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 ممخص البحث:

وقد تصدى فقياء المسمميف لمكتابة يعتبر الديف والعقيدة مف أىـ العوامؿ التى تؤثر عمى العمارة بكافة أشكاليا وعناصرىا، 
فى " أحكاـ البناء "، فأفردوا ليا أبوابا فى كتب الفقو، وتطور األمر إلى أف كتبوا فييا كتبا مستقمة، وأسيـ ىذا التراث 

ايير التصميمية المعمارية حرص المعماريوف عمى مراعاتيا في العمارة الداخمية الفقيي فى وضع مجموعة مف المع
 .اإلسالميةوالخارجية لممنشآت 

وكانت الحمامات اإلسالمية مف بيف المنشآت التى روعى فى عمارتيا توجييات الفقياء، وصنفت كتب مستقمة عف 
مراعاتيا عند بناء الحماـ،والصورة التى ينبغى أف يكوف عمييا الحمامات تناولت اجتيادات لمؤلفييا تتعمؽ بالشروط الواجب 

مسمخ الحماـ وبيت الحرارة والمغاطس والمستوقد، واألحواض واألرضيات واألسقؼ والجدراف، وكانت تمؾ الشروط تراعى 
 إلى حد كبير عند بناء الحمامات .

ضارات السابقة وبصفة خاصة الحضارتيف اليونانية ورغـ أف الحضارة اإلسالمية قد ورثت فكرة الحمامات العامة عف الح
 والرومانية، لكف الصياغة المعمارية لمحماـ اإلسالمى اختمفت عف مثيمتيا فى الحمامات السابقة.

التزمت الحمامات اإلسالمية في نظـ تشغيميا بالضوابط الفقيية، فخصصت حمامات لمرجاؿ وأخري لمنساء، وصممت 
ريقة معينة تتوافؽ مع األحكاـ الفقيية لطيارة الماء، كما تأثرت المكونات الداخمية لمحمامات بالقيـ أحواض المياه وقنواتو بط

 الدينية اإلسالمية.

تناوؿ الفقياء فى كتاباتيـ مسائؿ متنوعة تتعمؽ بعمارة الحمامات مف وجية النظر الشرعية، وقد تـ تطبيؽ ىذه اآلراء 
 الفقيية فى عدد كبير مف الحمامات فى العالـ اإلسالمي وىو ما ستكشؼ عنو ىذه الدراسة. 

Abstract: 

     Religion and faith are of the most factors that affect all architectural forms and 

components. Muslim clerks used to write about :( the regulations of building). They specified 

chapters in fiqh (jurisprudence) books, that they even wrote independent books. That 

jurisprudential heritage has contributed in putting a group of design and architectural criteria 

that the architects were keen on taking into consideration inside and outside Islamic 

buildings. The Islamic hammams were among buildings that took jurisprudential 

directions into consideration in their building. 
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      Independent books were compiled about hammams conveying judgments of scientists 

concerning the conditions that should be applied during building the hammam and the shape 

of changing room (maslakh) ,warm room (Bait awal), heat room (Bait harara) , ovens, sinks, 

floors, roofs and walls. These conditions were greatly considered during building hammams . 

Although the Islamic civilization inherited the idea of public hammams from the previous 

civilizations especially the Roman and Greek civilizations ,nevertheless, the architectural 

form of Islamic hammam were different from those of previous hammams . Islamic 

hammams adhered to religious regulations in working system. They assigned hammams for 

men and others for women. Bathtubs and waterways were designed in a specific way 

according to the jurisprudential rules of water cleanliness. The inside components of 

hammams were affected by Islamic values. Muslim scholars conveyed different issues in 

their writings related to the architecture of hammams from Islamic point of view.    Those 

jurisprudential opinions were applied in a lot of hammams in the Islamic world that will be 

conveyed in this study. 

 :مقدمة البحث
العمارة بصفة عامة تتأثر بعدة مؤثرات أساسية ىى : الديف، والبيئة والمناخ، والعرؼ يتفؽ مؤرخوا الفف والعمارة عمى أف 

والعادات والتقاليد، والعمارة اإلسالمية ال تخرج عف ىذه المؤثرات، فيى انعكاس مباشر لممعايير والقيـ الدينية المستنبطة 
عة اإلسالمية، لقد كانت حياة المجتمع  اإلسالمي تدور كميا فى فمؾ الشريعة اإلسالمية التى كانت تمثؿ المظمة مف الشري

القانونية لجميع المسمميف ابتداء مف عيد النبي عميو السالـ حتى نياية العصر العثماني حيف حمت القوانيف الوضعية محؿ 
، وكاف لمفقياء وعمماء الديف تأثير قوي فى توجيو المجتمع والتأثير عمى أفراده، وامتد ىذا التأثير إلى (1)األحكاـ الشرعية

 مجاالت مختمفة ومنيا مجاؿ العمارة . 
وتأتى الحمامات اإلسالمية ضمف أنواع العمائر اإلسالمية المختمفة التى تأثرت عمارتيا بالضوابط والقيـ الدينية التى 

، مستيدفا إبراز الضوابط (2)ياء مف الكتاب والسنة، وقد رأيت أف أفرد ىذا البحث لدراسة ىذا الموضوع الدقيؽاستمدىا الفق
والمعايير الدينية التى أثرت عمى عمارة الحماـ اإلسالمي، وتقديـ نماذج تطبيقية جديدة مف الحمامات اإلسالمية التى 

 التزمت بيذه المعايير.
عف نشأة  موجزةلضوابط الفقيية لعمارة الحمامات اإلسالمية، أف نعطى لمقارئ لمحة يجدر بنا قبؿ الخوض في او 

الحمامات اإلسالمية، ودوافع إنشائيا، ودورىا فى الحياة االجتماعية واالقتصادية والدينية في المجتمع اإلسالمي، 
 وتخطيطيا المعماري.

مى فى العصور الوسطى، وكاف الحماـ والجامع والسوؽ ودار لعبت الحمامات  العامة دورا بارزا فى حياة المجتمع اإلسال
 اإلمارة يمثموف العناصر األساسية فى أى مدينة إسالمية  .

                                                           
(1)

َ، 2010ِب٠ٛ  28-23اٌّئرّو اٌلٌٚٝ األٚي ٌٍزواس اٌؼّوأٟ فٝ اٌلٚي اإلٍال١ِخ، ِؾّل ػجل اٌَزبه ػضّبْ، فمٗ اٌؼّبهح ث١ٓ اٌجؾش ٚاٌزؼ١ٍُ،  

 . 3ص
(2)

ٍخ رطج١م١خ رقزٍف ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٓ كهاٍخ أٍزبمٔب اٌلوزٛه ِؾّل ػجل اٌَزبه ػضّبْ اٌٍِّٛٛخ " فمٗ ػّبهح اٌؾّبِبد فٝ اٌؼظو اٌؼضّبٟٔ، كها 

هح ػٍٝ صالصخ ِٓ اٌؾّبِبد فٝ طؼ١ل ِظو " ٚإٌّشٛهح ػّٓ أػّبي اٌّئرّو اٌواثغ ٌّلٚٔخ ا٢صبه اٌؼضّب١ٔخ " اٌزؤص١واد األٚهث١خ ػٍٝ اٌؼّب

١خ فٝ أؽىبَ َ، وْٛ اٌّغبي إٌظوٞ ٌلهاٍخ أٍزبمٔب  ٘ٛ وزبة إٌّبٚٞ " إٌي٘خ اٌي2001٘اٌؼضّب١ٔخ ٚآ١ٌبد اٌؾفع ٚاٌزو١ُِ"، ىغٛاْ، رٌٛٔ، 

ف١مزظوػٍٝ صالصخ ؽّبِبد ثظؼ١ل ِظو ، فٝ ؽ١ٓ أْ كهاٍزٕب ِغبٌٙب إٌظوٞ ع١ّغ وزت اٌفمٗ، ، أِب اٌّغبي اٌزطج١مٟ اٌؾّبِبد اٌشوػ١خ ٚاٌطج١خ"

خ، ١ٌٌٚ ِمزظوا فؼال ػٓ ٚصبئك اٌؾّبِبد، أِب ِغبٌٙب اٌزطج١مٟ ف١شًّ ّٔبمط ِقزٍفخ ِٓ أٔؾبء اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ ، ِٚٓ ع١ّغ اٌؼظٛه اإلٍال١ِ

 ػٍٝ اٌؼظو اٌؼضّبٟٔ.
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وقد ورثت الحضارة اإلسالمية فكرة الحمامات العامة عف الحضارات السابقة وبصفة خاصة الحضارتيف اليونانية 
، كما أف وظيفة الحماـ (3)اختمفت عف مثيمتيا فى الحمامات السابقة والرومانية، لكف الصياغة المعمارية لمحماـ اإلسالمى

اإلسالمي طبعت بطابع ديني يتمشى مع متطمبات الشرع الحنيؼ، يبدأ بستر الجسد حسب شروط معينة، ومرورا بطريقة 
تجميمية وصحية أصبحت اإلغتساؿ الخاضعة لتعاليـ الفقو اإلسالمي المستندة أساسا إلى السنة النبوية، وانتياء بممارسات 

 . (4)مف الوظائؼ االجتماعية المرتبطة مباشرة بالحماـ
ويمكف القوؿ أف التردد عمى الحمامات العامة كاف سمة اجتماعية فى المجتمع اإلسالمى فى العصور الوسطى، ولـ يكف 
ذلؾ األمر قاصرا عمى الفقراء ومتوسطى الحاؿ فقط، بؿ كانت الحمامات تجتذب كذلؾ بعض األغنياء واألمراء وأفراد 

يؤالء األغنياء داخؿ الحماـ تختمؼ كثيرا عف تمؾ التى تعطى تقدـ للتى الطبقة الحاكمة، وبطبيعة الحاؿ فقد كانت الخدمة ا
، كذلؾ كاف التردد عمى الحمامات مفتوحا لكال الجنسيف الرجاؿ والنساء عمى الرغـ مف الجدؿ الذى دار بيف (5)لعامة الناس

وأخرى  ،لمرجاؿالنيار  خالؿالفقياء حوؿ حرمة ذىاب النساء إلي الحمامات، وكانت بعض الحمامات تخصص أوقاتا 
لمنساء، والبعض اآلخر كاف يخصص أياما بعينيا لمرجاؿ وأخرى لمنساء، ىذا بالنسبة لمحمامات المفردة، أما الحمامات 
المزدوجة فقد كانت تضـ قسميف أو حماميف متالصقيف أحدىما لمرجاؿ واآلخر لمنساء ولكؿ واحد منيما مدخمو الخاص 

 مة، فيما عدا المستوقد فإنو غالبا ما يكوف مشتركا بيف الحماميف، ويكوف لو مدخؿ خاص .ووحداتو المعمارية المنفص
لـ تقتصر أىمية الحمامات فى العصور اإلسالمية عمى االستحماـ والنظافة والتطير فحسب، بؿ مثمت الحمامات أيضا 

بمثابة " منتدى اجتماعى " يمتقى فيو مؤسسات اجتماعية لمرجاؿ والنساء عمى حد سواء، فبالنسبة لمرجاؿ كاف الحماـ 
األصدقاء يناقشوف فيو الموضوعات المختمفة، ويتبادلوف وجيات النظر فى األمور السياسية واألحداث اليومية، ونفس 
األمر بالنسبة لمنساء حيث كاف الذىاب إلى الحماـ بالنسبة لمنساء يمثؿ فرصة ليف لإلنطالؽ خارج المنزؿ لمترويح عف 

 (6)االجتماع بصديقاتيف، كذلؾ كاف الحماـ يمثؿ مكانا شاعريا وىادئا لبعض كبار التجار لعقد الصفقات التجاريةأنفسيف و 
. 
واعتبرت الحمامات فى العصور الوسطى بمثابة معاىد لمتجميؿ تيرع إلييا الكثيرات مف النساء لمعناية بأنفسيف وإلبراز  

الج كثير مف األمراض وبصفة خاصة األمراض الجمدية كالجرب والبرص، جماليف وفتنتيف، وكاف لمحماـ دور كبير فى ع
كذلؾ كاف األطباء ينصحوف مرضى الروماتيـز وأمراض المفاصؿ بالذىاب إلي الحماـ، كذلؾ كانت بعض عمميات التجبير 

 تتـ داخؿ الحمامات . 
اعية أبرزىا حفالت الزواج وحفالت الختاف، وفضال عما سبؽ فقد كاف لمحماـ مشاركة فعالة فى عدد مف اإلحتفاالت اإلجتم

 . (7)وجرت العادة أف يذىب العروساف إلي الحماـ فى موكب كبير يعرؼ باسـ " زفة الحماـ"
كاف لمحماـ أيضا دور غير مباشر فى نظافة أحياء المدف اإلسالمية إذ كاف يتـ تجميع قمامة الحى فى الحماـ الستغالليا 

 .  كوقود لتسخيف مياه الحماـ
أما بالنسبة لمتخطيط المعماري لمحمامات اإلسالمية فكانت تشتمؿ عادة عمى مدخؿ ضيؽ حتى ال تدخؿ تيارات اليواء إلي 
داخؿ الحماـ فتؤذى المستحميف بالداخؿ، ويؤدى ىذا المدخؿ إلي دىميز منكسر فى نيايتو يوجد القسـ األوؿ مف أقساـ 

