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ّرحمن بن إبراهيم الفزاري ّال عبد

 (أبو محمد، تاج الدينامللقب بـ ) "الفركاح"

 في عصرهأهل الشام  فقيه

 هـ 196/  121

 

رببأحاديث كثرية ، امتدحها النيب الكرمي العلماءو  دمشق مدينة العلم العلمية و  ا الدينيةمكانتهعن  ُتخ
عند املنارة بعد نزوله السالم  عيسى عليه على يدي سيدناعلن غلبة احلق على الباطل ستخ  هافيف، اهلامة

 البيضاء.

لق والسلوك النبوي بأفعاهلم قبل لوا بالخ تح  األصفياء الكثرية ممنو  األولياءو  عالمجتد سري األيف دمشق 
 .إن شاء اهلل ، ليكونوا ممن يباهي هبم سيد اللقأقواهلم

 أولئك الصاحلني الذي شهد لهعند سرية أحد  معا   ، تعالوا نقفأعيان(و  زاوية )معامل فيا إخويت قراء
 كمةاحلستلال  ن هو هذا الشيخ اجلليل الذي يدعونا ال. م.حبسن السريةمجاعة من العلماء الثقات 

  ؟العظة من صفحات ترمجتهو 

قحب بالفركاح ل، خ دخفن فيهاو  تويفو  دمشقسكن مصري األصل، إنه عبد الرمحن الفزاري امللقب بالفركاح، 
 .ف يف رجليه، أي اعوجاجحن  بسبب 

  الشافعي،الفقيه اإلمام العالمة، 
خ
عبدالرمحن بن إبراهيم بن سباع  ،ثحدح األديب الشاعر املؤرخ املفسر امل

 م دمشقد  ق   فيت اإلسالم، فقيه الشام..مخ البدري، املصري األصل، الدمشقي،  بن ضياء الدين الفزاري،
إليه انتهت و  ،ا  ألف كتبو  ناظرو  سدرح و  من علمهم، استفادو  مسع من علمائهاو فيها، فن دخ و  تويفو  عاشو 

 .مجيعا   رئاسة املذهب الشافعي، مث لولده برهان الدين إبراهيم، رمحهم اهلل
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مسع من ابن و  بيدي،روى صحيح البلاري عن الز فبن عبدالسالم،  العزح  :ه على يد شيخ اإلسالمتفقح 
فتو  رج به مجاعة من القضاةُتو  بلغ رتبة االجتهاد.. ث عنه مجاعةحدح و  الصالح،

خ
 ني.امل

اآلداب، كثري االنشغال بالعلم و  كان حسن األخالق  كماره يف العلم،  تدل على تبحح  ا  متنوعةكتب كتب
 لطيف الطباع. ،إىل الناس ا  ببح مخ 

 جملدات.له على )الوجيز( و  يف أصول الفقه(، ورقات اإلمام احلرمنيرح )شو  (،التنبيه للشريازي)شرح  

 هو على تدريس البادرائية.و  هـ 096سنة دخفن يف دمشق و  تويف

 

 املراجع:و  املصادر 
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