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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

مقدمة: احلمامات العامة . 1
النا�س كون املنازل مل  ا�ستهرت املدن ال�سالمية قدميًا بوجود حمامات عامة يق�سدها 

تكن حتتوي على مرافق لال�ستحمام. وكانت مدينة نابل�س حتتوي على عدة حمامات، ففي 

بداية فرتة النتداب الربيطاين يف فل�سطني عام 1922 ُوجد يف نابل�س ثمانية حمامات، 

القا�سي،  حمام  اخلليلي،  حمام  البيدرة،  حمام  الدرجة،  حمام  الري�س،  حمام  هي: 

حمام اجلديدة، حمام ال�سمرة، حمام التميمي. وكان فيها يف ذلك الوقت اكرب عدد من 

احلمامات مقارنة باملدن الفل�سطينية الخرى )Dow ، 1996: 1(. وميكن ان يكون ذلك 

عائدًا اىل وفرة مياه نابل�س ووجود العديد من العيون والينابيع التي كانت تزود احلمامات 

باملياه. 

وقد ا�سار ال�سطرخجي، الرحالة واجلغرايف ) املتوفى عام 340هـ/ 951م( اىل كرثة 

الب�ساري  كذلك  �سواها”،  ماء جار  فيها  بلدة  بفل�سطني  “لي�س  نابل�س  املياه اجلارية يف 

معرفة  يف  التقا�سيم  اح�سن  كتاب  �ساحب  387هـ/977م(  �سنة  )املتوفى  املقد�سي 

اي�سًا ياقوت احلموي  القاليم، فقد و�سف نابل�س بانها “ مبلطة، نظيفة، لها نهر جار”. 

)املتوفى �سنة 626هـ/ 1228م( يف كتابه معجم البلدان و�سفها باأنها “ كثرية املياه”، 

“ مطردة النهار”.  1377م( فيذكر ان نابل�س  779هـ/  اما ابن بطوطة )املتوفى �سنة 

كما و�سفها جمري الدين احلنبلي )املتوفى �سنة 927هـ/ 1521م( يف كتابه الن�س اجلليل 

 :1992 كلبونة،   ( وال�سجار”  والفواكهه  العني  “كثرية  باأنها  واخلليل  القد�س  بتاريخ 

120-119( )خ�سري، 1999:198-206(.

وكانت حمامات نابل�س حا�سرة يف و�سف الرحالة واملوؤرخني للمدينة، كما جاء على ل�سان 

“ �سيخ الربوة الدم�سقي” �سم�س الدين ابو عبد اهلل حممد ابو طالب الن�ساري )املتوفى 
�سنة 727هـ/ 1327م( يف كتابه نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر، فقد و�سف نابل�س 

بانها “ذات مياه وحّمامات طّيبة” )خ�سري، 199: 205(. اما ال�سيخ عبد الغني النابل�سي 

الدم�سقي الذي زار نابل�س �سنة 1101هـ/ 1689م فيذكر ذهابه اىل حمام اخلليل وحمام 

الري�س يف نابل�س )كلبونه، 1992: 124(.
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وكانت احلمامات العامة ملك خا�س لعائالت املدينة، ت�ستخدم من قبل عامة النا�س من 

خمتلف الطبقات مقابل اجر ب�سيط، كما كانت ت�ستخدم من قبل الرجال والن�ساء ب�سكل 

منف�سل وباوقات حمددة لكل منهما خالل اليوم. وتعود حمامات نابل�س املوجودة حاليا 

اىل الفرتة العثمانية والفرتة اململوكية، منها حمامان مت ترميمهما واعادة ا�ستخدامهما 

يحتفظان  يزالن  ل  واخران  ال�سمرة.  وحمام  اجلديدة  حمام  وهما  ال�سابق  يف  كما 

بالفراغات املختلفة لكليهما ولكنهما ي�ستخدمان حاليًا لوظائف اخرى هما حمام اخلليل 

وحمام القا�سي، اما باقي احلمامات فقد تعر�ست اجزاء منها للهدم ولكن ل تزال اجزاء 

منها موجودة كحمام البيدرة والدرجة والتميمي والري�س.

تت�سابه حمامات نابل�س يف ت�سميمها، فيتكون مبنى احلمام من فراغني خللع املالب�س، 

هما امل�سلح ال�سيفي وامل�سلح ال�ستوي، كما يحتوي على فراغ لال�ستحمام يوجد به غرف 

فراغات  بني  احلرارة  درجات  وتتفاوت  )خلوة(.  منها  والواحدة  خلوات  ت�سمى  �سغرية 

م�سابهه  تكون درجة حرارته  الذي  ال�سيفي  امل�سلح  ابتداًء من  وتتدرج  املختلفة  احلمام 

احلارة  الغرفة  او  ال�ستحمام  مكان  ثم  الدايفء،  ال�ستوي  فامل�سلح  احلمام،  خارج  لتلك 

بوا�سطة  احلمام  يف  والغرف  القاعات  وتت�سل  النار.  ا�سعال  مكان  وهو  القميم،  بجوار 

ممرات ودهاليز.
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االجزاء الرئي�سية يف احلمام . 2
يتكون مبنى احلمام من الجزاء التالية:

 املدخل 2.1
يت�سل مدخل احلمام بال�سارع بوا�سطة ممر �سيق او زقاق يوفر اخل�سو�سية مل�ستخدمي 

ممر  على  يفتح  الذي  احلمام  باب  الزقاق  نهاية  يف  ويوجد   .)1 رقم  )�سكل  احلمام 

