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 ملخص البحث

الفنون اإلسالمٌة وهو "دراسة األمداد النبوٌة بمصر اإلسالمٌة من ٌتناول البحث موضوعاً فى غاٌة األهمٌة بالنسبة لمجال 

م( " )دراسة أثرٌة فنٌة(, 1936 -1517هـ(/ )1355-922العصر العثمانى وحتى نهاٌة عصر الملك فؤاد األول, )

 وذلك بالوصف والتحلٌل الدقٌق لثالثة قطع مختلفة من األمداد النبوٌة لم ٌسبق نشرها من قبل:

 هـ, مصنوع من الخشب, ومحفوظ بمتحف الفن اإلسالمى بالقاهرة.1202د نبوى مؤرخ بعام مـ أوال4ً

 هـ, مصنوع من المعدن, ومحفوظ بمتحف الفن اإلسالمى بالقاهرة.1285مـد نبوى مؤرخ بعام  ثانيا4ً

حف الجمعٌة مـد نبوى ٌرجع إلى عصر الملك فؤاد األول, مصنوع من المعدن المبطن بالخشب, ومحفوظ بمت ثالثا4ً

 الجغرافٌة بالقاهرة.

وفى بداٌة البحث أشرت إلى أهمٌة المكاٌٌل بصفة عامة, واألمداد النبوٌة على وجه الخصوص, وذلك فى جوانب الحٌاة 

 المختلفة سواًء الدٌنٌة أو السٌاسٌة أو اإلقتصادٌة أو اإلجتماعٌة وغٌرها, كما قمت بتقسٌم البحث إلى قسمٌن رئٌسٌٌن هما :

 األول 4 الدراسة الوصفية4

, مرتبة وفق -أشرت إلٌها فى السطور الماضٌة –وتناولت فٌها شرحاً علمٌاً دقٌقاً ومفصالً لثالثة قطع من األمداد النبوٌة 

 التسلسل الزمنى لها.

 الثانى 4 الدراسة التحليلية4

والمعدنٌة, والمعدنٌة المبطنة بالخشب,  وتناولت فٌها شرحاً وافٌاً لطرق  صناعة وزخرفة األمداد النبوٌة الخشبٌة,

 باإلضافة إلى تأرٌخ كل قطعة من القطع المنشورة فى الدراسة.

 وٌنتهى البحث بالخاتمى التى تشتمل على مجموعة من النتائج الخاصة بالدراسة, ثم قائمة المصادر والمراجع.

Abstract 

This research deals with an important topic in the field of Islamic arts "A study of prophetic 

Amdad in Islamic Egypt from the Ottoman era until the reign of King Fouad I, (922-1355 

AH)/ (1517- 1936 AD)" through a description and analysis of three plates, has never been 

published before, as follow:-            

-A Praphetic Mudd dated to 1202 AH, made of wood, preserved in the Museum of Islamic 

Art in cairo. 

-A Prophetic Mudd dated to 1285 AH, made of metal, preserved in the Museum of Islamic 

Art in cairo.   
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-A Praphetic Mudd dating back to the era of King Fouad I, made of metal and wood, 

preserved in the Museum of Aljameiat Aljughrafia in cairo. 

At the beginning  of the research, I pointed to the religious, political, economical and social 

importance of kiels. 

The study is divided into two parts: 

Part One: "Descriptive study" in an accurate & detailed scientific method. 

Part Two: "Analytic study" deals with the methods of manufacture and decorations of 

prophetic mudd, in addition to  the date of each of the three pieces. 

At the end of this study:  a conclusion included the results of study, then the resources and 

references.   

 

الُمـد النبوي, هو من المكاٌٌل الشرعٌة التً عرفها المسلمون األوائل فى كافة معامالتهم وحٌاتهم الٌومٌة, واألمداد جمع 

" بفتح المٌم بدالً من الضم, واختلف علماء اللغة فى الجمع قفٌل ُتجمع على "ُمــّد" بضم المٌم و الدال المشددة, وقٌل "َمــدَّ

"أمـداد" و "ُمـدد" و "ُمـددة", إال أن الشائع هو "الُمــد" بضم المٌم, والجمع "أمــداد" , وقد ورد ذكر اللفظ فى حدٌث فضل 

, وهو مقدار ما ٌمد به الرجل ملسو هيلع هللا ىلص, واألصل فى الُمــد هو قدر ُمــد النبى الصحابة "ما أدرك ُمــد أحدهم وال نصٌفه"

ٌدٌه فٌمأل كفٌه من الحبوب أو الطعام وٌساوى حفنة منهما, والحفنة ملء كفً الرجل المعتدل, وقد ذكر بعض الباحثٌن أن 

