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لـمن هذه الكراسة؟
هذه الكراسة موجهة لكل طفل من اطفال فلسطني، ويفضل ان يكون بني 6 ـ 13 عاما.

نبذة عن الكراسة:
يظهر يف  النسيج املعماري ملعامل القدس اخلالدة العديد من  الفرتات الزمنية املتنوعة اليت مرت على املدينة، 

وحتاول هذه الكراسة ان متنخ الطفل فرصة التفاعل مع جمموعة من هذه املعامل بشكل عملي وفين لرتسيخ 

صورتها ومواطن مجاهلا يف االذهان، ولتكون جزءًا من ذكريات الطفولة اليت سيحملها معه لتشكل جزءًا من 

وجدانه وارتباطه باملدينة.
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هدف الكراسة:
ان اهلوية اجلمعية للشعب الفلسطيين تبدأ دوما بالتأكيد على هوية االطفال وانتماءهم الرضهم بتارخيها وتراثها 

واثارها ومعاملها املعمارية، وعلى الرغم من صعوبة هذا املوضوع، اال ان البدء بتشجيع االطفال على الرسم والتلوين 

وحثهم على املشاركة يف تشكيل الرسومات املوجودة يف الكراسة، ستوثق بني الرتاث االجتماعي للقدس، واهلوية 

الرقيقة اليت يتم تشكيلها  يف عقول االطفال.

ولذلك فان اهلدف من هذه الكراسة، ترسيخ اهلوية اجلمعية للشعب الفلسطيين عرب تعزيز مكانة املدينة وتراثها لدى 

االطفال وزيادة معلوماتهم حول معامل املدينة ومنحهم يف نفس الوقت مساحة للتعبري عن ذاتهم من خالل الرسم 

والتلوين.
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خارطة اجلولة
يف البداية، تعرفوا على خارطة اجلولة وما يعنيه كل رمز من الرموز واملسارات فيها.

شارع خارجي
حدود البلدة القدمية

طريق داخل البلدة القدمية
أبواب البلدة القدمية

أبواب املسجد األقصى املبارك
مباين ومعامل
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عقبة اجلبشة

املتحف االسالمي

باب التوبة وباب الرمحة
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نبدأ رحلتنا بزيارة أول قبلة للمسلمني، فقد كان املسلمون أول األمر يتوجهون 
يف صالتهم حنو املسجد األقصى، مث أصبحوا  يتوجهون حنو الكعبة املشرفة اليت 

أصبحت قبلة املسلمني بعد ذلك.

اجلامع األقصى )اٌلِقبلي(
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بنيت فوق املكان الذي عرج منه سيدنا حممد )ص( إىل السموات العلى يف ليلة 
اإلسراء واملعراج، وقد فرضت الصالة على املسلمني يف ذلك اليوم.

قبة الصخرة
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ُبين يف عهد السلطان سليمان القانوين أحد أهم السالطني العثمانيني، وسمي 
بباب األسباط نسبة إىل أسباط بين اسرائيل، وُسمي كذلك بباب األسود نسبة  

للسباع ) األسود ( األربعة احملفورة عليه.

باب األسباط
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يقع بالقرب منه  مستودع مياه باسم القديسة هيالنة، وهو داخل الكنيسة 
القبطية يف الدور األرضي  للبطريركية، وللمستودع سلم دائري للهبوط عليه وهو 

مكون من 51 درجة.

دير  السلطان، بطريركية األقباط
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صفحة   16  خط القدس ـ البلد

سميت األشرفية نسبة إىل السلطان اململوكي األشرف سيف الدين أبو النصر 
قايتباي، وهي تقع داخل ساحات  املسجد األقصى، وتقع فيها اليوم مدرسة 

األقصى الشرعية للبنات.

املدرسة األشرفية
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صفحة   18  خط القدس ـ البلد

سمي على اسم البطريرك اليوناين افتيموس الذي بىن هذا السوق، ويعترب من 
أهم املواقع السياحية يف البلدة القدمية يف القدس، ويتميز بنافورة املاء اليت 

تتوسطه .

سوق افتيموس
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صفحة   20  خط القدس ـ البلد

 متثل املرحلة الثانية من طريق اآلآلم السيد املسيح، حيث يعتقد ان املسيح عليه 
السالم جلد يف ذلك املوقع وهو حيمل الصليب بعد ان مت احلكم عليه.

