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م أ سامء  عداد ومراجعة السجل   ي شارك ال  2020( لعام  1رمق )  يف ا 

 

رتبة أ جبديا   مع حفظ الالقاب  مم

براهمي جامين ال ساوي   الملكة الغربية  - العيون الساقية امحلراء                      ( الصديقي   البكري  )   ا 

 موريتانيا   - وط  نواكش                      ( البكري الصديقي الان اخلريش القالوي ) 

 الامارات العربية التحدة   - أ بو ظيب                                 ( البكري الصديقي ايدة ابهمي القالوي ) 

 فلسطي   - بيت القدس                              ( الصديقي ) حازم زيك يوسف البكري  

   الملكة العربية السعودية  - الدينة النورة                 ( البكري الصديقي العزيز العتيق )   عادل محمد عبد 

 دوةل ليبيا    - وادي الآجال                     ( الصديقي البكري )   عبدالسالم العريب الزاوي 

 مال   - اكو  ب           ( البكري الصديقي )س يالوي القالوي  محمد بن أ يب بكر ال 

 . المين  -   منطقة َكرِش  ج  حمافظة ل                      (  البكري الصديقي )   محمدعبده صاحل التميي 
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تعريفي بأ سامء  جسل   

البكرية الصديقية    والقبائل وال رس   العائالت   

نتشارها يف العال   وأ ماكن ا 

 
ميالدي    2020 – جهري   1441لعام   

 السجل  رمق ) 1(  1

 
عضاءه كل اهذا المبحث تم اعداده بإشراف تجمع آل ابي بكر الصديق رضي هللا عنه في العالمي , الذي يُمثل ُمعظم البطون البكرية الُمعاصرة , ويتش    1

الجذور ونشر من اهل الدراية بأنساب قومهم بشكل خاص وبأنساب آل الصديق رضي هللا عنه بشكل عام , يجمعهم الغريزة البشرية في معرفة االصول و
 التاريخ والتراث البكري بعيداً عن الُمغاالة والُمباهاة والتفاخر.
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  2020العائالت والقبائل وال رس البكرية الصديقية حول العال   أ سامء   التعريف يف  جسل 

يتضمن السجل أ سامء ادلول اليت ينترش فهيا أ رس وعوائل وعشائر وقبائل أ ل ايب بكر الصديق 

 ا لشهرة جد مناليت اش هتروا هبويه المسميات ريض هللا عنه بمسمياهتا وكمناها والقاهبا المعارصة, 

نضموا اليه , علاما ان شهرة   اجدادمه الاوائل  اكنت اجدادمه او صنعة احرتفوها او موطناا سكنوه او حلفاا ا 

حددة يه  حمصورة يف  . (للبكريي وابناء معومهتم التمييي- والتميي اوالعتيقي  ا والصديقي  ا البكري  )    القاب مم

ا او هب واانساب العائالت اليت علميف لتدقيق التحقق واهذا العمل , القامئون عىل  وقد حرص

فعت , واليت  موصلهت تباع هبذا السجل ,  رم الواثئق  حتليل  أ صول البحث با يف ذل العلمي و هنج الا 

 عل ش يوخ  منعلموه مضن ضوابط العلوم النسبية المس تقاة من الرشيعة الاسالمية  وما تالتارخيية 

عمتدين عىل الصادر المعتربة الا هواء نجردين من مم  عقل وقدمي النقل عىل المم  الانساب  , , وذل مم

خالء و   .اللمصقاء والمدعي لسالمة النسب من ادلم

ل  الهنايف السجل , بعض العوائل اليت ترفع نس هبا اىل الصديق ريض هللا عنه  اسامء يمدونل  

شهارهاترخي  حىت  تمقدم اوراقها الثبوتية   , ولكن وضع القامئون   فيهنس هبم او الطعن    في وال يعين ذل ن,    ا 

الس تدراكهم يف السجل  والباب ما زال مفتوحاا اماهمم ,يف السجل للتدوينزتموا هبا الضوابط وقواعد 

دث لكام اقتىض الامر ف. القادم تجدد وُيم ال يعين انه غري   او غري الذكور  الرتوك "  :ونقولالسجل مم

ومواطهنا سامء العائالت البكرية ل  وقد اصدر القامئون ملفاا سابقاا  صول" والشهرة لها قواعد وأ   .منسوب 

ذكر بعض مشاهري العائالت اضافة عوائل اس تمكلت المتطلبات و ما يممزي هذا السجل من و  ال صلية,

غري موطهنا الام , مع التنويه ان موطن العائالت البكرية الاصيل هو  ذكر انتشار بعض الفروع يف و 

يف  هام انترش البكريون الصديقيون التمييونالسالم ومن كرمة مث مدينة رسول هللا عليه الصالة و مكة الم 

 . الثغورولنرش ادلعوة او للرابط يف ت امشارق الارض ومغارهبا اثناء الفتوحا

 .مع الاس تدرأاكت الوثقة وسوف يمضاف يف السجل القادم نبذة تعريفية عن لك جذم

عداد الباحث : حازم ز  يك البكريا 
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 السعودية الملكة العربية  

 

   3العلمي ، صادق أ ل ، الرشواين  قامس مال أ ل ، العمودي ،2 الصديقي الفيتأ ل  ، البكري:  أ رس ومهنم

  بن  عيس  ذرية عتيق أ ل ،يف الدينة النورة  السامن ، صديقبن  أ ل ، خريأ ابدي أ ل ، عالنابن  أ ل ،

 الساموي  وعائةل  5  عبد البايق اخلوجة ومهنم مؤذني ابلرم اليك   أ ل ،  أ ل  ،  الجاز   يف  العتيقي  ،  4  موىس

  ارسة و  6 ضوالري  وجدة والطائف النورة والدينة الكرمة مكة يف ويتواجدون  الصديقيوأ ل الوصيل  ،

 7.الكرمة مكةيف   اسامعيل بن داوود بن  محمود احفاد  الس ندي

 سوى ما خطوا بأ نفسهم. ىل اي واثئق هلم اليت ل نطلع ع 8وهناك عائةل أ ل القفاص   

 

 
 219سبب االختالف ص   أبو هاشم عبد هللا بن صديق –رشية أعيان مكة المحمدية السر القاختلف المورخون في نسبهم ولقد وضح صاحب كتاب   2
لهجرة الُمصطفى صلى هللا عليه   1374المحقق عبد الرحمن بن يحي المعلمي في احدى رسائله عام  عارض نسبهم الى الصديق رضي هللا عنه االمام    3

 , انظر عنهم عن ال المعلمي في جمهورية اليمن. وسلم
بن احمن العالمة القاضي محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرو العالمة عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن عيسى بن موسى العتيقومن أعالم آل عتيق :    4

 القاضي عادل بن محمد العتيقو عيسى العتيق
 ما.من نسل ُمبارك شاه بن محمود شاه الى ان يصل النسب الى محمد بن ابي بكر الصديق رضي هللا عنه   5
 وقد اطلعت على ُمشجراتهم ووثائقهم. البروفيسور هشام الموصليومنهم    6
ومن اشهرهم عبدهللا السندي صاحب محالت ) مطبق  وسكنهم في مكة المكرمة وبعضهم في جدةللهجرة  1289اطلعنا على وثيقة نسبهم مؤرخة   7

