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الملخص
لم يبق من الحمامات العمومية بالمدن المصرية  -رغم االشارات المصدرية
والوثـائقية إلى كثــرتها -إال عدد قليل مما اهتمت به لجنة حفظ اآلثار العربيـة؛ وهذا
بالتأكيد ناشىء عن أسباب مختلفة منهـا تحديث المدن ،وتطور عمـرانها ونُظم
تصميم أبنيتها ومـرافقها ،والتوسع منذ أوائل القرن 20م في مد شبكات المياه
والصـرف إلي أبنيتها وال سيمـا المساكن؛ والتي أصبح الحمام الخـاص بها مـرفق
أســاسي ،اُستغني به عـن الحمامـات العموميـة؛ وتُسجل هذه الورقـة البحثية ألول
مرة اعتمادا على الوثائق والخرائط المساحية موقع حمام الفيوم العمومي المندثــر؛
والذي رجحت الدراســة أنه يرجع إلي العصر العثماني ،واستمر يؤدى وظيفته
خالل القرن 19م وحتى سبعينات القرن 20م؛ وقدمت استقراء لبعض تفاصيلـه
المعمارية كالتصميـم ،وتخطيط وحداته ،وبيان ملحقاته ،وذلك من خالل الوثائق
والمصادر؛ مع بيان تأثير التطور الحادث الحقا في القرنين  19و 20الميالديين
على بنيته االنشائية والمعمارية؛ وبالتالي فهي تكشف عن منشــأة مندثــرة طالما
اشارت إليها دراسات سابقة دون أن تتمكن من تحديد أيا من المعلومات السابقة
عنها.
الكلمات المفتاحية :حمام عـمومي؛ مدينة الفيوم؛ وثائق جرد؛ شارع جامع
الواقدي.
Abstract

 د .وليد عبد السميع السيد محمد ،جامعة الفيوم ،مصر
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There are no large numbers of public baths left in
Egyptian cities, for various reasons, such as projects that
deliver water to homes in the first half of the 20th century; But
this research records for the first time by relying on documents
and cadastral maps, the site of Fayoum extinct public bath,
which the study most likely dates back to the Ottoman era and
continued to work during the 19th century AD until the
seventies of the 20th century AD; The study tried to
extrapolate some architectural details about the design of this
public bath, the plan of its units, and its annexes, through
documents and sources; With an explanation of the impact of
the development that occurred later in the 19th and 20th
centuries AD on its structural and architectural structure;
consequently, it reveals an extinct facility as long as previous
studies referred to it, without being able to determine any of
the previous information about it.
Key words :Public path (Hâmâm), Fayoum city, Inventory
documents, El Waqdi Mosque Street.

)1 ال َحمام العمومي بمدينة الفيــوم (انظر التعليق رقم
 الموقــع-1
م بــنمرة1890 ُوقعت عطــفــة الحمام على خريطة تنظيم المدينة عام
 وهذه العطــفة،)La - وهــى تُقــابل جامع الواقدي ال ُموقع بحرف (ال3/23
) ؛1  شكل-1  شارع القيسارية (خريطة-23 متفرعــة من الشارع نمــرة
 يحدُ حمـــام الفيوم جنوبا شارع500/1 م مقياس1955 وعلى خريطـة عام
 ومن، ومن الشمال شارع الحرية،جامع الواقدي ومسجد الشيخ الواقدي
، ومن الشــرق زقاق الواقدي أو عطفة الحمام سابقا،الغرب مســاكن
.)2 ولوكاندة الحمام (خريطة
 التاريخ-2
 مدينة الفيوم من بين األقاليم:)أن109 ،108 :1989 ،ذكر (عـامر
 وقد اندثرت تلك الحمامات وال يوجد مصــادر،التى انشئت بها حمامات
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تعطينا وصفا محددا لهــا؛ وكذا قــرر (عبدالحي2007 ،م" )293 :أنه كان
بمدينة الفيوم حمام عام فى القرن 19م ولكني لم أعثر على أية معلومات
وثائقية عنه".
ويــدل ما ذكره على باشا مبارك عن مدينة الفيوم" :وبهـا حمام
مستعمل إلى اليوم" (مبارك1888 ،م .)90 :على أن الحمام قديم ،ويرجع إلى
ما قبل القرن 19م ،وال سيما أن على باشا مبارك فى اطار حديثة عن المدينة
يذكر المنشآت ال ُمقامة آنذاك ،والتجديدات الحاصلة خالل القرن 19م
بتواريخها.
وإذا وضعنا فى اإلعتبار موقع الحمام (خريطــة  -2 ،1شكل )1
وارتبــاطه المعهــود بالكثــافة السكانيــة والنشاط االقتصادي بالمنطقة ،حيث
امتداد شارع القيساريــة من قنطرة الشيخ ســالم حتي ميدان المبيضــة ،وهــو
عـد جميعه قيســاريــة (راجـع :عبدالسميع2018 ،م:
شارع تجــاري نشطُ ،
 ،)807-805أمكنــا الترجيح بأن تاريخ الحمام مرتبط بتــاريخ إنشاء مسجد
الواقدي عام 1181ه1767/م (راجــع :ديوان األوقاف والمحاسبة :ملف تولية
رقم 6115؛ عبدالوهاب1957/1/28 ،م16 :؛ عبدالسميع2019 ،م-223 :
 ،)244وذلك فى إطار العالقة النفعية بين الجوامــع والكثافة السكانية
والحمــامات (ريمــون1970 ،م47 :؛ حسين1983 ،م143-140 :؛ عثمان،
2001م313 ،308 ،303 :؛ زنيد2003 ،م53 :؛ ابن حمــو2013 ،م31 :؛
إسماعيل2017 ،م461 ،460 :؛ األتـروشي2017 ،م)259 ،258 ،245 :؛
وبالتالي فال ُمرجح أن إنشاء الحمام كان خالل العصر العثماني وتحديدا بعد
عام 1181هــ1767/م.
وقــد ورد بتعداد 1897م أن عدد الحمامجية أو رؤســاء الحمام
بمديرية الفيوم " "1؛ يُقيم بمدينة الفيوم ،وهـو مصــري الجنسية (نظارة
الماليـة1897 ،م )106 :؛ وبتعـداد 1907م كان عدد العاملين بالحمامات
بمـركـز الفيــوم (جميـع الهيئة العـاملة :انظر التعليق رقم  "31" )2رجل
(نظارة المالية1909 ،م)309 ،308 :؛ وبتعـداد 1927م كان عـددهم بمديرية
الفيـوم " "15فرد ،منهم " "12من الرجال و " "3نساء ،موزعين بواقع ""3
بمركز اطسا و " "12ببندر الفيوم (وزارة الماليـة1930 ،م)55 :؛ وبالتالي
فــإن حمام المدينة كان ُمستعمال حتى ثالثينات القرن  20م ،بينما نقص
العمالة في تعـداد 1927م عنـه في تعـداد 1907م ناتج عــن تحديث مـرافق
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المياه بالمدينة ،وتغيُـر نمط وشكـل العمران وثقــافة اإلشغـال (عبدالسميع،
2018م.)651 ،645 :
فقــد كان إنشــاء حمام للنســاء ضمن مشاريع مديرية الفيوم ال ُمقترحة
خالل شهر نوفمبر 1937م ،وهــو االقتــراح الذى القى اعتراضا من قبل
األهالي والوزراة ،وبرر "هاشم عبدالحي" صاحب جريدة الفيوم ذلك بأن:
"هذا المشروع ال طائل منه سيما وأن الفيوم بها أكثر
من حمام يخصص فيه أيام للنساء بأجور مخفضة
جدا ،لم يشك منها أحد ،وهذا المشروع لم يسبق أن
عرض على المجلس ،ولم يطلبه أحد من األهالى وال
ُ
حاجة مطلقا لمثل هذا الحمام فى بندر قد ال يخلو بيت
من وجود حمام" (جريدة الفيوم األسبوعية26 ،
نوفمبر 1937م.)1 :
وبالتالي كان التوسع في مد مرافق المياه بالمدن والبنادر منذ بدايات القرن
 20الميالدي أثره على تقليل إنشاء الحمامات العموميــة (غانم1998 ،م:
322؛ وارنر2010 ،م106 :؛ زيــادة2011 ،م ،)1 :ثم خراب أكثرها كما
حدث لحمام الفيوم العمومي في سبعينات القرن المنصرم.
 -3ال َحمام من خالل الوثـائق:
اتَّضح من خالل وثيقتين شرعيتين إحداهما حجة شراء بتاريخ
1897/12/25م ،ومسجلة بتاريخ 1898/1/5م (محكمة الفيوم ،كود أرشيفى
 ،1117 -000237نمرة  ،)59 ،58 :104واألخرى حجة أيلولة (انظر
التعليق رقم  )3نصيب فى ميراث مؤرخـه بــ 1316/3/14هــ1898/8/2 -م
(محكمة الفيوم ،كود أرشيفى  ،1117 -000175نمرة مسلسلة ،)10 ،9 :7
وكذا دفــاتر جرد عــوائد األمالك في الفترة من 1970-1900م ،االستدالل
عن بعض تفاصيل حمام الفيوم العمومي كاآلتي:
( )1بتاريخ 1897/12/25م اشترى المعلم أحمد بن عاشور بن ناجي
المحل الشهير بالمبيضة ،وحــدهــا الشرقي ينتهى بعضه لمنزل ملك الست
زينب الحمامية المتروك منها لورثتها بطول  12متر.
( )2بتاريخ 1898/8/2م قام علي أفندي فهمي بن أحمد شامي بن علي
بطلب تسجيل نصيبة من العقار المخلف عن زوجته الست زينب بنت
المرحوم عثمان كاشف بن عبدهللا أباظة وهو عبارة عن النصف فى منزلين
قائمين البنا والجدران كاينين بمدينة الفيوم اللذين أصلهما قطعتي أرض من
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ضمن المحل المشهور بالمبيضة وأنشأتهما المتوفية المذكورة منزلين حال
حياتها بالصفة اآلتية ما هو المنزل األول بعطفة غير نافذة تعرف بعطفة
الحمام أمام مسجد سيدى محمد الواقدى؛ وبالتالي فإن الست :زينب الحمامية،
هي زينب بنت عثمان كاشف ،وكانت تملك أو تديــر الحمام لتلقبــها
بالحمامية أي معلمة الحمام ،وكذا نصت الحجــة على أن :حد المنزل األول
الشــرقي يبتدىء من الزاوية الشرقية البحرية بطول  12.90م وينتهى
لمستوقد الحمام وبينهما طرقة غير نافذة ،ومن ضمن ملحقات هذا المنزل
أوده صغيرة مبنية فى األعلى على ساباط مركب إحدى جهتية على المنزل
المذكور ،والثانية على مستوقد الحمام طولها الشرقي  3.55م ،والبحري
 2.75م ،والقبلي كذلك ،والغربي  3.90م (محكمة الفيوم ،كود أرشيفي
 ،1117 -000175نمرة مسلسلة  ،9 : 7سطر .)22-13
( )3اتضح من دفاتر الجرد أن الحمام في بداية القـرن 20م كان ملك
ورثة الست محبوبــة كتخداي – غيــر ُمحدد تاريخ أيلولته للست محبوبة-
وفي 1902م كان الحمام مرقوم بنمرة  213عوائد بدرب سوق القنطرة
(انظر التعليق رقم  ،)4وجهتة قبلية ،وحده الشرقي منزل نمرة  212ملك
وقف المرحوم محمود أغا ،والغربي درب والمنزل نمرة  ،213وفي الحمام
بابين أحدهما يفتح غربي ،وحده البحري شارع عدلي ،وكانت العوائد السنوية
المقررة عليه حتى 1900م  2.685جنيه (دفاتر جرد عوائد ،دفتر
.)24 : 6/120/6674
وفي 1906م استجدت تعديالت في الحمام؛ إذ أن " واجهة الحمام
وبابه من الجهة القبلية والطرقة الموصلة له من الداخل /هُدمت وتجدد بناهم
ثالثــة دكاكين من قبلي منهم دكان /ذات بابين /وصار مدخل الحمام من الباب
الغربي ولم يكن /له باب خالفة" .وكانت العوائد السنوية المقررة عليه
وملحقاته كاآلتي (دفاتر جرد عوائد ،دفتر :)47 ،24 :6/120/6674
أجزاء الملك
عن الحمام
دكان ذات بابين إيجار أحمد حسن برهومة
دكان خالية السكن
دكان سكن عبده أفندي
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وفي 1909م أصبح الحما ُم مرقوم بــ 192عوائد درب سوق
القنطرة ،ووصف بأن " :أصله  ،313وملحق به ثالثة دكاكين واحد منهم
ببابين وجهة /غربية وقبلي شارع وفيه دكانين ومربوط سنة 1907م" بمبلغ
 5.300جنيه كما هــو وارد بجرد 1906م المذكور أعاله ،إال أن الدكان
خالي السكان ،أصبح مؤجــر لعلي حلمي؛ والدكان سكن عبده أفندي أضحـى
سكن محمد علي االسـاري (دفاتر جرد عوائد  ،دفتر .)19 : 6/121/6702
وبجرد 1910م أصبح الدكان ذات البابين دكانين ،ولم يقرر عليهما
عوائد ،وأ ُعيد جرد الحمام عام 1914م؛ ف ُوجد على أصله وملحق به أربعـة
دكاكين ،قُدر عليهم اآلتي (دفاتر جرد عوائد ،دفتر 19 : 6/121/6702؛
جرد سنة 1914م):
العوائد سنويا
 3.600جنيه
 400مليم
 400مليم
 500مليم
 500مليم

