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مقدمة العدد
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مدينة املقدسي الصغير.

2

دقة املالحظة

 احزروا يا أطفالنا احللوين هاد شعار شو ؟؟؟ ماذا رسم داخل الصورة ؟ -ماذا كتب داخل الصورة ؟
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جولة مقدسية
أهالً بكم أصدقائي األطفال ،أنا صديقكم املقدسي الصغير ،سأصطحبكم
في هذا العدد جولة إلى القدس لنتعرف على معلم مميز من معالم قدسنا
العريقة وهو (الزاوية الهندية).
ها هو مقدسينا يبدأ املسير من باب العمود إلى باب الساهرة عبر الشارع
الطويل شارع ميتد من الباب األول إلى الباب الثاني أال وهو شارع السلطان
سليمان ،السلطان العظيم الذي شيد هذا السور والذي أسير اآلن
مبحاذاته.
من املؤكد أن في القدس كنوزا ً عظيمة مثل هذا السور الذي بني حلمايتها
فلماذا لم أفكر قبل اآلن بالتعرف إليها ،ما رأيكم أصدقائي األطفال أن
تشاركوني املشوار لنكشف ما في القدس من أسرار؟
ما أجمل هذه البوابة إنها منقوشة بأسوار جميعها فنية ،ها أنا اآلن أسير
مبمر ضيق وقصير ،وقد سمعت أنه بني بهذا الشكل خلداع األعداء الغازيني
ملدينة القدس.
اه ما هذه الالفته مكتوب عليها الزاوية الهندية ،عجيب ......؟ يزول العجب
عندما توجه املقدسي الصغير مسرعا ً إلى باب الزاوية ليقوم بطلب
شخص مسئول ليسأله عن سر هذه الالفته وعالقة الهنود بالقدس.
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املقدسي :مرحبا ً يا عم.
الرجل :أهال يا بني.
املقدسي :ممكن أن استفسر عن هذه
الالفته يا سيدي؟ يدعون أن هذا املكان
هندي.
ضحك الرجل وقال :وأنت مستغرب ،أليس
كذلك؟
املقدسي :نعم بصراحة الهنود من الهند
وأنت عربي.
الرجل  :نعم أنا عربي من أصل هندي
واسمي  (....ناظر األنصاري )
!! وبدى االستغراب على وجه املقدسي أكثر.
ناظر األنصاري
قال العم نظير :هذه هي القدس ،أتعلم يا بني أن القدس مدينة مقدسة
وجميلة لطاملا حلم كل من سكن على وجه األرض أن يزوروها ،وهذا ما
كان يحصل بالفعل وعندما يأتون إلى القدس كانوا يتركون اآلثار كما
أجدادي ،ففي القرن الثالث عشر امليالدي ،جاء جدنا األكبر الشيخ بابا فريد
شكركنج وسكن في القدس أربعني يوما ً ليكمل مسيرة احلجيج من
مكة إلى بيت املقدس ،فأعطته األوقاف غرفة قريبة من املسجد األقصى
وبجانبها مباشره مسجد أخر من أجل العبادة ،ومن بعده أصبح الهنود
يتوافدون إلى القدس للحجيج ويطلبون السكن قرب املكان الذي سكن
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فيه بابا فريد اقتدا ًء به ،حيث كانت تعرف الزاوية الهندية بالزاوية الفريدية
نسبة إلى بابا فريد ،وكان هؤالء الزوار واحلجاج الهنود عندما يطلبون
غرفة بجانب غرفة بابا فريد كانوا يتعاملون بنظام املقايضة حيت كانوا
يقاضون الذهب ،البهارات واحلرير مقابل املبيت بالغرفة ،ومت تسجيلها
كوقف ألصحابها بوثائق رسمية إلى أن أصبحت مساحة الزاوية مايقارب
 7دومنات.
وفي ظل احلرب على القدس عام  1967سقط على الزاوية الهندية 45
قنبلة حيث دمر ثلث مساحتها واستشهد ثالث من عائلة األنصاري ،وفي
هذا الوضع توقف الزوار الهنود عن القدوم إلى القدس ،وبسبب الدمار الذي
نتج عن احلرب لم تستطع الزاوية الهندية من استمرارية تقدمي خدماتها
كعهدها السابق.
املقدسي :وكيف يا عم نظير حافظتوا على هذه الزاوية العظيمة؟
