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االخ الفاضل انا اعلم ان ھناك مصاھرة بينكم وبين ابن الدكتور محمد فرحات واستطيع ان اخبرك
بان ھذه العائلة ال تنتمي للواقف الذي بنا المسجد وكان لھم اسما مختلفا وال داعي لذكر ھذا ھنا
وليس كل من حمل اسم فرحات ھو منسوب للواقف
الذي بنا المسجد او الجامع ھم الحاجان الشريفان محمد ومصطفى ابن ابراھيم فرحات وھذا مدون
بدائرة االوقاف وكتب التاريخ واسم منطقة الشيخ ضاھر تسمى بھذا لقبر الشيخ ضاھر الذي بداخل
الجامع وانا اعلم ايضا ان بيت الصوفي وبيت زريق اقرباء وبيت زريق ھم احفاد الحاج مصطفى
فرحات فالواقف وضع وقفا للجامع وللذريه ولذا دونت شجرة العائله باالوقاف النھم كانوا يوزعون
سنويا من وقف الذريه على اعضاء العائله,شيخنا الشيخ يحي كان خطيب ھذا الجامع وكان بعض
من ذرية الواقف تصلي ھناك اما عائلة الصوفي فاعرفھم جيدا فلقد سكنت بالقرب من بيت الشيخ
عارف مصطفى الصوفي اي بيت ابنه وجيه وابنائه الدكتور حسام والمحامي ھشام واعرف تاريخ
ھذه العائله وصلتھا بالمحمودي واالزھري والطويل والمفتي فكلھا عوائل علماء ولالسف لم يبق
الكثير منھم كاالجداد حيث توجه معظمھم لدراسات اخرى غير الدراسه الشرعيه واخبرك اخي ان
عائلة البستنجي في حمص ھم ذرية االخ االكبر للشيخ يحي بستنجي حيث كان طبيب عيون بحمص
واحب ان اضيف ان عائلة الصوفي متعددة الفروع ومنھم من اليقرب بعض بالالذقيه وھذا شئ
يعرفه السيد مھند ولذا كنت بدھشة تامة عندما لقب احدھم بالشريف ممن ال ينتمي لھم ووالده كان
سنكريا وھو يعرف من اقصد وشكرا لكم
التعديل األخير تم بواسطة  Omar2005 :بتاريخ  2009-13-11الساعة .AM 02:37

AM 04:32 ,2009-13-11

4#
تاريخ التسجيلAug 2007 :
المشاركات2,008 :

باسل األتاسي
ابن حمص
رد :سؤال لحضرة السيد مھند الصوفي المحترم

يا سيدي كلمة الحق ال تقبل "ال داعي لذكر ھذا"" ،وھو يعرف من أقصد" وخالفه من تعابير ال محل لھا عندنا ،ال أنا وال أخي
مھند عندنا ما نخفيه أو نستحي منه ،فماذا عنك؟ وما ھو اسمك وألي األسر الكريمة تنتمي؟
نعم ال شك أن ھناك عدة اسر تحمل نفس االسم .أما من أقصد فھي ابنة عمنا السيدة سلمى بنت المرحوم مصعب بن نصوح بنالشيخ محمد أبو الخير بن المفتي خالد األتاسي ،متزوجة من فارس فرحات ،وأختھا السيدة مايا متزوجة من عمار زريق ،وكالھما
معروفان لدينا أنھما من عوائل الالذقية العريقة ،سواء كانا من ذرية باني المسجد أو خالفه!
أما آل البستنجي في حمص فال سمعت بھم وال أعرفھم.
ما زلنا نأمل لو توضح الصورة أكثر حتى نقرأ ما جاء عليھا تماما ألنھا تبدو مختلفة عما تنقل لنا من نص .أو لعلك تعرض علينا
نص الوقف أو سلسلة الشجرة التي تخبرنا عنھا...
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اخي الكريم المقصود انھم من ذرية الواقف ام ال ھو ان الواقف من الشرفاء واما العائله االخرى
فقد تسمت بعائلة فرحات ھذا ما كنت اقصده استطيع ان اجزم ان السيد عمار زريق من ذرية
الشريف الحاج مصطفى فرحات واسمه بالنفوس زريق فرحات اما السيد فارس فرحات فھو الذي
يستطيع ان يقول لك الي عائلة من الفرحاتيين ينتمي ,اخي الكريم ترعرعت بخدمة العالم الجليل
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