أجزاء الملك
عن الحمام والمستوقد
دكان سكن محمود امبارك
دكان سكن على جبيلي الخياط
دكان سكن أحمد حسن أدهم
دكان سكن أحمد إسماعيل

وبجــرد 1917/6/18م ُوصف الحمام (انظر التعليق رقم  )5بأن:
وجهته غربيــة ،ولــه بابان آخــران الواحد غربي واآلخــر قبلي وملحق به
أربعة دكــاكين ،وعوائده السنويــة  3جنيه و  600مليم (دفاتر جرد عوائد،
دفتر  .)9 : 6/125/7095وكانت الدكاكين ال ُملحقة به ُمستغلة كاآلتي (دفاتر
جرد عوائد ،دفتر :)10 ،9 : 6/125/7095
دكان
1
2
3
4

ال ُمستغل
إسماعيل أحمد اإلبيـاري
أحمد حسين
محمود امبارك
على جبيلي

العوائد سنويا
 500مليم
 500مليم
 400مليم
 400مليم

وبتاريخ 1933/10/14م أصبح الحما ُم (انظر التعليق رقم  ،)6جار
في ملك عبدالرؤوف عبدهللا عبده ،وصفته :وجهة غربية /حده الشرقي أحمد
بك فتحي /والبحري شارع عدلي /والقبلي الشارع وله باب /علي الواجهة
واآلخــر قبلي ومحلق به /دكاكين على الشــارع احدها أصلها /دكانين ،وهذا
116
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لم يؤثر على العوائد المقررة عليه (دفاتر جرد عوائد ،دفتر : 6/131/7737
 ،)18وكانت مباني الحمام ُمستغلة آنذاك كاآلتي:
المبنى
الحمام
دكان 1
دكان 2
دكان 3

ال ُمستغل
المالك (عبدالرؤوف عبده)
___
___
___

مفردات العوائد السنوية
 3.00جنيه
 500مليم
 800مليم
 400مليم = 4.700

وبتاريخ 1938/11/3م كان الحمام (انظر التعليق رقم  )7ال يزال تحت يد
عبدالرؤوف عبده ،وقد وصفه هذا الجرد وصفا مستفيضا كاآلتي (دفاتر جرد
عوائد ،دفتر 6/131/7737؛ دفاتر جرد عوائد ،دفتر :)16 : 6/132/7833
"وجهته غربيــة بإعادة تقديره وجد /يشتمل على طــرقـة
مستطيلة بالمدخل /ثم بــاب وسط يوصل إلى صــالة
بهــا /أوده من الخشب والزجــاج للتوليت (انظر التعليق
رقم  /)8وأربعـة أود من البنا منها ثالثــة داخل /بعضهم
ثم باب يوصل إلى طرقة في نهايتها حجرة لالستراحة/
وبهــا باب يوصل للحمام الذى /يشتمل على صالة بها
فسقية وخمسة حجرات بها مغطسـان ومحالت /الدش/
وللملك باب آخر على /الواجهة يوصل لدورة المياه
ومدار /السلم للدور الثاني /وملحق ثالثة دكاكين على
الواجهة القبلية منهم الثاني ذات بابين".
وبيــان استغالل الحمام وملحقاته كاآلتي (دفاتر جرد عوائد ،دفتر
:)6/131/7737
المبنى
الحمام
دكان 1
دكان 2
دكان 3

العوائد السنوية
الوظيفية
ال ُمستغل
المالك (عبدالرؤوف عبده) لعموم الجمهــور  2.500جنيه
 400مليم
خردوات
الشيخ إسماعيل دحاج
 800مليم
خردوات
محمد محمود أفندي دله
وروايح
 400مليم
ترزي
محمد إبراهيم الشامي
= 4.100
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وبجــــــرد 1942/1/31م كــــان الحمــــا ُم (انظــــر التعليــــق رقــــم )9
وملحقاته ،و ُمستغليه ،كما هــو وارد بجرد 1938/11/3م ،إال أن الدكان ()3
كان يشغله إبراهيم محمد الشامي ،وكانت عوائد تلك األمالك مثل الورد بجرد
1938م (دفاتر جرد عوائـد األمـالك ،دفتـر  .)16 : 6/132/7833وقـد أ ُعيـد
تقــديره بتــاريخ 1947/1/12م ،فوجــد علــى أصــله ،إال أن عوائــده قُــدرت بــــ
 6.200جنيـــــه (دفـــــاتر جـــــرد عوائـــــد ،دفتـــــر 16 : 6/132/7833؛ جـــــرد
1946ربط سنة 1947م ،نمرة المكلفة .)492
هذا وبتاريخ 1942/12/14م أ ُضيف العقـار نمرة  50عوائد ،وهــو
حوش ملك عبدالرؤوف عبده ،إلي العقار نمرة ( 52المستوقد) وأصبح
الحــوش السماوي تبع المستوقد ،ومقدار ايجاره السنوي  18.00جنيه،
وجملة عــوائده السنوية  1.500جنيه (دفاتر جرد عوائد األمالك ،دفتر
.)24 : 6/132/7833
وخالل الفترة من 1970-1960م كان الحمام (انظر التعليق رقم
 )10جار في ملك "عبدالرؤوف عــبده" عدا  44.80متر شائعــة في
 415.71متر ،تم بيعها بالمزايدة العلنية إلي "الست حميدة عيد محمد"،
وكانت عمارته على وضعها ،ويتبعه ثالثة دكاكين ،وقيمة العقــار اإليجارية
السنوية عام1960م  207.600جنيه ،وصافي القيمة اإليجارية بعد تنزيل 20
 %حسبما تقتضى اللوائح  166.80جنيه ،وقُرر عليه ضريبة سنوية قدرهــا
 16.608جنيه تُقسم على قسطين كل قسط  8.304جنيه (انظر التعليق رقم
)11؛ وتفاصيل توزيع ذلك على مكونات العقار كاآلتي (دفاتر جرد عوائد،
دفتر  /6/185/11195جــ 487 : 5؛ دفاتر جرد عوائد ،دفتر
 /6/185/11219جــ :)2855 : 19
صافي اإليجار السنوي بعد
القيمة اإليجارية السنوية
تنزيــل  % 20حسب اللوائح
 180.00ج  144.00ج
الحمام
 22.080ج
 27.60ج
 3دكاكين
 207.600ج  166.80ج
الجملة