العم نظير :بعد الدمار الذي حصل من حرب  1967تعاونت الزاوية
الهندية مع املدرسة احلكومية «رياض األقصى» من أجل إثبات التواجد
الفلسطيني في عمق القدس ،وذلك منذ عام  1972حتى عام  2004حيث
اتخذت املدرسة مقرا ً لها في الزاوية خالل تلك الفترة.
وأضيف لك يا بني أنه في عام  1992عندما تأسست السفارة الهندية في
تل أبيب ،قامت بعمل بحث كامل عن الزاوية الهندية من حيث وضعها
بعد احلرب ،ومت تقدمي تقرير إلى احلكومة الهندية عن طريق السفارة الهندية
بتل أبيب ،وأسفر هذا التقرير عن تقدمي مساعدات مالية إلعادة بناء وإعمار
اجلزء املدمر من املوقع.
العم نظير :اعلم يا بني أن الزاوية الهندية كانت ملتقى لرجاالت فلسطني
احلاج محمد أمني احلسيني ،الشيخ محمد يعقوب البخاري،
(
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موسى كاظم احلسيني).
املقدسي :اآلن فهمت ماذا تعني الزاوية الهندية ،ولكن قل لي يا عم نظير!
كيف متلكت عائلة األنصاري اإلدارة واإلشراف على الزاوية الهندية.
العم نظير :في الوقت احلالي يتولى رئاسة الزاوية الشيخ محمد منير ابن
الشيخ ناظر حسن األنصاري  ،الذي كان قد استلم رعاية الزاوية واإلشراف
عليها منذ عام  ،1924وذلك عندما أرسل احلاج أمني احلسيني رئيس اجمللس
اإلسالمي في فلسطني ،وفدا إلى الهند عام  1922بقصد جمع اإلعالنات
إلعمار املسجد األقصى من تبرعات املسلمني في شبه القارة الهندية،
وناقشوا مع الزعماء الهنود عن ضرورة ارسال رجل هندي صالح لرعاية
الزاوية الهندية بسب وفاة الشيخ الهندي الذي كان يرعى شؤونها ،فرشح
أعضاء جمعية اخلالفة الشيخ ناظر حسن محمد منير األنصاري الذي
ولد في مدينة ساهران بور في الهند ملنصب رعاية شؤون الهنود والزاوية
الهندية ،وبعد وفاته استلم شؤون الزاوية الهندية ابنه الشيخ محمد
منير األنصاري وهو والدي يا مقدسي.
املقدسي :أشكرك يا عم نظير إلفادتي بهذه املعلومات اجلميلة التي
أضفتها إلى ذاكرتي ومعرفتي عن تاريخ القدس.
وهكذا انتهى املقدسي جولته بالتعرف إلى تاريخ الزاوية الهندية.
جمعت هذه املعلومات مبقابلة السيد نظير االنصاري احملترم بتاريخ
 2009/5/28في القدس في متام الساعة السابعة مسا ًء من قبل روان لبدي
 /حواش.
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ابحث وأصل الصورة املطابقة للمعلومات
 -1ولد خليل السكاكيني في عام  1878وتوفي في عام
 .1953يعتبر أديب ومرب ،اهتم باللغة والثقافة العربية،
ويعتبر من رواد التربية احلديثة بالوطن العربي ،حيث كان
له األثر الكبير في تعليم عدة أجيال ،وكان عضوا في
اجملتمع اللغوي في القاهرة.
 -2ولد ادوارد سعيد في القدس في عام  ،1935بدأ دراسته
في كلية فكتوريا في القاهره ثم سافر الى أمريكا كطالب،
فقضى معظم حياته أستاذا في جامعة كولومبيا
بنيويورك ،توفي في احدى مستشفيات نيويورك في عام
 2003عن  67عاما ً نتيجة إصابته مبرض اللوكيميا.
 -3هو احلاج محمد أمني بن الشيخ طاهر احلسيني ،ولد
في القدس عام 1895م ،وهو االبن الثالث لطاهر احلسيني
 مفتى القدس  -الذي انتقل إلى رحمة اهلل عام 1908م. -4في صيف عام  1908أشرقت شمس القدس على
ميالد عبد القادر احلسيني .وتلقى علمه في احدى زواياها،
واستشهد في عام  1948في قرية القسطل القريبة من
القدس بعد أن قاد معركة ضد العصابات ر الصهيونية
ملدة ثمانية أيام.
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عادات مقدسية