منك�سر يوؤدي بطريقة غري مبا�سرة اىل الفراغ الرئي�سي او القاعة التي يطلق عليها امل�سلح 

ال�سيفي. وباب احلمام يف معظم احلالت ب�سيط، يبلغ ارتفاعة حوايل املرتين ول يحتوي 

يف  املوجودة  كتلك  ب�سيطة،  تكون  الزخارف  وجدت  حال  ويف  تفا�سيل،  اأو  زخارف  على 

مدخل حمام القا�سي او التفا�سيل والزخارف يف مدخل حمام التميميي )�سكل رقم 2(.
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�سكل رقم )1(: املمر املوؤدي اىل حمام اجلديدة
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�سكل رقم )2(: الباب الرئي�سي يف حمام التميمي
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 امل�سلح ال�سيفي 2.2
 :1996 الرباين )حمدان،  وامل�سلح   )2  :1996  ،  Dow( البارد امل�سلح  اي�سًا  وي�سمى 

م�سقوفة  تكون  مرتفع،  �سقف  لها  وا�سعة  قاعة  عن  عبارة  وهو   )3 رقم  )�سكل   )428

باأقبية متقاطعة او بقبة كبرية يف و�سطها فتحة وا�سعة مغطاة بالزجاج لتوفري ال�ساءة 

مبنية  الر�س،  عن  مرتفعة  حجرية  م�ساطب  على  ال�سيفي  امل�سلح  ويحتوي  الطبيعية. 

حول الغرفة وملت�سقة باجلدران، حتتوي على جتاويف لو�سع الحذية، تفر�س بالو�سائد 

جللو�س  وت�ستعمل  امل�ساند،  وورائها  و�سرا�سف  مبنا�سف  تغطى  ثم  والق�سية  القطنية 

امل�ستحمني للراحة او النتظار. يف و�سط امل�سلح ال�سيفي توجد بركة �سغرية مبنية من 

احلجر مع نافورة ماء، ويف زاوية من زوايا القاعة توجد غرفة �سغرية خا�سة باحلممجي 

يقوم فيها بتوزيع املنا�سف وال�سابون على امل�ستحمني قبل دخولهم  لال�ستحمام، ويتم يف 

امل�سلح ال�سيفي نزع بع�س املالب�س والتهيئة للدخول اىل احلمام. هذا كان يحدث يف حال 

ا�ستخدم احلمام من قبل الرجال، اما يف حال ا�ستخدام احلمام من قبل الن�ساء فكانت 

امل�ساطب يف امل�سلح ال�سيفي جترد من الفر�س حيث تاأتي الن�ساء بالفر�س اخلا�س بهن 

هذا  كل  ويكون  اخلا�سة،  مالب�سهن  اىل  بال�سافة  ومنا�سف  �سغرية  وب�سط  و�سائد  من 

مو�سوع يف بقجة كبرية حتمل اىل احلمام وقت ال�ستحمام )دروزة، 1984: 32(. 

تفتح  كانت  احلمامات  فبع�س  لخر،  حمام  من  تختلف  احلمام  ا�ستعمال  اوقات  وكانت 

ايام  يخ�س�س  كان  الخر  والبع�س  بعد،  فيما  للن�ساء  الظهرثم  اىل  الفجر  من  للرجال 

الجتماعية  املنا�سبات  بع�س  يف  يتم  كان  كما   )32  :1984 )دروزة،  للرجال  كاملة 

كالزفاف احلجز امل�سبق للحمام )حمدان، 1996 :328(. وكانت زيارة احلمام فر�سة 

لال�ستجمام وق�ساء اوقات �سارة ومبهجة ففي حني كان الرجال يق�سون �ساعة او�ساعة 

احلمام  يف  �ساعات  عدة  يق�سني  كن  الن�ساء  معظم  فاإن  احلمام،  يف  الكرث  يف  ون�سف 

وياأخذن معهن طعامًا متنوعًا ويقمن بالغناء واللهو فتكون زيارة احلمام فر�سة للنزهه 

والت�سلية )دروزه، 1996: 33(. 
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�سكل رقم )3(: امل�سلح ال�سيفي يف حمام اجلديدة
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  امل�سلح ال�ستوي 3.2
امل�سلح اجلواين ) حمدان،  او   )2  :1996  ،  Dow( ال�سخن امل�سلح  اي�سًا  علية  يطلق 

5(، ويتم الدخول اليه بوا�سطة فراغ ي�سل بينة وبني امل�سلح  429( )�سكل رقم   :1996

ال�سيفي، يحتوي على دورات املياه. وامل�سلح ال�ستوي عبارة عن قاعة م�ساحتها اقل من 

م�ساحة امل�سلح ال�سيفي، لها تقريبًا ثلث م�ساحته  )Dow ، 1996: 14( وتكون معتمه، 

ينفذ اليها ال�سوء من خالل ثقوب يف ال�سقف مغطاه بزجاج �سميك. وتوجد هذه الثقوب 

يف �سقف قاعة امل�سلح ال�ستوي وقاعة ال�ستحمام واملمرات املو�سلة بينهما، اي الفراغات 

ال�سغرية  الفتحات  على  فقط  الطبيعية  ال�ساءة  يف  وتعتمد  نوافذ  بها  يوجد  ل  التي 

به  فتغر�س  املقبب،  احلمام  �سقف  بناء  خالل  الثقوب  تنفيذ  ويتم  ال�سقف.  يف  املوجودة 

انابيب فخارية جتعله مليء بالثقوب التي يتم لحقًا تغطيتها بالزجاج البي�س او امللون. 

