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آل ابو الھدى الصيادي )حلب( -:السيد محمد أبو الھدى الصيادي  :العالم النسابة نقيب األشراف 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 .
 السيد حسن خالد بن محمد أبو الھدى الصيادي  :رئيس وزراء االردن سابقا وأول من أطلق عليهلقب رئيس الوزراء  .ذكر االمير عبدﷲ بن الحسين في مذكراته أنه عھد الى حسن خالد باشا تأليف
الحكومة االردنية في  1342/1/24ھـ وكان رئيس النظار  .ثم عمل ناظر المالية في حكومة الركابي
في 1342/9/29ھـ  .وأسس حكومته الثانية في  1344/12/16ھـ واستمرت حكومته  5سنوات ثم
استقالت بسبب رفض المجلس التشريعي النظر في قانون الميزانية وخالل ھذه الفترة لقب برئيس
الوزراء وكان أول من لقب بھذا اللقب .
آل الطيار الصيادي )اريحا( -:السيد محمد الطيار بن أحمد بن على الصيادي  :نقيب أشراف إريحا
)محافظة إدلب بسوريا( توفى بالمدينة المنورة في حج عام  1180ودفن بالبقيع .
آل عجاج الصيادي )معرة النعمان(:
 السيد عثمان بن محمد العجاج بن حسين برھان الدين الصيادي :حكم معرة النعمان عدة سنين ثمأصبح حاكما لحماة لمدة  13سنة توفى سنة  1189ھـ .
آل الصوفي الصيادي )الالذقية(:
 العالمة المفتي السيد الشريف أحمد الصوفي الصيادي الحسيني  :كان له مؤلفات كثيرة منھا كانيدرس باألزھر  ،وھو العالم المفتي قائممقام نقيب أشراف الالذقية  ،توفى عام  1191للھجرة تزوج
السيدة مكية الصيادية و ھي من أبناء عمومته ترجع بنسبھا إلى يوسف المستعجل بن محمد شاه بن
محمد خزام الثاني .
و من بقايا مؤلفاته :
- 1رسـالة في علم الفرائض.
 - 2التحفة القدســـية و ھي رســالة منظومة في علم الفـرائض .
 - 3كتاب الخراجية في الخزرجية.
 - 4رسالة في علم الفلك
 السيد الشريف محمد الصوفي الصيادي الحسيني  :كان أماما ً و عالما ً وفقيھا و زاھدا أشتھربالصالح التقوى و الفضل و بعلم الطب االسالمي و النبوي و بطب االعشاب و له تآليف كثيرة توفى
في مدينة الالذقية عام 1238ھـ اطلق اھل الالذقية قاضي الحاجات و كان يزار قبره و قبل وفاته
ظھرت على يديه الكثير من الكرمات .
 السيد الشريف أبراھيم الصوفي الصيادي الحسيني المتصوف المشھور شيخ السجادة الرفاعية فيمدينة الالذقية أيام الدولة العثمانية.
 السيد الشريف عبد الوھاب الصوفي الصيادي الحسيني عالم األزھر المشھور تلقى العلوم عن أبيهوعلماء عصره
و علماء االزھر و كان من علمائه المشھورين راجع كتاب القاياتي رحلة البسام في بالد الشام قسم
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مدينة الالذقية .
 السيد الشريف عبد اللطيف الصوفي الصيادي الحسيني راجع كتاب القاياتي رحلة البسام في بالدالشام وكتاب تاريخ الالذقية من عام  1946 - 1637تحت بند دراسات اجتماعية.
 السيد الشريف عمدة العلماء القاضي العالمة محمد صالح الصوفي الصيادي الحسيني  :ولد عام1251ھـ و توفى عام  1342كان عالما ً و قاضيا ً و أديبا ً و شـاعراً إماما ً و خطيبا راجع كتاب
القاياتي رحلة البسام في بالد الشام و قاموس تراجم االعالم الجزء السادس تأليف خير الدين
الزركلي صفحة  167و كتاب صفحات من تاريخ الالذقية تأليف ياسر صاري وكتاب تاريخ الالذقية
من عام  1946 - 1637تحت بند دراسات اجتماعية.
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 مدرسا ً تلقى العلوم عن أبيه وعلماء عصره و علماء االزھر  .وابنه ھو القاضي السيد
الشريف محمد كامل الصوفي الصيادي الحسيني التالي ذكره.