كنيسة اجللد
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صفحة   22  خط القدس ـ البلد

له أهمية كبرية لدى املسلمني، فقد ُسمي بذلك نسبة إىل براق )دابة( الرسول 
حممد عليه الصالة والسالم  الذي ربطه يف إحدى احللقات البارزة من هذا احلائط 
أثناء رحلة اإلسراء واملعراج، يسيطر عليه اآلن اإلحتالل اإلسرائيلي ويسميه 

إعالم اإلحتالل حبائط املبكى.

حائط الرباق
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صفحة   24  خط القدس ـ البلد

هي تربة حسام الدين بركة خان )املكتبة اخلالدية( ، تقع على طريق باب السلسلة، 
مقابل املدرسة الطازية، بناها حممد العالئي بني عامي 1265  - 1280 يف الفرتة 

اململوكية، فيها العديد من اخملطوطات التارخيية واألثرية.

املكتبة اخلالدية
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صفحة   26  خط القدس ـ البلد

يعترب األسبلة من األساليب العديدة اليت حاول فيها الناس التقرب إىل اهلل 
عز وجل من خالل توفري املياه لآلخرين ممن حيتاجون املاء، مت جتديده يف الفرته 

اململوكية على يد إبراهيم الرومي، ويستمد السبيل مياهه من البئر املوجود حتته.

سبيل إبراهيم الرومي 
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صفحة   28  خط القدس ـ البلد

من أبرز معامل البلدة القدمية يف القدس، وتعترب أهم كنائسها، حيث بنيت عام 335 
يف املكان  الذي صلب فيه املسيح حسب العقيدة املسيحية، وُقسمت الكنيسة بني 

الطوائف املسيحية اخملتلفة نظرا  ملكانتها وأهميتها.

كنيسة القيامة
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صفحة   30  خط القدس ـ البلد

من الكنائس التابعة للكنيسة األملانية )اللوثرية( يوجد بداخلها برج عاٍل فيه 177 
درجة، وارتفاعه 48 م ويعترب أطول برج داخل األسوار ، يوفر مطلة مثالية  حيث 

يستطيع الواقف عليه رؤية خمتلف زوايا البلدة القدمية يف القدس.

كنيسة الفادي
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صفحة   32  خط القدس ـ البلد

أُنشئ هذا املنرب بأمر من قاضي القضاة برهان الدين بن مجاعة يف عام 709 
هجرية اليت توافق 1309 ميالدية، وقد ُسّمي على اسمه ويُدعى املنرب أيًضا بقبة 

امليزان واستخدمه األئمة لسنوات عديدة إللقاء خطب صالة اجلمعة وغريها.

منرب برهان الدين
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كان هذا املكان يف العصر اليوناين معبد إلله الطب حيث يوجد بداخله بركة مياه، 
مث حتول إىل كنيسة وبعدها إىل مدرسة، ومن مث عاد كنيسة وموقع هام.

 )املدرسة الصالحية( كنيسة القديسة حنة
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صفحة   36  خط القدس ـ البلد

نواتها من الفرتة اليونانية والرومانية وبنيت لتكون حصنا حلماية املدينة كما 
بنوا بضع قالع أخرى حول املدينة، والبناء احلايل للقلعة  بىن معظمه األيوبيون  

واملماليك، وأطلق عليها  اسم قلعة داود احرتاما للنيب داود وختليدا لذكراه ، لكن 
البناء ال يعود إىل عهده.

قلعة القدس
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صفحة   38  خط القدس ـ البلد

التكية جممع كبري فيه مطبخ يوزع الطعام على احملتاجني،  وقد أمرت زوجة 
السلطان سليمان القانوين ببناء هذه التكية يف القدس، حيث احتوت على 55 

غرفة اليواء الصوفيني والفقراء والزوار ، بينما تستعمل اليوم كدار لاليتام، 
ومدرسة صناعية.

تكية خاصكي سلطان  
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صفحة   40  خط القدس ـ البلد

من األبواب املغلقة للبلدة القدمية يف القدس، ويقول البعض أن إغالقه يعود 
إىل زمن صالح الدين األيويب، بينما يقول البعض اآلخر أن إغالقه يعود إىل زمن 

العثمانيني، وذلك لعدة اسباب منها محاية املدينة وصعوبة املرور على القبور.

