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 :الممخص
يسمط البحث الضكء عمى الحمامات في المدينة العربية االسالمية،        

كاثرىا في الحياة العامة. اذ لـ تخؿ حضارة مف ىذه الظاىرة، كالسيما 
الحكاضر العربية الحضارة العربية اذ تشير معظـ المراجع الى كجكدىا في 

في عيكد غابرة سبقت ظيكر االسالـ، ثـ تطكرت في العصريف االمكم 
كالعباسي، كأصبحت جزاء مف التخطيط الحضرم لممدينة العربية االسالمية 
تقاـ في االسكاؽ القريبة مف المسجد الجامع، كما تقاـ في الحارات. 

ثالث قاعات كتخضع ىندستيا كتخطيطيا الى قكاسـ مشتركة تتمحكر حكؿ 
 ىي الباردة كالدافئة كالساخنة.

اف كثرة الحمامات في المدف ىك دليؿ عمى التطكر االجتماعي كاالقتصادم 
لتمؾ المدف، كاف االىتماـ بيذه المنشآت ال يعكد ألسباب دينية تتعمؽ 
نما لعكامؿ كثيرة منيا: االستثمار، كتشجيع  بالنظافة كالطيارة كحسب، كا 

قتيا باألكقاؼ المحبكسة عمى المنشاة الدينية، اصحاب السمطة، كعال
 .كعرفت الحمامات كدكر شفاء لمختمؼ االمراض كالعمؿ
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Abstract: 

The research sheds light on baths in Arabic Islamic city 

and its effect on public life that every civilization contain 

this phenomenon  specially Arabic  one , many Arabic 

sources signs to Arabic recent through pre-Islamic 

centuries then , it had developed through two Amway 

and Abbasid centuries as well as it became part of civil 

planning for the Arabic Islamic city sited in the nearest 

market of mosque as it sited in towns , it planned by 

division around three halls ,cool, warm and hot   .  

The most baths in cities is a guide on social ,economic 

developing for these cities , the importance of this 

organizations dose not return to religious reasons related 

to cleaning , but return to more ones as ,investment , and 

encouraging the authority owners as a role of recovering 

various types of sick 
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 المقدمة 
االغتساؿ أك النظافة التي الزمت اإلنساف ال شؾ إف تاريخ الحمامات مرتبط بمكضكع 

منذ أف بدأ يتجو نحك االستقرار كالبناء كترتيب حياتو االجتماعية كممارسة طقكسو الدينية. كما 
ارتبط تاريخ الحمامات بتكفير المياه مف مصادرىا الطبيعية. كيبدك أف الحمامات في 

امة الشعب فكانكا يسبحكف الحضارات القديمة كانت حكرا عمى قصكر المكسريف، أما ع
باألنيار كالقنكات أك في أحكاض خاصة تقاـ في منازليـ كفي األياـ الباردة يمكف تييئة حماـ 
بخارم مف خالؿ تمرير المياه فكؽ أحجار ساخنة في حجرة مغمقة مع االعتماد عمى بعض 

 .(ُ)األدكات كالمكاـز الفخارية الخاصة بالتنظيؼ
في الحضارة اإلغريقية كانتشرت في المدف الكبيرةن كمنيا أثينا كعرفت الحمامات العامة 

التي كانت تضـ حمامات فخمة تغنى بيا الشعراء كذكرىا األدباء كتأثر بيا الركماف فيما بعد 
كطكركىا حتى أصبحت جزءان مف كسائؿ الميك كالمتعة لعامة الشعب شأنيا في ذلؾ شأف 

 المسارح كالمالعب كحمبات السباؽ.
عف البياف ذكر الحمامات الركمانية التي كانت تخضع لقكاسـ مشتركة في  كغني

( كالقاعة الدافئة Frigidariumالتخطيط نكاتو ثالث كحدات ىي القاعة الباردة )
(Tepidarium( كالقاعة الساخنة )Caldarium كقد أضاؼ الركماف إلييا مباف جديدة ،)

كالبارد، كمالعب رياضية مغمقة كمطاعـ فخمة كزكدكىا بأحكاض الماء الساخف كالفاتر 
كحانات كقاعات لممحاضرات العامة كالمطالعة كمكتبة كدىاليز مزكدة بتماثيؿ كلكحات منقكشة 

 .(ِ)كتحؼ تذكارية
عمارية التي تتعدد اآلراء بشأف معي أف يككف الحماـ مف بيف المنشآت اليكمف الطب

مية ىك الحماـ اليكناني القديـ الذم يسمى أصميا، ففريؽ يرل أف الحماـ في المدينة اإلسال
(، كآخر يرل أف الحمامات اإلسالمية مشتقة عف الحمامات الركمانية التي (Thermaالثرما 

أثرت فييا مباشرة أك عف طريؽ الحمامات البيزنطية أك السكرية في القركف األكلى لمميالد. 
كمانية كتقسيماتيا الداخمية لكف كيقينا أف الحمامات اإلسالمية قد تأثرت بالحمامات الر 

الصياغة النيائية ليا قد خضعت لمتقاليد كالعادات كما تمميو الشريعة اإلسالمية لذلؾ فيي 
تختمؼ عنيا في اليدؼ كفي مراعاة القيـ اإلسالمية السيما فيما يتعمؽ بالفصؿ بيف أقساـ 

نشاء الخمكات الصغيرة كطيارة الماء  .(ّ)النساء كالرجاؿ كا 
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اف ما شاعت الحمامات في العصر اإلسالمي حتى أصبحت مؤسسات ذات كسرع
أىمية اقتصادية كاجتماعية فاعمة، كشكمت في فترة الحقة جانبا مف نسيج المدينة الحضرم 

مف المؤسسات الحضارية المرتبطة بالمدف كالعمراني. لذلؾ ال غركه أف يعدىا ابف خمدكف 
 .(ْ)لعمراف التي ترفؿ بالغنى مف النعـالكبيرة كاألمصار المستحضرة الكثيرة ا

كأقدـ اإلشارات التاريخية عف الحمامات اإلسالمية في العصر المبكر ترد مف 
كقد سمي بيذا  .(ٓ)الفسطاط التي بنى فييا عمرك بف العاص حماما صغيران أطمؽ عمية )الفأر(

عمرك بف العاص حماـ .كما ينسب الى (ٔ)بالحمامات الركمانيةاالسـ لصغر مساحتو، مقارنة 
آخر في مدينة جراكة الجزائرية القريبة مف تممساف، ككاف فييا خمس حمامات كما يذكر 

 .(ٕ)البكرم
مف الطبعي أف يشرؼ المحتسب عمى الحمامات في المدينة العربية االسالمية، 
ف كيراقب أدائيا، كينظـ شؤكنيا، عمى كفؽ التكجييات الصادرة مف دار الخالفة، ففي شعبا

ق( صدرت قرارات كثيرة في بغداد مف الخميفة العباسي المقتدم باهلل، منيا ما ْٕٔسنة )
يخص الحمامات، إذ أمر الناس باحتراز عكراتيـ في الحمامات، كمنع أصحابيا أف يصرفكا 

. كعندما (ٖ)فضالتيـ إلى دجمة، كألـز أربابيا بحفر آبار لتمؾ المياه القذرة صيانة لماء الشرب
ق(، ذكر شدتو ككيؼ كاف ْْٗبف الجكزم عف القاضي المحتسب ابف الخرقي )تتحدث ا

الباعة المتعايشكف يخافكنو، فيك الذم منع قيكاـ الحمامات أف يمكنكا أحدان مف دخكليا بغير 
في السابع مف . ككذلؾ فعؿ الفاطميكف في مصر "ف(ٗ)مئزر، كتيددىـ عمى ذلؾ باإلشيار

كضرب في الطرقات باألجراس كنكدم أال  قرأ سجؿ في جكامع القاىرة (قّٓٗ)محـر سنة 
. كبفصد تطبيؽ ىذا القرار كانت الحمامات تيكبس بيف الحيف (َُ)"يدخؿ الحماـ أحد إال بمئزر

 . (ُُ)كاألخر فيؤخذ منيا مف كاف بدكف مئزر كيشير بيـ في الطرقات
كاف عميو الحاؿ في العصر أما عف إدارة الحماـ فاألمر قد ال يختمؼ كثيران عما 

العباسي كالعصكر المتأخرة فالصابي عندما تحدث عف حمامات بغداد قدر أنو كاف يشرؼ 
ىـ: صاحب الصندكؽ، كالقيـ، كالكقاد، كالزباؿ، كالمزيف،  عمى كؿ حماـ فييا ستة أشخاص

 . (ُِ)كالحجاـ
 أثر الحمامات في الحياة العامة:
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مف المعركؼ أف الحمامات مف المنشآت الخدمية التي تسدم لمسكاف في المدينة 
اإلسالمية منافع مباشرة، كقد كثر إنشاؤىا لعكامؿ عديدة أىميا الحاجة الكظيفية المرتبطة 
بالنظافة كالطيارة. التي حث عمييا القرآف في عدة مكاضع منيا قكلو تعالى في سكرة األنفاؿ 

محمد صمى اهلل عميو أك اتباعان لسنة نبينا  (ُّ)سماء ماء ليطيركـ بو....""ينزؿ عميكـ مف ال
"ال تقبؿي صالةه بغير طييكرو القائؿ في باب الطيارة أحاديث كثيرة منيا عمى سبيؿ المثاؿ  كسمـ