الرغم من أن اللغة العربٌة  , علىModiu أو   Modiumهذا اللفظ التٌنً ولٌس عربً, وهو مشتق من اللغة الالتٌنٌة 

 .(1)غنٌة بألفاظها وكلماتها وال تفتقد مثل هذه األلفاظ والكلمات

بلغت األمداد النبوٌة مكانة عالٌة فى المجتمع اإلسالمً بصفة عامة, وفى المجتمع المصري على وجه الخصوص, 

وشكلها وصناعتها, وأنتجوا وحدات قٌاسٌة واستخدم المصرٌون أدوات الكٌل التى اتخذت أسماء مختلفة, حسب حجمها 

مختلفة, بناًء على تحدٌدات محلٌة للمقاٌٌس, والمكاٌٌل, واألوزان, ولألمداد النبوٌة تحدٌداً أهمٌة خاصة, وذلك لما تتعلق به 

قات من الكثٌر من الجوانب الفقهٌة الشرعٌة مثال الزكاة, والصدقات, وكفارات الٌمٌن, وفدٌة اإلحرام, وبعض النف

 وغٌرها.

ولألمداد النبوٌة أهمٌة كبٌرة من الناحٌة السٌاسٌة تكمن فٌما ُسجل علٌها من أسماء السالطٌن والحكام واألمراء, باإلضافة 

إلى التوارٌخ التً تساعد على سد بعض الثغرات التارٌخٌة, بل ودراسة الفترات التارٌخٌة واألسرات الحاكمة فى التارٌخ 

 .(2)ٌخها بصورة دقٌقةاإلسالمً, وضبط توار

أما من الناحٌة اإلقتصادٌة فتعكس المكاٌٌل بصفة عامة, واألمداد النبوٌة بصفة خاصة أحوال الدولة التى أمرت بصناعتها, 

وذلك من خالل مادة الصناعة سواء معدن أو خشب أو حجر أو فخار أو معدن مبطن بالخشب, مما ٌدل على اإلزدهار 

 صناعتها من مادة بخٌسة الثمن كالخشب أو الفخار ٌعد دلٌالً على على ضعف إقتصاد الدولة.اإلقتصادي للدولة, أما 

ومن الناحٌة اإلجتماعٌة فقد تجلت أهمٌة المكاٌٌل عامة فى ضبط األسواق, والحفاظ على حقوق البائع والمشترى والحد 

ألسواق وعلى عملٌات البٌع والشراء من ِقبل من عملٌات الغش فى الكٌل, وذلك فى حال وجود مراقبة جٌدة ومكثفة على ا

                                                           
1
, 37ٚاٌّٛاس٠ٓ اٌشزع١ح, ص , عٍٝ ظّعح ِؽّك, اٌّىا١٠ً 400, ص3اتٓ ِٕظٛر )ظّاي اٌك٠ٓ ِؽّك ِىزَ(, ٌظاْ اٌعزب, اٌما٘زج, )ق.خ(,ض( (

 .10َ, ص2007, صٕعاء, 1ِؽّك صثؽٝ اٌؽالق, اإل٠عاؼاخ اٌعصز٠ح ٌٍّما١٠ض ٚاٌّىا١٠ً ٚاألٚساْ ٚإٌمٛق اٌشزع١ح, غ
2
, 5, ص4َ, ض1977, اٌز٠اض, 3اتٓ لكاِح )أتٛ ِؽّك عثكهللا تٓ أؼّك(: اٌّغٕٝ, ذؽم١ك: عثكهللا تٓ عثكاٌّؽظٓ اٌرزوٝ, عثكاٌفراغ اٌؽٍٛ, غ( (

 .312-311َ, ص 2010عثكاٌعش٠ش صالغ طاٌُ: األِكاء إٌث٠ٛح فٝ اٌكٌٚح اٌع٠ٍٛح تاٌّغزب األلصٝ, تؽس تّعٍح و١ٍح ا٢شار, ظاِعح اٌما٘زج, 
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المحتسبٌن وأعوانهم, وقد كان لكل نوع من أنواع المكاٌٌل عٌاراً محدداً, ومكاناً مخصصاً لصناعتها هو "دار العٌار" 

 .(3)وذلك ضماناً لسالمتها وصحة عٌارها

حمل العدٌد من النقوش الكتابٌة التً تسجل تارٌخ تحفاً أثرٌة وفنٌة, فهً ت –باإلضافة لكونها أدوات للكٌل  -كما أنها تعد 

 .(4)صناعتها بإسناد دقٌق إلى مصدرها األول الذى ٌمتد إلى الصحابً الجلٌل زٌد بن ثابت رضى هللا عنه

وعلى الرغم من أهمٌة األمداد النبوٌة فى مصر اإلسالمٌة, إال أننا نجد ندرة واضحة فى الكتابات العلمٌة المخصصة لها, 

ا ٌرجع ذلك إلى قلة عدد هذه التحف واندثار معظمها, وقلة المجموعات األثرٌة المعروضة, وصعوبة تتبع نقوشها وربم

 وكتاباتها الدٌنٌة والتسجٌلٌة وذلك بسبب تداولها بٌن أٌدي الناس فى الحٌاة الٌومٌة.