الضريبة السنوية حسب
سعرها
 14.400ج
 2.208ج
 16.608ج

وبمقتضى القانون رقم  169لسنة 1961م الخاص بتقرير اعفاءات
ضريبية على العقارات ،بشرط أن يُخفض اإليجار بقدر اإلعفاء ،تم اعفاء
الحمام من  2.208جنيه بقرار نمرة  92فى مارس 1962م ،ومن ثم أصبحت
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الضريبة السنوية  14جنيه و  400مليم (دفاتر جرد عوائد ،دفتر
.)487 : 6/185/11195
أما العقــار رقم ( 50انظر التعليق رقم  ،)12فكان " :بواجهة قبلية،
عبارة عن مستوقد للحمام وأوده" (دفاتر جرد عوائد ،دفتر : 6/185/11219
 ،)2854والعقار دورين (دفاتر جرد عوائد ،دفتر ،)486 : 6/185/11195
إذ كانت األوده بالدور الثاني؛ وال يزال في حيازة عبدالرؤوف عبده ،وجملة
مسطحه  43.71متر ،تمتلك منها الست حميده عيد محمد  5.47متر ،والقيمة
اإليجارية السنوية عن العقــار كاآلتي (دفاتر جرد عوائد ،دفتر
:)2854 : 6/185/11219
القيمة اإليجارية السنوية
المستوقد
األوده

 15.00ج
 12.00ج

صافي اإليجار السنوي
بعد تنزيل % 20
 12.00ج
 9.60ج

الضريبة السنوية حسب سعرها
 1.200ج
 960قرش

وبتــاريخ 1966/11/20م قُدم طلب لهدم العقـار رقم 50؛ وتحرر بتاريخ
1970/9/10م تسوية الربط ال ُمستحق عنه حتى سنة 1970م (دفاتر جرد
عوائد ،دفتر  ،6/185/11195ص  .)486وعقب هدم المستوقد اندثر الحمام.