 ....  .(ُْ)"كال صدقةه مف غيمكؿو
دـ قدرة كمف العكامؿ التي ساعدت عمى انتشار الحمامات في المدينة اإلسالمية ىك ع

العامة جميعان عمى تضميف منازليـ حمامات خاصة، فضال عف إقباؿ األغنياء عمى بنائيا 
بقصد االستثمار بكصفيا مؤسسات تدر عمى أصحابيا أرباحان كفيرة لدكاـ الطمب عمييا مف 

ىػ( أف  ِٕٗ. كفي ىذا السياؽ يذكر البالذرم )ت(ُٓ)قبؿ معظـ الناس عمى اختالؼ طبقاتيـ
ـ بف أبى بكرة( المبني في البصرة خالؿ العصر األمكم كاف يغؿ في اليكـ الكاحد حماـ )مسم
عندما تحدث عف منشآت الفسطاط في القرف  ىػ(ْٖٓ)ت  . ككذلؾ المقريزم(ُٔ)ألؼ درىـ

السادس اليجرم ذكر حماـ )جنادة( في القرافة، الذم ما كاف يتكصؿ إليو إال بعد عناء مف 
لذلؾ ال غرك أف تأتي   (ُٕ)في كؿ يكـ جمعة خمسمائة درىـ"شدة الزحاـ "كأف قبالتيا 

الحمامات عمى رأس المنشآت الخدمية التي تحبس عمى المباني الدينية كالمدنية المبنية إلدامة 
التي  -كالمساجد كالربط كالزكايا كالمدارس كالبيمارستانات كاألسبمة -بقائيا سعيا لمخير كالثكاب
يصرؼ منو عمى أصحاب الكظائؼ بيا كعمى يتطمب إنشاؤىا كاستمرارىا  أكقافا كثيرة تدر ريعا ن

 .(ُٖ)ترميميا كتجييزىا أك إعادة تعميرىا
كال شؾ أف ارتفاع  قيمة ضماف الحمامات يدؿ عمى انتعاش مكارد ىذه المنشآت 
كيعكس في الكقت نفسو ارتفاع أجكرىا كفخامة بنائيا كنظافتيا، كما أنو يفصح عف طبيعة 

قتصادية لممدينة أك الدكلة كمقدار نسبة دخكؿ األفراد فييا لحقبة تاريخية معينة، الحياة اال
ـ( َُّّ -ىػَّٕفالمقريزم استعرض أكقاؼ المدرسة الناصرية التي اكتمؿ إنشاؤىا سنة )

ككاف مف بينيا حماما )الشيخ خضر( أحدىما لمرجاؿ كاآلخر لمنساء كمكضعيما بظاىر 
، كىك بال ريب ريع منخفض (ُٗ)ر خمسكف كخمسمائة كألؼ درىـالقاىرة كأجرتيما في كؿ شي

 إذا ما قكرف بكاردات حمامي مسمـ بف أبى بكرة أك جنادة السالؼ ذكرىما.
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كمف الطبعي أف تككف األجكر في بعض الحمامات مناسبة السيما القديمة منيا، أك 
كبصكرة عامو فإف تككف منخفضة األجكر بسبب تكاضع خدماتيا كانعداـ سبؿ الراحة فييا؛ 

أجكر االستحماـ في الحمامات العامة تحددىا أمكر كثيرة منيا الفخامة كالشيرة كالنظافة، 
فضال عف مقدار الضريبة التي تفرضيا الدكلة كالتي تككف مرتفعة جدان في بعض األحياف. 
كبيذا الخصكص تحدث الرحالة اإلنكميزم جكف فرنسيس ليكف عف األجرة في حمامات 

ـ ككانت تعادؿ ما قيمتو خمسة بنسات كىك مبمغ كبير نسبيا إذ ُُٖٗس الغرب عاـ  طرابم
 .(َِ)لـ تشمؿ األجرة ثمف الصابكف

كىناؾ عكامؿ أخرل ساعدت عمى انتشار الحمامات في المدينة العربية اإلسالمية، 
منيا اىتماـ أصحاب السمطة بيا، إذ تذكر المصادر أف عددا مف الحمامات قد شيد بأمر 

ىػ( الممحقيف َِٕ-ِْٓ) الخمفاء كالسالطيف كالكالة كالقضاة، مثؿ حمامي أحمد ابف طكلكف
ىػ( ٖٗٓ-ٕٔٓكحماـ )الصكفية( الذم أنشأه صالح الديف األيكبي) ،(ُِ)بمارستانو بالعسكر

كحماـ )قتاؿ السبع( الذم اشتراه األمير قكصكف كأعاد بناءىهي مف جديد بعد أف  ،(ِِ)في القاىرة
ًربة كآيؿ إلى السقكط  بناءن عمى شيادة حؿ أحد ق ضاة القاىرة كقفيتو القديمة بحجة أنو خى

، (ِْ)حماما آخر بجكار جامعو الكائف بباب القرافة (ىػّٕٔ)، كما بنى قكصكف سنة (ِّ)الشيكد
ىػ( الذم تقمد عدة كظائؼ في عيد الناصر محمد بف قالككف ِْٕكبنى األمير بشتاؾ )ت

ىػ( ِْٖ، ككاف الممؾ المؤيد شيخ )ت(ِٓ)ينيا حماـ بسكؽ السالحت في القاىرة مف بآمنش
مغرمان في العمارة فأنشأ في مصر كالشاـ مباف كثيرة لـ يبؽ منيا في القاىرة سكل بقايا سبيؿ 
كمصمى في القمعة كالبيمارستاف بالمحجر كالحماـ بشارع تحت الربع فضال عف مسجده 

كأنشأ السمطاف قايتبام في الشاـ عدة منشآت منيا حمامان متميزان استحـ بو السمطاف  (ِٔ)الشيير
شيدت دمشؽ بناء  (ىػَٔٗ). كفي عاـ (ِٕ)ػ(قِِٗ)دمشؽ سنة  دخكلوالعثماني سميـ عند 

حماميف جديديف بقصد االستثمار كقد فرغ منيما سريعان، أحدىما لقاضي الشافعية كاآلخر 
فرغ مف بناء الحماـ الذم  (ىػَٖٗشكاؿ  عاـ  ِٓ)، كفي (ِٖ)عجمكفلزكجة تقي الديف قاضي 

، كمف الحمامات المشيدة (ِٗ)شرع قاضي الحنفية محب الديف بف قصيؼ في بنائو بدمشؽ
بأمر الكالة في طرابمس )الحماـ الصغير( كقد بني في مطمع القرف السابع عشر ليككف كقفا 

)الحماـ الكبير( الذم بناه عثماف باشا  لؾعمى سكر المدينة كتحصيناتيا الدفاعية. ككذ
كجعمو كقفان عمى مدرستو، كحماـ )الحمقة( المعركؼ بحماـ شيخ   (ىػَُٗٔ)الساقزلي سنة 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)ُُُٕ ) 
 

نسبة إلى مالكو )عمي القرقني( الذم كاف يشغؿ ىذا المنصب في العصر العثماني  (َّ)البمد
 ـ(.ُُُٗ-ُّٖٓالثاني )

كالتجار فحسب بؿ تعداه إلى العمماء كمنيـ  كلـ يقتصر بناء الحمامات عمى الحكاـ
عمى سبيؿ المثاؿ خالد بف يزيد الناىض في الطب كالبارع في صناعة األدكية، كقد شيد 

. كالحقيقة ليس القصد مف ذكر (ُّ)حماما بجانب داره بقرطبة ككاف كاسبا في األمكاؿ كالعقار
لسمطة في المدينة العربية اإلسالمية ىذه األمثمة اإلتياف عمى كؿ الحمامات التي شٌيدىا أىؿ ا

 ألنيا جدي كثيرة، إنما القصد منيا ىك البرىاف عمى أىمية المكضكع .
ذا كانت مصادرنا العربية ال تتحدث بإسياب عف الحمامات كقت الرخاء فأنيا كثيران  كا 
ما تتحدث عنيا كقت البالء، السيما عند ذكر الحركب كالككارث الطبيعية كالحرائؽ 

الحمامات  عمى اثرىا تعطمتشيدت بغداد أمطار غزيرة ف ق(ِّّ)ففي سنة يضانات، كالف
كما شيدت  .(ِّ)خربت المنازؿ كمات خمؽ كثير تحت اليدـمف جرائيا ك  ،كاألسكاؽكالمساجد 

ق( حرائؽ راح ضحيتيا رجاؿ كنساء كصبياف كأطفاؿ ِّٔمنازؿ بغداد كحماماتيا في سنة )
 ، إذآثر السيكؿ المسرفة ق(ُٕٕبعمبؾ سنة )كما تعطمت الحمامات في . (ّّ)كأمكاؿ عظيمة

كخرب حيطانو كقد بمغ السيؿ الى ركؤس العمد، ككذلؾ دخؿ المدينة الماء إلى جامع دخؿ 
السيؿ المذككر الحمامات، كغرؽ فييا جماعة مف الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ، كذىب لمناس 

شيدت حمص في التاسع مف محـر .ك (ّْ)ر كاالسكاؽبذلؾ أمكاؿ عظيمة، كما خرب السيؿ الدك 
سيؿ عظيـ غرؽ بسببو خمؽ كثير كلحؽ بالناس ضرره عظيـ، إذ "مات نحك  (ىػّٕٓ)عاـ 