اجواء خا�سة  ي�سفي  ب�سكل فني زخريف  بع�س احلالت م�سممة  الثقوب يف  وتكون هده 

مبباين احلمامات ) انظر �سكل رقم 4(. 

حول  حجرية  مقاعد  به  ويوجد  ال�سيفي،  بامل�سلح  مقارنة  دايفء  ال�ستوي  امل�سلح  ويكون 

الغرفة، يو�سع عليها املنا�سف وت�ستعمل للجلو�س، ويف اغلب الحيان حتتوي قاعة امل�سلح 

او  ال�ستحمام،  غرفة  لدخول  ال�ستعداد  املكان  هذا  يف  ويتم  ماء.  بركة  على  ال�ستوي 

ال�سرتاحة بعد ال�ستحمام وتناول املرطبات التي تتكون من �سراب الليمون �سيفًا و�سراب 

القيرن �ستاًء ) حمدان، 1996: 249(



14

�سكل رقم ) 4 (: �سقف امل�سلح ال�ستوي يف حمام اخلليلي
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�سكل رقم ) 5 (: امل�سلح ال�ستوي يف حمام القا�سي وتظهر يف ال�سقف الثقوب املغطاة بالزجاج واملقاعد احلجرية حول 

الغرفة وبركة املاء يف و�سطها
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  الغرفة احلارة 	.2 
ي�سمى احلمام ال�سخن او بيت احلرارة )Dow ، 1996: 2( )�سكل رقم 7(، وهو عبارة 

عن فراغ مركزي وا�سع يحتوي على فراغات او غرف جانبية �سغرية ت�سمى خلوات واملفرد 

)خلوة( )�سكل رقم 6( وهي مكان خا�س لال�ستحمام، �سقفه منخف�س وبه جرن �سغري 

من احلجر او الرخام ي�ستعمل لتجميع املاء )�سكل رقم 8(، حيث ينزل اليه املاء احلار 

والبارد عرب انابيب يف اجلدران )دروزه، 1984: 31(. �سقف قاعة ال�ستحمام يكون مقبب 

ويتخلله ثقوب مغطاه بالزجاج ال�سميك يدخل منها ال�سوء خالل النهار )�سكل رقم 9(. 

ويبنى القميم بجانب احد جدران القاعة ليعمل على رفع درجة حرارتها، ويو�سع حتت 

ال�ساخن  الدخان  انبوب عري�س مير فيه  ال�ستوي  امل�سلح  الغرفة احلارة وار�سية  ار�سية 

الناجت عن عملية الحرتاق يف القميم يف طريقه اىل اخلارج عرب مدخنة احلمام. وي�سمى 

وتكون  النار  بالط  الدخان،  انبوب  ا�سفله  مير  التي  ال�ستحمام  قاعة  ار�سية  يف  املكان 

درجة حرارته اعلى من درجة حرارة باقي ار�سية احلمام. ويقوم امل�ستحمون باجللو�س 

احلمام،  جو  وحرارة  البخار،  �سغط  حتت  عرقًا  يت�سببون  وهم  ال�ساخن  البالط  على 

وحرارة املاء و�سخونة الر�سية مما ي�ساعد على تن�سيط الدورة الدموية وازالة الربودة 

من اجل�سم.
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�سكل رقم )6(: اخللوات يف الغرفة احلارة يف حمام اجلديدة
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حمام  يف  احلــــارة  الــغــرفــة   :)7( رقـــم  �سكل    
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يف املا�سي كان يوجد يف احد خلوات احلمام القريبة من القميم حو�س كبري للماء ال�ساخن 

ي�سمى املغط�س، وكان يوجد مغط�س يف غرفة من الغرف املوجودة يف فراغ ال�ستحمام يف 

كافة حمامات نابل�س ) العزة، 1999: 165( ولكن خوفًا من انت�سار المرا�س مت الغاءها 

 .)15 :1996 ، Dow(

�سكل رقم )8(: جرن يف الغرفة احلارة يف حمام اخلليلي وتظهر فتحة يف اجلدار للتزويد باملاء
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�سكل رقم )9(: منظر خارجي ل�سقف حمام اجلديدة وتظهر فيه الثقوب املغطاه بالزجاج

 القميم 	.2 
�سمي  وقد  وتدفئته،  مياه احلمام  لت�سخني  الوقود  فيه حرق  يتم  الذي  املكان  القميم هو 

بالقميم من كلمة قمامة لن الوقود الذي كان ي�ستخدم يف املا�سي كان يف اغلب الحيان 

القميم  وكان   .)430  :1996 )حمدان،  الزيتون  وجفت  الخ�ساب  وبع�س  القمامة،  من 

ويبنى فوقه مراجل نحا�سية  ال�ستحمام،  لقاعة  يوجد يف احد جوانب احلمام مال�سقًا 

توزع  ثم  فيها  املياه  ت�سخني  يتم   ،)2  :1996  ،  Dow( اكرث  او  اثنني  عددها  كبرية، 

 .)430  :1996 اجران )مفردها جرن( )حمدان،  ت�سمى  التي  الداخلية  الحوا�س  اىل 

انبوب عري�س حتت ار�س  ولتدفئة احلمام وت�سخني ار�س غرفة ال�ستحمام يتم متديد 

امل�سلح ال�ستوي وحتت بالط النار ليمر الدخان ال�ساخن فيها قبل خروجه من املدخنة.
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حمامات مدينة نابل�س 3
بالفراغات  حمتفظًا  معظمها  يزال  ل  حمامات  ثمانية  حاليًا  نابل�س  مدينة  يف  يوجد 

الرئي�سية املكونة ملبنى احلمام. وحمامات نابل�س هي البيدرة، اخلليلي، الري�س، الدرجة، 

ال�سمرة، اجلديدة، القا�سي والتميمي.