 .بمحافظة جدة سابقا. السندي( وكذلك االستاذ حسن بن محمد سندي المدير لنادي الفروسية
 ابن افندي اسعد محمد الشيخ من ينحدرون القفاص العزيزية ,وبيت إلى عبدالرحمن الشيخ انتقل ثم ومن بالمدعى يسكنون كانويقولون :  القفاص آل  8

 الحسن  أبي  درويش  محمد  أسعد  دمحم  سليمان  هو  االتراك  عهد  من  القفاص وجدهم البكري الصديقي  الحسن ابي  الشيخ  ابن  درويش  محمد  الشيخ  المرحوم
 اليدوية  الصناعات  االنسان  استخدم  التاريخ  بقدم  قديما  مهنة  عن  شهرة  القفاص والقفاص  الصديقي  محمد  محمد  عبدالرحيم  عمر  عبدالنبي  محمد  عبدالرحمن

 (والدجاج  والحمام  للطيور)  االقفاص  منها  فيصنع  االغصان  اما  النخل  سعف  من  تصنع  هذه  وكل  اليدوية  والمراوح  الخصف  منها  فيصنع  النخيل  اغصان  من
 وبعد المدعى حهة منازلهم كانت االخضر المصطلح وفي بالسمرة وبعضهم البيضاء بالبشرة بعضهم ويمتاز المكرمة مكة في هرتاشت عوائل قفاص آل

 افضل ساكنها على بالمدينة القاطنة العوائل مثل مثلهم كدي بشارع تقاطعه مع الدائري الطريق في ومنهم العزيزية بحي منهم منازلهم تفرقت التوسعة
 ...والتسليم الصالة
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 مجهورية المين 

 

وينترش أ ل العمودي يف عدة   وأ ل ابعشن يف حرضوموت وتعز ولج وذمار وعدن10 9 مهنم أ ل العمودي

آس يا مثل الهند ومالزيي واندونيسا ودول افريقية مثل   دول عربية مثل السعودية والامارات  ودول رشق أ

ينترشون يف ثالث حمافظات : حمافظة تعز وحمافظة   اذلين  11 التميي يوسف وبنو  البشة والصومال.

وهناك من يمشاركهم اللقب وخيتلف يف   سامء وعمتةوأ ل والساموي يف حمافظة ذمار يف  . لج وحمافظة ا ب

وقد عارض نس هبم اىل الصديق ريض هللا عنه الامام    ,يف حمافظة  ذمار  ينترشون  وأ ل  العلمي      النسب.

 لهجرة المصطفى صىل هللا عليه وسل.  1374قق عبد الرمحن بن ُيي العلمي يف احدى رسائهل عام  احمل

دد،  وزبيد  ْ  .وأ ل بن صديق يف حمافظة ا ب . وأ ل الرداد  يف حمافظة الديدة يف وادي رسم

  

 
 . 175-164,حازم زكي البكري صفحات  2019كتاب الصحيح في انساب ال الصديق رضي هللا عنه ,   9

سعيد بن عيسى العمودي , وزعماء  قبيلة العمودي حسب التسلسل التاريخي الشيخ سعيد بن عيسى العمودي وهوعميدها, وجمال الدين محمد بن   10

والذماري عبد هللا بن محمد  عثمان بن عمر مولى خضم العمودي وعمر بن محمد الطيار بن عثمان العموديو محمد العموديوعمر مولى خضم بن 
ير بن محمد بن عثمان بن الطيار العمودي  وهو اول من حاول تأسيس الدولة العمودية وعثمان بن أحمد القديم بن محمد الطيار العمودي واحمد الخ

وعبد هللا بن عثمان بن سعيد العمودي  وأبو بكر باعيسى بن عبد القادر بن سعيد العمودي ومولى الشعبة عمر بن أحمد الخير  ديأحمد القديم العمو
بد هللا بن أحمد الخير العمودي مؤسس مشيخة آل العمودي وأول حكام الدولة العمودية وع العمودي وبطل الوادي عثمان بن أحمد الخير العمودي

 بن أحمد الخير العمودي وعبد هللا بن عثمان بن أحمد الخير العمودي وعبد الرحمن الوجيه بن عبد هللا بن عثمان العمودي وأبو ست عبد هللاومحمد بن  
وأحمد   ي ومحمد بن سعيد بن عبد هللا بوست العموديومطهر بن عبد هللا بوست العمود  عبد الرحمن الوجيه العمودي ومحمد بن عبد هللا بوست العمودي

ن بن عمر بن بن عبد هللا بن البدوي العمودي وعمر بن عبد القادر العمودي وعبد الرحمن بن عمر بن عبد القادر العمودي ومحمد عبد هللا بن عبد الرحم
 آخر حكام الدولة العموديةوهو  عبد القادر العمودي وعبد الرحمن بن علي بن عبد الكريم آل مطهر العمودي

النظم  بجامعة تعز، حيث يدرس مادتي ( قانوني يمني. أستاذ1949) قائد محمد طربوش ردمان:  ي يوسف التيمي في اليمنمن أعالم بن   11

  مركز البحوث الدستورية والقانونية. والقانون الدستوري. رئيس السياسية
ح الكاف وكسر الراء( ــ مديرية القبيطة ــ محافظة لحج ــ اليمن له عَْينِي ) العلفقي العلى ( ، َكِرش) بفتمن مواليد قرية المُ .محمد عبده صالح التيميو 

 .كتب في انساب قومه , العصف والريحان في معرفة أنساب كرش من قداش إلى علصان والسلوى والمن في معرفة نسب أبناء يوسف التيمي في اليمن
. 



 

7 
 

 2020كانون االول  -هجري  1441جمادي االول  -     سماء العائالت والقبائل والسر  البكرية الصديقية في العالمل   السجل التعريفي

 البحرين 

 

رية الش يخ   السعودية. دوةل البحرين وتبعيهتم اىل يسكنون  12  الصديقي بن امحد يوسفومه ذم

 سوري 

 

رية بدر ادلين اول المهاجرين من مرص اىل الشام وديرمه يف دمشق وحامة ومهنم   13 ومه أ ل البكري ذم

رية نور ادلين البكري  ومه ابناء عزات   القطر السوري يفالغنامة واسعد وكام يتواجد  ال البكري من ذم

 .يف محص أ ل درايق وأ ل حمرم يبن سعدات البكري وعائالت اخرى تعرف 

 
 بنا أحمد بن عبدالملك بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يوسف الديب والخطيب الفََرِضي الفقيه القاضي العالمة هو لصديقيا احمد بن يوسف الشيخ  12

ً  الشَّافعي نسباً،  الصّديقي عبدالرحمن الشيخ العالمة الفقيه الديب محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحيم، الصديقي، الشافعي، الجاركي، ثم ومنهم  مذهبا

 يق أبي بكر رضي هللاوالصديقي: نسبة إلى الصد .السلفي النجدي، 
 من مشاهير اسرة البكري في دمشق :   13

