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المشاركاتn/a :

مشاھير إسرة آل الصوفي ) الحسيني ( :
 - 1السيد الشريف يحي الملقب بالصوفي بن أحمد بن محمد خزام الثاني دفين الموصل رضي ﷲ عنھم :
لقب رضي ﷲ عنه بالصوفي لكثرة ورعه و تدينه و لكونه كان أماماً و عالماً وفقيھا وھو الذي حضر إلى الالذقية عام  1010للھجرة وھو من مواليد عام  991للھجرة و أباه
السيد أحمد الصباح الخزامي الصيادي الرفاعي الحسيني من مواليد عام  971للھجرة
والسيد يحي و الذي إليه ترجع نسبة الصوفي للعائلة الموجودة في مدينتي الالذقية
و جبلة ھو أول من تمذھب بالمذھب الحنفي بعد أن كان مذھبه شافعياً ھو و أجداده
أغتالته يد الغدر و اســتشــھد في رمضان عام  1061للھجرة و ھو يقوم بجولته المعھودة و المعتادة كداعية من دعاة االسالم في بالد الشام أعقب الســـيد الشريف
أحمد األول الصوفي الحسيني و لم يعقب غيره
 -2السيد الشريف أحمد األول الصوفي الحسيني بن السيد الشريف يحي الصوفي:
كان رضي ﷲ عنه من مواليد عام  1012للھجرة نشأ على نفس طريقة أبيه كان أماماً و عالماً وفقيھا توفاه ﷲ في سفر حجة و دفن في طريق عودته من الحج و دفن
في طريق الحج في بالد الشام أعقب السيد الشريف محمود الصوفي الحسيني و لم يعقب غيره .
 -3السيد الشريف محمود الصوفي الحسيني بن السيد الشريف أحمد األول الصوفي الحسيني :
كان رضي ﷲ عنه من مواليد عام  1036للھجرة نشأ على نفس طريقة أبيه كان أماماً و عالماً وفقيھا توفى خارج الالذقية توفى خارج الالذقية في دار ھجرته أعقب
السيد الشريف مصطفى األول الصوفي الحسيني و لم يعقب غيره
 - 4السيد الشريف مصطفى األول الصوفي الحسيني بن السيد الشريف محمود الصوفي :
كان رضي ﷲ عنه من مواليد  1058للھجرة بعد و فاة أبيه السيد الشريف محمود الصوفي عاد و نزل مدينة الالذقية نشأ على نفس طريقة أبيه كان أماماً و عالماً
وفقيھا توفى في مدينة الالذقية .
أعقب السيد الشريف مصطفى الثاني الصوفي الحسيني و لم يعقب غيره .
 - 5السيد الشريف مصطفى الثاني الصوفي الحسيني :
نشأ رضي ﷲ عنه على نفس طريقة أبيه كان أماماً و عالماً وفقيھا توفى في مدينة الالذقية توفى عام 1137للھجرة كان له مؤلفات وعمل أماماً وخطيباً في جوامع و
مساجد الالذقية و دور العلم و قام بتدريس العلوم العقلية و النقلية أفنى حياته كداعية إلى االسالم
أعقب ولدان ھما العالم الشھير و المفتي كان يطلق عليه مفتي الثقلين الشريف أحمد الصوفي ومنه جميع آل الصوفي في مدينة الالذقية والعالم الشھير
محمدالصوفي
 - 6العالمة المفتي السيد الشريف أحمد الصوفي الحسيني :
أشتھر جداً رضي ﷲ عنه و كان له مؤلفات كثيرة منھا كان تدرس باألزھر و مؤلفات وزعت على طلبت العلم و له فتاوي و ھو العالم الشھير و المفتي كان يطلق عليه
مفتي الثقلين الشريف أحمد الصوفي توفى السيد الشريف أحمد الثاني الصوفي عام  1191للھجرة
و كان مرجع الجميع في االحكام الدينية و الشرعية وكل من ينتمي الى العلم في الالذقية ھو من تالميذه و تالميذ أخاه السيد الشريف محمد الصوفي و ولده السيد
الشريف ولي ﷲ قاضي الحاجات محمد الصوفي
تزوج السيدة مكية الصيادية رضي ﷲ عنھا و ھي من أبناء عمومته ترجع بنسبھا إلى يوسف المستعجل بن محمد شاه بن محمد خزام الثاني .