حمام البيدرة1.3 
يقع اىل ال�سمال من �سارع الن�سر، يف مكان و�سط مابني م�سجد الن�سر وامل�سجد الكبري، 

 ، Dow( 1954 ومقابل ملوقع حمام الري�س. وكان حمام البيدرة ل يزال يعمل يف �سنة 

1996: 100( ولكن يف الوقت احلايل مل يتبقى من مبنى احلمام ال قاعة امل�سلح ال�سيفي 

وت�ستعمل كمنجرة. 

على  القاعة  بوا�سطة مدخل منحني. وحتتوي  ال�سيفي  امل�سلح  قاعة  اىل  الو�سول  ميكن 

بوا�سطة  م�سقوف  منها  واحد  كل  اجزاء،  ت�سعة  اىل  الفراغ  تق�سم  و�سطية  اعمدة  اربعة 

بوا�سطة  امل�سقوف  القاعة  با�ستثناء مركز  قبو م�سلب حممول على العمدة واجلدران، 

خما�سية  فتحة  على  القبة  حتتوي   .)11 رقم  )�سكل  الربعة  العمدة  على  حممولة  قبة 

ال�سكل )�سكل رقم 12(، ويف و�سط الفراغ حتت الفتحة امل�ستديرة كان يوجد يف املا�سي 

نافورة ثمانية ال�سكل )Dow ، 1996: 100(. كما يوجد على ميني املدخل درج يو�سل 

اىل ال�سطح، اما الجزاء الخرى من احلمام املكونه من امل�سلح ال�ستوي والغرفة احلارة 

وكذلك القميم فقد اختفت جميعها واقيمت مكانها ابنية جديدة. 
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)Dow ، 1996: 101( امل�سقط الفقي حلمام البيدرة :) سكل رقم ) 10�
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

تيجان العمدة املوجودة يف احلمام هي كورنثية، وميكن ان تكون قد جلبت مع العمدة 

من بناء روماين قدمي )Dow ، 1996: 100(، كما يوجد ر�سومات على جدران امل�سلح 

ال�سيفي بع�سها ل يزال ظاهرًا.

�سكل رقم )11(: امل�سلح ال�سيفي يف حمام البيدرة وي�ستعمل حاليًا كمنجرة
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�سكل رقم ) 12 (: الفتحة املركزية يف �سقف امل�سلح ال�سيفي يف حمام البيدرة
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

حمام اخلليلي 3.2
يعمل حتى مت اغالقه يف حوايل عام  القدمية وظل  املدينة  �سرق  يقع حمام اخلليلي يف 

Dow( 1927 ، 1996: 104(.  احلمام ل يزال حمتفظ باجزائه املختلفة مع انه يف حالة 

اهمال وي�ستعمل الن كمخزن ومنجرة.

وقد جاء ذكر حمام اخلليلي )او اخلليل( على ل�سان ال�سيخ عبد الغني النابل�سي الدم�سقي 

فو�سف  1101هـ/1689م.  عام  يف  القد�س  اىل  دم�سق  من  رحلته  يف  نابل�س  زار  الذي 

وهو حمام   ........ احلمام  اىل  مع جماعتنا  ذهبنا  “ ثم  قائاًل  للحمام  املمتعة  زيارته 

املاء  النعيم واجلحيم، وا�ستعملنا فيه  لطيف جليل ي�سمونه بحمام اخلليل، فوجدنا فيه 

احلميم مع ال�سديق احلميم” )يو�سف، 1994: 242(. 

حتتوي قاعة امل�سلح ال�سيفي يف و�سطها على اربعة اعمدة تق�سم الفراغ اىل ت�سعة اجزاء 

مت�ساوية، كل واحد منها مت �سقفه بوا�سطة قبو م�سلب حممول على العمدة واجلدران 

القاعة توجد قبه مركزية مرتفعة حمموله على  15(. ويف و�سط  اجلانبية ) �سكل رقم 

 14 رقم  �سكل   ( القاعة  اىل  ال�سوء  تدخل  ال�سكل  م�ستديرة  فتحة  و�سطها  العمدة، يف 

ورقم 17(. 
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�سكل رقم ) 13 (: امل�سقط الفقي حلمام اخلليلي
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

�سكل رقم ) 14 (: اجلزء املركزي من �سقف امل�سلح ال�سيفي ا�سفل القبة  
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�سكل رقم ) 15 (: القبية امل�سلبة يف امل�سلح ال�سيفي
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

ا�سفلها  يف  يوجد  حجرية  م�ساطب  على  حتتوي  ال�سكل  م�ستطيلة  ال�ستوي  امل�سلح  قاعة 

�سقف  ويحتوي   .)19 رقم  )�سكل  ماء  بركة  القاعة  و�سط  ويف  الحذية،  لو�سع  جتاويف 

القاعة على عدد من الثقوب املغطاة بالزجاج املرتب بطريقة زخرفية ) �سكل رقم 4(. 