كفي  (ّٓ)مائتي امرأة بحماـ النائب، كف مجتمعات عمى عركس أك عركسيف فيمكف جميعان"
تكاترت األمطار عمى دمشؽ في الميؿ كالنيار فغرقت معظـ منشآت  (ىػٖٔٗ)شتاء عاـ 

المدينة أك تضررت كمنيا حماـ )كفر سكسيا( كحماـ )الكحاؿ( كقد بمغ الماء في األخير حد 
 .(ّٔ)مصاطبو

بفعؿ فاعؿ كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ حماـ )الممؾ  كأحيانا تتعرض الحمامات إلى اليدـ
نصر، كلـ يكف في دمشؽ أحسف منو، خٌربو السمطاف الممؾ السعيد( الكاقع بظاىر باب ال

ىػ( ّٓٗ. كقد أتى ابف طكلكف )ت(ّٕ)(ىػَٕٔ)عاـ في األشرؼ الخميؿ بف المنصكر قالككف 
عمى ذكر حمامات دمشؽ القائمة منيا كالمزالة بأمر السالطيف كالحكاـ كأىميا حماـ 

نياية القرف التاسع اليجرم/ الخامس )الصحف( الذم يقع شرقي الجامع األمكم حيث ىدـ في 
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نقض حماـ )الزيف( كما حكلو  (ىػٖٓٗ)، كفي عاـ (ّٖ)عشر الميالدم كأصبح بيتان لكبار القكـ
بعد أف كشؼ عنو قاضي الشافعية، ككاف لو ذكر في التاريخ ألنو مف الحمامات القديمة في 

ف سميـ  بتعمير ضريح ، كعندما ىـٌ السمطا(ّٗ)دمشؽ كيقع بدرب الحجر شرقي كنيسة مريـ
ليرل ما ىندس مف العمارة، فأمر بشراء  (ىػِّٗ)شكاؿ عاـ  ِالمحيكم بف العربي طمع في 

. كفي عاـ (َْ)حماـ )الجكرة( مف ناظره بمائة دينار ليكسع بو ككاف لصيؽ التربة ككقؼ عمييا
عركفان ، كىك حماـ قديـ كاف م(ُْ)أزاؿ نائب دمشؽ حماـ )تنكز( كجعمو بستانان  ىػ(ِٔٗ)

بدمشؽ أنشأه األمير تنكز اتجاه جامعو كافتتحو في يـك الخميس المكافؽ التاسع عشر مف 
"كاكرم في كؿ يكـ بأربعيف درىمان لحسنو ككثرة ضكئو  (ىػُِٕ)جماد اآلخر عاـ 

 . (ِْ)كرخامو"
تغمؽ االسكاؽ كتعطؿ الحمامات عند الحكادث الكبرل كالمصائب الجساـ، اذ تعطمت ك 

عند كفاة عمي ابف الخميفة الناصر لديف اهلل العباسي  (ىػُِٔ)سنة  يي بغداد فالحمامات ف
اياـ الفتف كاالضطرابات التي كذلؾ كتتعطؿ الحمامات . (ّْ)الذم لقبو ابكه بالممؾ المعظـ

، حيث فتف المماليؾ كتقاتمكا (ىػُٖٓ)تحدث في المدف كمثاؿ ذلؾ ما حدث في دمشؽ سنة 
اشتٌد األمر عمى أىؿ ك  االسكاؽ كأغمقتفيما بينيـ في زمف الممؾ الناصر، فتعطمت الحمامات 

 .(ْْ)عٌدةأبنية دمشؽ، كاقتتمكا قتاال شديدا، كترامكا بالٌسياـ كالٌنفكط، فاحترؽ 
ىػ( في يكمياتو ُِْٖكالحمامات عرضة لمضرر أثناء الحركب فالتاجر حسف )ت

يحصي اإلصابات كاألضرار التي لحقت باألبنية مف جراء الفتنة التي أدت إلى حرب أىمية 
عمت طرابمس الغرب في منتصؼ القرف الثالث عشر اليجرم / التاسع عشر الميالدم،  كقد 
قامت الحرب بيف جيتيف كالىما مزكد بالمدافع مما أدل إلى ىالؾ بعض الناس داخؿ 

، كمف جممة األبنية المتضررة الحماـ الصغير كقبة الحماـ المدينة كضرر بعض أبنيتيا
 . (ْٓ)الكبير

كبشأف الكظيفة فمـ تكف الحمامات مخصصة لالغتساؿ كالنظافة فقط بؿ تعدتيما إلى 
الراحة كاالستجماـ كالشعكر ببيجة الحياة، فيي ممتقى الناس عمى اختالؼ ثقافاتيـ سكاء أكانكا 

يقضكف فييا بعض األكقات يتبادلكف خالليا األحاديث كيتناقمكف مف أىؿ المدينة أـ غرباء 
شأنيا في ذلؾ شأف  (ْٔ)األخبار كاألشعار، كيسمعكف مف بعض ركادىا الطرائؼ كالفكاىات

الخانات التي تأكم المسافريف كتقكـ عمى خدمتيـ؛ كلعؿ مف أسباب تعمؽ أىؿ األندلس 
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لالجتماعات المرحة كاألنس كالميك كالغناء، باالستحماـ ىك أف  الحماـ عندىـ أصبح مركزان 
تتكسر فيو أغالؿ التقاليد كيتنفس فيو الرجاؿ كالنساء معنى الحرية، كربما ليذا السبب كاف 

 شعراء األندلس كثيران ما يذكركف الحماـ في أشعارىـ كقد عبر أحدىـ عف ذلؾ بقكلو: 
 كرئيسو كمنزؿ أقكاـ إذا ما تقابمكا            تشابو فيو كغده

 (ْٕ)ينفس كربي إذ ينفس كربو          كيعظـ أنسي إذ يقؿ أنيسو
كقاؿ أبا جعفر بف ىريرة التطيمي المعركؼ باألعمى الشاعر في كصؼ إحدل 

 الحمامات األندلسية :
 يا حسف حمامنا كبيجتو                 مرأل مف السحر كمو حسف  
 (ْٖ)كالقمب فيو السركر كالحزفي ماء كنار حػكاىما كنؼه                    
 

كعرفت الحمامات كدكر شفاء لمختمؼ األمراض كالعمؿ، السيما العالجية منيا التي 
تكظؼ في استغالؿ المياه الكبريتية الساخنة لعالج األمراض الجمدية كأشيرىا حمامات بكرصة 

كما يكجد مثؿ ىذه الحمامات في بعض المدف  .(ْٗ)في تركيا كحمامات المجر كدكؿ البمقاف
يخرج فييا جبؿ عمى بحيرة عظيمة،  تقكـ كىيمدينة طبرية في االردف، العربية القديمة كمنيا 

ال يحتاجكف إلى  لذلؾ كانكا ،نير، كفييا حٌمة تخرج منيا قنكات إلى الحٌمامات مف أسفمو
، تأخذ ماؤىا مف (ُٓ)حمامات بال كقيدىػ( فييا ثماني َّٖ. كيذكر المقدسي)ت(َٓ)تسخينيا

ككذلؾ مدينة تفميس  (ِٓ)عيف تغمي، كقد شؽ لكؿ حماـ منيا نير، فبخاره يحمي البيكت
مسكرة بسكريف مف طيف فييا حمامات كحمامات طبربة ماؤىا الجكرجية )تبميسي( التي كانت 

تسقاء كقد اقيمت عمى عيكنيا الحارة حمامات استغنت عف اس.(ّٓ)ساخف مف غير نار
. كما تكجد بالقرب مف مدينة مميانة المغربية حمامات بنيت عمى عيكف عذبة الماء (ْٓ)الماء

 .(ٓٓ)حارة يستحـ بيا مف شاء
في ليبيا فمـ يقتصر كجكدىا عمى المناطؽ الصحراكية البعيدة كبعض الكاحات في ك 

.. فحسب بؿ فزاف، كيكف كزٌلة كسككنة كغات كمنطقة شكيرؼ كجبؿ الحساكنة ككادم بي....
. كمعظميا عيكف تفتقر إلى  تعداىا إلى المناطؽ القريبة مثؿ تاجكراء كالعجيالت كالعسو كزمـز
النظافة كالخدمات، ليذا ال غرك أف تتجو أنظار الطرابمسييف في العصر العثماني إلى دكؿ 

المحمية إلى الجكار، كأقربيا تكنس المعركفة بحماماتيا العالجية منذ القدـ. حيث تشير الكثائؽ 
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سفر بعض الشخصيات الطرابمسية أك ممف كانت ليـ مكانة اجتماعية أك مناصب إدارية 
ـ( فضال عف المكسريف، إلى حمامات تكنس ُّٖٓ-ُُُٕكسياسية في العصر القرمانمي)

ـ( سافر رئيس البحرية قاصدان ُِّٖىػ)ُِْٖبقصد العالج. ففي شير ذم الحجة مف عاـ 
، ككانت "عيكنو تعرؼ بالحمة لشدة سخكنتيا، (ٔٓ)مف العاصمة تكنسحماـ )األنؼ( القريب 

