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صورة الغالف هي بوابة زاوية حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» القاسمي في اخلليل



بسم اهللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم.

يقول اهللا عز وجل في محكم التنزيل:
˚             ˝ -التوبة: ١٠٥- 

انطالقًا من هذه اآلية الكرمية قال شيخنا العارف باهللا حضرة سيدنا عبد الرؤوف بن 
«محمد حسني الدين» القاسمي:

(( إنّنا في طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة 
اهللا  مرضاة  سوى  كله  هذا  عملنا  من  نبغي  ال 
وسلم  عليه  اهللا  صلى  ورسوله  وتعالى  سبحانه 

وإظهارٍ للحقيقة وتعريفٍ بالطريقة ))

واهللا ولي التوفيق





٥
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تقدمي

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى 
يوم الدين، وبعد:

فإن طريقتنا طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة من الطرق الصوفية السنية، وهي طريقة علم 
تكون  عاملا  تكون  ما  بقدر  علم  طريقة  «طريقتنا  تعالى:  اهللا  رحمه  الدردير  سيدنا  قال  وعمل، 

مجتهدا بالطريق».
إن هذه الطريقة أخذت اإلسالم مبفهومه الشامل، فالتصوف عندنا روح اإلسالم ولبه، وهو مرتبة 
اإلحسان الواردة في حديث جبريل عليه السالم، أي أنه ليس دعوة إلى االنعزال وترك احلياة أو نوعا 
من السحر والدجل والشعوذة وإمنا هو التزام بآداب العبودية واقتداء بهدي سيد املرسلني صلى 

اهللا عليه وسلم.
لهذا فإن لهذه الطريقة بصمتها في جوانب احلياة اتلفة فتجدها سبّاقة في مجال نشر العلم 
واملعرفة والدعوة إلى اهللا تعالى من خالل مؤسساتها التربوية واجلوالت الدعوية في طول البالد 
معهم  والتواصل  الناس  خدمة  على  واحلرص  اإلجتماعي  باال  اهتمامها  إلى  إضافة  وعرضها، 
تنوع  على  شاهد  خير  إال  الكتاب  هذا  صفحات  تضمها  التي  الصور  هذه  وما  اهللا،  وجه  ابتغاء 
ا مبفهوم اإلسالم الشامل للعبادة وهو  نشاطات هذه الطريقة لتشمل جميع مناحي احلياة أخذً

كل عمل تبتغي به وجه اهللا تعالى.

                                 

قلم حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي

    ب
     

    
    

   



٨

يضاف إلى ذلك أن هذه الصور توثيق لسيرة ونشاطات شيوخ وأبناء هذه الطريقة ليكونوا قدوة 
طاهر  الشيخ  املرحوم  قال  تعالى،  اهللا  إلى  السائرون  بها  يهتدي  هدى  ومنارة  بعدهم،  جاء  ملن 
اجلزائري لتالميذه وهو على فراش املوت: «أذكروا من عندكم من الرجال، ودوّنوا أسماءهم في جريدة 
هوا بهم عند كل سانحة، واحرصوا عليهم حرصكم على أعزّ عزيز... جتاوزوا عن  لئال تنسوهم، ونوّ

سيئاتهم، وانتفعوا بحسناتهم».
طريقتنا:  تاريخ  من  مهمة  مرحلة  على  الضوء  تلقي  تاريخية  وثيقة  الكتاب  هذا  يكون  أن  أرجو 
طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة، اعترافًا منا بضرورة تواصل اخللف مع السلف لالستفادة من 

جتاربهم.
في النهاية أشكر القائمني على هذا العمل املبارك، وأرجو أن يتقبل اهللا منهم هذا اجلهد.

وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

                                                  الشيخ عبد الرؤوف بن «محمد حسني الدين» القاسمي
                                                  شيخ طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة
                                                 ورئيس مجلس أمناء أكادميية القاسمي

                                                 ٢٣ / ١ / ١٤٣٢ هـ
                                                ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٠ م
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مقدمة

نعمك  يوافي  حمدا  احلمد  لك  اللهم  يعلم.  لم  ما  اإلنسان  علّم  بالقلم،  علّم  الذي  هللا  احلمد 
ويكافئ مزيدك على ما أمتمت به علينا من نعمة اإلسالم ومنّة اإلميان وحتفة اإلحسان وأن جعلتنا 

من أمة قلت فيها: ˚           
˝ -آل عمران: ١١٠- .   

اللهم صلّ على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصلّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد كلّما 
غفل عن ذكره الغافلون.

أما بعد:
 فإن من أعظم العلوم وأسماها قدرا وأعالها منزلة علوم الشريعة الغرّاء املستمدة من كتاب اهللا 
وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فهي ميراث النبوة، وسنا ضياء الرسالة، وهي الورد املورود 
ملن أراد الري ليطفئ ظمأ قلبه في دنيا يركض فيها ركض واصب، وراء سراب كاذب، ولكي يجنب 

خطاه السير في طريق مائلة، وال ينام نومة الغافل مستظال بظاللها الزائلة.
وإن من متام منّة اهللا تعالى على هذه األمة املرحومة أن هيأ لها من يحمل أنوار هذه الرسالة احملمدية 
املباركة، فقد جد علماء هذه األمة في إحكام الفرائد، واقتناص الشوارد، فنظموا علومهم نظم 
القالئد، التي حتلت بها نحور العصور على مدى الدهور، وكان من نتاج متحيصهم واستقرائهم 
للنصوص الشريفة أن حصروا ما يتعلق منها باألحكام في ثالثة أنواع. اختص بدراسة كل نوع 

منها علم أصيل من علوم الشريعة.
واملعامالت  العبادات  العقائدية،  األحكام  هي:  التشريع  مصادر  من  املستنبطة  األحكام  وأنواع 

واألخالق (التصوف).
لألمة  ا  نبراسً ليكونوا  ذكراهم  وتخلّد  بهم  حتتفي  أن  األمة  على  والعلماء  املشايخ  حق  من  وإن 

والسائرين إلى اهللا تعالى في دياجير الظلمة.

بقلم د. خالد محمود
نائب رئيس أكادميية القاسمي
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واعترافا منا بحق هؤالء السادة فقد ارتأى أتباع طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة جمع الصور 
التي تخص شيوخ هذه الطريقة والعمل على تركيبها وتنسيقها تخليدا لذكراهم، وحتى جتسد 

الفكر جتسيدا واقعيا يحياهُ املريدون جميعا من أدرك منهم هذه األحداث ومن لم يدرك.
لقد جسد الكتاب سيرة مشايخ طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة املعاصرين «أصحاب الصور»: 
أي منذ عصر حضرة سيدنا الشيخ خير الدين بن الشيخ عبد الرحمن الشريف حتى عصر حضرة 

سيدنا الشيخ عبد الرؤوف بن «محمد حسني الدين» القاسمي: الشيخ احلالي للطريقة.
عائلة  ونسب  الطريقة،  هذه  وسند  اجلامعة،  اخللوتية  القاسمي  لطريقة  بتعريفٍ  الكتاب  ابتدأ 
مشايخها من آل القاسمي، وأثرها في نشر العلم والثقافة، ومن ثم مت تقسيم الصور وفقا لعهد 
يُراعى  ال  قد  فئة  كل  وفي  صوره،  تصنف  فئات  إلى  الواحد  العهد  تفرع  ورمبا  وشيخ،  شيخ  كل 

الترتيب الزماني أو املكاني للصور.
حسب  املناطق  مختلف  من  اجلامعة  اخللوتية  القاسمي  طريقة  أبناء  من  الصور  هذه  معت  جُ
الوسع والطاقة، ورمبا تكون هناك صور أخرى لم تصلنا، وفي حالة وصولها سنستدرك وضعها 
في طبعات الحقة بإذن اهللا تعالى، ومن اجلدير بالذكر أن هذه الصور هي عبارة عن مقتطفات من 

هنا وهناك لهؤالء املشايخ الكرام، ولم جتسد مسيرتهم بأكملها.
مت وضع قسم من هذه الصور عن طريق مسح الصور املطبوعة بواسطة املاسح الضوئي، وقسم 

آخر التُقط بواسطة الكاميرات الرقمية.
وضعنا حتت كل صورة املعلومات التي تخصها بقدر اإلمكان، ورمبا غاب عنا بعض املعلومات التي 

تخص هذه الصور من حيث أسماء بعض األشخاص أو التاريخ أو املكان.
هذا الكتاب وثيقة تاريخية مصورة جتسد الدور الريادي لطريقة القاسمي وشيوخها في مختلف 

نواحي احلياة ويُبرز اجلوانب اإلنسانية خاصة لدى شيوخ وأتباع هذه الطريقة.
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إهداء

احلمد هللا الذي أفاض على عباده النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، ونشهد أن ال إله إال اهللا، 
عليه نتوكل، وإليه نُنيب، ال غنى ألحد عن فضله ورحمته، ونشهد أنّ سيدنا محمدا عبده ورسوله، 

أرسله اهللا رحمة للعاملني.
وبعد:

نضع بني أيديكم كتاب طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة. هذا الكتاب يحوي بني طياته ومن 
على صفحاته صورا جتسد مسيرة مشايخنا الكرام -مشايخ طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة-، 
وقد اجتهدنا نحن القائمني على هذا العمل املتواضع أن نعرض لكم صورا تظل شاهدةً إلى ما 
شاء اهللا على ما بذله مشايخنا الكرام األفاضل من جهد في رفع راية ال إله إال اهللا وفي نشر 

العلم.
إلى  تواضع  بكل  نهديه  أعمالنا  باكورة  وهو  املتواضع  العمل  هذا  إمتام  على  اهللا  أعاننا  أن  وبعد 
سادة هذه األمة: مشايخ طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة، أصحاب املقامات العالية والدرجات 

الرفيعة إيفاءً منا لبعض حقوقهم العظيمة علينا.
كما ونتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم وساعد في إخراج هذا العمل، ونخص بالذكر: 
مخ. أبو  اهللا  عبد  خالد  محمد  مخ،  أبو  عارف  سامي  أمجد  أ.  مصاروة،  محمد  أحمد  عوني  أ. 

جزاهم اهللا عنا كل خير.
واهللا يوفقنا جميعا ملا يحبه ويرضاه من القول والعمل واإلخالص فيه.

                                                      

عفيف سميح رضا مصاروةجميل أحمد زامل قعدان

القائمان على الكتاب
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تعريف بطريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة

املوضوع،  هذا  في  األصل  باعتباره  اإلسالمي  التصوف  تعريف  من  بد  ال  الطريقة  عن  احلديث  قبل 
فالتصوف ليس بالصوف الذي نلبسه، إمنا هو صفاء القلب والسريرة وصفاء االتصال ما بني العبد 

وبني اهللا عز وجل.
وسلم،  عليه  اهللا  صلى  النبي  وأخالق  بهدي  واالقتداء  الكتاب  نهج  على  السير  هو  فالتصوف 
فهو ليس ببدعة وال أمر حادث في امللة بل هو لب الشريعة اإلسالمية، وبدايته كانت مع ظهور 
ا واتصاالً باهللا عز  ا وتقوى وورعً اإلسالم، فحياة النبي صلى اهللا عليه وسلم كانت ذكرًا هللا وزهدً
وجل، فكيف يُقال: إن التصوف ليس من اإلسالم في شيء مع أن أصله االقتداء والتخلق بأخالق 
املصطفى صلى اهللا عليه وسلم؟!، وبعد انتقال النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى الرفيق األعلى 
تولى أصحابه أمر اخلالفة والدولة اإلسالمية، حيث وقف على رأسهم اخللفاء الراشدون، ثم جاء 
من بعدهم من الزم اخللفاء والصحابة الكرام وهم التابعون من اخللف الصالح، ثم اختلفت اآلراء 
وازدادت الفنت فانزوى بعض الناس ولم يعطوا أهمية للدنيا وأحوالها وزهدوا فيها وتقشفوا في 
اد،  اد والعبّ رف هؤالء بالزهّ مأكلهم وملبسهم وتواضعوا في أعمالهم وصدقوا في أقوالهم، وقد عُ

ري ورابعة العدوية رضي اهللا عنهما. ومن مشاهيرهم في هذا العصر احلسن البَصْ
سبحانه  اهللا  مع  أنفسهم  املراعون  بينهم  من  انفرد  رق  الفِ بني  اخلالف  ودبّ  البدع  ظهرت  وحني 
اللبنة  وضع  في  ة  جمّ مساهمات  كانت  لهؤالء  الغفلة،  طوارق  عن  قلوبهم  واحلافظون  وتعالى 
(ت  املبارك  ابن  كاإلمام  التصوف»،  بـ «علم  يُعرف  وأصبح  بعد  فيما  تطور  الذي  الزهد  في  األولى 
١٨١هجري) صاحب كتاب «الزهد والرقائق»، واإلمام وكيع بن اجلراح (ت ١٩٧هجري) صاحب كتاب 

«كتاب الزهد».
ا كبيرًا، حيث  وفي القرن الثالث الهجري كان اإلهتمام بهذا العلم وتدوين أصوله قد قطع شوطً
اعتُبر هذا القرن مبثابة العصر الذهبي للتصوف اإلسالمي، فقد اعتنى املتخصصون منهم بدقائق 

أحوال النفس والسلوك حتى أُطلق على هذا العلم «علم التصوف».
ترجمة  في  مميزة  لغة  لهم  فأصبحت  وعملهم  علمهم  في  األخالقي  الطابع  عليهم  وغلب 
الطائفتني،  بسيد  امللقب  البغدادي»  «محمد  اجلنيد  القاسم  أبو  ويعد  وأحوالهم،  مشاعرهم 



١٤

از، واحلكيم الترمذي من أوائل الذين صنفوا في هذا العلم، وهؤالء كانوا يجمعون  واحملاسبي، واخلرّ
حولهم املريدين ويقومون بتربيتهم تربية روحية.

مبثابة  آنذاك  كانت  التي  الصوفية  الطرق  ظهور  بداية  كانت  شيوخهم  حول  املريدين  التفاف  إنّ 
املدارس التي يتلقى فيها السالكون آداب التصوف علما وعمال.

انفرد كلُّ شيخ بأتباعه ومريديه ليهديَهم بالعلم الذي فتحه اهللا عليه ويهذبَهم نحو األسمى 
مبا يتفق مع القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، فلم يكن هناك اختالف بني هذه املدارس في 

اجلوهر إمنا كان في طريقة التربية التي يراها الشيخ مناسبة ملريديه.

سبب تسمية «طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة» بهذا االسم: 
من بني هذه الطرق طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة، والتي كان يُطلق عليها في األصل اسم 
مشايخ  إلى  نسبة  السهروردية  باسم  ميت  سُ ثم  ومن  الدينوري،  ممشاد  إلى  نسبة  الدينورية 

ميت بـ «اخللوتية» لسببني: الطريقة السهروردية، ومن ثم سُ
١) اشتهارهم بتربية املريدين على طريق اخللوة. 

ي اخللوتي.  ٢) نسبة إلى مشايخها من آل اخللوتي وأشهرهم عمر اخللوتي، محمد اخللوتي، وأُخَ
ميت بـ «اجلامعة» مصداقًا ملا جاء في الصحيحني من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال:  وسُ

سمعتُ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: «بُعثتُ بجوامع الكلم». 
الشيخ  سيدنا  حضرة  وهم:  القاسمي،  آل  من  مشايخها  إلى  نسبة  «القاسمي»  بـ  ميت  وسُ
سيدنا  حضرة  القاسمي،  احلي  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة  القاسمي،  الدين»  حسني  «محمد 
الشيخ ياسني القاسمي، حضرة سيدنا الشيخ «محمد جميل» القاسمي، حضرة سيدنا الشيخ 

عفيف القاسمي، حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي: الشيخ احلالي للطريقة.

ا في بالد الشام ومصر  وقد انتشرت هذه الطريقة في أيام مشايخها من آل اخللوتي انتشارًا عظيمً
شيخ  من  انتقلت  اخللوتي  محمد  الشيخ  الطريقة  خادم  يد  في  الوالية  كانت  أن  وبعد  واحلجاز، 
وُلد  الذي  الرافعي  محمود  األنوار  أبي  الشيخ  إلى  وصلت  حتى  انتشارها  على  ساعد  مما  آخر  إلى 
ى علومه األولى فيها عن علمائها املشهورين ومنهم والده عبد القادر  في طرابلُس الشرق وتلقّ
الرافعي، وملا شب أبو األنوار أرسله والده إلى مصر للدراسة في أزهرها وتتلمذ على يد الشيخ 
أحمد الصاوي اخللوتي، وقد الزم الشيخ أبو األنوار شيخه مدة طويلة، وكان لهذا الشيخ عناية 
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بْل أنْ مينحه اإلجازة في الطريقة كان ال بد أن ميرره في رياضة روحية، فلما أمره  فائقة مبريديه فقَ
ا من العالئق الدنيوية، فاستأذن شيخه  الشيخ بدخول اخللوة وجد الرافعي أنه ليس متجردًا متامً
للعودة إلى طرابلُس حيث باع جميع أمالكه ووزع ثمنها على الفقراء واحملتاجني ثم عاد إلى خلوته 
ا إلى اهللا سبحانه وتعالى، فازداد إعجاب شيخه  ا في متاع الدنيا متوجهً في مصر، فدخلها زاهدً
به فمنحه اإلجازة في الطريقة وأذن له بتسليك املريدين وتربيتهم وفق شروط الطريقة اخللوتية 
املريدين،  بتسليك  اخللوتي  اجلسر  محمد  الصاوي  أحمد  الشيخ  أجاز  كذلك  األنوار،  بأبي  ولقبه 
وكان الشيخ أحمد الصاوي يقول عن الشيخ محمود الرافعي الطرابلسي: «ربيت ولدي محمود 
لبرّ الشام»، وقد زوّجه بابنة أخيه التي رُزق منها بعدد من األبناء كانوا أيضا من مشايخ الطريقة 

اخللوتية املشهورين في طرابلُس.
عاد أبو األنوار الرافعي إلى طرابلُس واشتغل بالوعظ واإلرشاد فأنشأ زاوية للخلوتية يقيم فيها 

الصلوات وحلقات الذكر.
نشأت بني الشيخ أبي األنوار والشيخ محمد اجلسر اخللوتي الطرابلسي عالقة حميمة فقد كان 
زوايا  بعض  في  األذكار  إلقامة  يذهبان  وكانا  األوراد  وقراءة  األذكار  إقامة  في  واحدة  يدا  الشيخان 
طرابلُس، ويترددان على سواحل سوريا لنشر الطريقة اخللوتية وبفضلهما أصبح للطريقة مريدون 
في منطقة عكار والالذقية وبيروت وصيدا وعكا ودمشق، فتعددت زوايا اخللوتية في تلك املناطق 
التي تقيم أذكار الطريقة وتواظب على قراءة أورادها ال سيّما أوراد الشيخ أحمد الدردير العدوي 

في الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم، ومنظومته التي متيزت بها الطريقة اخللوتية.
من  ذلك  وغير  القدسي  احلرم  لزيارة  يخرجا  أن  اجلسر  ومحمد  الرافعي  الشيخني:  عادة  من  كان 
مقامات األنبياء والصاحلني في بقاع فلسطني، فينطلقا من طرابلُس إلى بيروت مع جموع غفيرة 
من أتباعهما ويتوجها إلى يافا حيث ينضم إليهما بعض خلوتية صيدا ويافا ويتوجهون جميعا 

إلى القدس واخلليل واللد والرملة.
ومما سبق يتبني أن الطريقة اخللوتية امتدت إلى لبنان وفلسطني عن طريق خلفاء الشيخ أحمد 

الصاوي الذين أذن لهم بنشر الطريقة في بالد الشام وفلسطني وهم:
١) الشيخ محمود الرافعي الطرابلسي. 

٢) محمد اجلسر الطرابلسي (خليفة). 
٣) حسن بن سليم الدجاني، مفتي يافا (خليفة).

ن ابن عمه عبد القادر أبو رباح  فقد باشر الشيخ حسن الدجاني بنشر الطريقة في بالد كثيرة ولقّ
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العهد وأجازه بالطريقة.
مناطق  في  الطريقة  ونشر  املقدسة  الديار  زار  حيث  الطرابلسي  اجلسر  محمد  الشيخ  وكذلك 

عديدة فيها.
أما الشيخ محمود أبو األنوار الرافعي الطرابلسي فإنه حينما قام بزيارةٍ إلى الديار املقدسة سنة 
اجتمع  وكذلك  باإلرشاد،  وأجازه  العهد  نه  ولقّ رباح  أبي  القادر  عبد  الشيخ  مع  اجتمع  هـ،   ١٢٧٤
نه العهد وأجازه باإلرشاد، وبعد وفاة جميع هؤالء  مع الشيخ عبد الرحمن الشريف احلسيني ولقّ
األفاضل: الشيخ أحمد الصاوي، محمد اجلسر، محمود الرافعي، عبد القادر أبو رباح، حسن الدجاني، 
ميت الطريقةُ «الطريقة  انتهت املشيخة إلى سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشريف، وبعدها سُ
من  الصحيحني  في  جاء  ملا  مصداقًا  «اجلامعة»  كلمة  فأُضيفت  الرحمانية»،  اجلامعة  اخللوتية 
يقول: «بُعثتُ  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  سمعت  قال:  عنه  اهللا  رضي  هريرة  أبي  حديث 
بجوامع الكلم»، وأحلقت بكلمة «الرحمانية»، نسبة لسيدنا الشيخ عبد الرحمن الشريف (لقد 
تغير اسم الطريقة الحقا، وحتديدا في عهد حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي: الشيخ 
سبب  في  سبق  كما  اجلامعة»  اخللوتية  القاسمي  «طريقة  اسمها  ليصبح  للطريقة،  احلالي 
التسمية)، وفي عهد سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشريف انتشرت الطريقة انتشارا واسعا رغم 
صعوبات احلياة التي سادت أواخر العصر التركي، فكان مركزها األول في مدينة اخلليل، وهو عبارة 

عن زاوية تُقام فيها الصلوات واألذكار واألوراد اخلاصة بهذه الطريقة. 
وفي عهد حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» القاسمي امتدت دائرة دعوتهم من اخلليل 
إلى قرية عتيل قضاء طولكرم، حيث كان عصره العصر الذهبي للطريقة، فقد توافد إليه الناس 
ا من جميع قرى ومدن فلسطني، وأقام بها الزوايا الكثيرة وقرر أن يشتري قطعة أرض في  أفواجً
ا مواتًا يجب إحياؤها، وزيتا كنز ال يفنى»، فأقام عليها زاوية ألتباعه  قرية زيتا، وقال: «إن فيها أرضً

حيث كانت مركزا وموقعا مناسبا ألنها تتوسط فلسطني وما زال هذا املركز حتى يومنا هذا.
الطرق  أتباع  من  كغيرهم  راويش،  الدّ اسم  اجلامعة  اخللوتية  القاسمي  طريقة  أتباع  على  يُطلق 
شخص  كل  فكان  العباسيني،  زمن  من  وهي  األصل  فارسية  فكلمة «دَرْوِيش»  األخرى،  الصوفية 
وبقي  العرفي»،  درويش «املعنى  اسم  عليه  يطلقون  الدنيا  بأمور  يكترث  ال  البركة»،  يرونه «على 
فيقولون  وتعالى  سبحانه  اهللا  على  وإقبالها  العبادة  لكثرة  الفئة  هذه  على  األثر  االسم  لهذا 
الدين»  حسني  الشيخ «محمد  سيدنا  حضرة  حلل  وقد  اهللا،  باب  على  إنسان  إنه  الدرويش:  عن 

القاسمي رحمه اهللا سبحانه وتعالى معنى كلمة «درويش» في األبيات اآلتية:
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ي ـــمِ اسِ يـفُ الْقَ عِ بْدُ الضَّ عَ الَـهُ الـْ ــــــرًا           قَ اخِ ــــنىً فَ ـعْ رْوِيـــــشِ مَ          إِنَّ لِلدَّ

ـــــي ـمِ اشِ هَ مَّ الـْ مُ ثـُ ــالَ ـرَ اإلِسْ كَ ي           أَنـْ ـِلَّـذِ ــــرْفِ نَــاهٍ ل ـعُ ـرًا بِالـْ          األَلِفُ - آمِ

ــلَــــــــمِ ــــاعْ ـا فَ قًّ ا لِـلَّـهِ حَ ـابِـدً بُودًا لَــهُ           عَ ـعْ يْــرُ اهللاِ مَ مُ - لَيْــسَ غَ          الالَّ

ـــــادِمِ ــنْ خَ ــمْ بِــهِ مِ عِ ـا أَنـْ ـائِـعً ـاتِـهِ           طَ ـي أَوْقَ ـرِ فِ ـا لِلــذِّكْ الُ - دَائِــمً          الدَّ

ــــــبْرَمِ ـُ ــاءِ املْ ـضَ قَ ــــوَ رَاضٍ بِـالـْ الَمٍ           وَهُ ـنْ عَ ـوَى مِ نْهُ السِّ ا عَ          الرَّاءُ - رَافِضً

ـــــمِ ظَ َعْ ـوَ األْ ـزْمِ نَـحْ قِ الْعَ ـدْ يْـرَ صِ ـئٍ           غَ ـلْجَ ـنْ مَ ا لَــهُ مِ يـــدٌ مَ اوُ - وَوَحِ          الْوَ

ــــــــرَمِ
غْ ا مُ بْــدً ـانِ عَ ـسَ ِحْ ــازَ بِاإلْ ا           فَ ـمَ قُ السَّ الَّ بَّ خَ ا حَ ي مَ تَهِ اءُ - يَشْ          الْيَ

ــــــــــمِ نْعَ مُ ـنْدَ الْبَــلَى كَ ا عِ دً ـامِ ا          حَ ذَ ى كَ ــمَ عْ ِ بِالنُّ رًا هللاِ ــاكِ ـنيُ - شَ          الشِّ

ــــــــــمِ َنْظُ ارِ األْ تِصَ مٍ بِـاخْ الَ ــنْ كَ ـــــتْ           مِ ـــبْعٌ أُلِّفَ رْوِيــــشِ سَ رُفُ الدَّ          أَحْ

ــــــــــالَمِ ــيْـرِ الْعَ ــولِ اهللاِ خَ ـــــــــا            لِرَسُ ــي دَائِـمً ـِّ ةُ اهللاِ رَب ـــــــالَ          وَصَ
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سند طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة

١) حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف بن «محمد حسني الدين» القاسمي. 
٢) عن حضرة سيدنا الشيخ عفيف بن «محمد حسني الدين» القاسمي. 

٣) عن حضرة سيدنا الشيخ «محمد جميل» بن «محمد حسني الدين» القاسمي.
٤) عن حضرة سيدنا الشيخ ياسني بن «محمد حسني الدين» القاسمي. 

٥) عن حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي بن السيد داوود القاسمي. 
٦) عن حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» بن السيد داوود القاسمي. 

٧) عن حضرة سيدنا الشيخ خير الدين الشريف. 
٨) عن حضرة سيدنا الشيخ حسن بن حسني عمرو. 
٩) عن حضرة سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشريف. 

١٠) عن حضرة سيدنا الشيخ أبي األنوار محمود الرافعي الطرابلسي.  
١١) عن حضرة سيدنا الشيخ أحمد الصاوي.

١٢) عن حضرة سيدنا الشيخ أحمد بن محمد الدردير العدوي. 
١٣) عن حضرة سيدنا الشيخ شمس الدين محمد بن سالم احلفناوي. 

١٤) عن حضرة سيدنا الشيخ مصطفى البكري. 
١٥) عن حضرة سيدنا الشيخ عبد اللطيف احللبي. 