و لكن بـقى الكثـير من المؤلفات المطبوعة و المكتوبة بخط يده و من بقايا مؤلفاته :
 – 1التحفة السنية على العقيدة اإلسالمية
 – 2كتاب بارقة النور و جالبة السرور
 - 3كتاب أنوار الصفا على النبي المصطفى
 - 4كتاب تشيد الدين في نبذة عن فضائل الخالفاء الراشدين
– 5كتاب رسالة في استعمال الربع المجيب في علم الفلك
 - 6كتاب ارجوزة التعليم لشرح كيفية العمل بالربع المجيب
 – 7كتاب شرح رسالة في الربع المقنطر اسمھا شرح كتاب نزھة
المتعلمين و تذكرة المنتھين تأليف العالمة محمد الصوفي بن مصطفى
الثاني الصوفي
 – 8كتاب رسالة مختصرة في الدليل على تحريف التوراة و الزبور
و االنجيل
 - 9وغيرھا من الكتب الكثيرة
القاضي السيد الشريف محمد كامل الصوفي الصيادي الحسيني :ولد رضي ﷲ عنه عام 1285للھجرة و توفى عام  1363للھجرة )  (1944 - 1867م درس في بداية حياته على يد أباه عمدة
العلماءالعالمة محمد صالح الصوفي الحسيني و على يد أعمامه العلماء و بعض علماء عصره أمثال
علماء حماه و واالھدلي اليماني المذكوين سابقا ً ثم أنتقل إلى عاصمة الخالفة العثمانية و أتم تعليمه
الشرعي و الحقوقي و أصبح قاضيا ً 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 مسموما ً .
 الفريق أركان حرب المتقاعد السيد الشريف محمد بن مصطفى الصوفي الصيادي وزيرالدفاعالسابق بسوريا.
 الدكتور العميد أركان حرب المتقاعد قائد حرس الحدود )الھجانة( مدير العشائر العام سابقا ً السيدالشريف محمد صالح سمير الصوفي الصيادي الحسيني :ولد عام 1345ھـ الموافق لعام 1927م
مؤرخ وكاتب له مؤلفات.
 اللواء المتقاعد السيد الشريف سھل عادل الصوفي الصيادي مؤسس و مدير أكاديمية حلب للعلومالعسكرية سابقا ً خريج الكتروتكنيك بفرنسا و ھندسة رادار و صواريخ في روسيا .
 العقيد المتقاعد السيد الشريف معن عادل الصوفي الصيادي درس الكلية البحرية الفرنسية ecole navalو حصل على ماجستر في العلوم البحرية بجامعة االسكندرية في مصر
 العقيد الركن السيد الشريف جمال الصوفي الصيادي وزير التموين أيام الوحدة مع مصر )و ھوأحد الضباط الذين ذھبوا لمصر من أجل إقامة الوحدة بين سوريا و مصر(
آل العطار المحمودي الصيادي )الالذقية (:
 - -1السيد الشريف مصطفى أديب محمود المحمودي العطار :
ولد رضي ﷲ عنه عام  1228وتوفى سنة  1282و له من العمر أربعة و خمسين توفى بالالذقية
وله مقام معـلوم ھدم كما ھدمة مقامات الولي المشھور محمد الصوفي ولي ﷲ بسبب المندوب
الفرنسي أيام االحتالل الفرنســي حيث تم بناء المنـدوبية مكـان المـقـبرة التي تســمى مقـبـرة
البطرني حتى أصبحـت المندوبية متحف وطني في مدينة الالذقية نقـل قبر ولي ﷲ إلى مقبرة القلعة
ولم يبنى عليه مقام وغيره من المـقامات بسبب توسيع الشوارع عاش الســيد الشــريف مصطفى
أديب محمود العطار يتيما ً وتلقى العلم من أقربائه آل الطويل و من الســيد الشــريف خالد األزھـري

2/7/2010

http://www.vb.zorba1.com/t23449.html

مشاھير آل الصياد في سوريا  -شبكة زوربا األردن

Page 4 of 5

تفـرد بالالذقـية بعـلمه واشــتھر بصالحه و زھده حتى أصبحت له السلطة الدينية في كافة قضاء
الالذقية و كان مرجع الجميع في األحكام الدينية و الشـرعية وكل من ينتمي إلى العلم في الالذقية ھو
من تالميذه وتالميذ ولده السيد الشريف عبد الفتاح
 -2السيد الشريف عبد الحليم المحمودي الصيادي الحسيني  -المفتي بالالذقية .
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