تلفة من العصر العثمانً الذي انتهى وتكمن أهمٌة دراسة هذا الموضوع فى نشر عدد من األمداد التً ترجع إلى فترات مخ

أى أثناء  -م, 1923هـ/ 1342بتنازل تركٌا عن حقها فى السٌطرة على األراضً العربٌة بمقتضى معاهدة لوزان عام 

ألول  -فى نشر ثالثة أمداد نبوٌة  - (5)م(1936 -1917هـ(/ )1355 -1335فترة حكم الملك فؤاد األول على مصر  )

متحفً الفن اإلسالمى, ومتحف الجمعٌة الجغرافٌة بالقاهرة, وتتناول الدراسة فحص األمداد النبوٌة  والموجودة فى -مرة 

فى هذه الفترة, ووصفها وصفاً علمٌاً دقٌقاً, وتصنٌفها وفق تسلسلها الزمنى, وتحلٌل النقوش الكتابٌة والزخرفٌة وتتبع 

صناعتها وزخرفتها, وما ٌمثله ذلك من إضافة جدٌدة إلى دراسة األسماء واأللقاب الواردة علٌها, وإلقاء الضوء على طرق 

 -األمداد النبوٌة فى مصر اإلسالمٌة, وٌمكن تقسٌم هذه الدراسة إلى قسمٌن رئٌسٌٌن كالتالً:

 أوال4ً الدراسة الوصفية4

 م: 1787هـ/ 1202مـد نبوى محفوظ مؤرخ بعام 

 مـد نبوي من الخشب (2،1اللوحات)

 الفن اإلسالمىمتحف  مكان الحفظ

 3342 رقم السجل

 م1787هـ/ 1202 التارٌخ

سم     العمق: 21,5سم,     اإلرتفاع: 10,2سم      قطر القاعدة: 7,1قطر الفوهة:  المقاٌٌس

 جراماً  916سم        الوزن بالجرامات: 19,6

 

 -التوصيف  4

مكٌال خشبً مخروطً الشكل, منفذ بطرٌقة رص الشرائح بطرٌقة طولٌة متالصقة بجانب بعضها البعض, وٌلتف حول  

المكٌال ثالثة أشرطة من الحدٌد كل منها مثبت بمسمار فى المكٌال, الشرٌط العلوي ٌلتف حول الفوهة, والثانً فى 

غرض من وجود هذه الشرائط هو إحكام تثبٌت الشرائح المنتصف ومثبت بمسمارٌن, واألخٌر ٌلتف حول القاعدة, وال

 , باإلضافة إلى حرف ٌشبه حرف ال )ب(.1202الخشبٌة, ٌوجد على بدنه تارٌخ 

 

 

 
                                                           

3
 .245, عثك اٌعش٠ش صالغ, األِكاء إٌث٠ٛح, ص 46َ, ص 2001, اٌما٘زج,2( عٍٝ ظّعح ِؽّك, اٌّىا١٠ً ٚاٌّٛاس٠ٓ اٌشزع١ح, غ(

4
 .311اٌعش٠ش صالغ, األِكاء إٌث٠ٛح, ص ( عثك (

5
 .182-181َ(, اإلطىٕكر٠ح, )ق.خ(, ص 1919 -1815( عّز عثكاٌعش٠ش عّز, اٌعاللاخ اٌك١ٌٚح, )أٚرٚتا (
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 -م 52124هـ/ 5921ُمـد نبوى مؤرخ بعام 

 مـد نبوي من النحاس (5،4،3اللوحات )

 متحف الفن اإلسالمى مكان الحفظ

 3433 رقم السجل

 م 1868ه/ 1285 التارٌخ

سم      9,8العمق: سم,    10سم,   اإلرتفاع: 12,3سم,   قطر القاعدة: 9,5قطر الفوهة:  المقاٌٌس
 جراماً  720, الوزن بالجرامات: 

هـ, محفوظ 1202(4 مـد نبوى مؤرخ بعام 1لوحة رقم )

 3342بمتحف الفن اإلسالمى برقم سجل 

 

هـ, محفوظ 1202(4 مـد نبوى مؤرخ بعام 2لوحة رقم )

 3342بمتحف الفن اإلسالمى برقم سجل 
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 -التوصيف 4

إناء مخروطً الشكل , قوٌت فوهته بحافة أكثر سمكاً, ومن األسفل تم تدعٌم القاعدة أٌضاً لتصبح أكثر سمكاً,أما البدن 