١٦) عن حضرة سيدنا الشيخ مصطفى أفندي األدرنوي.
رَا باشا أفندي.  ١٧) عن حضرة سيدنا الشيخ علي قِ

١٨) عن حضرة سيدنا الشيخ إسماعيل اجلرومي. 
١٩) عن حضرة سيدنا الشيخ عمر الفؤادي. 

٢٠) عن حضرة سيدنا الشيخ محيي الدين القسطموني. 
٢١) عن حضرة سيدنا الشيخ شعبان القسطموني. 

٢٢) عن حضرة سيدنا الشيخ خير الدين التوقادي. 
٢٣) عن حضرة سيدنا الشيخ جلبي سلطان األقسرائي الشهير بجمال اخللوتي. 
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٢٤) عن حضرة سيدنا الشيخ محمد بهاء الدين األرذجناني. 
٢٥) عن حضرة سيدنا الشيخ يحيى الباكوبي. 

٢٦) عن حضرة سيدنا الشيخ صدر الدين عمر اخلياني. 
٢٧) عن حضرة سيدنا الشيخ عز الدين. 

٢٨) عن حضرة سيدنا الشيخ محمد مبرام اخللوتي. 
٢٩) عن حضرة سيدنا الشيخ عمر اخللوتي. 

ي محمد اخللوتي.  ٣٠) عن حضرة سيدنا الشيخ أُخَ
٣١) عن حضرة سيدنا الشيخ إبراهيم الزاهد التكالني. 

٣٢) عن حضرة سيدنا الشيخ جمال الدين التبريزي. 
٣٣) عن حضرة سيدنا الشيخ شهاب الدين محمد الشيرازي. 

٣٤) عن حضرة سيدنا الشيخ ركن الدين محمد النجاشي. 
٣٥) عن حضرة سيدنا الشيخ قطب الدين األبهري. 

٣٦) عن حضرة سيدنا الشيخ أبي النجيب السهروردي. 
٣٧) عن حضرة سيدنا الشيخ عمر البكري.

٣٨) عن حضرة سيدنا الشيخ وجيه الدين القاضي. 
٣٩) عن حضرة سيدنا الشيخ محمد البكري. 

٤٠) عن حضرة سيدنا الشيخ محمد الدينوري. 
٤١) عن حضرة سيدنا الشيخ ممشاد الدينوري. 

٤٢) عن حضرة سيدنا الشيخ سيد الطائفتني أبي القاسم اجلنيد محمد البغدادي. 
٤٣) عن حضرة سيدنا الشيخ السري السقطي.  

٤٤) عن حضرة سيدنا الشيخ معروف الكرخي. 
٤٥) عن حضرة سيدنا الشيخ داوود بن نصير الطائي. 

٤٦) عن حضرة سيدنا الشيخ حبيب العجمي.
٤٧) عن حضرة سيدنا الشيخ حسن البَصري.

٤٨) عن حضرة سيدنا الشيخ اإلمام علي بن أبي طالب كرّم اهللا وجهه. 
٤٩) عن سيد الكائنات وفخر املوجودات سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم.



٢٠

نسب عائلة القاسمي

فيما يلي النسب العائلي حلضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي، والذي يتصل نسبه بالنبي 
صلى اهللا عليه وسلم من جهة سيدنا اإلمام احلسني رضي اهللا عنه:

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي بن حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» 
القاسمي بن السيد داوود القاسمي بن السيد عبد الرحمن بن السيد داوود بن السيد سليمان 
بن  حجازي  السيد  بن  بدر  السيد  بن  قاسم  السيد  بن  اهللا  عبد  السيد  بن  صالح  السيد  ابن 
بن  أحمد  السيد  بن  اهللا  عبد  السيد  بن  قاسم  السيد  بن  محمود  السيد  بن  يوسف  السيد 
السيد يوسف بن السيد عبد الرحمن بن السيد قاسم بن السيد محمد املعروف بشنيط بن 
السيد الشوتنجي بن السيد عمر بن السيد بكر  بن السيد علي بن السيد أحمد القاسمي 
صاحب الوالية املشهورة بن السيد علي بن السيد يحيى بن السيد حسني بن السيد حازم بن 
السيد محمد بن السيد يحيى بن السيد علي بن السيد قاسم بن السيد الشيخ أبي القاسم 
اجلنيد محمد البغدادي بن السيد محمد القواريري بن السيد موسى الثاني بن السيد إبراهيم 
ابن السيد موسى الكاظم بن السيد جعفر الصادق بن السيد محمد الباقر بن السيد علي 
زين العابدين بن السيد احلسني بن السيد اإلمام علي كرم اهللا وجهه وابن فاطمة الزهراء بنت 

سيد العاملني صلى اهللا عليه وسلم.

يقول اهللا عز وجل في كتابه:
˚           ˝ -األحزاب: ٣٣- 

لبعض  إيفاءً  بتحريره  بادرنا  وقد  الدارين،  في  وأنظاره  رضاه  اهللا  منحنا  الطرفني  من  نسبه  هذا 
حقوق سادة هذه األمة اإلسالمية آل بيت النبي صلى اهللا عليه وسلم.



٢١

طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة
 وأثرها في نشر العلم والثقافة

املريدون،  هم  وطالبها  الشيخ  هو  رئيسها  تربوية  مدرسة  عن  عبارة  هي  الصوفية  الطريقة 
محمود  الشيخ  سيدنا  حضرة  يد  على  البالد  إلى  دخلت  اجلامعة  اخللوتية  القاسمي  وطريقة 
الرافعي الطرابلسي الذي أعطى الطريقة حلضرة سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشريف اخلليلي، 
وقد انتشرت الطريقة في شمال البالد وجنوبها على يد حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني 
العلم  بنشر  الطريقة  هذه  مشايخ  ساداتنا  اهتم  وقد  تعالى،  اهللا  رحمه  القاسمي  الدين» 
ذلك،  أجل  من  وسائل  عدة  الطريقة  سلكت  وقد  العمل،  تصحيح  في  العلم  ألهمية  والثقافة 
منها إقامة الزوايا واملذاكرة الشفوية التي تتم بني الشيخ ومريده، وإقامة الدورات لتعليم العلوم 
الشرعية، وإنشاء املكتبات خاصة مكتبة أكادميية القاسمي، وتشجيع التصنيف والتأليف في 
الشهادات  على  للحصول  التعليمية  املؤسسات  إلى  األفراد  بعض  وابتعاث  املعرفة،  فنون  شتى 
اجلامعية العليا، ثم تُوج ذلك كله بإنشاء أكادميية القاسمي التي تهتم بنشر العلم واملعرفة في 
مختلف التخصصات، وإنشاء كلية القاسمي التكنولوجية استجابةً ملتطلبات عصر املعلوماتية 
والتكنولوجيا، وسعت لتحقيق هذه الغاية إلى إقامة املراكز البحثية واتبرات العلمية، وإنشاء 
مدرسة القاسمي الثانوية للتميز وهي مدرسة قطرية بإشراف أكادميية القاسمي، وافتتاح راديو 
وإقامة  الثقافي،  امع  وإنشاء  القاسمي،  أكادميية  حرم  من  بثه  ينطلق  الذي  التربوي  القاسمي 
روضات رياض الصاحلني النموذجية، وإقامة املؤمترات اتلفة داخل األكادميية، وإيفاد بعض أعضائها 
للمشاركة في املؤمترات العاملية، وسعت إلى إقامة الندوات في مناسبات متعددة ليتم التفاعل 
مة وفتحت اال أمام الباحثني من  مع اتمع، وأصدرت مجلة جامعة وهي مجلة علمية محكَّ

مختلف أنحاء العالم ليشاركوا بأبحاثهم .
يقول العارف باهللا حضرة سيدنا الشيخ أحمد الدردير رحمه اهللا تعالى: «طريقتنا طريقة علم 

بقدر ما تكون عاملا تكون مجتهدا بالطريق».



٢٢
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حضرة سيدنا الشيخ خير الدين بن الشيخ عبد الرحمن الشريف
(١١١١١١١١)صورة رقم (١) رقم (صورة رقمقمق رةةة صصصوص
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حضرة سيدنا الشيخ خير الدين 
ابن الشيخ عبد الرحمن الشريف (١٨٧٨م - ١٩٢٧م)

هو حضرة سيدنا الشيخ خير الدين بن الشيخ عبد الرحمن الشريف.
وُلد سنة ١٨٧٨م في مدينة اخلليل، وتربى تربية دينية على يد أبناء عائلته في زاوية آبائه وأجداده، 

وقد اهتم الشيخ بالشريعة اإلسالمية وكان يشترك في حلقات الذكر  كثيرا.
تُوفي والده حني كان عمره عشر سنوات، وقد تعلم في املدرسة الرشيدية في اخلليل، وكان خلوقا 
جدا، وحتلى بالهدوء، وواظب على إقامة الصلوات اخلمس وذكر اهللا، وقد اعتاد أن يضع في عنقه 

سبحة ويرتدي مالبس بيضاء ويضع على رأسه عمامة خضراء.
األزهر  في  دراسته  إلكمال  عارف  الشيخ  أخيه  من  بتشجيع  مصر  إلى  سافر  ١٨٩٧م  سنة  وفي 
الشيخ  أمثال:  كبار  مشايخ  أيدي  على  فيها  وتتلمذ  سنوات،  تسع  مصر  في  فقضى   الشريف، 

محمد الغربي الذي علمه الفقه، وتفسير احلديث.
فيها  وُلد  التي  املدينة  اخلليل:  مدينة  في  التدريس  في  اشتغل  ١٩٠٦م  عام  مصر  من  عودته  عند 
باحلرم اإلبراهيمي، وبعدها عمل مفتشا ملعارف اخلليل وقضائها، وبعد عدة سنوات نُقل إلى مدينة 

الرملة للعمل في نفس الوظيفة.
مع نشوب احلرب العاملية األولى سنة ١٩١٤م جتند حضرة سيدنا الشيخ خير الدين الشريف في 
اجليش العثماني وكان إماما وعاملا أزهريا في مدينة مونيا في أنطاليا. وفي فترة خدمته في اجليش 
كان يكثر من الصالة وقراءة األوراد اتباعا لنظام أبيه، حتى أنه في أمتعة العسكرية في اجليش لم 

يكن يحمل سوى سبحته املكونة من ألف حبة.
وفي نهاية احلرب سنة ١٩١٨م عاد إلى اخلليل هو وأخوه الشيخ عارف الذي كان في مدينة مونيا 
ألسباب أمنية، وفي نفس السنة قام بزيارة حلضرة سيدنا الشيخ حسن حسني عمرو في قرية 
الدوامية، وتتلمذ على يديه وأجازه باإلرشاد، ثم ذهب الشيخ إلى نوبا وتزوج هناك امرأةً من عائلة 

العلول. 
انتشرت الطريقة في عهده وكثر املريدون وخاصة في اخلليل وطولكرم والرملة حتى وصلت إلى 

طرابلُس الغرب. 



٢٦

تُوفي حضرة سيدنا الشيخ خير الدين الشريف يوم ٢٩ ذو القعدة، ١٣٤٥هـ املوافق ١٩٢٧،٥،٣١م 
ودُفن في زاويته في اخلليل.

من أهم املشاريع في عهده:
إنشاء أربع زوايا في املناطق التالية:

نوبا قضاء اخلليل، بيت أوال قضاء اخلليل، عراق املنشيه، زيتا قضاء طولكرم. وقام أيضا ببناء زاوية 
جديدة في اخلليل والتي تقع في حارة الشيخ علي البكاء إلى الغرب من مسجده مبسافة قصيرة، 
وبناء الزاوية واسع حسن الطراز يدل على أنه يرجع إلى العصر احلديث، ومن ضمن الزاوية حجرة 
إلى  تفضي  أروقة  أمامه  احلجرة  لهذه  محاذٍ  بناء  يوجد  كما  الشريف،  الشيخ  قبر  مشهد  فيها 

ساحة في منتصف الزاوية. 

من أقواله:
حال،  كل  على  هللا  «احلمد   : يقول  أسراره  قُدست  الباطنة  حالته  عن  ا  كشفً ره  سطّ كتاب  في 
مسامع  على  أعرض  ثم  الطاهرة  أياديكم  أقبّل  األكبر  األستاذ  عيني  وقرة  وموالي  سيدي  حضرة 
ذت احلكمُ مني ووقعت الواقعة والسماء انشقت، وأذنت لربها وحقت،  ، أُخِ السيادة أن إذا زُلزلتْ
دت، وألقت ما فيها وتخلت، واألسباب تعطلت حتى أصبحت السماء ذات الرجع، واألرض  واألرض مُ
ذات الصدع، وأشرقت األرض بنور ربها، ووُضع الكتاب، ونُفخ في الصور وزال احلجاب، ومجلس الشر 
ظهر في اجلهة اليمانية، وقرين السوء في اجلهة الشمالية، والكل تعطل عمله، ولم ينل مني 
أمله، بواسطة السير السريع بالقول الرفيع إال أن العصا لم تفارق الشجرة إلى اآلن مع أنّ النار 
أُخمدت، واجلنة أبوابها فُتحت، ولم تزل أسباب ذلك جارية مجراها، بسم اهللا مجراها ومرساها، 

أرجوكم التفضل عليَّ بالبيان إلخراج الرمز من املكان والسالم».
 ومن قوله رضي اهللا عنه أيضا:

               حبّ احلبيـب موصـل يــا عـانـي                     فأحببه يا هذا بصدق جنان
               واعكف على شرب املدام بكأسه                     كيما تـكن بـحبه متفاني

               وارفـض عـواذلـه اللئام فـانهـم                     عارون عن شـرف وعن أديان 
               هل يستوي أهـل العماء وصدهم                    وأهل البصائر واملقال الثاني 
               ال يـستوي أصـحـاب نـار خـلدوا                      وأهل احملبة في نعيم جنان
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نأسف لعدم وضع صورة حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» بن السيد داوود القاسمي لعدم توفر الصورة 
احلقيقية
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حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين»
ابن السيد داوود القاسمي (١٨٨١م - ١٩٤٤م)

هو حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» بن السيد داوود بن السيد عبد الرحمن القاسمي، 
ينتسب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جهة سيدنا اإلمام احلسني رضي اهللا عنه، حيث 
يتصل نسب عائلة القاسمي بأبي القاسم اجلنيد البغدادي، املتصل نسبه إلى سيدنا احلسني بن 

علي سبط النبي صلى اهللا عليه وسلم. 
أشقائه  أكبر  وكان  ١٨٨١م  سنة  اخلليل  في  الدين»  حسني  «محمد  الشيخ  سيدنا  حضرة  وُلد 
الثالثة، وعندما بلغ من العمر الثانية عشرة، أخذ التصوف على يد حضرة سيدنا الشيخ حسن 
حسني عمرو، وفي سنة ١٩١٩م جدد البيعة حلضرة سيدنا الشيخ خير الدين الشريف، وأصبح من 

مريديه املقرّبني.
 عمل حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» تاجرا، وسافر إلى مصر للتجارة واستقر في 
املشيخة،  استالمه  قبل  وذلك  احلي،  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة  أخيه  مع  بوالق  حي  في  القاهرة 

وكان يتردد على حلقات العلم في األزهر الشريف.
عندما استلم حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» املشيخة تفرّغ لإلرشاد وتفقد أحوال 
وبعدما  احلي،  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة  األمين  وساعده  أخيه  إلى  أمالكه  إدارة  وسلّم  املريدين، 
باع دكانه في مصر جاء حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي واشترك مع عائلة أخيه حضرة سيدنا 
الشيخ «محمد حسني الدين» في إدارة ثالث دكاكني لبيع األقمشة في طولكرم، باإلضافة إلى 

دكانه اخلاص في الفالوجة،
«الغوث»،  بـِ  ولُقِّب  الذهبي،  العصر  الدين»  حسني  «محمد  الشيخ  سيدنا  حضرة  عصر  يعتبر 
وذلك ألنه استطاع نشر الطريقة ودعمها في سائر بالد فلسطني، وقد سكن في بداية املشيخة 
ل بينها وبني قرية عتيل قضاء طولكرم، وفي بداية عام ١٩٣٧م مت شراء أراضٍ  في نوبا ثم أخذ يتنقّ
في قرية جت وباقة الغربية وزيتا، وذلك ألن قرية زيتا تقع في وسط فلسطني وكانت بها أراضٍ بور 

ا مواتًا يجب إحياؤها، وزيتا كنز ال يفنى». غير مزروعة، فكان يقول: «إن فيها أرضً



٣٠

أهم املشاريع التي قام بها:
أنشأ ثالثًا وعشرين زاوية في املناطق التالية:

وامية: وفيها مقام حضرة سيدنا الشيخ حسن بن حسني عمرو، اخلليل «حارة الشيخ»: وفيها  الدّ
مقام حضرة سيدنا الشيخ خير الدين الشريف، اخلليل: عند مدخل املدينة وفيها مقامه ومقام 
الني، حوسان، بتّير، رنتيس، حلحول، عراق املنشية،  أشقائه وأوالده، بيت أوال، نوبا، صوريف، نحّ
حتّا، برير، سدود، زيتا، عتّيل، باقة الغربية: وسط البلد، باقة الغربية: بئر بورين، جت، صيدا، بير 

نباال، زرنوقة.
وكذلك عمل على التخطيط لبناء كلية الشريعة في باقة الغربية، 

تعتبر زاوية حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» القاسمي في اخلليل (الواقعة عند مدخل 
املدينة) من الزوايا اخلاصة بطريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة، وهي ليست تابعة لدائرة األوقاف 
اإلسالمية، بل هي حتت إشراف مشايخ الطريقة. تقع هذه الزاوية في مشارف مدينة اخلليل من 
الناحية الشمالية على طريق القدس في احلي املعروف باسم املزروق، وقد عرفت بـ «زاوية سيدي 
تتكون  ١٩٤٣م.  املوافق  هـ   ١٣٦٣ العام  في  الزاوية  هذه  أسس  الذي  القاسمي»  حسني  الشيخ 
، وبيانها كآالتي: املسجد، رواق مسقوف، صحن مكشوف، رواق ثان مسقوف،  الزاوية من عدة مبانٍ
قاعة صالة للرجال وأخرى للنساء، وحدة صحية، متوضأ، وفي الناحية الغربية توجد ثالث غرف 
فيها أضرحة لعدد من مشايخ الطريقة مبا فيهم ضريح حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني 
الدين» الذي تعلو غرفة ضريحه قبة عالية حسنة الصنعة، فضالً عن مكتبة متوسطة تضم 
ما يزيد على األلف كتاب معظمها في العلوم الشرعية، وتعلو املسجد مئذنة سداسية، وهناك 
باملسجد  أُحلق  وحديثًا  ماء،  وبئر  صغيرة  وغرف  مخازن  من  للمسجد  تابعة  إضافية  أخرى  مبانٍ 
املسجد  هذا  أن  إذ  املصلني  من  ممكن  عدد  أكبر  ليستوعب  الغربية  الناحية  من  علويّان  مصليان 
تُقام فيه الصلوات اخلمس وصالة اجلمعة والعيدين ويرتاده عدد كبير من الناس في جميع األوقات، 

وكذلك أُحلق باملسجد برج مثمن شاهق اإلرتفاع من الناحية اجلنوبية.
ونذكر كذلك أنه في املسجد أشعار نُقشت على لوحات رخامية، نذكر منها التي على مدخل 
بخط  فيها  نُقشت  فقد  القاسمي،  الدين»  حسني  الشيخ «محمد  سيدنا  حضرة  ضريح  غرفة 

بارز األبيات التالية:
                 هـذا رحــابُ الـغـــوث والــذي                   سـر الهـداية بث في إنسانه 
                 أنشـأ الـزوايا في البـالد ولم يُرِد                   غيـرَ الرضـا مـن ربـه وأمـانه 



٣١

ـدي بفاحتـةٍ إلـى جثمـانه                   فـادْعُ اإللـهَ بـجاهـه متـوسـالً                   واهْ
                 الشيخ حسني القاسمي مالذنا                  كنز الطريق وفـاق في إحسانه 
                 أرخ وقـل سبـل السـالم أنــارها                  بدر احلقيقية قطب أهل زمانه 

واثنتا  أبناء  تسعة  لـه  ووُلد  نساء،  أربع  من  الدين»  حسني  الشيخ «محمد  سيدنا  حضرة  تزوج 
كتاني،  الرحمن  عبد  والشيخ  العتيلي،  القادر  عبد  الشيخ  مريديه  بني  من  وكان  بنتًا،  عشرة 
بعد  اإلرشاد  استلم  الذي  احلي  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة  وأخوه  غرة،  صالح  محمد  والشيخ 
وفاته حيث توفي حضرة سيدنا الشيخ حسني القاسمي سنة ١٩٤٤م عن عمر يناهز التاسعة 
واخلمسني، واستمرت مشيخته مدة ثماني عشرة سنة، ودُفن بالقرب من زاويته في اخلليل رحمه 

اهللا تعالى.
يقول السيد املريد عفيف أبو طعمة: «كان حضرة سيدنا الشيخ محمد حسني الدين القاسمي 
واإلحترام،  باللني  حوله  نْ  مَ مع  يتعامل  الطباع،  لطيف  الشهير  الربّاني  العارف  الكبير  األستاذ 
ى املشيخة عن حضرة سيدنا الشيخ خير الدين الشريف، وكان رحمه اهللا تعالى يقوم مع  تلقّ
ع املريدون أتباع طريقة  مريديه باحتفاالت دينية، وخاصة اإلحتفال بعيد األضحى املبارك، فيتجمّ
بالقصائد  اليوم  ذلك  ويزيّنون  للعيد،  الثاني  اليوم  في  نوبا  قرية  في  اجلامعة  اخللوتية  القاسمي 
والتهاليل واألناشيد الدينية». وأضاف السيد عفيف أبو طعمة أن حضرة سيدنا الشيخ «محمد 
حسني الدين» قد أدى فريضة  احلج، وقبل أن تتوفاه املنيّة قال ألخيه حضرة سيدنا الشيخ عبد 
: «يجب أن يحج عفيف معكم»، قالها قبل  ى املشيخة بعدُ احلي الذي جاء بعده ولم يكن قد تلقّ
موته، وحقا حدث ذلك، ففي سنة ١٩٤٧م قام حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي بأداء فريضة احلج 
أخاه  تعالى  اهللا  رحمه  احلي  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة  رأى  قائال: «لقد  وأضاف  معه.  وحججت 
حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» في املنام يقول له: «حجوا قبل أن ال حتجوا»، ففهم 
حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي أنه سيحدث شيء، فحدثت أحداث الـ ١٩٤٨م وأُغلقت الطريق».

وعن كراماته يقول السيد عفيف أبو  طعمة:
إخفاء  يفضلون  وهم  الكرامة،  عني  اإلستقامة  ألن  اإلستقامة،  هي  ا  جميعً لساداتنا  كرامة  أول 
الكرامة وعدم إظهارها، ولكن اهللا سبحانه وتعالى قد يظهرها أحيانا وبدون قصد من الشيخ، 

راية واحلماية والوقاية. راية والدِّ وعلى املريد أن يعتقد في شيخه السِّ



٣٢

ولقد نظم السيد محمد صالح األبيات اآلتية في حقه:

تَ  إحسانا  من اهللا عج إلى               إمام الهدى من جاء للعهد ينشر               إذا  رُمْ
             هو الغوث حسني الدين فرد زمانه                بنـور جالل اهللا في اخللق  ينـظر
             ومنـهاجه شـرع النـبي مـحمـد                 بـه قـد أتى قطب الوجود يبشر 
             وأختـم نظمـي بالنـبي مـحمـد                 حبيـب بـه كـل املنابـر  تـفخـر
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٣٣



٣٤

حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي بن السيد داوود القاسمي
(٢٢٢٢٢٢٢٢)صورة رقم (٢) رقم (صورة رقمقمق رةةة صصصوص



٣٥

حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي
ابن السيد داوود القاسمي (١٨٩٩م - ١٩٦٢م)

وُلد حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي سنة ١٨٩٩م في اخلليل، وكان أصغر إخوته األشقاء، وقد أخذ 
الطريقة عن حضرة سيدنا الشيخ حسن حسني عمرو.

كان حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي الساعد األمين ألخيه حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني 
الدين»، فقد ساعده في جتارته وإدارة شؤون منزله اليومية، وكذلك اشترك معه في جميع أعماله 

ل مسؤولية الطريقة. ونشاطاته في حتمّ
ال  عمل حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي بالتجارة والزراعة، وكان يأكل من عمل يده ويشارك العمّ

ب بـ «الضعيف»، أي الفقير لرحمة اهللا. أعمالهم حتى لُقّ
املناطق  جميع  في  املريدين  ل  شمْ لَمَّ  احلكيمة  بإدارته  استطاع  متواضعا،  زاهدا،  متقشفا،  كان 

التي يتواجدون فيها.
الثانية  الزوجة  من  األوالد  وعدد  خمسة،  األولى  الزوجة  من  األوالد  عدد  زوجات،  أربع  الشيخ  تزوج 

واحد، وعدد األوالد من الزوجة الثالثة ستة، وعدد األوالد من الزوجة الرابعة ثالثة.
سيدنا  حضرة  أخاه  منامه  في  رأى  فقد  واحدة،  حجة  احلي  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة  حج  لقد 
ذلك،  حصل  وقد  حتجوا»،  ال  أن  قبل  «حجوا  بقوله:  باحلج  يأمره  الدين»  حسني  «محمد  الشيخ 
فقد حج الشيخ رحمه اهللا تعالى في سنة ١٩٤٧م، وبعد ذلك قامت أحداث الـ ١٩٤٨م وأُغلقت 

الطريق.

من كراماته:
ع املريدون حوله إال إذا  ع املريدين حوله، وال يتجمّ أكبر كرامة للشيخ استقامته على الطريق وجتمّ

كان صاحب باع طويل في اإلرشاد، ألن عالمة اإلرشاد االنقياد. 

ومن أهم املشاريع في حياته:
قام بإنشاء عشر زوايا في املناطق التالية:

س، الكرامة، عني السلطان، عقبة جبر، صيدا.  ر، دير الغصون، إربد، الزّرقاء، العرّوب، أم عالّ عالّ



٣٦

وفاته:
الثالثة  يناهز  عمر  عن  ان  عمّ في  ١٩٦٢م  عام  نهاية  في  احلي  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة  تُوفي 
الشيخ  سيدنا  حضرة  زاوية  من  بالقرب  دُفن  حيث  اخلليل،  مدينة  إلى  جثمانه  نقل  ومت  والستني، 
«محمد حسني الدين» بجانب ضريح أخيه حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» رحمهما 

اهللا تعالى، ومكث في اإلرشاد ثماني عشرة سنة (١٩٤٤م - ١٩٦٢م).