 الحماـ الثالثة وىى عمى النحو التالي :
                                                           

(3)
 . 248َ، ص 1988، اٌى٠ٛذ، 128ِؾّل ػجل اٌَزبه ػضّبْ، اٌّل٠ٕخ اإلٍال١ِخ، ٍٍٍَخ ػبٌُ اٌّؼوفخ هلُ  

(4)
اٌي٠زٛٔخ، ػٍٝ اٌظٌٟٛ، اٌؾّبَ اإلٍالِٟ، لواءح فٝ اٌفىو اٌّؼّبهٞ ٚاٌؼّوأٟ اٌؼوثٟ ٚاإلٍالِٟ، اٌّؼٙل اٌؼبٌٝ ألطٛي اٌل٠ٓ، عبِؼخ  

 .318-317َ، ص 2008
(5)

 .134َ، ص 2002كٜ شبثوٚي، اٌّظو٠ْٛ اٌّؾلصْٛ، كهاٍخ فٝ ػبكاد ٚرمب١ٌل ٍىبْ ِظو اٌّؾلص١ٓ، روعّخ ى١٘و اٌشب٠ت، اٌمب٘وح،  
(6)

 .19َ.، ص 2007ِؾّل ػٍٝ ػجل اٌؾف١ع، ؽّبِبد اإلٍىٕله٠خ  فٟ اٌمو١ٔٓ اٌزبٍغ ػشو ٚاٌؼشو٠ٓ، ِىزجخ اإلٍىٕله٠خ،  

(
7

َ.، 1980( ِؾّل ١ٍف إٌظو أثٛ اٌفزٛػ، ِٕشآد اٌوػب٠خ االعزّبػ١خ ثبٌمب٘وح ؽزٝ ٔٙب٠خ ػظو اٌّّب١ٌه،هٍبٌخ كوزٛهاٖ، و١ٍخ ا٢كاة ثَٛ٘بط، 

 .164ص 
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، وفى تونس يعرؼ باسـ " المحرس" أو " بيت البدؿ"، وىو القاعة الباردة المخصصة لخمع القسـ األوؿ : المسمخ أو المشمح
، وتطؿ عميو ببائكة مف العقود اإليوانات عدد مفساحة كبيرة فى الوسط يمتؼ حوليا يشتمؿ عمى و  المالبس، واالستراحة،

المسمخ أماكف لخمع المالبس ومساطب لجموس المستحميف، ومكاف لجموس  التى تستند عمى مجموعة مف األعمدة، ويضـ
، ويتوسط أرضية المسمخ  معمـ الحماـ، وقد يمحؽ بو فى الطابؽ العموى مقاصير لالستجماـ، تؤجر لمقادريف وعمية القـو

اء األخرى مف الحماـ أو عادة فسقية أو نافورة لمماء البارد، وغالبا ما يكوف سقؼ المسمخ مرتفعا عف بقية أسقؼ األجز 
 .(5)لوحة  وحماـ تشمبيرلي طاش باستنبوؿ، يغطي بقبة كبيرة كما في حماـ المؤيد شيخ بالقاىرة

وحرارتو متوسطة معتدلة،  ، وىو القاعة الدافئة بالحماـ،القسـ الثانى : القسـ األوسط مف الحماـ ويعرؼ باسـ " بيت أوؿ "
وتشتمؿ عمى أواويف ومساطب أيضا، وغالبا ما يكوف بيا دورات لممياه، وقد يمحؽ بيا خموة لألدوية والدىوف، وخموة النورة 

 إلزالة الشعر، وقد يمحؽ بو أيضا مكاف لتجبير الكسور .
أو " الحجرة الساخنة " وىى أشد أجزاء  ،فقط القسـ الثالث : وىو األخير ويعرؼ باسـ " بيت حرارة ثانى " أو بيت حرارة

ويشتمؿ بيت الحرارة عادة عمى إيوانات أربعة متعامدة  الحماـ حرارة وبخارا، وبوسطو فسقية أو فوارة تفور بالماء الساخف،
) لوحة دوفى زواياه توجد مجموعة مف الخموات بداخميا المغاطس التى تستخدـ فى االستحماـ وأحواض الماء الساخف والبار 

 . (2) لوحة  ، وغالبا ما يكوف سقؼ بيت الحرارة عبارة عف قباب معقودة بالجامات والزجاج المموف( 7 -6
وفى بعض حمامات العالـ اإلسالمي ومنيا حمامات بالد الشاـ، وحمامات تونس والمغرب، يتضمف الحماـ ثالثة بيوت 

تيف فقط، يطمؽ عمى البيت األوؿ فى حمامات بالد الشاـ اسـ " لمحرارة عمى عكس الحمامات المصرية التى تشتمؿ عمى بي
الوسطانى البراني"، أو  " الوسطانى األوؿ " ، يقع بعد المسمخ مباشرة،  ويطمؽ عمى البيت الثاني فى بالد الشاـ اسـ " 

الوسطى"،  يميو (، وفى المغرب يسمونو " 6( ، وفى تونس يسمونو " البيت الوسط") شكؿ 4الوسطانى الجوانى") شكؿ 
 (.3البيت الثالث ، وىو يمثؿ القسـ الحار أو الساخف بالحماـ المشتمؿ عمى الخالوى المعدة لالغتساؿ ) لوحة 

والمنشر، ويقع المستوقد خمؼ بيت الحرارة ويتـ فيو   ) الوجاؽ( ويمحؽ بكؿ حماـ بعض الممحقات مف أىميا المستوقد
تسخيف الماء الالـز لالغتساؿ، أما المنشر فيو عبارة عف مكاف واسع تنشر فيو فوط الحماـ، كما يخزف فيو الحطب 

 والخشب الالـز لوقود الحماـ.

 الدوافع الدينية لبناء الحمامات : 
اء الحمامات اإلسالمية، حيث كاف بناؤىا استجابة لمتوجييات الدينية بالحث عمى تعتبر الدوافع الدينية أحد أىـ األسباب لبن

النظافة والتطير، مصداقا لقولو تعالى " إف اهلل يحب التوابيف ويحب المتطيريف" وقولو عميو السالـ " الطيور شطر اإليماف 
كالصالة والطواؼ ومس المصحؼ، وحثت "، كما أف اإلغتساؿ مف الجنابة أو مف الحيض والنفاس شرط لصحة العبادات 

، لذا يالحظ ارتباط الحماـ التوجييات النبوية عمي استحباب االغتساؿ في مناسبات بعينيا مثؿ صالة الجمعة والعيديف
 .بالمسجد فى المدف اإلسالمية

ع عف إدخاؿ الناس إلى ونظرا ألىمية الحماـ فى حياة المجتمع اإلسالمي فقد ذىب الفقياء إلى أف صاحب الحماـ إذا امتن
 . (8)الحماـ، وىـ محتاجوف إليو، لـ ُيمّكف مف ذلؾ، وُألـز ببذؿ ذلؾ بأجرة المثؿ

عمى المساجد والمدارس والخانقاوات  اكذلؾ لوحظ ارتباط كثير مف الحمامات باألوقاؼ، فكاف عدد كبير منيا وقف
عمى و فباإلضافة إلى تحقيؽ ىدؼ الطيارة والنظافة، تساعد الحمامات عمى توفير دخؿ ثابت لجية الوقؼ، والبيمارستانات، 

                                                           
(8)

 . 76، ص 6ِغّٛػخ ِٓ اٌّئٌف١ٓ، ِغٍخ اٌجؾٛس اإلٍال١ِخ، اٌوئبٍخ اٌؼبِخ إلكاهاد اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚاإلفزبء ٚاٌلػٛح ٚاإلهشبك، ط 
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، وحماـ الساباط كاف موقوفا عمى (9)كاف حماـ الصوفية وقفا عمى خانقاة سعيد السعداء بالجماليةسبيؿ المثاؿ فى مصر 
، (11)ة عمى المدرسة الطيبرسية المجاورة لمجامع األزىر، وحماـ القاضى كاف حصة منو موقوف(10)البيمارستاف المنصوري

، وحماـ الذىب باإلسكندرية كاف ثمثيو وقفا (12)وحماـ الخراطيف كاف موقوفا عمى مدرسة جماؿ الديف األستادار بالجمالية
حماـ ، وفى حمب نجد أف حماـ أغمبؾ كاف موقوفا عمى جامع أغمبؾ بمحمة الباب األحمر، و (13)عمى جامع العطاريف

، وكاف (14)الدريجات بمحمة سويقة عمى كاف موقوفا عمى جامع تغرى بردى المعروؼ بجامع الموازيني بمحمة ساحة بزة
حماما كميا تابعة لألوقاؼ ) الحبوس(، وفى بالد األناضوؿ ألحقت ببعض  21يوجد فى مدينة فاس قبؿ االحتالؿ الفرنسي 

يا النزالء والمسافروف فيتطيروف ويغتسموف بيا أثناء رحمتيـ، ومف أمثمتيا خانات الطرؽ حمامات، أوقفت هلل تعالى ليدخم
ومف الحمامات الموقوفة عمى المساجد  ،(15)خاف السمطاف بمدينة آقسراى، وخاف السمطاف بمدينة قيصرى، وخاف قره طاى

ذه الحمامات الموقوفة كاف الحماـ الممحؽ بمسجد  خواند خاتوف بمدينة قيصري، وحماـ مجمع السميمانية باستنبوؿ، وى
أكثرىا تؤجر مف جانب ناظر الوقؼ إلى مستأجريف نظير مبمغ مف الماؿ تستفيد منو جية الوقؼ، وبعض الحمامات 

بعض حمامات دمشؽ ) مثؿ حماـ فتحى ( كاف المستحـ يدخميا مجانا، بؿ ويصرؼ الموقوفة كاف دخوليا مجانا، بؿ إف 
 .(16) نا ) نوع مف المأكوالت الشعبية الدمشقية(لو قرصيف مف الصفيحة بالمحـ مجا

 أثر الضوابط الفقيية عمى األنماط المعمارية لمحمامات : 
التزمت الحمامات اإلسالمية في نظـ تشغيميا بالضوابط الفقيية، فخصصت حمامات لمرجاؿ وأخري لمنساء، ومف ثـ 
ظيرت الحمامات المزدوجة، التى تشتمؿ عمى قسميف أحدىما لمرجاؿ واآلخر لمنساء، لكؿ منيما مدخؿ خاص بو، والجزء 

فكاف يتـ تحديد أياـ مخصصة لمرجاؿ، وأياـ ( 6 -5) شكؿ ردة الوحيد المشترؾ بينيما ىو المستوقد، أما الحمامات المف
 أخرى لمنساء .

 الضوابط الفقيية لموقع الحمام :
وضع الفقياء عددا مف الضوابط الفقيية لمموضع الذى يبنى فيو الحماـ، وأوؿ ىذه الضوابط أف ال يبنى الحماـ متقدما عمى 

ف يبنى الحماـ مالصقا لجدار القبمة فى المسجد، فيذكر السرخسي فى جدار القبمة فى المسجد، فقد كره بعض الفقياء أ
كتابو المبسوط " ويكره أف يكوف قبمة المسجد إلى حماـ ألف جية القبمة يجب تعظيميا كذلؾ قاؿ اهلل تعالى) في بيوت أذف 

المواضع التي ال تخمو عف  ومعنى التعظيـ ال يحصؿ إذا كانت قبمة المسجد إلى ىذه (17)اهلل أف ترفع ويذكر فييا اسمو(
، ومف ثـ روعى فى موقع الحمامات أال تكوف واقعة خمؼ جدار القبمة فى أى مسجد، وبتطبيؽ ىذا الضابط (18)األقذار"

عمي الحمامات الممحقة بالمنشآت الدينية فى مصر، نجد حرص المعمار عمى اختيار موقع الحماـ بعيدا عف جدار القبمة 
الذي يقع خمؼ جامع وخانقاة السمطاف المؤيد ؼ المسجد كما ىو الحاؿ في حماـ المؤيد شيخ لممسجد، إما بوضعيا خم

                                                           
(

9
َ.، 1997٘ـ /1418٘ـ (، ، اٌّٛاػع ٚاالػزجبه ثنوو اٌقطؾ ٚا٢صبه، كاه اٌىزت  اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، 845( اٌّمو٠يٞ) رمٝ اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ ػٍٝ د 

 .155، ص 3ط

(
10

 .146، ص 3( اٌّمو٠يٞ، اٌقطؾ، ط

(
11

 .152، ص 3( اٌّمو٠يٞ، اٌقطؾ، ط

(
12

 . 152، ص 3( اٌّمو٠يٞ، اٌقطؾ، ط

(
13

 .50اٌؾف١ع، ؽّبِبد اإلٍىٕله٠خ، ص ِؾّل ػجل ( 

(
14

 هٍبٌخ ِمبهٔخ، أصو٠خ كهاٍخ اٌؼضّبٟٔ، اٌؼظو ٔٙب٠خ ٚؽزٝ األ٠ٛثٟ اٌؼظو ثلا٠خ ِٕن ؽٍت ثّل٠ٕخ اٌؼبِخ اٌؾّبِبد اٌواىق، ػجل ِؾّل ِٕظٛه(