م(: من كبار 1705-1634= 1117-1042أحمد بن كمال الدين بن محي الدين بن عبدالقادر بن حسن بن بدر الدين بن ناصر الدين البكري الصديقي )

 العلماء، قاضي القضاة 

 م(: شاعر، متصوف. 1680= 1088كمال بن علي البكري الصديقي )و مصطفى محي الدين بن 

 م(: من كبار أعيان دمشق، عالم قاضي، 1716-1652=1128-1063أسعد بن أحمد بن كمال الدين البكري )

تاء بدمشق، ثم بالقضاء، م(: من العلماء الكبار، مفت وقاض. عهد إليه باإلف1763= 1173خليل بن أسعد بن أحمد بن كمال الدين البكري الصديقي )ت 

 الستانة فشغل منصب القاضي الشرعي فيها، ثم قاضي عسكر الناضول، وهو من أرقى مراتب القضاء في الدولة العثمانية. توفي بالستانةورحل إلى  
تفرغ للتدريس، وأصبح شيخاً (: من العلماء. ولد بدمشق وتلقى عن علمائها، و1844-1787=1260-1200أحمد بن محمد بن سعدي البكري الصديقي ).

 . للطريقة القادرية. دفن في الباب الصغير

 .ووجمع له معها نقابة بعلبك 1238، و1222، و1218محمد خليل البكري الصديقي: عالم من أعيان دمشق، تولى نقابة الشراف فيها مرات ثالث عام 

م(: من كبار العيان بدمشق، رئيس بلديتها. 1915= 1334أسعد البكري الصديقي )ت  عطا هللا باشا بن أسعد بن عطا هللا بن خليل بن أسعد بن خليل بن

 . ولد بها وتقلد عضوية اإلدارة بمجلسها، ثم ترأسه فترة من الزمن

 م(: من كبار الوجهاء والمناضلين الوطنيين، ووزير، ونائب. 1887=1303فوزي باشا بن عطا هللا باشا بن أسعد البكري الصديقي )و 

م(: من كبار المجاهدين والساسة السوريين في القرن العشرين وعميد آل البكري الدماشقة 1888يب باشا بن عطا هللا باشا بن أسعد البكري الصديقي )و  نس

 وعين وجهاء دمشق، ووزير ونائب.. 

 ووترفع حتى أصبح رئيس محكمة االستناف.: من أعيان دمشق. محامي تولى وظيفة القضاء  2003-1921=1424-1340عطا هللا بك بن نسيب البكري )
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  الاردن 

 

رية نور ادلين  وفد اىل الاردن يف العقود الاخرية اعداد من البكريي من مدينيت القدس واخلليل من ذم

ذرية بدر ادلين عددا من  من سورية ووفد الهيا  وهلم ديوان جيمعهم يف يح عبدون يف عامن . البكري

 شام  من ذرية السادة البكرية . الصديقي اول المهاجرين البكريي من مرص اىل ال البكري 

 .14العراق ايضاا    ووفد الهيا اعداد اخرى من 

 

 ة ال ردنية عامن. يف عبدون يف العامصديوان أ ل البكري 

البكري ولكهنا ليست من عرتة الصديق ريض    لقب حتمل  وينترش يف الاردن بعض العائالت الكرمية اليت  

ختل فة يسكنون يف السلط واربد وعامن واصول اغلهبم من انبلس وجني ومهنم  هللا عنه ومه عىل أ نساب مم

أ بو بكر عندما مت معل السجالت  ممن يرتفع نس به اىل ادلوحة النبوية الرشيف وأآخرين ممن اكن أ مس جدمه  

 . الدنية فانتس بوا اليه

 
حيث مات في دفاع لمدة طويلة.( ضابط عراقي سابق. ورئيس اركان الجيش العراقي ووزير 2014 - 1920عبد الجبار خليل شنشل البكري )منهم   14

 العاصمة االردنية وُدفن فيها.
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  15 فلسطي التارخيية 

 

 القدس واخلليل 

 .ومه أ حفاد نور ادلين البكري الصديقي واذلي يرتفع نس هبم اىل السادة البكرية مه وابناء معومهتم يف سوري

مبارك والسجد الابراهميي  منذ ما ينوف عن اربعة قرون  وقد اكنت هلم وظائف دينية  يف السجد الاقىص ال

 16كرئاسة الؤذني والافتاء وغريها من الوظائف  يف مدينة اخلليل

  غزه  

ث   انقطع ال البكري يف غزه اذلين مه من ذرية الرحاهل الصويف مصطفى البكري ومه اليوم من اعقاب الاان

صاهره وليس نس باا   .فهم بكري مم

 حيفا  –البجعة 

  بن محمد  الش يخ عبدالرمحنويوجد مقام . نس هبم اىل ابو بكر الصديق ومه ُيملون جشرة نسب يرجع

يقول احفاده ان نس هبم يرجع اىل ايب بكر الصديق ريض هللا عنه وان جدمه جاء    الطنطورة  يفالبجرييم  و 

 م حمافظة النوفية وان هلم ابناء معومة يف قرية اجزم.  اثناء محةل محمد عيل من قرية جبري 

 
 من أبحاث المرحوم المحامي عالء الدين زكي البكري   15
ابن الشيخ ياسين  والشاعر فوزي البكري )ابو صالح(  ومحافظ الخليل جبرين البكري رهم الُمجاهد الشيخ ياسين والمحامي عالء الدينومن مشاهي   16

 وغيرهم الكثير .البكري والباحث حازم  البكري )قائم بأعمال قاضي القضاة ( والشيخ واصف البكري )قاضي(  اتموالشيخ ح البكري 
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  انبلس

ريض هللا  عائةل البكري النابلس ية مه من س بط السن ريض هللا عنه وليس من ذرية ابو بكر الصديق 

 . وهلم تواجد يف عامن والسلط ومن مشاهريمه احملايم عدانن البكري عنه

 السلط 

مشاهريمه غريب البكري اذلي  قة مع عائةل البكري النابلس ية ومن  عائةل البكري السلطية يظن ان لها عال

هندس  اكن هل حمل جتاري يف عامن ومن اوالده كامل البكري انئب الدير العام لبنك القاهرة عامن وايضاا ال 

 .سعيد غريب البكري

 : عرابه البطوف   

 .مه من ذرية ابو بكر الصديق وهلم شهادة نسب من حممكة صفد

  اء رام هللاقض –ا جلجيلي 

شامل رام هللا تعود اىل امس جدمه بكري النسوب لعائةل قعدان وهلم   –عائةل البكري يف قريه جلجيليا 

ومتاجر وايضاا هلم امالك يف عامن شارع اجلاردنز واكنت جتمعهم عالقات  امالك كثرية يف رام هللا واذاعه 

 . صداقة مع الرحوم احملايم عالء ادلين زيك البكري
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 الغرب 

 

ومه    18 وابن س يف وباكر والغامري وأ ل الاساوي 17 دىهيومهنم اوالد س يدي الش يخ واوالد يعزي و 

