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احمد الصيادي

قبيلة الصياد الرفاعية الحسينية
قبيلة الصياد الرفاعية الحسينية
حسين البساره)ابوناجي(
 )|:.مشرف منتدى االخبار (|.:

ھى أحد فروع قبائل االشراف المباركة .
يطلق على من ينتسب إليھا:
 الصيادي :في الشام والعراق والسعودية وايران واليمن . -الصياد  :في مصر وبعض البلدان العربية .

رقم العضوية 4871 :
تاريخ التسجيل Oct-2009 :
المكان  :مملكة البحرين
المشاركات 741 :
النقاط :
تقييم المستوى 1 :

تنسب قبيلة الصياد الحسينية الى السيد /عز الدين أحمد الصياد الرفاعي الحسيني الھاشمي  ،ولد بالعراق سنة  574ھـ وتوفي بقرية
متكين بمحافظة حلب السورية سنة  670ھـ
وله ستة أبناء وعقبه منھم وھم :
 -1السيد عبد الرحيم الصيادي )ولد بالعراق(  :وذريته في العراق ولبنان .
 -2السيد على أبو الشباك الصيادي )ولد بمصر( :وذريته في مصر والسعودية.
 -3السيد على صدر الدين الصيادي )ولد بحلب( :وذريته في سوريا ولبنان والعراق ومصر واليمن وفلسطين وتركيا والسعودية .
 -4السيد شمس الدين محمد عبد المحسن الصيادي :وذريته في العراق .
 -5السيد موسى الكبير الصيادي  :وذريته في سوريا وفلسطين واالردن والعراق ومصر .
 -6السيد أحمد أبو بكر الصيادي  :وذريته سوريا .
مشاھير قبيلة الصياد:
 -1السيد عز الدين أحمد الصياد :
نسبه البيه :السيد عز الدين أحمد الصياد بن عبد الرحيم ممھد الدولة بن عثمان سيف الدين بن حسن بن محمد عسلة بن على الحازم بن
أحمد المرتضى بن على االشبيلي بن رفاعة الحسن المكي)واليه نسبة الرفاعي( بن محمد المھدي بن محمد المكي بن الحسن القاسم بن
الحسين الرضى بن أحمد االكبر بن موسى الثاني بن إبراھيم المرتضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين
العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى ﷲ عنه .
نسبه المه :عز الدين أحمد الصياد بن زينب بنت أحمد الرفاعي الكبير بن على المكي بن يحيى بن ثابت بن على الحازم الجد الرابع للسيد
عز الدين أحمد الصياد من جھة أبيه .
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كان رجال صالحا عالما تتلمذ على يديه خلق كثير  .ولد بالعراق سنة  574ھـ وتوفى بمتكين تابعة لمحافظة حلب السورية سنة  670ھـ ،
نشأ وترعرع بام عبيدة التابعة لواسط بالعراق تزوج أبنة عمه رقية بنت عبد السالم الرفاعي واعقب منھا ابنه البكر السيد عبد الرحيم ،
وبعد وفاة زوجته خرج مھاجرا سنة  622ھـ قاصدا الحجاز وترك أبنه عبد الرحيم عند أخواله فحج واعتمر ثم جاور بالمدينة المنورة 9
سنوات وبنى رباطا في المدينة المنورة بالقرب من سقيفة الرصاص معروفا برباط الرفاعي  ،ثم دخل مصر عام  638وتزوج من بدرية
خاتون من آل الملك االفضل وعقب منھا على أبو الشباك وتركه عند أخواله وھاجر الى الشام ودخل قرية متكين سنة  643ھـ وتزوج فيھا
وأعقب بقية أوالده االربعة .
-2السيد جالل الدين عبد الرحمن بن شمس الدين محمد عبد المحسن الصيادي الواسطي صاحب كتاب )اللؤلؤة( في الحديث توفى سنة
 744ھـ .
 -3السيد تقي الدين بن عبد المنعم الصيادي الواسطي صاحب كتاب )الترياق( توفي ببغداد سنة  744ھـ .
 -4السيد محمد سراج الدين بن عبدﷲ نجم الدين الصيادي الرفاعي:
العالم المحدث النسابة ولد بواسط سنة  793ھـ وتوفى ببغداد سنة  885ھـ له عدة مؤلفات منھا كتاب )صحاح االخبار في نسب السادة
الفاطمية االخيار( .
 -5السيد محمد أبو الھدى الصيادي الرفاعي :
العالم النسابة نقيب أشراف ولد بخان شيخون التابعة لحلب سنة  1266ھـ سكن االستانة وتوفي في جزيرة االمراء في رينكيبو سنة
 1328ھـ  .عين نقيب لالشراف في جسر الشغور في محافظة إدلب ثم نقيب أشراف حلب ثم نقيب االشراف في الدولة العثمانية في عھد
السلطان عبد الحميد  ،وكان أيضا مستشارا للسلطان ومن خاصته .