. كفي السنة (ٕٓ)كىي مكصكفة بإبراء ذكم العاىات، يطمبكف الجمكس عمى مائيا لمتداكم"
. كتذكر الكثائؽ حماـ آخر (ٖٓ)التالية سافر شيخ البمد إلى الحماـ نفسو بقصد العالج أيضا

لمعالج ىك حماـ )قربص( كقد كصؼ بأنو فيو عيكف ماء كاف يؤٌمو الميبيكف  في ىذا العصر 
. كما تكجد حمامات معدنية كثيرة في مصر منيا حمامات (ٗٓ)كثيرة تميزت بمفعكليا الصحي

التي يؤميا عدد كبير مف المصابيف ببعض األمراض الجمدية لالستحماـ فييا مف أجؿ  حمكاف
كالمغرب ككذلؾ الجزائر  العربي كمنيا. كما تكجد عيكف معدنية في معظـ بقاع الكطف الشفاء
المعدنية الطبية في دىكؾ كالسميمانية  عيكففتتركز معظـ الفي العراؽ أما . (َٔ)السعكديةفي 

حماـ العميؿ الكاقع عمى  أشيرىاكثيرة يقصدىا الناس لمعالج ك كىي  كاربيؿ ككرككؾ كالمكصؿ،
الكاقعة غرب الفرات في محافظة  الينابيع المعدنية الحارة. ك ضفاؼ دجمة جنكب شرؽ المكصؿ

 .(ُٔ)كبيسةك  االنبار كمنيا ينابيع الحقالنية
كلـ تكف الحمامات في المدينة اإلسالمية حكران عمى العامة كالفقراء، بؿ تعدتيما إلى 
السالطيف كاألمراء كالمسؤكليف في الدكلة، طمعا بالشفاء مف سقـ أك عمى إثر العكدة مف 

، كما فعؿ آخر خمفاء ، أك كما فعؿ (ِٔ)بني أمية مركاف بف محمد عند زيارتو لممكصؿ  سفرو
ىػ( ككاف كثير السفر يتنقؿ بيف مدف الشاـ، فمما كصؿ صكر ْٖٓاألمير أسامة بف منقذ )ت

. ككذلؾ كاف يفعؿ أمراء المماليؾ في (ّٔ)دخؿ مع غممانو أحد حماماتيا بقصد الراحة كالنظافة
الشاـ أك ضيكفيـ القادميف مف بمداف أخرل كمنيـ األمير محمد بف جـ بف السمطاف مراد بف 

، ككاف فاران مف أخيو (ىػٖٖٔ)عاـ في محمد بف عثماف الذم أتى حمب بعد مكافقة قايتبام 
قبؿ ىناؾ بمراسيـ مييبة السمطاف بايزيد، ثـ سافر إلى دمشؽ كبرفقتو مائة شخص، حيث أستي 

. كمف الحمامات التي كانت تستقطب (ْٔ)بعدىا تكجو إلى حماـ )الحاجب( بصالحيتيا
، كقد زاره (ٓٔ)(ىػَٔٗ)عاـ في المسؤلييف في دمشؽ حماـ )القاضي الشافعي الجديد( المبني 

 .(ٔٔ)نائب دمشؽ في السنة التالية، كضيافتو في ىذا الحماـ كانت ىائمة
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أحتؿ العثمانيكف دمشؽ بقيادة  (ىػِِٗ)بت مستيؿ رمضاف عاـ كفي يكـ الس 
السمطاف سميـ خاف الذم جاءىا عمى رأس جيش كبير ال قبؿ لممماليؾ بصده فسممت لو 
مفاتيح المدينة دكنما قتاؿ، كقد سجؿ ذلؾ شاىد عياف مف أىؿ دمشؽ األحداث اليكمية التي 

 (ٕٔ)مطاف، كمف ضمنيا دخكلو حماـ )الحمكم(شيدتيا المدينة خالؿ االحتالؿ كتابع أفعاؿ الس
أم بعد  ،الكائف بعمارة قايتبام، ككاف ذلؾ يكـ الخميس المكافؽ السادس مف شير رمضاف

كقد كصؼ  ،كبرفقتو مككب عظيـ يضـ حراسو كمماليكو كعسكره ،كصكلو دمشؽ بستة أياـ
رىـ كمثميا لمعمـ السمطاف سميـ بالكـر كالسخاء حيث أعطى لمف حمؽ لو لحيتو خمسمائة د

 .(ٖٔ)الحماـ
كالشؾ إف أصحاب السمطة كانكا عمى اختالؼ مراتبيـ يرتادكف الحمامات المتميزة 
بفخامة بنائيا كجميؿ خدماتيا، كىـ يعاممكف فييا معاممة خاصة احترامان لمكانتيـ االجتماعية 

صاحب الخراج  كمراكزىـ اإلدارية أك طمعان بعطائيـ، كفي ىذا السياؽ يصؼ المقريزم دخكؿ
ىػ( في عيد الدكلة الطكلكنية حماـ )حمدكيو( ككيؼ أعد ُّٕبمصر أبى زنبكر الماذرائي )ت

لو صاحب الحماـ عند خركجو بغمة مسركجة ممجمة كىك آخذ بركابيا، كعدد مف الغمماف 
. فإذا كاف األمر ىكذا مع صاحب الخراج (ٗٔ)يحممكف مدخنة كماء كرد كغالية كمشط كمرآة

  يككف األمر إذف مع الخمفاء كالسالطيف كالكزراء ؟.فكيؼ 
كيستفاد مف الحمامات في تغسيؿ المكتى أحيانا، السيما المنقطعيف كأبناء السبيؿ أك 

أبك جعفر محمد بف يكسؼ المحدث  العالـ ممف لـ يكف لو أىؿ أك كارث، كمثاؿ ذلؾ لما مات
داد قد كجو جماعة مف شيكده، ق( غسؿ في حماـ ككاف قاضي بغِٓٗفي سنة ) بف التركي

 .(َٕ)فتكلكا تجييزه، فأخرج مف منزلو في عباءة خمقو كلـ يظير لو غيرىا
كطالما شيدت الحمامات حكادث سرقات بعضيا اختص بالمالبس كالمناشؼ 
كاألحذية كالبعض اآلخر اختص بالنقكد، كىك أمر طبيعي ألف الحمامات أماكف عامة معدة 
الستقباؿ الزبائف مف كؿ األطياؼ، سكاء أكانكا مف سكاف الحي أـ طارئيف مف األرياؼ أـ 

سرقة الحمامات في مصادرنا العربية كثيرة، فبعضيا  كحكادثغرباء مف مدف كأقاليـ بعيدة؛ 
ق(، ْٖٕيتزامف مع الككارث الطبيعية كانتشار االمراض كما حدث في حمامات بغداد سنة )

سنة في بغداد  حمامات كسرقت .(ُٕ)إذ سرقت ثياب الناس منيا اثر بدء انتشار الطاعكف فييا
الناس، كذاؾ أف كؿ قكـ منيـ احتمكا  ق(، إذ ظير في ىذا العاـ مف "العياريف ما حيرّٔٓ)
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بأمير فأخذكا األمكاؿ كظيركا مكشكفيف، ككانكا يكبسكف الدكر بالشمكع، كيدخمكف الحمامات 
كلعؿ أطرؼ ما قيؿ عف السرقة في الحمامات العامة ىك  .(ِٕ)كقت السحر فيأخذكف األثكاب"

ى في دمشؽ فسيرؽ ، الذم دخؿ حماـ بف مكسالياشمي ما ذكره الشاعر محمد ابف سكرة
       مداسو فخرج منو حافيان فتذكر الزاىد الكبير )بشر الحافي( كقاؿ في ذلؾ أبيات ظراؼ:

ف فاؽ المنػى طيبان كحرا   إليؾ أذـ حماـ ابف مكسػػى          كا 
 تكاثرت المصكص عميو حتى        ليحفى مف يطيؼ بو كيعرل     

 (ّٕ)دخمت "محمدان" فخرجت "بشرا"       كلـ أفقد بو ثكبان كلكػف             
فالسرقات  كأمر،كلـ تكف حمامات النساء في منأل عف السرقة بؿ ىي في ذلؾ أدىى 

فييا طالت جميع الحاجات التي تعكدت النساء أف يحممنيا إلى الحماـ، كالمالبس كاألحذية 
كأدكات الزينة كالعطكر، كمف ىنا نشأت عادة إيداع األشياء الثمينة لدل المسؤكؿ عف إدارة 

)خزنة( فيو أدراج  الحماـ )معمـ أك معممة( كمنيا النقكد كالحمي، لتحفظ في صندكؽ خاص
محكمة بأقفاؿ كعمييا أرقاـ يستطيع الحمامي بكاسطتيا معرفة أصحاب األمانات عمى كجو 

قطعت يد امرأة في باب زكيمة بالقاىرة بعد  (ىػْٕٔ)الدقة. ففي السابع مف شير رمضاف عاـ 
 .(ْٕ)أف ضربت عمى ساقييا بالمقارع لسرقتيا بعض الحاجات مف حماـ )األدميرم(

ء تتعدل أحيانا المكاـز كالحاجات إلى األطفاؿ حديثي الكالدة كالسرقة في حمامات النسا
جرت العادة في معظـ المجتمعات العربية أف تؤخذ النفساء مع رضيعيا إلى  إذأك تبديميـ، 