 .27، ص .2011َ اٌمب٘وح، عبِؼخ ا٢صبه، ثى١ٍخ كوزٛهاٖ
(15)

اثوا١ُ٘، اٌؾّبِبد اٌٍَغٛل١خ فٝ األٔبػٛي، كهاٍخ آصبه٠خ ِؼّبه٠خ، ثؾش ِٕشٛه ثىزبة ِئرّو اٌزواس ػٓ ٘نٖ اٌؾّبِبد أظو، ف١ُٙ فزؾٝ  

 .  453َ، ص 2013ِبهً، اٌمب٘وح  31 -30فٝ ا٢كاة اٌشول١خ، 

(
16

 .309َ، ص ١ِٕ1966و و١بي، اٌؾّبِبد اٌلِشم١خ، كِشك، ( 
(17)

 .36ٍٛهح إٌٛه، ا٠٢خ  
(18)

 .206، ص 1َ، ط1993٘ـ(، اٌّجَٛؽ، كاه اٌّؼوفخ، ث١وٚد، 483أثٟ ًٍٙ شٌّ األئّخ اٌَوفَٟ )اٌّزٛفٝ:  ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓاٌَوفَٟ،  



 العدد العاشر                                                                                      مجمة العمارة والفنوف

511 
 

، (1) شكؿ  بشارع الصميبة بالقاىرةالذى يقع خمؼ خانقاة األمير شيخو بالقاىرة، وحماـ شيخو العمري حى السكرية بشيخ 
أو وضع الحماـ عمى أحد (،  2دمشؽ ) شكؿ وحماـ الممؾ الظاىر، وحماـ السمسمة المذيف بنيا خمؼ الجامع األموي ب

جانبي المسجد، كما فى الحماـ الممحؽ بمسجد خشقدـ األحمدي بدرب الحصر بالقاىرة، وفى الحماـ الذى كاف ممحقا 
) مندثر(، وفى الحماـ الذى كاف ممحقا بتربة وخانقاة بالقاىرة بمدرسة األمير عبد الغنى الفخري المعروفة بجامع البنات 

، وفى حماـ الشيخ إبراىيـ باشا المجاور لمسجده (19)بالقاىرة ير طغاي تمر النجمّي )مندثر( بقرافة المماليؾاألم
وقد يبنى الحماـ مقابال كما نالحظ ذلؾ أيضا فى حماـ القيمرية المجاور لمجامع األموي بدمشؽ،  (3) شكؿ باإلسكندرية،

، والحماـ الممحؽ (20)بمسجد ماه برى )خواند خاتوف( بمدينة قيصريىو الحاؿ فى الحماـ الممحؽ لممنشأة الدينية كما 
الحماـ الذى أنشأه جوىر  بجامع يمدريـ بايزيد فى مدينة بورصة، كذلؾ أشارت وثيقة وقؼ األمير جوىر الالال  إلى أف

 .(21)بالقاىرة مقابؿ مدرستو ) مندثر( كاف يقع  الالال 
ء لموقع الحماـ أيضا أال يبنى فى درب ضيؽ غير نافذ، فقد منع الفقياء بناء أى التى حددىا الفقياالفقيية ومف الضوابط 

منشأة عامة داخؿ الدروب غير النافذة، كالوكاالت والفنادؽ والحمامات، وعمموا ذلؾ بأف الدروب غير النافذة تعد ممكية 
إزعاجيـ جراء كثرة الداخميف والخارجيف خاصة لسكانيا، ومثؿ ىذه النوعية مف المنشآت العامة تضر بقاطنى ىذه الدروب ب

كير لمحديد،  وأفرف،  وأحماـ، أف سكاف الدرب غير النافذ مف حقيـ أف يمنعوا إنشاء  ، قاؿ ابف القاسـ أحد فقياء المالكية
 .(22) فى دربيـ تضر بالجدار يرح وأ

القديـ فيحط مف ثمنو، وينقص حماـ الكذلؾ تعرض الفقياء لمسألة بناء حماـ محدث بالقرب مف حماـ قديـ، مما يضر ب
القديـ بسبب ما أحدث عميو، واختمفوا في ذلؾ، فرأى بعضيـ منع الحماـ غمتو وعمارتو، بؿ ربما آؿ ذلؾ إلى أف يبطؿ 

، وعمى كؿ حاؿ فإف دراسة التوزيع (24)، ورأى آخروف بأف انحطاط القيمة ال تراعى(23)الجار مف إحداث شئ مف ذلؾ
، بؿ كانت موزعة بطريقة مدروسة بحيث مالصقتيا لبعضياتكشؼ عف عدـ  سالميةفى المدف اإل الجغرافي لمحمامات

 تغطى أحياء المدينة المختمفة، وتتناسب مع احتياجات سكاف المدينة وعددىـ.

 الضوابط الفقيية لدخول النساء غير المسممات لمحمام وأثرىا عمى عمارة الحمام :
أبوابيا ألىؿ الذمة مف الييود والنصارى رجاليـ ونساؤىـ عمى حد سواء وقتما شاءوا، لكف كانت الحمامات العامة تفتح 

الفقياء وضعوا ضوابط لدخوؿ النساء غير المسممات لمحماـ، فقد أفتي الفقياء بعدـ جواز اختالط النساء المسممات بنساء 
يز نساء أىؿ الكتاب عف نساء المسمميف في الييود والنصارى داخؿ الحمامات، فأفتى الكماؿ ابف اليماـ بوجوب تمي

، وعمؿ ابف الحاج ذلؾ بأف المرأة المسممة ال يجوز ليا أف تكشؼ بدنيا لمييودية أو النصرانية، ومما استدلوا (25)الحمامات
بو فى ذلؾ قوؿ لسيدنا عمر بف الخطاب حيف كتب إلى أبى عبيدة بف الجراح " بمغنى أف نساء مف المسمميف يدخمف 

 .(26)مامات ومعيف نساء مف أىؿ الكتاب، فازجرىف عف ذلؾ وحؿ دونو"الح
                                                           

(19)
 . 361، ص 4اٌّمو٠يٞ، اٌقطؾ، ط 

(20)
 . 458ف١ُٙ فزؾٝ، اٌؾّبِبد اٌٍَغٛل١خ، ص  

(21)
١ٍف إٌظو أثٛ اٌفزٛػ، ِٕشآد اٌوػب٠خ  ٘ـ، ِؾّل834هِؼبْ  23كفزوفبٔخ ٚىاهح األٚلبف ، ثزبه٠ـ  1021ٚص١مخ ٚلف عٛ٘و اٌالال هلُ  

 .272االعزّبػ١خ، ص 
(22)

٘ـ(، عبِغ األِٙبد، ا١ٌّبِخ ٌٍطجبػخ 646ػضّبْ ثٓ ػّو ثٓ أثٟ ثىو ثٓ ٠ٌٛٔ، أثٛ ػّوٚ عّبي اٌل٠ٓ اثٓ اٌؾبعت اٌىوكٞ اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ:  

 .444َ، ص 2000 -٘ـ 1421ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ، اٌطجؼخ: اٌضب١ٔخ، 
(23)

٘ـ(، اٌفٛاوٗ اٌلٚأٟ ػٍٝ هٍبٌخ 1126أؽّل ثٓ غبُٔ )أٚ غ١ُٕ( ثٓ ٍبٌُ اثٓ ِٕٙب، شٙبة اٌل٠ٓ إٌفواٚٞ األى٘وٞ اٌّبٌىٟ )اٌّزٛفٝ: إٌفواٚٞ،  

 . 236، ص 2َ،ط1995 -٘ـ 1415اثٓ أثٟ ى٠ل اٌم١وٚأٟ، كاه اٌفىو: 
(24)

٘ـ( ك٠ٛاْ األؽىبَ اٌىجوٜ أٚ اإلػالَ 486ؤبؽٟ أثٛ األَْطجَغ )اٌّزٛفٝ: اثٓ ًٍٙ، ػ١َٝ ثٓ ًٍٙ ثٓ ػجل هللا األٍلٞ اٌغ١بٟٔ اٌموؽجٟ اٌغ 

 661َ، ص 2007ثٕٛاىي األؽىبَ ٚلطو ِٓ ١ٍو اٌؾىبَ، كاه اٌؾل٠ش، اٌمب٘وح، 
(25)

 . 61، ص6اٌىّبي ثٓ اٌّٙبَ، فزؼ اٌمل٠و، كاه اٌفىو، ثلْٚ ربه٠ـ، ط 
(26)

كاه اٌزواس، اٌمب٘وح، اٌّلفً، ، (٘ـ737: اٌّزٛفٝ) اٌؾبط ثبثٓ اٌش١ٙو اٌّبٌىٟ اٌفبٍٟ ٌؼجلهٞا ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّل هللا ػجل أثٛ ، اثٓ اٌؾبط 

 . 172، ص 2طكد ، 
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واستنادا إلى تمؾ الفتاوى تضمنت بعض الحمامات اإلسالمية فى مصر قسما خاصا لنساء الييود أطمؽ عميو اسـ "  
ذكرت وثائؽ ، وقد ورد ذكره في بعض وثائؽ الحمامات مثؿ حماـ العباني وحماـ صفر باشا باإلسكندرية،  ف(27)المطبؿ"

، أما وثيقة حماـ صفر باشا فذكرت في وصؼ (28)حماـ العباني عف وظيفة ىذا العنصر أنو "مطبؿ لغسؿ نساء الييود"
حماـ النساء ".. وباب يدخؿ منو لمحرارة بيا مغطسيف بيما حنفيتيف ومغطس كبير صار اآلف حنفية وديواف وحماـ لمييود 

 .(29)ومطبؿ"
ية أيضا  عمى أسموب إدارة الحمامات اإلسالمية فيما يختص بأوقات دخوؿ نساء أىؿ الكتاب وانعكست تمؾ اآلراء الفقي

لمحمامات اإلسالمية، ففى أغمب الحمامات كاف يسمح لنساء الييود والنصارى بدخوؿ الحمامات اإلسالمية فى أي وقت 
أمر حماـ البيسري بخط بيف القصريف شئف، ولقيت بعض الحمامات رواجا لدييف، فأقبمف عمييا حتى أف القائميف عمى 

، وفي بعض المدف اإلسالمية كاف (30)رغـ معارضة أىؿ المحمة لذلؾمف أىؿ الذمة خصصوا يوميف مف كؿ أسبوع لرواده 
قاضى المحكمة الشرعية ىو الذي يصدر مرسوما بتحديد األوقات التى تدخؿ فييا نساء الييود والنصارى إلى الحمامات، 

 .(31)مع األياـ التى تدخؿ فييا نساء المسمميف بحيث ال تتزامف
وباإلضافة إلى تضميف بعض الحمامات اإلسالمية أقساما خاصة بنساء أىؿ الكتاب، وجدت بعض الحمامات المخصصة 
لمييود والنصارى ، وقد عرؼ ىذا األمر فى العصر الفاطمي فيروى ابف عبد الظاىر أف الحاكـ بأمر اهلل جعؿ لمييود 

حمامات تختص بيـ، وجعؿ عمى أبوابيا صمبانا، وأشارت الوثائؽ العثمانية إلى وجود حمامات مستقمة خاصة  والنصارى
بالييود ونسائيـ حتى ال يختمطف بالمسممات، أطمؽ عمييا أيضا اسـ " المطبؿ "، ومنيا حماـ حارة الييود الذى عرؼ 

عددا غير ، ويالحظ أف (33)د كاف يسمى " مطبؿ الييود "، وكاف بحى بوالؽ في العصر العثماني حماـ لمييو (32)بالمطبؿ
عمموا عمى استثمار أمواليـ فى ىذا  (34)ىذه الحمامات المخصصة لدخوؿ الييود والنصارى كاف يممكيا مسمموفمف  قميؿ

ف ، وىو تصرؼ ينـ عف مبدأ التسامح والتعايش بيف المسمميالمجاؿ، ولـ يجدوا غضاضة فى تخصيصيا لدخوؿ أىؿ الذمة
 .وأىؿ الذمة

 آراء الفقياء فى الصالة فى الحمام وأثرىا عمى عمارتو :ـ 
 اختمؼ الفقياء فى حكـ الصالة فى الحماـ، عمى ثالثة أقواؿ : 

 القوؿ األوؿ : أنيا باطمة وىى رواية عف اإلماـ أحمد.
 القوؿ الثانى : أنيا صحيحة مع الكراىة وىو قوؿ لمشافعية.