الغرفة احلارة او قاعة ال�ستحمام مكونة من ق�سمني مت�سلني عن طريق فتحة على �سكل 

 )Squinches( ركنية  حنايا  على  حممولة  قبة  بوا�سطة  ق�سم  كل  وي�سقف  كبري،  قو�س 

حتتوي على ثقوب مغطاة بالزجاج لدخال ال�سوء ) �سكل رقم 16(. اجلدار اجلانبي يف 

الغرفة احلارة يحتوي على كوات، ويوجد القميم مال�سقًا للغرفة احلارة.

�سكل رقم ) 16 (: قبة من قباب الغرفة احلارة 
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�سكل رقم ) 17 (: القبة املركزية يف امل�سلح ال�سيفي
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

�سكل رقم )18(: احد العمدة يف امل�سلح ال�سيفي يف حمام اخلليلي
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�سكل رقم )19(: بركة ماء يف امل�سلح ال�ستوي يف حمام اخلليلي
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

 حمام الري�س3.3 
يقع اىل اجلنوب من �سارع الن�سر، على اول الطريق املوؤدية اىل امل�سجد الكبري من الناحية 

القرن  قبل  ما  اىل  بناوؤه  يعود  البيدرة.  حمام  ملوقع  ومقابل  قريب  مكان  ويف  اجلنوبية، 

للعام  العثمانية  ال�سجالت  يف  احلمام  لعائدات  ذكر  ورد  فقد  امليالدي،  ع�سر  ال�ساد�س 

 .)106  :1996  ،  Dow( 1974 �سنة  يعمل يف  يزال  1549-1548، وكان احلمام ل 

تدمرت اجزاء كبرية منه على يد اجلي�س ال�سرائيلي خالل النتفا�سة الفل�سطينية الثانية 

التي بداأت عام 2000.  

يحتوي امل�سلح ال�سيفي يف احلمام على القبو امل�سلب الرئي�سي الذي يوجد بو�سطه فتحة 

مثمنة ال�سكل، ملحق به فراغ اخر م�سقوف بقبو م�سلب، يقع بالقرب من امل�سلح ال�ستوي. 

 ، Dow( ) Squinches( امل�سلح ال�ستوي م�سقوف بقبة حمموله على حنايا ركنية

1996: 106(، اما الغرفة احلارة فهي عبارة عن قاعة وا�سعة موجود يف جدرانها كوات 

بالزجاج  مغطاة  ثقوب  تتخلله  مقبب  ب�سقف  امل�سقوفة  للقاعة  الرئي�سي  بالفراغ  ملحقة 

لال�ساءة ) �سكل رقم 20(، ويف الوقت احلايل ق�سم كبري من ال�سقف مهدم.  

�سكل رقم )20(: الغرفة احلارة يف حمام الري�س وتظهر الكوات اجلانبية
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حمام الدرجة 	.3
البلدة  �ــســرق  يف  احلــمــام  يــقــع 

الكبري  امل�سجد  خلف  القدمية، 

مـــن جــهــة اجلــــنــــوب، وميــكــن 

الــو�ــســول الــيــه بــوا�ــســطــة زقــاق 

بجانبه  ويقع   ،)22 رقم  )�سكل 

حــارة  اىل  يــو�ــســل  طــويــل  درج 

منه.  ا�سمه  اخــذ  لعله  العقبة، 

احلـــمـــام كــــان يــعــمــل يف عــام 

 :1996  ،Dow( 1946م 

اجــــزاء  تـــوجـــد  الن   .)101

مهدمة من احلمام ولكن امل�سلح 

تزال  ل  اخرى  وغرف  ال�سيفي 

قائمة.

)Dow ، 1996: 102( امل�سقط الفقي يف حمام الدرجة :)سكل رقم )21�
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

قدم دروزة يف كتابة مئة عام فل�سطينية و�سف حلمام الدرجة كما يلي: 

»يدخل من بابها اىل قاعة وا�سعة ذات �سقف عايل مقبب وم�سيئة وحولها م�ساطب 

حجرية ويف جدران الر�سية جتاويف لو�سع الحذية. ويف و�سطها بركة كبرية نوعًا 

وينفذ  ومعتمه  ا�سيق  قاعة  اىل  منها  ويدخل  ال�سيفي(  )امل�سلح  هي  القاعة  وهذه 

ال�سميك وحولها  الزجاج  ال�سقف مغطاه بقطع  النهار من ثقوب يف  ال�سوء يف  اليها 

م�ساطب حجرية وهذه هي )امل�سلح ال�ستوي( ثم يدخل منه اىل داخل احلمام، وفيه 

اجران  وال�ساحة  الغرف  ويف  فواحة  اأواوين  فيها  �ساحة  حول  عديدة  �سغرية  غرف 

وهذه  اجلدران  يف  جمار  من  والبارد  ال�ساخن  املاء  اليها  ينزل  مرمرية  اأو  حجرية 

�سقوفها  يف  ثقوب  من  النهار  يف  ال�سوء  اليها  وينفذ  اي�سًا  مقببه  وال�ساحة  الغرف 

مغطاة بقطع الزجاج ال�سميك كذلك. ويف �سدر داخل احلمام بناء بابه فتحة �سيقة 

مرتفعة وفيه مرجل نحا�سي ت�ستعل حتته النار من )الزبل( من مكان خارج احلمام 

ي�سمى )القميم( ويجري اليه املاء البارد من قناة ثم جتري منه املياه ال�ساخنة يف 

اقنية الجران« )دروزة، 1984: 31-32(. 