فأما السيدة الشريفة مكية الصيادية فھي :
السيدة الشريفة مكية الصيادية بنت السيد الشريف أحمد بن السيد الشريف عثمان بن السيد الشريف أبوبكر بن السيد الشريف محمد بن السيد الشريف أحمد بن
السيد الشريف يوسف المستعجل بن السيد الشريف محمد شاه بن السيد الشريف محمد خزام الثاني دفين الموصل و للسيدة مكية نسب من جھة امھا تنتمي
إلى الكيال
أعقب منھا ولدان وعدة إناث ھم :
أ  -السيد العالم محمد الصوفي ) ولي ﷲ (المتوفي عام  1238فله أوالد ثالثة ھم محمد و عبد القادر و محيي الدين الصوفي و كلھم علماء و رجال دين
ب  -السيد حسن و له ذرية و من ذرية حسن:
السيد الشريف العميد الركن سھل الصوفي المذكور سابقاُ فسھل ھذا ھو :
السيد أحمد سھل الصوفي الحسيني بن السيد الشريف عادل مصطفى الصوفي الحسيني بن السيد الشريف محمود الصوفي الحسيني بن السيد الشريف
مصطفى الصوفي الحسيني بن السيد الشريف حسن الصوفي الحسيني .
 - 7السيد الشريف محمد الصوفي الحسيني ) ولي ﷲ المشھور أطلق عليه بسطاء و عوام أھل الالذقية قاضي الحاجات ( :
نشأ رضي ﷲ عنه على نفس طريقة أبيه كان أماماً و عالماً وفقيھا و زاھدا أشتھر بالصالح التقوى و الفضل و بعلم الطب االسالمي و النبوي و بطب االعشاب و له
تآليف كثيرة توفى في مدينة الالذقية توفى عام  1238للھجرة ظھرت على يده الكثير من الكرمات وله مقام معلوم ھدم كما ھدمة مقامات الولي المشھور محمد
الصوفي ولي ﷲ بسبب المندوب الفرنسي ايام االحتالل الفرنسي حيث تم بناء المندوبية مكان المقبرة التي تسمى مقبرة البطرني و قد اصبحت المندوبية متحف
وطني في مدينة الالذقية نقل قبر ولي ﷲ إلى مقبرة القلعة ولم يبنى عليه مقام
أعقب ثالثة ذكور ھم :
أ  -السيد الشريف محيي الدين الصوفي الحسيني
ب  -السيد الشريف محمد الصوفي الحسيني
ج  -السيد الشريف عبد القادر الصوفي الحسيني
و كلھم علماء و رجال دين ولھم ذرية
أن السيد الشريف محمد بن محمد ) ولي ﷲ ( له ذرية و من ذريته:
الفريق أركان حرب وزير الدفاع السيد الشريف محمد بن مصطفى بن بن عبد الرحمن بن بن علي بن محمد بن محمد )ولي ﷲ المشھور (
و كذلك عبد القادر و السيد الشريف محيي الدين الصوفي لھم ذرية
 - 8السيد الشريف محيي الدين الصوفي الحسيني :
نشأ رضي ﷲ عنه على نفس طريقة أبيه كان أماماً و عالماً وفقيھا و خطيباً في المساجد
واشتھر بتدريس العلوم في دور العلم و على نفقته الخاصة حيث كان يترفع عن أخذ المال في سبيل الدعوة إلى ﷲ
و ھو من أجدادي و لد عام  1211ھجري الموافق لـ  1799ميالدي و توفى عام  1296ھجري الموافق لـ 1879ميالدي
أعقب عدت ذكور و إناث أما الذكور فكانوا كلھم علماء و لھم ذرية و منھم:
أ  -السيد الشريف أبراھيم الصوفي الحسيني المتصوف المشھور نقيب و أمين سجل الفرع الصيادي الرفاعي في مدينة الالذقية المعين من قبل السلطنة العثمانية
أيام السلطان عبد الحميد الثاني
ب  -السيد الشريف عبد الوھاب الصوفي الحسيني عالم األزھر المشھور تلقى العلوم عن أبيه وعلماء عصره و علماء االزھر تلقى و ألقى