                                                           
(27)

اٌّطجً وٍّخ ػجو٠خ رؼٕٝ ِىبْ اٌزطٙو ثبٌّؼجل أٚ اٌؾّبَ ا١ٌٙٛكٞ، ٚرطٍك ثظفخ أفض ػٍٝ اٌّغطٌ أٚ اٌؾٛع اٌّزَغ اٌنٞ ٠زُ ف١ٗ ؽمٌ  

َ، ص 1973ِلٌٛي اٌىٍّخ ١ٌشًّ أ٠ؼب اٌؾّبَ اٌّقظض ١ٌٍٙٛك، أظو، لبًِٛ اٌزؾو٠و اٌؼجوٞ اٌؼوثٟ، ثغلاك،  اٌزطٙو ػٕل ا١ٌٙٛك، ٚلل ارَغ

423. 
(28)

 ٘ـ.1242طفو  15، ثزبه٠ـ 29، ٚص١مخ 19، ص 127ٍغالد ِؾىّخ اٍىٕله٠خ اٌشوػ١خ، ٍغً  
(29)

 ٘ـ .١1274غ أٚي هث 25ثزبه٠ـ  604، ٚص١مخ 343، ص 159ٍغالد ِؾىّخ اٍىٕله٠خ اٌشوػ١خ، ٍغً  

(
30

 .308، ص 2َ، ط2000، اٌمب٘وح، 192( ِؾَٓ شِٛبْ، ا١ٌٙٛك فٝ ِظو اٌؼضّب١ٔخ ؽزٝ اٌموْ اٌزبٍغ ػشو، ٍٍٍَخ ربه٠ـ اٌّظو١٠ٓ هلُ 
(31)

 . 540، 135ِٕظٛه ِؾّل ػجل اٌواىق، اٌؾّبِبد اٌؼبِخ ثّل٠ٕخ ؽٍت ، ص  
(32)

 . 193، ص 6ط٘ـ، 1306ِطجؼخ ثٛالق، ػٍٝ ِجبهن، اٌقطؾ اٌزٛف١م١خ،  
(33)

كوزٛهاٖ، و١ٍخ ا٢صبه، عبِؼخ  ،دراسة اثرية وحضارية –حى بوالؽ ثغر القاىرة منذ نشأتو وحتى نياية العصر العثمانى ػبكي شؾبرٗ ؽب٠غ،  

 . 409َ، ص 2007اٌمب٘وح، 
(34)

ْ ؽّبَ ا١ٌٙٛك ثؾبهح ا١ٌٙٛك ثبٌمب٘وح ٍِىب ٌأل١ِو ػضّبْ وزقلا ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي وبْ ِطجً ا١ٌٙٛك ثجٛالق ٍِىب ألؽل ا١ٌٍَّّٓ، ونٌه وب 

 اٌمبىكٚغٍٟ.
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بال كراىة،  وقد أباح بعض عمماء األزىر ومنيـ ابف نجيـ الحنفي الصالة في مسمخ الحماـ مف  القوؿ الثالث أنيا صحيحة
إذا صمى في موضع جموس الحمامى )المسمخ( ال ، وأفتوا بأف المصمى " (35)غير كراىة طالما كاف مكاف الصالة طاىرا

 .(36)الحماـ الجديد ال تكره الصالة فيويكره "، كذلؾ أفتى الشيخ سميماف الجمؿ فى حاشيتو عمى منيج الطالب بأف 
فضال عف حرص أصحاب  -وترتب عمى فتاوى بعض الفقياء بجواز الصالة فى مسمخ الحماـ بالشروط المذكورة آنفا

يقضوف ساعات طويمة داخؿ حتى ال يفوتيـ وقت الصالة ، حيث الحمامات عمى توفير مكاف لمصالة لمرتادى الحماـ 
وكذلؾ اتباعا لما حثت عميو السنة النبوية مف استحباب صالة ركعتيف بعد الوضوء، ترتب عمى ىذا كمو  ، (37)الحماـ

اشتماؿ بعض الحمامات عمى مساجد صغيرة أو مصميات، كاف موضعيا دائما داخؿ أحد إيوانات المسمخ تمشيا مع 
ت بعض الوثائؽ العثمانية إلي أمثمة لبعض الشروط التى وضعيا المجيزوف مف الفقياء الصالة فى مسمخ الحماـ، وأشار 

الحمامات التي تضمنت مصمى صغيرا ضمف مكوناتيا المعمارية، ومنيا " حماـ عطيو " باإلسكندرية، حيث ورد بحجة 
وقؼ ىذا الحماـ " ويشتمؿ اإليواف األوؿ وىو القبمى عمى مصطبة ودرابزيف خشب فاصؿ بينو وبيف مسجد لطيؼ بمحراب 

ظ ىنا أف منشئ ىذا الحماـ وىو الخواجا شمس الديف محمد بف زيف الديف عطيو المصمودي ينتمى إلى ، ويالح(38)" 
، مالكية المذىب، ومف ثـ أخذ برأى فقياء مذىبو بجواز الصالة داخؿ الحماـ، فألحؽ بحمامو (39)عائمة مغربية األصؿ

 مسجدا صغيرا. 
، ومف الحمامات ، وتميزت بوجود حنية محراب صغير بياكذلؾ اشتممت بعض حمامات مدينة فاس عمى عنصر المصمى

( ، وزود المصمى 9الباقية التى احتوت عمى مصمى فى داخميا أيضا حماـ وزير خاف فى الىور بباكستاف ) لوحة 
وفى جدراف المصمى تجاويؼ صغيرة معقودة أغمب الظف أنيا كات مخصصة بمحراب مجوؼ صغير فى جدار القبمة، 

 .لوضع المصاحؼ

 آراء الفقياء فى شروط الماء الصالح لموضوء وأثرىا عمى تصميم أحواض الوضوء بالحمامات :ـ 
اختمفت المذاىب الفقيية فيما بينيا فى شروط الماء الصالح لموضوء، فيرى األحناؼ كراىة الوضوء مف الفساقى    

مرة أخرى، يصح الوضوء بو واألحواض التى فى المدارس والمساجد والحمامات، كوف الماء المستعمؿ فى الوضوء ال 
افعية فال يروف بأسا مف اشتراؾ أكثر مف شخص فى الوضوء ، أما الش(40)فالماء المستعمؿ عندىـ فى حكـ الماء النجس

مف نفس ماء الحوض،  وقد انعكس ذلؾ عمي تصميـ أحواض الوضوء بالحمامات، فاشتممت بعض الحمامات الممموكية 
، أطمؽ عمى النوع (41)عمى نوعيف مف األحواض مخصصة لموضوءبالقاىرة والعثمانية مثؿ حماـ البيسري وحماـ قالووف 

وؿ منيا اسـ " حوض حنفي برسـ الوضوء "، وعمى النوع الثانى اسـ" حوض شافعي برسـ الوضوء "، والحوض الحنفي األ
 ىو الحوض المعد لوضوء مقمدى المذىب الحنفي، ويتميز ىذا الحوض باشتمالو عمى لوالب أو بزابيز مف النحاس

                                                           
(35)

 . 47-46ص ص ، .٘ـ1432 اٌو٠بع، اشج١ٍ١خ، وٕٛى كاهاثٓ ٔغ١ُ اٌؾٕفٟ، اٌفزبٜٚ اٌي١ٕ٠خ،  
(36)

 اٌفىو، كاه اٌغًّ، ثؾبش١خ اٌّؼوٚف اٌطالة ِٕٙظ شوػ ثزٛػ١ؼ اٌٛ٘بة فزٛؽبد ،( ٘ـ1204 د)  األى٘وٜ اٌؼغ١ٍٝ ػّو ثٓ ١ٍٍّبْ اٌغًّ،

  . 444، ص 1، ط.كد ث١وٚد،
(37)

، ٠ٚنوو كٜ شبثوٚي أؽل ػٍّبء اٌؾٍّخ اٌفو١َٔخ أْ هعبي اٌطجمخ اٌؾبوّخ وبٔٛا ؽ١ّٕب ٠ٛكْٚ 178، ص ػجل اٌؾف١ع، ؽّبِبد اإلٍىٕله٠خ ِؾّل 

 ؽزٝ ؽٍٛي اٌَّبء ٠وٚؽْٛ ػٓ أٔفَُٙ.اٌن٘بة ٌٍؾّبَ ٠قطوْٚ ِؼٍُ اٌؾّبَ، ف١ىف ػٓ اٍزمجبي أٜ ٚافل، ٠ٚمؼْٛ ا١ٌَٛ وٍٗ 

 .134َ، ص 2002أظو، كٜ شبثوٚي، اٌّظو٠ْٛ اٌّؾلصْٛ، كهاٍخ فٝ ػبكاد ٚرمب١ٌل ٍىبْ ِظو اٌّؾلص١ٓ، روعّخ ى١٘و اٌشب٠ت، اٌمب٘وح، 
(38)

 ٘ـ.1000ِؾوَ ٍٕخ  18، ثزبه٠ـ 370، ٚص١مخ هلُ 168، ص 30ٍغالد ِؾىّخ اٍىٕله٠خ اٌشوػ١خ، ٍغً هلُ  
(39)

َ( 1879-1517ل ػٍٝ ػجل اٌؾف١ع، ؽّبِبد اٌّغبهثخ ثّل٠ٕخ اإلٍىٕله٠خ ِٕن ثلا٠خ اٌؼظو اٌؼضّبٟٔ ٚؽزٝ أٚافو ػٙل اٌقل٠ٛ اٍّبػ١ً )ِؾّ 

 . 402َ، ص 2009، ٍٕخ 2كهاٍخ أصو٠خ ؽؼبه٠خ، ِغٍخ لٕل٠ً، اٌؼلك
(40)

  َِ ٘ـ( اٌّؾ١ؾ اٌجو٘بٟٔ فٟ 616بَىحَ اٌجقبهٞ اٌؾٕفٟ )اٌّزٛفٝ: اثٓ ِبىٖ، أثٛ اٌّؼبٌٟ ثو٘بْ اٌل٠ٓ ِؾّٛك ثٓ أؽّل ثٓ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػّو ثٓ 

 .96، ص 1َ، ط2004اٌفمٗ إٌؼّبٟٔ فمٗ اإلِبَ أثٟ ؽ١ٕفخ هػٟ هللا ػٕٗ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، 
(41)

 . 271ِؾّل ١ٍف إٌظو أثٛ اٌفزٛػ، ِٕشآد اٌوػب٠خ اإلعزّبػ١خ، ص  
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الشافعي فيو الحوض المشترؾ يتوضأ منو أكثر مف ، أما الحوض (42)بحيث يتوضأ كؿ فرد منيا عمى حدة حنفيات()
 شخص مف نفس مياه الحوض.

 :ة وأثره فى تضمين الحمامات خالوى مستقمة لممرأةأرأى الفقياء فى السترة الشرعية لممر  
ليو ذىب المالكية مثيالتيا مف النساء ذىب جميور الفقياء إلى أف حدود عورة المرأة أماـ  والشافعية مف السرة إلى الركبة، وا 

ابف الحاج عمي وجوب ستر المرأة المسممة السترة الشرعية أماـ النساء الفقيو ، وشدد (43)والحنابمة وىو األصح عند الحنفية
في الحماـ خاصة عند الجموس فى مقطع الحماـ، وحبذ ابف الحاج الخموة المستقمة لممرأة داخؿ الحماـ فقاؿ " إال أف تكوف 

، (44)، فكأنيا حماـ مستقؿ بنفسو، فيذا جائز بشرط أف يكوف كؿ مف دخؿ يستتر السترة الشرعية "الخموة خارجة عف الحماـ
ويرى المناوي أيضا بأنو إذا كاف فى الحماـ امرأة غير مسممة، ودخمت امرأة مسممة وانفردت بخموة الحماـ فيجوز ذلؾ، لما 

 .(45)يتوفر فى الخموة مف خصوصية ليا
إلسالمي بحرمة كشؼ النساء المسممات بعض األجزاء مف أجسادىف حتى بيف أقرانيف المسممات وتطبيقا لتعاليـ الديف ا

ناىيؾ عف المترددات غير المسممات، فقد تضمنت الحمامات اإلسالمية فى مصر خموات جانبية خاصة لمف ترغب فى 
أو " بيت موة العرائس"، استئجارىا مف النساء، وبعض الحمامات خصصت خموات لتجميؿ العرائس، عرفت باسـ " خ

وجاء فى وصؼ مكونات حماـ عطية ، (46)العرائس"، ومف أمثمتيا الباقية  حماـ سيدى بومديف بالمدينة القديمة بالجزائر
باإلسكندرية " ... وفى جيتو القبمية خموة معدة لمعرايس بيا خزانتاف يغمؽ عمى كؿ خزانة منيما باب مربع مف الخشب 

 . (47)النقي "

 بيت النورة : 
اشتممت بعض الحمامات اإلسالمية عمى حجرات أو خموات مخصصة إلزالة الشعر عرفت باسـ " خموة النورة "، أو " بيت 
النورة " أو " مقصورة النورة"، والنورة مادة تستخدـ إلزالة الشعر تتكوف مف الجير ونسبة قميمة مف كبريتيد الزرنيخ، وكاف 

ىذه المادة ونسبة الزرنيخ بيا ألنيا لو زادت عف الحد المسموح بو وىو الثمف فقد يتسبب فى المحتسب يشرؼ عمى تركيب 
إحداث أضرار جسيمة، وكانت عممية إزالة الشعر تتـ في إحدى الخموات بالقسـ األوسط مف الحماـ " بيت أوؿ "، وأحيانا 