طنطان ( واوالد ش يخ محمد بن ابراهمي المتناريت يف بدلة    - العيون  - أ هل محمود ودل مبارك يف لك من ) أآسا

 . متنارت

 اجلزائر 

 

اجد يف النيجر ومال ,واجملادبة ذرية س يدي امحد  م تو وهل 19  ومه اوالد س يدي الش يخ وقبيةل االتواج

ويتواجدون عىل طول الرشيط الدودي الغريب شامال و جنواب و خاصة  بن سلامين الساميح ااحملدوب 

 . منطقة الابيض س يدي الش يخ

 
 وأسرة المرغيتي. .أسرة العزاوي ببلدة بونعمان و تزنيت .أسرة الصديقي والبكري و الجوهري بزاوية بتمكروت البكرية و زاكورة :ويهدى  ىآل يعز    17
منهم الشيخ إبراهيم بن عبدهللا الساوي بن سيدي محمد بن سيدي الحسن . و السيد محمود بن مبارك بن سيدي محمد الساوي بن   :االساويآل    18

بن سيدي محمد بن سيدي إبراهيم بن سيدي علي بن سيدي الحسين بن سيدي إبراهيم )موالي ابراهيم (بن سيدي محمد بن سيدي الحسن.  سيدي أحمد
 الشيخ محمد الساوي و المتواجدون بكل من آسا زاوية آسا و سيدي آفني و أگادير و  الطنطان و العيون الساقية الحمراء جنوب المغرب.أحفاد 

توجد تتوزع هذه القبيلة بين جنوب الجزائر وشمال مالي وشمال النيجر , و.ج : قبيلة عربية تنتسب الى سيدنا ابى بكر الصديق رضي هللا عنه االتوا   19

الجزائر   نوبمجموعات منها فى ليبيا قدموا اليها ايام الغزو الفرنسى للصحراء , ومجموعات اخرى قدمت هربا من الجفاف . وتتمركز قبيلة االتواج فى ج

يطلق على  ادرار قصر عبانياالتواج هم ابناء ) سيد احمد التوجي ( الولي الصالح بن بوبكر دفين والية . قرب زاوية كنتة باالدرار ومنهم خيام بالنيجر

عن موسوعة القبائل العربية لمحمد هذا الولي لقب التوجي انتسابا لجده سيدي التاج بن الشيخ عبدالقادربن محمد بن بوسماحة البوبكري الصديقي . ) نقال 
مناطق )أدرار( و )تمنراست( بالجنوب الجزائري ,  وللقبيلة إسم شعبي تلقب به في الجزائر وهو ) التواجه ( , وتسكن هذه القبيلة في, سليمان الطيب (

ة إلى أبناء ) بابا سيدي علي ( بن ) أحمد التوجي وصحراء النيجر ومالي . ويتنقسم قبيلة التواج إلي خمسة فروع , وترجع أصول هذه الفروع الخمس
 : الصغير ( بن ) سيد أحمد التوجي الكبير ( , وهم

 . الد سيد محمد) سيد محمد ( , ومنه فخذ أو -1

 . سيد المين الذي أعقب : عابدين , ومنه فخذ أوالد عابدين -2

 . درالمصطفى الذي أعقب : عبد القادر , ومنه فخذ أوالد عبد القا -3

 . سيد عمر الذي أعقب : سيدي علي لجهوري , ومنه فخذ أهل الجهوري -4

 . امحمد التوجي , ومنه فخذ أهل التوجي -5
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 ليبيا 

 

 .20ال تواج الزوى و الزوى و البكري صادق وابن" الزوى الرابطي"  الش يخ س يدي أ والد

 نيا موريتا 

 

 .وقبيةل دميان  اصوهلم يف ش نقيط و ومن  القبائل البكرية فهيا  قبيةل الاقالل

 تونس 

 

واكن يف تونس عقب      21  بوالية قبيل والية توزر والية قفصة  وارسة التبايس    ومهنم أ ل  باكر  وأ ل سلامين

لطان الدينة  . حملرز بن خلف سم

 
حرمة هللا بن سيدي حمزة البوشيخي شيخ الزاوية بعين بني مطهر بالمملكة المغربية من اوالد سيدي الشيخ الغرابة , شهد بصحة إنتساب وقد شهد الشيخ  

 . اج الي الشيخ عبد القادر البوسماحي البوبكري الصديقي جد قبيلة )أوالد سيدي الشيخ( بشمال أفريقياقبيلة التو
 ي المناطق التاليةيتوزع البكريين في ليبيا ف  20

     ومنطقة توش ومنطقة قرةقرا منطقة"  التالية المناطق وهية اآلجال وادي بمناطق 🇱🇾الليبي الغربي الجنوب في يتواجدون الـزوى المرابطين قبيلة - 1 

 . البكريون الزوى لـ ليبيا في واالكبر الساسي التجمع المناطق هذه تمثل"  جرمة ومنطقة الغريفة

 . فيها لهم واالساسي الفعلي التواجد هية المدينة وهذه غدامس مدينة في الزوى قبيلة - 2

 . العائلة لهذه واالساسي الفعلي لتواجدا وهي"  الزاوي الدين بن عبدالرحمن أوالد"  العزيزية مدينة - 3

 االساسي التواجد وهية بالسعودية البكري الصادق بن عائلة الي اصولهم تعود التي البكريين فرع من وهم"  البكري الصادق بن أوالد"  بنغازي - 4

 . العائلة لهذه والفعلي

  .العائلة لهذه والفعلي اسياالس التواجد وهية" الزاوي البوشيخي قويدر بن محمد عائلة"  صبراتة - 5

  .العائلة لهذه والفعلي االساسي التواجد وهية" الزاوي المزوزي سيدي بن بوبكر سيدي بن أحمد بن الزاوي محمد اوالد"  غات - 6

  .العائلة لهذه والفعلي االساسي التواجد وهية" الزاوي هيبة بن أحمد بن سليمان بن يحيى بن الزاوي محمد أوالد"  سبها - 7

 .العائلة لهذه والفعلي االساسي التواجد وهية" الزاوي البوشيخي الحاج محمد عبدالسالم اوالد"  سبها - 8
 ماجدولين احمد الصديقي من والية قبلي بالجنوب التونسيزودنا بالوثائق والمعلومات االخت :   21
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 22  العراق 

 

  صديق  ريض هللا عهنم واشهر اجدادمه  بن محمد بن ايب بكر الوأ غلهبم من ابناء  القامس أ ل البكري 

 . السهروردي وابن اجلوزي

   : فروع البكريي يف العراقمن و  

 وال صل كركوك، موطهنم يف  وأ ل فرهاد, وأ ل شنشل السعريت أ ل قامس السادة البكرية يف الوصل , 

  وعشرية السورجية      24  وأ ل مال عبيدة   خلاصيك  و أ ل ا  ,23وأ ل النعمة    ,ال كراد  نوايح  يف   عبدالن   من  ال ول

   البكري  أ لو ,  أ خرىارس موصلية ىل )الالح( تمطلق عىل ع لقب علاما بأ ن  وأ ل الالح البكري الوصيل 