العلوم الينية و العربية باالزھر و كان من علمائه المشھورين راجع كتاب القاياتي رحلة البسام في بالد الشام قسم مدينة الالذقية
ج  -السيد الشريف عبد اللطيف الصوفي الحسيني قائممقام لواء الالذقية منح لقب الباشا راجع كتاب القاياتي رحلة البسام في بالد الشام
د  -السيد الشريف عمدة العلماء القاضي العالمة محمد صالح الصوفي كان عالماً و قاضياً و أديباً و شاعراً أماما ً و خطيباً راجع كتاب القاياتي رحلة البسام في بالد
الشام
د  -السيد الشريف أحمد عارف الصوفي الحسيني كان أديباً
و عالما ًتلقى العلوم عن أبيه وعلماء عصره و علماء االزھر
و لكلھم ذرية
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 -9عمدة العلماء القاضي العالمة السيد الشريف محمد صالح الصوفي الحسيني :
ولد رضي ﷲ عنه عام  1251للھجرة الموافق لـ 1835ميالدي و توفى عام  1342للھجرة الموافق لعام  1924ميالدي
تسلم مناصب عديدة منھا منصب القضاء في مدينة راشيا و الطفيلة و أورفا و أدلب
و غيرھم من المدن االسالمية في بالد الشام أيام الدولة العثمانية أشتھر بالعلم و الصالح
له مؤلفات جمة مطبوعة و مخطوطة في علم النحو و الصرف و االدب و الشرع
و التاريخ و الفلك و التوقيت و له عدة أرجوزات و أشعار أحترق معظمھا أثناء ثورة صھيون و لكن بقى الكثير من المؤلفات المطبوعة و المكتوبة بخط يده تتلمذ على يد
علماء من أمثال محمد بدر الدين و مكرم الكيالني الحموي و عبد الغني الرافعي و محمد سعيد االھدلي اليماني و حسين الجسر و غيرھم كما برع بطب االعشاب و
الطب النبوي كما أنه سكن مرسين وعمل قاضي بھا و سكن عاصمة الخالفة العثمانية عدة سنوات أستلم منصب متصرف في قضاء الالذقية حينما كانت الالذقية
تابعة للواء طرابلس قبل أن تصبح الالذقية لواء كما أنه ھو أول من أنشأ المدرسة االعدادية في مدينة الالذقية و عمل بھا مدرساً تلقى العلوم عن أبيه وعلماء عصره و
علماء االزھر .
أعقب أثنان من الذكور و إثنان من االناث :
أ -القاضي السيد الشريف محمد كامل الصوفي الحسيني.
ب -السيد الشريف محمد سعود الصوفي الحسيني .
 -10القاضي السيد الشريف محمد كامل الصوفي الحسيني :
ولد رضي ﷲ عنه عام  1251للھجرة وتوفى عام 1343للھجرة ) (1944 - 1867م درس في بداية حياته على يد أباه عمدة العلماءالعالمة محمد صالح الصوفي
الحسيني و على يد أعمامه العلماء و بعض علماء عصرع أمثال علماء حماه و واالھدلي اليماني المذكوين سابقاً
ثم أنتقل إلى عاصمة الخالفة العثمانية و أتم تعليمه الشرعي و الحقوقي و أصبح قاضياً في طاشوز بوالية سـالنيك التابعة للسلطنة آنذاك قبل أن تضمھا اليونان إليھا
ثم أنتقل إلى اليمن و أصبح قاض في مدينة اللحية التابعة للحديدة من أعمال اليمن
كما أنه أستلم عدة مناصب في عدة مدن من مدن السلطنة العثمانية كان أخرھا في اليمن
أسره االنكليز و أصطحبوه إلى مصر ثم عاد إلى مدينة أجداده مدينة الالذقية و أستلم منصب مدير تحرير جريدة الالذقية كما عمل مؤقت لمدينة الالذقية أستشھد أيام
االحتالل الفرنسي بعد أن كشف في جريدته و فضح يد العمالة و الخيانة فقتل مسموماً .