٣٧

حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي القاسمي
(٣٣٣٣٣٣٣٣)صورة رقم (٣) قم ة ((صو قمقمق ةةة ((صص صص



٣٨
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٣٩



٤٠

حضرة سيدنا الشيخ ياسني بن «محمد حسني الدين» القاسمي
(٤٤٤٤٤٤٤٤)صورة رقم (٤) قم ة ((صو قمقمق ةةة ((صص صص



٤١

حضرة سيدنا الشيخ ياسني
ابن «محمد حسني الدين» القاسمي (١٩٢٦م - ١٩٨٦م)

بقلم ابنه السيد محمد مكي القاسمي
ى عنه املشيخة.  كان أبي أحد تالميذ عمه حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي، وتلقّ

القادر  عبد  الشيخ  عند  عتيل  قرية  مبدرسة  صغره  في  تعلّم  اخلليل،  في  ١٩٢٦م  سنة  أبي  وُلد 
محمود  األستاذ  عند  تعليمه  ى  تلقّ حيث  زيتا  إلى  انتقل  عمره  من  العاشرة  سن  وفي  العتيلي، 
محمد  الشيخ  عن  الدينية  علومه  ى  تلقّ أنه  كما  جت،  من  غرة  صالح  محمد  واألستاذ  الرضا، 
ا لتعليم املريدين وأبنائهم  يصً يوسف املصري الذي استدعاه حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي خصّ

ا لعمه حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي. قراءة القرآن وجتويده وتفسيره، كما أنه كان مالزمً
تزوج حضرة سيدنا الشيخ ياسني زوجتني، عدد األوالد من الزوجة األولى ثمانية، وعدد األوالد من 

الزوجة الثانية واحدة.
وبالرغم من األمراض التي كان يعاني منها الشيخ: ضغط الدم، السكري، وضعف البصر، إالّ أنه 

يعتبر من األشخاص الذين عملوا الكثير من أجل الطريقة.

من أهم املشاريع التي قام بها:
١) إنشاء اثنتي عشرة زاوية في املناطق التالية:

«جتديد  الكرامة  وتوسعة»،  «جتديد  السلطان  عني  السير،  وادي  بيادر  وتوسعة»،  «جتديد  نوبا 
وتوسعة»، الزرقاء «جتديد وتوسعة»، حطني، عبدون، باقة الغربية: وسط البلد «جتديد وتوسعة»، 

بئر السكة، اخلليل «توسعة»، جباليا، البقعة.
٢) إقامة دار للقرآن الكرمي في باقة الغربية «في منطقة بئر بورين».

أكادميية  «مكتبة  حاليا  املسماة  القاسمي  حسني  الشريف  أتباع  جمعية  مكتبة  إقامة   (٣
القاسمي». 

٤) بداية بناء كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.
٥) بنى املقابر اخلاصة (الفساقي/الفساتق) ألبناء طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة. 



٤٢

وفاته:
ودُفن  تعالى،  رحمته  إلى  الشيخ  انتقل  ١٩٨٦/٦/١٢م  املوافق  ١٤٠٦هـ  ال،  شوّ  ٤ اجلمعة  ليلة  في 
بالقرب من زاوية حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» القاسمي في اخلليل قريبًا من أبيه 
حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» وعمه حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي، ومكث في 

اإلرشاد ثالثًا وعشرين سنة (١٩٦٣م-١٩٨٦م).



حضرة سيدنا الشيخ ياسني:٤٣
الصور الشخصية

حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي بجانب مدخل زاوية زيتا خالل فترة اإلرشاد.
صورة رقم (٥)

حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
الصور الشخصية ٤٣



٤٤ حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
الصور الشخصية

فضيلته قبل توليه اإلرشاد في سنوات اخلمسني امليالدية.
صورة رقم (٦)



حضرة سيدنا الشيخ ياسني:٤٥
الصور الشخصية

حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي قبل توليه اإلرشاد.
صورة رقم (٧)



٤٦ حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
الصور الشخصية

حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي في بداية توليه اإلرشاد عام ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٣ م.
(٨٨٨٨٨٨٨)))صورة رقم (٨) قم ة قمقمقصو ةةة صصصوصو



حضرة سيدنا الشيخ ياسني:٤٧
الصور الشخصية

حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي خالل فترة اإلرشاد.
(٩٩٩٩٩٩٩٩)صورة رقم (٩) قم ة قمقمقصو ةةة صصصص



٤٨ حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
الصور الشخصية

فضيلته خالل فترة اإلرشاد.
(١٠٠٠)))صورة رقم (١٠) رقم ررقمقممصورة ةةة صوصصوصوص



حضرة سيدنا الشيخ ياسني:٤٩
الصور الشخصية

حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي في بالد احلجاز قبل تأديته ملناسك احلج عام ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م.
(١١١١١١١١١)صورة رقم (١١) قم ة قمقمقصو ةةة صوصوصوصو



٥٠ حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
الصور الشخصية

في بالد احلجاز قبل تأديته ملناسك احلج.
(١٢١١٢١٢٢)صورة رقم (١٢) قم ة قمقمصو ةةة صوصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ ياسني:٥١
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي أثناء إشرافه على بناء زاوية بيادر وادي السير في عمان، وعن ميينه سيدي حسن 
داوود.

صورة رقم (١٣)

حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
النشاطات ٥١



٥٢ حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
النشاطات

فضيلته يزور زاوية بيادر وادي السير خالل التجهيزات األخيرة.
(١٤١٤١٤١٤٤٤٤)صورة رقم (١٤) قم ة ((صو (ةةة ممم ةةة صوصصو



حضرة سيدنا الشيخ ياسني:٥٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي وعن ميينه سيدي محمد مجادلة، ومن خلفهما أخو فضيلته سيدي إبراهيم 
القاسمي (أبو عاطف)، وفي ميني الصورة سيدي شعبان أبومخ.

(١٥١٥٥٥)صورة رقم (١٥) ق (((ة ةةة

حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة ٥٣



٥٤ حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي مع مجموعة من أتباعه في طريقهم إلى احلج.
(١٦١٦١٦١٦٦٦٦)صورة رقم (١٦) ق ((ة (ةةة ةةة

فضيلته مع أتباعه في املدينة املنورة في مير عثمان بن عفان.
صورة رقم (١٧)



حضرة سيدنا الشيخ ياسني:٥٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي وعن ميينه أخوه سيدي «محمد علي» القاسمي (أبو هشام)، وعن يساره سيدي 
محمود غنامي.

(١٨١٨١٨١٨٨٨٨)صورة رقم (١٨) ق ة ((ص (ةةة ةةة ص

صورة رقم (١٩)



٥٦ حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

صورة رقم (٢٠)

في املسجد القدمي في معاوية.
صورة رقم (٢١)

(٢٢٢٢ ) ق ((ة (ةةة ةة

(٢١١١١١١١) ق ة ((ص ةةة ((صصص ةة

حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي يحضر حفل زواج سيدي محمد حسني إغبارية في املسجد القدمي في معاوية. 
عن ميني فضيلته سيدي شوكت قعدان وسيدي عمر حسني إغبارية، وعن يساره سيدي محمد (العريس)، سيدي عبد 

الرحيم القاسمي (أبو داوود)، سيدي يوسف أبو حسني، سيدي محمود غنامي، سيدي عثمان أبو حلتم.



حضرة سيدنا الشيخ ياسني:٥٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

(٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢)صورة رقم (٢٢) ق ((ة (ةةة ةة
يْه سيدي وجيه قعدان وسيدي  حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي في مضافة زاوية زيتا مبناسبة عقد قران مريدَ

أحمد وتد. عن ميني فضيلته املأذون الشرعي السيد عبد سعيد وتد، وعن يساره سيدي شوكت قعدان.

صورة رقم (٢٣)
بعد االنتهاء من عقد القران. عن ميني فضيلته سيدي وجيه قعدان وعن يساره سيدي أحمد وتد.



٥٨ حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته أثناء زيارته لزاوية الكرامة في األردن.
صورة رقم (٢٤)

حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي في زاوية الزرقاء في األردن مع عدد من أتباعه.
صورة رقم (٢٥)



حضرة سيدنا الشيخ ياسني:٥٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

في زاوية الزرقاء. عن ميني فضيلته سيدي حامد عمرو وعن يساره سيدي صالح الشوربجي.
(٢٦٢٦٢٦٢٦٦٦٦)صورة رقم (٢٦) ق ((ة (ةةة ةةة

في زاوية الزرقاء.
صورة رقم (٢٧)



٦٠ حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

في زاوية الزرقاء.
صورة رقم (٢٨)



حضرة سيدنا الشيخ ياسني:٦١
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

صورة رقم (٢٩)
باقة  في  حاليا)  القاسمي  أكادميية  مكتبة  (حتت  القدمية  بورين  بئر  زاوية  في  القاسمي  ياسني  الشيخ  سيدنا  حضرة 

الغربية. من اليمني: سيدي خالد أبومخ، سيدي محمد أحمد أبومخ، سيدي محمود غنامي.



٦٢ حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

صورة رقم (٣٠)
شوكت  سيدي  يساره  وعن  ار،  جزّ يوسف  سيدي  ار،  جزّ إسماعيل  سيدي  حسني،  أبو  رشاد  سيدي  فضيلته  ميني  عن 

قعدان.



حضرة سيدنا الشيخ ياسني:٦٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

عن يسار فضيلته سيدي محمود أبو صفية وبينهما سيدي فالح الطرمان، وعن ميينه سيدي مصطفى أبو حسني.
صورة رقم (٣١)

فضيلته مع بعض أقربائه.
(٣٢٣٢٣٢٣٣٢٣٢٣٢)صورة رقم (٣٢) قم ة ((صو ممم ةةة (((صصصو ةة



٦٤ حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي وعن ميينه سيدي شوكت قعدان.
(٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣)صورة رقم (٣٣) قم ة قمقمقصو ةةة صوصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ ياسني:٦٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

صورة رقم (٣٤)



٦٦ حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

عن يسار فضيلته ابن عمه سيدي عبد الرحيم القاسمي (أبو داوود)، سيدي حافظ، سيدي محمود غنامي ومجموعة 
من أتباع الطريقة في زاوية زيتا.

(٣٥٣٥٣٥٣٥٥٥٥)صورة رقم (٣٥) ق ((ة (ةةة ةةة

حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي في ساحة زاوية زيتا.
صورة رقم (٣٦)



حضرة سيدنا الشيخ ياسني:٦٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

عن يسار فضيلته سيدي عارف أبومخ، وعن ميينه سيدي سعيد صبري أبومخ في زاوية بئر بورين القدمية (حتت مكتبة 
أكادميية القاسمي حاليا) في باقة الغربية.

(٣٧٣٣٧٣٧٣٧٣٧٧٧)صورة رقم (٣٧) قم ة ققققمقمقصو ةةة صوصوصوصو



٦٨ حضرة سيدنا الشيخ ياسني:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي في بيت سيدي محمد أحمد أبومخ. عن ميينه شقيقه سيدي «محمد علي» 
القاسمي (أبو هشام) ومجموعة من أتباعه.

صورة رقم (٣٨)

في بيت سيدي محمد أحمد أبومخ.
صورة رقم (٣٩)
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٧٠

حضرة سيدنا الشيخ «محمد جميل» بن «محمد حسني الدين» القاسمي
(٤٤٤٠٤٠٠)))صورة رقم (٤٠) رقم ررقمقممصورة ةةة صوصصوصوص



٧١

حضرة سيدنا الشيخ «محمد جميل» 
ابن «محمد حسني الدين» القاسمي (١٩٣٦م - ١٩٨٨م)

ى املشيخة عن أخيه حضرة سيدنا الشيخ ياسني القاسمي.  تلقّ
وُلد حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل في سنة ١٩٣٦م في قرية نوبا، وتعلّم في صغره مع أخيه 
حضرة سيدنا الشيخ ياسني عند الشيخ عبد القادر العتيلي في مدرسة قرية عتيل، وتعلّم عند 

الشيخ محمد يوسف املصري القرآن جتويدا وتفسيرا، والفقه، واللغة العربية.
احلي  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة  عمه  عند  فتربى  والده،  تُوفي  سنوات  ثماني  عمره  كان  عندما 
القاسمي، فالزمه مدة طويلة واشترك معه في حلقات الذكر، ثم كان مبعية أخيه حضرة سيدنا 

الشيخ ياسني أغلب أوقاته.
مدة  ولكنّ  اجلامعة،  اخللوتية  القاسمي  لطريقة  شيخا  وأصبح  اإلرشاد،  ى  تلقّ ١٩٨٦م  سنة  في 
إرشاده كانت قصيرة جدا ال تتعدى السنتني، حيث تُوفي في دبي عام ١٩٨٨م، وأُحضر جثمانه إلى 
دّ له بالقرب من أكادميية القاسمي بجوار الزاوية، وكان عمره  باقة الغربية حيث دُفن في ضريح أُعِ

آنذاك اثنتني وخمسني سنة، وقد ترك وراءه زوجتني، وعشرة أوالد. 

أهم املشاريع في عهده:
ا،  مربعً ١٣٥٠مترًا  مساحتها  وتبلغ  ١٩٨٧م،  العام  في  الغربية  باقة  في  بورين  بئر  زاوية  تشييد   (١
عة  وهذه الزاوية تُعتبر الثالثة بعد املسجد األقصى واحلرم اإلبراهيمي في فلسطني من حيث السّ
كبيرة  قبة  وللزاوية  مترًا،   ٤٦ مئذنتها  طول  ويبلغ  القاسمي،  أكادميية  مبنى  فوق  وتقع  واجلمال، 
تبت عليها آيات من الذكر احلكيم، وميكن القول أن هذا املبنى  ليت بألوان زاهية من الداخل وكُ طُ

قد استوفى معظم العناصر اجلمالية للعمارة املسجدية. 
٢) بدأ بتأسيس كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في باقة الغربية (أكادميية القاسمي حاليًا)، 

فقد أنشأ املرحلة األولى منها، وحصل على املوافقة الرسمية عام ١٩٨٨م. 
٣) بناء زاوية دير البلح.

٤) تأسيس مئذنة زاوية حوسان.
٥) تأسيس مئذنة زاوية باقة الغربية في وسط البلد.



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي قبل توليه اإلرشاد.
(٤١٤١٤١١٤١٤١١)صورة رقم (٤١) قم ة ((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةة

٧٢ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الصور الشخصية



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:٧٣
الصور الشخصية

فضيلته قبل  توليه اإلرشاد.
(٤٤٤٢٤٢٢٢٢)صورة رقم (٤٢) قم ة قمقمقصو ةةة صوصوصوصو



٧٤ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الصور الشخصية

قبل توليه اإلرشاد.
(٤٣٤٤٣٤٣٤٣٤٣٣٣)صورة رقم (٤٣) قم ة قمقمقصو ةةة صوصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:٧٥
الصور الشخصية

قبل توليه اإلرشاد.
صورة رقم (٤٤)



٧٦ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الصور الشخصية

فضيلته في بيروت قبل توليه اإلرشاد.
(٤٥٤٤٥٤٥٤٤٥٥)صورة رقم (٤٥) قم ة قمقمقصو ةةة صوصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:٧٧
الصور الشخصية

فضيلته في محل لبيع األعالف في اخلليل قبل توليه اإلرشاد.
(٤٦٤٦٤٦٤٦٦٦٤٦)صورة رقم (٤٦) ق ((ة (ةةة ةةة

فضيلته من اليسار قبل توليه اإلرشاد.
(٤٧٤٧٤٧٤٧٤٧٤٧٤٧٧)صورة رقم (٤٧) قم ة ((صو ممم ةةة (((صصصو ةة



٧٨ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الصور الشخصية

فضيلته من اليسار في موقع آثار جرش قبل توليه اإلرشاد.
صورة رقم (٤٩)

فضيلته قبل توليه اإلرشاد في األردن خالل ذهابه جللب األمالح من منطقة األزرق.
(٤٨٤٨٤٨٤٨٨٨٨)صورة رقم (٤٨) قم ة ((صو ةةة (صصص مم ةة صوصوو



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:٧٩
الصور الشخصية

فضيلته أمام السيارة في جرش قبل توليه اإلرشاد.
صورة رقم (٥٠)

فضيلته من اليسار قبل توليه اإلرشاد.
(٥١٥١٥١١٥١٥١١)صورة رقم (٥١) قم ة ((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةة



٨٠ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الصور الشخصية

فضيلته من اليمني قبل توليه اإلرشاد.
(٥٢٥٥٢٥٥٥٢٢)صورة رقم (٥٢) قم ة قمقمصو ةةة صوصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:٨١
الصور الشخصية

فضيلته من اليسار في موقع آثار جرش قبل توليه اإلرشاد.
(٥٣٥٣٥٣٥٣٣٣٣)صورة رقم (٥٣) ق ((ة (ةةة ةةة

فضيلته من األمام قبل توليه اإلرشاد.
(٥٤٥٤٥٤٥٤٤٤٤٤)صورة رقم (٥٤) ق (((ة ةةة



٨٢ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الصور الشخصية

فضيلته من اليسار قبل توليه اإلرشاد.
(٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥٦٦)صورة رقم (٥٦) قم ة ((صو ممم ةةة (((صصصو ةة

فضيلته من اليمني في جرش قبل توليه اإلرشاد.
(٥٥٥٥٥٥٥٥٥)صورة رقم (٥٥) ق ((ة (ةةة ةة



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:٨٣
الصور الشخصية

قبل توليه اإلرشاد.
صورة رقم (٥٨)

فضيلته في جرش قبل توليه اإلرشاد.
(٥٧٥٧٥٧٥٧٧٧)صورة رقم (٥٧) ق ((ة (ةةة ةة



٨٤ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الصور الشخصية

فضيلته بعد توليه اإلرشاد في زيتا.
٦٠٦٠٠٦٠٦٦)صورة رقم (٦٠) ) قم ة ((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةة

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي قبل توليه اإلرشاد مع ابنه سيدي باسم القاسمي.
صورة رقم (٥٩)



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:٨٥
الصور الشخصية

صورة لفضيلته في السنة األولى من توليه اإلرشاد عام ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م.
(٦١٦٦١٦٦٦١١١)صورة رقم (٦١) قم ة قمقمصو ةةة صوصوصوصو



٨٦ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الصور الشخصية

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي في السنة األولى من توليه اإلرشاد.
(٦٢٢٢٢٢)صورة رقم (٦٢) قم ة قمقمقصو ةةة صوصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:٨٧
الصور الشخصية

(٦٣٦٦٣٦٣٦٣٦٣٣٣)صورة رقم (٦٣) قم ة قمقمقصو ةةة صوصوصوصو



٨٨ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الصور الشخصية

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي أمام بيته في زيتا في السنة الثانية من توليه اإلرشاد.
صورة رقم (٦٤)



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:٨٩
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي اثناء اجتماعه في مكتبة أكادميية القاسمي مع بعض الضيوف.
صورة رقم (٦٥)

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
النشاطات ٨٩



٩٠ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي في موقع بناء زاوية بئر بورين في باقة الغربية عام ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م. 
من اليمني: سيدي شوكت قعدان، سيدي خالد أبومخ، سيدي سميح مصاروة، حضرة سيدنا محمد جميل، وفي يسار 

الصورة سيدي عارف أبومخ.

(٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦)صورة رقم (٦٦) قم ة قمقمقصو ةةة صوصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:٩١
النشاطات

في موقع بناء زاوية بئر بورين. عن ميني فضيلته سيدي عبد العزيز وعن يساره سيدي أحمد قعدان.
صورة رقم (٦٨)

في موقع بناء زاوية بئر بورين.
صورة رقم (٦٧)



٩٢ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
النشاطات

صورة لزاوية بئر بورين بعد إنهاء البناء.
٧٠٧٠٧٠٧٧٧٧)صورة رقم (٧٠) ) قم ة ((صو ممم ةةة (((صصصو ةة

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي مع بعض مريديه في زيارة أخرى لزاوية بئر بورين أثناء البناء.
صورة رقم (٦٩)



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:٩٣
النشاطات

 / هـ   ١٤٠٨ الثاني،  ربيع   ٢٦ يوم  بورين  بئر  زاوية  أتباعه  مع  يفتتح  القاسمي  جميل  محمد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
١٩٨٧٫١٢٫١٨ م، من اليمني: سيدي عبد العزيز، سيدي عبد الرحمن، سيدي يعقوب عقل، حضرة سيدنا محمد جميل، 

سيدي حافظ مواسي، سيدي عبد احلميد، سيدي محمود غنامي.

(٧١٧٧١٧٧٧١١١)صورة رقم (٧١) قم ة قمقمقصو ةةة صوصوصوصو



٩٤ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
النشاطات

فضيلته يخطب بالناس مبناسبة االفتتاح.
(٧٢٧٧٢٧٧٧٢٢)صورة رقم (٧٢) قم ة قمقمقصو ةةة صوصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:٩٥
النشاطات

أثناء خروجهم من الزاوية بعد االنتهاء من االفتتاح.
صورة رقم (٧٣)

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي مع بعض املريدين في املعهد الفني الهندسي «البوليتكنك» في اخلليل.
٧٤٧٤٧٤٧٤٧٤٧٤٧٤٧)))))صورة رقم (٧٤) ) قم ة ققمقمصو ةةة قققو ةة



٩٦ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
النشاطات

خالل جتوال فضيلته مع بعض مريديه في املعهد.
(٧٥٧٥٧٥٧٥٥٥٥)صورة رقم (٧٥) ق ة ((ص (ةةة ةةة ص

في املعهد.
(٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٦)صورة رقم (٧٦) قم ة ((صو ممم ةةة (((صصصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:٩٧
النشاطات

في املعهد.
(٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧)صورة رقم (٧٧) ق ة ((ص (ةةة ةة صص

عند خروجهم من املعهد.
(٧٨٨٨٨٧٨٧٨٨)صورة رقم (٧٨) ق ((ة ((ةة ةة



في  املبارك  األضحى  عيد  يوم  تكبير  مسيرة  أثناء  املريدين  بعض  مع  القاسمي  جميل  محمد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
األردن.

صورة رقم (٧٩)

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
٩٨الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:٩٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

أثناء املسيرة.
صورة رقم (٨٠)

خالل املسيرة.
صورة رقم (٨١)



١٠٠ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته يتوسط بعض املريدين في رواق زاوية بيادر وادي السير في عمان خالل قراءة بعض القصائد الرحمانية بعد 
االنتهاء من مسيرة التكبير.

صورة رقم (٨٢)

في رواق الزاوية.
صورة رقم (٨٣)



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:١٠١
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي مع أتباعه في قرية زيتا أثناء مسيرة تكبير يوم عيد األضحى املبارك. 
عن ميني فضيلته سيدي شوكت قعدان وسيدي عبد القادر. وعن يساره سيدي محمود غنامي، سيدي عفيف أبو طعمة، 

سيدي زامل أبومخ،

صورة رقم (٨٤)



١٠٢ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

أثناء املسيرة.
صورة رقم (٨٥)

أثناء دخولهم زاوية زيتا بعد املسيرة.
(٨٦٨٦٨٦٦٨٦٨٦٨٦)صورة رقم (٨٦) قم ة ((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:١٠٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

أثناء قراءة بعض القصائد الرحمانية في ساحة الزاوية.
(٨٧٨٨٧٨٧٨٧٨٧٧٧)صورة رقم (٨٧) قم ة قمقمقصو ةةة صوصوصوصو



١٠٤ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي وعن ميينه سيدي أحمد وتد وعن يساره سيدي وجيه قعدان يوم حفل 
زواجهما.

صورة رقم (٨٨)

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي في حلقة ذكر مع مريديه في زاوية زيتا مبناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج.
صورة رقم (٨٩)

(٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨) ق ((ة (ةةة ةة

(٨٩٨٩٨٩٩٨٩٨٩٩) قم ة ((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:١٠٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي ومن خلفه (يسار الصورة) سيدي عبد اهللا مصري بجانب زاوية زيتا.
(٩٩٩٠٩٠٠)صورة رقم (٩٠) قم ة قمقمقصو ةةة صوصوصوصو



١٠٦ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته في زيارة ألحد املريدين. من اليمني: سيدي أحمد قعدان، حضرة سيدنا محمد جميل، سيدي شوكت قعدان، 
سيدي سميح مصاروة.

(٩١٩١٩٩١١١)صورة رقم (٩١) قم ة ((صو ةةة (صصص مم ةة صوصوو

فضيلته مع مجموعة من املريدين قرب بيته في زيتا.
صورة رقم (٩٢)



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:١٠٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته مع عدد من أتباع الطريقة والضيوف في زيارة للفساتق (الفساقي) في باقة الغربية.
صورة رقم (٩٤)

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي مع عدد من املريدين أثناء حلقة مذاكرة في زاوية البلد في باقة الغربية.
صورة رقم (٩٣)



١٠٨ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي مع بعض أتباعه.
صورة رقم (٩٥)



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الرحالت ١٠٩

حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي مع عدد من املريدين في مصر عام ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٧ م.
(٩٦٩٦٩٦٩٦٦٦٦٦)صورة رقم (٩٦) ق (((ة ةةة



١١٠ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الرحالت

في مصر. عن ميني فضيلته سيدي عبد الفتاح أبو حلتم وسيدي سعيد أبو حلتم، وعن يساره سيدي شوكت قعدان، 
ومن األمام ابنة فضيلته سحر القاسمي.

(٩٧٩٧٩٧٩٧٧٧٧٧)صورة رقم (٩٧) قم ة قمقمقصو ةةة صوصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:١١١
الرحالت

أثناء الرحلة في مصر.
صورة رقم (٩٨)

سيدنا  حضرة  قعدان،  شوكت  سيدي  أبومخ،  أحمد  محمد  سيدي  اليمني:  من  زينب.  السيدة  مسجد  في  مصر  في 
محمد جميل، سيدي سميح مصاروة، سيدي محمد إبراهيم حتاوي، سيدي عبد القادر أبومخ.

(٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩)صورة رقم (٩٩) قم ة ((صو ممم ةةة (((صصصو ةة



١١٢ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الرحالت

في مصر. من اليمني: سيدي عمر أبو حلتم، سيدي حسن وتد، سيدي حسن احلافظ، سيدي زكي أبومخ، حضرة سيدنا 
محمد جميل، سيدي شوكت قعدان.

(١٠٠٠٠)صورة رقم (١٠٠) ق ة ((ص (ةةة ةةة

خالل رحلة مصر.
١)صورة رقم (١٠١) ١١١١١١١١) ق (((ة ةةةةة



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:١١٣
الرحالت

فضيلته مع عدد من املريدين واملرافقني في مسجد سيدنا أحمد الدردير رضي اهللا عنه في مصر. عن يسار فضيلته 
أخوه حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي قبل توليه اإلرشاد.

(١٠٢٢٢٠٠٠٢)صورة رقم (١٠٢) قم ة ((صو (((ةةة ةةة صوصوصو

فضيلته مع مجموعة من أتباعه على ضفة نهر النيل.
١)صورة رقم (١٠٣) ٣٣٣٣٣٣٣٣) ق (((ة ةةةةة



١١٤ حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:
الرحالت

في مصر. بجانب فضيلته ابنته سحر القاسمي.
١٠٤٠٤٤٠٠)صورة رقم (١٠٤) ) قم ة قققممصو ووصوصو



حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل:١١٥
الرحالت

في مصر.
(١٠٥٥٥٠٠٠٥)صورة رقم (١٠٥) قم ة ((صو (((ةةة ةةة صوصوصو

في مصر.
(١٠٦٠٠٠٦٦٦٦٦٦٦)صورة رقم (١٠٦) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



١١٦
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١١٧



١١٨

حضرة سيدنا الشيخ عفيف بن «محمد حسني الدين» القاسمي
(١٠٧١٠١٠٠٧٧٧٧٧٧)صورة رقم (١٠٧) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



١١٩

حضرة سيدنا الشيخ عفيف 
ابن «محمد حسني الدين» القاسمي (١٩٤٠م - ١٩٩٨م)

بقلم ابنه املهندس السيد محمد القاسمي
االسم: عفيف بن «محمد حسني الدين» بن داوود القاسمي.

الكنية أو اللقب: أبو مفيد.
النسب الشريف: يعود نسبه إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جهة سيدنا احلسني بن 

علي رضي اهللا عنهما. 
تاريخ الوالدة: ليلة املولد النبوي الشريف لعام ١٣٦٠هـ  املوافق ١٩٤٠م. 