هرهتم  الوصل يف آغا  انرص  وشم  . نس باا   والبكري مودلاا  بكري ادلير أ

ذكر اهنم من   زكري  أ ل  القادر  عبد  معنخ  ؤرال  سريةالبكريي ولكن يف    من  عدمه البعض    وأ ل الاج زكري

 . وائل بن  بكر  بن عيل  بن  صعب بن  عاكبة بن ثعلبة بنوشيبان هو ا  25  شيبان( - )بكر

 
 بن إسماعيل بن خليل بن خليفة بن أحمد بن سعيد محمد جّدهم ، (عنه هللا رضي)الصّديق بكر أبي الخليفة نسب من علمية دينية أسرة – البكري آل   22

 المالّح /البكري شوقي أفندي المجيد عبد والمربي البكري يونس اإلمام منهم الدين،  عون اإلمام محلّة من هللا نعمة بن عمر بن الحافظ عبد بن يحيى
 ومحمد البكري شاكر حكمت والدكتور البكري حازم والدكتور البكري عادل والدكتور بكريال الرزاق عبد والقاضي المالّح أحمد المالّ  أسماء والعالمة

 والدكتور البكري الغني عبد جمال والمحامي البكري الغني عبد رامز الطيار الرائد والشهيد 1959 الموصل ثورة شهيد البكري شوقي المجيد عبد فاتح

 بكرييون وهم. عبيدة مالّ  آل عمومتهم أبناء ومن. البكري رافع والمربي البكري فائق والمهندس لبكريا المنعم عبد والدكتور البكري الغني عبد أكرم
 الشيخ ابراهيم النعمة والشيخ عمر بشير النعمة والشيخ عبد هللا افندي النعمةمنهم    23
 عبد  الحافظ  بن درويش الحافظ  بن  جرجيس  الشيخ  الحافظ  بن  عمر  الحاج  الحافظ بن  القادر  عبد  الحافظ  بن  أمين  محمد  الحافظ أبناء  هم –  عبيدة  مالّ   آل   24

 عبيدة المالّ  سليمان وجالل عبيدة مالّ  آل الحافظ القادر عبد الشيخ منهم الدين،  عون اإلمام محلّة من البكري القادر عبد مالّ  بن علي مالّ  الحافظ بن الباقي
 وهم. الدبّاغ لقب منهم عدد وحمل. عبيدة مالّ  سليمان جالل زهدي محمد والدكتور عبيدة لمالّ ا الكريم عبد عوني والحاج هللا عبد مالّ  مصطفى ومحمود

 ييون.بكر
 زكريا آل القادر عبد معن  25
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 الامارات العربية التحدة 

 

ختلف بقاع العال من أ جل العمل ومهنم من   بعد الازدهار يف الامارات العربية وفد الهيا الكثري من مم

بكريون  و نور ادلين البكري وبدر ادلين البكري وأ ل العمودي الضارمة  اري  ر كري  ذأ ل البالبكريي مثل  

  .أآخرون من دول خمتلفة

 السودان 

 

و الطراريف و الفالليت    27  و الرقبات  26  والزانرخة والسلميةاومن القبائل البكرية يف السودان  : الشاخية  

 . وبيت عوض والافلندة جيالب والس يقوالب   وامحلتياب والع واللهيتكتاب وادلاودية و اجملاني

   لبنان 

 

 . ادلين البكريأ ل البكري ومه عائةل فائق بن زيك البكري من ذرية نور 

 
ن " قريزي أن أوالد أبي بكر رضي هللا عنه كانوا من جملة العرب الذين اشتركوا في غزو بالد النوبة أيام السلطان قالوون وفي السودامويحدثنا ال   26

رضي هللا عنه، وكثير منهم يسمون أنفسهم البكرية مبتعدين بنسبهم عن كل من نجد المسلمية " هي القبيلة الوحيدة التي تنتسب إلى أبي بكر الصديق 
الزراعة، ولهم الجعليين والجهنيين، وهم يعيشون في الجزيرة حيث سمي أحد المراكز باسمهم، وعلى ضفتي النيل البيض، وأكثرهم مستقرون يمارسون  

 في " البطانة " شعبة صغيرة تعيش عيشة البداوة.
 واجد في ارتريالهم ت   27
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 وحيدر اابد والهند   ابكس تان 

  

ومن  بكرثة مهنم نسب دم وتمراب  ومهنم نسب طريقةوصديقي الصديقي  لقب  ام فهي وينترش 

وأ ل اصف والقوايم  صديق ريض هللا عنه عائةل صديقي ابلهند اذلين يمرفع نس هبم اىل أ يب بكر ال

أ ل مري حمبوب عيل خان واكن موطهنم  يف حيدر اابد والان يقميون يف دول خمتلفة و وخمدوم هاهل  

 ومهنا بريطانيا. 

 مال 

 

يف   ايضاا  تواجد و قبيةل االتواج  وهلمالساقية امحلراء وهلم تواجد يف الغرب يف مدينة العيون  30  29 28  قبيةل لقالل

 . النيجر

 
نتمي اصلها إلى قبيلة لقالل أو "لغالل" قبيلة من قبائل البيضان يقع انتشارها الكبر في موريتانيا وتصنف كأكبر القبائل من حيث عدد االفراد فيها وي    28

رن السادس عشر ميالدي قبل أن ينتشر افرادها لة "محمد قل ولد إبراهيم" أحد احفاد أبو النجيب السهروردي إليها في القمدينة شنقيط حيث هاجر جد القبي
 .في مختلف أنحاء البالد

  : قبيلة لقالل

  : خمس :  مجموعات رئيسية  وتضم كل مجموعة من المجموعات    العديد من الفروع

 .. ء مالك بن محمد قليابنا •

 ...سي بن محم بن محمد قليابناء مو •

 ... ابناء احمد بن محم بن محمد قلي •

 اشراف لقاللابناء سيدي ببكر الشريف إشراف )قبيلة لقالل(  وامهم فاطمة بنت محمد قلي...وهم عصبة مع قبيلة لقالل...ويسمون  •
 ابناء محمود بن القائد ابراهيم وهو اخو محمد قلي من لود ابراهيم  •

العالمة الحاج المين القالوي القرن ,  11العالمة الحاج احمادو القالوي الفرن  .  7القرن      قلي بن ابراهيم  محمد العالمة الولي  ء لقاللمن مشاهير علما    29

 12العالمة الطالب احمد جدو القالوي القرن , 12العالمة محمدبن ابيبكرالملقب تمبا من مالي القرن , 12العالمة الطالب مصطف القالوي القرن , 12

العالمة العالمه , 13العالمة الرباني سيدي خير القرن , 13العالمة عمارالصغير القالوي القرن  , 12العالمه احمد بن الحاج حمى هللا القالوي القرن 

العالمة ,  14مظان القرن  العالمه سيدابراهيم احمد ر,  14العالمة عبدالرحمن خطري القرن  ,  13العالمة النابغة القالوي القرن  ,  13احمد رمظان القالوي  

 15لعالمة احمد حكي القرن ا, 15عبد الرحمن القاسم القرن 
هجرية  1039العالمة والفقيه سيد احمد الملقب أبو االوتاد بن الطالب هام:  ١من اعالم لقالل فى مدينة تشيت من ذرية االمام محمود بن ابراهيم اوال :  30

_العالمة الطالب ٣الهجرىة فى تشيت 1155فى:والمؤرخ :حمي هللا بن محمداالمين بن الطالب هام المتو الفقيه --٢اول من ادخل نص خليل فى تشيت.