له الكثير من المؤلفات في التفسير والفقه والحديث واالنساب والتصوف وعلوم أخرى وله عدة دواوين بالعربية وكان شاعر بليغا في
اللغتين التركية والفارسية طبع له حوالى  25كتابا وله أكثر من  65كتاب لم يطبع بعد .
ومن مؤلفاته في االنساب:
-1انساب االنبياء عليھم السالم .
 -2الروض البسام في أشھر البطون القرشية بالشام .
-3تنوير االبصار في طبقات السادة الرفاعية االخيار .
 -4ذخيرة المعاد في ذكر السادة بني الصياد .
-5الجوھر الشفاف في طبقات السادة االشراف .
 -6سلسلة االسعاد في تاريخ آل الصياد االمجاد .
 -7المشجر االنور في آل النبي االطھر .
 -6السيد حسن خالد بن محمد أبو الھدى الصيادي :
رئيس وزراء االردن سابقا  ،ذكر االمير عبدﷲ بن الحسين في مذكراته أنه عھد الى حسن خالد باشا تأليف الحكومة االردنية في /1/24
 1342ھـ وكان رئيس النظار  .ثم عمل ناظر المالية في حكومة الركابي في 1342/9/29ھـ  .وأسس حكومته الثانية في 1344/12/16
ھـ واستمرت حكومته  5سنوات ثم استقالت بسبب رفض المجلس التشريعي النظر في قانون الميزانية وخالل ھذه الفترة لقب برئيس
الوزراء .
 -7السيد صدام حسين آل ناصر الصيادي الرفاعي :
رئيس جمھورية العراق .
فروع قبيلة الصياد في العراق كثيرة ومتشعبة و الحمد ومن تلك الفروع عشيرة البيجات آل ناصر الصيادية الرفاعية الحسينية  ،فعشيرة
البيجات تنتسب الى االمير ناصر بن حسين العراقي الصيادي الرفاعي أمير حران الرھة التابعة لحلب سابقا التابعة للعراق االن واليه
تتنسب الكثير من العشائر في العراق ويقال لھم آل ناصر أو البو ناصر .
نسب السيد الرئيس صدام حسين الصيادي الرفاعي :
صدام بن حسين بن مجيد بن عبد الغفور بن عبد القادر بن عمر بن شبيب بن حسن بن االمير على بن االمير حسين بن االمير ناصر بن
حسين العراقي بن ابراھيم العربي بن محمود بن شمس الدين عبد الرحمن بن عبد ﷲ قاسم نجم الدين بن محمد خزام السليم بن شمس
الدين عبد الكريم بن صالح عبد الرزاق بن صدر الدين على الصيادي بن عز الدين أحمد الصياد بن عبد الرحيم ممھد الدولة بن عثمان
سيف الدين بن حسن بن محمد عسلة بن على الحازم بن أحمد المرتضى بن على االشبيلي بن رفاعة الحسن المكي)واليه نسبة الرفاعي(
بن محمد المھدي بن محمد المكي بن الحسن القاسم بن الحسين الرضى بن أحمد االكبر بن موسى الثاني بن إبراھيم المرتضى بن موسى
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى ﷲ عنه .
وھناك الكثير من مشاھير بني الصياد علماء وادباء ورجال دولة وھم منتشرون بفضل من ﷲ في العديد من البلدان االسالمية بداية من
أيران شرقا الى المغرب غربا ومن تركيا شماال الى اليمن جنوبا عدا المھاجرين الى أوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية .
وأني السعى منذ سنوات لجمع شمل القبيلة وجمع شجراتھا وتحقيق أنسابھا وقمت بعدة زيارات لعدة دول وأجريت عدة إتصاالت ھاتفية
وبريدية والكترونية وعن قريب أن شاء ﷲ يخرج ھذا الجھد في كتاب توثيقي لقبيلة الصياد في عصرنا ھذا  .وكلي أمل من كل من ينتسب
الى قبيلة الصياد أن يرسل لي جميع المعلومات المتوفرة لديه لنتحقق منھا ثم نضيفھا الى كتابنا إن شاء ﷲ  ،كذلك أدعو كل من يطلق
عليه لقب الصيادي أو الصياد حتى ولو لم يكن لديه خلفية عن نسبه أن يتصل بي لنتعرف عليه أوال ثم نتحقق من نسبته الى قبيلة الصياد .
وفي الختام أشكر ﷲ على نعمه ثم أشكر القائمين على ھذا الموقع على جھودھم المباركة الموفقة التي تصب في باب صلة الرحم  ،فأسل
ﷲ عز وجل أن يوفقھم ويرعاھم ويجزل لھم االجر مثوبة لھم على مساعدتنا في صلة رحمنا والتعرف على ابناء عمومتنا .
كاتبه عبد ﷲ
عماد بن على الصيادي الرفاعي الحسيني
جامع ومحقق انساب آل الصياد
جوال 00966-55505920
بريد :ص.ب  6019المدينة المنورة  -السعودية .
بريد الكتروني  :بالعربي alsayadi@maktoob.com:
 ealsayadi@yahoo.com :منقول؟
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