 كاآلتى :مثبت به حلقة دائرٌة أسفل الحافة مباشرة, وعلٌه كتابات بخط النسخ من خمسة أسطر نصها 

بسم هللا الرحمن الرحٌم وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قد صنع هذا المـد المبارك للشٌخ حسن  (1

 على مـد الشٌخ أحمد ابن الطاهر على مـد (6)حلوانى

على مـد أبى على  (8)على مـد أبى سعٌد على مـد أبى ٌعقوب (7)موالنا أحمد بن ادرٌس على مـد أبى الحسن (2

  (9)القوامى

 (12)على مـد خالد بن إسماعٌل (11)على مـد القاضى أحمد (10)على مـد أبى جعفر

على مـد سٌدنا زٌد بن ثابت صاحب سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى  (13)على مـد أبى بكر بن أحمد بن حنبل (3

 آله وصحبه وسلم راجٌاً به البركة والمتابعة للنبى فى

وثلث وٌتطهر بصاع وهو أربعة أمـداد وبه كان  14ن به كان طعامه وكان ٌتوضأ بمقداره وهو قدر رطلسنة ال (4

 ٌخرج صدقة الفطر عن كل رأس أربعة أمـداد 

 .1115على مـد تارٌخه سنة  1285وهى سنة أكدها على أمته ورضى على ذلك الصالح والتابعون صنع سنة  (5

 متداخلتٌن لهما نتوءات أو بروزات مربعة. وقاعدة هذا المـد ٌوجد علٌها دائرتٌن

 

 

 

 

 

                                                           
6))

٘ـ, 1285َ(, ِٚاخ تعك عاَ 1879-1863٘ـ(/ )1296-1279ؼظٓ ؼٍٛأٝ: ٠ُزظػ أٔٗ عاع فٝ عصز اٌفك٠ٛ ئطّاع١ً فٝ اٌفرزج ِا ت١ٓ )  

 ٘ـ, ٚرتّا واْ أؼك اٌّؽرظث١ٓ أٚ اٌش١ٛؾ اٌذ٠ٓ ذّرعٛا تّىأح وث١زج آٔذان.1285ألْ اٌّـك لك صٕع ـص١صاً ٌٗ عاَ ٔظزاً 
7
 .352َ(, راظع, عثكاٌعش٠ش صالغ, األِكاء إٌث٠ٛح, ص 1334٘ـ/ 734( أظزٜ ذعك٠الً عٍٝ األِكاق إٌث٠ٛح فٝ عاَ )(

(
8
٘ـ/ 693ك اٌّز٠ٕٝ, ٠عك أٚي ِٓ ا٘رُ تاٌؽعارج اٌّز١ٕ٠ح, ٚواْ ذعك٠ٍٗ عٍٝ األِكاق فٝ طٕح )٘ٛ أتٝ ٠عمٛب تٓ أتٝ ٠ٛطف ٠عمٛب تٓ عثك اٌؽ(

, عثك اٌعش٠ش صالغ, األِكاء إٌث٠ٛح, 65, ص4َ(, راظع, عصّاْ عصّاْ ئطّاع١ً, اٌعّارج اإلطال١ِح ٚاٌفْٕٛ اٌرطث١م١ح تاٌّغزب األلصٝ, ض1294

 .352ص 

(
9
 Marcel Vicaire, Note sur quatre mesures d'aumone, Hesperis, 1944, XXXI, P. 13 لزأخ تٕؽٛ "اٌمٛاص", راظع, (

10
 ,Marcel Vicaire, Note sur quatre mesures, راظع, َ(1126٘ـ/ 520ؼٛاٌٝ ) اتٓ غشٌْٛ, ٌٚك فٝ األٔكٌض, ٚذٛفٝ فٝ اٌّغزب ((

P.8. 

(
11

َ(, ئٌٝ عاَ 1048٘ـ/ 440واْ عٍٝ ل١ك اٌؽ١اج فٝ اٌفرزج ِٓ عاَ )٠ٕح غ١ٍطٍح, اٌفم١ٗ اٌماظٝ أتٝ ظعفز أؼّك تٓ األـطً,عًّ لاظ١اً فٝ ِك٘ٛ  (

, عثك اٌعش٠ش .Marcel Vicaire, Note sur quatre mesures, P.8٘ـ, راظع, 520َ(, ٚواْ ذعك٠كٖ ٌألِكاق إٌث٠ٛح فٝ عاَ 1107٘ـ/ 500)

 .352صالغ, األِكاء إٌث٠ٛح, ص 

(
12

 Marcel٘ـ, راظع, 449َ(, ٚأظزٜ ذعك٠الً عٍٝ األِكاق عاَ 1063٘ـ/ 455, عاع عٍٝ ل١ك اٌؽ١اج عاَ )٘ٛ ـاٌك تٓ اطّاع١ً تٓ اٌث١طار(