مكان الوالدة: قرية نوبا قضاء اخلليل.
ها هو حضرة سيدنا الشيخ حسن بن حسني عمرو، وهو أحد مشايخ الطريقة  الزوجة: جميلة. (جدُّ

السابقني)
األوالد: عددهم سبعة (أربعة إناث وثالثة ذكور: مفيد، محمد، غادة، عماد، شذا، بنان وتسنيم).

البيئة التي نشأ فيها: نشأ في بيئة دينية حيث كان والده شيخا للطريقة، وبعد ذلك نشأ في 
رعاية عمه حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي القاسمي. 

دراسته العلمية:
ى  تتلمذ حضرة سيدنا الشيخ عفيف على يد شيخه املربي حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي، وتلقّ
تعليمه اإلبتدائي في قرية عتّيل قضاء طولكرم، ومن أبرز أساتذته الشيخ عبد القادر العتيلي، 
وتفسير  فقه  من  اإلسالمي  الدين  بدراسة  اهتم  وقد  جت،  قرية  من  غرة  صالح  محمد  والشيخ 
متخذا الشيخ محمد متولي الشعراوي كأستاذ له، وقد شهد له الشعراوي باملشيخة والعلم 

في وقت الحق، واعتمد كثيرا في دراسته على كتاب إحياء علوم الدين ألبي حامد الغزالي.
أحد  من  باعة  الطّ فنون  في  إجازة  على  وحصل  أملانيا،  في  باعة  الطّ علوم  ١٩٦٨م  عام  في  درس 
ة بعلوم الدين في املساجد واملراكز  معاهدها الكبرى، وكان ملتزما بحضور الدروس والنّدوات اتصّ

العلميّة الشرعية اتلفة.



١٢٠

نشأته:
نشأ الشيخ في قرية نوبا قضاء اخلليل عند عمه حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي القاسمي هو 
وإخوته بعد وفاة والدهم حضرة سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين»، حيث كان أحد األطفال 
املقرّبني لعمه حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي الذي أحبه كثيرا، وكان معجبا بتربية عمه التي 
وحضرة  لطفي  السيد  وشقيقاه  عمل  حيث  تاجرا،  عمل  ثم  ومن  واحللم،  احلنان  منها  استمد 
سيدنا الشيخ عبد الرؤوف -الشيخ احلالي للطريقة- في مجال املكتبات والقرطاسية في إربد 

ان بعد أن أنشأوا فيها مطبعة ومكتبة. حتى العام ١٩٧٤م، ثم انتقلوا إلى عمّ
كان يحب إخوته جدا، وكان يتواصل مع حضرة سيدنا الشيخ ياسني دوما ويحب مجالسته، وكان 
كثير السفر يحب دوما أن يرافق أخاه املقرّب إليه حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل في جميع 
سفراته، فزار الكثير الكثير من الدول العربية مثل سوريا، لبنان، املغرب، تونس، العراق، اإلمارات 
املتحدة،  الواليات  قبرص،  اليونان،  زار  األجنبية  الدول  ومن  والسودان.  مصر،  السعودية،  العربية، 

البرازيل، األرجنتني (حيث كان في ضيافة رئيسها كارلوس منعم)، إسبانيا، التشيك، وتركيا.
أتقن حضرة سيدنا الشيخ عفيف عدة لغات منها: األملانية واإلجنليزية والقليل من العبرية إضافة 

إلى لغته األم.
املديح  وخاصة  بالشعر  واهتمّ  العلم،  حتصيل  وفي  العمل  في  الدائم  بالنشاط  حياته  امتازت 
النبوي، واحللم، والكرم، وإصالح ذات البني، والرفق، واإليثار، واملسامحة، والعفو عند املقدرة، وكان 

يعتبر حب الناس له هو من حب اهللا له.
اشتهر بالطب النبوي والطب الشعبي، وهناك الكثير من القصص والروايات التي تدل على ذلك 

وهي من أبرز كراماته.
كان عابدا، طائعا، يؤمُّ املساجد، ملتزما بالذكر، يقوم الليل والناس نيام، قارئا للقرآن الكرمي، ولم 

يسلّم على أحد من أتباعه أو تالمذته إال وطلب له الرضى من اهللا سبحانه وتعالى.
اهتمّ ببناء املساجد سواء التابعة للطريقة أو غيرها، وكان يحب الناس، وكان يحب أن يطعمهم 
ويحب  كإنسان،  اإلنسان  يحب  وكان  وللناس،  هللا  وقته  منح  طعامهم.  بقايا  من  ويأكل  بيديه 
املسلمني عامة، ويرفق بأصحاب الديانات السماوية األخرى، وكان صلبا في املواقف التي حتتاج إلى 

ذلك، قوي العزمية واإلرادة، لنيّ الطرف رحيما بأصحابه وتالميذه.



١٢١

بعد وفاة حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل والذي كان قد جاء بفكرة إقامة مشروع معهد ديني 
في باقة الغربية وقبل أن يحقق حلمه في العام ١٩٨٨م اختاره اهللا إلى جواره، ومن ثم تابع هو 
رها وبدأ بدراسة املوضوع بعد وفاة أخيه حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل، ورأى أن  الفكرة وطوّ
يؤسس مؤسسة أكادميية حتوي العلوم احلياتية اتلفة باإلضافة إلى علوم الدين واللغة العربية، 
فقام ببناء كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في العام ١٩٨٩م، وقام بتشكيل مجلس أمناء 

لها. 
بتطوير  وبدأ  مختلفة،  تخصصات  في  املعلمني  إلعداد  لكلية  الكلية  لت  حتوّ ١٩٩٤م  العام  وفي 
الكلية ومساراتها ومراكزها بشكل متسارع، وقد عرف حضرة سيدنا الشيخ عفيف بحكمته 
التطور  ومراعاة  احلياة  على  واالنفتاح  والتعليم  للتّعلُّم  يدعو  فأصبح  مجتمعه؛  تطوير  حاجة 
العلمي والتكنولوجي والفكري؛ فأعطى الكلية الكثير من الوقت، وأصبحت شغله الشاغل إلى 

أن أصبحت اليوم منارة من كبرى منارات العلم.
امتاز بالفراسة، وكان يقيم حلقات العلم في الكثير من املساجد أو الزوايا التابعة للطريقة، وكان 

ال يتوانى رحمه اهللا عن إرشاد األتباع إلى الطريق القومي.

للشيخ الكثير من املؤلفات، أذكر منها:
١) أضواء على الطريقة اخللوتية.

٢) التسابيح السنية للطريقة اخللوتية.
٣) الدالالت الفقهية ألعمال الطريقة اخللوتية ج١.

٤) الذكر عند الصوفية ملعرفة الصفات اإللهية.
٥) املنفعة في صالة الظهر بعد اجلمعة.

ومن أهم مقوالته:
- إفعل اخلير مع أهله ومع غير أهله.

- إدفع بالتي هي أحسن.
- عقوق األبناء سبقه عقوق اآلباء.

يفرض  أن  وتأبى  الغير  على  آرائها  فرض  مبادئها  من  وليس  بالشورى  تأخذ  اخللوتية  الطريقة   -
اآلخرون آراءهم عليها.



١٢٢

ومن حكمه:
- كن مع اهللا يكن معك.

- احللم والرأفة يلزمها القليل من احلزم.

كان حضرة سيدنا الشيخ عفيف عفيفا، حليما، جميل املظهر، جميل امللبس، طيب الرائحة، كرمي 
اخللق واألخالق، أمينا في دعوته، مجتهدا في عبادته، قوي العزمية، يكرم الناس ويلبّي مطالبهم 
الدنيوية واألخروية، يحب الضعفاء ويكرم منازلهم، أحبه الناس: الفقير والغني والقوي والضعيف 

واملتعلم واألمي، كثير البسمة، ما صافحه أحد إال وقال له: «اهللا يرضى عليك». 
يسعنا  ال  التالميذ  من  الكثير  له  وكان  وسلم،  عليه  اهللا  صلى  املصطفى  بأخالق  يتشبه  كان 
وفائزة  مصاروة،  عوني  واألستاذ  قرقور،  محمود  خالد  الدكتور  منهم  أذكر  ولكن  جميعا  ذكرهم 
قعدان، والدكتورة حنان أبو مخ، وسيدي شوكت قعدان، وسيدي عيد احلوساني، وسيدي عمر أبو 

حلتم، والسيدة يسرى أبو مخ، وسيدي محمد أبو مخ، وسيدي عاهد، وسيدي زامل أبو مخ.

صفاته في البيت:
على  يعتمد  ما  كثيرا  فكان  وسلم  عليه  اهللا  صلى  املصطفى  بأخالق  يتشبه  كان  أنه  قلنا  لقد 
مع  حليما  املريدين،  بأم  زوجته  ب  ويلقّ بالقوارير»،  ا  «رِفقً دوما:  يقول  وكان  لزوجته،  حبا  مُ نفسه، 
مسؤوليات  لهم  يحمّ أن  يحب  كان  معهم،  معاملته  في  عادال  نحوه،  ويقربهم  يحاورهم  أوالده، 

احلياة، وكان كثير النصح لبناته املتزوجات بطاعة أزواجهن.

مواقف ال تنسى:
املواقف كثيرة أذكر منها حكايتني:

١) مبا أننا قد قلنا أنه اشتهر بالطب النبوي والشعبي أذكر هذه القصة:
(جاءني يوما أحد املريدين يحمل طفال باكيا بعد أن قرر األطباء أنه مصاب مبرض عضال، فحملت 
الطفل إلى والدي فضحك وقام بقراءة القرآن عليه والدعاء له، ونفخ في وجهه وقال لي: ليذهب 

ه من املرض وطلب التعرف على الشيخ). أبوه ويعيد فحصه، وتفاجأ نفس الطبيب بخلوّ
ا في املسجد النبوي الشريف جاءه رجل يبدو أنه من شرق آسيا يحمل طفلة،  ٢) (بينما كان يومً
وكانت الطفلة مصابة مبرض في عينيها ال تستطيع الرؤية، فمسح الشيخ بلعابه عيني الطفلة  

فيت بإذن اهللا). فشُ



١٢٣

وكذلك من مواقفه: (في أحد األيام، حصل معه حادث سير مع أحد املزارعني بعد عودته من قراءة 
تصليح  بقيمة  يطالبه  ولم  املغفرة  الشيخ  له  فطلب  الشيخ،  بشتم  املزارع  وقام  السحر،  ورد 
تصرف  الشاب  استغرب  وقد  الهدية،  له  وأجزل  نزله،  وأكرم  الحقا،  طلبه  في  وأرسل  السيارة، 

الشيخ ونوى التوبة واإلستغفار).

ومن أبرز نصائحه لألمة اإلسالمية:
دوا على قلب رجل واحد. - كونوا مع اهللا وتوحّ

- اجلهاد جهاد النفس بااللتزام بالطاعات اإللهية والبعد عن املعاصي.
د على الرباط. - نحن أمة اإلسالم في فلسطني نشدّ

أهم املشاريع في حياته:
١) إنشاء الزوايا التالية:

    أ- زاوية جت عام ١٤١٢هـ = ١٩٩١م.
    ب- زاوية دير البلح عام ١٤١٢هـ = ١٩٩١م.

    ت- زاوية نوبا –منطقة املشاهد- عام ١٤١٢هـ = ١٩٩١م.
    ث-زاوية باقة الغربية -وسط البلد- عام ١٤١٢هـ = ١٩٩١م (توسعة).

    ج- زاوية بيت أوال عام ١٤٠٩هـ = ١٩٨٩م (توسعة).
    ح- زاوية صوريف عام ١٤١٥هـ = ١٩٩٤م.
    خ- زاوية رنتيس عام ١٤١٥هـ = ١٩٩٤م.

    د- زاوية مغير السرحان عام ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م.
    ذ- زاوية زيتا عام ١٤١٦هـ = ١٩٩٥م (توسعة).

    ر- زاوية وادي السير عام ١٤١٥هـ = ١٩٩٤م (جتديد).
    ز- زاوية الزرقاء عام ١٤١٦هـ = ١٩٩٥م (جتديد).

٢) إنشاء وافتتاح كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في باقة الغربية يوم ١ ربيع اآلخر، ١٤١٠ هـ  
املوافق ١٩٨٩/١١/١م، وكان يشغل منصب رئيس  مجلس أمنائها.

٣) تطوير مكتبة أكادميية القاسمي.
٤) إقامة روضة رياض الصاحلني في باقة الغربية عام ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م.



١٢٤

وفاته:
استمرت مدة مشيخته عشر سنوات تقريبا، وقد كانت وفاته مفاجئة جدا، ففي ليلة ١ رمضان 
١٤١٩هـ صلى رحمه اهللا تعالى العشاء جماعةً والتراويح، وقرأ ورده القرآني، وعاد إلى بيته حيث 
وافاه األجل احملتوم في حوالي الساعة العاشرة مساءً، ومن ثم مت تشييع جثمانه في باقة الغربية، 
حيث دُفن بجانب ضريح أخيه حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي رحمهما اهللا تعالى 

وأسكنهما فسيح جناته.
فقدنا  أو  خسرنا  قد  كنا  فإن  العزيز،  شيخنا  اهللا  رحم  سنة،  وخمسني  ا  تسعً آنذاك  عمره  كان 
ا من أعالم احلق فإنّ عزاءنا ما خلفه من صرح علمي شامخ، ونرجو أن يكون نبراسا تهتدي به  لَمً عَ

األجيال، وأن يصبح هذا الصرح أول جامعة في الوسط العربي إن شاء اهللا.
هذا القليل القليل مما أعرفه عن حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي.



حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي في بيروت قبل توليه اإلرشاد.
١)صورة رقم (١٠٨) ٨٨٨٨٨٨٨٨) ق (((ة (((ةةة ةة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور الشخصية ١٢٥



١٢٦ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور الشخصية

فضيلته (من اليمني) مع حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل القاسمي قبل توليهما اإلرشاد في بيروت.
صورة رقم (١١٠)

فضيلته قبل توليه اإلرشاد في بيروت.
١)صورة رقم (١٠٩) ٩٩٩٩٩٩٩) ق ((ة (ةةة ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٢٧
الصور الشخصية

فضيلته من اليمني في طرابلُس قبل توليه اإلرشاد يوم ٢٨ جمادى األولى، ١٣٩٤ هـ /  ١٩٧٤٫٦٫١٨ م.
(١١١١١١١١١١١١١)صورة رقم (١١١) قم ة قققممصو ووصوصو



١٢٨ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور الشخصية

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي قبل توليه اإلرشاد.
(١١٢١١١١١٢٢١١٢٢)صورة رقم (١١٢) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٢٩
الصور الشخصية

فضيلته في أملانيا قبل توليه اإلرشاد.
(١١٣١١١٣٣٣٣٣٣)صورة رقم (١١٣) ق ((ة (ةةة ةةة

فضيلته قبل توليه اإلرشاد في أملانيا أثناء تدربه على ماكنة الطباعة.
صورة رقم (١١٤)



١٣٠ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور الشخصية

قبل توليه اإلرشاد في إربد عام ١٣٩١ هـ  / ١٩٧١ م.
صورة رقم (١١٥)

فضيلته قبل توليه اإلرشاد يتوسط الصورة في مزرعة عمه حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي القاسمي في إربد.
(١١٦١١١٦٦٦١١١٦٦٦٦)صورة رقم (١١٦) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٣١
الصور الشخصية

فضيلته قبل توليه اإلرشاد مع أبناء حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي القاسمي (أبناء عم فضيلته).
(١١٧١١١١١٧٧١١٧٧٧٧)صورة رقم (١١٧) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



١٣٢ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور الشخصية

فضيلته قبل توليه األرشاد مع مجموعة من الشباب.
صورة رقم (١١٨)

في إربد قبل توليه اإلرشاد.
(١١٩١١١٩٩٩١١١٩٩٩٩)صورة رقم (١١٩) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٣٣
الصور الشخصية

فضيلته من اليسار قبل توليه اإلرشاد مع السيد سامي القاسمي في شارع بسمان في عمان يوم ٢٥ صفر، ١٣٨١ هـ / 
١٩٦١٫٧٫٢٨ م.

١٢٠١٢١٢٢٠٢٢)صورة رقم (١٢٠) ) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



١٣٤ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور الشخصية

فضيلته قبل توليه اإلرشاد مع ابنتيه في إحدى الرحالت.
صورة رقم (١٢٢)

فضيلته قبل توليه اإلرشاد في مكتبته اخلاصة في إربد في األردن.
(١٢١٢٢٢١١١١١)صورة رقم (١٢١) قم ة (((صو (ةةة ةةة ووو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٣٥
الصور الشخصية

فضيلته مع ابنتيه في إحدى الرحالت.
(١٢٣١٢١٢٢٣٣٢٢٣٣)صورة رقم (١٢٣) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



١٣٦ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور الشخصية

فضيلته قبل توليه اإلرشاد في اليونان حلضور حفلة تخرّج ابنه سيدي محمد القاسمي.
(١٢٤٢٢٢٤٤٤)صورة رقم (١٢٤) ق ((ة (((ةةة ةةة

فضيلته قبل توليه اإلرشاد مع ابنه سيدي محمد القاسمي أمام مبنى البرملان اليوناني.
صورة رقم (١٢٥)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٣٧
الصور الشخصية

في اليونان.
(١٢٦٢٢٢٦٦٦٢٢٢٦٦٦)صورة رقم (١٢٦) قم ة ((صو (ةةة مم ةةة صوصوصو

في اليونان في حديقة يبريوس.
(١٢٧٢٧٧٧٢٢٢٧٧٧٧)صورة رقم (١٢٧) ق (((ة (((ةةة ةة



١٣٨ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور الشخصية

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي خالل فترة اإلرشاد.
(١٢٨١٢١٢٢٨٨٢٢٨٨)صورة رقم (١٢٨) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٣٩
الصور الشخصية

(١٢٩١٢١٢٩٩٩٩٩٩)صورة رقم (١٢٩) قم ة قمقمصو ةةة صوصوصوصو



١٤٠ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور الشخصية

١٣٠١٣١٣٣٠٣٣٣٣)صورة رقم (١٣٠) ) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٤١
الصور الشخصية

فضيلته في مضافة زاوية زيتا.
(١٣١٣٣٣١١٣٣٣٣١)صورة رقم (١٣١) قم ة قققممصو ووصوصو



١٤٢ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور الشخصية

صورة رقم (١٣٢)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٤٣
الصور الشخصية

خالل فترة اإلرشاد.
(١٣٣١٣١٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣)صورة رقم (١٣٣) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



١٤٤ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور الشخصية

صورة رقم (١٣٤)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٤٥
الصور الشخصية

عن ميني فضيلته ابنته تسنيم القاسمي، وعن يساره محمد سميح مصاروة. 
(١٣٥٣٣٣٥٥٥٥٥)صورة رقم (١٣٥) ق ((ة (ةةة ةةة

فضيلته مع ابنته تسنيم القاسمي (الطفلة من اليسار) وطفلنيْ آخريْن.
صورة رقم (١٣٦)



١٤٦ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور الشخصية

فضيلته خالل فترة اإلرشاد.
صورة رقم (١٣٧)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي يتواجد أثناء بناء وجتديد زاوية صوريف.
(١٣٨٣٣٣٨٨٨٣٣٨٨٨٨)صورة رقم (١٣٨) ق ((ة ةةةة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
النشاطات ١٤٧



١٤٨ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي يتواجد أثناء بناء زاوية جت.
(١٣٩٣٣٣٩٩٩٩٩٩)صورة رقم (١٣٩) ق ((ة (ةةة ةةة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع عدد من أتباع الطريقة والضيوف اثناء افتتاح زاوية دير البلح في غزة يوم 
٢٩ شعبان، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤٫٢٫١١ م.

١٤٠٤٤٤٠٤٤٤)صورة رقم (١٤٠) ) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٤٩
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع بعض أتباع الطريقة والضيوف أمام املبنى القدمي ملكتبة أكادميية القاسمي.
(١٤٢٤٤٤٢٢٢٤٤٤٢٢٢٢)صورة رقم (١٤٢) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة

فضيلته مع بعض الضيوف في املبنى القدمي لروضات رياض الصاحلني (حتت مكتبة أكادميية القاسمي).
(١٤١٤٤٤١١٤٤٤١١١)صورة رقم (١٤١) قم ة ((صو (ةةة مم ةةة صوصوصو



١٥٠ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
النشاطات

في حرم أكادميية القاسمي.
صورة رقم (١٤٣)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٥١
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي وعن يساره السيد إبراهيم حسني والسيد جالل أبو طعمة في زيارة ألكادميية 
القاسمي.

صورة رقم (١٤٤)

فضيلته في قاعة اجتماعات أكادميية القاسمي، وعن يساره ابنه سيدي عماد، وعن ميينه السيد عبد الوهاب دراوشة.
(١٤٥٤٤٤٥٥٥٤٤٤٥٥٥)صورة رقم (١٤٥) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



١٥٢ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
النشاطات

فضيلته مع بعض الضيوف في مبنى أكادميية القاسمي.
صورة رقم (١٤٦)

في جولة حول األكادميية.
صورة رقم (١٤٧)

(١٤٦٤٤٤٦٦٦٦٦٦) ق ((ة (ةةة ةةة

(١٤٧٤٤٤٧٧٧٤٤٤٧٧٧٧) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٥٣
النشاطات

في الساحة الشرقية حلرم األكادميية.
صورة رقم (١٤٩)

فضيلته مع بعض الضيوف خالل جولة في مرافق أكادميية القاسمي.
صورة رقم (١٤٨)



١٥٤ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
النشاطات

في مكتبة أكادميية القاسمي.
صورة رقم (١٥٠)

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي وعن ميينه سيدي فايز القواسمي وسيدي شوكت قعدان.
صورة رقم (١٥١)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٥٥
النشاطات

فضيلته مع بعض الضيوف في أكادميية القاسمي.
صورة رقم (١٥٢)



١٥٦ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع بعض املريدين واملرافقني في زيارة للمستشفى األهلي في اخلليل.
صورة رقم (١٥٣)

خالل الزيارة.
صورة رقم (١٥٤)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٥٧
النشاطات

خالل زيارته ألحد املرضى وعن ميينه رئيس جمعية أصدقاء املريض السيد حافظ النتشة.
صورة رقم (١٥٥)

خالل الزيارة للمستشفى.
صورة رقم (١٥٦)



١٥٨ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
النشاطات

في املستشفى.
صورة رقم (١٥٧)

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع بعض املريدين واملرافقني.
صورة رقم (١٥٨)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٥٩
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي في إحدى حفالت تخرج طلبة أكادميية القاسمي في القاعة الرياضية في باقة 
الغربية.

١٦٠٦٦٦٠٦٦٦)صورة رقم (١٦٠) ) ق ة (((ص ةةة (((صصص ةة

ميني  عن  املبارك.  رمضان  شهر  حلول  مبناسبة  دينية  أمسية  في  املشاركة  أثناء  القاسمي  أكادميية  حرم  في  فضيلته 
فضيلته سيدي خالد محمود.

(١٥٩٥٥٥٩٩٥٥٥٩٩٩)صورة رقم (١٥٩) قم ة ((صو (((ةةة ةةة صوصوصو



١٦٠ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
النشاطات

أثناء إلقائه الكلمة في حفلة التخرج.
صورة رقم (١٦١)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٦١
النشاطات

فضيلته يسلّم الشهادة ألحد اخلرّيجني.
(١٦٢٦٦٦٢٢٢٢٢)صورة رقم (١٦٢) ق ((ة (ةةة ةةة

يجون من طلبة أكادميية القاسمي أثناء االحتفال. اخلرّ
صورة رقم (١٦٣)



١٦٢ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
النشاطات

-من اليمني- سهام قعدان وفائزة قعدان أثناء استالمهن شهادة التخرج.
صورة رقم (١٦٥)

جانب من احلضور من أتباع الطريقة والضيوف.
صورة رقم (١٦٤)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٦٣
النشاطات

طلبة  أفواج  أحد  تخرج  حفلة  أثناء  والضيوف  الطريقة  أتباع  من  عدد  مع  القاسمي  عفيف  الشيخ  سيدنا  حضرة 
أكادميية القاسمي.

صورة رقم (١٦٦)

أثناء االحتفال.
صورة رقم (١٦٧)

(١٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦) ق ((ة (ةةة ةةة

(١٦٧٦٦٦٧٧٧٦٦٦٧٧٧٧) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



١٦٤ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
النشاطات

يوم حفلة التخرج. من اليمني سيدي عاهد أبومخ، سيدي خالد محمود، سيدي محمد زكي أبومخ، األستاذ محمد 
د محمد سعيد، د.محمد عيساوي، د. جمال زيد الكيالني، د. جمال أبو  صالح -من عتيل-، حضرة سيدنا عفيف، السيّ

حسني.

(١٦٨٦٦٦٨٨٦٦٨)صورة رقم (١٦٨) ق ((ة (((ةةة ةةة

فضيلته في أكادميية القاسمي. من اليمني: سيدي سعيد أبومخ، سيدي أمجد أبو فرخ، سيدي أسامة أبومخ، حضرة 
سيدنا عفيف، سيدي عاهد أبومخ، سيدي عادل بدران، سيدي عبد اهللا مصري، سيدي حسني قطاوي.

(١٦٩٦٦٩٩٩٦٦٦٩٩٩٩)صورة رقم (١٦٩) ق (((ة (((ةةة ةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع مجموعة من املريدين في حرم املسجد األقصى املبارك أمام مسجد قبة 
الصخرة مبناسبة ذكرى يوم عاشوراء.

١٧٧٧٧٧)صورة رقم (١٧٠) ) ق ((ة ةةةة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة ١٦٥



١٦٦ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

أمام املسجد األقصى املبارك.
(١٧١٧٧٧١١٧٧٧١١١)صورة رقم (١٧١) قم ة ((صو (ةةة مم ةةة صوصوصو

أثناء قراءة القصائد واألذكار في ساحة املسجد األقصى.
(١٧٢٧٧٧٢٢٢٧٧٧٢٢٢٢)صورة رقم (١٧٢) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٦٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

أثناء اخلروج من املصلى املرواني.
صورة رقم (١٧٣)

في ساحات املسجد األقصى املبارك.
(١٧٤٧٧٧٤٤٤٧٧٧٤٤٤)صورة رقم (١٧٤) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



١٦٨ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

م بعض أتباع الطريقة أثناء اإلحرام من آبار علي خالل أدائه للعمرة عام  حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي يتقدّ
١٤١٧  هـ / ١٩٩٦ م.

صورة رقم (١٧٥)

فضيلته في أحد فنادق مكة املكرمة.
(١٧٦٧٧٧٦٦٦٦٦٦)صورة رقم (١٧٦) ق (ة ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٦٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع عدد من املريدين في فترة أداءٍ العمرة للعام ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧. من اليمني 
فهمي  سيدي  عفيف،  سيدنا  حضرة  حلتم،  أبو  مصطفى  سيدي  قعدان،  وجيه  سيدي  ابومخ،  صبري  سعيد  سيدي 

أبومخ، سيدي عثمان أبو حلتم.