" يتوصؿ  (48)مطاف الغورى فى وصؼ حماـ بجزيرة أروىفي القسـ الثالث مف الحماـ " بيت الحرارة "، فقد ورد فى وثيقة الس
مف الدىميز إلى بيت حرارة بو أربعة أواويف بكؿ واحد منيا حوض حجر، وبو أيضا خموتاف وطير وبيت نورة مفروش ذلؾ 

 ، وجاء فى وصؼ حماـ عطيو باإلسكندرية " دىميز بو مسطبة عمى(49)كمو بالرخاـ المموف خال بيت النورة فإنو مبمط "
، وورد فى  (50)يسرة الداخؿ برسـ الجموس وخموة برسـ الطال بالنورة بيا حوض واحد يغمؽ عمييا درفة باب مف الخشب "

                                                           
(42)

 . 38ص َ، 1990اٌمب٘وح، ِؾّل أ١ِٓ، ١ٌٍٟ اثوا١ُ٘، اٌّظطٍؾبد اٌّؼّبه٠خ فٝ اٌٛصبئك اٌٍّّٛو١خ،  
(43)

، ص 10، ط.1993َ ث١وٚد، اٌّؼوفخ، كاه اٌّجَٛؽ، ،(٘ـ483: اٌّزٛفٝ) اٌَوفَٟ األئّخ شٌّ ًٍٙ أثٟ ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل اٌَوفَٟ، 

254 . 
(44)

 . 172، ص 2اثٓ اٌؾبط، اٌّلفً، ط 
(45)

 اٌّظو٠خ اٌلاه ؽّلاْ، طبٌؼ اٌؾ١ّل ػجل رؾم١ك، ٚاٌطج١خ، اٌشوػ١خ اٌؾّبَ أؽىبَ فٝ اٌي١٘خ إٌي٘خ وزبة ، إٌّبٜٚ اٌوإٚف ػجل إٌّبٚٞ، 

 .64، ص 1987َ اٌمب٘وح، ،1ؽ اٌٍجٕب١ٔخ،
(46)

ِؼّبه٠خ، ِبعَز١و، ِؼٙل ا٢صبه، عبِؼخ  ٍِٛبٜٚ ػوث١خ، اٌؾّبِبد اٌغيائو٠خ ِٓ اٌؼظو اإلٍالِٟ اٌٝ ٔٙب٠خ اٌؼظو اٌؼضّبٟٔ، كهاٍخ آصبه٠خ 

 .90َ، ص 1991اٌغيائو، 
(47)

 ٘ـ.1000ِؾوَ ٍٕخ  18، ثزبه٠ـ 370، ٚص١مخ هلُ 168، ص 30ٍغالد ِؾىّخ اٍىٕله٠خ اٌشوػ١خ، ٍغً هلُ  
(48)

١ٓ رىٛٔذ ِّٕٙب ِٕطمخ اٌيِبٌه رؼوف ثبٌغي٠وح اٌٍٛطٝ ألٔٙب ف١ّب ث١ٓ اٌوٚػخ ٚثٛالق ٚف١ّب ث١ٓ ثو اٌمب٘وح ٚثو اٌغ١يح، ٚ٘ٝ اؽلٜ عي٠ور 

 .326، ص 3اٌؾب١ٌخ، ٚوبٔذ ِٓ أُ٘ ِزٕي٘بد اٌمب٘وح فٟ اٌؼظو اٌٍّّٛوٟ، أظو اٌّمو٠يٞ، اٌقطؾ، ط
(49)

(، اٌٛصبئك فٝ فلِخ ا٢صبه " اٌؼظو اٌٍّّٛوٟ"، ػّٓ وزبة " كهاٍذ فٝ ا٢صبه 1ػجل اٌٍط١ف اثوا١ُ٘، ٍٍٍَخ اٌلهاٍبد اٌٛصبئم١خ ) 

 .457َ، ص 1979مب٘وح، اإلٍال١ِخ"، اٌ
(50)

٘ـ، ِؾّل ػجل 1000ِؾوَ ٍٕخ  18ثزبه٠ـ  370، ٚص١مخ 169، ص 30ؽغخ ٚلف ؽّبَ ػط١خ، ٍغالد ِؾىّخ اٍىٕله٠خ اٌشوػ١خ، ٍغً  

 . 176اٌؾف١ع، ؽّبِبد اإلٍىٕله٠خ، ص 
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ة أوؿ يدخؿ منو إلى دىميز بو مصاطب مف ر وصؼ مكونات بيت الحرارة األوؿ بحماـ العبانى باإلسكندرية " ... وباب حرا
 .(51)ة بيوت إلزالة الشعر"الرخاـ، وباب ثانى يدخؿ منو إلى دىميز وأربع

يشتمؿ عمى وكاف حماـ العفيؼ )مندثر(: ومف أمثمة الحمامات الدمشقية التى تضمنت فى عمارتيا " مقصورة النورة" ، 
حماـ ، و بو مقصورة النورة بالقسـ الوسطانىو حماـ الجوزة بحى سوؽ ساروجة ، ، و بالوسطانى الثانىبالقسـ مقصورة النورة 

، وتقع حماـ منجؾ فى حى الكالسة ، و ؽ ساروجا، وبو مقصورة لمنورة تقع فى أحد جوانب الجوانىالخانجى فى حى سو 
حماـ ، و حماـ التوتة بحى الميداف الفوقانى ، و حماـ العقيؿ بحى الميداف، ومنيا كذلؾ بالوسطانى األوؿمقصورة النورة بو 

 حماـ العمرى بحى العقيبة.، و الورد بحى سوؽ ساروجة

النورة يشتمؿ غالبا عمى جرنيف " حوضيف صغيريف "، بأحدىما محموؿ النورة المؤلؼ مف الكمس والزرنيخ، وكاف بيت 
 والثانى لسكب الماء منو بعد أف يدىف المستحـ جسمو مف ذلؾ الخميط .

في السنة والحقيقة أف تخصيص حجرة " بيت النورة " في بعض الحمامات اإلسالمية كاف ترجمة لما ورد بشأف " النورة " 
النبوية مف الحث عمى استعماؿ " النورة"، وقد عقد السيوطي في كتابو " الحاوى لمفتاوى " فصال سماه " األخبار المأثورة في 
اإلطالء بالنورة " بيف فيو حكـ اإلطالء بالنورة، وذكر أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ والصحابة والتابعيف استعمموا النورة، 

أطمى رسوؿ اهلل صمى اهلل »يث المتعمقة بيذا األمر منيا حديث عائشة الذي أخرجو اإلماـ أحمد قالت: وأورد بعض األحاد
ف اهلل يذىب بيا عنكـ  عميو وسمـ بالنورة، فمما فرغ منيا قاؿ: يا معشر المسمميف، عميكـ بالنورة؛ فإنيا طيبة وطيور، وا 

 . (52)أوساخكـ وأشعاركـ "

 لمرضى ومرافقييم : الخالوى المخصصة لممستحمين ا

أفتي الفقياء في العصر العثماني بإمكانية أف يقـو معاوف مف محاـر المستحـ المريض بمساعدتو فى االستحماـ، فالمريض 
المعاؽ مثال أو الرجؿ المسف بإمكانو أف يحضر معو إلى الحماـ شخصا مساعدا لو يقـو بمساعدتو في االستحماـ،  وكاف 

اء أثر في إنشاء خالوى جانبيو بالحمامات تفي بيذا الغرض، ومف ثـ انتشرت ىذه الخالوي في ليذا التوجيو مف الفقي
 .(53)حمامات العصر العثماني

 الممحقة بالحمامات اإلسالمية : (54)حوانيت السدر
وثيقة تشير وثائؽ الحمامات إلى أف بعض الحمامات اإلسالمية  كاف عمى واجيتيا حوانيت لبيع ورؽ السدر، فورد فى 

حماـ الدود بالقاىرة فى وصؼ الواجية البحرية لمحماـ " ... بيا باباف أحدىما برسـ حانوت يشتمؿ عمى باب ومسطبة 
 .  (55)وداخؿ تعرؼ بحانوت السدر "

أمثاؿ العيني  –ويبدو أف تضميف بعض الحمامات ليذه الوحدة المعمارية كاف استجابة لما أشار إليو بعض الفقياء 
إلى استحباب استعماؿ المرأة الحائض السدر فى غسميا، واستدلوا عمى ذلؾ بحديث عائشة رضى  -وغيرىـ  (56)والسيوطي

                                                           
(51)

 ٘ـ .1242طفو  15، ثزبه٠ـ 29، ٚص١مخ هلُ 19، ص 127ٍغالد ِؾىّخ اٍىٕله٠خ اٌشوػ١خ، ٍغً هلُ  
(52)

  403، ص 1، ط.2004َ ث١وٚد، اٌفىو، كاه ٌٍفزبٚٞ، اٌؾبٜٚ ،(٘ـ911: اٌّزٛفٝ) ا١ٌَٛؽٟ اٌل٠ٓ عالي ثىو، أثٟ ثٓ اٌوؽّٓ ػجل ا١ٌَٛؽٟ،
(53)

 .285ِؾّل ػجل اٌَزبه ػضّبْ، فمٗ ػّبهح اٌؾّبِبد فٝ اٌؼظو اٌؼضّبٟٔ، ص  
(54)

اٌؼظٛه اٌٍٛطٟ ثلال ِٓ اٌظبثْٛ فٝ غًَ اٌض١بة ٚاألٚأٝ ٚاىاٌخ األٍٚبؿ اٌؼبٌمخ ٚوبْ ٚهق اٌَله ٠َزؼًّ فٝ اٌَله ٘ٛ شغو إٌجك،  

 .ثبٌغَل، ٠ٚىْٛ ٌٗ هغٛح اما فٍؾ ثبٌّبء
(55)

كهاٍخ أصو٠خ ِؼّبه٠خ، هٍبٌخ ؽ١َٓ، اٌؾّبِبد فٝ ِظو اإلٍال١ِخ، ِؾّل ، ٍؼبك 38أٚلبف، ص  888ٚص١مخ ٚلف اٌٍَطبْ لب٠زجبٜ هلُ  

 .376ص َ، 1983عبِؼخ اٌمب٘وح،  كوزٛهاٖ، و١ٍخ ا٢صبه،
(56)

 . 111، ص 2َ، ط1999ثله اٌل٠ٓ اٌؼ١ٕٟ، شوػ ٍٕٓ أثٛ كاٚٚك، ِىزجخ اٌوشل، اٌو٠بع،  
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اهلل عنيا أف امرأة أتت النبي صمى اهلل عميو وسمـ فسألتو عف غسؿ الحيض فأمرىا أف تغتسؿ بماء وسدر، وحديث أـ قيس 
اغسميو بالماء والسدر »ـ الحيض يصيب الثوب، فقاؿ: بنت محصف، قالت: سألت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف د

 .(57)وحكيو بضمع"

،  وأشار (58)ولـ يكف استعماؿ السدر قاصرا عمى النساء، فكاف الرجاؿ أيضا يستعممونو بعد خمطو بالماء ويتدلكوف بو
فع الحميات عموما، ألنو السيوطي إلى الفوائد الطبية لمسدر فذكر أف  " صب الماء الحار ال سيما المغمي فيو السدر ين

 . (59)يخرج أبخرة الدماغ بسبب انصبابو عمى الرجميف وىو مشيور عند األطباء"

 ضرر الدخان وأثره عمى عمارة الحمام :ـ 
تناوؿ الفقياء فى كتاباتيـ ضرر الدخاف الناتج عف وقود الحمامات، وأفتى الشيخ محمد عميش شيخ المالكية باألزىر 

، ولتالفي حدوث (60)دخاف الحمامات إذا كاف مضرا بالجيراف، ألنو يؤدي إلى تسويد الثياب والحيطافبوجوب منع إحداث 
ضرر الدخاف بأكبر قدر ممكف كاف مستوقد الحماـ يبنى مالصقا لمكاف متسع مكشوؼ تابع لمحماـ يسمى " المنشر "، 

ني فوؽ المستوقد مداخف مرتفعة ارتفاعا كبيرا بحيث يتـ تسميط دخاف الحماـ عمى ىذا الفضاء الواسع، كما روعى أف تب
ببعض الحمامات فى العالـ ما زالت باقية المرتفعة لتصريؼ الدخاف المتصاعد مف المستوقد، ونرى أمثمة ليذا المداخف 

وحماـ المصري ( 8) لوحة حماـ الشيخ إبراىيـ باشا اإلسالمي، مثؿ حماـ خواند خاتوف بمدينة قيصرى بتركيا، و 
 . (61)ندريةباإلسك

 ضرر الكشف وأثره عمى عمارة الحمام :
يعتبر منع ضرر الكشؼ مف أقوى الضوابط الفقيية فى العمارة اإلسالمية، وىو ينبع مف حرص اإلسالـ عمى حفظ عرض 
المسمـ، وحرمتو مقصد مف مقاصد اإلسالـ، كما يتعمؽ ىذا الضابط بحؽ الجوار فى اإلسالـ، وأال  يتسبب الجار فى 