قاعة امل�سلح ال�سيفي التي ما زالت قائمة، م�سقوفة بقبو م�سلب تربز فيه ا�سالع العقود 

العر�سية التي ت�سل بني زوايا القاعة ذات امل�سقط الفقي املربع. ويوجد يف اعلى القبو 

امل�سلب اربعة ثقوب دائرية لدخال ال�سوء كانت مغطاة بالزجاج. كما يوجد حول الغرفة 

تفتح  الكوات  هذه  من  وواحدة  جدار  كل  على  ثالثة  الربعة،  اجلدران  يف  وا�سعة  كوات 

على فراغ يف�سي اىل امل�سلح ال�ستوي. يف امل�سلح ال�سيفي يوجد اي�سًا م�ساطب حجرية 

ملت�سقة باجلدران. يف الوقت احلايل اجزاء من �سقف امل�سلح ال�سيفي مهدمة وكذلك 

غرف ال�ستحمام والقميم، وي�ستعمل احلمام حاليًا كمخزن وحظرية بهائم. 
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�سكل رقم )22(: الزقاق املوؤدي حلمام الدرجة
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

  حمام ال�سمرة 	.3
يقع احلمام يف اجلهه اجلنوبية الغربية من البلدة القدمية ويعتقد ان احلمام �سمي ن�سبة 

للطائفة ال�سامرية التي كانت ت�ستخدم احلمام، مع انه كان ي�ستعمل من قبل غريهم من 

 1996 106(. مت ترميم احلمام واعادة جتديديه �سنة   :1996  ، Dow( سكان املدينة�

وا�ستاأنف العمل به ول يزال يعمل حتى اليوم.

�سكل رقم )23(: امل�سقط الفقي يف حمام ال�سمرة
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يوؤدي اىل امل�سلح ال�سيفي  ميكن الدخول للحمام بوا�سطة مدخل منك�سر وغري مبا�سر، 

املكون من قاعتني وا�سعتني، الرئي�سية حتتوي على مقاعد حجرية مرتفعة حتيط بالفراغ 

القاعة   .)24 رقم  )�سكل  نافورة  على  حتتوي  احلجر  من  ماء  بركة  توجد  الو�سط  ويف 

الرئي�سية م�سقوفة بقبة حممولة بوا�سطة مثلثات كروية )Pendentives( وت�ستند على 

عقود ن�سف دائرية ملت�سقة باجلدران، ويف و�سط القبة يوجد فتحة دائرية )�سكل رقم 

 .)26

امل�سلح ال�ستوي م�سقوف بقبو بي�ساوي يحتوي على ثقوب مغطاه بالزجاج لدخال ال�سوء 

وبه م�ساطب حجرية حتتوي على جتاويف لو�سع الحذية، ويف الو�سط يوجد بركة ماء 

حجرية. غرفة ال�ستحمام حتتوي على �سبعة خلوات، واحدة منها يعتقد انها كانت حتتوي 

على مغط�س. �سقف الفراغ املركزي يف قاعة ال�ستحمام م�سقوف بقبو بي�ساوي ويحتوي 

على ثقوب مغطاة بالزجاج. احلجر املحلي ا�ستعمل للبناء ولتبليط ار�سيات احلمام. 
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�سكل رقم )24(: امل�سلح ال�سيفي يف حمام ال�سمرة
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�سكل رقم )25(: مدخل حمام ال�سمرة 
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

�سكل رقم )26(: القبة الرئي�سية يف امل�سلح ال�سيفي يف حمام ال�سمرة
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 حمام اجلديدة 3.6
يقع حمام اجلديدة يف الطرف اجلنوبي ل�سارع الن�سر وهو ملحق ببيوت ال طوقان وملك 

للعائلة، وكان اخر حمام يتوقف عن العمل يف نابل�س. مت جتديدية واعادة ت�سغيله يف عام 1993. 

 )Dow ، 1996: 103( امل�سقط الفقي يف حمام اجلديدية :)سكل رقم )27�
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

الباب  م�سقوف.  وزقاق  درج  بوا�سطة   الن�سر  �سارع  من  احلمام  باب  اىل  الو�سول  يتم 

الرئي�سي يوؤدي اىل ممر منك�سر يحفظ خ�سو�سية الزائرين ويو�سل اىل امل�سلح ال�سيفي، 

3 ورقم  ال�سكل ) �سكل رقم  بي�ساوية  وا�سعة يف و�سطها بركة ماء  وهو عبارة عن قاعة 

م�ستديرة  بقبة  م�سقوف  مركزي  جزء  اجزاء،  ثالثة  من  ال�سيفي  امل�سلح  يتكون   .)29

دائرية  ن�سف  عقود  على  وت�ستند   )  Pendentives( كروية  مثلثات  بوا�سطة  حممولة 

يوجد  كما  دائرية.  فتحه  توجد  القبة  و�سط  ويف   ،)30 رقم  �سكل   ( باجلدران  ملت�سقة 

على اطراف الفراغ املركزي فراغني م�ستطيلي ال�سكل ملحقني به يرتفعان عن م�ستوى 

هذان  وكان  م�سلب.  بقبو  م�سقوف  الفراغني  هذين  من  كل  درجتني،  بوا�سطة  ار�سيته 

الفراغان حماطان بحواجز خ�سبية متت ازالتها عندما جدد احلمام واعيد ا�ستخدامه. 

تو�سع  باجلدار،  ملت�سقة  مرتفعة  حجرية  م�ساطب  ال�سيفي  امل�سلح  قاعة  حول  وتوجد 

عليها الو�سائد وت�ستعمل للجلو�س، كما يوجد مرايا معلقة على اجلدران وم�ساجب لتعليق 

املالب�س.  

