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 أبو الحجاج الفندالوي  بن عيس ى، اسنبن دو  يوسف

 املغربي الفقيه املالكي ،اإلمام الشيخ

 هجري   543استشهد في عام 

 باحثة نبيلة القوص يال

مدينة  أهل دمشق للدفاع عن  شيخ املالكية بدمشق، خرج مع اجليش و من كبار علماء الشام، و 
عند  ،  ميالدي1148 /هجري    543ربيع األول سنة    6استشهد يف  أثناء احلصار الصلييب، و   دمشق

 دفن يف تربة الباب الصغري.محل و النريب قرب الربوة، و 

 فمن هو؟

 امسه:

املالكية    مدرسشيخ و ، خطيب ابنياس،  املالكي  الفندالوي املغريب،  دوانسأبو احلجاج، يوسف بن  
 : قائالا  عنه "اتريخ دمشق"، يف ابن عساكر خيربانو ، بدمشق

درس  استوطنها، و هبا، مث انتقل إىل دمشق و   كان خطيباا ابنياس مدة و ، فسكن  اا م دمشق حاج  قد   
 . بكتاب التلخيص أليب احلسن القابسيحدث ابملوطأ، و مذهب مالك، و 

،  حسن املفاكهة، حلو احملاضرة، شديد التعصب ملذهب أهل السنة، كرميا    شيخا    كان مث يصفه:  
 من كراماته . اا ذكر ابن عساكر بعضو  ،مطرحا للتكلف، قوي القلب

 : يف "شذرات الذهب" يقول ابن العمادو 

ربيع األول سنة ثالث   6دمشق عبد الرمحن احللحويل يوم السبت يف    زاهد  مع  استشهد الفندالوي  
الفرنج ومنازلتهم    ،ابلنريب   هـ  وأربعني ومخسمائة الصغري، وقرب وقربه    ،دمشقبيف حرب  بظاهر ابب 

 .للا احللحويل ابجلبل رمحهما 



 الباحثة نبيلة القوصي                                    اإلمام الفقيه املغريب أبو احلجاج الفندالوي                                 

 www.naseemalsham.somموقع نسيم الشام                                                                          2

من   ه قرب فن هبا، و د  فن الفندالوي حتت الربوة على الطريق، مث نقل إىل مقربة الباب الصغري و قد د  و 
 . عليه بالطة منقورة فيها شرح حاله، رمحه للا من احلائط و  جانب املصلى قريباا 

 ه ما فعل للا بك؟و رآه بعض أصحابه يف املنام فسأل

 . ى سرر متقابلنيفقال: أان يف جنات عدن مع قوم عل 

 :قال عنه املؤرخ شوقي أبو خليل

، خرج من دمشق للجهاد ضد الصليبيني، فرآه  عابداا   زاهداا   الفقيه يوسف الفندالوي كان شيخاا 
فرد     ،األمري معني الدين أنر فقال له: ايشيخ أنت معذور، وحنن نكفيك، وليس بك قو ة على القتال

 :  تعاىل يعين قول للا ،فال نقيله وال نستقيله ،ىالشيخ املسن قائالا: قد بعت واشت 

 .  [111]التوبة:   (إن للا اشتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم أبن هلم اجلنة)

 . تل شهيداا وتقد م فقاتل الفرنج حىت ق  

 .(هتذيب املسالك يف نصرة مذهب مالك) :أهم مؤلفاته

فيها  الفنت، و املسلمني عند املالحم و اإلسالم و هذه دمشق اليت أخرب عنها املصطفى أبهنا معقل   
 ، فرحم للا من سبقنا إىل رمحة للا عز وجل . ينزل عيسى عليه السالم

العظات مما  ال منلك إال استنباط العرب و فرسوله،  نطمع ابلوصول لرضى للا و نتأمل، و حنن إذ نقرأ و و 
النفس للعمل يحتفيف كيفية نيل أجر اجلهاد، لنعمل على  إىل معاين جليلة    ، للوصولنستقرأنقرأ و  ز 

  :الذي قال صلى للا عليه وسلم حديث املصطفى، نتأملو الصاحل، 

، ومن من جاء مسجدي هذا مل أيته إال خلري يتعلمه أو يعلمه فهو يف منزلة اجملاهد يف سبيل هللا)
  .( بسند صحيح [227]أخرجه ابن ماجه ) (ر إىل متاع غريهجاءه لغري ذلك فهو مبنزلة الرجل ينظ

 صلى للا عليه وسلم:  قالو 



 الباحثة نبيلة القوصي                                    اإلمام الفقيه املغريب أبو احلجاج الفندالوي                                 

 www.naseemalsham.somموقع نسيم الشام                                                                          3

ال حسد إال يف اثنتني رجل آاته هللا ماال فسلط على هلكته يف احلق ، ورجل آاته هللا احلكمة )
   .] متفق عليه[ فهو يقضي هبا ويعلمها (

ث  حل، و نيعمل لشرف الذلك  ، و ، وبذل العلميف أمرين: بذل املال  بيننا  جعل التحاسدجل  للا عز و و
 .  النَّاس على التنافس يف وجوه اخلري

  خدمة بعضنا يف    أبخالق محيدة نوظفها    إال  تكون ال    فاحلضارة أبخالق حممدية،    فكن متنافساا 
فضول الكالم فيما ال  كف ألستنا عن  ، و ، أقله الدعاء لبعضنا ابخلريالمعاا   أثراا   عندها   نصبح  البعض،

 .  جهاد النفساجلهاد األعظم، هذا يعد من ، و يعنينا

  

 املصادر و املراجع:

 اتريخ دمشق / ابن عساكرـ 

 ـ شذرات الذهب / ابن العماد 

 35مديرية اآلاثر و املتاحف جملد ـ احلوليات األثرية/ 