Vicaire, Note sur quatre mesures, P.8. 352, عثك اٌعش٠ش صالغ, األِكاء إٌث٠ٛح, ص. 
13

َ, راظع, عثكاٌعش٠ش 1058-1057٘ـ/ 449طٕح ٠ُعزف تاطُ اتٓ اٌعٛاق, ٚذعٍُ عٍٝ ٠ك أتٝ ظعفز ا١ٌّّْٛ, ٚأتٝ اطؽاق اٌشٕظ١ز, ٚذٛفٝ ( (

 . 353صالغ, األِكاء إٌث٠ٛح, ص 
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, ٚ٘ٛ ِى١اي ِعزٚف ٠ظرفكَ فٝ ع١ٍّاخ و١ً اٌظٛائً غاٌثاً, ٚ٘ٛ ِع١ار ٠ٛسْ تٗ فٝ Litronأٚ   Litraل١ً أٔٗ ٌفظ ِشرك ِٓ اٌىٍّح ا١ٌٛٔا١ٔح ( (

تاٌغاً تاٌزغً اٌثغكاقٜ ٚاعرثزٖ اٌفمٙاء أطاطاً ذماص تٗ ظ١ّع اٌّٛسٚٔاخ ٚاٌّى١الخ اٌكاـٍح  ٔفض اٌٛلد أ٠عاً, ٚلك أٌٚد اٌشز٠عح اإلطال١ِح ا٘رّاِاً 

ظزاَ,  408أٚل١ح, )ٚاٌزغً =  12فٝ اٌؽمٛق اٌشزع١ح ِٚعاِالخ اٌث١ع ٚاٌشزاء, ٚاٌزغً اٌّصزٜ ٘ٛ اٌزغً اٌذٜ ٠ٛسْ تٗ فٝ اٌما٘زج ٠ٚظاٜٚ 

ٓ اٌزفعح )أتٛ اٌعثاص ٔعُ اٌك٠ٓ األٔصارٜ(: اإل٠عاغ ٚاٌرث١اْ فٝ ِعزفح اٌى١ً ٚا١ٌّشاْ, ذؽم١ك: ظزاِاً(, راظع, ات 544رغالً=  1,333ٚاٌّـك= 

 .55َ, ص1980ِؽّك ئطّاع١ً اٌفارٚف, ِىح اٌّىزِح, 
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هـ محفوظ بمتحف الفن اإلسالمى 1285(4 مـد نبوى مؤرخ بعام 3لوحة رقم )

 3343برقم سجل 
 

 الموجودة على المـد النبوى السابق(4 تفاصيل الكتابات 4لوحة رقم )
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 (1،1مـد نبوى من عصر الملك فؤاد األول4 لوحة )

 مـد نبوي من النحاس المبطن بالخشب (1،1اللوحات )

 متحف الجمعٌة الجغرافٌة   مكان الحفظ

 1289 رقم السجل

 الملك فؤاد األولعصر  التاريخ

سم      العمق: 13,2سم      اإلرتفاع: 12,1سم     قطر القاعدة: 5,5قطر الفوهة:  المقاييس
 جراماً  616سم         الوزن بالجرامات: 11

 

 -التوصيف 4

بأكملها, مكٌال مخروطً من الخشب المغلف بالنحاس, الخشب منفذ بطرٌقة رص الشرائح, والنحاس ٌلتف حول القطعة 

مثبت على القطعة ستة صفوف من المسامٌر تلتف حول المكٌال بشكل دائري, بٌن الصفٌن الثانى والثالث ٌوجد ثالثة قطع 

غٌر منتظمة الشكل من النحاس األصفر, الوسطى منها علٌها زخارف منفذة بالدق بواسطة مسمار أو آلة حادة ٌمكن أن 

ن األخرٌٌن ال تحتوٌان على زخارف أو كتابات, وبٌن الصفٌن الرابع والخامس ٌوجد تقرأ لفظ الجاللة )هللا(, أما القطعتٌ

 شرٌط دائرى من النحاس األصفر منفذ علٌه زخارف مثلثة الشكل باستخدام المسامٌر.