الحظ املقدسي الصغير أنه في صباح كل يوم أحد  ،بيهرولوا أوالد وبنات
البلدة القدمية ،وهم حاملني بإيديهم األباريق الكبيرة واحللل .سأل وتعجب
املقدسي :يا ترى شو بيصير صبيحة كل يوم أحد؟؟؟؟
وبدأ فعالً يت ّبع خطوات األوالد والبنات ليكتشف اجملهول وما يحصل داخل
أسوار القدس وراح وراهم وحمل معه وعاء صغير وانتظر قليالً ،فإذا باألوالد
بيصلوا إلى بوابة قدمية بيسموها التك ّية(تكية خاصكي سلطان) ،بتوزع
الشوربة على أهل املنطقة والطعام على الفقراء واحملتاجني .وملا دخل
املقدسي الصغير إلى التك ّية ليأخذ الشوربة بدأ يسأل عن التكية.
املقدسي الصغير :ما معنى التّك ّية؟
أبو محمود :التّك ّية اسم قدمي يُطلق على املكان الذي يو ّزع به الطعام على
الفقراء واحملتاجني .
املقدسي الصغير :مني عمل التكية ،ومني صاحب الفضل فيها ؟
أبو محمود :يعود تاريخ التك ّية إلى سيدة سخية وتدعى الست طنشق
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التي قامت ببناء الدار الكبرى ،املبني على جزء منها دار األيتام اإلسالمية،
وقد توفيت هذه السيدة بالقدس ودفنت قبالة الدار في عقبة التكية
لتتابع املسيرة إلمرأة كانت خاصكة وأصبحت سلطانة وهي روكسالنا
زوجة السلطان سليمان القانوني وألن السلطان أحب روكسالنا سميت
التكية ( تكية خاصكي سلطان).
املقدسي الصغير :من الواضح يا عم أبو محمود ،أنه روكسالنا ماتت ومني
بينفق على التكية اآلن؟
أبو محمود :تنفق األوقاف اإلسالمية من األموال التي وهبتها روكسالنا ومن
احملسنني ومن أهل اخلير حتى تستمر التكية في توزيع الشوربة الشهية .
مأل املقدسي الوعاء الذي معه ( شوربة التكيه ) وأسرع الى البيت ،قالت له
جدته يامقدسي رجعتني أليام زمان أيام النعومة والتمرية والقرقوشة.
املقدسي :وما هذه االسماء يا جدة ؟
اجلدة :النعومة هي قضامة مطحونه ،أما التمرية عجينه محشية  ،وأما
القرقوشة حلوى غريبة شوي ،خرج املقدسي وأسرع نحو أمه وقال لها
أريد مترية وقرقوشة ونعومة ،فتوجهة األم للجدة وسألتها عن طرق عمل
هذه األكالت التي نفقدها بأيامنا هذه وأصبحنا نعتمد على املنتوجات
الصناعية.
حضرت اجلدة وصنعت النعومة حلفيدها فطحنت ( القضامه ) ناعم
ووضعت عليها سكر ناعم ورشت فوقها ( كزبرة) .
وفي اليوم التالي صنعت مترية من العجني رقته ومألته ( سميد مطبوخ
باحلليب ) وصفته في املقلى وعند األكل ورشت عليه السكر الناعم.
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أما القرقوشة فهي حلوى مصنوعة من الطحني ونخاع عظام اخلروف
 ،تصب العجني على صاجة بحجم فنجان القهوة حتى جتف ثم تترك
في الهواء لتجف أكثر مده أسبوع وعندما نريد أن نأكلها نقليها بالزيت،
والغريب يامقدسي انها تكبر وتصبح بحجم الرغيف ........
س ّر املقدسي ألن جدته وعدته أن تصنع له منها الكثير وحتفظها أليام
ُ
الشتاء .واآلن هيا بنا نتعلم أيضا طريقة عمل شوربة التكية التي عرفنا
قصتها من املقدسي:
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ابحث معي على اسم
عالم مقدسي شهير
صديقكم املقدسي الصغير يطلب منكم املساعدة يا أطفال في البحث
عن عالم مقدسي شهير دفن في مقبرة مأمن اهلل ولكي حتصلوا على
اسم هذا العالم ما عليكم سوى أن تنقلوا األحرف من املستطيل (أ) إلى
املربعات الفارغة املقابلة لها بالعمود (ب) واكتب االسم الشهير للعالم
املقدسي الذي حصلت عليه حسب املربعات املفرغة................
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؟؟؟

