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قال ﷲ تعالى بعد بسم ﷲ الرحمن الرحيم
ت َويُطَ ﱢھ َر ُك ْم تَ ْ
إِنﱠ َما يُ ِري ُد ﱠ
ط ِھيراً
ﷲُ لِيُ ْذ ِھ َب عَن ُك ُم الرﱢجْ َ
س أَ ْھ َل ا ْلبَ ْي ِ
صدق ﷲ العظيم
بسم ﷲ الرحمن الرحيم

ﷲ لَعَ لَّ ُك ْم
َابرُوا َورَ ابِ ُطوا َوا َّتقُوا َّ َ
}يَا أَ ُّيھَا الَّذِينَ آ َم ُنوا اصْ ِبرُوا َوص ِ
ُت ْفلِحُونَ { ]آل عمران [200 :صدق ﷲ العظيم

من كالم االمام العارف القطب الشھير السيد الشريف احمد الرفاعي قدس ﷲ
اسراره :
ال دواء للحمق و ال صحبة للمغرور
و ال عھد للغادر و ال نور للغافل
دعاء
اللھم إني أبرأ من الثقة إال بك و أبرأ من األمل إال فيك و أبرأ من التسليم إال لك و
أبرأ من التفويض إال إليك و أبرأ من التوكل إال عليك و أبرأ من الصبر إال على بابك
و أبرأ من الذل إال لك و أبرأ من العمل إال في طاعتك و أبرأ من السجود إال لك و
أبرأ ممن عاداك و أوالي من واالك
إنا أھل بيت اختار ﷲ لنا اآلخرة على الدنيا  ،وإنه سيلقى أھل بيتي من بعدي
تطريدا وتشريدا في البالد
اللھم ارضى عن الخالفاء الراشدين و امھات المؤمنين و الصحابة أجمعين
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الدولة :سوريه-الالذقية
المشاركات1,425 :

عبد ﷲ الفقير إلى ﷲ

رد :بعض وثائق آل الصوفي الصيادية الرفاعية الحسينية في مدينة الالذقية بسوريا

ومنھا كتاب "تاريخ الالذقية بين عام  637م و عام  1946م" تأليف ھاشم عثمان تحت بند دراسات اجتماعية )  -( 25منشوات وزارة الثقافة دمشق-طبعة عام
 ،1996ذكر به عائلة آل الصوفي بالصفحات التالية  98و  99و  100و  101و 165و  135و 136و  308و312و  309و  322و  326و 328و  139و  333و
.338
ومنھا مجلة اللجنة عام 1875
ومنھا كتاب "محافظة الالذقية" تأليف جبرائيل سعادة طبعة وزارة الثقافة و االرشاد القومي سلسلة بالدنا صفحة رقم  185و 1ذ 86و 187عام  ،1962 ،فمما
جاء فيه عن الشيخ محمد صالح الصوفي في كتاب أنه كان عالما و فقيھا و لغويا و شاعرا اھتم بعلم الفلك تولى منصب قاض في الالذقية وراشيا وأورفه والطفيلة
وتتلمذ على يد عدة علماء من بينھم الشيخ عبد الغني الرافعي في طرابلس ،وأنه لقب باالفندي داللة على علو مكانتھن وذكرت أيضا الشيخ عبد اللطيف الصوفي
خريج األزھر وقالت أنه تلقى العلوم على يد أخويه عبد الوھاب الصوفي األزھري أيضا ومحمد صالح الصوفي الذي أتى ذكره انفا.
كتاب "صفحات من تاريخ الالذقية " تأليف ياسر صاري من منشورات وزارة الثقافة دمشق عام  1992صفحة  12و  109و  110و  148و  149و و154و
180
كتاب "الدرر البھية ألنساب القريشيين في البالد الشامية " تأليف الشيخ الشريف الدكتور كمال الحوت رئيس جمعية السادة االشراف في لبنان الطبعة الثانية انظر
صفحة  304نسب آل الصوفي السادة االشراف و صفحة رقم  376حيث قال:
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وكتاب "الالذقية في مطلع القرن العشرين" تأليف الدكتور علي خليل
ومنھا كتاب "تاريخ الالذقية" من تأليف عصام ابو الصنايع
فھذه ھي بعض المراجع التي ذكرت أجداد السادة آل الصوفي أوردناھا
__________________

قال ﷲ تعالى بعد بسم ﷲ الرحمن الرحيم
ت َويُطَ ﱢھ َر ُك ْم تَ ْ
إِنﱠ َما يُ ِري ُد ﱠ
ط ِھيراً
ﷲُ ِليُ ْذ ِھ َب عَن ُك ُم الرﱢجْ َ
س أَ ْھ َل ا ْل َب ْي ِ
صدق ﷲ العظيم
بسم ﷲ الرحمن الرحيم

ﷲ لَعَ لَّ ُك ْم
َابرُوا َورَ ِاب ُطوا َوا َّتقُوا َّ َ
}يَا أَ ُّيھَا الَّذِينَ آ َم ُنوا اصْ ِبرُوا َوص ِ
ُت ْفلِحُونَ { ]آل عمران [200 :صدق ﷲ العظيم

من كالم االمام العارف القطب الشھير السيد الشريف احمد الرفاعي قدس ﷲ
اسراره :
ال دواء للحمق و ال صحبة للمغرور
و ال عھد للغادر و ال نور للغافل
دعاء
اللھم إني أبرأ من الثقة إال بك و أبرأ من األمل إال فيك و أبرأ من التسليم إال لك و
أبرأ من التفويض إال إليك و أبرأ من التوكل إال عليك و أبرأ من الصبر إال على بابك
و أبرأ من الذل إال لك و أبرأ من العمل إال في طاعتك و أبرأ من السجود إال لك و
أبرأ ممن عاداك و أوالي من واالك
إنا أھل بيت اختار ﷲ لنا اآلخرة على الدنيا  ،وإنه سيلقى أھل بيتي من بعدي
تطريدا وتشريدا في البالد
اللھم ارضى عن الخالفاء الراشدين و امھات المؤمنين و الصحابة أجمعين
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عبد ﷲ الفقير إلى ﷲ
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