 -4وصف ال َحمام (شكل )2

ذكر بعض الباحثين أنه" :نظرا إلندثار حمامات إقليم الفيوم فمن الصعب
التوصل إلى تخطيطها وإن كان المرجح ،بل المـــؤكد أنها ال تختلف كثيرا
عن حمامات القاهرة وأقاليم مصر من حيث وظيفة وتخطيط الوحدات"
(حسين1983 ،م262 :؛ عامر109 :1989 ،؛ عبدالحي.)450 :2014 ،
وتجدر اإلشــارة إلي أن الحمام استمر يؤدي وظيفته لفترة زمنية طويلة،
وتم تداول ملكيتــة وملحقاته ثالث مرات في الفترة الممتدة من -1900
1970م؛ أولها صيرورته إلى ملك الست محبوبــة كتخداي ،ثم إلى ورثتها،
ثم في جرد 1933/10/14م صار في ملكية عبدالرؤوف عبدهللا عبده ،عدا
أجزاء – حددتها دفاتر الجرد -تم بيعها إلي الست حميدة عيد محمد في عام
1960م ،وهذا بالتأكيد أدي إلى تعديالت أو تغييرات معماريــة بالحمام،
تراوحت بين ترميميات أو تعديالت أو اضافات بسيطـــة أو جسيمة؛ وكذا
ارتبطت تلك التغييرات بالتطور العمراني والديموغرافي لموقع الحمام
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(حالي2014 ،م)13-10 :؛ وهذا ما أكدته مستجدات جرد 1906م ،إذ تم هدم
الواجهة القبلية وبناء ثالثـة دكاكين بها (دفاتر جرد عوائد ،دفتر
 ،)47 : 6/120/6674تماشيا مع النشاط االقتصــادي بشارع سوق القنطرة
(راجــع :عفيفي2019 ،م.)523 :
وكانت الواجهة الرئيسيـــة للحمام هي الجنوبيـــة وبها المدخل
الرئيسي حتى 1906م ،حينما ُهدمت واستجد بها ثالثـة دكاكين منها دكان
ببابين ،وكان يتم الدخــول للحمام من المدخل اآلخــر بالواجهة الغربيـــة
(دفاتر جرد عوائد ،دفتر  .)24 :6/120/6674وفي 1910م أصبح الدكان
ذو البابين دكانين ،فأضحى ملحقا بالحمام أربعـة دكاكين؛ وبجرد
1917/6/18م اتضح أن المدخل القبلي أُعيد فتحـــه– ربمــا في تجديدات
1910م -وأن الحمام ملحق به أربعـة دكاكين (دفاتر جرد عوائد ،دفتر
 ،)9 : 6/125/7095وبجرد 1933/10/14م أُعيد دمج الدكانين ليصيرا
دكانا واحدا ببابين حسبما ورد بجرد 1938/11/13م.
وبجرد 1938/11/13م و1942/1/31م ُوصف الحمام ابتداء من
المدخل الجنوبي ،والذي تُرجح الدراسـة أنه كان في ركـن الواجهــــة الشرقي
العتبارت تصميمـــة ،تُالحظ بمراجعة وصف الجرد لتوزيع الوحدات ،وكذا
ألن هدم الواجهة في 1906م وانشــاء دكاكين بها ثم اعادة فتح المدخل القبلي
يُرجح بأن ما طرأ عليه كان تعديالت تتوافق مع بناء الدكاكين ،وأنه كان بأحد
أركان الواجهة ،وال سيما الركن المقابل للمدخل الغــربي.
وتُرجح الدراســـة أن هدم الواجهة القبلية لبناء الدكاكين جاء على
حســاب طرقة داخلية ،تصـل بين المدخل القبلي والمدخل الغربي ،وكان بها
عدد من الملحقات ،ســواء مراحيض أو سلم للصعـود لسطح الحمام بجوار
المدخل لجنوبي.
وبالتأكيد لم يكن تصميم هذا الحمام مــزدوجا أو مــخصصــا للرجال
والنســاء ،باعتبار وجود المدخلين ُمرجحا لذلك (عبدالعزيز1975 ،م:
 ،)106وذلك ألن أوصــاف جرد 1942-1938م لم ترد بها اشارة لذلك،
وكذا ألن صاحب جريدة الفيــوم جادل المقُترحين بإنشاء حمام للنســاء بأن:
الفيوم بها أكثر من حمام يخصص فيه أيام للنساء بأجور مخفضة جدا (جريدة
الفيوم األسبوعية ،ع  ،)1 : 368وإال لقال أن :لهن حماما خاصا.
وقياسا على ما ورد بالــوثائق والمصــادر الفقهية والدراســات اآلثـرية
(انظر التعليق رقـم  ،)13وال سيما التي تناولت الحمامات العثمانية (أشكال
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 )6-3فـــإن الحمام كان مكــونا من مسلخ وبيتين  -بيت أول وبيت الحرارة-
كغالب حمامات مصر ،إذ أن جعل الحمام المصري بيتين ال يؤثر على
مستوى األداء إذا ما قورن بالحمام ذي الثالثة بيوت التفــاق ذلك مع مناخ
مصر المعتدل (المناوي1987 ،م63 :؛ عثمان2001 ،م281 :؛ عبدالحفيظ
وآخرون2007 ،م71 :؛ إسماعيل2017،م461 :؛ األتـروشي2017 ،م:
.)251
وكان المدخل الرئيسي للحمام يقع بالواجهة الجنوبيـــة ،ووضع المدخل
بتلك الواجهــة يتوافق مع انعدام تيار الهــواء الجنوبي ،مما يُحقق استمرارية
فتح الباب ،ويسمح بقليل من التهوية للطرقة المستطيلة التى تلي المدخل ،وال
سيما أن هذا المدخل ذو مقاييس صغيرة (المناوي1987 ،م59 :؛ عبدالعزيز،
1975م106 :؛ عثمان2001 ،م301 ،297-295 :؛ زيــادة2011 ،م.)3 :
ويؤدي المدخل المذكــور إلي طرقـــة مستطيلة ،كان يتصدرهــا في
الغالب دكــة الحمامجي (انظر التعليق رقم  ،)14وتفضي الطرقة إلى باب
وصفـــه جرد 1938م و 1942م بأنه "باب وسط" ،يؤدي إلـــي صــــالة أو
المسلخ أو المشلح أو المنـزع فـي لغـة أهل العراق أو البــراني في الشام
وبالد المغرب أو سربنــه أو رختكن فــي إيـران ،وبه أوده تواليت (راجــع
التعليق رقم  )8بنائها من الخشب والزجاج ،الذي كان بال شك ملون أو غير
شفــاف ،ال يُظهر ما خلفه؛ وبه أيضا أربــعة أود ،ثالثة منها داخل بعض،
وهذه األود هي ما كانت تُعبـر عنــه الوثائق المملوكية والعثمانية بالقواطيع
(حسين1983 ،م265 :؛ عثمان2001 ،م281 ،280 :؛ إسماعيل2017 ،م:
 ،)461وهي إيوانات أو حجـرات خصوصيــة الستقرار المستحمين قبل وبعد
االستحمام.
ُ
وبأحد أركان المســـلخ فتحـــة باب تفضي إلي طــرقـــة ،تؤدي إلي
حجرة لالستراحـــة أو بيت أول ،والتي منها نصــل إلي "صـــالــة بها
فسقيـــة وخمسة حجرات بها مغطسان ومحالت الدش" (دفاتر جرد عوائد،
دفتر 6/131/7737؛ دفاتر جرد عوائد ،دفتر )16 : 6/132/7833؛ وهذه
الصــالة هي بيت الحرارة أو الجـواني (األتـروشي2017 ،م،)251 :
وحسبما أشار جرد 1938م ،ثم جرد 1942م فـــإن حجرات بيت الحرارة
كان عددها خمسة ،بها مغطســين ،وباقي الحجرات بها "محالت الدش"،
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وهذا ما استوجبــه التطور ،وتحقق في الحمامات الشعبيــة منذ بدايــة القرن
20م (انظر التعليق رقم .)15
ورغـــم أن دفــاتر الجرد لم تتعرض بالوصف التفصيلي لتغطيـــة
وحدات الحمام ،إال أنه بالتأكيد ،لكــون بناء الحمام قديم ،كان تخطيط بيت
الحرارة يعتمد على التخطيط اإليوانى ،والذي قد عبر عنه الجرد بــ ":
صـــالــة بها فسقيـــة وخمسة حجرات" وكان يُغطي أواوينه أقبيــه،
ودورقــاعته قبــة؛ ألن تلك النوعية من التغطيات تسمح بارتفاع سقف الحمام
مما يسمح بأن " تصعد الرطــوبات وتنبسط فيصفــو فى مدة الصعود فينقلب
هــواء وتلطف البخارات الصاعدة إلى األعلى ،كما يشــاهد فيه أال يضيق"
(المناوي1987 ،م57 :؛ راجــع أيضًا :األقفهسي2000 ،م24 ،23 :؛
عبدالعزيز1975 ،م107 :؛ حسين1983 ،م269 ،267 ،221-171 :؛
عثمان2001 ،م285-282 :؛ عبدالمنعم2010 ،م108 :؛ إسماعيل2017 ،م:
462؛ األتـروشي2017 ،م ،)251 :حتى يصفــو هواؤه باتساع مجاله
وتتفرق فيه الحرارة (انظر التعليق رقم  -16شكل  6يســار) ،وهذا االتســاع
محدود باعتبـــارات تشغيلية منها سهولة تسخين الهواء والماء فيـــه ،وعدم
مشقة تكلفة ذلك (المناوي1987 ،م58 ،57 :؛ عثمان2001 ،م.)283 :
هذا ويُرجح أن مسلخ الحمام كان يتوسطــه فسقيــة "النعاش الــروح
وترويح القلب لتدارك الضعف الحادث من التحلل ونحــوه"(المناوي،
1987م :ص 61؛ عثمان2001 ،م ،)281 :وكان يغطيــه في الغالب سقف
خشبي يتوسطه شخشيخــه مثمنة فى الغالب بمنافذ مغشــاه بالزجاج
(عبدالعزيز1975 ،م107 :؛ عثمان2001 ،م302 ،301 :؛ إسماعيل،
2017م( )461 :شكـل  -6يمين).
وفى مؤخر الحمام جهة شارع عدلي بالركن الشمالى الغربى (خريطة
 )2مستوقد الحمام الذى كان يحمل ساباط مشترك بينه وبين منزل زينب بنت
عثمان الحمامية ،وبالطبع وضع المستوقد هكذا يتناسب مع تصميم الحمام،
ووضع وحداتـه قربــا من مصدر الحرارة ،وصوال للمسلخ الذى يُشترط في
تصميمه أن يكون بعيدا عن األدخنة (المناوي1987 ،م 61 ،60 :؛ أمين
وإبراهيم1990 ،م106 :؛ األقفهسي2000 ،م24 :؛ رزق2000 ،م،281 :
282؛ عثمان2001 ،م290 ،288 :؛ إسماعيل2017 ،م ،)462 :باإلضــافة
إلى أن سهولة الحركة بالشارع الرئيسي جنوب بحر يوسف والذى خضع
للتنظيم منذ أواخر 19م ،يُسهل إمداد المستوقد بالوقود الالزم ،باإلضافة إلى
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أن قربه من بحر يوسف ساهم فى سهوله تزويده وباقي وحدات الحمام بالمياه
(عثمان2001 ،م 288 ،287 :؛ األتـروشي2017 ،م ،)251 :من خالل بئر
مماثل للموجود بجامع خوند أصلباي؛ والذي ال شك استعيض عنه فى مرحلة
الحقة بمصدر ماء عمومي تابع للبلدية حسبما ورد باشتراطات مصلحة
الصحة (.)Ministry of the Interior Egypt, 1925: 164-165
وبتاريخ 1942/12/14م أُضيف حوش سماوي إلي المستوقد ،الذي
وصف خالل الفترة 1970-1960م بأن " واجهته قبليـــة ،وعبارة عن
مستوقد للحمام وأوده" (دفاتر جرد عوائد ،دفتر ،)2854 : 6/185/11219
واألوده تعلو جزء من المستوقد (دفاتر جرد عوائد ،دفتر : 6/185/11195
 ،)486وربما كان يتم الصعود إليها من المدخل الغربي للحمام ،وهو المدخل
الذي يؤدي إلى مدار سلم يؤدي لسطح الحمام.
وبالتـأكيد أثــــرت الئحــة "خــزانــات مراحيض الجــوامع
والحمامات العمــوميـة" الصــادرة بتاريخ 1892/11/9م والتي ُ
طبقت على
الفيوم بذات التاريخ ،على عمارة الحمام ،إذ اشترطت أنه خالل  3سنوات
تُعمل خزانات صمــاء (انظر التعليق رقم  ،)17للمراحيض بدون مواسير أو
فتحات تصريف على النيل أو الترع أو البرك أو أرض براح ،وأما الخزانات
التى بدون قــاع فتُخصص لمياه المغاطس (الحكومة المصرية1892 ،م:
266-264؛ .)Administration Des Services, 1892: 1-4
وكان مجلس بلدي الفيوم يقوم بعملية نزح خــزانات المباني األميــرية
بالمدينة (ديوان األشغال العمومية ،كود أرشيفي  ،4003-009104وثائق
أرقام  ،)211-206 ،202-193 ،144 ،166وتقــوم مصحلة التنظيم
بالكشف على تلك الخــزانات وبيان مشاكها وحلها (ديوان األشغال العمومية،
كود أرشيفي  ،4003-019118وثائق أرقام  ،)18-14أمـا المباني األهليــة
ومنها الحمام موضوع الدراســة فكانت البلدية تقوم في الغالب بعملية النزح
(انظر التعليق رقم  ،)18أو يقوم بها أفراد مختصون بذلك.
وقد قررت نظــارة الداخليــة منع أصحاب الحمامات منعا كليا من
استعمال فضالت كنس الشــوارع أو المنازل للوقيد (ديوان الداخلية ،كود
أرشيفى  ،2001 –018909وثيقة 2؛ مجلس النظار والوزراء ،كود أرشيفى
 ،)0075 –016201أو تخزين أي نوع من أنواع الفضالت التى تنبعث منها
الروائح الكريهــة ال ُمضرة بالصحــة فى الحمام؛ وهذا ما أشار إليه المناوي
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وكتب الحسبــة من قبل (المناوي1987 ،م61 :؛ األقفهسي2000 ،م،23 :
24؛ عثمان2001 ،م.)290 :
نتــائج البحث:
نشــرت الدراســة ألول مــرة معلومات موثقة عن حمام الفيوم
العمومي ،وملحقاته ،وحددت موقعــه من خالل الوثــائق والخرائط المساحية،
ورجحت تاريخ إنشــائه فى العصــر العثماني وتحديدا بعد عام1767م ،وفق
مقدمــات ومعطيات تاريخيــة وعمرانية ســردتها ،وكذا قدمت توثيقا
تاريخيا ،ووصفــا معماريــا للحمام وملحقــاته فى ضــوء ال ُمعطيات الوثـائقية
وال سيما دفــاتر الجرد فى الفترة الممتدة من 1900م إلي 1970م.
وحاولت استقــراء تفاصيل عمارة الحمام قبل التعديالت التى طرأت
عليه في القرن  19م وحتى 1970م ،وال سيما هدم الواجهة القبلية وبناء
ثالثـة دكاكين بها ،وذلك باالعتماد على المصادر الفقهيـــة والدراســات
األثرية للحمامات المعاصرة في القـاهرة والصعيد ،وقدمت الدراســة رسما
ُمقترحا للحمام ،وتعرضت كذلك ألثــر التطور الحادث خالل الفترة
المذكــورة على عمارة ومرافق الحمام.
وبالتـأكيد إن مثل هذه الدراســة مما يبحث عن العمائـر المندثـرة،
وتوثيقهـا؛ يُضيف تراكــم معرفي يُثـري المكتبة العربيــة ببيانات جديدة،
تُشكل رافدا علميا ال يُمكن االستغناء عنـه في الدراسـات التاريخية
والحضارية  ...إلخ ،وتُوصي الدراســة باستخدام البيانات الواردة بهـا ،ضمن
المواقــع التثقيفيــة والترويجية لمحافظة الفيــوم.

