فقيه أهل الشام عبد الرحمن الفزار ّي

نبيلة القوص ي

عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاريّ ّ
"الفركاح" امللقب بـ (تاج الدين ،أبو محمد)
فقيه أهل الشام في عصره
 196 / 121هـ

دمشق مدينة العلم والعلماء  ،امتدحها النيب الكرمي بأحاديث كثرية خُترب عن مكانتها الدينية والعلمية
اهلامة ،ففيها ستخعلن غلبة احلق على الباطل على يدي سيدنا عيسى عليه السالم بعد نزوله عند املنارة
البيضاء.
يف دمشق جتد سري األعالم واألولياء واألصفياء الكثرية ممن تحلوا بالخلق والسلوك النبوي بأفعاهلم قبل
أقواهلم  ،ليكونوا ممن يباهي هبم سيد اللق إن شاء اهلل.
فيا إخويت قراء زاوية (معامل وأعيان) ،تعالوا نقف معا عند سرية أحد أولئك الصاحلني الذي شهد له
مجاعة من العلماء الثقات حبسن السرية ..م ن هو هذا الشيخ اجلليل الذي يدعونا الستلال

احلكمة

والعظة من صفحات ترمجته؟
إنه عبد الرمحن الفزاري امللقب بالفركاح ،مصري األصل ،سكن دمشق وتويف و خدفن فيها،خ ل حقب بالفركاح
بسبب حن ف يف رجليه ،أي اعوجاج.
حدث ،عبدالرمحن بن إبراهيم بن سباع
اإلمام العالمة ،الفقيه الشافعي ،األديب الشاعر املؤرخ املفسر امل ح
خ
بن ضياء الدين الفزاري ،البدري ،املصري األصل ،الدمشقي ،خمفيت اإلسالم ،فقيه الشام ..قدم دمشق
درس وناظر وألف كتبا ،وإليه انتهت
وعاش وتويف و خدفن فيها ،ومسع من علمائها واستفاد من علمهم ،و ح
رئاسة املذهب الشافعي ،مث لولده برهان الدين إبراهيم ،رمحهم اهلل مجيعا.
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العز بن عبدالسالم ،ف روى صحيح البلاري عن الزبيدي ،ومسع من ابن
تف حق ه على يد شيخ اإلسالم :ح
حدث عنه مجاعة ..بلغ رتبة االجتهاد وُت رج به مجاعة من القضاة واملفتني.
الصالح ،و ح
خ
تبح ره يف العلم ،كما كان حسن األخالق واآلداب ،كثري االنشغال بالعلم
كتب كتبا متنوعة تدل على ح

خمببحا إىل الناس ،لطيف الطباع.

شرح (التنبيه للشريازي) ،وشرح (ورقات اإلمام احلرمني يف أصول الفقه) ،وله على (الوجيز) جملدات.
تويف و خدفن يف دمشق سنة  096هـ وهو على تدريس البادرائية.

املصادر واملراجع:
ـ طبقات الشافعية الكربى  /لتاج الدين السبكي
ـ معجم املؤلفني  /لرضا الكحالة

2

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

