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اإلمام العالمة الفقيه الخرقي

اإلمام العالمة الفقيه الخرقي
صاحب أول خمتصر يف الفقه احلنبلي ت 539 ، 333 :ميالدي
املدفون يف مقربة "الباب الصغري"
الباحثة نبيلة القوصي

إخويت قراء زاوية "معامل وأعيان":
كثرية هي أحاديث املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم اليت تروى عنه لتظهر مدى أمهية
الشام ودمشق وصالح أهلها وساكنيها ،حيث قال(( :إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم)) ،واملراد
بالفساد هنا فساد الدين ،واملقصود بـ "فيكم" أي أمة حممد عليه الصالة والسالم ،ولذلك تسابق
الناس من العلماء والصاحلني للسكىن فيها ونيل شرف ذلك الوصف النبوي ،فحظيت دمشق مبكانة
علمية كبرية نتيجة التنافس العلمي الصادق اخلالص هلل ونبيه الكرمي ،لقوله تعاىل:
((ويف ذلك فليتنافس املتنافسون)).
ومن الذين هاجروا إىل الشام دمشق امتثالا ألحاديث سيد اخللق علماء كبار وأولياء صاحلون

من أماكن شىت ،منهم  :العالمة الشيخ اخلرقي احلنبلي ،صاحب أول خمتصر يف الفقه احلنبلي ...

فمن هو؟
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امسه :أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبداهلل البغدادي اخلرقي ،العالمة شيخ احلنابلة من األئمة
األعالم الزاهدين ،له تصانيف جليلة ونافعة ،منها (كتاب اخلرقي يف فقه اإلمام أمحد) .
نشأته :تفقه على يد والده احلسني صاحب املروذي ،وصنف تصانيف كثرية.
سبب تسميته باخلرقي :نسبة إىل مهنته يف بيع الثياب واخلخرق.
قال القاضي أبو يعلى :كانت أليب القاسم مصنفات كثرية عندما خرج من بغداد إىل دمشق
تركها يف داره فاحرتقت الدار بالكتب.
وخمتصر اخلرقي من أول ما ألفه علماء احلنابلة يف الفقه على مذهب األمام أمحد بن حنبل ،وقد
شرحه القاضي أبو يعلى بن الفراء ،والشيخ موفق بن قدامة املقدسي.
وكان اخلرقي من سادات الفقهاء والعباد ،كثري الفضائل والعبادة ،خرج من بغداد قاصدا دمشق
طلب ا لألمن واألمان امتثالا ألحاديث املصطفى ،وذلك يف عصر الفوضى والضطراب يف عهد الدولة
العباسية.
فأصبح اخلرقي يف دمشق من علمائها األجالء الذين تفخر هبم ،ودرس الفقه احلنبلي حتت قبة
النسر يف األموي وبقي فيها إىل أن تويف عام 333هجري ،ودفن يف الباب الصغري غريب زاوية
املغاربة.
وقد زاره أبو بكر اخلطيب البغدادي يف قربه القريب من قرب الشهداء بالباب الصغري.
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ومل جند له معلومات كثرية ،ويكفي املرء خمن خربه أنه ترك وراءه من يرتحم عليه ويدعو له باخلري،
فكتبه و خعلمه استفاد منهما ناس كثري  ..فمىت نوقن حنن ،ساكين دمشق اليوم ،كيف يكون اإلعمار
احلقيقي فيها ؟
فيا أيها املعدود أنفاسه
ال بد من يوم بال ليلة

ال بد يوما أن يتم العدد

اللهم اجعلنا خري خلف خلري سلف  ..اللهم آمني ..

وليلة تأتي بال يوم غد

املصادر:
البداية والنهاية /لبن كثري
شذرات الذهب /لبن العماد
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