* التعليقــات
 -1لالستتتتت ادة عتتتتن مدينـتتتتـة الفيتتتتوم راجـتتتتـع :مبــــارك1888 ،م90 :؛ النابلســــى،
1898م؛ رمـــــزى1894 ،م84-79 ،42-35 :؛ نظــــــارة الماليــــــة -إدراة التعـــــداد،
1899م574 ،18 ،16 :؛ عبدالســـــــــــالم1903 ،م182-180 :؛ وزارة الماليـــــــــــة،
1916م22-1 :؛ وزارة الماليـــــة -مصـــــلحة المســـــاحة1941 ،م267-265 :؛ ابـــــن
عبــدالحق1954 ،م1053 :؛ الشــرنوبى ولطفــى1977 ،م 5 :ومــا بعـدهـــا؛ رمــزى،
1994م96 ،14 ،13 :؛ ُحـــزين1982 ،م 1 :ومـــا بعـــدها؛ عبـــدالعزيز1999 ،م1 :
ومـــا بعــدها؛ اســكندر 2007 ،م 1 :ومــا بعدهــــا؛ عقيلــه2008 ،م 1 :ومـــا بعــدها؛
عبدالحي2014 ،م244-54 :؛ عبدالسميع2018 ،م.807-805 :
 -2قــدر شابرول في كتاب وصف مصر عدد العاملين بالحمام بين  13-12شخص
وهــو عدد أقرب إلى الصواب ،وهــؤالء العاملون منهم من يتعامل مـع ال ُمسـتحمين
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مباشــرة ومــنهم مــن يُســاهم فــى انتظــام العمــل بالحمــام ،عــن :العمــرى والطــاي ،
1996م.203 :
َ
 -3أ َ ْول أو أَيْــلولــة :اســم مصــدره  :آل؛ وآل الشـيء لفـالن أوال ومـآال :رجـــع أو
صــار أو انتقل إليــه ،والشيء المذكــور :مئول؛ وفـي المصطلح الوثــائقي ،يُقصــد
بأيْــلولــــــة :انتقــــــال الملكيــــة ،راجــــــع :الفيروزآبــــادى2005 ،م963 :؛ البســــتاني،
1987م21 :؛ عمر وآخرون2008 ،م.139 :
 -4الرقم القـديم .287
 -5كــان الحمــام مرقــوم آنــذاك بنمــرة  56عوائــد شــارع القيســارية ،وكانــت نمرتــه
األصلية (السابقة) .192
 -6مــرقــوم بنمــــرة  56عوائـد شــارع الواقـدي ،ونمـــرته األصلـــية كـــوارد الجــرد
.58
 -7مرقوم أنذاك بــ  54عوائد ،واألصلية  56شارع جامع الواقدي.
 -8األودة أو األوضــة :كلمـــــة تركيـة تعنـى حجـرة أو غرفـة ،كثُـر اسـتخدامها فـي
وثــائق عهد أسرة محمد علي ،وتـأتي ُمضـافا إليهـا الغـرض الـوظيفي منهـا ،فيُقــال:
األودة باشــى ،أودة الناشــنجى ،أودة التلغرافجــى ،أودة الحــارس ،أودة البخشــونجى،
أودة الكالر ،أودة الغسيل ،أودة تتـونجى -توتـونجى ،أودة الوجـاق،أودة الخـــوان أو
المائـــــدة ،راجـــــــع :الســـــعيد1979 ،م 32 :؛ غــــــالب1986 ،م67 :؛ عبـــــدالحفيظ،
2005م 15-13 :؛ ســـــــالم2002 ،م306 ،305 :؛ أوغلـــــي وســـــعداوي2003 ،م:
269؛ نجـــم2006 ،م95 ،94 :؛ عبـــدالرحيم2012 ،م265 :؛ عبـــدالفتاح2014 ،م:
593-591؛ علوب2014 ،م.41 :
وقد وردت بهــذا الجرد ُمضافا إليها كلمـة "تواليـت"؛ والتواليت  Toiletمأخـــوذة
عــــن الفرنسيـــــــــة  toiletteبمعنــــى يلــــبس أو يتــــزين ،وأصــــلها  : toileالقمــــاش
الشفــاف؛ والتواليت :مكان اللبس والزينــة ،عن :جلهوم2007 ،م172 :؛ ويُسـتخدم
اللفظ فـي العامية المصـرية بمعنى :دورة الميـاه ،عن :علوب2014 ،م.83 :
 -9نمرة العوائد آنذاك  ،52واألصلية  54شارع جامع الواقدي.
 -10مرقــوم بنمــرة  52عوائــد أمــالك بشــارع جــامع الواقــدي نمــرة  /16قســم ثالــث/
بندر الفيــوم.
 -11قــرر مجلــس المراجعــة تخفيضــها إلـــى  7.608جنيــه ،ولكــن بمقتضــى قـــرار
االعفاء – الوارد أعاله -لم يُنفذ التخفيض.
 -12المرقوم سابقا بذات الرقم ( )50عوائد شارع جامع الواقدي نمرة .16
 -13راجـتتـع :أحمــد ،يوليــو 1923م1079-1073 :؛ ممــدوح ،أبريــل 1969م-28 :
 31؛ أبو الفتوح1980 ،م205-180 :؛ حسين1983 ،م 70 :ومــا بعـدهــا؛ منظمـة
العواصــم والمــدن اإلســالمية 328 ،327 ،250 ،249 :1990 ،؛ الباشــا1990 ،م:
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167-165؛ الباشـــا1999 ،م 387 :؛ األقفهســي2000 ،م 23 :وم ــا بعدهـــا؛ بــدر،
مــــــارس 2006م707-681 :؛ الحســــــينى2007 ،م 28 :ومــــــا بعدها؛عبــــــدالحفيظ
وآخــــــرون2007 ،م 71 :ومــــــا بعــــــدها ؛ عبــــــدالحفيظ2009 ،م ،ص 443-405؛
عبـــدالحفيظ2009 ،م429-393 :؛ زيـــــادة2011 ،م5-3 :؛ عبــــدالرازق2013 ،م:
 18وما بعدها؛ األصبحي2017 ،م24-1 :؛ عفيفي2019 ،م.559-513 :
;Abd al-Malik, 2009: 305-311; Abd al-Hafiz, 2009: 353-359
;Denizeau, 2009: 313-327; Tuchscherer, 2009: 329-340
Nagati, 2009: 361-385.
 -14ال َحم تـامجيُ :مديـــر أو رئــيس الحمــام ســــواء أكـــان صـــاحبه أو ُمستـأجـــره،
واللفظ يتكــون من مقطعين ،العربيـة "الحمامي" والتركيــة "جـــي" إضــافة النسـبة
للوظيفة ،ويُرادف هذا المصطلح :الحمامي أو ال ُمعلم أو الناطـور أحيانا أو صـاحب
الصـــندوق أو ال ُمـــدولب ،باعتبــــار أن مـــن مهمـــام وظيفتـــه الجلـــوس علـــى الـــدوالب
ال ُمخصـــص لحفـــظ ثيـــــاب ومقتنيـــات ُمســـتخدمي الحمـــام ،ولـــذا يُعـــــرف فــــي بـــالد
المغـــرب واألنـــدلس بــــ "الجـــالس" راجـــــع :عبـــدالعزيز1975 ،م106 :؛ حســـين،
1983م41 ،23 ،22 :؛ القاســــمي والعظــــم1988 ،م107 :؛ العمــــرى والطــــاي ،
1996م203 :؛ عثمـــــــان2001 ،م304 :؛ العبيـــــــدي2009 ،م22 :؛ عبـــــــدالمنعم،
2010م112 ،107 :؛ هجـــــــــــــــــرس2011 ،م120 :؛ زيـــــــــــــــــادة2011 ،م15 :؛
عبـــــــدالرازق2013 ،م79-77 :؛ األتــــــــروشي2017 ،م ،ص 252؛ األصـــــــبحي،
2017م15 :؛ خليل2017 ،م .484-482 :
 -15يُجري الباحث دراسة ُمستقلة عن تلك النوعيــة من الحمامات.
 -16تحقــق هــذا االتســــاع عــن طريــق حلــول تصميمــــة ممثلــة فــي أن أواويــن بيــت
الحــرارة تفــتح بكامــل اتســــاعها علــى المنطقــة المركزيــة ،التــي تتوســطها فســقية،
وتعلوهــا قبــة ،ترتفــع عــن أقبيــة األواويــــن ،باإلضــــافة إلــى أن اتصــــال الخــالوي
الجانبيـــة بأركـــان األواويـــن فـــي بعـــض الحمامـــات العثمانيـــة ،يســـمح بزيـــادة الحيـــز
الــــفراغي لجميــع هــذه الوحــدات ،التــى ترتفــع فيهــا نســبة بخــار المــاء ،وال توجــد بــه
نوافــذ ،راجـتتـع :المنــاوي58 ،57 ،1987 ،؛ أمــين وإبــراهيم1990،م108 ،42 :؛
رزق2000 ،م100 :؛ عثمان2001 ،م.302-300 ،284 :
 -17بيارة صماء :خزان مسدود تتجمع فيه النفايات اآلدميـة ،وعنـدما يمـت يجـرى
نزحه وتفريغه ،وتبطن بـالطوب أو الـدب سـمك طوبـة ونصـف طوبـة أو طـوبتين،
وقطرهـــا ال يقـــل  1.50م مـــن الـــداخل وتبنـــى علـــى قاعـــدة مـــن الخرســـانة ،عـــن:
عبدالجواد1985 ،م.75 :
 -18وافقت اللجنة المسـتديمة بمجلـس بلـدي الفيـوم بتـاريخ 1937/12/12م بصـفتها
مجلس تنظيم على رد مبلغ  500ملـيم إلـى اسـكندر أفنـدي يوسـف ،ال ُمـورده لخزينـة
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البلدية فى 1937/11/16م لكسح خزان مرحاض منزله وذلـك لعـدم إمكـان كسـحه،
عن :جريدة بحر يوسف 1 ،يناير 1938م.3 :