 _الولى الصالح صاحب الكرامات محمد الحنشي بن االمام محمود بن ابراهيم .٤هام بن االمام محمود بن ابراهيم 
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 اثيوبيا والصومال 

 

ويتواجد يف   وهلم تواجد ايضاا يف كينيا وجيبويت  وامه القبائل البكرية اليت تنترش فهيا يه قبيةل الش يخال

 .31 اثيوبيا ُأرس من أ ل العمودي

 

نتشار أ ل ايب بكر الصديق ريض هللا عنه تقريبية  خارطة    تمبي بعض مناطق ا 

 

 
 .في إثيوبيارجل اعمال سعودي وملياردير، مستثمر  :محمد حسين العمودي منهم    31
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 العربية  مرص   مجهورية 

 

اهل العل والس يادة والريسة وش يوخ السجادة البكرية الصديقية وش يوخ مشاخي  32 أ ل البكريوفهيا  

وانتقل مهنم فروع اىل   الرصي  ونقباء الارشاف فيه  . عرفوا ابلسادة البكرية الطرق الصوفية يف القطر 

الهيم   السادة البكرية يف مرص ( نطوالب ابناء وقد انتسب بعض اس باط )  السودان والشام وفلسطي , 

  ومه يتواجدون ,  الس يد أ محد بن الش يخ محمد كوبالي بن أ محد اورخان البكري   ومهنم ش يخ السجادة البكرية

"اجلريوات" أ بناء  34أ ل اجلريو    33اخلالفية  النشأ ة و   ويف   عائةل عواض يف الربلس  وهناك    يف القاهرة والنيا ,

جنع اجلريو ويتفرع مهنم أ ل سعد ادلين بنجع الس نجق ومهنم  م تواجد يف   هلو     ال مري أ محد بن جريو البكري

)أ ل رسالن وأ ل عطاي وأ ل فوده وأ ل قناوي( وبطن  الهنادي بأ س نا   فرع بقرية الش يخ مرزوق ابلبلينا

, وهؤالء هلم   اخوال سعد زغلول  36 ال براكت ومن البكريي  بنجع حامدي  35 الرشقاويوبطن الش يخ 

شجرات نسب  رية نور ادلين البكريوقد اس تقر نفر من , مم اخلطيب البكري احفاد   وأ ل يف القاهرة ذم

 
صاحب السيادة سماحة الشيخ محمد توفيق البكرى الصديقى واخيه السيد عبد الباقى البكرى أبناء السيد على ومنهم فضيلة الشيخ عبد الحميد البكرى و   32

يخ اإلسالم محمد أبى المكارم البكرى البكرى ووالده السيد محمد البكرى ووالده السيد محمد أبى السعود البكرى ووالده السيد جالل الدين البكرى ووالده ش
المنعم البكرى ووالده السيد محمد البكرى ووالده السيد أبى المواهب محمد البكرى ووالده شيخ اإلسالم الستاذ محمد زين العابدين ووالده السيد عبد 

هلل لطنة الشيخ محمد زين العابدين البكرى ووالده العارف باالبكرى ووالده شيخ اإلسالم السيد محمد أبى السرور البكرى ووالده شيخ اإلسالم ومفتى الس
ل الدين القطب الغوث الصمدانى سيدى محمد البكرى الصديقى ووالده الولى المجتهد سيدى محمد أبى الحسن تاج العارفين ووالده محمد أبى البقاء جال

 د الرحمن البكري(فلسطين والشام من ولده محمد ناصر الدين البكري اخو عب ووالده الشيخ عبد الرحمن ووالده )السيد أحمد البكري (جد ال البكري في
ي تاريخ الخالفية : اصلها من توابع جرجا , ثم فصلت عنها في العهد العثماني باسم الخليفية كما وردت في دفاتر الروزنامة القديمة , ثم وردت ف  33

 هجري بأسمها الحالي 1231
 جهاء واثرياء الصعيدمن  خيه الحاج سيد حمادة الحاج امين حمادة وامنهم   34
ولد في بلدة أوالد حمزة ، وتوفي بمدينة نجع حمادي ,.أحمد أبوالوفاء بن أحمد بن شرقاوي بن مساعد الصديقي الحسيني المالكي الخلوتينسبة الى    35

 مصر(. -)محافظة قنا 
 من كفر الزيات التابعة لمديرية الغربية, رتي فوه ودسوق والقسم البحرالجمعية التشريعية عن دائعضو , فتح هللا بك بركاتمنهم    36
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الس يد محمد معر مصطفى معر عبد الرمحن  واحفاد  37 حمافظة النيا  يف محد اخلطيب دفي يف الهبنسا 

 .  38  البكرى الصديقى

  ( ادلمشقي مث القديس الش يخ مصطفى البكري الصديقي اخللويت )نرش جهري  القرن الثاين عرش  ويف

نتسب اليه   اقوام واقوام   عهافاتب يف مرص احملروسة    طريقته تمراب    ومه نسب طريقة وليس نسب  ومهنم من ا 

نتساب المريد لش يخه.  .دم و   وهذا الامر معهود عند أ هل التصوف ا 

  من معاقل الصعيد  مغ انرالمعارصين  عند النسابيانساب  البكريي يف  صعيد مرص أ مر  اختلط وقد  

سواء يف  , )بين احساق وبين محمد وفضا طلحة( يف ادلير الرصية ويه : الثالثةلبكرية الفرق انزول 

واصبحت  يف القرن العارش للهجرة ابرض قصاص  الصعيد الادىن او الاعىل او يف البالد اليت عرفت 

 . الد الطاعنة يف ب اليوم  تمعرف

نتس يب الطريقة اخللوتية وباحدثه  وهذا اال رابك اذلين   عي النسب البكريدمم  احصاب الاهواء  عضمم

  و ا التحالفات الزمانية والاكنية  هناك اس باب اخرى مثل و , هجة  هذا من, كتبوا يف الانساب البكرية 

سمى احدى الفرق البكرية اليت نزلت ادلير الرصية. يف تصحيفال ل اس تغال جعل احصاب  حىت  مم

  تعداد   مع ديةالعد  نسب الواقع والقيقية وال  خالفالصعيد من اجلذم البكري وهذا مم  ساكن اكرث  الاهواء 

حيث ان بنو تمي القبيةل ال م للبكريي اكنت تمعد من   ق والاقباطاابيق الاعر وقبائل العرب و  قبائل قريش

 
البكرى العمده العالم الشيخ /محمود بن حمد الخطيب و له ثالث  احفاد الشيخ / حمد بن محمد بن زين العابدين الخطيب البكرى وكان له ابن وهو  37