هل تعلموا يا أطفال أن مقبرة مأمن اهلل ( مامال) تقع على بعد كيلو
متر واحد إلى الغرب من وسط مدينة القدس ،وهي كبرى مقابر املسلمني
واقدمها ،إذ حتتوي أضرحة علماء وشهداء وصلحاء كثير من املسلمني وقد
منع اجمللس االسالمي االعلى الدفن في هذه املقبرة عام  1927بسبب تكاثر
البناء من حولها وهي تقع من اجلانب احملتل من املدينة عام 1948ولهذا
فإن العناية بها معدومة .وقد أزالت إسرائيل عددا ً من القبور وحتول قسم
من املقبرة إلى أماكن سكنية ومرآب للسيارات ويقع وسط املقبرة بركة
ماء ،وآخر مامت نشره من قبل احملتل اإلسرائيلي أنهم سيقيمون مركز
ديني باسم ( متحف التسامح ) على األراضي املتبقية من أثار املقبرة،
حيث أنه مازال هنالك قبور بأسماء املدفونني فيها ومنهم مفتي األحناف
جنم الدين اخليري الرملي وأيضا اسم العالم الذي حصلتوا عليه آ ملني
منكم يا أطفال أن تبحثوا وتقرؤا عن حياة هذا العالم املقدسي .وتقوموا
بجولة حول هذه املقبرة والبحث عن معلومات خاصة بتاريخها االسالمي
العربي.
 -جمعت هذه املعلومات من موقع مدينة القدس على اإلنترنت.
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سر الكعك اللذيذ