المالحق
 -1الخرائط
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خريطة ( )1عطفــة الحمام أمام جامع الواقدي ،عن :إدارة عموم التنظيم -تفتي
1890م.

الوجه القبلى،

خريطة ( )2حمام الفيوم ،عن :هيئة المساحة المصرية1955 ،م.
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 -2األشكال

شكل ( )1يمين :المخطط العام لموقع الحمام بمدينة الفيوم ،عن:
 سجالت جداول الحصر (أغسطس 1916م) ،سجل  /2حصر الفيوم (معالرسم) ،نمرة ،9170
 سجالت جداول الحصر ( 26يونيه 1923م) ،سجل  /2حصر الفيوم (معالرسم) ،نمرة .9173
 -ديوان األوقاف والمحاسبة ،ملف تولية رقم  ،6115وثــائق .222 ،159
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شكل ( )2كروكى تخيلى لحمام مدينة الفيوم من واقع الخرئط المساحية
والدراسة الوثائقية -عمل الباحث.
شكل ()3
المسقط األفقي
لحمام
المالطيلي
بشـارع
مرجوش
ال ُمتفرع من
شارع أمير
الجيوش
(1780م) ،عن
رزق2003 ،م:
،2030
.2032
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شكل ( )4موقع وتخطيط حمام علي بك بشارع القيسـارية بمدينة جرجـا
(1653-1633م) ،عن :عثمان2001 ،م321 ،320 :؛ إسماعيل2017 ،م:
.467

131

مجلة عصــور

عدد خاص

المجلد 20

ردمد EISSN 6278-2600 / ISSN 1112-4237

ماي 2021

اإليداع القانوني Depot légal 464 -2002

شكل ( )5موقع وتخطيط حمام ثابت بشارع القيسـارية بمدينة أسيوط
(العصر العثماني) ،عن :عثمان2001 ،م.324 ،322 :
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شكل ( )6المسلخ (يمين) وبي الحرارة (يسـار) رسم بـروتان ،عن:
وصف مصر ،اللوحات ،مج  ،1لوحة .49