عرب ممر �سيق يحتوي على دورات مياه، ميكن الو�سول اىل غرفتني هما م�سلحان �ستويان 

امل�سلحان  للجلو�س والنتظار. احد هذان  ت�ستعمل  يحتوي كليهما على م�ساطب حجرية 

الذي يقع بالقرب من القميم، يحتوي على بركة ماء. ممر �سيق اخر ي�سل اىل الغرفة 

يحتوي  بي�ساوي  بقبو  م�سقوفة  ال�سكل  م�ستطيلة  قاعة  وهي  ال�ستحمام  او غرفة  احلارة 

على ثقوب هي عبارة عن انابيب فخارية مفرغة تغر�س يف ال�سقف خالل البناء وتغطى 

لحقًا بالزجاج امللون الذي يعمل على ادخال ال�سوء اىل داخل احلمام ) �سكل رقم 28(. 

حتتوي الغرفة احلارة على �ستة خلوات وهي فراغات خا�سة لال�ستحمام، وت�سرتك هذه 

الغرفة مع القميم باحد جدرانها )�سكل رقم 6 ورقم 7(. من القميم ميتد انبوب بعر�س 

املرت تقريبًا، يحمل الدخان ال�ساخن اىل اخلارج عرب املدخنة، ومير حتت ار�سية الغرفة 

.)104 :1996 ، Dow( احلارة يف املكان الذي يطلق عليه ا�سم بالط النار
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�سكل رقم )28(: �سقف يحتوي على فتحات لال�ساءة  يف حمام اجلديدة
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

�سكل رقم )29(:امل�سلح ال�سيفي يف حمام اجلديدة
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�سكل رقم )30(: القبة املركزية يف امل�سلح ال�سيفي يف حمام اجلديدة
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

حمام القا�سي 3.7
يقع حمام القا�سي يف حارة اليا�سمينة وكان ل يزال يعمل يف عام 1950. حتول يف عام 

105(. مبنى احلمام   :1996  ،  Dow( للحلويات ول يزال حتى الن 1974 اىل معمل 

يحتفظ باجزاءة كاملة ولو ان بع�سها يف حالة اهمال. 

�سغريتني  ونافذتني  الرئي�سي  املدخل  على  حتتوي  ب�سيطة  للحمام  اخلارجية  الواجهه 

يبلغ   .)33 رقم  املدخل )�سكل  اعلى  تقع  ال�سكل  دائرية  فتحة  اىل  بال�سافة  مرتفعتني، 

ارتفاع باب احلمام حوايل مرتين وهو يف م�ستوى غائر قلياًل يف الواجهه. يعلو فتحة الباب 

الواجهه عقد مدبب خممو�س مرتفع،  م�ستوى  املدخل يف  فتحة  بينما يحدد  موتور  عقد 

ويوجد فوق الباب زخرفة نباتية ) �سكل رقم 32(. 

)Dow ، 1996: 105( امل�سقط الفقي يف حمام القا�سي :)سكل رقم )31�
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يتكون امل�سلح ال�سيفي من فراغ وا�سع م�ستطيل ال�سكل مكون من جزئني، المامي م�سقوف 

بقبة مركزية كبرية حممولة بوا�سطة مثلثات كروية )Pendentives( وت�ستند على عقود 

  .)34 رقم  )�سكل  م�سلب  بقبو  م�سقوف  الداخلي  واجلزء  باجلدران،  ملت�سقة  �سخمة 

 ،)35 رقم  �سكل   ( دائرية  فتحة  و�سطها  ويف  زخارف  الداخلي  القبة  �سطح  على  يوجد 

بدًل  حديثًا  و�سعت  ال�سكل  مثمنة  ماء  بركة  ال�سيفي  امل�سلح  قاعة  و�سط  يف  يوجد  كما 

من ال�سلية. توجد م�ساطب حجرية حتيط بقاعة امل�سلح ال�سيفي يحتوي ا�سفلها على 

وبقي منها جزء �سغري ل  امل�ساطب  ازالة معظم هذه  وقد مت  الحذية،  لو�سع  جتاويف 

يزال يحتفظ بالتفا�سيل ال�سلية.    

�سكل رقم )32(: زخرفة فوق املدخل الرئي�سي يف حمام القا�سي
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

�سكل رقم )33(: املدخل الرئي�سي يف حمام القا�سي
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�سكل رقم )34(: امل�سلح ال�سيفي يف حمام القا�سي ويظهر اجلزء اخللفي امل�سقوف بقبو م�سلب.

�سكل رقم )35(: القبة املركزية يف امل�سلح ال�سيفي يف حمام القا�سي وتظهر زخارف القبة والفتحة املركزية فيها.
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

 ميكن الو�سول اىل امل�سلح ال�ستوي عرب ممر يوجد به دورات مياه، ويتكون امل�سلح ال�ستوي 

من من قاعة م�ستطيلة حماطة مب�ساطب حجرية ت�ستعمل للجلو�س كما يوجد يف و�سطها 

بركة ماء ثمانية ال�سكل )�سكل رقم 5(. ال�سقف عبارة عن قبو بي�ساوي يحتوي على ثقوب 

مغطاه بالزجاج لدخال ال�سوء.