 -أما القاعدة ٌلتف حول حافتها شرٌط نحاس مثبت بواسطة صف من المسامٌر وفى منتصفها فتحة دائرٌة, وكتب علٌها:

 / ملك مصر (15)د األولفؤا

وهذه الكتابات منفذة بطرٌقة غائرة, وقد تكون منفذة بواسطة ختم ذو كتابات بارزة, ٌتم تسخٌن هذا الختم والضغط به على 

 قاعدة المكٌال فٌنتج عنه كتابات غائرة وتظهر كأنها محروقة قلٌالً.
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ٌك تمصز ٚاٌكٖ اٌفك٠ٜٛ ئطّاع١ً تاٌع١شج, اعرٍٝ عزع ِصز ( ُٚ تكالً ِٓ  1917َ( ٘ٛ فإاق تٓ ئطّاع١ً تٓ ئتزا١ُ٘ تاشا تٓ ِؽّك عٍٝ تاشا, 

َ, ٚذشىٍد فٝ 1922َ, ٚرفع اإلٔع١ٍش ؼّا٠رُٙ عٓ ِصزعاَ 1919األ١ِز وّاي اٌك٠ٓ ؼظ١ٓ, تعك رفط األـ١ز ذٌٛٝ اٌؽىُ, ٚفٝ عٙكٖ لاِد شٛرج 

 َ تمظز اٌمثح ُٚقفٓ فٝ ِظعك اٌزفاعٝ.1936َ, ٚذٛفٝ فٝ عاَ 1924عٙكٖ أٚي ٚسارج شعث١ح تزئاطح طعك سغٍٛي فٝ عاَ 

 (4 تفاصيل قاعدة المـد النبوى السابق5لوحة رقم )
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 ثانيا4ً الدراسة التحليلية4

الثابت أن العرب استعملوا الكٌل منذ الجاهلٌة كغٌرهم من الشعوب, باإلضافة إلى الوزن فى معامالتهم التجارٌة  

نتٌجة إختالطهم مع بلدان أخرى مثل العراق والشام التى أخذوا منها معظم أسماء أدوات الكٌل, والتى من أهمها المـد 

 النبوى. 

رآن الكرٌم, كما وردت أحادٌث نبوٌة تحث على إستعمال الكٌل وتباركه فى وأدواته فى الق (16)وقد ورد ذكر الكٌل 

المعامالت التجارٌة, وشاع استعمال الُمـد فى المدٌنة المنورة فى القرن األول الهجري, ثم انتقل إلى سائر األقطار 

 اإلسالمٌة, ومن بٌنها مصر.
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ُِعك ٌذٌه، ٠كعٝ " ِى١اي"، ٚظّعٗ " ِىا١٠ً"، ٚعاقج ِا ذرُ ٘ذٖ اٌع١ٍّح ( اٌى١ً : ِصك( ر واي، ٚ٘ٛ ع١ٍّح ذع١١ٓ و١ّح ِٚمكار٘ا تٛاططح ئٔاء 

ٌّٛاق ِرشعثح  عٕك ٍِئ ٘ذا اٌّى١اي تّاقج ِع١ٕح، ِزج أٚ أوصز ِٓ ئٔاء أوثز ٠ؽٛٞ ٘ذٖ اٌّاقج، ٌرفزغ فٟ ئٔاء آـز، طعرٗ ذعرّك عٍٝ اٌى١ّح اٌّطٍٛتح،

واٌؽثٛب ٚاٌش٠ٛخ ٚاٌؽ١ٍة ٚغ١ز٘ا، ٚذظّٝ ع١ٍّح ًِء اٌّى١اي ٌٍّزج اٌٛاؼكج " اٌى١ٍح"، ٚظّعٙا " و١الخ". راظع :أؼّك ِؽّك ظٛاق ِؽظٓ، 

ص  َ،2010، ِطثعح إٌعاغ اٌعك٠كج، اٌكار اٌث١عاء، اٌٍّّىح اٌّغزت١ح، 53ِفَٙٛ اٌى١ً ٚاشرمالٗ فٟ اٌٍغح اٌعزت١ح، ِعٍح اٌرار٠ؿ اٌعزتٟ، اٌعكق 

أََٔ ٠مٛي اٌٌّٛٝ عش ٚظً: ", 149ٚـ 148 َٚ  ًَ َى١ْ ٌْ َْ أَِّٟٔ أُٚفِٟ ا ْٚ ُْ أاَلَ ذََز ْٓ أَت١ُِى ِِّ ُْ لَاَي اْئرُِٟٛٔ تِأٍَؾ ٌَُّىُ  ِ٘ ا َظََّٙشُُ٘ تَِعَٙاِس َّّ ٌَ َٚ ُْ . فَاِْ ٌَّ َٓ ِٕش١ٌِ ُّ ٌْ ١ُْز ا ـَ اْ 

 ِْ الَ ذَْمَزتُٛ َٚ ُْ ِعِٕكٞ  ًَ ٌَُى ِٗ فَالَ َو١ْ ا ٌَُىُ . 60. ـ 59طٛرج ٠ٛطف، آ٠ح ".  ذَأْذُِٟٛٔ تِ َِ  َ َِ اْعثُُكْٚا هللاَّ ْٛ ُْ ُشَع١ْثًا لَاَي ٠َا لَ اُ٘ ـَ َٓ أَ ْك٠َ َِ ئٌَِٝ  َٚ ٚلاي طثؽأٗ ٚذعاٌٝ:" 

