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كشف نسب الصوفي واالتاسي!!  -األشراف والسادة -ال البيت -و العائالت و القبائل العربية

تم تصغير ھذه الصورة  ...نقره على ھذا الشريط لعرض الصورة بمقاسھا الحقيقي علما بأن مقاسات الصورة قبل
التصغير ھو  2490في  3318وحجم الصورة  876كيلو بايت
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.ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ( * ) 1342 - 1242ﻩ =  1924 - 1827ﻡ( ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ :ﻗﺎﺽ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ( *

.ﻗﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻤﺼﺭ

.ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻔﻠﻙ

.ﻭﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺃﺨﺭﻯ

).ﻭﺼﻨﻑ )ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ  -ﻁ( ﺃﺭﺠﻭﺯﺓ ،ﻭﻜﺘﺒﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺨﻁﻭﻁﺔ )3
.ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ (3) 185

ﻭﻜﺫﺍ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻭﻗﺩﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﺴﻤﻪ ﺒﺎﻟﺸﻴﺦ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ *

ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺒﺎل ﻋﻼﻤﺔ ﺤﻠﺏ ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺭﺤﻤﻙ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻑ ﺫﻜﺭ ﺘﻔﺼﻴل ﻨﺴﺏ ﻭﻤﺫﻫﺏ

:ﺍﻟﺤﺒﺎل ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺇﻻ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺸﻴﺦ ﻓﻘﻁ ﻓﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺼﻔﺤﺔ ﺭﻗﻡ  772ﺍﻵﺘﻲ

تم تصغير ھذه الصورة  ...نقره على ھذا الشريط لعرض الصورة بمقاسھا الحقيقي علما بأن مقاسات الصورة قبل
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الشيخ محمد صالح الصوفي
ٔنذ انشاػش يذًذ صانخ انصٕفً فً يذٌُح انالرقٍح ( = 7?8: - 7>8و) (شًانً عٕسٌح)ٔ ،ذٕفً فٍٓا.
ػاػ فً عٕسٌحٔ ،األسدٌٔ ،ذشكٍأ ،نثُاٌ.
ذهقى ػهٕيّ ػهى ٌذ ػثذ انغًُ انشفاػً فً يذٌُح طشاتهظ (انشاو) ٔ ،أخز ػٍ آخشٌٍ ػهٕو انفهك ٔانفقّ ٔانششع ٔانُذٕ ٔانصشف
ٔانثٍاٌ.
ػًم يؼه ًًا تًذسعح انًكرة اإلػذادي ًْٔ،أٔل يذسعح ثإٌَح ٌرى افررادٓا فً يذٌُح انالرقٍح (;?> ،)7كًا ػًم أعرا ًرا نؼهٕو انرشتٍح
انذٌٍُح فً يذاسط انالرقٍح.
ذٕنى انقضاء فً يذٌ ػذج ،يُٓا@ ساشٍا تهثُأٌ ،إدنة تغٕسٌحٔ ،انطفٍهح تششقً األسدٌٔ ،أٔسفح ترشكٍا.
نّ يؤنفاخ جـًـح يطـثـٕػح ٔيخـطـٕطـح فً ػهى انُذـٕ ٔانـصشف ٔاألدب ٔانششع ٔانراسٌخ ٔانفهك ٔانرٕقٍد ٔنّ ػذج أسجٕصاخ
ٔأشـؼاس أدرشق يؼظًٓا أثُاء ثٕسج صٌٍٕٓ ٔنكٍ تقى انكثٍش يٍ انًؤنفاخ انًطثٕػح ٔانًكرٕتح تخظ ٌذِ ٔيٍ تقاٌا كرثّ@
-7انرذفح انثٍُح ػهى انؼقٍذج اإلعاليٍح
-8كراب تاسقح انُٕس ٔجانثح انغشٔس
-9إَٔاس انصفا ػهى انُثً انًصطفى
-:كراب ذشٍذ انذٌٍ فً َثزج ػٍ فضائم انخهفاء انشاشذٌٍ
;-كراب سعانح فً اعرؼًال انشتغ انًجٍة فً ػهى انفهك
<-كراب أسجٕصج انرؼهٍى نششح كٍفٍح انؼًم تانشتغ انًجٍة
=-كراب ششح سعانح فً انشتغ انًقُطش اعًٓا ششح كراب َضْح انًرؼهًٍٍ ٔذزكشج انًُرٍٍٓ
>-كراب سعانح يخرصشج فً انذنٍم ػهى ذذشٌف انرٕساج ٔانضتٕس ٔاإلَجٍم.
?-كراب تًُ اإلعالو ػهى خًظ ٔغٍشْى يٍ انكرة انكثٍشج
================================
يٕقغ آل انصٕفً 8272