(١٧٨٧٧٧٨٨٨٧٧٧٨٨٨)صورة رقم (١٧٨) ق ة (((ص ةةة ةةةصصص

فضيلته مع عدد من أتباعه في املدينة املنورة.
صورة رقم (١٧٧)



١٧٠ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

في منطقة جبل عرفات.
١٨٨٨٨٨٨)صورة رقم (١٨٠) ) ق (((ة (((ةةة ةة

رة يوم ٢٩ رجب، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧٫١١٫٣م. فضيلته مع عدد من أتباع الطريقة أمام احلرم النبوي الشريف في املدينة املنوّ
(١٧٩٧٧٧٩٩٩٩٩٩)صورة رقم (١٧٩) ق ((ة (ةةة ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٧١
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته يُطعم أحد املريدين بيده في منطقة جبل عرفات.
صورة رقم (١٨١)

خالل فترة العمرة.
(١٨٢١٨٨٨٢٢٨٨٨٢٢)صورة رقم (١٨٢) قم ة ((صو ةةة ((صوصوصو ةةة



١٧٢ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

ال،  حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع أتباعه في مسيرة تكبير في باقة الغربية مبناسبة عيد الفطر يوم ١ شوّ
١٤١٤ هـ / ١٩٩٤٫٣٫١٣ م.

(١٨٣١٨١٨١٨٣٣٣٨٨٣٣٣)صورة رقم (١٨٣) قم ة ((صو (((ةةة ةةة وو

عند دخولهم زاوية بئر بورين في باقة الغربية.
(١٨٤٨٨٨٤٤٤٨٨٨٤٤٤)صورة رقم (١٨٤) ق (((ة ةةةةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٧٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته مع أتباعه في إحدى مسيرات التكبير األخرى في باقة الغربية مبناسبة عيد الفطر.
(١٨٥٨٨٨٥٥٥٥٥)صورة رقم (١٨٥) قم ة (((صو (ةةة ةةة ووو

خالل دخولهم ساحة زاوية بئر بورين.
(١٨٦٨٨٨٦٦٦٨٨٦٦٦٦)صورة رقم (١٨٦) ق ((ة ةةةة



١٧٤ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

أثناء الدخول للزاوية.
صورة رقم (١٨٧)

-املدخل الشرقي حلرم اكادميية القاسمي-. فضيلته مع عدد من أتباع الطريقة أثناء توجههم لزيارة الفساتق (الفساقي) 
التابعة ألتباع الطريقة.

صورة رقم (١٨٨)

(١٨٧٨٨٨٧٧٧٧٧٧) ق ((ة (ةةة ةةة

(١٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٧٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع أتباعه أمام زاوية البلد في نوبا عند خروجهم ملسيرة التكبير مبناسبة عيد 
االضحى املبارك.

صورة رقم (١٨٩)



١٧٦ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

أثناء مسيرة التكبير.
صورة رقم (١٩٠)

أثناء املسيرة.
صورة رقم (١٩١)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٧٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع أتباع الطريقة والضيوف خالل مسيرة تكبير أخرى مبناسبة عيد األضحى.
صورة رقم (١٩٢)

خالل املسيرة.
صورة رقم (١٩٣)

(١٩٢٩٩٩٢٢٩٩٢) ق ((ة (((ةةة ةةة

(١٩٣٩٩٩٣٣٣٩٩٩٣٣٣٣) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



١٧٨ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

في مسيرة تكبير أخرى. من اليمني سيدي حسن أحمد، سيدي عفيف أبو طعمة، حضرة سيدنا عفيف، سيدي زامل 
أبومخ.

صورة رقم (١٩٤)

خالل املسيرة.
صورة رقم (١٩٥)

(١٩٤٩٩٩٤٤٩٩٤) ق ((ة (((ةةة ةةة

(١٩٥٩٩٩٥٥٥٩٩٩٥٥٥) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٧٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع أتباع الطريقة خالل مسيرة تكبير أخرى في باقة الغربية مبناسبة عيد 
الفطر. عن ميني فضيلته سيدي شوكت قعدان، سيدي زامل أبومخ، سيدي محمد وتد، سيدي سامي حسن أبومخ، 

سيدي أنس حوامدة.

صورة رقم (١٩٦)

يوم العيد. من اليمني: سيدي فهمي أبومخ، حضرة سيدنا عفيف، سيدي شوكت قعدان، سيدي جميل قعدان، سيدي 
شريف قطاوي.

صورة رقم (١٩٧)



١٨٠ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي يتوسط مجموعة من املريدين أثناء مسيرة تكبير في مخيم عني السلطان 
في أريحا مبناسبة عيد األضحى املبارك.

صورة رقم (١٩٨)

القصائد  قراءة  أثناء  أريحا  في  السلطان  عني  زاوية  في  الطريقة  أتباع  مع  القاسمي  عفيف  الشيخ  سيدنا  حضرة 
الرحمانية مبناسبة عيد األضحى املبارك.

(١٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩)صورة رقم (١٩٩) ق (((ة (((ةةة ةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٨١
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

في عني السلطان. من اليمني: سيدي صالح عنبوسي، سيدي عبد العزيز، سيدي حسن أبومخ، سيدي ياسني أبومخ، 
حضرة سيدنا عفيف.

صورة رقم (٢٠٠)

في عني السلطان. من اليمني: سيدي صالح عنبوسي، سيدي ابراهيم كتاني، سيدي شاكر زكي ابومخ وابنه سيدي 
زكي أبومخ، حضرة سيدنا عفيف.

صورة رقم (٢٠١)

(٢ ) ق ((ة (ةةة ةةة

(٢٠١٠٠٠١١١١١١١) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



١٨٢ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

ال، ١٤١٨  حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع أتباع الطريقة في زاوية زيتا مبناسبة جمعية عيد الفطر يوم ٢ شوّ
هـ / ١٩٩٨٫١٫٣٠ م.

صورة رقم (٢٠٢)

أثناء قراءة القصائد الرحمانية في الزاوية.
صورة رقم (٢٠٣)

(٢ ٢٢٢٢٢٢) ق ((ة (ةةة ةةة

(٢٠٣٠٠٠٣٣٣٣٣٣٣) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٨٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي يحضر حفل زواج سيدي محمد سالمة، ويقرأ القصائد الرحمانية مع مريديه 
بهذه املناسبة.

صورة رقم (٢٠٤)

أثناء قراءة القصائد.
صورة رقم (٢٠٥)

(٢ ٤٤٤٤) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٢٠٥٠٠٥٥٥٥٥٥) ق ة (((ص ةةة ةةةصصص



١٨٤ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حسني   سيدي  زواج  مبناسبة  الرحمانية  القصائد  قراءة  اثناء  زيتا  زاوية  في  القاسمي  عفيف  الشيخ  سيدنا  حضرة 
شوكت قعدان. عن ميني فضيلته سيدي حسني (العريس)، سيدي شوكت قعدان، سيدي عارف أبومخ.

صورة رقم (٢٠٦)

أثناء قراءة القصائد.
صورة رقم (٢٠٧)

(٢ ٦٦٦٦٦٦٦) ق ((ة (ةةة ةةة

(٢٠٧٠٠٠٧٧٧٧٧٧٧) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٨٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي يحضر حفل زواج سيدي موسى أبومخ في بيته عام ١٤١٢ هـ / ١٩٩١ م، ويقرأ 
شوكت  وسيدي  (العريس)  أبومخ  موسى  سيدي  فضيلته  ميني  عن  املناسبة.  بهذه  مريديه  مع  الرحمانية  القصائد 

قعدان، وعن يساره سيدي محمود غنامي،

٢)صورة رقم (٢٠٨) ٨٨٨٨٨٨) ق ((ة (ةةة ةةة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي يحضر حفل زواج سيدي ياسني محمود أبومخ في بيته يوم ٢٩ ذو القعدة،  
١٤١٣ هـ / ١٩٩٣٫٥٫٢١ م، ويقرأ القصائد الرحمانية مع مريديه بهذه املناسبة، وعن ميينه سيدي عفيف أبو طعمة، وعن 

يساره سيدي ياسني أبومخ (العريس).

(٢٠٩٠٠٠٩٩٩٩٩٩٩)صورة رقم (٢٠٩) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



١٨٦ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي يحضر حفل زواج سيدي عوني أبومخ في بيته عام ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م، ويقرأ 
مع مريديه القصائد الرحمانية بهذه املناسبة. عن ميني فضيلته سيدي عفيف أبو طعمة وسيدي محمود غنامي، وعن 

يساره سيدي عوني أبومخ (العريس) وسيدي شوكت قعدان.

صورة رقم (٢١٠)

سيدي عوني أبومخ يقبّل فضيلته بعد االنتهاء من قراءة القصائد، 
صورة رقم (٢١١)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٨٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي أثناء قراءة القصائد الرحمانية مبناسبة زواج سيدي شريف عبد القادر ابومخ.
صورة رقم (٢١٢)

بعد االنتهاء من قراءة القصائد، من اليمني: سيدي سعيد أبومخ، حضرة سيدنا عفيف، سيدي أحمد أبوحسني، سيدي 
شريف أبومخ (العريس)، سيدي هشام أبومخ.

صورة رقم (٢١٣)

(٢١٢١١١٢٢٢) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٢١٣١١١٣٣٣١١١٣٣٣٣) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



١٨٨ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

عند خروجهم من الزاوية بعد االنتهاء من القراءة. في ميني الصورة ابن فضيلته سيدي عماد القاسمي.
صورة رقم (٢١٥)

ام في زاوية البلد في باقة الغربية، ويقرأ مع  حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي يحضر حفل زواج سيدي جمال حلّ
مريديه القصائد الرحمانية بهذه املناسبة.

صورة رقم (٢١٤)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٨٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

غنامي  محمود  سيدي  فضيلته  يسار  عن  اإلرشاد.  توليه  من  األولى  السنوات  في  بورين  بئر  زاوية  ساحة  في  فضيلته 
وسيدي عارف أبومخ.

صورة رقم (٢١٦)

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي وعن ميينه ابنه سيدي مفيد القاسمي وسيدي محمد حلام، بجانب زاوية بئر 
بورين القدمية في باقة الغربية.

(٢١٧١١١٧٧٧١١١٧٧٧٧)صورة رقم (٢١٧) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



١٩٠ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته في ساحة زاوية حوسان في بداية توليه اإلرشاد.
(٢١٨٢١٢١١٨٨١١٨٨)صورة رقم (٢١٨) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٩١
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته مع مجموعة من املريدين في بداية توليه اإلرشاد.
(٢١٩١١١٩٩١١١١٩٩)صورة رقم (٢١٩) قم ة قققممصو ووصوصو



١٩٢ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

في بيت سيدي شوكت قعدان. من اليمني سيدي عبد احلي قعدان يحمل ابنه أنس، سيدي زامل أبومخ، سيدي حسني 
قعدان، حضرة سيدنا عفيف، سيدي ابراهيم مصاروة، سيدي شوكت قعدان، سيدي وجيه قعدان، وفي مقدمة الصورة 

من اليمني محمد عبد احلي قعدان.

٢٢٠٢٢٢٢٢٢٢)صورة رقم (٢٢٠) ) قم ة قققممصو ووصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٩٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته مع عدد من املريدين أثناء جلسة مذاكرة.
(٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢)صورة رقم (٢٢٢) ق ة (((ص ةةة (((صصص ةة

فضيلته يتوسط سيدي شوكت قعدان وسيدي وجيه شوكت قعدان مع عدد من أبنائهم.
(٢٢١٢٢٢١١١١١)صورة رقم (٢٢١) ق ((ة (ةةة ةةة



١٩٤ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

في زاوية البلد في باقة الغربية في بداية توليه اإلرشاد.
(٢٢٣٢٢٢٢٢٣٣٢٢٣٣)صورة رقم (٢٢٣) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٩٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته بجانب زاوية البلد في نوبا.
(٢٢٥٢٢٢٥٥٥٢٢٥٥)صورة رقم (٢٢٥) ق (((ة ةةةةة

فضيلته في جلسة مذاكرة مع عدد من أتباع الطريقة في زاوية البلد في باقة الغربية.
(٢٢٤٢٢٢٤٤٤)صورة رقم (٢٢٤) ق ((ة (((ةةة ةةة



١٩٦ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي في بداية توليه اإلرشاد وعن ميينه سيدي ياسني مجادلة وعن يساره سيدي 
عثمان أبو حلتم.

(٢٢٦٢٢٢٦٦٦٦٦٦)صورة رقم (٢٢٦) ق ((ة (ةةة ةةة

فضيلته في نوبا.
صورة رقم (٢٢٧)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٩٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته أثناء اجتماعه مع بعض الضيوف في قاعة االجتماعات في زيتا.
(٢٢٩٢٢٢٩٩٩٢٢٢٩٩٩٩)صورة رقم (٢٢٩) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة

فضيلته في ساحة زاوية زيتا.
(٢٢٨٢٢٢٨٨٢٢٢٨٨٨)صورة رقم (٢٢٨) قم ة ((صو (ةةة مم ةةة صوصوصو



١٩٨ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

أمام قاعة االجتماعات في زيتا.
٢٣٠٣٣٣٣٣٣٣)صورة رقم (٢٣٠) ) قم ة قققممصو ووصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:١٩٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته مع ابنه سيدي محمد القاسمي قرب زاوية زيتا.
(٢٣١٢٣٢٣٣١١٣٣٣٣١١)صورة رقم (٢٣١) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



٢٠٠ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي عند محراب زاوية بئر بورين بعد االنتهاء من صالة اجلمعة.
صورة رقم (٢٣٢)

فضيلته مع عدد من اتباع الطريقة والضيوف في باقة الغربية.
صورة رقم (٢٣٣)

(٢٣٢٣٣٣٢٢٢٢٢) ق ((ة (ةةة ةةة

(٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣) ق ة (((ص ةةة (((صصص ةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٠١
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

خالل الدرس.
(٢٣٥٣٣٣٥٥٥٣٣٣٥٥٥)صورة رقم (٢٣٥) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة

ا لبعض املريدين واملصلني. حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي في زاوية بئر بورين يلقي درسً
صورة رقم (٢٣٤)



٢٠٢ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته في زاوية بئر بورين في باقة الغربية. من اليمني: سيدي محمد زكي أبومخ، سيدي عبد اهللا مصري، حضرة 
سيدنا عفيف، سيدي سامي حسن ابومخ، سيدي مفيد عفيف أبومخ.

صورة رقم (٢٣٦)

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي وعن ميينه سيدي ياسني مجادلة، سيدي ربيع أبومخ، سيدي محمد عنبوسي.
صورة رقم (٢٣٧)

(٢٣٦٣٣٣٦٦٦٦٦٦) ق ((ة (ةةة ةةة

(٢٣٧٣٣٣٧٧٧٣٣٣٧٧٧٧) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٠٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة  شايب،  شاهني  سيدي  عنبوسي،  صالح  سيدي  فهمي أبومخ،  سيدي  اليمني:  من  بورين.  بئر  زاوية  مدخل  عند 
ار، سيدي ياسر قعدان، سيدي وسيم قطاوي. سيدنا عفيف، سيدي يوسف جزّ

صورة رقم (٢٣٨)



٢٠٤ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

عدد من أتباع الطريقة يحيطون بفضيلته في باحة زاوية بئر بورين.
(٢٣٩٢٣٢٣٢٣٩٩٩٣٣٣٩)صورة رقم (٢٣٩) قم ة ((صو (((ةةة ةة ووو

فضيلته في باحة زاوية زيتا مع بعض املريدين.
٢٤٤٤٤٤٤٤)صورة رقم (٢٤٠) ) ق (((ة ةةةةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٠٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته مع مجموعة من املريدين في زاوية عني السلطان في أريحا.
صورة رقم (٢٤١)

فضيلته في ساحة زاوية عني السلطان في أريحا.
(٢٤٢٤٤٤٢٢٢٤٤٤٢٢٢٢)صورة رقم (٢٤٢) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



٢٠٦ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي بصحبة مجموعة من مريديه في باقة الغربية عام ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م. من 
اليمني سيدي أحمد جمال أبومخ، سيدي رسمي صبري أبومخ، سيدي عيد، سيدي سامي حسن أبومخ، حضرة سيدنا 

عفيف، سيدي مراد حسن أبومخ، سيدي عبد القادر ابومخ.

صورة رقم (٢٤٣)

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع مجموعة من أتباع الطريقة أمام ساحة زاوية بئر بورين القدمية في باقة 
الغربية. عن ميني فضيلته سيدي عبد القادر أبومخ، وعن يساره سيدي خالد عبد اهللا ابومخ، ومن خلفه سيدي أحمد 

كبها.

صورة رقم (٢٤٤)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٠٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

عمرو  الكرمي  عبد  سيدي  فضيلته  ميني  عن  عمان.  في  السير  وادي  بيادر  زاوية  في  املريدين  من  مجموعة  مع  فضيلته 
وسيدي ياسني أبومخ، وعن يساره سيدي أحمد كبها.

صورة رقم (٢٤٦)

ان. حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع بعض مريديه بجانب زاوية بيادر وادي السير في عمّ
(٢٤٥٤٤٤٥٥٤٤٤٥)صورة رقم (٢٤٥) قم ة ((صو (((ةةة ةةة صوصوصو



٢٠٨ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته مع مجموعة من أتباع الطريقة في األردن.
صورة رقم (٢٤٧)

فضيلته في مضافة زاوية الزرقاء في األردن مع مجموعة من املريدين.
(٢٤٨٤٤٤٨٨٨٤٤٨٨٨٨)صورة رقم (٢٤٨) ق ((ة ةةةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٠٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

في مضافة زاوية الزرقاء.
(٢٤٩٤٤٤٩٩٤٤٤٤٩٩)صورة رقم (٢٤٩) قم ة قققممصو ووصوصو



٢١٠ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته في زاوية الكرامة عام ١٤١٠ هـ / ١٩٨٩ م. عن ميينه سيدي يوسف املالد وعن يساره سيدي مصطفى عمرو.
٢٥٥٥٥٥٥)صورة رقم (٢٥٠) ) ق ((ة (((ةةة ةةة

أثناء جلسة مذاكرة مع مجموعة من أتباعه في ساحة زاوية الكرامة في األردن.
صورة رقم (٢٥١)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢١١
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

عدد من أتباع الطريقة يحيطون بفضيلته أمام رواق زاوية الكرامة في األردن.
(٢٥٢٥٥٥٢٢٥٥٥٢)صورة رقم (٢٥٢) قم ة ((صو (((ةةة ةةة صوصوصو

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي في مضافة زاوية زيتا. عن ميني فضيلته سيدي حسن وتد، سيدي عبد الهادي  
عجوري، سيدي أحمد وتد وعن يساره سيدي شوكت قعدان والسيد عبد اهللا قعدان.

(٢٥٣٥٥٥٣٣٣٣٣٣٣)صورة رقم (٢٥٣) ق ((ة ةةةة



٢١٢ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

من اليمني سيدي عبد احلميد احلافظ، سيدي أحمد كبها، حضرة سيدنا عفيف، سيدي شوكت قعدان وسيدي محمود 
عودة.

(٢٥٤٥٥٥٤٤٤٤٤)صورة رقم (٢٥٤) ق ((ة (ةةة ةةة

فضيلته يتوسط مجموعة من أتباعه.
صورة رقم (٢٥٥)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢١٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته مع بعض أتباعه في نوبا.
صورة رقم (٢٥٦)

فضيلته مع عدد من أتباع الطريقة خالل حلقة ذكر.
(٢٥٧٥٥٥٧٧٧٧٧٧٧)صورة رقم (٢٥٧) ق ((ة ةةةة



٢١٤ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته يتوسط سيدي سميح مصاروة وسيدي شوكت قعدان.
صورة رقم (٢٥٨)

ن العهد لعدد من اتباع طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة. حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي يلقّ
صورة رقم (٢٥٩)

(٢٥٨٥٥٥٨٨٨٨٨) ق ((ة (ةةة ةةة

(٢٥٩٥٥٥٩٩٩٥٥٥٩٩٩٩) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢١٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

عن ميني فضيلته سيدي سعيد أبومخ، ومن خلفه سيدي صبحي عنبوسي.
٢٦٠٦٦٦٦٦٦٦)صورة رقم (٢٦٠) ) قم ة قققممصو ووصوصو



٢١٦ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته مع عدد من أتباعه في غرفة ديوان سيدي حسني يوسف أبومخ في باقة الغربية.
(٢٦١٢٦٢٦٦١١٦٦٦٦١١)صورة رقم (٢٦١) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢١٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي وعن يساره سيدي عاطف أبو حسني وسيدي أحمد جميل قعدان في زاوية 
البلد في باقة الغربية.

(٢٦٢٦٦٦٢٢٦٦٦٦٢)صورة رقم (٢٦٢) قم ة قققممصو ووصوصو



٢١٨ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع سيدي عصام في زاوية البلد في باقة الغربية.
(٢٦٣٢٦٢٦٦٣٣٦٦٦٦٣٣)صورة رقم (٢٦٣) قم ة قققممصو ةةة وصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢١٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي في جت املثلث وعن ميينه سيدي سامي غرة ومن خلفهما سيدي فضل عمر.
صورة رقم (٢٦٤)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع عدد من أتباعه أمام قلعة محمد علي باشا  في مصر عام ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م.
صورة رقم (٢٦٥)

٢٢٠ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الرحالت



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٢١
الرحالت

()((صورة رقم ()صورة رقم () رقرقرقم م م رقرقمممممصصصورورورةةة مورورةةوروروو

في مصر. من اليمني: سيدي عبد اهللا مصري، سيدي شوكت قعدان، سيدي مصطفى عمرو، حضرة سيدنا عفيف، 
سيدي عفيف أبو طعمة، سيدي يوسف أبو حسني، سيدي سعيد صبري أبومخ، سيدي محمد مجادلة.

صورة رقم (٢٦٦)



٢٢٢ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الرحالت

في أحد مساجد مصر. عن ميني فضيلته سيدي حسن احمد.
(٢٦٧٦٦٦٧٧٦٦٦٦٧٧)صورة رقم (٢٦٧) قم ة قققممصو ووصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٢٣
الرحالت

فضيلته أثناء زيارته ألحد األضرحة في مصر.
(٢٦٨٢٦٢٦٦٨٨٦٦٦٦٨٨)صورة رقم (٢٦٨) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



٢٢٤ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الرحالت

في مصر. عن يسار فضيلته سيدي سعيد أبومخ، سيدي شوكت قعدان، سيدي حسني عبد ايد عمر.
(٢٦٩٦٦٦٩٩٦٦٦٦٩٩)صورة رقم (٢٦٩) قم ة قققممصو ووصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٢٥
الرحالت

صورة جماعية موعة من أتباع الطريقة مع حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي عند األهرامات في مصر.
٢٧٧٧٧)صورة رقم (٢٧٠) ) ق ((ة (ةةة ةةة

وسيدي  القاسمي  عماد  سيدي  ابنه  يساره  وعن  مصر  إلى  أخرى  رحلة  في  القاسمي  عفيف  الشيخ  سيدنا  حضرة 
سميح مصاروة.

صورة رقم (٢٧١)



٢٢٦ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الرحالت

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي يتوسط عدد من أتباع الطريقة في رحلة أخرى إلى مصر.
صورة رقم (٢٧٢)

في مصر.
صورة رقم (٢٧٣)

(٢٧٢٧٧٧٢٢٢٢٢) ق ((ة (ةةة ةةة

(٢٧٣٧٧٧٣٣٣٧٧٧٣٣٣٣) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٢٧
الرحالت

في مصر.
صورة رقم (٢٧٤)

في مصر.
صورة رقم (٢٧٥)

(٢٧٤٧٧٧٤٤٧٧٤) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٢٧٥٧٧٧٥٥٥٧٧٧٥٥٥) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٢٢٨ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الرحالت

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع بعض مريديه في منطقة اجلوالن في البانياس. (شمال فلسطني)
(٢٧٦٧٧٧٦٦٦٦٦٦)صورة رقم (٢٧٦) قم ة (((صو (ةةة ةةة ووو

فضيلته خالل رحلة أخرى أمام إحدى املطاحن في منطقة اجلوالن في البانياس (شمال فلسطني) عام ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م.
(٢٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧)صورة رقم (٢٧٧) ق ((ة ةةةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٢٩
الرحالت

فضيلته يتوسط سيدي أحمد شمسي وسيدي بسام ناطور في البانياس. (شمال فلسطني)
(٢٧٨٧٧٧٨٨٧٧٧٧٨٨)صورة رقم (٢٧٨) قم ة قققممصو ووصوصو



٢٣٠ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الرحالت

في البانياس. (شمال فلسطني)
(٢٧٩٢٧٢٧٧٩٩٧٧٧٧٩٩)صورة رقم (٢٧٩) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٣١
الرحالت

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع عدد من أتباعه في ساحة مسجد سيدنا علي بن عليم (احلفيد السادس 
واألوراد  األذكار  لقراءة  االستعداد  أثناء  اليوم-  هرتسليا  -في  فلسطني  في  عنه)  اهللا  رضي  اب  اخلطّ بن  عمر  لسيدنا 

اليومية يوم ١١ جمادى األولى، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧٫٩٫١٤ م.

٢٨٨٨٨٨٨)صورة رقم (٢٨٠) ) ق ((ة (((ةةة ةةة

في ساحة مسجد سيدنا علي بن عليم. من اليمني: سيدي محمد زكي أبومخ، سيدي محمد القاسمي (ابن فضيلته)، 
حضرة سيدنا عفيف، سيدي ياسني مجادلة.

(٢٨١٨٨٨١١١٨٨٨١١١١)صورة رقم (٢٨١) ق (((ة ةةةةة



٢٣٢ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الرحالت

اب رضي اهللا عنه). فضيلته يقف عند ضريح سيدنا علي بن عليم (احلفيد السادس لسيدنا عمر بن اخلطّ
صورة رقم (٢٨٢)

فضيلته مع بعض املريدين في جلسة مذاكرة في مسجد سيدنا علي بن عليم. عن يسار فضيلته شقيقه حضرة 
سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي قبل توليه اإلرشاد.

(٢٨٣٨٨٨٣٣٣٨٨٣٣٣٣)صورة رقم (٢٨٣) ق ((ة ةةةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٣٣
الرحالت

في مسجد سيدنا علي بن عليم.
(٢٨٤٢٨٢٨٢٨٤٤٤٨٨٤)صورة رقم (٢٨٤) قم ة ((صو (((ةةة ةةة وو

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي مع ابنته تسنيم القاسمي في اسطنبول عام ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦م  أثناء  التجوال 
في جزيرة  األميرات.

٢٨٥٢٨٢٨٢٨٥٥٥٨٨)صورة رقم (٢٨٥) ) ق ((ة ةةة



٢٣٤ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الرحالت

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي في اسطنبول عام ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م. من اليسار: سيدي أحمد جمال أبومخ، 
سيدي  مجادلة،  سليمان  سيدي  ناطور،  بسام  سيدي  عفيف،  سيدنا  حضرة  ار،  جزّ يوسف  سيدي  وتد،  حسن  سيدي 

ام، سيدي حسني أبومخ، ومن األمام يجلس سيدي أحمد شمسي. جمال حلّ

صورة رقم (٢٨٦)

في اسطنبول يوم ١٩ ربيع أول، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨٫٧٫١٤ م. من اليمني سيدي أحمد شمسي، سيدي بسام ناطور، حضرة 
ار. سيدنا عفيف، سيدي يوسف جزّ

صورة رقم (٢٨٧)



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٣٥
الرحالت

فضيلته يتوسط سيدي جمال حلام وسيدي بسام ناطور أمام مسجد السلطان أحمد في اسطنبول.
(٢٨٨٢٨٢٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨)صورة رقم (٢٨٨) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



٢٣٦ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الرحالت

عند مضيق البوسفور في اسطنبول. عن ميني فضيلته سيدي جمال حلام وفي يسار الصورة سيدي يوسف جزار.
٢٩٠٩٩٩٠٩٩٩)صورة رقم (٢٩٠) ) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة

في مدينة اسطنبول مع مجموعة من أتباعه.
(٢٨٩٨٨٨٩٩٨٨٩٩٩)صورة رقم (٢٨٩) ق ((ة (((ةةة ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٣٧
الرحالت

في اسطنبول.
صورة رقم (٢٩١)



٢٣٨ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الرحالت

في متحف اسطنبول.
٢٩٢٩٩٩٩٩٩)صورة رقم (٢٩٢) ) قم ة (((صو ققمقممم وووو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٣٩
الرحالت

فضيلته مع سيدي عفيف أبو طعمة بعد تأدية الصالة في مسجد سيدنا أبي أيوب األنصاري.
(٢٩٣٢٩٢٩٩٣٣٩٩٩٩٣٣)صورة رقم (٢٩٣) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



٢٤٠ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الرحالت

فضيلته أمام املدخل البحري لقصر السالطني في مدينة اسطنبول يوم ٢٣ ربيع أول، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨٫٧٫١٨ م. عن ميني 
فضيلته سيدي حسني قطاوي ومن خلفه سيدي سليمان مجادلة.