كوة أو نافذة أو باب أو عنى اإلطالع عمى الجار عف طريؽ ي ضرر الكشؼو إلحاؽ أى نوع مف األذى أو الضرر بجاره،  
والمآذف أو نتيجة البناء عمى أرض مرتفعة عما  ،روشف، كما يحدث الكشؼ المضر أيضا عف طريؽ السطوح ومطالعيا

 . (62)جاورىا

مداخؿ المنشآت عمى عمارة الحماـ، فكانت مداخؿ الحمامات تبنى منكبة بالنسبة ل ىاكاف ألحكاـ ضرر الكشؼ أيضا أثر 
 مداخؿ تجعمكما المقابمة، فال يكوف مدخؿ الحماـ مقابال أبدا لمداخؿ المنشآت األخرى خاصة المنشآت السكنية، 

، كما ىو الحاؿ فى مدخؿ حماـ مف النوع المنكسر، بحيث يكوف الداخؿ والخارج فى منأى عف أعيف المتطفميف الحمامات
، ومدخؿ حماـ السكرية بجوار باب زويمة بالقاىرة، ومدخؿ حماـ السمطاف إيناؿ (1بشتاؾ بسوؽ السالح بالقاىرة) لوحة 

كذلؾ ندر فتح نوافذ فى جدراف الحمامات لعدـ اإلطالع عمى مف بداخؿ الحماـ، واستعيض عنيا بشارع المعز بالقاىرة، 

                                                           
(57)

َ، 1988اثٓ ؽجبْ، اإلؽَبْ فٝ رمو٠ت طؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ، رور١ت األ١ِو ثٓ ثٍجبْ اٌفبهٍٟ، رؾم١ك شؼ١ت األهٔبإؽ، ِئٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد،  

 : اٌؼٛك اٌنٜ ف١ٗ ػوع ٚاػٛعبط . ، ٚاٌؼٍغ 240، ص 4ط
(58)

ؾم١ك، ِؾّل ف١و هِؼبْ، كاه اثٓ ؽيَ، ث١وٚد، ر مٛي اٌزّبَ فٝ آكاة كفٛي اٌؾّبَ،األلفَٟٙ، شٙبة اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ اٌؼّبك األلفَٟٙ، اٌ 

 . 102َ، ص 2000
(59)

 . 248ا١ٌَٛؽٟ، ِظجبػ اٌيعبعخ شوػ ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ، ووارشٟ، كد، ص  
(60)

 . 320، ص 6َ، ط1989، كاه اٌفىو، ث١وٚد ِٕؼ اٌغ١ًٍ شوػ ِقزظو ف١ًٍِؾّل ػ١ٍش اٌّبٌىٟ األى٘وٞ،  
(61)

 . 95-89أظو، ِؾّل ػٍٝ ػجل اٌؾف١ع، ؽّبِبد اإلٍىٕله٠خ، ص ص  
(62)

ش ِٕشٛه ػّٓ وزبة " ٌٍّي٠ل ػٓ ٘نا اٌّٛػٛع أظو، ِؾّل ػجل اٌَزبه ػضّبْ، أؽىبَ ػوه اٌىشف ٚآصبه٘ب ػٍٝ اٌؼّبهح اإلٍال١ِخ، ثؾ 

 . 140 -107َ، ص ص 2001، اٌمب٘وح 2كهاٍبد ٚثؾٛس فٝ ا٢صبه ٚاٌؾؼبهح اإلٍال١ِخ"، ط
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، وىذا األمر يحقؽ إلى ( 2ة يطمؽ عمييا اسـ " مضاوى ") لوح بفتحات صغيرة فى قباب الحماـ مغشاة بالزجاج المموف
 .(63)جانب تجنب ضرر الكشؼ، عدـ اإلضرار بمف داخؿ الحماـ نتيجة التيارات اليوائية الباردة

اختمفت آراء الفقياء فى حكـ نصب الصور فى الحماـ، حيث تسامح بعض الفقياء فى  نصب الصور فى الحمام:
، قاؿ الرافعي: إف نصب (64)الميانة مما ينفى عنيا شبو القداسةوجود الصور فى الحماـ عمى اعتبار أنيا فى موقع 

، بخالؼ ما كاف منصوبا في المجالس وأماكف التكريـ، أي ألنيا في الممر والحماـ  الصور في حماـ أو ممر ال يحـر
ونحوه  ميانة، وفي المجالس مكرمة، أما ابف قدامة الحنبمي صاحب كتاب " المغني" فيرى أف نصب الصور في الحماـ

، وذكر اإلماـ الغزالي فى كتابو " إحياء عمـو الديف"الصور ضمف منكرات الحماـ، وقاؿ إنيا منكر تجب إزالتو، عمى  محـر
 . (65)كؿ مف يدخمو إف قدر عمييا

ىذا فيما يختص بتصوير ما فيو روح، أما ما دوف ذلؾ فال خالؼ عميو بيف الفقياء، بؿ استحب بعض الفقياء والحكماء 
طباء أف تنقش جدر الحماـ بالصور البديعة كاألشجار والثمار والدروع والسيوؼ والقسي والرماح والقالع والحصوف واأل

، وقالوا بأف مثؿ ىذه التصاوير تقوية لجميع قوى البدف (66)والبحار والسفف والوحوش والحيتاف واألطيار المغردة وغير ذلؾ
ة بالنظر فييا عند اإلتكاء، األمر الذى يفرح النفس وينشطيا، ويزيؿ اليمـو الحيوانية والنفسانية فألجؿ ذلؾ تحصؿ الراح

 واألفكار السوداوية.
ويبدو أف آراء الفقياء الخاصة بتحريـ التصاوير اآلدمية أو صور الكائنات الحية فى الحمامات، كاف ليا أثرىا فى خمو 

المصادر التى تحدثت عف الحمامات، فى مف مثؿ ىذه التصاوير، حيث ال نجد كثير مف الحمامات فى العالـ اإلسالمي 
دقيقا لـ يشيروا إلى وجود أى نوع مف  كما أف الرحالة الذيف زاروا ىذه الحمامات ، ووصفوىا وصفا ،أى إشارة إلى وجودىا

الحمامات اعمى التكسيات الرخامية بالرخاـ المموف بعض ،  ومف ثـ اقتصرت زخرفة جدراف (67)التصاوير بيذه الحمامات
كما ىو الحاؿ فى الحمامات المصرية والسورية، أو استخداـ البالطات الخزفية كما ىو الحاؿ فى بعض والمجزع، 

استخداـ الحمامات فى بالد المغرب واألندلس، وبعض الحمامات السمجوقية والعثمانية ببالد األناضوؿ، فضال عف 
 ء الرخامية فى زخرفة الجدراف والفساقى واألرضيات بتشكيالت زخرفية ىندسية ونباتية.الفسيفسا

واستجابة آلراء الفقياء،  نقشت بعض جدراف الحمامات في العالـ اإلسالمي بالزخارؼ الخالية مف الرسـو اآلدمية، ورسـو 
حيث نشاىد فى ىذا الحماـ ة الىور بباكستاف، الكائنات الحية، ونكتفى ىنا بنموذج واحد يتمثؿ فى حماـ وزير خاف بمدين

(، التى تاخذ 10أروع الزخارؼ المنفذة بطريقة الفريسكو، أىميا تمؾ التى تكسو جدراف القاعة الباردة بيذا الحماـ ) لوحة 
الزىور  شكال مثمنا تغطييا قبة مركزية كبيرة، ويحيط بيا أربع إيوانات عميقة يغطى كال منيا نصؼ قبة،  وتعتبر باقات

مف أكثر التصميمات الزخرفية المستخدمة فى زخرفة جدراف ىذه القاعة، وتتنوع أشكاؿ الفازات التى تخرج منيا الزىور ، 
عمى عدد كبير مف الفواكو موضوعة  فمنيا الكمثري الشكؿ، ومنيا المستدير، ومنيا البيضاوي، واشتممت الزخارؼ أيضا

التى رسمت التفاح والرماف والكمثرى والموز والمانجو والعنب والبطيخ والشماـ والبمح داخؿ أطباؽ واسعة، ومف أىـ الفواكو 
(، ويرى الدكتور كامؿ ممتاز أف ىذه الرسـو  تخمؽ جوا مف البيجة وتعطى لممشاىد إحساسا بالجنة ونعيميا 11) لوحة 

 . 68الذى ال ينقطع ، حيث نرى فييا فواكو لمختمؼ فصوؿ السنة 

                                                           
(

63
أطٌٛٙب اٌفىو٠خ ٚكالالرٙب اٌضمبف١خ ٚاٌج١ئ١خ، ِٓ فالي ثؼغ إٌّبمط، أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ، ثى١ٍخ ا٢كاة ( ثٍؾبط ؽوشبٜٚ، اٌؼّبهح اإلٍال١ِخ، 

 . 42ص َ، 2007ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ، عبِؼخ أثٝ ثىو ثٍمب٠ل ، رٍَّبْ، اٌغيائو، 
(64)

 .299ِؾّل ١ٍف إٌظو أثٛ اٌفزٛػ، ِٕشآد اٌوػب٠خ االعزّبػ١خ، ص  
(65)

 . 120، ص ٠12ز١خ، طاٌىٛاٌفم١ٙخ اٌٍّٛٛػخ  
(66)

 .421ص ، .2013َ اٌمب٘وح، اٌٍجٕب١ٔخ، اٌّظو٠خ اٌلاه ، اإلٍال١ِخ اٌؾؼبهح فٝ ٚاٌلٌٚخ ٚاٌّغزّغ اٌؼّبهحفبٌل ػية، فمٗ اٌؼّواْ،  
(67)

 .303، 302ِؾّل ١ٍف إٌظو أثٛ اٌفزٛػ، ص ص  
68

 Mumtaz , Kamil , Khan , Reading Masjid Wazir khan , p 63 . 
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نباتية التى نفذت بيذا الحماـ أيضا رسـو أشجار السرو، حيث نراىا  فى زخرفة الدخالت األربعة الصغيرة ومف الرسـو ال
المحيطة بالقاعة المثمنة، واستخدمت عمى نطاؽ واسع فى زخرفة الجدراف والقباب وأنصاؼ القباب زخارؼ ىندسية عرفت 

ة المصنوعة مف الجص عمى شكؿ معينات تتداخؿ مع مثمثات باسـ " غالب كارى "، وىو نوع مف الزخارؼ اليندسية القالبي
، وأحيانا تشغؿ ىذه المناطؽ اليندسية بزخارؼ أرابيسؾ أو رسـو أغصاف قصيرة، ويوجد بكوشات عقود اإليوانات األربعة 

ف نيايتيا المحيطة بالقاعة المثمنة رسـ مالؾ مجنح يسبح فى اليواء ، وعمى رأسو تاج ويرتدى مالبس فضفاضة يتطاير م
أشرطة عريضة ، وقد نفذت ىذه الزخرفة بطريقة الفريسكو فى كوشات عقود اإليوانات األربعة المحيطة بالقاعة المثمنة 

 بالقسـ الشمالى مف الحماـ.
 فقياء :الأسس تصميم الحمامات فى كتابات بعض  ـ 

الحماـ الفاضؿ "، تضمنت آراء بعض الفقياء فى " صفة الفقياء  ه اتناولت المؤلفات الفقيية الخاصة بالحمامات ما أسم
فى رسالتو المسماه " ، (69)المواصفات المعمارية القياسية التى ينبغى توافرىا فى الحماـ، فيذكر الشيخ بدر الديف القوصونى

اؿ، فالبد مقالة فى الحماـ"  " قد ثبت أف الحماـ البد أف يكوف موضعا يشتمؿ عمى  خموات حتى يسيؿ التعرى فيو لإلغتس
ال كاف يرد ىواء، فمذلؾ يمنع فيو مف الطاقات والكوى واألبواب  وأف يكوف ىذا الموضع بحيث يمتنع نفوذ الرياح إليو، وا 
المتفتحة إلى جيات الرياح، والبد أف تكوف جدرانو كثيفة لتمنع نفوذ اليواء البارد والرياح، ولذلؾ ينبغى أف يكوف مبنيا 

ذا ك اف الحماـ متخذا لشخص معيف، فيجب أف يكوف سخونتو بالقدر الذى يميؽ بمزاج ذلؾ الشخص، بالحجارة ونحوىا، وا 
ف كاف متخذا لمناس عامة أحتيج أف يكوف ذا بيوت ليكوف بعضيا أسخف مف بعض، فيكوف كؿ بيت منيا مالئمة لمف  وا 

 .(70)أمزجتيـ مالئمة ليواه"
الحمامات ما اجتمع فيو أوصاؼ منيا أف يكوف متسع الفضا ألف  ويعدد القوصونى مواصفات الحماـ الجيد فيقوؿ" وأفضؿ

اليواء يكوف فيو كثيرا، فيكوف خروج النفس ودخولو سيال، فإف الحماـ الصغير جدا يكوف خروج النفس ودخولو فيو عسيرا، 
ى غير واؼ عمى ألف اليواء الذى يكوف فيو قميال ... ودخوؿ النفس إنما يكوف بأخذ شئ مف ذلؾ اليواء فيبقى الباق