باب الرمحة وباب التوبة
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هو منرب أمر ببنائه نور الدين زنكي ليضعه يف املسجد األقصى بعد أن يقوم بفتح املدينة، 
وُصنع املنرب يف مدينة حلب ونقله صالح الدين إىل املدينة بعد أن فتحها وانتصر على 

الفرجنة، يتكون من 12 ألف قطعة دون وجود أي مسمار أو غراء باعتماد اسلوب التعشيق، 
أي أن يتم إدخال القطع ببعضها البعض، وقد اعُترب حتفة فنية يصعب تكرارها يف ذلك 

الزمان، تعرض املنرب لإلتالف بعد أن أضرم اإلرهايب  )مايكل روهن(  النار يف املسجد 
األقصى عام 1969، وأمر ملك األردن بعمل نسخة مطابقة من املنرب وهي املوجودة اليوم 

يف املسجد األقصى املبارك.

منرب )نور الدين( صالح الدين
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صفحة   44  خط القدس ـ البلد

بنيت حوايل سنة 760هـ - 1358م، واقفها اخلواجا جمد الدين الغين بن سيف 
الدين أيب بكر بن يوسف األسعردي، يف 20 ربيع األول 770هـ - 1368م. ذكرها 

جمري الدين يف كتابه اإلنس اجلليل، كانت يف األزمنة األخرية عامرة، رممها اجمللس 
اإلسالمي أخريًا يف العام 1927م، ونقل إليها دار الكتب املسماة باسم املسجد 

األقصى. واقعة بالقرب من املدرسة اجلاولية شمايل احلرم.

املدرسة االسعردية
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صفحة   46  خط القدس ـ البلد

فيها بىن صالح الدين خلوة له، وهي تقوم داخل أسوار البلدة القدمية مبدينة 
القدس يف حارة النصارى بالقرب من كنيسة القيامة بعد فتح املدينة، وسميت 

)اخلانقاه الصالحية(. وتطل اخللوة على كنيسة القيامة، وال تزال مفاتيح أسطح 
الكنيسة مع عائالت مقدسية مسلمة.

اخلانقاه الصالحية
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 العقبة تعين الطريق الصاعد، وتقع عقبة أو طريق اجلبشة إىل ميني الداخل من 
باب العامود باجتاه حارة النصارى

عقبة اجلبشة
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صفحة   50  خط القدس ـ البلد

طريق صغري صاعد يوصل طريق الواد، بطريق خان الزيت

عقبة التوت )التوتة(
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صفحة   52  خط القدس ـ البلد

طريق متعرجة تصل بني باب الغوامنة وحارة السعدية، وتسمى أيضا بدرج املوىل

عقبة الراهبات
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صفحة   54  خط القدس ـ البلد

أحد أكرب وأفخم األسبلة يف املسجد األقصى، بناه السلطان اململوكي قايتباي.

سبيل قايتباي
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صفحة   56  خط القدس ـ البلد

يقع بالقرب من باب الناظر، أو ما يعرف حببس الدم، نسبة إىل األمري عالء الدين 
ناظر احلرمني يف القدس واخلليل.

رباط عالء الدين
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أنشأ سنة 1922 يف ساحات املسجد األقصى، ويوجد فيه جمموعة من الكنوز 
الفنية اإلسالمية من مصاحف ووثائق وحتف خشبية

املتحف االسالمي
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صفحة   60  خط القدس ـ البلد

قام اإلفرجنة بتحويله إىل إسطبل للخيول لذلك أطلق عليه أيضا اسم إسطبالت 
سليمان، وأُعيد إعمار املُصلّى وافتتح أمام املصلني عام 1996 جبهود حثيثة من 

الفلسطينني ودائرة األوقاف اإلسالمية. 

املُصلى املرواين
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صفحة   62  خط القدس ـ البلد

هو باب  روماين أعيد بناؤه يف العهد األموي،  وفيه زخارف تشبه الزخارف اليت 
تزين باب الرمحة األموي البناء.

الباب املزدوج
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صفحة   64  خط القدس ـ البلد

بناها األمري سيف الدين منجك اليوسفي الناصري، حتولت من مدرسة  إىل مقر 
للمجلس الشرعي واآلن تضم دائرة األوقاف العامة

املدرسة املنجكية
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صفحة   66  خط القدس ـ البلد

من أمالك الكاثوليك األملان، بنيت فوق أرض كانت تابعة للدولة العثمانية بعد أن 
أهداهم إياها السلطان عبد احلميد الثاين.

كنيسة نياحة العذراء
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ارسم هنا
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