٢٩٤٩٩٩٤٤٩٩٩٩)صورة رقم (٢٩٤) ) قم ة قققممصو ووصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٤١
الرحالت

فضيلته مع عدد من أتباع الطريقة أمام قصر السالطني.
(٢٩٥٩٩٩٥٥٥٥٥)صورة رقم (٢٩٥) قم ة (((صو (ةةة ةةة ووو

في إحدى استراحات مدينة اسطنبول.
(٢٩٦٩٩٩٦٦٦٩٩٩٦٦٦٦)صورة رقم (٢٩٦) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



٢٤٢ حضرة سيدنا الشيخ عفيف:
الرحالت

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي في الواليات املتحدة األمريكية وعن ميني فضيلته سيدي عبد الفتاح أبو حلتم 
وعن يساره سيدي عمر أبو حلتم.

(٢٩٧٢٩٢٩٩٧٧٩٩٧٧٩٩٧٧)صورة رقم (٢٩٧) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عفيف:٢٤٣
الرحالت

في الواليات املتحدة األمريكية.
(٢٩٨٩٩٩٨٨٩٩٨)صورة رقم (٢٩٨) ق ((ة (((ةةة ةةة



٢٤٤
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٢٤٥



٢٤٦

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف بن «محمد حسني الدين» القاسمي -أطال اهللا في عمره-
(٢٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩)صورة رقم (٢٩٩) رقم ررقققممصورة ووصوصو



٢٤٧

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف بن «محمد حسني 
الدين» القاسمي (١٩٤٢م) -أطال اهللا في عمره-

بقلم ابنه السيد طارق القاسمي
القاسمي،  الدين»  حسني  «محمد  بن  عفيف  الشيخ  سيدنا  حضرة  أخيه  عن  املشيخة  ى  تلقّ
وهو الشيخ احلالي لطريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة -أطال اهللا عمره-، وهو أصغر أبناء حضرة 

سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» القاسمي سنًا.
سيدنا  حضرة  عمه  عند  وتربى  والده،  تُوفي  عندما  ونصف  سنة  عمره  وكان  ١٩٤٢م،  سنة  وُلد 
ست  عمره  بلغ  وملّا  حتركاته،  جميع  في  دائما  يالزمه  وكان  يديه،  على  وتتلمذ  احلي،  عبد  الشيخ 
الطريقة  شيوخ  أحد  يكون  سوف  بأنه  احلي  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة  عمه  عنه  أخبر  سنوات 

 . مستقبالً
انتقل للعمل في إربد مع أخيه حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي في املكتبة التي تخصهما، 
ر له ذلك الوقت ليطلع على الكتب الفقهية وغيرها بشكل كبير، واستمر في إربد حتى  وقد وفّ

ان والتي ال تزال موجودة إلى يومنا هذا.  عام ١٩٧٤م، ثم انتقل بعدها للعمل في املكتبة في عمّ

صفاته:
لعل أبرز صفاته التي يتصف بها احلياء، ونشبهه بحياء سيدنا عثمان بن عفان -رضي اهللا عنه-، 

، ويقضي ألصحاب احلوائج حوائجهم.  ومن صفاته أنه ال يرد سائالً
وفيما يخص عالقته مع أبنائه فإنه يحرص على أن يتعامل معهم كأصدقاء، يعطيهم النصائح 

ل املسؤولية. ثم يتركهم يخوضوا احلياة ويعوِّدهم على حتمّ
ومما مييزه أنه في معاجلته للقضايا يحب دراسة القضية من كل جوانبها من قِبَل صاحب القضية، 

ثم عرضها عليه إلبداء الرأي. 
أحكام  وفق  بذلك  وينادي  حقها  املرأة  إعطاء  على  ويحرص  للرّحم،  وصول  أنه  صفاته  ومن 

الشريعة.
األوراد  قراءة  على  وحرصه  الناس،  قضايا  معاجلة   على  والصبر  الواسع  احللم  أيضا  صفاته  ومن 

واألذكار. 



٢٤٨

ر والترويح عن النفس عمالً بحديث املصطفى  ل في األرض بغية التّفكّ ومن صفاته حبه للتّجوّ
سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم: «روِّحوا القلوب ساعة بعد ساعة...». 

يّع جثمان شقيقه حضرة سيدنا الشيخ عفيف بن «محمد حسني الدين» القاسمي  بعد أن شُ
في باقة الغربية بايعه املريدون ليكون شيخا لطريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة، وكان ذلك يوم 

٢ رمضان، ١٤١٩هـ املوافق ١٩٩٨/١٢/٢١م. 
للشيخ زوجة واحدة، وله منها خمسة أبناء وبنتان.
توفيت والدته رحمها اهللا تعالى بعد توليه اإلرشاد.

حج أكثر من مرة قبل توليه اإلرشاد وبعده، كما قام بزيارة عدة دول كمصر وتركيا وسوريا واملغرب 
وماليزيا...

أهم اإلجنازات التي قام بها:
أكادميية  أمناء  مجلس  رئيس  منصب  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة  يشغل 
القاسمي، وقد مت في عهده تغيير اسم الطريقة لتصبح حتت مُسمى «طريقة القاسمي اخللوتية 

اجلامعة».
ومن أهم مشاريعه وإجنازاته: 

١) توسيع وجتديد عدد من الزوايا، وهي:
    أ- زاوية نوبا (وسط البلد). -قضاء اخلليل-

    ب- زاوية نوبا (منطقة املشاهد). -قضاء اخلليل-
    ب- زاوية زيتا. -قضاء طولكرم-
    ت- زاوية وادي السير في األردن.

    ث- زاوية حوسان.
الني.     ج- زاوية نحّ

    ح- زاوية صوريف.
    خ- زاوية عتّيل.
    د- زاوية رنتيس.

    ذ- مصلى الروضات في باقة الغربية.
    ر- زاوية سيدنا الشيخ «محمد حسني الدين» القاسمي في اخلليل.   

    ز- إنشاء زاوية في منطقة الشقفان في باقة الغربية.



٢٤٩

٢) تطوير وتوسيع أكادميية القاسمي، حيث أضاف إليها ما مساحته ٦٥٠٠مترًا، وقام بتوصيلها 
بشبكة اإلنترنت وحوسبتها بشكل عصري، وأصبح اسمها احلالي أكادميية القاسمي، وتشتمل 

على األقسام اآلتية:
    أ- قسم الدراسات اإلسالمية.

    ب- قسم اللغة العربية.
    ت- قسم اللغة اإلجنليزية.

    ث- قسم الرياضيات واحلاسوب.
    ج- قسم التربية اخلاصة.

    ح- قسم الطفولة املبكرة.
    خ- مسار املمتازين.

     د- تخصص الطب املكمل (الطب البديل).
     ذ- تخصص العلوم.

٣) إنشاء كلية القاسمي التكنولوجية للهندسيني. 
ع القاسمي للغة العربية. مَ جْ ٤) إنشاء مَ

٥) إنشاء مراكز تُعنى باألسرة والطفولة املبكرة وأدب األطفال.
٦) إنشاء مركز القاسمي للبحوث العلمية. 

٧) إنشاء راديو القاسمي.
٨) إقامة امع الثقافي في باقة الغربية.

٩) إنشاء مدرسة القاسمي األهلية في باقة الغربية.
في  القاسمي  الدين»  حسني  «محمد  الشيخ  سيدنا  زاوية  بجوار  استكماالت  مركز  إقامة   (١٠

مدينة اخلليل.
١١) إنشاء مكتبة عامة تابعة لزاوية نوبا قضاء اخلليل.
١٢) إقامة مخيمات صيفية في  قريتي نوبا وصوريف. 

١٣) القيام بجوالت دعوية وتعريفية بشخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وبالتصوف السني 
الصحيح في  البالد.

١٤) ابتعاث عدد من أبناء الطريقة إلكمال دراساتهم العليا في مختلف ااالت، وكذلك غيرهم                           



٢٥٠

من طالب العلم.
١٥) إقامة دورات لتحفيظ القرآن وجتويده في زاوية زيتا، ونوبا، وباقة الغربية: بئر بورين.

١٦) إقامة دورات فقهية لتعليم أبناء الطريقة أمور دينهم ودورات لتأهيل اخلطباء.
١٧) ساهم في إنشاء عدد من املساجد في مناطق مختلفة.

١٨) بناء أكادميية «باقة الغربية» في باقة الغربية (متنح هذه األكادميية شهادة البكالوريوس في 
ثالثة تخصصات).

التعليم  في  القاسمي  أكادميية  في  الثاني «املاجستير»  اللقب  مبنح  االعتراف  على  احلصول   (١٩
والتعلُّم في الدين اإلسالمي واللغة العربية والرياضيات.

بارك اهللا  في عمره ورزقه موفور الصحة والعافية.



-من اليمني- حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي وأخوه حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي في مصنع 
اخليوط في عمان عام ١٣٧٨ هـ / ١٩٥٩ م،

٣)صورة رقم (٣٠٠) ) ق ((ة ةةةة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور الشخصية ٢٥١



٢٥٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور الشخصية

-من اليسار- حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في مصنع اخليوط في عمان يوم ١٥ ذو القعدة، ١٣٧٨ هـ / 
١٩٥٩٫٥٫٢٢ م.

٣٠١٣٣٣)صورة رقم (٣٠١) ١١٠٠٠١) قم ة ((صو (((ةةة ةةة صوصوصو

فضيلته من اليمني قبل توليه اإلرشاد.
صورة رقم (٣٠٢)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٥٣
الصور الشخصية

فضيلته من اليمني قبل توليه اإلرشاد.
صورة رقم (٣٠٤)

من اليمني حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي قبل توليه اإلرشاد.
صورة رقم (٣٠٣)



٢٥٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور الشخصية

مجموعة من الصور حلضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي قبل توليه اإلرشاد.

صورة رقم (٣٠٨)صورة رقم (٣٠٧)

صورة رقم (٣٠٦)صورة رقم (٣٠٥) (((٣٠٥٣٣٣٣٣ ٥٥٥٥٥) قم ة قصو ةةة (٣٠٦٣٠٠٣٠٦٦٦)صو قم ة ةةةووووصو

(٣٠٧) قم ة قمقمصو ةةة (٣٠٨٣٣٣٠٠٠٨٨٨))مصوصو قم ة ممقمققمصصصصصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٥٥
الصور الشخصية

مجموعة من الصور حلضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي قبل توليه اإلرشاد.

صورة رقم (٣١٢)

صورة رقم (٣١٠) ٣٠٩٣٠٣٠٣)صورة رقم (٣٠٩) ٩٩) قم ة (((صو قق ةةة (٣١٠٣١١٣١٠٠)ووو قم ة ةةةووووصو

(((٣١٢٣٣٣١١١٢٢٢) قم ة ممممصصصوصوصو صورة رقم (٣١١)



٢٥٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور الشخصية

عفيف  الشيخ  سيدنا  حضرة  أخوه  ميينه  وعن  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة  الصورة  ميني  في  يقف 
القاسمي قبل توليهما اإلرشاد.

(٣١٤١١١٤٤٤١١١٤٤٤٤)صورة رقم (٣١٤) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة

حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي في جرش (أمام الطفل الذي يرفع الكرة)، وعن يساره (بينهما الطفل) أخوه 
حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي قبل توليهما اإلرشاد.

(٣١٣١١١٣٣٣١١١٣٣٣)صورة رقم (٣١٣) قم ة ((صو (ةةة مم ةةة صوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٥٧
الصور الشخصية

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع ابنته في السفينة قبل توليه اإلرشاد.
(٣١٥١١١٥٥٥٥٥)صورة رقم (٣١٥) ق ((ة (ةةة ةةة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في مدرسة القاسمي األهلية في باقة الغربية بعد توليه اإلرشاد.
(٣١٦١٦٦٦١١١٦٦٦٦)صورة رقم (٣١٦) ق (((ة (((ةةة ةة



٢٥٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور الشخصية

صورة لفضيلته في السنة األولى من توليه اإلرشاد.
(٣١٧١١١٧٧٧٧)صورة رقم (٣١٧) قم ة ققققمقمصو ةة صوصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٥٩
الصور الشخصية

فضيلته في زاوية صوريف.
صورة رقم (٣١٨)



٢٦٠ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور الشخصية

صورة لفضيلته في أكادميية القاسمي عام ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م. 
(٣١٩٣١٣١١٩٩١١٩٩)صورة رقم (٣١٩) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٦١
الصور الشخصية

٣٢٠٣٢٣٢٢٠٢٢)صورة رقم (٣٢٠) ) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



٢٦٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور الشخصية

(٣٢١٣٢٣٢١١١١١)صورة رقم (٣٢١) قم ة قمقمقصو ةةة صوصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٦٣
الصور الشخصية

(٣٢٢٣٢٣٢٢٢٢٢٢٢٢٢)صورة رقم (٣٢٢) قم ة قققممصو ووصوصو



٢٦٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور الشخصية

فضيلته في منطقة آبار علي عام ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.
صورة رقم (٣٢٣)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٦٥
الصور الشخصية

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في مضافة زاوية زيتا.
(٣٢٤٣٢٣٢٢٤٤٢٢٤٤)صورة رقم (٣٢٤) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



٢٦٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور الشخصية

فضيلته في زاوية البلد في باقة الغربية.
٣٢٥٣٢٣٢٢٥٥٢٢٢٢)صورة رقم (٣٢٥) ) قم ة قققممصو ووصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٦٧
الصور الشخصية

صورة رقم (٣٢٦)

(٣٢٧٣٢٢٢٧٧٧٢٢٢٧٧٧٧)صورة رقم (٣٢٧) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٢٦٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور الشخصية

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يجلس بجانب احملراب في زاوية البلد في باقة الغربية.
(٣٢٨٣٢٣٢٢٨٨٢٢٢٢٨٨)صورة رقم (٣٢٨) قم ة قققممصو ووصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٦٩
الصور الشخصية

صورة حلضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في باحة زاوية البلد في باقة الغربية.
(٣٢٩٣٢٣٢٢٩٩٢٢٩٩)صورة رقم (٣٢٩) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



٢٧٠ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور الشخصية

فضيلته في زاوية البلد في باقة الغربية.
٣٣٠٣٣٣٣٣٣٣٣٣)صورة رقم (٣٣٠) ) قم ة قققممصو ووصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٧١
الصور الشخصية

فضيلته في بيت سيدي محمد عبد الرؤوف كتاني يوم ٢١ ربيع اآلخر، ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩٫٤٫١٧ م.
(٣٣١٣٣٣١١١١١)صورة رقم (٣٣١) ق ((ة (ةةة ةةة

صورة رقم (٣٣٢)



٢٧٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور الشخصية

صورة رقم (٣٣٣)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في زيارة لألزهر الشريف يوم ١٥ جمادى اآلخرة، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣٫٨٫١٣ م.
(٣٣٤٣٣٣٤٤٤٣٣٤٤٤٤)صورة رقم (٣٣٤) ق ((ة ةةةة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات ٢٧٣



٢٧٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يسلّم درع األكادميية للدكتور أحمد هليل (قاضي القضاة في األردن) عام 
١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م، وعن يسار فضيلته الدكتور حمدي مراد.

(٣٣٦٣٣٣٦٦٦٣٣٦٦٦٦)صورة رقم (٣٣٦) ق ((ة ةةةة

فضيلته مع شيخ األزهر الدكتور محمد طنطاوي -رحمه اهللا تعالى-.
(٣٣٥٣٣٣٥٥٣٣٣٥٥٥)صورة رقم (٣٣٥) قم ة ((صو (ةةة مم ةةة صوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٧٥
النشاطات

عن يسار فضيلته الشيخ سعيد احلجاوي أثناء تسلّمه درع األكادميية.
صورة رقم (٣٣٧)

عن ميني فضيلته السيد محمد هشام سلطان، سيدي خالد محمود، الدكتور محمود اخلالدي، سيدي عمر أبو حلتم، 
وعن يسار فضيلته ابن أخيه سيدي محمد القاسمي، سيدي فهمي مقالدة.

صورة رقم (٣٣٨)

(٣٣٧٣٣٣٧٧٧٧٧٧) ق ((ة (ةةة ةةة

(٣٣٨٣٣٣٨٨٨٣٣٣٨٨٨٨) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



٢٧٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات

ر. عن ميني فضيلته القاضي واصف البكري والقاضي حمدي صغيّ
٣٤٠٣٤٤٤٠٤٤٤)صورة رقم (٣٤٠) ) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة

من اليمني: سيدي محمد القاسمي (ابن حضرة سيدنا عفيف)، حضرة سيدنا عبد الرؤوف، السيد أحمد طيبي، سيدي 
فهمي أبومخ، سيدي فهمي مقالدة في أكادميية القاسمي.

(٣٣٩٣٣٣٣٣٣٩٩٩٩٩٩)صورة رقم (٣٣٩) قم ة (((صو (ةةة ةةة ووو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٧٧
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يجري عمليات بناء وتوسعة في زاوية نوبا الغربية (منطقة املشاهد).
صورة رقم (٣٤١)

فضيلته مع بعض أتباعه في مدخل الزاوية الغربية في نوبا.
(٣٤٢٤٤٤٢٢٢٤٤٤٢٢٢٢)صورة رقم (٣٤٢) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة

(٣٤١٤٤٤١١١١١) ق ((ة (ةةة ةةة



٢٧٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات

أثناء تفقد البناء. عن ميني فضيلته ابنه سيدي طارق القاسمي وسيدي خالد محمود.
صورة رقم (٣٤٣)

فضيلته يحمل حفيده سيدي عبد الرؤوف طارق القاسمي.
صورة رقم (٣٤٤)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٧٩
النشاطات

أثناء تفقد البناء.
(٣٤٥٣٤٣٤٤٥٥٤٤٤٤٥٥)صورة رقم (٣٤٥) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



٢٨٠ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات

ار في عكا. عن ميينه داوود الزيني، د. محمد عيساوي،  حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في زيارة ملسجد اجلزّ
د سمير عاصي. السيّ

صورة رقم (٣٤٧)

في موقع البناء.
(٣٤٦٤٤٤٦٦٦٦٦٦)صورة رقم (٣٤٦) ق ((ة (ةةة ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٨١
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي أثناء إلقائه كلمة مبناسبة حفل تخرج طلبة أكادميية القاسمي يوم ٢١ 
محرم ١٤٢٠ هـ / ١٩٩٩٫٥٫٧ م،

(٣٤٨٣٤٣٤٤٨٨٤٤٤٤٨٨)صورة رقم (٣٤٨) قم ة قققممصو ووصوصو



٢٨٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات

فضيلته يسلم الشهادة ألحد اخلريجني.
صورة رقم (٣٤٩)

سيدي أمجد أبو فرخ (أحد اخلريجني) يُسلّم على فضيلته.
صورة رقم (٣٥٠)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٨٣
النشاطات

جانب من احلضور من أتباع الطريقة والضيوف.
(٣٥١٣٥٣٥٣٥١١١٥٥١)صورة رقم (٣٥١) قم ة ((صو (((ةةة ةةة وو

أثناء اجتماع فضيلته مع بعض أتباع الطريقة بعد حفلة التخرج.
(٣٥٢٥٥٢٢٢٥٥٥٢٢٢٢)صورة رقم (٣٥٢) ق (((ة (((ةةة ةة



٢٨٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يسلّم الشهادة ألحد خريجي دورة «مرشد احلج والعمرة» عام ١٤٢٤ هـ / 
٢٠٠٤ م.

(٣٥٣٥٥٥٣٣٣٣٣٣)صورة رقم (٣٥٣) ق ((ة (ةةة ةةة

االجتماع  أثناء  األكادميية  وإدارة  القواسمي  جمعية  أعضاء  من  عدد  مع  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
السنوي للعام ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م.

(٣٥٤٥٥٤٤٤٥٥٥٤٤٤٤)صورة رقم (٣٥٤) ق (((ة (((ةةة ةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٨٥
النشاطات

جانب من احلضور من أتباع الطريقة خالل احلفل.
صورة رقم (٣٥٦)

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي خالل حضوره حفل اختتام مخيّم القاسمي الصيفي في نوبا. عن ميني 
فضيلته سيدي محمد القاسمي، سيدي خالد محمود.

صورة رقم (٣٥٥)



٢٨٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات

جانب من احلضور يوم احلفل.
(٣٥٨٥٥٥٨٨٨٥٥٥٨٨٨٨)صورة رقم (٣٥٨) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة

أكادميية  طالب  تخريج  حفالت  إحدى  في  األكادميي  الطاقم  أسرة  مع  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
القاسمي في ساحة األكادميية.

(٣٥٧٥٥٥٧٧٧٧٧٧)صورة رقم (٣٥٧) ق ((ة (ةةة ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٨٧
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في حرم أكادميية القاسمي بعد حضوره حفلة التخرج عام ١٤٢٧ هـ / 
٢٠٠٦ م. عن ميني فضيلته سيدي فهمي أبومخ، سيدي أحمد وتد، سيدي عوني مصاروة، وعن يساره ابنه سيدي طارق، 

سيدي محمد أبومخ، سيدي خالد محمود، سيدي وجيه قعدان.

صورة رقم (٣٥٩)

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في قاعة مؤمترات أكادميية القاسمي بعد االنتهاء من حفلة تخرج يوم ٢٩ 
ذو القعدة، ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨،١١،٢٨ م. 

٣٦٠٣٦٦٦٠٦٦٦)صورة رقم (٣٦٠) ) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٢٨٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في أكادميية القاسمي يوم حفلة التخرج.
(٣٦١٦٦٦١١١١١)صورة رقم (٣٦١) ق ((ة (ةةة ةةة

في أكادميية القاسمي. من اليمني: سيدي فهمي مقالدة، سيدي محمد أبومخ، سيدي عوني مصاروة، حضرة سيدنا 
عبد الرؤوف، سيدي خالد محمود، سيدي فهمي أبومخ.

(٣٦٢٦٦٦٢٢٢٦٦٦٢٢٢٢)صورة رقم (٣٦٢) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٨٩
النشاطات

 / هـ   ١٤٣٠ عام  القاسمي  اكادميية  طالب  تخرج  حلفلة  خروجه  خالل  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
٢٠٠٩م.

صورة رقم (٣٦٣)

جانب من احلضور.
صورة رقم (٣٦٤)

(٣٦٣٦٦٦٣٣٣٣٣٣) ق ((ة (ةةة ةةة

(٣٦٤٦٦٦٤٤٤٦٦٦٤٤٤٤) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



٢٩٠ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات

صور للحفلة من األعلى.
صورة رقم (٣٦٥)

فضيلته يوم االحتفال مع ابنه سيدي يزن القاسمي، ومن خلفه سيدي عمر شايب.
صورة رقم (٣٦٦)

(٣٦٥٣٦٣٦٣٦٥٥٦٦٥) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٣٦٦٣٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٩١
النشاطات

فضيلته خالل تخريج الفوج األول من طلبة كلية القاسمي التكنولوجية يوم ٦ جمادى اآلخرة، ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩٫٥٫٣١ م. 
من اليمني: سيدي عوني مصاروة، سيدي خالد محمود، حضرة سيدنا عبد الرؤوف، د. نائل عيسى، د. فؤاد فارس.

(٣٦٧٦٦٦٧٧٧٧٧٧)صورة رقم (٣٦٧) ق ((ة (ةةة ةةة

فضيلته يسلّم شهادة التخرج لسيدي مهيمن شيخ زيد.
(٣٦٨٣٦٦٦٨٨٨٦٦٦٨٨٨٨)صورة رقم (٣٦٨) ق (((ة ةةةةة



٢٩٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع نقيب األشراف في مراكش خالل املؤمتر العاملي الثاني ملنتسبي الطرق 
الصوفية في املغرب عام ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م.

(٣٦٩٣٦٣٦٦٩٩٦٦٦٦٩٩)صورة رقم (٣٦٩) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٩٣
النشاطات

جانب من املؤمتر.
٣٧٠٣٧٣٧٧٧٧٧٧)صورة رقم (٣٧٠) ) قم ة قققممصو ووصوصو



٢٩٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات

فضيلته في مراكش مع أحد أتباع الطريقة النقشبندية املتواجدة في كندا.
صورة رقم (٣٧١)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٩٥
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع بعض أعضاء جمعية القواسمي في زيارة ملدرسة القاسمي األهلية 
في باقة الغربية يوم ٣٠ محرم، ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨٫٢٫٧ م.

(٣٧٢٣٧٣٧٣٧٢٢٧٧٢)صورة رقم (٣٧٢) ق ((ة (((ةةة ةةة

قبالوي،  فارس  د.  يساره  وعن  غنامي،  ماهر  أ.  قعدان،  جميل  سيدي  فضيلته  ميني  عن  املدرسة.  في  احلاسوب  مختبر  في 
سيدي فهمي أبومخ، سيدي أمجد سامي أبومخ.

صورة رقم (٣٧٣)



٢٩٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات

خالل التجوال في مرافق املدرسة.
(٣٧٥٣٧٧٧٥٥٥٧٧٧٥٥)صورة رقم (٣٧٥) ق (((ة ةةةةة

أثناء اجتماع فضيلته مع بعض أعضاء اجلمعية وإدارة املدرسة.
(٣٧٤٧٧٧٤٤٧٧٧٤٤٤)صورة رقم (٣٧٤) قم ة ((صو (ةةة مم ةةة صوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٩٧
النشاطات

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع أعضاء جمعية القواسمي في زيارة تبرات مدرسة القاسمي األهلية 
في باقة الغربية يوم ٢٩ محرم، ١٤٣١ هـ / ٢٠١٠٫١٫١٤ م.

(٣٧٧٣٧٣٧٧٧٧٧٣٧٣٧٧٧٧٧)صورة رقم (٣٧٧) قم ة ((صو ةةة ((صوصوصو ةةة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يحضر مؤمتر «اإلسالم في سياق التعددية احلضارية» في أكادميية القاسمي 
عام ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م. عن ميني فضيلته سيدي خالد محمود وعن يساره سيدي محمد القاسمي (ابن حضرة سيدنا 

عفيف) والدكتور بهلول ديزنلي (إمام مسجد في اسطنبول).

(٣٧٦٣٧٣٧٣٧٦٦٦٧٧٦٦)صورة رقم (٣٧٦) قم ة ((صو (((ةةة ةةة وو



٢٩٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات

خالل دخوله قاعة املؤمترات في أكادميية القاسمي.
صورة رقم (٣٧٩)

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع بعض أتباعه خالل دخوله أكادميية القاسمي حلضور اليوم الدراسي 
املُقام ألتباع طريقة القاسمي اخللوتية اجلامعة يوم ٢٩ جمادى اآلخرة، ١٤٣١ هـ / ٢٠١٠،٦،١١ م.