أعقب عدد من الذكور و االناث منھم:
أ -الطبيب السيد الشريف محمد مكرم الصوفي الحسيني درس الطب في أستانبول عاصمة الخالفة العثمانية و توفى بعد أنھاء دراسته و لم يعقب
ب -السيد الشريف محمد ظافر الصوفي الحسيني التاجر المعروف في بلده
ج  -السيد الشريف محمد محي الدين الصوفي الحسيني
د  -الدكتورة السيدة الشريفة زكيةالصوفي الحسيني مستشارة باالمم المتحدة في اليونسكو
ھـ  -الدكتور العميد الركن قائد حرس الحدود )الھجانة( مدير العشائر العام سابقاً السيد الشريف محمد صالح سمير الصوفي الحسيني .
ر  -السيد الشريف محمد عشير الصوفي الحسيني
ي  -السيد الشريف محمد تيسير الصوفي الحسيني
وكلھم لھم ذرية عد السيد الشريف محمد ظافر الصوفي الحسيني
و السيد الشريف محمد مكرم الصوفي الحسيني
 -11الدكتور العميد الركن قائد حرس الحدود )الھجانة( مدير العشائر العام سابقاً السيد الشريف محمد صالح سمير الصوفي الحسيني:
ولد رضي ﷲ عنه عام 1345ھـ الموافق لعام 1927م مؤرخ وكاتب كبير له مؤلفات جمة بشتى أنواع العلوم أعقب خمسة أوالد أثنين ذكور و ثالث إناث :
أ -الدكتور السيد الشريف محمد كامل الصوفي الحسيني دكتور ھندسة كمبيوتر
ب  -العالم النسابة الشاعر المحامي مھند الصوفي الحسيني وھو أنا المعني
مالحظة كل أجدادي برعوا بالشعر.
ج -الدكتورة السيدة الشريفة خلود الصوفي الحسيني دكتوره في االستشعار عن بعد
وعالقتة بعالج التصحر و البحث عن الماء و معالجة أمراض النباتات و القضاء عليھا
قبل أستفحالھا .
د  -الدكتورة السيدة الشريفة دررالصوفي الحسيني دكتورة في كلية الطب بجامعة دمشق
ھـ  -السيدة الشريفة سمرالصوفي الحسيني .
رضي ﷲ ھنھم أجمعين
كاتب ھذا الموضوع :
أخوكم و ابن عمكم المحامي السيد الشريف مھند الصوفي الصيادي الرفاعي الحسيني بن محمد صالح سمير بن محمد كامل بن محمد صالح بن محيي الدين بن
محمد ) ولي ﷲ ( الصوفي الحسيني
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
نتابع بإذن ﷲ و رحمته و بركاته
السالم عليكم و رحمة ﷲ و بركاته
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
]}[color=redالﱠذِينَ قَالَ لَھُمُ النﱠاسُ إِنﱠ النﱠاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ إِيمَاناً
وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللﱠهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ{.
بسم ﷲ نبدأ و به نستعين بتقديم بعض الشخصيات الھامة
بعض مشاھير األسرة الذين لم نذكرھم سابقاً:
من السادة األشراف من الذين لم نذكرھم بعد من ھذه العائلة
الشريفة الصوفية الحسينية مع مراكزھم التي وصلوا إليھا
 - 1المرحوم السيد الشريف محمد أدھم الصوفي الحسيني بن محمد سعود بن محي الدين
ابن محمد )ولي ﷲ ( المدير العام للمصرف الزراعي في سوريا.
