندما خرج من بغداد  إىل دمشق الأليب  : كانتقال القاضي أبو يعلى
 تركها يف داره فاحرتقت الدار بالكتب.

قد و قه على مذهب األمام أمحد بن حنبل، ما ألفه علماء احلنابلة يف الفخمتصر اخلرقي من أول و 
 الشيخ موفق بن قدامة املقدسي.أبو يعلى بن الفراء، و شرحه القاضي 

دمشق  خرج من بغداد قاصداا  العبادة،و  العباد، كثري الفضائلو  كان اخلرقي من سادات الفقهاءو 
الضطراب يف عهد الدولة و  الفوضى ذلك يف عصرو  ،ألحاديث املصطفى األمان امتثالا و  لألمن طلباا 

 العباسية.
حتت قبة الفقه احلنبلي  درسو  يف دمشق من علمائها األجالء الذين تفخر هبم،اخلرقي فأصبح 

ة فن يف الباب الصغري غريب زاويد  و  ،هجري333فيها إىل أن تويف عام بقي و  النسر يف األموي
 املغاربة.

 ب من قرب الشهداء بالباب الصغري.يالقر قربه  يف زاره أبو بكر  اخلطيب البغدادي قدو 

 



 الباحثة نبيلة القوصي  اإلمام العالمة الفقيه الخرقي

 www.naseemalsham.com  ماشلا ميسن عقوم                                                                                  3

 ،يدعو له باخلريو  م عليهه من يرتح  ه ترك وراءن خربه أنمخ  يكفي املرء  و  مل جند له معلومات كثرية،و 
كيف يكون اإلعمار اليوم،   ساكين دمشق   نوقن حنن،فمىت  ..  كثري  ا ناسملمه استفاد منهعخ و  بهت  فك  

 ؟ فيهااحلقيقي 
 أن يتم العدد ال بد يوما       ا املعدود أنفاسه              فيا أيه

 ليلة تأتي بال يوم غدو      ال بد من يوم بال ليلة                
 اللهم آمني .. اللهم اجعلنا خري خلف خلري سلف .. 
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