املقدسي الصغير :واآلن سأذهب وإياكم يا أطفال في جولة غريبة ولذيذة،
بصحبة فتاة صغيرة تدعى أمينة املقدسية لنكشف سر كعك القدس
اللذيذ.
أمينة :مرحبا ً يا أصدقاء أنا أمينة املقدسية ،من البلدة القدمية بالقدس،
أسكن بحارة باب حطة والتي تطل على أحد أبواب احلرم القدسي الشريف
وباب حطة .ففي باب حطه سر مييزها عن باقي احلارات ،ورائحة لذيذة
تنبعث من األحواش والزقاق واملمرات ،إنها رائحة الكعك بسمسم!! ففي
باب حطة لوحدها ثالثة أفران مختصة بعمل الكعك ،وهذه األفران تعود
إلى عائلة أبو سنينة ،كما أخبرني الشاب جمال الشاويش البالغ من العمر
 36عاماً ،وهو أجير عند أصحاب الفرن ،أما املالك احلقيقيني لألفران فهم
عصام أبو سنينة وخلوي أبو سنينة.
كما أشار جمال أنه ميارس هذه املهنة منذ أثنى عشر عاما ً وهو يرى متعة
كبيرة في صناعة الكعك اللذيذ ،ويفتخر ألنه يصنع أشهى كعك في
فلسطني.
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وعندما طلبت منه أن يشرح لنا طريقة عمل الكعك قال أنها في غاية
السهولة ،فهو يصنع العجني وينتظره حتى يخمر ثم يقطعه إلى قطع
ويشكله على شكل حلقات إما مستطيلة أو دائرية بيديه ،ومن ثم يضع
عليه السمسم ويضعه بعد ذلك بالفرن الكبير الذي يعمل على احلطب،
وأشار إلى وجود سر مييز الكعك املقدسي ،فباإلضافة إلى خبزه بطريقة
يدوية يقوم اخلباز بوضعه بالفرن بخشبة طويلة تشبه امللعقة الكبيرة،
وهذه اخلشبة مصنوعة من خشب الزيتون ،فيتشرب الكعك نكهة الزيتون
باإلضافة إلى طبيعة البناء القدمي لألفران بالبلدة القدمية .إذا ً هذا هو السر
وراء الكعك اللذيذ ،ومن اجلدير بالذكر يا أصدقائي إلى أن البلدة القدمية
بالقدس مليئة باألفران التي تصنع الكعك ،ففي حارة السعدية يوجد
فرنان وهناك فرن أخر في باب السلسلة في البلدة القدمية ،وأحد األفران
املعروفة بطريق الواد ويعود لصاحبها الشهير أبو النون ،ويوجد فرن أيضا ً
بحارة الشرفاء.
وال نستغرب لكثرة األفران فالكعك لذيذ جدا ً والطلب عليه كثير ،فهو
مغذي ومفيد ،وميكن أن نتناوله على اإلفطار مع الزعتر والزيت أو البيض
املشوي واجلبنة البيضاء ،فهو يعطينا الطاقة والنشاط ،وإن أكلناه مع
اخلضار سنبقى أصحاء طوال النهار.
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قلعة القدس
«قلعة القدس» ذلك احلصن الذي يشرف على البلدة القدمية من أعلى
نقطة في الهضبة الغربية ،والتي وقفت بوجه الغزوات مدافعة عن املدينة
من اجلهة الشمالية والغربية ،هي منوذج مصغر لكل ما مر على القدس،
وفيها جند بقايا أثرية من كل الفترات التاريخية سوا ًء كانت هيروديانية،
هيلينية ،إسالمية أموية ،أيوبية ومملوكية.
واليوم يسكن قلب هذا احلصن متحف تاريخ القدس – املتحف الذي اكتفى
مببنى القلعة كماض يشهد على نفسه ويدعو كل زائر كي يسافر عبر
الزمن لتاريخ هذه املدينة العريقة ،متحف قلعة القدس – متحف تاريخ
القدس – يسكن على إحدى بوابات البلدة القدمية بجانب باب اخلليل ،تقع
قلعة القدس ،في اجلهة الشمالية الغربية للبلدة القدمية ،داخل باب
أهم معالم مدينة القدس.
اخلليل ،وهي تعتبر من ّ
أود يا أطفالي األحباء أن اذكر لكم بشكل بسيط عن أصل هذه القلعة
وتاريخها العظيم لكي تبحثوا أكثر وأكثر عن خبايا هذه القلعة ،وملاذا
سميت بقلعة داوود؟؟
بدأ العمل ببناء قلعة القدس في العصر الهيليني على يد احلاكم هيرودس
 ،الذي يعتبر من احد احلكام والبنائني العظام في تاريخ فلسطني والقدس،
وكان ذلك قبل  2000سنة تقريبا حيث مت بناء هذه القلعة الضخمة على
أساس أنها قصر خاص به فهو الذي حصنها وبنى ثالثة أبراج عظيمة
سماها على اسم أخيه فصايل ،وأكثر أصدقائه هيبوكوس ،وزوجته مرمي.
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ويعتبر أعظم هذه األبراج البرج الشمالي الشرقي وهو برج (فصايل) الذي
يحاول الصهاينة تقدميه باسم برج داوود ،وذلك ألنه وفي سنة 70م قدم
إلى القدس املؤرخ اليهودي يوسافيوس فالفيوس وصعد إلى برج فصايل
املوجود بالقلعة ونظر منه إلى بركة األجراس فاعتقد أنه البرج املذكور
بالتوراة الذي كان يقف عليه داوود فأطلق عليه اسم برج داوود.
وتعتبر قلعة القدس نقطة التقارب بني بلدة القدس القدمية واملدينة
احلديثة التي متتد خارج األسوار ،وبسبب أهميتها ولكونها رمزا ملدينة
القدس منذ مئات السنني ،اهتم كل حاكم بتحصينها وجتديد بنائها
لكي يتفوق عن كل من سبقه وليجعلها مفخرة له.
ويوجد اآلن في ساحة القلعة أقدم آثارها وهي عبارة عن سور وبرجني
والتي كونت على ما يبدو حد املدينة الغربي في الفترة اليونانية،
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إضافة إلى النقوش اإلسالمية املنتشرة فيها والتي تعود إلى السلطان
اململوكي ناصر الدين محمد بن قالوون ،وهو الذي بنى القلعة بشكلها
احلالي بأسوارها وأبراجها ومساجدها ويوجد نقش يشير إلى ذلك قد كتب
على باب مسجدها باخلط النسخي اململوكي .وكذلك تتناثر املئات من
حجارة املنجنيق ،ورؤوس األسهم وحجارة القذف والتي يرجح أنها تعود
لفترة احلصار الذي ضربه أنطيوخوس الرابع احلاكم اليوناني على عاصمة
هوركانيوس األول سنة  132قبل امليالد.
* مت اخذ هذه املعلومات من خالل جولة قمنا بها مع مجموعة أطفال حيث
مت تدوين هذه املعلومات من السيدة عبير زياد  /ماجيستير آثار وتاريخ.
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لعبة البنبون
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إجابات املقدسي الصغير
 -فعالية دقة املالحظة

 السؤال األول:السبب :هو أن حرف الفاء جاء بعد الغني والغني ال يوجد دولة عربية
تبدأ بحرف العني فجاءت العني وهي العراق ولكن العراق كانت في حالة
حرب فتم اختيار احلرف الذي يلي الغني وهو الفاء فلسطني حسب
احلروف األبجدية.
 السؤال الثاني ( :قطر هي عاصمة الثقافة العربية ) الشخصية املطابقة للمعلوماتخليل السكاكيني ( صورة رقم ) 4
إدوارد سعيد ( صورة رقم ) 3
احلاج محمد أمني بن الشيخ طاهر احلسيني ( صورة رقم ) 1
عبد القادر موسى احلسيني ( صورة رقم ) 2
 لعبة البنبون-1أ -4ب
-2أ -5أ
-3أ -6ج

-7أ
-8ج
-9أ

 فعالية على ماذا حصلت ؟اإلجابة ( :العالم املقدسي..شهاب ابن عبيه املقدسي )
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