 - 2المرحوم الدكتور السيد الشريف محمد ماجد الصوفي الحسيني بن محمد عارف
ابن مصطفى ابن محمد بن محمد )ولي ﷲ ( مدير الصحة بمدينة الالذقية .
 -3المرحوم السيد الشريف أحمد سامي الصوفي الحسيني بن العالمة عبد اللطيف
ابن محي الدين بن محمد ) ولي ﷲ ( قائممقام الالذقية و مدير دائرة األحوال المدنية.
 - 4المرحوم السيد الشريف محمد جالل الصوفي الحسيني بن محمد عارف بن مصطفى
ابن محمد بن محمد ) ولي ﷲ ( مدير مالية بمدينة الالذقية ســــابق و معاون
وزير المالية
 -5المرحوم السيد الشريف محمد وجيه الصوفي الحسيني بن محمد عارف بن مصطفى
ابن محمد بن محمد )ولي ﷲ ( مدير الطابو )الشؤن العقارية ( بمدينة الالذقية .
 - 6السيد الشريف محمد حمدي الصوفي الحسيني بن محي الدين بن محمد أبو العطا
ابن أحمد بن عبد القادر بن محمد )ولي ﷲ ( مدير البنك المركزي بمدينة الالذقية
سابقاً
 -7السيد الشريف محمد ھاشم الصوفي الحسيني بن محمد أديب بن العالمة عبد اللطيف
ابن محي الدين بن محمد ) ولي ﷲ ( مدير مالية الالذقية سابقاً
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ْصِ طفحاخ ثالثح ذى الرطافٓا يٍ كراب (َفحح انثشاو ف ٙضحهح انشاو) نًؤنفّ انشٛد يحًس
عثس انجٕاز انماٚاذٔ ،ٙانر ٙجاء فٓٛا شكط ثالثح يٍ أٔالز انشٛد يح ٙانس ٍٚانظٕفْ ٙى:
انشٛد يحًس طانح انظٕفٔ ،ٙلس ٔضز شكطِ كًا ٚه(( :ٙانشٛد انفاضم انعانى انكايم (يحًسأفُس٘ طانح) أزٚة شاعطَ ،اظى َاثطٔ ،ذطٛة يسجس)).
انشٛد عثس انْٕاب انظٕفٔ ،ٙلس ٔضز شكطِ كًا ٚه(( :ٙحضطج األسراش انشٛد (عثس انْٕابانظٕفٔٔ )ٙنسِ ْٕٔ ،عانى فاضم حُف ٙانًصْة كاٌ يجأضا ف ٙاألظْط يسج أسراشَا انشٛد
انثاجٕض٘ٔ ،كاٌ نّ يطذة عظٛى (ضاذة شٓط٘) ف ٙاألظْطَ ،حٕ األنف لطش ،إال أَّ ظازِ
انشٕق ٔانحُ ،ٍٛفهى ٚسرطع طثطاً ،عهٗ اإللايح تًظط فرطن زضٔسّ ٔيطذثّ ٔضجع إنٗ تهسِ.
ٔنمس ضأُٚاِ ٔحانّ ف ٙانسَٛا حال انفمطاء ٔنٕضعّ ٔطالحّ ال ٚطضٗ تانسذٕل ف ٙانحكٕياخ.
إال اَّ يٍ تٛد شٓٛط ٚمال نّ تٛد انظٕفٔ ٙيُٓى انشٛد (يحًس طانح انًرمسو انصكط) ٔانشٛد
عثس انهطٛف انظٕف ٙأذِٕ يٕظف ف ٙانحكٕيح تٕظٛفح ال أذصكطْا ا.ٌٜ
ٔاذثطَ ٙانشٛد (عثس انْٕاب) انًصكٕض ،اَّ ف ٙيسج يجأضذّ تاألظْط اجرًع تحضطج انٕانس
(أ٘ كاذة انسٛطج) ٔذهمٗ عُّ انططٚمح انرهٕذٛح)) ....إنٗ أٌ ُٚرٓ ٙتانحسٚث عُّ لائالٔ(( :نّ
ٔنس اسًط انهٌٕ يشرغم تانعهى (نى ٚصكط اسًّ) اذثطَا اَّ يٍ جاضٚح ذسطٖ تٓا ف ٙيسج
انًجأضج (أ٘ عُسيا كاٌ تجٕاض ٔانسِ ف ٙيظط) فطظق يُٓا تٓصا انٕنس انُجٛة)) !؟.