صورة رقم (٣٧٨)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٢٩٩
النشاطات

فضيلته يُلقي كلمة ألتباعه ومريديه.
صورة رقم (٣٨١)

عدد من أتباع الطريقة خالل اليوم الدراسي.
صورة رقم (٣٨٠)



٣٠٠ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
النشاطات

فضيلته في أكادميية القاسمي بعد إنهاء اليوم الدراسي. عن ميينه سيدي عوني مصاروة وعن يساره سيدي جميل 
قعدان، د. محمد عيساوي، سيدي فهمي مقالدة، سيدي خالد محمود.

صورة رقم (٣٨٣)

خالل اليوم الدراسي.
صورة رقم (٣٨٢)



قبة  مسجد  أمام  املبارك  األقصى  املسجد  حرم  في  أتباعه  من  عدد  مع  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
الصخرة عام ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

(٣٨٤٨٨٨٤٤٤٨٨٤٤٤٤)صورة رقم (٣٨٤) ق ((ة ةةةة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة ٣٠١



٣٠٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

داخل مسجد قبة الصخرة مع بعض اتباع الطريقة.
صورة رقم (٣٨٥)

فضيلته يُلقي نظرة على الصخرة داخل املسجد.
صورة رقم (٣٨٦)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٠٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

في ساحة املسجد االقصى.
(٣٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨)صورة رقم (٣٨٨) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة

فضيلته مع عدد من املريدين داخل املسجد األقصى املبارك.
(٣٨٧٣٨٣٨٣٨٧٧٨٨٨٧٧٧)صورة رقم (٣٨٧) ق ة ((ص (((ةةة ةةة



٣٠٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته في ساحة املسجد األقصى مع أحد أقربائه وابنته سوار القاسمي.
صورة رقم (٣٨٩)

املبارك  األقصى  للمسجد  أخرى  زيارة  في  الطريقة  أتباع  من  عدد  مع  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
مبناسبة ذكرى يوم عاشوراء عام ١٤٢٠ هـ / ١٩٩٩م.

٣٩٠٣٩٩٩٠٩٩٩)صورة رقم (٣٩٠) ) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٠٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

أمام املسجد األقصى مع عدد من أتباع الطريقة، وعن ميني فضيلته أخوه سيدي لطفي القاسمي -رحمه اهللا تعالى-.
صورة رقم (٣٩٢)

في ساحات املسجد األقصى املبارك.
(٣٩١٩٩٩١١١١١١)صورة رقم (٣٩١) ق ((ة (ةةة ةةة



٣٠٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

داخل املسجد األقصى. عن ميني فضيلته سيدي فهمي أبومخ (وبينهما من اخللف سيدي ياسني مجادلة)، سيدي شاكر 
ار، سيدي أحمد كبها، وعن يساره أخوه سيدي لطفي القاسمي -رحمه اهللا تعالى-. مجادلة، سيدي يوسف جزّ

(٣٩٣٣٩٣٩٣٩٣٣٩٩٩٣٣)صورة رقم (٣٩٣) قم ة ((صو (((ةةة ةةة صوصوصو

خالل قراءة ورد السحر داخل املسجد األقصى املبارك.
صورة رقم (٣٩٤)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٠٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع مجموعة من أتباعه في ساحة املسجد األقصى في عام آخر مبناسبة 
ذكرى يوم عاشوراء.

(٣٩٥٣٩٩٣٩٥٥٩٩٩٥)صورة رقم (٣٩٥) ق ((ة (((ةةة ةةة

في ساحات املسجد األقصى.
(٣٩٦٩٩٦٦٦٩٩٩٦٦٦٦)صورة رقم (٣٩٦) ق (((ة (((ةةة ةة



٣٠٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

أمام مسجد قبة الصخرة.
(٣٩٧٣٩٣٩٣٩٧٧٩٩٧٧٧)صورة رقم (٣٩٧) ق ((ة (((ةةة ةةة

عند دخولهم للمصلى املرواني (حتت املسجد األقصى).
(٣٩٨٣٩٩٩٨٨٨٩٩٩٨٨٨٨)صورة رقم (٣٩٨) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٠٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

في املسجد األقصى.
(٣٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩)صورة رقم (٣٩٩) ق ((ة (ةةة ةةة

أثناء قراءة ورد السحر في املسجد األقصى.
٤)صورة رقم (٤٠٠) ) ق (((ة ((ةة ةةة



٣١٠ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع عدد من أتباع الطريقة في ساحة احلرم النبوي الشريف باملدينة املنورة 
خالل فترة أدائهم للعمرة عام ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.

صورة رقم (٤٠١)

فضيلته خارج املسجد النبوي الشريف بعد أداء صالة اجلمعة، وعن ميينه سيدي وجيه قعدان، سيدي فهمي أبومخ، 
سيدي عوني مصاروة، وعن يساره سيدي أحمد شمسي وسيدي عبد اهللا مصري.

٤٠٢٤٠٤٠٠٢٢٤٤)صورة رقم (٤٠٢) ٢٢) قم ة ((صو ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣١١
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

داخل املسجد النبوي الشريف مع مجموعة من أتباعه.
صورة رقم (٤٠٣)

عند خروجهم من ساحة املسجد النبوي الشريف. عن ميني فضيلته سيدي مكي القاسمي (ابن حضرة سيدنا ياسني).
صورة رقم (٤٠٤)



٣١٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته مع بعض مريديه في منطقة آبار علي.
٤)صورة رقم (٤٠٦) ٦٦٦٦٦٦٦٦) ق ((ة ةةةة

في املسجد النبوي الشريف.
(٤٠٥٥٥٠٠٠٥٥٥)صورة رقم (٤٠٥) قم ة ((صو (ةةة مم ةةة صوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣١٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته خالل حلقة مذاكرة مع مجموعة من املريدين في الفندق.
صورة رقم (٤٠٧)

في الفندق.
٤)صورة رقم (٤٠٨) ٨٨٨٨٨٨٨٨) ق (((ة ((ةة ةةة



٣١٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع أتباعه ومريديه في زاوية البلد في نوبا أثناء قراءة القصائد الرحمانية 
مبناسبة إحدى اجلمعيات السنوية لعيد االضحى املبارك.

٤)صورة رقم (٤٠٩) ٩٤٤٤ ٩٩٩٩٩) ق ((ة (((ةةة ةةة

في زاوية البلد في نوبا.
٤١١١١)صورة رقم (٤١٠) ) ق ((ة ةةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣١٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

ن العهد للمريدين في الزاوية. فضيلته يلقّ
(٤١١٤١٤١٤١١١١١)صورة رقم (٤١١) قم ة ((صو (((ةةة ةةة وو

فضيلته في ساحة زاوية البلد في نوبا مع مجموعة من أتباعه.
(٤١٢٤١١١٢٢٢١١١٢٢٢)صورة رقم (٤١٢) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٣١٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع عدد من أتباعه في مسيرة تكبير في باقة الغربية مبناسبة عبد الفطر 
عام ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م.

صورة رقم (٤١٣)

عند وصول فضيلته برفقة أتباعه لزاوية بئر بورين بعد املسيرة.
صورة رقم (٤١٤)

(٤١٣١١١٣٣٣٣٣٣) ق ((ة (ةةة ةةة

(٤١٤١١١٤٤٤١١١٤٤٤٤) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣١٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته مع أتباعه في مسيرة تكبير أخرى في باقة الغربية مبناسبة عيد الفطر عام ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.
صورة رقم (٤١٥)

أثناء املسيرة بالقرب من زاوية بئر بورين.
صورة رقم (٤١٦)

(٤١٥٤١٤١٤١٥٥٥) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٤١٦٤١١١٦٦٦١١١٦٦٦٦) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٣١٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

خالل دخولهم لزاوية بئر بورين.
(٤١٧٤١٤١٤١٧٧١١١٧٧٧)صورة رقم (٤١٧) قم ة ((صو (((ةةة ةةة صوصوصو

أثناء قراءة ورد القرآن بعد االنتهاء من صالة العيد. عن يسار فضيلته ابناه سيدي معن وسيدي أحمد القاسمي.
(٤١٨٤١١١٨٨٨١١١٨٨٨٨)صورة رقم (٤١٨) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣١٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يقرأ القصائد الرحمانية في زاوية البلد في باقة الغربية مبناسبة اجلمعية 
السنوية لعيد الفطر عام ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م. فضيلته يتوسط ابنه سيدي طارق القاسمي وسيدي فهمي أبومخ.

صورة رقم (٤١٩)

خالل قراءة القصائد الرحمانية مع مريديه.
صورة رقم (٤٢٠)

(٤١٩١١١٩٩٩٩٩٩) ق ((ة (ةةة ةةة

(٤٢٠٢٢٢٠٢٢٢ ) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



٣٢٠ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي أثناء دخوله زاوية البلد في نوبا للقاء مريديه مبناسبة اجلمعية السنوية 
لعيد األضحى املبارك عام ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.

(٤٢١٤٢٤٢٢١١٢٢١١)صورة رقم (٤٢١) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٢١
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

سيدنا  حضرة  القاسمي (ابن  مكي  سيدي  محمود،  خالد  سيدي  ميينه  وعن  الرحمانية  القصائد  قراءة  أثناء  فضيلته 
ياسني)، سيدي عاهد أبومخ.

صورة رقم (٤٢٢)

بعد اإلنتهاء من القراءة.
صورة رقم (٤٢٣)

(٤٢٢٤٢٤٢٤٢٢٢٢) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٤٢٣٤٢٢٢٣٣٣٢٢٢٣٣٣٣) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٣٢٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع مريديه خالل مسيرة تكبير في باقة الغربية مبناسبة عيد الفطر عام 
١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م.

صورة رقم (٤٢٤)

أثناء املسيرة.
صورة رقم (٤٢٥)

(٤٢٤٢٢٢٤٤٤٤٤) ق ((ة (ةةة ةةة

(٤٢٥٢٢٢٥٥٥٢٢٢٥٥٥) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٢٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

عند دخولهم لزاوية بئر بورين بعد املسيرة.
صورة رقم (٤٢٦)

خالل قراءة ورد القرآن بعد االنتهاء من صالة العيد.
صورة رقم (٤٢٧)

(٤٢٦٤٢٤٢٤٢٦٦٦٦) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٤٢٧٤٢٢٢٧٧٧٢٢٢٧٧٧٧) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٣٢٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

لعيد  السنوية  اجلمعية  مبناسية  مريديه  مع  الرحمانية  القصائد  يقرأ  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
الفطر في زاوية البلد في باقة الغربية عام ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م.

صورة رقم (٤٢٨)

خالل القراءة.
(٤٢٩٢٢٢٩٩٩٢٢٢٩٩٩٩)صورة رقم (٤٢٩) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٢٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

يوم اجلمعية السنوية لعيد الفطر. عن ميني فضيلته ابناه سيدي محمد وسيدي أحمد القاسمي، وعن يساره سيدي 
حسني قعدان.

صورة رقم (٤٣٠)

سيدي  طعمة،  أبو  محمد  سيدي  أبومخ،  خالد  محمد  سيدي  فضيلته  ميني  عن  الفطر.  لعيد  السنوية  اجلمعية  يوم 
موفق دبّاس، وعن يساره سيدي عفيف كتاني وسيدي عماد قعدان.

صورة رقم (٤٣١)

(٤٣٣٣٣ ) ق ((ة (ةةة ةةة

(٤٣١٣٣٣١١١٣٣٣١١١١) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



٣٢٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي بني مريديه في زاوية زيتا مبناسبة إحياء ليلة النصف من شهر شعبان 
للعام ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م.

صورة رقم (٤٣٢)

سيدنا  حضرة  القاسمي (ابن  مكي  سيدي  ميينه  وعن  الليلة  نفس  في  العشاء  صالة  ألداء  مريديه  مع  يقف  فضيلته 
وري، وعن يساره سيدي محمد القاسمي (ابن حضرة سيدنا  ياسني)، سيدي مصطفى أبو حلتم، سيدي عبد الهادي عجّ

عفيف)، سيدي عاهد أبو مخ، سيدي أحمد يونس.

صورة رقم (٤٣٣)

(٤٣٢٣٣٣٢٢٢٢٢) ق ((ة (ةةة ةةة

(٤٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٢٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

أثناء االستغفار اجلماعي بعد أداء الصالة في ساحة الزاوية.
(٤٣٤٤٣٤٣٤٣٤٤٣٣٤)صورة رقم (٤٣٤) ق ((ة (((ةةة ةةة

فضيلته مع أتباعه في حلقة مذاكرة في ساحة الزاوية.
(٤٣٥٣٣٣٥٥٥٣٣٣٥٥٥)صورة رقم (٤٣٥) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



٣٢٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يجلس مع مريديه في زاوية بئر بورين في باقة الغربية مبناسبة عبد الفطر 
ال، ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩٫٩٫٣٠ م، وعن ميينه ابناه سيدي معن وسيدي محمد القاسمي، سيدي محمد أحمد أبومخ،  يوم ا شوّ

وعن يساره ابنه سيدي طارق القاسمي.

صورة رقم (٤٣٦)

جميل  محمد  الشيخ  سيدنا  حضرة  أخويه:  ضريحي  لزيارة  وتوجههم  أتباعه  مع  الزاوية  من  خروجه  أثناء  فضيلته 
القاسمي وحضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي -رحمهما اهللا تعالى-.

صورة رقم (٤٣٧)

(٤٣٦٣٣٣٦٦٦٦٦٦) ق ((ة (ةةة ةةة

(٤٣٧٣٣٣٧٧٧٣٣٣٧٧٧٧) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٢٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته مع أبنائه أثناء قراءة الفاحتة عند ضريحي أخويه. في ميني الصورة ضريح حضرة سيدنا الشيخ محمد جميل 
القاسمي ثم ضريح حضرة سيدنا الشيخ عفيف القاسمي -رحمهما اهللا تعالى-.

صورة رقم (٤٣٨)

عند خروج فضيلته مع أتباعه من الزاوية.
صورة رقم (٤٣٩)

(٤٣٨٤٣٤٣٤٣٨٨٣٣٨) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٤٣٩٤٣٣٣٩٩٩٣٣٣٩٩٩٩) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٣٣٠ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

لعيد  السنوية  اجلمعية  مبناسية  مريديه  مع  الرحمانية  القصائد  يقرأ  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
ال، ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩٫٩٫٢١ م.  الفطر في زاوية البلد في باقة الغربية يوم ٢ شوّ

صورة رقم (٤٤٠)

خالل القراءة. يجلس عن ميني فضيلته أبناؤه: سيدي طارق، سيدي معن، سيدي أحمد، وعن يساره ابنه سيدي محمد.
صورة رقم (٤٤١)

(٤٤٤٤٤ ) ق ((ة (ةةة ةةة

(٤٤١٤٤٤١١١٤٤٤١١١١) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٣١
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي أثناء دخوله لزاوية البلد في نوبا مبناسبة اجلمعية السنوية لعيد األضحى  
املبارك يوم ١١ ذو احلجة، ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩٫١١٫٢٨ م.

صورة رقم (٤٤٢)

أثناء االستعداد لقراءة القصائد. عن ميني فضيلته سيدي محمد القاسمي (ابن حضرة سيدنا عفيف) وسيدي أنس 
حوامدة، وعن يساره ابناه: سيدي معن وسيدي يزن.

صورة رقم (٤٤٣)

(٤٤٢٤٤٤٢٢٢٢٢) ق ((ة (ةةة ةةة

(٤٤٣٤٤٤٣٣٣٤٤٤٣٣٣٣) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



٣٣٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

عن ميني فضيلته سيدي حسني أبومخ، سيدي جميل قعدان، سيدي عوني مصاروة، وعن يساره سيدي محمود غنامي 
أثناء عقد قران سيدي عوني مصاروة في زاوية البلد في باقة الغربية.

صورة رقم (٤٤٤)

عبد  سيدنا  حضرة  أبومخ،  فهمي  سيدي  مصاروة،  نهاد  سيدي  مجادلة،  ياسني  سيدي  اليمني  من  القران.  عقد  بعد 
ا سيدي راضي أبومخ، سيدي أحمد نهاد مصاروة،  الرؤوف، سيدي عوني مصاروة، سيدي جميل قعدان. من األمام ميينً

سيدي محمد ياسني أبومخ.

صورة رقم (٤٤٥)

(٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٤٤٥٤٤٤٤٥٥٥٤٤٤٥٥٥) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٣٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يحضر حفل خطوبة سيدي أمجد أبومخ في زاوية البلد في باقة الغربية 
عام ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥ م. عن ميني فضيلته سيدي أمجد أبومخ، ابنه سيدي طارق القاسمي، وعن يساره سيدي محمود 

غنامي، ومن خلفهم مييناً سيدي عاطف أبو حسني، سيدي صالح عنبوسي، سيدي يوسف أبو حسني.

صورة رقم (٤٤٦)

مع  الرحمانية  القصائد  ويقرأ  أبومخ،  أمجد  سيدي  زواج  حفل  يحضر  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
مريديه بهذه املناسبة. عن ميينه سيدي أمجد أبومخ (العريس) وسيدي محمد أحمد أبومخ وعن يساره سيدي حسن 

وتد وسيدي محمد عنبوسي يوم ٨ ربيع اآلخر، ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦٫٥٫٥ م.

صورة رقم (٤٤٧)

(٤٤٦٤٤٤٤٤٤٦٦٤٤٦٦) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٤٤٧٤٤٤٤٧٧٧٤٤٤٧٧٧٧) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٣٣٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

ار،  ار، حضرة سيدنا عبد الرؤوف، سيدي ماجد جزّ من اليمني سيدي هشام القاسمي (ابن أخ فضيلته)، سيدي بسام جزّ
سيدي محمد أحمد أبومخ أثناء قراءة القصائد الرحمانية مبناسبة حفل زواج سيدي بسام وسيدي ماجد يوم ١٧ رجب، 

١٤٢٨هـ / ٢٠٠٧٫٧٫٣١ م.

صورة رقم (٤٤٩)

ار  م، وعن يساره سيدي بسام جزّ ار وسيدي مسلّ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي وعن ميينه سيدي ماجد جزّ
ار، أثناء حفل خطوبة سيدي بسام وسيدي ماجد عام ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م. وسيدي يوسف جزّ

صورة رقم (٤٤٨)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٣٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يحضر حفل زواج سيدي محمد كبها في بيته في قرية طورة وعن ميينه 
سيدي محمد كبها (العريس) وعن يساره سيدي أحمد كبها يوم ١٨ جمادى اآلخرة، ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨٫٦٫٢١ م.

صورة رقم (٤٥٠)

عوني  وسيدي  كبها  أحمد  سيدي  يساره  وعن  أبومخ  حسن  سامي  وسيدي  كبها  محمد  سيدي  فضيلته  ميني  عن 
أبومخ.

صورة رقم (٤٥١)

(٤٥٥٥٥ ) ق ((ة (ةةة ةةة

(٤٥١٥٥٥١١١٥٥٥١١١١) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



٣٣٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يحضر حفل زواج سيدي أحمد بيادسة في زاوية البلد في باقة الغربية 
يوم ٢ رجب، ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨٫٧٫٤ م. ويقرأ القصائد الرحمانية مع مريديه بهذه املناسبة. عن ميني فضيلته سيدي أحمد 

بيادسة (العريس) وعن يساره سيدي فهمي أبومخ وسيدي حسن وتد.

صورة رقم (٤٥٢)

خالل قراءة القصائد.
صورة رقم (٤٥٣)

(٤٥٢٤٥٤٥٤٥٢٢٥٥٢) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٤٥٣٤٥٥٥٣٣٣٥٥٥٣٣٣٣) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٣٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يحضر حفل زواج سيدي معني أحمد مصاروة في قاعة رمي البوادي في باقة 
الغربية يوم ٨ رجب، ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨،٧،١٢ م. عن ميني فضيلته سيدي معني مصاروة (العريس).

صورة رقم (٤٥٤)

صورة جماعية مع أتباعه في قاعة رمي البوادي.
صورة رقم (٤٥٥)



٣٣٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يحضر حفل زواج سيدي محمد كتاني في زاوية البلد في باقة الغربية يوم 
٢٩ ربيع اآلخر، ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩٫٤٫٢٤ م. ويقرأ مع مريديه القصائد الرحمانية بهذه املناسبة. عن ميني فضيلته سيدي 

محمد كتاني (العريس) وسيدي محمد أحمد أبومخ، وعن يساره سيدي فهمي أبومخ.

صورة رقم (٤٥٦)

خالل قراءة القصائد.
صورة رقم (٤٥٧)

(٤٥٦٥٥٥٦٦٦٦٦٦) ق ((ة (ةةة ةةة

(٤٥٧٥٥٥٧٧٧٥٥٥٧٧٧٧) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٣٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يحضر حفل زواج سيدي عمر شايب في زاوية البلد في باقة الغربية ويقرأ 
القصائد الرحمانية مع مريديه بهذه املناسبة يوم ٢١ جمادى األولى، ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩٫٥٫١٥ م.

صورة رقم (٤٥٨)

سيدي عمر شايب (العريس) يُقبّل يد شيخه بعد اإلنتهاء من قراءة القصائد.
صورة رقم (٤٥٩)

(٤٥٨٤٥٤٥٤٥٨٨٥٥٨) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٤٥٩٤٥٥٥٩٩٩٥٥٥٩٩٩٩) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٣٤٠ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

اآلخر،  ربيع   ٢٢ يوم  أبومخ  فهمي  سيدي  بيت  في  أتباعه  من  عدد  مع  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩٫٤٫١٧ م.

صورة رقم (٤٦٠)

أثناء قراءة األذكار واألوراد اليومية في بيت سيدي فهمي أبومخ.
صورة رقم (٤٦١)

(٤٦٤٦٤٦٤٦٦٦ ) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٤٦١٤٦٦٦١١١٦٦٦١١١١) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٤١
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع عدد من أتباع الطريقة يقرأون األذكار واألوراد اليومية في باحة بيت 
سيدي أحمد بيادسة عام ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م. -من اليمني- سيدي محمد عبد الفتاح أبومخ، سيدي خالد أبومخ، سيدي 

فهمي أبومخ، حضرة سيدنا عبد الرؤوف، سيدي جميل قعدان.

صورة رقم (٤٦٢)

بعد أدائه ومريديه صالة العشاء في باحة بيت سيدي أحمد بيادسة.
صورة رقم (٤٦٣)

(٤٦٢٤٦٤٦٤٦٢٢٦٦٢) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٤٦٣٤٦٦٦٣٣٣٦٦٦٣٣٣٣) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٣٤٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته في صورة جماعية مع مريديه في ساحة بيت سيدي ياسني مجادلة.
(٤٦٥٦٦٥٥٥٦٦٦٥٥٥)صورة رقم (٤٦٥) ق (((ة (((ةةة ةة

ياسني  سيدي  بيت  ساحة  في  مريديه  مع  اليومية  واألوراد  األذكار  يقرأ  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
مجادلة عام ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م.

(٤٦٤٤٦٤٦٤٦٤٤٤٦٦٤)صورة رقم (٤٦٤) قم ة ((صو (((ةةة ةةة وو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٤٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يقرأ األذكار واألوراد اليومية مع بعض أتباع الطريقة في بيت مريده سيدي 
سميح مصاروة يوم ٢٧ ربيع األول، ١٤٣١ هـ / ٢٠١٠٫٣٫١٣ م.

صورة رقم (٤٦٦)

صورة جماعية مع مجموعة من مريديه في بيت سيدي سميح مصاروة.
صورة رقم (٤٦٧)



٣٤٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

في بيت سيدي عاهد أبومخ.
(٤٦٩٦٦٦٩٩٩٦٩٩٩٩)صورة رقم (٤٦٩) ق ((ة ةةةة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع عدد من أتباعه يدخلون بيت سيدي عاهد أبومخ لزيارته يوم ٩ جمادى 
اآلخرة، ١٤٣١ هـ / ٢٠١٠،٥،٢٢ م بعد عودته من املستشفى.

(٤٦٨٤٦٤٦٤٦٨٨٨٨٨٨)صورة رقم (٤٦٨) قم ة (((صو (ةةة ةةة ووو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٤٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يقرأ األذكار واألوراد اليومية مع عدد من مريديه في بيت سيدي بالل رسمي 
أبومخ يوم ١٥ جمادى اآلخرة، ١٤٣١ هـ / ٢٠١٠،٥،٢٨ م.

صورة رقم (٤٧٠)

أثناء االستغفار اجلماعي بعد أداء صالة العشاء في بيت سيدي بالل.
صورة رقم (٤٧١)



٣٤٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

بعي. حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يجلس في إحدى متنزهات أبو ظبي ومن خلفه سيدي علي الرّ
صورة رقم (٤٧٣)

سيدي  مريده  بيت  في  اليومية  واألوراد  األذكار  يقرأون  مريديه  بعض  مع  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
يوسف عبد اجلواد اجلزار في أبو ظبي.

صورة رقم (٤٧٢)

(٤٧٣٧٧٧٣٣٣٧٣٣٣٣) ق ((ة ةةةة

(٤٧٢٤٧٤٧٤٧٢٢٢٢٢) قم ة (((صو (ةةة ةةة ووو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٤٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته عند خروجه من زاوية زيتا.
(٤٧٥٧٧٧٥٥٥٧٥٥)صورة رقم (٤٧٥) ق ((ة ةةةة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع بعض املريدين في زاوية زيتا في الفترة األولى من تسلّمه اإلرشاد.
(٤٧٤٧٧٧٤٤٤٤٤)صورة رقم (٤٧٤) ق ((ة (ةةة ةةة



٣٤٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته مع بعض املريدين في زاوية صوريف خالل في الفترة األولى من تسلّمه اإلرشاد.
(٤٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧)صورة رقم (٤٧٧) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يجلس في بيت سيدي شوكت قعدان بعد بضعة أسابيع من تسلمه 
اإلرشاد، ويجلس عن ميينه سيدي شوكت قعدان وعن يساره سيدي وجيه قعدان وسيدي لطفي القاسمي (شقيق 

فضيلته -رحمه اهللا تعالى-).

(٤٧٦٧٧٧٦٦٦٦٦٦)صورة رقم (٤٧٦) ق ((ة (ةةة ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٤٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع مجموعة من أتباعه أثناء خروجهم من زاوبة بئر بورين في باقة الغربية 
م، ١٤٢٠ / ١٩٩٩٫٥٫٧ م. عن يسار فضيلته سيدي لطفي القاسمي (شقيق فضيلته -رحمه اهللا تعالى-). يوم ٢١ محرّ

(٤٧٨٧٧٧٨٨٧٧٧٧٨٨)صورة رقم (٤٧٨) رقم ررقققممصورة ووصوصو



٣٥٠ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

ميني  عن  نوبا.  في  البلد  زاوية  في  مريديه  بعض  مع  جماعية  صورة  في  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
ا   ميينً خلفه  ومن  قعدان،  حسني  شوكت  سيدي  يساره  وعن  حلتم،  أبو  عثمان  وسيدي  ار  جزّ يوسف  سيدي  فضيلته 

سيدي ياسني مجادلة، سيدي حسني قعدان، سيدي خالد محمود، سيدي محمد أحمد أبومخ.

صورة رقم (٤٧٩)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٥١
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته في ساحة زاوية البلد في نوبا يُعرّف مريديه على املشاريع اجلديدة هناك.
صورة رقم (٤٨٠)



٣٥٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع  بعض أتباعه في حلقة مذاكرة في األردن.
(٤٨٢٨٨٨٢٢٢٨٨٨٢٢٢)صورة رقم (٤٨٢) ق ة (((ص ةة ((صصص ةةة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي وعن ميينه ابن أخته سيدي نظمي القاسمي.
صورة رقم (٤٨١)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٥٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

في األردن.
(٤٨٣٨٨٨٣٣٣٣٣٣)صورة رقم (٤٨٣) ق ((ة (ةةة ةةة

عن ميني فضيلته سيدي يوسف جزار وعن يساره سيدي فهمي أبومخ وسيدي ربيع أبومخ.
(٤٨٤٤٨٨٨٤٤٤٨٨٨٤٤٤)صورة رقم (٤٨٤) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٣٥٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي وعن ميينه سيدي محمود عبد اهللا احلافظ وسيدي شوكت قعدان، وعن 
يساره سيدي حسن القاسمي (ابن حضرة سيدنا عبد احلي) وسيدي عاهد أبومخ.