موجودون فى قريه بهجوره مركز نجع حمادى محافظه   احفادله  بن حمد الخطيب البكرى ويخ عبالمنعم اوالد محمود  احفاد الشيخ منيب والشيخ احمد والش
 .قنا 

 ولحفيده محمد عصام الدين بن محمد عمر البكري شهادة نسب صادرة من نقابة اشراف مصر.   38
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اليت  الصعيد اهال  ايدي بياليت اجلرود الاهلية اخملطوطة تؤكد لنا و  اقل قبائل قريش عدداا. من 

 أ خرى. انساب عىل خطوط  المدعي هؤالء, ان  يتوراثوهنا من أ جيال

من    هو ليس يف هذا البحث  يت سكنت تكل الناطق بشلك مؤقت  ية الالبكر العائالت    عدم تعدادان  و  

, ووضع لك   وامنا الراد التأ جيل لزيد من ادلراسة والبحث ,نفي او طعن يف نس هبم ال مسح هللا  ابب 

من خالل الضوابط النسبية ومن خالل التواصل مع الاصالء مهنم واذلين هلم دراية   دعوى حتت اجملهر , 

يف   صعوبة واهجناالسف ول ,الهيم ابدلم وليس ابللف او الوالاة هتم اذلين ينمتون معوم وبنو بفروعهم

ول  ح  اليت زودوان هبا لمعلوماتان يمذكر امسه مكصدر ل حتفظ عىلمن تواصلنا معهم  ان ذل حيث 

الانصهار التارخيي اذلي مت وخاصة بعد  حفاظاا عىل النس يج الاجامتعي والسل الاهيلوذل  ,ادلخالء

 .بي تكل العوائل

 

  فلسطيالسجادة البكرية يفية را

 

ختام السجادة البكرية   وقف الكمتب واخملطوطاتخمت  – من ا 



 

20 
 

 2020كانون االول  -هجري  1441جمادي االول  -     سماء العائالت والقبائل والسر  البكرية الصديقية في العالمل   السجل التعريفي

 سائر احناء العال 

أ سي جليب    و  جايلي شانردلين الرويم ومهنم الناشطة  يف تركيا أ رسة بكرية وانتشار الحفاد موالان جالل ا

وكام ينترش ارس صغرية من البكريي يف مجيع دول العال مثل   رئيسة وقف موالان جالل ادلين الرويم. ابيرو

 الواليت المتحدة وأ سرتاليا وكندا ... سنتجهتد عىل حرصها ل هنا ستمشلك يف الس تقبل أ رس موسعة .

 

 خامتة 

م الفر   ذهوه مبارك بت و اصلها اث  من جشرة مثباركةالباثقة يف السامء    باركة وع ال   اليت سطرانها هبذا السجل ال

ما ل من الفروع  اذلين وصلتنا اخبارمه او علمنا هبم وحتققنا من نس هبم  , ومن ل يذكر عن ل   تصلنا اخبارمه او ا 

عالمنا حىت    فتوحاا لن لويبقى الباب م مرتوك غري منسوب ,   لك    واثئقهم , فليس  يرسلوا يرد امس أ رسته سهواا , اب 

ن اخطأ ان مفن أ نفس نا من دعواه. نتحقق نضيفه بعد ان  .  فا ن اصبنا مفن هللا تعاىل وا 

البطون   ءسامل   ليس جسل ا حصايئ او تعداد لل فراد ووجب التنويه ان هذا السجل هو جسل تعريفي

فعت هبا راية اال سالم فتجد  ث تواجد البكريون يف لك ال قطار اليت  اليت عرفنا هبا او وصلتنا اخبارها حي   البكرية رم

 ي نقابة يف أ صهبان يواكن للبكر  حىت ان بعضهم نمسب لتكل الواطن , هلم ذكر يف ترامج الاعالم يف بقاع خمتلفة

مقباهئا ابلقرن السادس للهجرة )ابو الفخر   يصلنا ش ي ل    كنول,    39هشام بن غنام البكري الصديقي(    اليت اكن احد ن

خفاء  اعقاب المرتمج هلم للآن , عن   انساهبم وخاصة ممن    او ضياع   قد تكون العوامل الس ياس ية او ادلينية سبباا يف ا 

   .   الناطق اليت شهدت رصاع بي الذاهب يف اجدادمه  اس تقر

 

 
 كان نقيب البكريينان أخو شيخنا أبي الفوز عصام  أبو الفخر البكري : أبو الفخر هشام بن غنام بن عبد الملك بن عبد الرحمن البكري من أهل أصبه    39

لشريف أبا حرب البكري كان بأصبهان في الوقت الذي كنت بها ولم يتفق أن سمعت منه شيئا وكتب إلي وكان من المشهورين المتمولين سمع أباه ا
 االجازة من أصبهان وتوفي بها أعني أصبهان في شهر ربيع الول سنة تسع وأربعين وخمسمئة

 وقال السمعاني عن اخيه:
الرحمن بن أبي طاهر محمد بن أحمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد  أبو الفوز البكري : أبو الفوز عصام بن غنام بن عبد الملك بن عبد

ا مال كثير سمع أباه أبا حرب غنام والقاضي ابن أبي بكر الصديق التيمي القرشي البكري من أهل أصبهان كان من مشاهير الشراف ووجوه البلد مثريا ذ
هاني وغيرهما كتبت عنه شيئا يسيرا في داره بأصبهان وتوفي بأصبهان في جمادى الولى سنة تسع أبا بكر محمد بن الحسن بن محمد بن سليم الصب

 وأربعين وخمسمئة
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 ودل ايب بكر الصديق ريض هللا عهنم البكريون يف العال مه أ بناء ثالث من  

 محمد بن ايب بكر الصديق ريض هللا عهنم قامس بن  احفاد ال •

 احفاد عبد هللا بن عبد الرمحن بن ايب بكر الصديق ريض هللا عهنم •

 احفاد محمد ايب عتيق بن عد الرمحن بن ايب بكر الصديق ريض هللا عهنم  •

 



 

22 
 

 2020كانون االول  -هجري  1441جمادي االول  -     سماء العائالت والقبائل والسر  البكرية الصديقية في العالمل   السجل التعريفي

رتبة أ جبديا   والقبائل وال رس اليت وردت يف السجل سامء العائالت والعشائر  كشاف اب   مم

