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أفرش أاو اااتح مافرح ااتن مافا   كل الأملا

أ(ل ابياصالحااتن مافرشقيق)ا ماو ابااملكل ااتعادلاسيفااتن ماوبيا ك أا ما

أهج يأ536وتافيافيادفشقاسنةاا،8811/اا675وتنا اتقاه ةا

أ

أاتباحثةانبيكلةااتقاص ي

أ

 :الذهبي المؤرخ المحدث شمس الدين قال

هجري يف قلعة دمشق 636هجري، حىت وفاته 626سنة  دمشق على أصبح ملكا  
 . يت تعرف باألشرفية مشايل الكالسةالىت انتهت الرتبة اليت أنشئت له و دفن فيها حو 

، حدث عنه القوصي يف معجمه، وحدثنا عنه أبو احلسني اليونيين، زد روى عن ابن طرب 
 .ح يف مثانية أيام من ابن الزبيديمسع الصحي

 .، لديه فضيلة، حلو الشمائلشجاعا   ، فارسا  ، مسحا  كان جوادا  : تهصفا

 :ن أعمالهم

  زهزم له راية.ملو  كان حماربا
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 .خلضوع للفقراء ويزورهم ويعطيهمكان يبالغ يف ا

 ان احلالوات إىل أماكن الفقراء.يبعث يف رمض

 .هجري236سنة  (وعمله جامعا )جامع التوبةب خان في العقيبة أخر 

دار احلديث األشرفية مسجد أيب الدرداء، وجامع اجلراح، وجامع بيت اآلبار، و جدد 
وضع فيها نعل النيب صلى و  ،يف العصرونية جعلها للشافعية اجلوانيةو  ،يف سفح قاسيون الربانية

كان شديد امليل ،  البخاريمنه صحيح غريه و مسع استدعى الزبيدي، و عليه وسلم، و  اهلل
 .ألهلهللحديث الشريف و 

حللوات خارجة منها إىل صحون اتغلق باهبا يف ليايل رمضان كلها، و  كانت القلعة الو  
 .غريهمالصاحلني والفقراء و  اتطااجلوامع واخلوانق ورب

هو يف تبتل ان اجلرائحي خيرج العظام من رأسه، و يف شهر رجب حىت ك همرض ابتدأو 
وقال البن  .شرع يتهيأ للقاء اهللف ،خارت قواهإىل أن ، ريستغفيسبح و ، عز وجل هللذكر و 

: ئزر صوف فيه خرق من آثار املشايخ، وإزارا عتيق، فقال له، فجاء مبموسك: هات وديعيت
 . يه إنسان حبشي من األبدال بالرهاهبنيكون هذا على بدين أتقي به النار، و 

، دفن بالقلعة  إله إال اهللكان آخر كالمه ال  ،هجري 636حمرم سنة  4يف مات عندما و 
 .فية اليت أنشئت له مشايل الكالسةحىت انتهت الرتبة األشر 

 : ابن طولونالمؤرخ قال و  

 .مللك األشرف كانت مشال الكالسةتربة ا

 :الجغرافي النعيمي )فصل الترب(، التربة الملكية األشرفية قال الشيخو  

شبابيك إىل الطريق وإىل ، هلا موسى دفن يف تربته مشايل الكالسةملا تويف امللك األشرف 
 .الكالسة، وقد رتب فيها قراء
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 :، التربة األشرفيةالحوليات األثرية لمديرية اآلثار توثقو 

رسة العزيزية واملدرسة اجلقمقية، وقد كانت مشايل اجلامع األموي بني املد  الرتبة األشرفية 
 . ات اجلوية وال يزال القرب ظاهرا  مؤخرا ملجأ ضد الغار أصبح يف مكاهنا زهدمت و 
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