قائمة المصادر والمراجع
 ابن حمو ،محمد ( 2013م) ،خصائص الحمامات العثمانية في الجزائر من خـاللنمــاذج مقارنــة بالحمامــات المرابطيــة والمرينيــة ،دوريــة كــان التاريخيــة ،س  ،6ع
 ،20الكويت :دار ناشري للنشر اإللكتروني.
 ابن عبدالحق ،صفي الـدين عبـد المـؤمن البغـدادى ت 739هــ (1954م) ،مراصـداإلطالع على أسماء األمكنـة والبقـاع وهـو مختصـر معجـم البلـدان ليـاقوت ،تحقيـق:
علــى محمــد البجــاوى 3 ،أجــزاء ،جــــ  ،3طــــ  ،1بيــروت :دار المعرفــة للطباعــة
والنشر.
 أبو الفتوح ،محمد سـيف النصـر (1980م) ،منشـآت الرعايـة االحتماعيـة بالقـاهرةحتى عصر المماليك ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب :جامعة سوهاج ،مصر.
 أحمــد ،يوســــف (يوليــو 1923م) ،تــاريخ الحمامــات العربيــة فــى اإلســالم ،مجل ـةالهالل ،السنة  ،31ع  ،10القاهرة :دار الهالل ،ص .ص .1079-1073
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 إدارة عمــوم التنظــيم -تفتــي الوجــه القبلــى ،نظــارة األشــغال العموميــة (1890م)،خريطة مدينة الفيوم مقياس  ،2000 /1القاهـرة :المطبعة األهلية.
 اسكندر ،رأفت مكرم (2007م) ،إقليم الفيوم فى النصف الثـانى مـن القـرن التاسـععشر 1900-1850م ،رسالة ماجستير غير منشـورة ،كليـة اآلداب -فـرع دمنهـور،
جامعة اإلسكندرية ،مصـر.
 إســماعيل ،محمــد حســام الــدين (2017م) ،الحمامــات العامــة فــى مصــر -دراســةميدانية عن المستوقد وتوصيل المياه ،مجلة مركز الدراسات البرديـة والنقـوش ،مـج
 ،34ع  ، 1مركز الدراسات البرديــة ،جامعة عين شمس ،ص .ص .480 -459
 األتـــروشي ،شــوكت (2017م) ،الحمامــات العموميــة فــي مصـــر األيوبيــة (-567648هـ1250-1171 /م) ،مجلة المنارة ،مج  ،23ع  ،3ص .ص .268-243
 األصبحي ،آالء أحمـد (2017م) ،الحمامـات البخاريـة التقليديـة فـي مدينـة صـنعاءالقديمة :دراسة معمارية وتاريخية صفية ،مجلة العمارة والفنون والعلـوم اإلنسـانية،
ع  ، 8القاهرة :الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية.
 األقفهسي ،شهاب الدين أحمد بن عماد األقفهسي الشافعي ت 808هــــ (2000م)،القــول التــام فــى آداب دخــول الحمــام :أحكــام دور االســتحمام فــى الفقــه اإلســالمى،
تحقيق :محمد خير رمضان ،طــ  ،1بيروت ،دار ابن حزم.
 الباشــا ،حســــن (1999م) ،مـــدخل إلـــى اآلثــار اإلســـالمية ،القـــاهرة :دار النهضـــةالعربية.
 البـاشــــا ،حســـن ( 1999م) ،موســـوعة العمـــارة واآلثـــار والفنـــون اإلســـالمية5 ،مجلدات ،مج  ،1طــ  ،1بيروت :أرواق شرقية.
 البســتاني ،بطــــرس (1987م) ،محــيط المحــيط (قــاموس مطــول للغــة العربيــة)،بيـروت :مكتبة لبنان ،بيروت.
 الحسينى ،أبو الحسن محمد بـن علـى بـن الحسـن الدمشـقي ت 765هـــ(2007م)،األلمـام بــآداب دخــول الحمــام ،تحقيــق وتخــريج :نــور الــدين شــكرى علــى بويــاجيالر
البردورى ،طــ  ،1الرياض :دار أضواء السلف.
 الحكومة المصرية (1892م) ،مجموعة األوامر العلية والـدكريتات سـنة 1892م،القاهـرة :المطبعة األميرية.
 السعيد ،أحمد ( 1979م) ،تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الـدخيل ،القـاهرة:دار المعارف.
 الشــرنوبي ،محمد عبدالرحمن ،ولطفي  ،محمد كمـال (1977م) محافظـة الفيـوم،القاهرة :المجلس األعلى للثقافة.
 العبيـدى ،أزهـر سـعد هللا (2009م) ،الحمامـات الشـعبية فـى الموصـل -حمـام بــابلك أنموذجا ،مجلة موصليات ،ع  ،25جامعة الموصل :مركز دارسات الموصل.
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 العمــــرى ،آمــــال ،والطــــاي  ،علــــي (1996م) ،العمــــارة فــــى مصــــر اإلســــالمية(العصرين الفاطمي واأليوبي) ،القاهـرة :مطبعة الجبالوى.
 الفيروزآبــادى ،مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب ت 817هـــ (2005مـــ) ،القــاموسالمحــيط ،تحقيــق :مكتــب تحقيــق التــراث فــى مؤسســة رســالة بإشــراف محمــد نعــيم
العرقسوسى ،طـ  ،8بيروت :مؤسسة الرسالة.
 القاســمي ،جمــال الــدين ،والعظــم ،خليــل (1988م) قــاموس الصــناعات الشــامية،جزءان ،ج ،2دمشق :مكتبة األسد.
 المنــاوي ،محمــد عبــدالرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن علــي زيــن الــدين الحــدادي ثـمالمناوى ت 1031ه (1987م) ،النزهة الزهية فى أحكـام الحمـام الشـرعية والطبيـة،
تحقيق :عبدالحميد صالح حمدان ،القـاهرة :الدار المصرية اللبنانيـة.
 النابلسي ،أبي عثمان النابلسـي الصـفدي الشـافعي ت 1898( 685م) ،تـاريخ الفيـوموبالده ،القـاهرة :المطبعة األهلية.
 أمين ،محمد محمد ،وإبراهيم ،ليلـى علـي (1990م) ،المصـطلحات المعماريـة فـىالوثـــائق المملوكيـــة (648-923هــــ) (1250-1517م) ،طـــــ  ،1القـــاهرة :الجامعـــة
األمريكية للنشر.
 أوغلــي ،أكمــل الــدين إحســان ،وســعداوي ،صــالح(2003م) الثقافــة التركيــة فــىمصر -جوانب من التفاعل الحضـاري بـين المصـريين واألتـراك ،اسـتانبول :مركـز
األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة التركية.
 بدر ،حمزة عبدالعزيز (مـارس 2006م) ،نـص وثـائقى جديـد يلقـى أضـواء جديـدةعلى حمام السـكرية ،مجلـة كليـة اآلداب ،ع  ،29جـــ  ،1جامعـة سـوهاج ،ص .ص
.707-681
 جريدة الفيوم األسبوعية (الجمعة  26نوفمبر 1937م) ،س  ،8ع .368 جريدة بحر يوسف ( 1يناير 1938م) ،س  ،7ع .369 جلهوم ،حازم (2007م) ،كلمات لها تاريخ فى اللغات األوروبية واللغـة العربيـة،مراجعة وتقديم محمد العنانى ،طــ  ،1القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 حالي ،محمد ( 2014م) ،تطور الديموغرافيـا التاريخية في سياق التـاريخ الجديـد،دورية كان التاريخية ،س  ،7ع ،24الكويت :دار ناشري للنشر األلكتروني.
 ُحــزين ،عبــدالفتاح إمــام (1982م) ،مدينــة الفيــوم (دراســة فــى جغرافيــة المــدن)،جزءان ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،مصــر.
 حســين ،ســعاد محمــد حســن (1983م) ،الحمامــات فــى مصــر اإلســالمية -دراســةمعمارية أثرية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية اآلثار :جامعة القاهرة ،مصر.
صــناع والعمـــال فــي العصـــور اإلســالمية
 خليــل ،وليــد علــي (2017م) ،فئــات ال ُالوسطى (فنيا – تاريخيا – سياسيا) ،القاهرة :مكتبة زهـراء الشـرق.
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 دفــاتر جــرد عوائــد األمــالك ،دار المحفوظــات العموميــة ،دفتــر -6/120/6674درب سوق القنطرة ،بتاريخ 1909-1902م.
 ___________________________ ،دفتر  -6/121/6702شارع سـوقالقنطرة نمرة  ،26بتاريخ .1917-1910
 ___________________________ ،دفتـــــــر  /6/185/11195جـــــــــ -5شارع الواقدي نمرة  ،16بتاريخ 1970-1960م.
 ___________________________ ،دفتـــــر  /6/185/11219جـــــــ -19شارع الواقدي نمرة  ،16بتاريخ 1970-1960م.
 ___________________________ ،دفتــــــــــر  -6/125/7095شــــــــــارعالقيسارية ،بتاريخ 1925-1917م.
 ___________________________ ،دفتـر  -6/131/7737شـارع جــامعالواقدي ،بتاريخ 1941-1933م.
 ___________________________ ،دفتـر  -6/132/7833شـارع جــامعالواقدي ،بتاريخ 1949-1942م.
 ديــوان األشــغال العموميــة ،دار الوثــائق القوميــة ،محفظــة  ،331ملــف  ،4بتــاريخ1930/9/6م1936/1/21-م ،كود أرشيفي .4003-009104
 ديـــوان األشـــغال العموميـــة ،دار الوثـــائق القوميـــة ،وحـــدة الحفـــظ  ،166رف ،2محفظــة  ،823ملـــف ( 4قـــديم  3/1/98ج  ،)1بتــاريخ 1936/35م ،كـــود أرشـــيفي
.4003-019118
 ديــوان األوقــاف والمحاســبة ،وزارة األوقــاف المصــرية ،حافظــة رقــم  ،341رقــممسلسل  ،1ملف تولية رقم .6115
 ديوان الداخلية ،دار الوثـائق القوميـة ،وحـدة الحفـظ  ،250المحفظـة  ،352الملـف( 10رقـــم قـــديم  –7/38إدارة مصـــالح الصـــحة) ،بتـــاريخ 1892م ،كـــود أرشـــيفى
.2001 –018909
 رزق ،عاصــم محمــد (2000م) ،معجــم مصــطلحات العم ـارة والفنــون اإلســالمية،طــ  ،1القاهرة :مكتبة مدبولي.
 رزق ،عاصم محمد (2003م)،أطلس العمارة اإلسالمية والقبطية 5 ،أجـزاء ،جـــ ،4ق  ،2طـ  ،1القاهرة :مكتبة مدبولي.
 رمـزي ،إبراهيم (1894م) ،تاريخ الفيوم ،طـ  ،1الفيوم :مطبعة الفيوم. رمــزي ،محمــد (1994م) ،القــاموس الجغرافــي للــبالد المصــرية مــن عهــد قــدماءالمصريين إلى سنة 1945م ،قسمين ،ق  ،2جــ  ،3القـاهرة :الهيئة المصرية العامة
للكتاب.
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 ريمـون ،أندريـــة (أكتـــوبر1970م) ،الحمامــات العامـة بالقــاهرة عنـد نهايــة القــرنالثــامن عشــر :ترجمــة زهيـــر الشــايب ،مجلــة المجلــة ،س  ،14ع  ،166القــــاهرة:
الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ص .ص .61-46
 زنيــد ،خالــد ( 2003م) ،الحمامــات العامــة فــى بــالد الشــام فــى العصــر المملــوكى923-648هـــــ1517-1250 /م ،مجلـــة الـــذخائر ،ع  13و  ،14بيـــروت ،ص .ص
.66-51
 زيادة ،عادل محمد ( 2011م) ،حمامـات السـوق فـي دول حـوض البحـر المتوسـطتراث من الماضي واستدامـة للمسـتقبل ،المـؤتمر الـدولي الثالـث للتـراث المعمـاري:
تجــــارب وحلــــول للحفــــاظ والتأهيــــل ،الجامعــــة اإلســــالمية – كليــــة الهندســــة-26 ،
2011/4/27م :غـزة ،ص .ص .18-1