الحماـ بعد أياـ مف كالدتيا كي يدىف جسميا بمزيج يستحضر مف بعض األعشاب كالنباتات 
ع مف العالج بقصد إعانتيا عمى استرداد عافيتيا الطبيعية، كتعرؽ عمى دكة بيت النار كنك 

كزيادة حميبيا. أما األطفاؿ فيككنكا عادة في الحجرة الدافئة لعدـ قدرتيـ عمى تحمؿ الحرارة، 
كىنا تتحيف بعض النساء الفرص لتبديؿ كليدتيا بذكر ثـ تخرج. ليس ىذا فقط بؿ في بعض 

تترؾ ليا إحدل األميات كليدىا أك ابنتيا األكقات تجد المعممة نفسيا أماـ أمر اصعب حيف 
 .(ٕٓ)ىركبا مف العار أك خكفا مف األىؿ أك المجتمع

كالحمامات أيضا عرضة لعمميات النصب كاالحتياؿ، فابف طكلكف يصؼ في حكادث 
أحكاؿ مدينة دمشؽ بعدما دخميا عسكر المماليؾ  (ىػٖٓٗ)شير جمادل األكلى مف عاـ 

المصرية ككيؼ عمت الفكضى كالزحاـ في شكارعيا فتخكؼ الناس فمزمكا منازليـ كأغمقت 
المحاؿ التجارية. أما حمامات المدينة فبقيت أبكابيا مشرعة تستقبؿ مف يركـ النظافة 
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أف يحمؽ رأسو كيدلىكو كاالغتساؿ كمنيا حماـ منصكر الذم دخمو مممكؾ "فأمر الصانع 
كيغسمو كأطاؿ المكث، ثـ خرج فادعى انو بجيبو مائة دينار سرقت، فمـ يزؿ بالحاضريف حتى 

 .(ٕٔ)أخذ منيـ ثمثمائة)كذا( درىـ...."
كتصبح بعض الحمامات مسرحا لمقتؿ كالجرائـ، إذ يذكر الخطيب البغدادم حادثة 

 (ٕٕ)ستيف في أحد حمامات مدينة سرخسمقتؿ أبا العباس الفضؿ بف سيؿ المعركؼ بذم الرئا
ق(، كقد غدر بو نفر في الحماـ فقتمكه، فقتؿ بو أمير المؤمنيف المامكف َِِااليرانية سنة )

 .(ٖٕ)مجمكعة مف الرجاؿ
كفي األندلس اتخذت بعض الحمامات مسرحان لمجرائـ السياسية كالغدر، فقد احتاؿ 

عمى طائفة مف رؤساء أعدائو  (ـَُّٓػ/ىْْٓ)صاحب اشبيمية المعتضد باهلل بف عباد سنة 
البربر حتى زاركه كمعيـ مئتا فارس منتخبيف خرجكا بأحسف زم كأجمؿ مىٍرأل قد ركبكا الخيكؿ 
المسكمة كتقمدكا السيكؼ المحالة فأكرميـ ثـ قبض عمييـ كسجنيـ في حماـ )الرقاقيف( حتى 

 .(ٕٗ)ىمككا جميعان 
كتييٌيأ حماماتي المدينة الستقباؿ الجيكش إثر عكدتيا مف المياـ الرسمية، كأحيانا تييٌيأ 
الستقباؿ الجيكش الصديقة قبيؿ كصكليا، كما ىك الحاؿ في حمامات طرابمس التي أعدت 

بأسطكؿ تركي مككف مف اثنتيف  (ـُّٖٓ)مايك عاـ  ُْلمجيش العثماني الذم أبحر في 
. ككاف )عمي الثاني( آخر أمراء الساللة القرمانمية قد (َٖ)ناء طرابمسكعشريف سفينة إلى مي

نظـ حممة لتنظيؼ شكارع المدينة كأكعز إلى ككيؿ األحباس فييا بصيانة كترميـ الحماـ الكبير 
 .(ُٖ)كالحماـ الصغير ظنان منو أف الجيش العثماني جاء لنصرتو ال العتقالو كعزلو

العربية اإلسالمية حمامات تخص الجيش، أم كفيما أعمـ ال تكجد في المدينة 
حمامات عسكرية عامة. كما فعؿ الركماف في بصرل مثال، كفييا حماماف عاماف أحدىما يقع 
جنكب قكس النصر كاآلخر شمالو قرب المعسكر، مما يدعك لالعتقاد بأف أحدىما لمسكاف 

 .(ِٖ)كاآلخر لمجنكد
خدمية، السيما المشيدة مف أجؿ البر كتمحؽ الحمامات أحيانا بالمنشآت الدينية كال

 (ىػُِٔ) عاـابف طكلكف الممحقاف بمارستانو المبني في مصر أحمد كالتقكل، كأقدميا ٌحماما 
ككاف أحدىما لمرجاؿ كاألخر لمنساء، كيذكر المقريزم أف ابف طكلكف قد حبس عميو بجانب 

كما تمحؽ الحمامات في  .(ّٖ)الحماميف مباف كثيرة كشرط أف ال يعالج فيو جندم كال مممكؾ
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القصكر كالقالع كأقدميا حماـ قصر االخيضر المبني عمى ارجح االراء في القرف الثاني 
اليجرم، كتخطيط ىذا الحماـ الذم ما يزاؿ بحالة جيدة ثنائي يتككف مف قاعتيف أحدىما باردة 

 كاألخرل ساخنة.
)تتر( الذم بقي  كفي العصر الفاطمي أعدت بعض الحمامات لدار الكزارة كحماـ

قائمان بخط دار الكزارة الكبرل بالقاىرة حتى القرف التاسع اليجرم، كقد سمي بيذا االسـ نسبة 
إلى أحد مماليؾ أسد الديف شيرككه عـ صالح الديف يكسؼ بف أيكب الذم استكلى عميو بعد 

 .(ْٖ)سقكط الدكلة الفاطمية
لمصكفية، لذلؾ فيي تعرؼ كخصصت بعض حمامات القاىرة في العصر األيكبي 

بيـ كحماـ )الصكفية( الذم كاف قائمان بجكار الخانقاه الصالحي، كقد أنشأه السمطاف صالح 
الديف األيكبي لصكفية الخانقاه كاشترط أف ال يدخمو ييكدم كال نصراني، كقد بقي ىذا الحماـ 

اتخذه صالح الديف ػ كالقرار الذم (ٖٓ)ىػ( ريعو جارم في أكقافيـْٖٓإلى عيد المقريزم )ت
يذكرنا بقرار الخميفة العباسي المتككؿ عمى اهلل الذم منع أىؿ الذمة مف دخكؿ الحمامات 

كما فرض المماليؾ في الشاـ عمى أىؿ الذمة شركط قاسية  .(ٖٔ)العامة في عاصمتو سامراء
ىػ( ككذلؾ في ٕٓٓىػ( في حكادث سنة )ْٕٕإذ يذكر ابف كثير)تلدخكؿ الحمامات العامة. 

ىػ(، انو صدر في دمشؽ قرار يمـز أىؿ الذمة بتصغير العمائـ كمنعيـ مف ٕٓٔحكادث سنة )
رككب الخيكؿ أك البغاؿ كاقتصار رككبيـ عمى الحمير، كاف يككف في رقابيـ كرقاب نسائيـ 
في الحمامات أجراس، أك خاتـ نحاس أصفر، أك رصاص، كال تدخؿ نساؤىـ مع المسممات 

حمامات خاصة، كأف يككف أزار النصرانية مف كتاف أزرؽ، كالييكدية الحمامات، كليكف ليف 
. كيبدك أف أمر التشديد (ٕٖ)مف كتاف أصفر كأف يككف أحد النعميف أسكد مخالفا لمكف األخر

العسقالني ابف حجر استمر طكيال. أذ يذكر الشامية عمى أىؿ الذمة في دخكؿ الحمامات 
نكدم كيقكؿ "ىػ( َّٖسنة )عمى أىؿ الذمة في يؾ ( االجراءات التي فرضيا الممالقِٖٓ)ت

عمى أىؿ الذمة أف يصغركا عمائميـ كأف ال يدخمكا الحمامات مع المسمميف كمف دخؿ منيـ 
فميكف في عنقو جمجؿ أك طكؽ حديد إلى أشياء كثيرة اخترعيا المحتسب تبعان لغيره، فضجكا 

كسأليـ ما يجب  الث عشر المحـرمف ذلؾ كرفعكا أمرىـ إلى السمطاف، فأحضر القضاة في ث
عمييـ! فتقر الحاؿ أف ال يدخمكا الحماـ إال بخيط في رقبة كيككف فيو خاتـ مف حديد أك 
رصاص، كأف ال يتعرض لعمائميـ الممكنة كبرت أك صغرت، كأف نساءىـ يتميزف مف النساء 
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تب عمى المسممات بشيء يككف قدر الكؼ أك أصغر مف لكف عمائـ رجاليف؛ فصنع ذلؾ كك
  .(ٖٖ)"أكابرىـ كالتزمكا بو

 

كألحقت ببعض المجمكعات الدينية الضخمة حمامات خصصت لخدمة أىميا كالعامة، 
في . كحماـ األمير )قكصكف( الذم بناه (ٖٗ))شيخك( كحماـ )المؤيد شيخ( بالقاىرة حماـمثؿ 
تخمك مف ىذه  أما المجمكعات التي .(َٗ)بجكار جامعو الكائف داخؿ باب القرافة (ىػّٕٔ)عاـ 