(٤٨٥٨٨٨٥٥٥٥٥)صورة رقم (٤٨٥) ق ((ة (ةةة ةةة

فضيلته في زاوية إربد يتوسط حفيدي حضرة سيدنا الشيخ عبد احلي القاسمي.
(٤٨٦٨٨٨٦٦٦٨٨٨٦٦٦٦)صورة رقم (٤٨٦) ق ة (((ص ةةة (((صصص ةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٥٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته مع مريديه يجلسون في رواق زاوية إربد خالل قراءة األذكار واألوراد اليومية.
(٤٨٧٤٨٤٨٤٨٧٧٧٨٨٧٧٧)صورة رقم (٤٨٧) قم ة ((صو (((ةةة ةةة وو

في زاوية البلد في باقة الغربية. -من اليمني- سيدي محمد عنبوسي، سيدي عاهد أبومخ، سيدي محمود غنامي، حضرة 
سيدنا عبد الرؤوف، سيدي مكي القاسمي (ابن حضرة سيدنا ياسني)، سيدي محمود مقالدة، سيدي شريف كتاني، 

ا سيدي عاطف أبو حسني وسيدي حسني أبومخ. ومن اخللف ميينً

(٤٨٨٤٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨)صورة رقم (٤٨٨) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٣٥٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته عند مدخل زاوية زيتا وعن ميينه سيدي يوسف جزار ومن خلفهما سيدي صالح عنبوسي.
صورة رقم (٤٩٠)

حضرة  (ابن  القاسمي  مكي  سيدي  اليمني-  زيتا. -من  زاوية  ساحة  في  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
سيدنا ياسني)، سيدي محمد مفلح عنبوسي، حضرة سيدنا عبد الرؤوف، سيدي محمد قطاوي.

صورة رقم (٤٨٩)

(٤٩٤٩٩٩٩٩٩ ) ق (((ة ةةةةة

(٤٨٩٤٨٤٨٤٨٩٩٩٨٨٩٩٩) قم ة ((صو (((ةةة ةةة وو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٥٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في صورة جماعية مع بعض أتباعه في زاوية البلد في باقة الغربية.
(٤٩٢٩٩٩٢٢٢٩٩٢٢٢٢)صورة رقم (٤٩٢) ق ((ة ةةةة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي وعن يساره سيدي شوكت قعدان في مضافة زاوية زيتا.
(٤٩١٤٩٤٩٤٩١١٩٩٩١)صورة رقم (٤٩١) قم ة ((صو (((ةةة ةةة صوصوصو



٣٥٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته في باحة زاوية البلد مع سيدي أحمد صالح أبو حسني.
(٤٩٣٤٩٤٩٤٩٣٣٩٩٩٣٣)صورة رقم (٤٩٣) قم ة ((صو (((ةةة ةةة صوصوصو

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع مجموعة من أتباعه في زاوية البلد في باقة الغربية.
(٤٩٤٤٩٩٩٤٤٤٩٩٩٤٤٤)صورة رقم (٤٩٤) ق (((ة ةةةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٥٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في جلسة مذاكرة مع بعض مريديه في زاوية البلد في باقة الغربية وعن 
ميينه سيدي عاهد أبومخ وعن يساره سيدي خالد محمود.

(٤٩٥٤٩٤٩٩٥٥٩٩٩٩٥٥)صورة رقم (٤٩٥) قم ة ققممصو ةةة وصوصوصو



٣٦٠ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي بني بعض مريديه في باحة زاوية البلد في نوبا عام ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م.
(٤٩٧٩٩٩٧٧٧٩٩٩٧٧٧٧)صورة رقم (٤٩٧) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع عدد من أتباعه في زاوية البلد في باقة الغربية يوم ٢ جمادى األولى، 
١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧٫٥٫١٨ م.

(٤٩٦٤٩٤٩٤٩٦٦٦٦٦٦)صورة رقم (٤٩٦) قم ة (((صو (ةةة ةةة ووو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٦١
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

في ساحة زاوية البلد في نوبا.
صورة رقم (٤٩٨)

مدينة  في  القاسمي  الدين»  حسني  الشيخ «محمد  سيدنا  زاوية  في  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
اخلليل عام ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م. عن ميينه سيدي خالد محمود، سيدي عفيف مصاروة، سيدي عماد قعدان، وعن يساره 

سيدي محمد خالد أبومخ، سيدي محمد عبد الفتاح أبومخ. والطفل في األمام سيدي عبد الرحمن خالد محمود.

صورة رقم (٤٩٩)

(٤٩٨٤٩٤٩٤٩٨٨٩٩٨) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٤٩٩٤٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٣٦٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

بعض أتباع طريقة القاسمي يزورون شيخهم في بيته في قرية نوبا مبناسبة عودته من احلج يوم ٦ محرم، ١٤٢٩ هـ / 
٢٠٠٨٫١٫١٤ م.

صورة رقم (٥٠٠)

سيدي  يساره  وعن  مصاروة،  عوني  سيدي  قعدان،  وجيه  سيدي  محمود،  خالد  سيدي  فضيلته  ميني  عن  الزيارة.  خالل 
سعيد أبومخ، سيدي نهاد مواسي، سيدي أمجد أبو فرخ، سيدي أحمد بيادسة.

صورة رقم (٥٠١)

(٥ ) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٥٠١٥٠٠٠١١١١١١١) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٦٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يزور إحدى أراضي جمعية القواسمي (تُعرف هذه األرض بـ «اخللّة») خالل 
موسم قطف الزيتون عام ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م.

(٥٠٣٠٠٠٣٣٣٣٣٣٣)صورة رقم (٥٠٣) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في زيارة للمسجد القدمي في قرية معاوية املتواجدة في منطقة وادي عارة 
يوم ١٦ جمادى اآلخرة، ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨٫٦٫١٩ م.

٥)صورة رقم (٥٠٢) ٢٥٥ ٢٢٢) ق ((ة ((ةةة ةة



٣٦٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في صورة جماعية مع مجموعة من أتباعه في زاوية بيادر وادي السير في 
عمان عام ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨ م.

(٥٠٤٤٤٤٤٤٤)صورة رقم (٥٠٤) قم ة (((صو (ةةة ةةة ووو

محمد  سيدي  يساره  وعن  حلتم  أبو  يحيى  سيدي  ميينه  وعن  السير  وادي  بيادر  زاوية  من  فضيلته  خروج  أثناء 
الفسفوس.

٥)صورة رقم (٥٠٥) ٥٥٥٥٥٥) ق ((ة ةةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٦٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يقرأ مع أتباعه األذكار واألوراد اليومية في زاوية بئر بورين في باقة الغربية.
صورة رقم (٥٠٦)

عن ميني فضيلته سيدي محمد أبو طعمة وعن يساره سيدي عاهد أبومخ في زاوية بئر بورين.
صورة رقم (٥٠٧)

(٥ ٦٦٦٦٦٦٦) ق ((ة (ةةة ةةة

(٥٠٧٠٠٠٧٧٧٧٧٧٧) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



٣٦٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي أثناء خروجه من زاوية بئر بورين في أحد أيام اجلمعة.
٥)صورة رقم (٥٠٨) ٨٨٨٨٨٨٨) ق (((ة (ةةة ةةة

في  القاسمي  الدين»  حسني  الشيخ «محمد  سيدنا  زاوية  ساحة  في  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
مدينة اخلليل. عن ميني فضيلته ابن أخته سيدي عمر وعن يساره ابن أخيه سيدي هشام.

٥)صورة رقم (٥٠٩) ٩٥٥ ٩٩٩٩٩٩٩) ق (((ة ةةةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٦٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته أثناء خروجه من زاوية البلد في نوبا عام ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م،  وعن ميينه سيدي عبد الفتاح أبو حلتم وعن يساره 
سيدي عفيف كتاني.

صورة رقم (٥١٠)

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع مجموعة من أتباعه في صورة جماعبة في زاوية البلد في نوبا عام 
١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩ م.

صورة رقم (٥١١)



٣٦٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته أثناء قراءة األذكار واألوراد اليومية مع مجموعة من مريديه في زاوية البلد في نوبا عام ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م. عن 
يساره الدكتور بهلول ديزنلي (إمام مسجد في إسطنبول).

صورة رقم (٥١٢)

خالل قراءة األوراد. عن يسار فضيلته الدكتور بهلول ديزنلي، سيدي حسن حافظ، سيدي فهمي أبومخ، سيدي يوسف 
جزار ، سيدي جميل قعدان، سيدي مهدي أبو حلتم.

صورة رقم (٥١٣)

(٥١٢١١١٢٢٢٢٢) ق ((ة (ةةة ةةة

(٥١٣١١١٣٣٣١١١٣٣٣٣) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٦٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يجلس مع بعض مريديه في رواق زاوية زيتا عام ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م. عن 
وري وسيدي محمود أبومخ، وعن يساره سيدي مصطفى أبو حلتم وسيدي مفلح  ميني فضيلته سيدي عبد الهادي عجّ

عنبوسي.

صورة رقم (٥١٤)

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي اثناء خروجه من زاوية زيتا. عن ميينه سيدي أحمد كبها وعن يساره سيدي 
محمد القاسمي (ابن حضرة سيدنا عفيف)، سيدي خالد أبومخ، سيدي مكي القاسمي (ابن حضرة سيدنا ياسني)، 

سيدي موسى أبومخ.

صورة رقم (٥١٥)

(٥١٤٥١٥١٥١٤٤٤) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٥١٥٥١١١٥٥٥١١١٥٥٥) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٣٧٠ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي بني بعض مريديه يتفقد السجاد قبل أن يُفرش في زاوية زيتا.
صورة رقم (٥١٦)

فضيلته يقف مع بعض أتباع الطريقة في باحة زاوية زيتا.
صورة رقم (٥١٧)

(٥١٦١١١٦٦٦٦٦٦) ق ((ة (ةةة ةةة

(٥١٧١١١٧٧٧١١١٧٧٧٧) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٧١
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

بعض أتباع طريقة القاسمي يجلسون في حلقة مذاكرة حلضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في ساحة زاوية 
بئر بورين في باقة الغربية.

صورة رقم (٥١٨)

صورة من األعلى حللقة املذاكرة.
صورة رقم (٥١٩)

(٥١٨٥١٥١٥١٨٨٨) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٥١٩٥١١١٩٩٩١١١٩٩٩٩) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٣٧٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

فضيلته يقف مع سيدي زياد القاسمي (ابن حضرة سيدنا محمد جميل) ليلة عيد األضحى املبارك في زاوية البلد في 
نوبا يوم ١٠ ذو احلجة، ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩٫١١٫٢٧ م.

(٥٢١٢٢٢١١١١١١١)صورة رقم (٥٢١) ق ((ة ةةةة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يتوسط بعض مريديه قبل خروجه للسفر إلى اخلليل من زاوية البلد في 
باقة الغربية عام ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م.

٥٢٢٢٢)صورة رقم (٥٢٠) ) ق ((ة (ةةة ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٧٣
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي وعن يساره سيدي أنس حوامدة في ساحة زاوية البلد في نوبا عام ١٤٣٠ 
هـ / ٢٠٠٩م.

(٥٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢)صورة رقم (٥٢٢) قم ة قققممصو ووصوصو



٣٧٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

سيدي أمجد أبومخ يُقبّل يد شيخه في ساحة زاوية البلد في نوبا يوم ٢ جمادى األولى، ١٤٣١ هـ / ٢٠١٠٫٤٫١٦ م.
(٥٢٣٢٢٢٣٣٢٢٢٢٣٣)صورة رقم (٥٢٣) رقم ررقققممصورة ووصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٧٥
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع بعض مريديه أثناء خروجهم من زاوية البلد في باقة الغربية ليلة ١٣ 
ربيع األول، ١٤٣١ هـ / ٢٠١٠٫٢٫٢٦ م.

صورة رقم (٥٢٤)

في باحة زاوية البلد في باقة الغربية.
صورة رقم (٥٢٥)



٣٧٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

خالل قراءة األذكار واألوراد اليومية في زاوية بئر بورين.
(٥٢٧٢٢٢٧٧٧٧٧٧٧)صورة رقم (٥٢٧) ق ((ة ةةةة

فضيلته مع مريديه في زاوية بئر بورين في باقة الغربية يوم ١٩ ربيع األول، ١٤٣١ هـ / ٢٠١٠٫٣٫٥ م.
(٥٢٦٢٢٢٦٦٦٢٢٢٦٦٦)صورة رقم (٥٢٦) قم ة ((صو (ةةة مم ةةة صوصوصو



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٧٧
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

خالل خروجه مع مريديه من الزاوية.
صورة رقم (٥٢٩)

سيدي زكي أبومخ يُقبّل يد شيخه في زاوية بئر بورين.
(٥٢٨٥٢٥٢٥٢٨٨٢٢٢٨)صورة رقم (٥٢٨) قم ة ((صو (((ةةة ةةة صوصوصو



٣٧٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في جسر امللك حسني أثناء قدومه لفلسطني وهو عائد من األردن يوم ٢٢ 
جمادى األولى، ١٤٣١ هـ / ٢٠١٠،٥،٥ م. عن ميينه حفيده سيدي عبد الرؤوف وابنه سيدي طارق.

صورة رقم (٥٣٠)

عند استقبال مريديه له في جسر امللك حسني.
صورة رقم (٥٣١)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٧٩
الصور اجلماعية في املناسبات واألماكن اتلفة

في جسر امللك حسني.
صورة رقم (٥٣٢)

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يتوسط مجموعة من مريديه في ساحة زاوية صوريف يوم ١٢ ذو احلجة، 
١٤٣١ هـ / ٢٠١٠،١١،١٨ م.

(٥٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣)صورة رقم (٥٣٣) ق (((ة (((ةةة ةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي أمام مبنى البانوراما في مصر، وعن ميينه سيدي خالد محمود وعن يساره 
ار. سيدي فهمي أبومخ وسيدي يوسف جزّ

(٥٣٤٥٣٣٣٤٤٤٣٣٣٤٤٤)صورة رقم (٥٣٤) ق (((ة ةةةةة

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
٣٨٠الرحالت



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٨١
الرحالت

عند مبنى البانوراما في مصر.
(٥٣٥٣٣٣٥٥٣٣٣٥٥٥)صورة رقم (٥٣٥) قم ة ((صو (ةةة مم ةةة صوصوصو

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في حيفا وعن ميينه سيدي خالد محمود وسيدي محمد أبو طعمة، وعن 
يساره سيدي فهمي مقالدة.

صورة رقم (٥٣٦)



٣٨٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الرحالت

فضيلته مع عدد من مريديه في بلدة كفر ياسيف.
صورة رقم (٥٣٧)

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في زيارة ألحد املساجد املهجورة في هضبة اجلوالن (شمال فلسطني).
عن ميينه ابنه سيدي أحمد وعن يساره سيدي راضي أبومخ وسيدي فهمي أبومخ.

(٥٣٨٥٣٣٣٨٨٨٣٣٣٨٨٨٨)صورة رقم (٥٣٨) ق (((ة ةةةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٨٣
الرحالت

فضيلته في رحلة لشمال فلسطني في منطقة اجلوالن (البانياس). عن ميينه سيدي جميل قعدان، وعن يساره سيدي 
مجد محمد أبومخ وسيدي فهمي أبومخ، ومن األمام حفيداه.

(٥٣٩٣٣٣٩٩٩٣٣٣٩٩٩)صورة رقم (٥٣٩) قم ة ((صو (ةةة مم ةةة صوصوصو

خالل الرحلة.
صورة رقم (٥٤٠)



٣٨٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الرحالت

فضيلته في منطقة هضبة اجلوالن (على مشارف القرى السورية). عن ميينه سيدي فهمي مقالدة وسيدي محمد 
زكي أبومخ، وعن يساره سيدي خالد محمود وسيدي فهمي أبومخ.

صورة رقم (٥٤١)

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي مع بعض مريديه في ميناء يافا.
(٥٤٢٥٤٤٤٢٢٢٤٤٤٢٢٢)صورة رقم (٥٤٢) ق (((ة ةةةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٨٥
الرحالت

ار في عكا وهو يحمل إحدى شعرات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فضيلته في مسجد اجلزّ
(٥٤٣٤٤٤٣٣٤٤٤٤٣٣)صورة رقم (٥٤٣) قم ة قققممصو ووصوصو



٣٨٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الرحالت

ابن  الرؤوف،  عبد  سيدنا  حضرة  قعدان،  جميل  سيدي  أبومخ،  فهمي  سيدي  اليمني-  -من  عكا.  مدينة  ساحل  على 
ار). فضيلته سيدي طارق القاسمي، سيدي خالد محمود، السيد سمير العاصي (إمام مسجد اجلزّ

صورة رقم (٥٤٤)

للتنمية اإلنسانية   ihh جمعية في مكتب  بعض مريديه  مع  في تركيا  الرؤوف القاسمي  حضرة سيدنا الشيخ عبد 
بجانب مسجد محمد الفاحت في إسطنبول يوم ٥ ربيع األول، ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩٫٣٫٢ م.

(٥٤٥٥٤٤٤٥٥٥٤٤٤٥٥٥)صورة رقم (٥٤٥) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٨٧
الرحالت

في اسطنبول في مدرسة السليمانية بجانب مسجد السليمانية.
صورة رقم (٥٤٧)

أمام مبنى مؤسسة التنمية اإلنسانية في إسطنبول.
(٥٤٦٤٤٤٦٦٦٦٦٦)صورة رقم (٥٤٦) ق ((ة (ةةة ةةة

(٥٤٧٤٤٤٧٧٧٤٤٤٧٧٧٧) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



٣٨٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الرحالت

في مكتبة السليمانية.
صورة رقم (٥٤٩)

في مختبر ترميم الكتب في مدرسة السليمانية. في ميني الصورة الدكتور بهلول ديزنلي (إمام مسجد في إسطنبول).
(٥٤٨٥٤٥٤٥٤٨٨٤٤٨)صورة رقم (٥٤٨) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٥٤٩٥٤٤٤٩٩٩٤٤٤٩٩٩٩) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٨٩
الرحالت

فضيلته يكتب كلمة في أرشيف الزوار في املكتبة، وعن يساره د. أمير (مدير املكتبة السليمانية).
٥٥٠٥٥٥٥٥٥٥)صورة رقم (٥٥٠) ) قم ة قققممصو ووصوصو



٣٩٠ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الرحالت

الكلمة في سجل الزوار.
(٥٥١٥٥٥١١١١١)صورة رقم (٥٥١) ق ((ة (ةةة ةةة

أمام بوابة مركز األبحاث التركي.
(٥٥٢٥٥٥٥٢٢٢٥٥٢٢٢)صورة رقم (٥٥٢) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٩١
الرحالت

فضيلته في كلية اإللهيات في جامعة مرمرة في إسطنبول وعن ميينه ابنه سيدي معن وعن يساره ابنه سيدي طارق.
(٥٥٤٥٥٥٥٥٥٤٤٤٤)صورة رقم (٥٥٤) ق ((ة ةةةةة

في اسطنبول.
صورة رقم (٥٥٣)



٣٩٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الرحالت

.( عند مدخل توب كابي في اسطنبول (وهو مركز اخلالفة االسالمية سابقاً
(٥٥٦٥٥٥٥٦٦٦٥٥٦٦٦٦)صورة رقم (٥٥٦) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة

في أحد شوارع إسطنبول ويظهر في اخللف مسجد السلطان أحمد.
صورة رقم (٥٥٥)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٩٣
الرحالت

مسجد  أمام  القاسمي  أكادميية  وموظفي  الطريقة  أتباع  من  عدد  مع  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
السلطان أحمد في اسطنبول.

(٥٥٨٥٥٥٥٨٨٨٥٥٨٨٨٨)صورة رقم (٥٥٨) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة

في مدينة ياالوا بجانب نهر املاء الساخن.
(٥٥٧٥٥٥٧٧٥٥٧٧٧)صورة رقم (٥٥٧) ق ((ة (((ةةة ةةة



٣٩٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الرحالت

فضيلته أثناء زيارة املسجد الكبير في يافا عام ١٤٣٠ هـ /  ٢٠٠٩ م.
صورة رقم (٥٥٩)

الكتابة  يقرآن  اسطنبول)  في  مسجد  ديزنلي (إمام  بهلول  الدكتور  مع  القاسمي  الرؤوف  عبد  الشيخ  سيدنا  حضرة 
التركية املوجودة على أحد جدران املسجد الكبير في يافا.

صورة رقم (٥٦٠)

(٥٥٩٥٥٥٩٩٥٥٩٩٩) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٥٦٠٥٦٦٦٠٦٦٦ ) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٩٥
الرحالت

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي يقف عند ضريح سيدنا موسى عليه الصالة والسالم الوارد في حديث 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال: ((مررتُ على موسى ليلةَ أسري بي عند الكثيب األحمر وهو قائم يصلي 

في قبره)).

صورة رقم (٥٦١)

فضيلته يصلي في محراب مسجد سيدنا موسى عليه الصالة والسالم.
صورة رقم (٥٦٢)



٣٩٦ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الرحالت

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي أثناء خروجه من أحد املساجد في أبو ظبي عام ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م.
صورة رقم (٥٦٣)

ار. ار وعن يساره سيدي منجد جزّ في أحد شوارع أبو ظبي، وعن ميينه سيدي يوسف جزّ
صورة رقم (٥٦٤)

(٥٦٣٥٦٥٦٥٦٣٣٦٦٣٣٣) ق ((ة (((ةةة ةةة

(٥٦٤٥٦٦٦٤٤٤٦٦٦٤٤٤) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٩٧
الرحالت

ار. أثناء جلوس فضيلته أمام البحر في أبو ظبي وبجانبه سيدي يوسف جزّ
صورة رقم (٥٦٥)

أثناء تواجده في املطار عند العودة.
صورة رقم (٥٦٦)

(٥٦٥٦٦٦٥٥٥٥٥) ق ((ة (ةةة ةةة

(٥٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



٣٩٨ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الرحالت

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي في ماليزيا يوم ٩ ذو القعدة، ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩٫١٠٫٢٨ م.
صورة رقم (٥٦٧)

في ماليزيا يوم ١٥ ذو القعدة، ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩،١١،٣ م.
صورة رقم (٥٦٨)



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٣٩٩
الرحالت

حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف القاسمي عند وصوله ملطار اسطنبول يوم ٦ جمادى األولى، ١٤٣١ هـ / ٢٠١٠،٤،١٩م.
عن ميني فضيلته سيدي فهمي أبومخ وابنه سيدي معن القاسمي، وعن يساره سيدي جميل قعدان وسيدي محمد 

أبومخ.

صورة رقم (٥٦٩)

في املطار مع حفيدته.
صورة رقم (٥٧٠)

(٥٦٩٦٦٦٩٩٩٩٩٩) ق ((ة (ةةة ةةة

(٥٧٠٧٧٧٠٧٧٧ ) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



٤٠٠ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الرحالت

فضيلته في أحد جبال مرمرس.
(٥٧١٥٧٥٧٥٧١١١٧٧١)صورة رقم (٥٧١) قم ة ((صو (((ةةة ةةة وو

فضيلته مع ابنه سيدي يزن في جبال مرمرس في إحدى االستراحات.
(٥٧٢٥٧٧٧٢٢٢٧٧٧٢٢٢)صورة رقم (٥٧٢) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٤٠١
الرحالت

في مرمرس.
صورة رقم (٥٧٣)

فضيلته عند أحد شالالت مرمرس.
صورة رقم (٥٧٤)

(٥٧٣٧٧٧٣٣٣٣٣٣) ق ((ة (ةةة ةةة

(٥٧٤٧٧٧٤٤٤٧٧٧٤٤٤٤) قم ة (((صو ممم ةةة (((صصوصو ةة



٤٠٢ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الرحالت

في كوشاداسي عند باب أحد املساجد.
(٥٧٥٥٧٥٧٥٧٥٥٧٧٥)صورة رقم (٥٧٥) ق ((ة (((ةةة ةةة

فضيلته في أحد مساجد مدينة كوشاداسي.
(٥٧٦٥٧٧٧٦٦٦٧٧٧٦٦٦٦)صورة رقم (٥٧٦) ق (((ة ةةةةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٤٠٣
الرحالت

في أحد فنادق كوشاداسي.
(٥٧٧٥٧٥٧٥٧٧٧٧٧٧٧)صورة رقم (٥٧٧) قم ة (((صو (ةةة ةةة ووو

فضيلته في ميناء بودروم.
(٥٧٨٥٧٧٧٨٨٨٧٧٧٨٨٨٨)صورة رقم (٥٧٨) ق (((ة ةةةةة



٤٠٤ حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:
الرحالت

فضيلته في قلعة إبسوس التاريخية.
٥٧٩٥٧٥٧٥٧))))))صورة رقم (٥٧٩) ) قم ة قققصو قققةةة ةة صص

في مدينة باموكلي.
٥٨٠٥٥٥٥٥٥)))))صورة رقم (٥٨٠) ) قم ة قمققمصو ةةة قققصصص ةة



حضرة سيدنا الشيخ عبد الرؤوف:٤٠٥
الرحالت

في مدينة باموكلي.
(٥٨١٥٨٥٨٥٨١١٨٨١)صورة رقم (٥٨١) ق ((ة (((ةةة ةةة

فضيلته في باموكلي عند جبال اجلير.
(٥٨٢٥٨٨٨٢٢٢٨٨٨٢٢٢)صورة رقم (٥٨٢) قم ة (((صو ممم ةةة ((صوصوصو ةةة



٤٠٦

مت بحمد اهللا عز وجل

دٍ مَّ حَ نَا مُ يِّدِ لَى آلِ سَ دٍ وَعَ مَّ حَ نَا مُ يِّدِ لَى سَ لِّ عَ مَّ صَ الّلهُ

ونَ فُ ا يَصِ مَّ زَّةِ عَ ِّكَ رَبِّ الْعِ انَ رَب بْحَ سُ
ِنيَ املَ ِ رَبِّ الْعَ دُ هللاِ َمْ لِنيَ وَاحلْ ُرْسَ لَى املْ مٌ عَ الَ  وَسَ



٤٠٧

األشهر الهجرية

يقول تعالى في محكم التنزيل:
             ˚

                ˝ -التوبة: ٣٦-
ذكر اهللا عز وجل في هذه اآلية الكرمية أربعة أشهرٍ حرم، وهذه األشهر احلرم ال تقع إال 

في األشهر الهجرية، وهي: محرم، رجب، ذو القعدة، ذو احلجة.

١- محرم
٢- صفر

٣- ربيع األول
٤- ربيع اآلخر

٥- جمادى األولى
٦- جمادى اآلخرة

٧- رجب
٨- شعبان
٩- رمضان
١٠- شوال

١١- ذو القعدة
١٢- ذو احلجة



٤٠٨

دية
يال

 امل
تني

س
ت ال

نوا
س

ي 
د ف

الي
ط 
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ت 

وقي
الت

ذا 
ب ه

ُت ك
التوقيت العربي اإلسالمي

مالحظة: توقيت صالة املغرب حسب التوقيت العربي اإلسالمي يوافق الساعة الثانية عشرة مساءً، أي عند مغيب الشمس.



٤٠٩

دية
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