المكاف، وأف ال يكف حرارتو شديدة، ولذلؾ أيضا إذا جمس اإلنساف فى البيت الصغير عسر نفسو، وينبغى أال يكوف الحماـ 
مفرط االتساع فإف ذلؾ مما يفسد معو تسخينو، ومنيا أف يكوف قديـ البنا، ونعنى بذلؾ أف يكوف متوسطا فى المدة، وذلؾ 

ب العيد جدا بالبنا، ومنيا ما ىو قديـ قد طاؿ العيد ببنائو، ومنيا ما ىو متوسط بيف ذلؾ أف مف الحمامات ما ىو قري
القديـ جدا والحديث، واألفضؿ المتوسط وذلؾ ألف الجديد عيده بالصيرجة قريبا فيكوف ىواه متكيؼ بكيفيتو فيكوف 

نو إذا كاف كذلؾ فإنو يبرد ويرطب إذا جمس فيو استنشاقو بالنفس رديئا ضارا بمزاج القمب ... ومنيا أف يكوف عذب الماء فإ
قميال... ومنيا أف يكوف كثير الضياء ليكوف الضياء مفرحا لمقمب، معينا عمى تحميؿ الفضالت ... وينبغى أف يكوف وقود 
 الحماـ بالحطب الخالى عف الحدة والدخاف والرائحة الردية، قيؿ ويينبغى أف يسخف بأغصاف السمسـ، وأغصاف القطف،
ويتجنب تسخينو بكساحة الطريؽ والزبؿ ونحو ذلؾ، وينبغى أف تكوف حياض الحماـ متسعة تغطى أكثر البشرة، ليكوف 
الترطيب عند الجموس فييا متشابيا فى البدف ، والبد مف تجديد ماء الحوض لكؿ وارد لئال يكوف بأحدىـ مرض يعدى 

مواضع تصمح لالضطجاع فييا فإف ذلؾ مما يحتاج إليو بعد  الوارديف بعده، وينبغى أيضا أف يكوف مسمخو مشتمؿ عمى
الخروج خاصة لممرضى ... ومنيا أف يكوف فى المسمخ بركة ذات أنابيب يرتفع ماؤىا بقدر صالح، فإف ذلؾ مما يسعد 

                                                           
(69)

٘ـ ، ٚوبْ مو١ب ؽبملب 920اٌش١ـ ثله اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ِؾّل اٌمٛطٟٛٔ اٌؾٕفٟ، هئ١ٌ األؽجبء ثجبة اٌٍَطبْ اٌؼضّبٟٔ، ٌٚل ثّظو ٍٕخ ٘ٛ  

٘ـ، ١ٌؼبٌغٗ ِٓ إٌموً ، ٚٔغؼ فٝ ػالط اٌٍَطبْ، ٚأطجؼ 955فبػال، ٌنٌه اٍزملِٗ اٌٍَطبْ اٌؼضّبٟٔ ١ٍٍّبْ ثٓ ١ٍٍُ اٌٝ اٍزٕجٛي فٝ ٍٕخ 

٘ـ، ٚلل أٌف 976ٌّموث١ٓ، ٚٚالٖ هئبٍخ اٌؾىّبء، ٚظً هئ١َب ٌألؽجبء فٝ ػٙل اٌٍَطبْ ١ٍٍُ اٌضبٟٔ، ٚرٛفٝ ثبٍزٕجٛي ٍٕخ ِٓ أؽجبئٗ ا

 اٌمٛطٟٛٔ  " ِمبٌخ فٝ اٌؾّبَ " ثطٍت ِٓ أثٝ اٌؾَٓ اٌجىوٞ اٌظل٠مٟ .

(
70

 . 6، ص عغواف١ب 243ِقطٛؽ ثلاه اٌىزت اٌّظو٠خ،  هلُ اٌؾّبَ،  ( ثله اٌل٠ٓ اٌمٛطٛٔٝ، ِمبٌخ فٝ
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القمب والنفس، فيتدارؾ بذلؾ الضعؼ الحادث عف التحمؿ ، ويستحب أف يكوف المسمخ مطال عمى بعض البرؾ أو 
 .(71)اتيف"البس
ىػ( أحد عمماء األزىر فى القرف السابع عشر فقد أوجز فى شرحو عمى 1051أما الشيخ منصور بف يونس البيوتي ) ت  

كتاب اإلقناع المسمي " كشاؼ القناع عف متف اإلقناع "، مواصفات الحماـ الجيد نقال عف فقياء الحنابمة فقاؿ" وأجود 
 .(72)تدؿ الحرارة، معتدؿ البيوت، قديـ البناء"الحمامات: ما كاف شاىقا عذب الماء مع
ىػ( مف أكثر الفقياء الذيف أفاضوا فى الحديث عف المواصفات المعمارية 1031ويعتبر الشيخ عبد الرؤوؼ المناوي )ت

 ، حيث(73)التى ينبغى أف يكوف عمييا الحماـ، وذلؾ مف خالؿ كتابو " النزىة الزىية فى أحكاـ الحماـ الشرعية والطبية"
خصص بابا في القسـ الثاني مف ىذا الكتاب لمحديث عف ىذا الموضوع ، ووضع لو عنواف " فيما ينبغى أف يكوف عميو 
مف الييئة والشكؿ والكيفية" ، وضع المناوي سبعة عشر شرطا يجب أف تتوافر فى مواصفات الحماـ، وسنالحظ أف أغمب 

 عف رسالة القوصوني " مقالة في الحماـ "، وىى عمى النحو التالي: المواصفات التى ذكرىا المناوي قد نقميا نقال حرفيا
األوؿ:  أف يكوف مسدود المنافذ ليس فيو طاقات وال كوات وال أبواب مفتحة، ألنو موضع مشتمؿ عمى ماء جار وىواء  ػ

ذا كاف فيو منافذ يرده اليواء فيخرج عف موضعو.  حار، وا 
نع تطرؽ اليواء مف خالليا، بأف يكوف مبنيًا بالحجر الصمب ال بنحو طيف و الثاني: أف تكوف جدره كثيفة بحيث تم -

 .(74)مدر
الثالث: أف يكوف رفيع البناء لتصعد الرطوبات وتنبسط، فيصفو في مدة الصعود، فينقمب اليواء، وتمطؼ البخارات  -

 الصاعدة إلي األعمي.
، وتتفرؽ فيو الحرارة والتنحصر األنفاس المختمفة فيو، ويكوف الرابع: أف يكوف واسع الفضاء ليصفو ىواؤه باتساع محاّلو -

خروج النفس ودخولو سياًل، و يرؽ فيو اليواء ويتخمص مف الكثافة بخالؼ الضيؽ ، فيقؿ ىواؤه و يتكدر صفاؤه، فيعسر 
 خروج النفس ودخولو فيو، وخروج النفس إنما يكوف بإيراد ىواء آخر عمى ىواء الحماـ.

كوف كثير الضياء والنور، وذلؾ ليس إال بأف يتخذ لو جامات مف زجاج شفاؼ فيقوي الشعاع فيو ، وذلؾ الخامس: أف ي -
لما مر أف الحماـ يتعيف أال يكوف فيو منافذ لينحصر اليواء فيو، ويستمر الماء حارًا ، وبذلؾ يكوف مظممًا فيحتاؿ عمي 

مف نفوذ الضوء مع منعيا مف نفوذ اليواء والرياح، واعمـ  حصوؿ الضوء فيو بإحداث كوات تسد بأجساـ شفافة غير مانعة
أنيـ استحبوا كونو كثير الضياء ألنو إذا كاف كذلؾ يفرح القمب، ويعيف عمى تحميؿ الفضالت، وأما القميؿ الضوء فيفعؿ 

 ضد ذلؾ.
يجعؿ بابو إلي الجنوب، وأما  السادس: أف يكثر ازورار دىاليزه وانعطافيا، ويحكـ طبؽ أبوابيا جدا لتمكث الحرارة ، وال -

.  ما يجعؿ مف ستر األبواب مف نحو المباد والبسط فى الشتاء فردئ مذمـو
 السابع: أف يستر جدره بالبياض المحكـ حذرًا مف دخوؿ اليواء. -
الثامف: أف يكوف قديـ البناء، أي بأف يكوف لو سبع سنيف فأكثر كما قاؿ بعضيـ ، ألف الجديد غير معتدؿ المزاج لبرد  -

أحجاره وطينو ويبسيا وافتقارىا إلي الرطوبة والحرارة، فال تقوى عمى التحميؿ، نعـ شرط بعضيـ أف ال يكوف بالغا فى القدـ، 

                                                           
(

71
 . 9 -6( ثله اٌل٠ٓ اٌمٛطٟٛٔ، ِمبٌخ فٝ اٌؾّبَ، ص 

(72)
٘ـ(، وشبف اٌمٕبع ػٓ ِزٓ اإللٕبع، كاه 1051ِٕظٛه ثٓ ٠ٌٛٔ ثٓ طالػ اٌل٠ٓ اثٓ ؽَٓ ثٓ اكه٠ٌ اٌجٙٛرٝ اٌؾٕجٍٝ )اٌّزٛفٝ: اٌجٙٛرٟ،  

 . 158، ص 1اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، كد، ط

(
73

، اٌلاه اٌّظو٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، 1٘خ اٌي١٘خ فٝ أؽىبَ اٌؾّبَ اٌشوػ١خ ٚاٌطج١خ، رؾم١ك، ػجل اٌؾ١ّل طبٌؼ ؽّلاْ، ؽ( ػجل اٌوإٚف إٌّبٚٞ، إٌي

 . 63-57َ، ص ص 1987اٌمب٘وح، 

(
74

 ( اٌّله: اٌط١ٓ اٌنٜ ال ٠قبؽٗ هًِ.
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، فتحدث فى المياه فإف بناءه ال يخمو مف تخمخؿ فيدخ ؿ اليواء منو ويخرج، وألنو مظنة كثرة الحشرات وذوات السمـو
 ضررا. 

التاسع: أف تكوف أرضو بالرخاـ المموف لما في مقاومة برده لمحر، وألف صالبتو تعكس البخار بسرعة فيتصاعد فيمطؼ  -
ؼ فرشو باألحجار الرخوة والبالط أو المدر أو اليواء، ولما في النظر إليو مف تفريح النفس الموجب لسرعة التحميؿ، بخال

 التراب أو الخشب.
العاشر: أف تكوف جميع بيوتو حتي المسمخ جامعة لألشكاؿ المفرحة، وأف تنقش جدره بالصور البديعة كاألشجار والثمار  -

المغردة وغير ذلؾ  والدروع والسيوؼ والقسي والرماح والقالع والحصوف والبحار والسفف والوحوش والحيتاف واألطيار
بأصباغ مختمفة األلواف، ألف الحماـ يحمؿ القوي والنظر إلي ذلؾ يجبر ما تحمؿ. ويقسـ ذلؾ التصوير إلي ثالثة أقساـ 
متغايرة ألف أرواح البدف وقواه ثالثة: نفسانية وطبيعية وحيوانية فيكوف كؿ واحد مف التصاوير سببًا إلنعاش كؿ واحد مف 

منو. فممقوي النفسانية نحو صورة العاشؽ والمعشوؽ ، ولمطبيعية نحوالبساتيف وصور األشجار  القوي ويرد ما تحمؿ
واألزىار، ولمحيوانية آالت الحرب وصفة الفرساف والشجعاف، ىذا ما استنبطو الحكماء بأفكارىـ و اقتضتو القواعد الطبية، 

و فيما عداه غنية وتحصيؿ لممقصود مف تقوية القوي ولكف جاء الشرع بتحريـ تصوير ما فيو روح لمضاىاتو لخمؽ اهلل، 
 ورد التحمؿ.

الحادي عشر: أف يعذب ماؤه كما أشار إلي ذلؾ ابف سينا في القانوف بقولو: " خير الحماـ ما قدـ بناؤه واتسع فضاؤه  -
لبدف كالكبريتية وعذب ماؤه"، وذلؾ ألف العذب يبرد ويرطب أكثر بخالؼ الممح فإنو اليخمو مف أجساـ غريبة تؤذي ا

 والنطرونية.
الثاني عشر: أف يكوف الحماـ نظيفًا وكذا ماؤه نظيفًا غزيرًا لتنتعش بو الروح وترتاح النفس وتتراجع القوي، وأف تكوف  -

الحياض والمغاطس متسعة عميقة، بحيث تستر أكثر البشرة ليكوف الترطيب عند المكث فييا متساويًا في البدف، فيجب أف 
بالتنظيؼ بحسب الحاجة ، ويزاؿ ما فيو مف المياه ويجدد لئال يفسد فيضر ، بؿ األحوط أف يجدد ماء الحوض يتعاىده 

والمغطس لكؿ وارد حذرًا مف أف يكوف بو مرض فيؤذي مف نزؿ فيو بعده، وينبغي أف يكوف فيو حوض يحوي ماء باردًا 
 ليترطب بو عند الحاجة.