الخدمة فيصرؼ إلى طالبيا مخصصات شيرية لالستحماـ بالحمامات العامة. كقد يثبت ذلؾ 
  .(ُٗ)في كثيقة الكقؼ كما فعؿ الناصر محمد بف قالككف

كليس غريبان أف يككف الحماـ مأكل لسكف العامميف فيو كالكقاد أك الزباؿ لمراقبة نيرانو 
لحمامات ممجأ لسكف الفقراء كالمجذكبيف كمنيـ عف كثب، لكف الغريب أف تصبح بعض ا

الشيخ يكسؼ اإلقميني الذم أرخ لكفاتو ابف كثير ككاف يعرؼ بيذا المقب ألنو كاف يسكف 
كدفف بتربتو في سفح  (ىػٕٓٔ)عاـ في إقميف حماـ )نكر الديف الشييد( في دمشؽ، كقد مات 

  .(ِٗ)قاسيكف
ي حكػـ دخكؿ المرأة الحمػاـ بمسػكغ        كعمى الرغػـ مف كراىية الفقياء كتشػددىـ ف

، إال أف ذلؾ لـ يمنع المرأة في المدينة العربية اإلسالمية (ّٗ)" سد باب الذريعة إلى المفاسد"
مف ارتياد الحمامات العامة كاتخاذىا أماكف لمتزيف كالتجميؿ كقص الشعر أك تسريحو، فضال 

خمصت كرت المرأة في الحمامات العامة، عف النظافة. كالحقيقة أف أجمؿ المشاىد التي ص
في مخطكط  (ىػٖٗٗ)صكر الفناف قاسـ عمي سنة  إذمف المنمنمات اإليرانية،  الينا

المنظكمات الخمسة المحفكظة بالمتحؼ البريطاني صكرة جميمة تمثؿ عددان مف النسكة 
تعزؼ األنغاـ  يستحٌمف في بركة حماـ كىف يمزحف كيتجاذبف النزكؿ إلى الماء، تطربيف عازفة

ثارة رسـ الفناف عينا غريبة ترقبيف خمسة مف ككتي  عمى عكد. كلجعؿ الصكرة أكثر حركة كا 
( كما كاف لحمامات الرجاؿ ُ-.)الصكرة (ْٗ)شرفة، كزيف المكاف ببعض األشجار كالزىكر

تظير صكرة أخرل مختمؼ الفعاليات التي تمارس  إذنصيب في المنمنمات اإلسالمية أيضا، 
(. كقد خمصت ِ-في الحماـ كالتدليؾ كالحالقة كنشر المناشؼ أك تعميؽ المآزر)الصكرة عادة 

 (.ّ -إلينا مجمكعة مف أدكات االستحماـ محفكظة بعدة متاحؼ )الصكرة 
كالحمامات منذ العصر الركماني عرضة لمرسـ كالزينة فأرضياتيا تكسى عادة 

كمناظر جميمة تنفذ باأللكاف المائية مثؿ  بالفسيفساء أك الرخاـ كجدرانيا تيحٌمى بصكر نساء
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. (ٓٗ)في جية أبى السعكد في جنكب القاىرة (ـُِّٗ)سنة في الحماـ الفاطمي المكتشؼ 
كأحيانا تزيف بتماثيؿ كحماـ )أبى مره ( بمصر كىك مخصص لمنساء كيعرؼ بحماـ زبىاف نسبة 

سر مع سائر التماثيؿ بأمر يزيد بف عبد إلى مالكو زبىاف بف عبد العزيز، ككاف بو تمثاؿ كي 
 ، كلو يقكؿ كريب بف مخمد الجيشاني:(ىػَُْ)سنة في الممؾ 

   (ٔٗ)مف كاف في نفسو لمبيض منزلةه         فميأت أبيض في حماـ زًباف    
كربما ساىمت التماثيؿ المنزكعة مف المدف القديمة في تجميؿ الحمامات فالمقرم       

و عثر في أطالؿ طالقة الركمانية عمى تمثاؿ جارية مف المرمر تحتضف ىػ( ذكر أنَُُْ)ت
صبيا كتنظر في ذعر إلى أفعى تقترب مف كلدىا، كقد كضع ىذا التمثاؿ في حماـ )الشطارة( 

 باشبيمية، كفيو يقكؿ أبك تماـ غالب بف رحاب الحجاـ:
 كالبياض كدميةي مىٍرمرو تيزىى بجيدو             تناىى في التىكردي       
 ليا كلد كلـ تعرؼ حميال              كال ألمت بأكجاع المخاض      

نيا بألحػػاظو ًمراض         ، كلكف                 تتيمى كنعمـ أنيا حجره
(ٕٗ) 

كال شؾ أف بقاء قسـ كبير مف الحمامات في المدف اإلسالمية يعكس صكر مف 
مظاىر الحياة العامة في مختمؼ العصكر، سكاء تمؾ المشاىد التي أسبغتيا ركح القداسة 

 المرتبطة بالعقيدة أـ المكصكلة بالعادات كالتقاليد، كىي جزء مف المكركث الشعبي. 
 :النتائج

 يمكف حصرىا بالنقاط اآلتية: تكصمت الدراسة الى نتائج
ذكر أىـ العكامؿ التي ساعدت عمى انتشار الحمامات في المدينة العربية االسالمية،  -ُ

كمنيا االستثمار بكصفيا مؤسسات تدر عمى اصحابيا أرباحان كثيرة، لذلؾ ال غرك اف 
 تأتي عمى راس المنشآت الخدمية التي تيحبس عمى المباني الدينية. 

أدائيا كتنظيـ شؤنيا كانت تجرم بكساطة المحتسب، طرائؽ ادارة الحمامات كمراقبة  -ِ
 كتسير عمى كفؽ التكجييات الصادرة مف دار الخالفة.

كبشأف الكظيفة فمـ تكف الحمامات مخصصة لالغتساؿ كالنظافة فقط بؿ تعدتيما إلى  -ّ
اختالؼ ثقافاتيـ سكاء  الراحة كاالستجماـ كالشعكر ببيجة الحياة، فيي ممتقى الناس عمى

أكانكا مف أىؿ المدينة أـ غرباء يقضكف فييا بعض األكقات يتبادلكف خالليا األحاديث 
 .كيتناقمكف األخبار كاألشعار، كيسمعكف مف بعض ركادىا الطرائؼ كالفكاىات
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أصبحت الحمامات في بعض البمداف العربية دكر شفاء لمختمؼ األمراض كالعمؿ،  -ْ
منيا التي تكظؼ في استغالؿ المياه الكبريتية الساخنة لعالج األمراض السيما العالجية 

 الجمدية.
طالما شيدت الحمامات حكادث غريبة منيا السرقات، السيما المالبس كالمناشؼ  -ٓ

كاألحذية أك النقكد، كلـ تكف حمامات النساء في منأل عف السرقات بؿ تتعدل أحيانا 
الكالدة أك تبديميـ. كتصبح بعض الحمامات المكاـز كالحاجات إلى األطفاؿ حديثي 

 مسرحا لمقتؿ كالجرائـ كالغدر، كتصفية الخصـك السياسييف.
لقد تطرؽ البحث الى بعض المشاىد التي صكرت جانب مف الحمامات العامة في  -ٔ

ارضيات الحمامات كجدرانيا، اذ  المنمنمات اإلسالمية، ككذلؾ الرسكمات التي تزيف
أك الرخاـ كجدرانيا تيحٌمى بصكر نساء كمناظر جميمة تنفذ  تكسى عادة بالفسيفساء

 باأللكاف المائية.
 

 

 ( حماـ في المنمنمات  ِ-) الصكرة                  في المنمنمات   ( حماـ  ُ-الصكرة
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 ( أدكات زينة اثرية خاصة بالحماـ ّ-) الصكرة
 .االحاالت
 
 

                                                 
التكريتي كبرىاف عبد الكريـ، دار جكرج ككنتنيك، الحياة اليكمية في بابؿ كاشكر، ترجمة كتعميؽ سميـ طو  -ُ

 .ُِّـ(، صُٕٗٗالحرية، بغداد )
كاظـ مجمد كاطع ألزبيدم، العمارة الخدمية في المكصؿ في العصر العثماني، رسالة ماجستير، جامعة  

 . ٕٖـ(، صُٖٗٗبغداد، كمية األداب، قسـ اآلثار)
ِ - Robertson,D.S, Greek and Roman Architecture, Second 

Edition,Cambridge             University, (1971-1974), P.P 258- 259               
                

 ُ،ـَُثركت عكاشو، الفف الركماني، مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر)د.ت( ، ج    
 .    ُْٖ،ص

 ِْٖـ(، صُٖٖٗالككيت)محمد عبد الستار عثماف، المدينة اإلسالمية، مطبعة الرسالة،   - ّ
، ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف ق(َٖٖ)تعبدالرحمف بف محمد ،ابف خمدكف - ْ

 (ـُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ) ،ِط خميؿ شحادة، دار الفكر، بيركت، تحقيؽ عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر،
 .ِْٕ، صُج
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ىػ( االنتصار لكاسطة عقد األمصار، مطبعة االميرية،  َٖٗإبراىيـ بف محمد )ت  ،ابف دقماؽ - ٓ