ُْ عَ  اُف َع١ٍَُْى ـَ َٟ أَ ئِِّٔ َٚ َٟ أََراُوُ تَِف١ٍْز  َْ ئِِّٔ ١َشا ِّ ٌْ ا َٚ ْى١َاَي  ِّ ٌْ الَ ذَٕمُُصْٛا ا َٚ ٍٗ َغ١ُْزُٖ  ْٓ ئٌَِ الَ ذَْثَفُظْٛا ِِّ َٚ ٌْمِْظِػ  َْ تِا ١َشا ِّ ٌْ ا َٚ ْى١َاَي  ِّ ٌْ فُْٛا ا ْٚ َِ أَ ْٛ ٠َا لَ َٚ ِؽ١ٍػ .  ُِّ  ٍَ ْٛ َذاَب ٠َ

 " َٓ ْفِظِك٠ ُِ ا فِٟ األَْرِض  ْٛ الَ ذَْعصَ َٚ  ُْ  .85ـ  84طٛرج ٘ٛق، آ٠ح إٌَّاَص أَْش١َاَءُ٘

(4 تفاصيل النقوش الكتابية الموجودة على 7لوحة رقم )

 النبوى السابقالمـد 
 

(4 مـد نبوى محفوظ بمتحف الجمعية الجغرافية 6لوحة رقم )

 1289برقم سجل 
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حسب حجمها وشكلها وصناعتها, اعتماداً على طبٌعة المادة واستخدم المصرٌون أدوات الكٌل التً اتخذت أسماًء مختلفة, 

سواًء سائلة أم جافة, وقد أنتج المجتمع المصري وحدات قٌاسٌة مختلفة, بناًء على تحدٌدات محلٌة للمقاٌٌس والمكاٌٌل 

المدن األخرى,   واألوزان, فاختلفت مقاٌٌس األسواق, فكل مدٌنة مقاٌٌسها وأوزانها ومكاٌٌلها تختلف عن مقاٌٌس وأوزان

ر الفقهاء لضبط هذه المكاٌٌل نظراً لتعلق األمر بالحقوق الشرعٌة من زكاة وصدقات وإرث وغٌرها كما سبق  ولذلك تصدَّ

 القول.

 -وقد تعددت أشكال األمداد النبوٌة, واختلفت طرق صناعتها وزخرفتها وذلك على النحو التالى:

 أوال4ً األمداد النبوية الخشبية4

مداد النبوٌة الخشبٌة من أوائل أنواع المكاٌٌل المصنعة من الخشب, وكذلك األكثر شٌوعاً خاصة فى عهد الرسول تعد األ

وعهد خلفائه الراشدٌن, حٌث توفرت األشجار التً ُتصنع منها هذه األدوات فى بالد الحجاز, فضالً عن عدم  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(17)ى المعدنٌةمعرفة العرب فى أوائل عهدهم بالمعادن وكٌفٌة صناعة األوان

أما فً مصر فقد ُحرقت معظم المكاٌٌل الخشبٌة النادرة فى حرٌق الفسطاط, وربما ذلك هو سبب ندرتها, وإذا افترضنا أن 

هذه المكاٌٌل لم ُتحرق جمٌعها, فإن ما تبقى البد أن ٌكون قد تعرض للتلف طٌلة هذه المدة التارٌخٌة الطوٌلة منذ القرن 

 .(18)األول الهجري

 : (19)(2،1)لوحة  3342جد مـد محفوظ بمتحف الفن اإلسالمى بالقاهرة برقم سجل وٌو

م( : تعد هذه السنة هى السنة األولى فى فترة إمارة 1787هـ / 1202واستناداً على  التارٌخ المنقوش على بدن المـد ) 

 م(1789 -1774م(, فى عهد السلطان عبد الحمٌد األول )1790 -1787على مصر امتدت من ) (20)ثالثٌة

 فهناك طرٌقتٌن أساسٌتٌن تم استخدامهما فى صناعة األمداد النبوٌة:وعن طرق صناعة األمداد الخشبية  

 لٌحمٌها من اإلزورار أو الحصر.تتم عن طرٌق حفر الكتلة الخشبٌة, وّشدها بمسامٌر ووضع طوق أسفل القطعة  -األولى:

وهً تتم عن طرٌق رص الشرائح الخشبٌة بجوار بعضها البعض على هٌئة مخروط ناقص, وُتشد بمسامٌر  -الثانٌة: 

 .(21)وأطواق حدٌدٌة حتى تظل محتفظة بشكلها العام

فة األمداد واألصواع النبوٌة فقد تعددت األسالٌب الزخرفٌة التى تم استخدامها لزخروبالنسبة لطرق وأساليب زخرفتها  

 -المصنوعة من الخشب, حٌث أضفت علٌها طابعاً فنٌاً متمٌزاً, فكان من أهم هذه األسالٌب :

 .الحفـر بأنواعه سواًء بارز أو غائر أو مشطوف, أو مفرغ ذو زخارف مثقوبة أو مفرغة 

  النوع من الزخارف فى نهاٌة العصر طرٌقة التجمٌع والتعشٌق ) الحشوات المجمعة( : وقد كان أول ظهور لهذا

 الفاطمً, ثم شاع استخدامها فٌما بعد.