 ر والروائح الطيبة لترتاح الروح، ويرد عمي القوي الثالثة ما تحمؿ منيا.الثالث عشر: أف يكوف فيو مف البخو  -
بعاد  - الرابع عشر: أف يكوف مصونًا عف الدخاف والغبار ما أمكف، فإنيما يؤدياف إلي اليـر والسقـ وذلؾ بإحكاـ بنائو وا 

ع عف المسمخ لتكوف الحرارة سارية منو المستوقد عنو، وتسميط دخانو عمي الفضاء الواسع ، ويتحري بالمستوقد أبعد المواض
وغيره: " يحترز أف يخالط ىواء الحماـ دخاف، فإف دخوؿ الدخاف  (75)في البيوت عمي التدريج والترتيب، وقد قاؿ المسيحي
 وغيره". (76)مف خارجو مضر جدًا، جالب ألمراض منيا الغشي

لخارج مف الحماـ لالستراحة ، لما سيجيء مف أف الخامس عشر: أف يكوف لو مسمخ توضع فيو الثياب و يجمس فيو ا -
اإلنساف البد أف يأخذ راحتو فيو، ويمكث زمنًا لئال ييجـ عميو مف حر الحماـ إلي برد اليواء دفعة واحدة فيكوف سببًا 

لروح ألمراض كثيرة، وينبغي أف يكوف في المسمخ بركة ذات ماء وأنابيب يرتفع الماء منيا بقدر صالح، فإف ذلؾ ينعش ا
ويروح القمب، فيتدارؾ بذلؾ الضعؼ الحادث عف التحمؿ ونحوه، فإف أمكف أف يكوف مطاًل عمي نير أو بركة أو بستاف 

 كاف أبمغ في النفع.

                                                           
(

75
، أظو، إٌّبٜٚ، إٌي٘خ اٌي١٘خ، ص ( ٘ٛ أثٛ ًٍٙ ػ١َٝ اثٓ ٠ؾ١ٝ ا١ٌَّؾٟ اٌغوعبٟٔ، ؽج١ت ثبهع فٝ طٕبػخ اٌطت، رٛفٝ ػٓ أهثؼ١ٓ ٍٕخ

61 . 

(
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 ( أٜ اإلغّبء .
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السادس عشر: أف يكوف وقوده بما ليس فيو كيفية رديئة كالحطب الخالي عف الحدة والدخاف والرائحة الكريية ، فيجتنب  -
، فإف كاف الوقود جيدًا كاف البخار جيدًا،  (77)ة الطرؽ ، فإف بخار الحماـ ىو ما يوقد في األتوفالزبؿ ونحوه مف كساح

 ويفضؿ أف يسخف الماء بأغصاف المشمش أو أغصاف القطف.
السابع عشر: أف يشتمؿ عمي بيوت ثالثة غير المسمخ مختمفة الحرارة ، فيكوف بعضيا أسخف مف بعض. بيت أوؿ  -

ير الرطوبة ليمطؼ تحميمو، و تأنس بو األمزجة لقربو مف الفضاء الذي ىو المسمخ بحيث ال يحس فيو معتدؿ الحرارة كث
بحر و ال برد. ثـ بيت آخر ىو أقوي حرارة مف األوؿ لكنو غير مكرب، ثـ بيت ثالث حرارتو فوؽ الثاني ، كثير الحياض 

. ىذه البيوت الثالثة يجب أف تكوف مترتبة في الحرارة ، والمغاطس المستديرة الغامرة لمبدف لتناسب التحميؿ بالمكث فييا
األوؿ فالثاني فالثالث ليكوف كؿ بيت منيا مناسبا لمزاج مف يالئمو ، وليكوف الدخوؿ بالتدريج ، فال ييجـ مف شديد البرد 

لب األمصار، عمي شديد الحر دفعة واحدة فيؤذي البدف، وما تقرر مف أف وضع الحماـ عمى ثالثة بيوت ىو ما فى غا
لكف عمؿ أىؿ مصر عمى جعميا بيتيف، فاألوؿ منيا تبريده وترطيبو أقؿ مف األوؿ فى ذوى الثالث، ألف قربو مف اليواء 
الخارج يفيده بردا ورطوبة، لكف ماءه ال يضعؼ سخونتو ذلؾ الضعؼ لقربو مف محؿ النار، وبذلؾ يقؿ تبريده وترطيبو، 

بيت الثانى منيما يشبو الثالث، مف ذوى الثالث لقربو مف محؿ النار، ولكف تجفيفو ويميؿ إلى التسخيف والترطيب، وال
 .(78)وتسخينو أقؿ مف ذى الثالث لقرب اليواء الخارج "

ومن خالل ىذه النصوص التى أوردناىا ألقوال الفقياء يمكننا تحديد المواصفات المعمارية القياسية 
 التالي: التى يفضل أن تتوافر فى الحمام عمى النحو

 اإلتساع : أف يكوف الحماـ متسعا المكانية التنفس الصحيح، وال يستحب اإلتساع المفرط. -
 أف تكوف جدرانو سميكة حتى تمنع نفاذ اليواء إلى داخؿ الحماـ. -
 يفضؿ أف تكوف مادة البناء مف الحجارة . -
 واإلنعطافات، لتمكث الحرارة داخؿ الحماـ.أف يكوف كثير الدىاليز، وأف تكوف ىذه الدىاليز كثيرة اإلزورارت  -
 يفضؿ أال يجعؿ باب الحماـ إلي جية الجنوب.  -
 أف تكوف جدرانو مكسوة بكسوة مف البياض السميؾ لتمنع اليواء مف النفاذ إلى داخؿ الحماـ . -
ستحموف أف يخمو مف النوافذ واألبواب والفتحات خاصة فى الجيات التى تأتى منيا الريح حتى ال يتعرض الم -

 لتيارات اليواء البارد.
 أف يكوف مسمخو مشتمال عمى مواضع لإلسترخاء عمييا. -
 يفضؿ أف يكوف المسمخ مطال عمى نير أو بركة أو بستاف. -
 أف يشتمؿ المسمخ عمى فسقية أو نافورة لممياه لالستمتاع برؤيتيا. -
 أف تكوف أرضياتو مفروشة بالرخاـ .  -
 يفضؿ كسوة جدرانو بالبياض المحكـ -
 أف يكوف سقفو مرتفعا حتى يسيؿ التنفس. -
 أف يكوف معتدؿ الحرارة.  -
 أف يكوف عذب الماء. -
 أف تكوف حياض الحماـ متسعة . -

                                                           
(

77
 .61( األرْٛ، ِٛلل ٔبه اٌؾّبَ، أظو إٌّبٜٚ، إٌي٘خ اٌي١٘خ، ص 

(
78

 63-57، ص ص خإٌي٘خ اٌي١٘( ػجل اٌوإٚف إٌّبٚٞ، 



 العدد العاشر                                                                                      مجمة العمارة والفنوف

522 
 

 توفير المقومات الجمالية مف رسـ الصور عمى الجدراف ووضع جامات الزجاج المموف في القباب . -
 يوت الحرارة فى الحماـ.أف يبنى المستوقد فى أبعد مكاف عف المسمخ، وأف يكوف معزوال عف ب -
 توفير اإلضاءة الطبيعية الكثيرة عف طريؽ الجامات المصنوعة مف الزجاج المتعدد األلواف. -

والضوابط ومف العرض السابؽ يتضح لنا أف الحمامات اإلسالمية شأنيا شأف العمائر اإلسالمية األخرى تأثرت بالقيـ 
فكر المعماري ، فجاءت كميا معبرة عف اليةالمعمار  عناصرالوحدات والالدينية، سواء مف ناحية التخطيط ، أو مف ناحية 

اإلسالمي، الذى يقـو عمى المبادئ والقيـ الدينية التى استنبطيا الفقياء مف مصدري التشريع اإلسالمي القرآف الكريـ والسنة 
 عمارة اإلسالمية" .النبوية المطيرة، ليؤكد عمى ىوية ىذه العمارة، لتستحؽ أف يطمؽ عمييا بالفعؿ " ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : خريطة توضح موقع حمام شيخو بالصميبة خمف الخانقاة1شكل 
 خاطر أبو رولى رفعتعن : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 : موقع الحمامات المحيطة بالجامع األموي فى دمشق2شكل 
 خاطر أبو رولى رفعتعن : 
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 م1911مصمحة المساحة عن : ، باإلسكندرية: خريطة توضح موقع حمام الشيخ ابراىيم باشا بالمنشية  3شكل 

 
 

 
 : المسقط األفقى لحمام نور الدين فى دمشق4شكل 
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 المسقط األفقى لحمام الشيخ ابراىيم بالمنشيو عن د. محمد عوض : 5شكل 

 
 

 
 : المسقط األفقي لحمام الصباغين بتونس6شكل 
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 : مدخل حمام بشتاك بشارع سوق السالح بالقاىرة1لوحة 

 

 
 : حمام نور الدين فى دمشق2لوحة
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 : خموة فى حمام عز الدين بطرابمس الشام3لوحة 

 

 
 : حمام السمطان إينال بشارع المعز لدين اهلل بالقاىرة4لوحة 

 

 
 : حمام تشمبيرلي طاش باستنبول5لوحة
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 بحمام إبراىيم سراج الدين بسمنود بمصر: بيت الحرارة 6 ةلوح

 
 : بيت الحرارة بحمام عزوز برشيد7لوحة 
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 : المدخنة أعمى حمام الشيخ إبراىيم باشا باإلسكندرية 8لوحة

 

 
 : حجرة المصمى بحمام وزير خان بمدينة الىور بباكستان9لوحة 
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 : قاعة المسمخ بحمام وزير خان بالىور10لوحة

 
 

 
 تفاصيل من زخارف الفريسكو بحمام وزير خان بالىور 11لوحة 
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 المصادر والمراجع
 أوال : المصادر

ىػ(، كشاؼ القناع 1051البيوتي، منصور بف يونس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس البيوتى الحنبمى )المتوفى: 
 عف متف اإلقناع، دار الكتب العممية، بيروت، دت .
ىػ (، فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منيج الطالب المعروؼ 1204الجمؿ، سميماف بف عمر العجيمى األزىرى ) ت 

 بحاشية الجمؿ، دار الفكر، بيروت، دت. 
ىػ(، 737ابف الحاج،  أبو عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد العبدري الفاسي المالكي الشيير بابف الحاج )المتوفى: 

 ، القاىرة، دت .المدخؿ، دار التراث
ابف الحاجب، عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يونس، أبو عمرو جماؿ الديف ابف الحاجب الكردي المالكي )المتوفى: 

 ـ.2000 -ىػ 1421ىػ(، جامع األميات، اليمامة لمطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 646
ىػ(، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 483)المتوفى:  السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي

 ـ.1993
ىػ( ديواف األحكاـ 486ابف سيؿ، عيسى بف سيؿ بف عبد اهلل األسدي الجياني القرطبي الغرناطي أبو اأَلْصَبغ )المتوفى: 

 ـ .2007الكبرى أو اإلعالـ بنوازؿ األحكاـ وقطر مف سير الحكاـ، دار الحديث، القاىرة، 
ىػ(، الحاوى لمفتاوي، دار الفكر، بيروت، 911عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيوطي )المتوفى: السيوطي، 

 ـ.2004
األقفيسي، شياب الديف أحمد بف العماد األقفيسي، القوؿ التماـ فى آداب دخوؿ الحماـ، تحقيؽ، محمد خير رمضاف، دار 

، بيروت،   ـ.2000ابف حـز
 جغرافيا. 243ونى، مقالة فى الحماـ، مخطوط بدار الكتب المصرية،  رقـ القوصوني، بدر الديف القوص

 الكماؿ بف اليماـ، فتح القدير، دار الفكر، بيروت، بدوف تاريخ.
 ىػ.1306مبارؾ، عمى، الخطط التوفيقية، مطبعة بوالؽ، 

 ـ.1989محمد عميش المالكي األزىري، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، دار الفكر، بيروت 
ىػ (، ، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، دار الكتب  العممية، بيروت، 845مقريزي) تقى الديف أحمد بف عمى ت ال

 ـ .1997ىػ /1418
، 1المناوي، عبد الرؤوؼ المناوي، النزىة الزىية فى أحكاـ الحماـ الشرعية والطبية، تحقيؽ، عبد الحميد صالح حمداف، ط

 ـ.1987ة، القاىرة، الدار المصرية المبناني
 ىػ.1432ابف نجيـ الحنفي، الفتاوى الزينية، دار كنوز إشبيمية، الرياض، 

ىػ(، الفواكو 1126النفراوي، أحمد بف غانـ )أو غنيـ( بف سالـ ابف مينا، شياب الديف النفراوي األزىري المالكي )المتوفى: 
 ـ.1995 -ىػ 1415الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد القيرواني، دار الفكر: 

 ثانيا : المراجع العربية:
بمحاج طرشاوى، العمارة اإلسالمية، أصوليا الفكرية ودالالتيا الثقافية والبيئية، مف خالؿ بعض النماذج، أطروحة دكتوراه، 

 ـ.2007بكمية اآلداب والعمـو اإلنسانية، جامعة أبى بكر بمقايد ، تممساف، الجزائر، 
 ـ.2013عمارة والمجتمع والدولة فى الحضارة اإلسالمية ، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، خالد عزب، فقو العمراف، ال
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