 َُٓ، صْـ( جُْٖٗ -ىػَُُّمصر)
حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ  ق(،ُُٗ)تالسيكطي، جالؿ الديف - ٔ

 .ُّٓ، صُ، ج(ـُٕٔٗ -ىػ  ُّٕٖ)إبراىيـ، دار إحياء الكتب العربية، مصر، 
 ،ِج (ـُِٗٗ)المسالؾ كالممالؾ، ، دار الغرب اإلسالمي ق(،ْٕٖ)تالبكرم، أبك عبيد عبد اهلل - ٕ

  .ِٖٗص
الكامؿ في التاريخ  الجزرم، تحقيؽ عمر عبد السالـ تدمرم، دار  ق(،َّٔ)تعز الديف ابف االثير، - ٖ

 .ّٖٕ، صٖج ـ (ُٕٗٗىػ / ُُْٕالكتاب العربي، بيركت،) 
ىػ(، ، البداية كالنياية في التاريخ، تحقيؽ عمي شيرم، دار ْٕٕابف كثير، عماد الديف إسماعيؿ الدمشقي) ت 

 .ُّٔ، صُِجـ(، ُٖٖٗ – َُْٖاحياء التراث العربي، بيركت )
، المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، ق(ٕٗٓ)تجماؿ الديفابف الجكزم،  - ٗ

 .ّٕ، صُٕج،(ـُِٗٗ -ىػ  ُُِْ)القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، مصطفى عبد 
، اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفاء، تحقيؽ محمد ق(ْٖٓ، تقي الديف أحمد)تالمقريزم - َُ

 .ْٓ، صِج)د.ت(، لجنة إحياء التراث اإلسالمي،  -ف اإلسالمية ؤ حممي، المجمس األعمى لمشك 
 ِٕ، صِنفسو، جالمصدر  - ُُ

رسـك دار الخالفة، تحقيؽ ميخائيؿ عكاد، مطبعة  ق(،ْْٖ)تالصابي، أبك الحسف ىالؿ بف المحسف -ُِ
 .ُٗص ،ـ(ُْٔٗ-ىػُّّٖالعاني، بغداد)

 .ُُ-سكرة األنفاؿ، جزء مف اآلية - ُّ
كالتكزيع، ، صحيح مسمـ، دار الفكر لمطباعة كالنشر ق(ُِٔ، بف الحاج النيسابكرم)تاإلماـ مسمـ  ُْ -
 .َِْ، صُـ( جُٗٗٗ -ىػُُْٗبيركت)
، ُـ(جُٖٔٗ-ىػَُْٕاأللباني، صحيح سنف ابف ماجة، مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج، الرياض)      
 .ُٓص
 .ِْٔمحمد عبد الستار عثماف، المرجع السابؽ، ص - ُٓ
 .ّْْص، ـ(ُٗٓٗمطبعة السعادة، مصر ) فتكح البمداف،ق(، ِٕٗأحمد بف يحيى)تالبالذرم،  - ُٔ
المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار، دار صادر لمطباعة، بيركت  ق(،ْٖٓتقي الديف)ت المقريزم، - ُٕ

 .َّّ، صُ)د.ت(. ج
 .ّٖص رجع السابؽ،محمد عبد الستار عثماف، الم  - ُٖ
، ُ(، جُّٗٗ)المقريزم، السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، القاىرة  - ُٗ
 .َُْٗ، صّؽ



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)َُُّ ) 
 

                                                                                                                                        
، نقمو ُُٖٖجكف فرانسيس ليكف، مف طرابمس ألي فزاف مذكرات الرحالة اإلنكميزم جكف فرانسيس ليكف - َِ

 .ُٕ(،صُٕٔٗ-ُّٔٗتكنس) -جكدة، الدار العربية لمكتاب، ليبيا إلى العربية مصطفى
صية تتكلى صنعو كبيعو اشتيرت تكنس بصناعة الصابكف عمى مر العصكر حيث كانت الدكلة الحف     

كتعاقب مف يصنعو مف الشعب بالسجف كالغرامة حتى جاء أبك غارس عبد العزيز الذم ألغى احتكار 
الصابكف كأباح لمناس صنعو كجعمو حران. محمد اليادم العامرم، تاريخ المغرب العربي في سبعة قركف بيف 

. كتذكر األنسو تكلمي في ُِٖ( صُْٕٗس )االزدىار كالذبكؿ، شركة فنكف الرسـ كالنشر كالصحافة، تكن
ـ إف الصابكف ال يصنع في طرابمس بؿ يجمب في جرار مف تكنس، ُِٕٗإحدل رسائميا المؤرخة عاـ 

عمى الرغـ مف تكافر النباتات الخاصة بصناعتو، كمف اجؿ ذلؾ تصرؼ مبالغ ىائمة سنكيان ثمنان لمصابكف 
رابمس، ترجمة عبد الجميؿ الطاىر، دار لبيا لمنشر كالتكزيع، المستيمؾ. رييشارد تكلمي، عشرة أعكاـ في ط

 .ْْٓ(،صُٕٔٗبنغازم)
 .َْٓ،صِالمقريزم، الخطط، ج - ُِ
 .ٖٓ، صِالمصدر نفسو، ج- ِِ
 .ُِّ، صُ، ؽِالمقريزم، السمكؾ، ج - ِّ
 .َّٗالمصدر نفسو، ص - ِْ
، ُـ(، ـُّٗٗ) ، بيركتِط حسف عبد الكىاب، تاريخ المساجد األثرية في القاىرة، أكراؽ شرقية، - ِٓ
 .ُّْص
 .َِٕالمرجع نفسو، ص - ِٔ
ىػ(، فكاىة الخالف في حكادث الزماف، تحقيؽ محمد مصطفى، ّٓٗابف طكلكف، شمس الديف محمد )ت - ِٕ

 .ِّ، صِـ(، ، جُْٔٗ-ىػُّْٖالدار المصرية لمتأليؼ كالنشر، القاىرة)
 . ِّْ، صُالمصدر نفسو، ج - ِٖ
 .ِٓٔ، ص ُالمصدر نفسو، ج - ِٗ
ـ( معركفان، بؿ كاف ىناؾ مجمس استشارم ُّٖٓ-ُُُٕلـ يكف نظاـ البمديات في العصر القرمانمي ) -َّ

يرأسو شخص معيف مف قبؿ الكالي أك األمير يدعى )شيخ البمد(، مف ميامو األشراؼ عمى النظافة كمراقبة 
، كيم ارس في الكقت نفسو سمطاف األمف األسكاؽ كاالتصاؿ بأبناء الصناعات كالحرؼ المختمفة كجباية الرسـك

لممحافظة عمى التقاليد كالحريات اإلسالمية، كأحيانا يككف بمثابة حاكـ الصمح في القضايا التجارية البسيطة، 
كيتقاضى شيخ البمد مرتبو مف خزينة الكالية كيعمؿ تحت إشراؼ الكالي مباشرة، عمما بأف نظاـ المشيخة 

 ـ.ُُٓٓد سيطرتيـ عاـ استحدثو العثمانيكف في ليبيا بع
ـ، شركة دار الطباعة الحديثة، طرابمس َُٕٗ -َُٕٖىػ/ ُُّٗ -ُِٖٔبمدية طرابمس في مائة عاـ    
 . ِٗ(، صُِٕٗ)
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مجؿ، طبقات األطباء كالحكماء، تحقيؽ فؤاد سيد، مطبعة المعيد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية،  - ُّ ابف جي

 .ٔٗـ(، صُٓٓٗالقاىرة )
 .َِٖص ُُجالبداية كالنياية، ابف كثير،  .ُُّ، صٕابف االثير، الكامؿ، ج - ِّ
، ِ، تحقيؽ عمر عبد السالـ التدمرم، دار الكتاب العربي، بيركت، طق(ْٖٕ)تالذىبي، شمس الديف - ّّ

 .ِْٖ، صِٔـ، جُّٗٗ -ىػ  ُُّْ
المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية المصرية،  ق(،ِّٕ)تأبك الفداء عماد الديف إسماعيؿ - ّْ
 .ّٖ، صْج
 . ُٔٓ،صُْالمصدر نفسو، ج  -ّٓ

 .ُّٖ، ُّٔ، صُابف طكلكف، المصدر السابؽ،ج - ّٔ
، البداية كالنياية في التاريخ، مكتبة المعارؼ، بيركت ك ق(ْٕٕ، عماد الديف الدمشقي)تابف كثير  - ّٕ

 .ِّّ، صُّـ(، جُٔٔٗمكتبة النصر، الرياض،)
 .ْٖ، صُجالمصدر السابؽ،  ابف طكلكف، - ّٖ
 .ُُّ، صُالمصدر نفسو، ج - ّٗ
 .َٕ، صِالمصدر نفسو، ج - َْ
 .ََُ، صِالمصدر نفسو،ج - ُْ
 .ٗٗص ُْابف كثير، البداية كالنياية في التاريخ، ج - ِْ
الثقافة كاإلرشاد ، النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، كزارة ق(ْٕٖ)تيكسؼ بف تغرم بردم - ّْ

 .ُِّ، صٔـ، جُّٔٗق / ُّّٖ، القكمي، دار الكتب، مصر
 صُْٓ، ُّالمصدر نفسو، ج - ْْ
حسف الفقيو حسف، اليكميات الميبية، تحقيؽ عمار جحيدر، مطابع المؤسسػػػة العممية لمكسائؿ التعميمية،  -ْٓ