 فس ي ابن

 ابن صادق

 االتواج

 الاساوي

  الافلندة

 البكري

 التبايس

 المتناريت

 اجلريو

 امحلتياب 

 اخلطيب البكري

 اخلوجة

 ادلاودية

 الرداد

 الرقبات

 الزانرخة
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 الزوى

 السادة البكرية

 السامن

 الساموي

 السورجية

 الس يقوالب

 الصديقي

 الطراريف

 العتيقي

 العجيالب

 العمودي

 الغامري

 الغنامة

 الغيرثي

 الفالليت

 القفاص
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 القوايم

 اجملادبة

 اجملاني

 الرابطي الزوى

 السلمية

 الشاخية

 العلمي

 الفيت الصديقي

 الالح البكري الوصيل

 اللهيتكتاب

 الوصيل الصديقي

 الميرادي

 اوالد س يدي الش يخ 

 وهيدى ىاوالد يعز 

 أ ل  البكري

 أ ل اصف
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 أ ل اخلاصيك

 أ ل النعمة

 أ ل ابعشن

 أ ل بن صديق

 يأ ابدأ ل خري 

 أ ل شنشل

 أ ل صادق

 أ ل عتيق ذرية عيس بن موىس

 أ ل فرهاد

 أ ل قامس السعريت

 أ ل مال عبيدة

 أ ل مال قامس الرشواين

 أ ل مري حمبوب عيل خان

 جبرييم

 باكر

 بن صديق
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 بنو يوسف التميي

 درايق

 دميان

 سلامين

 س ندي

 ش يخال

 صديقي

 عوض

 القالل

 حمرم

 خمدوم هاهل

آغا ادلير بكري مودلاا   والبكري نس باا انرص أ
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 ب وختتلف معها يف النسب وادلير ية او اللق ن تمشارك البكريي يف الكم اليت  رس بعض الُ 

 : يف دول الغرب العريب   ارسة أ والد س يدي الش يخ البوساميح البوبكري   -1

س ينية يتواجد عائالت تمكىن ال الساميح يف رشق ادللتا ومه بيواتت متناثرة يف جزيرة سعود بركز ال    •

اية اخرى اهنم و ال الساميح بركز اوالد صقر بحافظة الرشقية و مه يتوارثون اهنم من الارشاف و رو

 .من قريش , و اش هتر عهنم الصالح

 .ن أ رسة الزانرخة الشاخية .. ابلسودا   -2

 .اتيتواجد عدة عائالت حتمل لقب الزانرخة ومفردها الزرنويخ هلم تواجد يف مرص يف عدة حمافظ • 

 أ رسة أ بناء اجمليل البكري  - 3

بسبب ان جدمه يعقوب بن جميل  الهامشية.مت ادخال بعض من ذريته يف ال نساب السنية العلوية  • 

ة يف فاقوس بحافظة الرشقية و مه بيت صويف و ومن ال اجمليل ارس , س بط اجمليل الهامشي دفي زرنيخ

 هلم طريقة مشهورة

 ( أ رسة ال الرداد )المين   -4

الرداد يف صعيد مرص و يف مكة و الكويت و المين و مه ينس بون انفسهم  لقبيتواجد ارس حتمل  •

 اىل الس يد ابراهمي الرداد من الس يد حسن البدري الابطح اخو الس يد امحد البدوي

 ال الساموي )المين(   أ رسة   -5

ويف   اللقب حتمل نفس ا  ة  متناثر ويتواجد يف مرص ارس    يف المين او العراق ,  نس بة اىل ماكن   لقب وال   •

 . وي ولكهنا ليست بكريةب ابلساماخرى تلق المين ارس

 ارسة السلمية   -6

ويعود نس هبم اىل مسل اهلمذاين السيين وأ رس أ خرى من للقب  رس حتمل نفس اأ  • يوجد يف السودان  

 .اجلعافرة.
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Names of families and Tribes DESCENTS of Caliph Abu Bakr Al-Siddiq, 

may God be pleased with him 
IBN SAIF  

IBN SADEK 

AL-ATWAJ 

EL-AASSAOUI 

AL-AFLANDAH 

AL-BAKRI 

AL-TABASI 

AL-TMNARTI 

AL-JRIO 

AL-HAMTIAB 

AL-KHATEEB AL-BAKRI 

AL-KHOJAH 

AL-DAODIAH 

AL-RADAD 

AL-RAKABAT 

AL-ZANARIKHA 

AL-ZAWI 

AL-SADAH AL-BAKRIAH 

AL-SAMMAN 

AL-SAMAWI 

AL-SORJIAH 

AL-SIKOLAB 

AL-SIDDIQI 

AL-TRARIF 

AL-ATIQI 

AL-AGILAB 

AL-AMODI 

AL-GHAMARI 
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AL-GHANAMEH 

AL-FLALIT 

AL-KAFFAS 

AL-QWAMI 

AL-MAJADIBAH 

AL-MAJANIN 

AL-MURABITEEN AL-ZAWI 

AL-MASLMIAH 

AL-MASHAIKHAH 

AL-MOALIMI 

AL-MUFTI AL-SIDDIQI 

AL-MALAH AL-BAKRI AL-MUSILI 

AL-MLIHITKTAB 

AL-MUSILI AL-SIDDIQI 

AWLAD SIDI AL-SHAEKH 

AWLAD YAZA WYAHDA 

AL- AL-BAKRI 

AL -ASSAF 

AL-KHASKI 

AL-NIAMAH 

AL-BAASHEN 

AL-BIN SADIQ 

AL-KHAER ABADI 

AL-SHINSHEL 

AL-SADEQ 

AL-ATIK DESCENTS OF ISSA IBN MUSSA 

AL-FIRHAD 

AL-KASEM AL-SAARTI 

AL-MULA ABIDAH 

AL-MULA KASEM AL-SHIRWANI 

AL-MIR MAHBOB ALI KHAN 
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BUJAIRAMI 

BAKKAR 

BEN SIDDIQ 

BNO YOUSEF AL-TAIMMI 

DORAKI 

DIMAN 

SANADI 

SHIKHAL 

SULAIMAN 

SIDDIQI 

AWAD 

LAQLAL 

MUHARAM 

MAKHDOM HALA 

NASSER AGHA 

 

 

 

 مت حبمد هللا 
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 11 ................................................................................................................. اجلزائر

 12 .................................................................................................................... ليبيا

 12 .............................................................................................................. موريتانيا 



 

32 
 

 2020كانون االول  -هجري  1441جمادي االول  -     سماء العائالت والقبائل والسر  البكرية الصديقية في العالمل   السجل التعريفي

 12 .................................................................................................................. تونس 

 13 ................................................................................................................ العراق 

 14 ........................................................................................... الامارات العربية التحدة

 14 .............................................................................................................. السودان

 14 ................................................................................................................... لبنان

 15 ....................................................................................... ابكس تان والهند وحيدر اابد

 15 ................................................................................................................... مال

 16 ..................................................................................................... اثيوبيا والصومال

نتشار أ ل ايب بكر الصديق ريض هللا عنهخارطة تقريبي  16 .......................... ة تمبي بعض مناطق ا 

 17 ............................................................................................... مجهورية مرص العربية

 20 ..................................................................................................... سائر احناء العال

 20 ................................................................................................................... خامتة

 21 .............................. يق ريض هللا عهنمالبكريون يف العال مه أ بناء ثالث من ودل ايب بكر الصد

رتبة أ جبديا   22 .............. كشاف ابسامء العائالت والعشائر والقبائل وال رس اليت وردت يف السجل مم

 27 ............... بعض اُلرس اليت تمشارك البكريي يف الكمنية او اللقب وختتلف معها يف النسب وادلير

Names of families and Tribes DESCENTS of Caliph Abu Bakr Al-Siddiq, 

may God be pleased with him ....................................................................... 28 

 31 ................................................................................................................ الفهرس

 