الغرفة احلارة او غرفة ال�ستحمام ) �سكل رقم 38( وا�سعة م�سقوفة بقبو بي�ساوي مليء 

بالثقوب املغطاة بالزجاج لدخال ال�سوء يف النهار )�سكل رقم 36(، ويوجد �ستة خلوات 

ثالثة على كل جانب من جانبي القاعة ولكل واحدة من هذة اخللوات �سقف يحتوي على 

ال�سوء، وكانت اخللوات يف املا�سي حتتوي على اجران ماء ولكنها غري  فتحات لدخال 

مغط�س  او  ماء  حو�س  على  حتتوي  كانت  اخللوات  احدى  ان  يعتقد  كما  حاليًا  موجودة 

 .)105 :1996 ، Dow(

�سكل رقم )26(: ال�سطح اخلارجي لغرفة ال�ستحمام يف حمام القال�سي.



52

�سكل رقم )37(: منظر خارجي للقبة الرئي�سية يف امل�سلح ال�سيفي يف حمام القا�سي  
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

املوجودة يف  الفتحات  القا�سي  وتظهر  او قاعة ال�ستحمام يف حمام  الغرفة احلارة   :)38( �سكل رقم 

ال�سقف
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 حمام التميمي 3.8
يقع احلمام يف مكان قريب من �سوق خان التجار يف البلدة القدمية وميكن الو�سول اليه 

بوا�سطة ممر �سيق موجود بني احلوانيت )�سكل رقم 39(. احلمام ملك لعائلة التميمي 

وقد بني قرب بيوت العائلة وكان ي�ستعمل من قبلهم بال�سافة اىل اهل املدينة.

حلمام التميمي مدخل فخم مقارنة بباقي حمامات املدينة )�سكل رقم 2(، ومدخل احلمام 

عبارة عن فتحة غائرة قلياًل اىل الداخل يعلوها عقد موتور وعلى م�ستوى اخر مرتفع عقد 

مدبب خممو�س توجد ا�سفله زخارف. يتم الدخول اىل قاعة امل�سلح ال�سيفي مبا�سرة من 

نهاية الفراغ املق�سم اىل ت�سعة اق�سام بوا�سطة اربعة اعمدة مركزية حتمل القبية امل�سلبة 

ويوجد يف  و�سقفه مرتفع،  ال�سيفي مت�سع  امل�سلح   .)40 القاعة )�سكل رقم  ت�سقف  التي 

41(. توجد  النهار ) �سكل رقم  ال�سوء يف  القبو امل�سلب املركزي فتحة دائرية لدخال 

بع�س التفا�سيل يف العمدة وبع�س الزخارف الهند�سية يف ال�سقف وخا�سة على العقود 

العر�سية بني القبية امل�سلبة.  

مت تدمري اجزاء من احلمام خالل الزلزال الذي �سرب نابل�س عام 1927 وبقي منه قاعة 

امل�سلح ال�سيفي وفراغ اخر ملحق به يف�سله عن امل�سلح ال�ستوي الذي فقد جزء كبري من 

�سقفه )�سكل رقم 43(، وي�ستعمل املبنى حاليًا كمعمل للحلويات. 
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

�سكل رقم )39(: املمر املوؤدي اىل حمام التميمي
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�سكل رقم )40(: القبية امل�سلبة يف �سقف حمام التميمي وتظهر 

اي�سًا بع�س الزخارف
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احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

امل�سلب  القبو  يف  م�ستديرة  فتحة   :)41( رقــم  �سكل 

املركزي لال�ساءة
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�سكل رقم ) 43(: امل�سلح ال�ستوي يف حمام التميمي ويظهر اجلزء املتبقي من ال�سقف

�سكل رقم ) 42(: بع�س التفا�سيل يف �سقف الفراغ املو�سل اىل امل�سلح ال�ستوي يف حمام التميمي



59

احلمامات العامة يف مدينة نابل�س 

املراجع  	
انعا�س  جمعية  الفل�سطيني،  ال�سعبي  الرتاث  مركز  فل�سطني،  يف  ال�سعبية  العمارة   :)1996( عمر  حمدان، 

ال�سرة، البرية ، فل�سطني.

خ�سري، جرب )1999( : »نابل�س يف كتب اجلغرافيني والرحالة العرب وامل�سلمني«، ورقة مقدمة يف ندوة نابل�س 

بني املا�سي واحلا�سر،كلية الداب،ق�سم التاريخ، جامعة النجاح الوطنية، مركز التوثيق واملخطوطات والن�سر، 

نابل�س، فل�سطني.

دروزه، حممد عزت )1984(: مئة عام فل�سطينية مذكرات وت�سجيالت، اجلزء الول، اجلمعية الفل�سطينية 

للتاريخ والآثار واملركز اجلغرايف الفل�سطيني، دم�سق، �سوريا.

الفتاح )1999(: نابل�س يف الع�سر اململوكي، �سل�سلة تاريخ مدن فل�سطني،من�سورات دار  العزة، رئي�سة عبد 

الفاروق للثقافة والن�سر، نابل�س ، فل�سطني

كلبونة، عبد اهلل �سالح ) 1992( : تاريخ مدينة نابل�س 2500 قبل امليالد – 1918م، نابل�س، فل�سطني 

يو�سف، حمد احمد عبد اهلل )1994(: احل�سرة الن�سية يف الرحلة القد�سية لل�سيخ عبد الغني بن ا�سماعيل 

النابل�سي، ق�سم احياء الرتاث ال�سالمي، القد�س.

Martin Dow :)1996( The Islamic Baths of Palestine ,Published for The 
British School of Archaeology in Jerusalem ,The Oxford University 
Press ,Oxford ,UK 



60