 .ْٕٕ، ّٕٕ، ٕٖٔ، ّٖٔ، َُٔ، ْٖٓ، ُٗٔ، َُِ،  صِ( جََُِحمب)
، ِالديارات، تحقيؽ ككركيس عكاد، مطبعة المعارؼ، ط ق(،ّٖٖأبك الحسف عمي)ت الشابشتي، - ْٔ

 .ُٖٗ(، صُٔٔٗ-ُّٖٔبغداد)
تاريخ كحضارة اإلسالـ في األندلس، مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة كالنشر،  السيد عبد العزيز سالـ، - ْٕ

 .َِٗـ( صُٖٓٗاإلسكندرية )
 .َُِ-َِٗالمرجع نفسو، ص - ْٖ
اركؽ أحمد شعباف، عمارة حماـ ضرغكث بطرابمس ليبيا بيف األسس اليندسية كالجمالية، مجمة البحكث ف - ْٗ

 .ُٔٓك (، صُٖٖٗالتاريخية، العدد األكؿ، السنة العاشرة )
ىػ(، آكاـ المرجاف في ذكر المدائف المشيكرة في كؿ مكاف عالـ ْإسحاؽ بف الحسيف المنجـ )ت. القرف - َٓ

 .َٔىػ، صَُْٖالكتب، بيركت، 
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، احسف التقاسيـ في معرفة االقاليـ، دار صادر بيركت، ق(َّٖ)تالمقدسي البشارم، ابك القاسـ - ُٓ

 .ُُٔ، صُُٗٗ
 ُٖٓالمصدر نفسو، ص  - ِٓ
 .َّْ، صِ، جُّٖٗصكرة األرض، دار صادر، بيركت،  ق(،ّٕٔمحمد النصيبي)ت ابف حكقؿ، - ّٓ
 .ّٔ، ص ِ، جُٓٗٗدار صادر، بيركت، ، ِط، معجـ البمداف، ق(ِٔٔ)تياقكت الحمكم - ْٓ
، )د.ت(، بيركت ،آثار البالد كأخبار العباد، دار صادر، ق(ِٖٔ)تالقزكيني، زكريا بف محمد - ٓٓ
 .ِّٕص
 .ِٖٕ،ص ِحسف الفقيو حسف، اليكميات الميبية، ج -ٔٓ

 السييمو دار المغربالكزير السىراج ، الحمؿ السندسية في األخبار التكنسية، تحقيؽ محمد الحبيب  - ٕٓ
 . ْٖٓ، صُـ ( ،ُٖٓٗاإلسالمي، بيركت )

 .َّّ، صِحسف الفقيو حسف، اليكميات الميبية، ج - ٖٓ
 .ُٕٗ، ّْٓ، َّْ، ِّّ، صِالمصدر نفسو ،ج - ٗٓ
تذكرة أكلي النيى كالعرفاف بأياـ اهلل الكاحد الدياف كذكر حكادث  ،ابراىيـ بف عبيد آؿ عبد المحسف  - َٔ

 .ّْ، ص.ٓ، جََِٕ، -ىػ  ُِْٖالرشد، الرياض،  الزماف، مكتبة
ناىدة الطمباني، استخداـ مياه الينابيع المعدنية الطبية في التراث العراقي، الندكة القطرية السادسة لتاريخ  - ُٔ

 .َْٔص (،َُٗٗ)العمـك عند العرب، مركز احياء التراث، جامعة بغداد، 
، ِـ(جُٕٔٗ-ىػُّٕٖالمكصؿ، تحقيؽ عمي حبيبو، القاىرة )، تاريخ ق(ّّْ، ابك زكريا)تاالزدم - ِٔ
 .ٕٓص
، كتاب االعتبار، تحقيؽ فميب حتي، مطبعة جامعة برنستكف، الكاليات ق(ْٖٓ)تأسامة بف منقذ - ّٔ

 .ُّٕ( صَُّٗالمتحدة،)
 ّْ، صُؽ ابف طكلكف، فكاىة الخالف في حكادث الزماف، - ْٔ
 .ِّْ، صُالمصدر نفسو، ؽ - ٓٔ
 .ِّٓ، صُفسو، ؽالمصدر ن - ٔٔ
حماـ الحمكم: مف أحسف حمامات دمشؽ كينسب إلى األمير عز الديف أيبؾ الحمكم، الذم انشأه  - ٕٔ

، ُّىػ. ابف كثير، البداية كالنياية في التاريخ، جْٗٔبمسجد القصب كقد كممت عمارتو في شكاؿ عاـ 
 .  ّٔ، صُْ، جّّٗص
 .ِّ، صِابف طكلكف، المصدر السابؽ، ؽ - ٖٔ
 ّ(،جُُٗٗ -ُُُْمقريزم، المقفى الكبير، تحقيؽ محمد اليعالكم، دار الغرب اإلسالمي، بيركت )ال - ٗٔ
 .ْٗٔ،ص
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، دراسة كتحقيؽ ُ، تاريخ بغداد أك مدينة السالـ، جق(ّْٔابي بكر احمد)ت الخطيب البغدادم، - َٕ

 .ِٓٔص  ،ْمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، )د.ت(، ج
 ُِْ، صُٔالمنتظـ، جابف الجكزم،  - ُٕ
 ُٕ،صُٖالمصدر نفسو، ج - ِٕ

 .ْٖٗ، صّ، جالمصدر السابؽالخطيب البغدادم،  - ّٕ
ـ( ُُٓٗمحمد عبد الغني حسف، مالمح مف المجتمع العربي، دار المعارؼ لمطباعة كالنشر، مصر) 

 .ٖٓص
 .ِٗٔ، صّ، ؽِالمقريزم، السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ، ج - ْٕ
 .ُِٓ، ص(ُٔٔٗ)منير كياؿ، الحمامات الدمشقية كتقاليدىا، دمشؽ،  - ٕٓ
 .َُِ، صُابف طكلكف، المصدر السابؽ، ؽ - ٕٔ
مدينة قديمة مف نكاحي خراساف كبيرة كاسعة كىي بيف نيسابكر كمرك في كسط الطريؽ، بينيا سرخس:  - ٕٕ

 .َّٖص ،ّ. ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، جكبيف كؿ كاحدة منيما سٌت مراحؿ
 .ّٖٗ، صُْالخطيب البغدادم، ج - ٖٕ

 .ِٓٗ، صّ، البياف المغيرب في أخبار األندلس كالمغرب، جق(ٓٗٔ)ت نحكابف عذارم المراكشي - ٕٗ
-ُّٓٗ، دار الفرجاني، طرابمس )ُُُٗ-ُّٖٓكاكيا، ليبيا خالؿ االحتالؿ العثماني الثاني - َٖ

 .ِٕـ(،صُٕٓٗ
 .ّٖٔ، صِالميبية، جحسف الفقيو حسف، اليكميات  - ُٖ
 .ٔمنير كياؿ، المرجع السابؽ، ص - ِٖ
 .َْٓ، صِالمقريزم،  الخطط، ج - ّٖ
 .َٖ، صِالمصدر نفسو، ج - ْٖ
 .ٖٓ، ، صِالمصدر نفسو، ج - ٖٓ
 .   ٖٓـ(،صُُٕٗنظمي زاده مرتضي، كمشف خمفا، نقمو إلى العربية مكسى كاظـ نكرس، النجؼ) - ٖٔ
 َّٓكَِٓ،صُْفي التاريخ،جابف كثير، البداية كالنياية  - ٕٖ
، إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيؽ حسف حبشي، ق(ِٖٓ)تبف حجر العسقالني، أبك الفضؿ أحمد - ٖٖ

 .ِّٖ، صّ، ج(ـُٗٔٗىػ، ُّٖٗ)لجنة إحياء التراث اإلسالمي،  -المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية 
 .ِْٕمحمد عبد الستار عثماف، المرجع السابؽ، ص - ٖٗ
 .َّٗ، صُ، ؽِالمقريزم، السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ،ج - َٗ
 .ِٖٔ، ِْٕمحمد عبد الستار عثماف، المرجع السابؽ، ص - ُٗ
 .ِٖٗ، ُِٔ، صُّابف كثير، البداية كالنياية في التاريخ، ج - ِٗ
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ـ( ُِٗٗىػ/ُّْٖالمدخؿ، المطبعة المصرية، مصر ) ق(،ّٕٕأبك عبد اهلل العبدرم)ت ابف الحاج، -ّٗ
 . ْْ، صِج

(، ُُٖٗ-َُُْزكي محمد حسف، التصكير في اإلسالـ عند الفرس، دار الرائد العربي، بيركت ) - ْٗ
 .ِٖ، الشكؿِٗ، المكحةْٓ-ّٓص
 .ُ، لكحُِالمرجع نفسو، ص - ٓٗ

اليسكعييف، بيركت  اآلباءالكالة ككتاب القضاة، مطبعة  ق(،َّٓأبك عمر محمد)ت الكندم، - ٔٗ
 .ِٕص ـ(،َُٖٗ)

، نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب، تحقيؽ ق(َُُْ)تالمقرم، أحمد بف محمد التممساني - ٕٗ
                                                                              .ّٕ، صِـ(، جُٖٔٗىػ/ُّٖٖإحساف عباس، بيركت )
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