انشٛد عثس انهطٛف انظٕفٔ ،ٙلس جاء شكطِ عاتطا كررًح حسٚث ساتك عٍ أذاِ يحًس طانحكًا ٚهٔ(( :ٙانشٛد عثس انهطٛف انظٕف ٙأذِٕ يٕظف ف ٙانحكٕيح تٕظٛفح ال أذصكطْا ا.))ٌٜ
ْصِ انًمرطفاخ ْ ٙيٍ كراب ٚسرشٓس تّ تعضا ً يٍ أْم انالشلٛح تاسرًطاض ،عُس شكط عسز يٍ
يشاْٛطْى يٍ آل انظٕف ،ٙتعس أٌ ٚضٛفٌٕ يٍ ذٛاالذٓى أنماب ٔطفاخ ٔيطاذة ٔيطاكع
حكٕيٛح ،نى ٚأخ عهٗ شكطْا أ٘ يًٍ عاشطْى ٔانرمٗ تٓى ٔعطفٓى عٍ لطب !؟ٚٔ ...رهطٌٕ
تظفح يٍ جاء شكطْى -لثم اسًائٓى -ف ٙيجطٖ انحسٚث عُٓى يثال ٔ( :يٍ جًهح يٍ أجرًع تُا
فٓٛا حضطج لاضٓٛا ٔيفرٓٛا (نى ٚصكط اسًّ) ٔحضطج األسراش انشٛد (عثس انْٕاب انظٕف)ٙ
ٔٔنسِ) (أ٘ انماض ٙانًمظٕز نٛس ْٕ عثس انْٕاب تم ْٕ شرض آذط نى ٚأذ ٙعهٗ شكطِ)
ْٔصا انرعٔٚط ٔيُح طفاخ ٔأنماب ألزتاء ٔشعطاء ٔشٕٛخ ٔعهًاء كطسٕا حٛاذٓى نهرمشف
ٔانعهى ٔانعْس يٍ انسَٛا ٔيغطٚاذٓا ...ال ٚحك أل٘ كاٌ ذشٕٓٓٚا ٔاإلساءج إنٓٛا ذحد أ٘ عصض.
ٔعه ّٛفئشا يا كاٌ أل٘ شرض انحك ف ٙأٌ ٚع ٍٚاسًّ تاألنماب انر ٙذطٔق نّ- ،فٕٓ ٔحسِ يٍ
ٚرحًم عٕالثٓا األذاللٛح ٔانسُٛٚح -فأَّ ال ٚحك نّ إضافح نمة أٔ طفح (انسٛس ،انشطٚف،
انحس ،ُٙٛاند) إنٗ أسًاء أشراص أذمٛاء غازضٔا انسَٛا فطح ٍٛتعفرٓى ٔحظاَرٓى يٍ لصاضذٓا،
(حرٗ ٔإٌ كإَا يٍ يهرّ) ٔلس ال ذرفك ٔذهمٓى انحًٛسج ٔٔضعٓى ٔذٕفٓى يٍ هللا انص٘ زضجٕا
عهٔ ،ّٛاعرثط ْصا إثًا ً ٔشَثا ً ال ٚغرفط ،ال ٚظح اضذكاتّ ف ٙحمٓىٚٔ ،عالة عه ّٛانمإٌَ.
أَظطَ :سة انسو أو َسة انرهك ٔانجًال  -يحًس طانح انظٕف ٙكًا شكط ف ٙكراب األعالو
يٕلع آل انظٕف0202 ٙ