 ســــالم ،عبدالمنصـــف (2002م) ،قصـــور األمـــراء والباشـــوات -دراســـة للطـــرزالمعمارية والفنية ،جزءان ،جــ  ،2طــ  ،1القاهرة :مكتبة زهراء الشرق.
 سجالت جداول الحصر (أغسطس 1916م) ،وزارة األوقاف المصرية ،سجل /2حصر الفيوم (مع الرسم) ،نمرة مسلسلة .9170
 سجالت جـداول الحصـر ( 26يونيــه 1933م) ،وزارة األوقـاف المصـرية ،سـجل /2حصر الفيوم (مع الرسم) ،نمرة مسلسلة .9173
 عـــامر ،إبــراهيم إبــراهيم أحمــد (1989م) ،مدينــة الفيــوم فــى العصــرين المملـوكىوالعثمــانى -دراســة أثريــة حضــارية ،رســالة ماجســتير غيــر منشـــورة ،كليــة اآلثــار،
جامعة القاهرة ،مصـر.
 عبــدالجواد ،توفيـــق أحمــد (1985م) ،المعـــاجم التكنولوجيــة التخصصـــية -معجـــمالعمارة وإنشاء المبانى ،طـ ،2ألمانيـا.
 عبدالحفيظ  ،محمد علـى (2009م) حمامـات اإلسـكندرية فـى عصـر محمـد علـى،مجلة الروزنامة ،ع  ، 7القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية ،ص .ص .443-405
 عبــدالحفيظ  ،محمــد علــى (2009م) :حمامــات المغاربــة بمدينــة اإلســكندرية من ـذبدايــة العصــر العثمــانى وحتــى أواخــر عهــد الخــديوى إســماعيل (1517-1879م)
دراسة أثرية حضارية ،مجلة قنديل ،ع  9-2خاص بمؤتمر أصداء الثقافة األندلسـية
فى المشرق اإلسالمى /أكتوبر 2009م بجامعة األزهر ،القـاهرة :دار الكـرز ،ص.
ص .429-393
 عبدالحفيظ  ،محمد على ،وآخـرون (2007م) ،حمامـات اإلسـكندرية فـى القـرنينالتاسع عشر والعشـرين ،مكتبـة اإلسـكندرية :مركـز دراسـات اإلسـكندرية وحضـارة
البحر المتوسط.
 عبــدالحفيظ ،محمــد علــي (2005م) ،المصــطلحات المعماريــة فــى وثــائق عصــرمحمد على وخلفائه ( ،)1879 -1805طــ  ،1القاهرة :الجريسى للطباعة والنشر.
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 عبدالحي ،عاطف عبدالدايم (2007م) ،العمران والعمارة بمدينة الفيوم فـى القـرنالتاسع عشر إلى الربع األول من القرن العشرين الميالدى -دراسة جديدة فى ضـوء
وثائق الوقف ،مجلة كلية اآلثار بقنـا ،جامعـة جنـوب الـوادي ،ع ، 2ص .ص -231
.359
 عبـــدالحي ،عـــاطف عبدالـــدايم (2014م) ،إقلـــيم الفيـــوم دراســـة تاريخيـــة آثاريـــةحضارية ،طـ ،1الفيوم ،مطبعة الفرج.
 عبـدالرازق ،منصـور محمـد (2013م) ،الحمامـات العامــة بمدينـة حلـب منـذ بدايـةالعصر األيوبى وحتى نهاية العصر العثمانى -دراسة آثارية معمارية ،مجلدان ،مـج
 ،1القاهرة :المكتب العربى للمعارف.
 عبدالرحيم  ،ياسين (2012م) موسوعة العامية السورية -كراسة لغويـة نقديـة فـىالتفصــيح والتأصـــيل والمولـــد والـــدخيل 3 ،أجـــزاء ،جــــ  ،1دمشـــق :وزارة الثقافـــة-
منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب.
 عبدالسالم ،محمد (1903م) دليل الحيران فـى معرفـة أسـماء الحـارات والشـوارعوجميع البلدان وجدول ببيان اختصاص المحاكم األهلية مـن حيـث المـدعى بـه ومـن
حيث التبعية إليه ،القاهرة :مطبعة اإلمام.
 عبدالســـميع ،وليـــد (2018م) ،العناصـــــر المعماريـــة والزخرفيـــــة علـــى العمـــائراإلســالمية بمصــر الوســطى فــى القــرن التاســع عشــر والنصــف األول مــن القـــرن
العشرين الميالدي (13-14هـ20-19/م) ،دراســة آثاريـة وثائقيـة ،رسـالة ماجسـتير
غير منشورة ،كلية اآلثار ،جامعة الفيوم ،مصـر.
 عبدالســـميع ،وليـــد (ســـبتمبر 2019م)،جـــامع الواقـــدي بمدينـــة الفيـــوم (1181هــــ/ 1767م) وموقوفاتــه دراســة تســجيلية فــى ضــوء وثــائق الوقــف وســجالت جــداول
الحصر ،المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة ،كلية السياحة – جامعـة الفيـوم،
مج  ،13ع  ،2ص .ص .244-223
 عبـــدالعزيز ،عـــاطف فهـــيم (1975م) ،الحمامـــات الشـــعبية فـــي مصــــر ،رســـالةماجستير غيـر منشورة ،كلية الفنون الجميلة ،جــامعة القاهرة ،مصــر.
 عبدالعزيز ،عيد (1999م) ،حضارة الفيوم وآثارها ،الفيوم :مطبعة الخليفة. عبــدالفتاح ،عبــدالوهاب (2014م) اإلســتراحات الملكيــة فــى مصــر خــالل عصــراألســرة العلويــة -دراســة معماريــة فنيــة مقارنــة ،رســالة دكتــوراه غيــر منشـــورة4 ،
مجلدات ،مج  ،1كلية اآلثار :جامعة القاهرة ،مصـر.
 عبــدالمنعم ،محمــد نــور الــدين (ديســمبر 2010م) ،الحمامــات فــى إيــران ،مجلــةالفنــون الش ـعبية ،ع  87و  ،88القــاهرة :الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب ،ص .ص
.132-107
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 عبدالوهاب ،حســن (1957م) ،طـرز العمـارة اإلسـالمية فـى ريـف مصـر ،بحـثأُلقــــــى بــــــالمجمع العلمــــــى المصــــــرى فــــــى جلســــــة 1957/1/28م -عــــــن موقــــــع
.www.islamic-art.org
 عثمان ،محمد عبدالستار (2001م) ،فقه عمارة الحمامات فـى العصـر العثمـانى-دراسة تطبيقية على ثالثة من الحمامات فى صـعيد مصـر ،المـؤتمر العـالمى الرابـع
لمدونــة اآلثــار العثمانيــة حــول التــأثيرات األوربيــة علــى العمــارة العثمانيــة وآليــات
الحفظ والترميم ،زغوان :مؤسسة التميمى للنشر.
 عفيفي ،محمد ناصـر ()2019م ،دراسـة آثاريـة وثائقيـة لخمسـة حمامـات بالقـاهرةفي القرن التاسع عشر من خالل كتاب وقـف محمـد أمـين أغــا ،مجلـة األتحـاد العـام
لآلثاريين العرب ،مج  ،20ع  ،2القاهرة :األتحاد العام لآلثاريين العـرب ،ص .ص
.561-513
 عقيلـه ،عصـام عطيـه (2008م) ،الفيـوم فــى العصـر اإلسـالمى مـن الفـتح العربــىحتــى ســقوط الدولـــة الفاطميــة 567-20هــــ1171-641/م ،رســـالة ماجســتير غيـــر
منشورة ،كلية دار العلوم -قسم التاريخ ،جامعة المنيا ،مصــر.
 علـــوب ،عبـــدالوهاب (2014م) ،معجـــم الـــدخيل فـــى العاميـــة المصـــرية -األلفـــاظوأســـماء األعــــالم واأللقــــاب الممصــــرة ،الكتـــاب ( )10سلســــلة قــــواميس ومعــــاجم
متخصصة ،طـ  ،1القاهرة :المركز القومى للترجمة -ع .2050
 عمــــر ،أحمــد مختــار  ،وآخــرون (2008م) ،معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة4 ،مجلدات ،مج  ،1طــ  ،1القـاهرة :عالم الكتب للنشر.
 غالــب ،عبــدالرحيم (1986م) موســوعة العمـــارة اإلســالمية (عربــى -انجليـــزى-فرنسى) ،بيروت :جروس للنشر.
 غانم إبـراهيم البيـومى (1998م) ،األوقـاف والسياسـة فـى مصـر ،طــ  ،1القـاهرة:دار الشروق للنشر.
 مبارك ،على بــاشــا (1888م) ،الخطـط التوفيقيـة الجديـدة لمصـر القـاهرة ومـدنهاوبالدهــا القديمــة والشــهيرة ،طــــ  20 ،1جــزء ،جـــ  ،14القـــاهرة :المطبعــة الكبــرى
األميرية.
 مجلــس النظــار والــوزراء ،دار الوثــائق القوميــة ،ملــف بتــاريخ 1892/10/31م،كودأرشيفى .0075 –016201
 محكمة الفيوم الشرعية ،دار الوثائق القومية ،سجل  175أيلوالت وتركـات الفيـوم(جـــ  ،)1كــود أرشــيفى  ،1117 -000175نمــرة مسلســلة  ،7بتــاريخ  2اغســطس
1898م.
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 محكمة الفيوم الشرعية ،دار الوثائق القومية ،سـجل  237دفتـر قيـد عقـود وأحكـامرهونات -ج  ،1كود أرشيفى كود أرشيفى  ،1117 -000237نمرة مسلسـلة ،104
بتاريخ  5يناير 1898م.
 ممدوح ،أحمد حمدي (أبريل 1969م) ،حمامات القاهرة أيام زمان ،مجلة المجلة،ع  ، 148القاهرة :الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ،ص .ص .31-28
 منظمــــة العواصــــم والمــــدن اإلســــالمية (1990م) ،أســــس التصــــميم المعمــــارىوالتخطيط الحضرى فـى العصـور اإلسـالمية المختلفـة بالعاصـمة القـاهرة ،القـاهرة:
مطابع انترناشيونال برس.
 موسوعــــة وصـــف مصـــر (1994م) ،لوحـــات الدولـــة الحديثـــة ،ترجمـــة :زهيـــرالشايب ،مج  ،1طـ  3القاهرة :دار الشايب.
 نجـــم ،زيـــن العابـــدين (2006م) معجـــم األلفـــاظ والمصـــطلحات التاريخيـــة ،طـــــ،1القاهرة :الزهراء للنشر.
 نظـــارة الماليـــة (1909م) ،تعــــداد ســـكان القطـــر المصـــري فـــي ســـنة 1325هــــ -1907م ،القاهرة :المطبعة األميرية.
 نظــــارة الماليــــة -إدارة التعــــداد ( ،)1899قـــــاموس جغرافــــي للقطــــر المصــــري،القاهرة :المطبعة األميرية.
 نظارة المالية -إدارة عموم اإلحصاء (1898م) ،تعداد سكان القطر المصرى أولمحــرم 1315هــــــ (الموافــق أول يونيـــه 1897م) ،جــزءان ،جــــ :2مــديريات وجــه
قبلى ،القـاهـرة :المطبعة األميرية.
 هجرس ،حمادة محمد ( 2011م) ،الحمامات العامـة فـى مدينـة طـرابلس الشـام فـىالعصرين المملوكى والعثمانى -دراسة أثرية فنيـة ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،
كلية اآلثار :جامعة القاهرة،مصر.
 هيئــة المســاحة المصــرية (1955م) ،خــرائط مدينــة الفيــوم مقيــاس  500/1منطقــة.40
 وارنر ،نيكوالس (2010م) ،تطور استخدام الحمامات بالقـاهرة ،كتـاب مؤرخـونفــى القــاهرة  -مقــاالت تكريمــا لجــورج ســكانلون ،تحريــر .جيــل إدوارد ،ترجمــة:
فضيلة محجوب -مراجعة نسيم مجلى ،طــ  ،1القـاهرة :المركـز القـومى للترجمـة -
ع .1476
 وزارة الماليــة (1916م) جــدول أطيــان الحكومــة ،مديريــة الفيــوم -مركــز الفيــوم،القاهرة :المطبعة األميرية.
 وزارة الماليـــة -مصـــلحة المســـاحة (1941م) الـــدليل الجغرافـــى ألســـماء المـــدنوالنــواحى المصــرية المعتبــرة (وحــدة عقاريــة لحصــر األراضــى وتصــيل األمــوال
المقررة) ،القاهرة :المطبعة األميرية.
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