 .التطعٌم: وٌتمثل هذه العملٌة فى إضافة مادة أثمن وأغلى من مادة الخشب كالعاج والسن والصدف وغٌرها 
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ؤٖ اٌزاشك٠ٓ, رطاٌح ِاظظر١ز, و١ٍح اٌشز٠عح ٚاٌكراطاخ اإلطال١ِح, ٚعٙك ـٍفا ملسو هيلع هللا ىلصغالي اٌثزواذٝ, ِىا١٠ً تالق اٌؽعاس فٝ عٙك اٌزطٛي ( (

 .150َ, ص1993ظاِعح أَ اٌمزٜ, ِىح اٌّىزِح, 
18

.50َ, ص1977طاِػ فّٙٝ, اٌّىا١٠ً فٝ صكر اإلطالَ, ِىح اٌّىزِح, ( (
 

19
 .5-4( أظز, اٌكراطح اٌٛصف١ح, ص (

20
١ً ت١ه ) أ١ِز اٌؽط(, عٍٝ ت١ه, ؼظٓ ت١ه ) أ١ِز اٌثالق(, ٚغاٌثاً واْ ٘ذا اٌّـك أشٕاء ئطّاع -( شٍّد ٘ذٖ اإلِارج عٍٝ ٚال٠ح شالز تىٛاخ ُ٘ :(

 ٚال٠ح ئطّاع١ً ت١ه أ١ِز اٌؽط.
21

 .135ِؽّك صثؽٝ اٌؽالق, اإل٠عاؼاخ اٌعصز٠ح, ص ( (
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لمسامٌر وظهرت طرٌقة خاصة بزخرفة المكاٌٌل عامة واألمداد النبوٌة بصفة خاصة تمثلت هذه الطرٌقة فى إضافة ا

المعدنٌة إلى الخشب وذلك للحفاظ على متانة المكٌال, فضالً عن الشكل الزخرفً الذي ٌنتج عن تنفٌذ أشكال هندسٌة من 

 .(22)مثلثات ومعٌنات وأنصاف دوائر وغٌرها باستخدام هذه المسامٌر

 ثانيا4ً األمداد النبوية المعدنية4

اإلسالم, فاستخدم المصرٌون أنواعاً كثٌرة من المعادن كالنحاس والبرونز استخدمت المعادن فى الصناعة بمصر منذ فجر 

والحدٌد والقصدٌر والذهب والفضة, إال أن أول المعادن التى استخدموها كانت النحاس وهو المادة التى صنع منها المـد 

 هـ:1285النبوي المؤرخ بعام 

 -وُمقسم إلى ثالثة أقسام: (23)(3،2،1وحة وهو ُمـد مخروطً الشكل مصنوع من معدن النحاس األصفر )ل

 سم, قُوٌت بحافة أكثر ُسمكاً, وُمثبت بها حلقة دائرٌة الشكل,  3 -2.5وهى عبارة عن إفرٌز حوالى  -4 الحافة العلٌا

وعلى  ملسو هيلع هللا ىلصتتضمن تلك الحافة سطرٌن من الكتابات المنفذة بخط النسخ وتشتمل على البسملة, والصالة على سٌدنا محمد 

 آله, باإلضافة إلى اسم من ُصنع له هذا الُمد وهو الشٌخ "حسن حلوانً", فضالً عن عبارات اإلسناد الدقٌق.

 : أما البـدن- 

فهو عبارة عن بدن مخروطً أو دائري ٌتضمن ثالثة أسطر من الكتابات المنفذة بخط النسخ, تشتمل على بقٌة عبارات 

الصحابً الجلٌل زٌد بن ثابت, وٌتبع ذلك عبارات تفٌد استخدام المـد فى تقدٌر كمٌة الطعام اإلسناد الدقٌق والتى تمتد إلى 

هـ, وصناعته على مــد مؤرخ 1285والصدقات, واستخدامه فى عملٌة الوضوء, ثم فى النهاٌة تارٌخ صناعة المـد عام 

 هـ.1115بعام 

-1279اً(, ٌمكننا نسبته إلى عصر الخدٌو إسماعٌل )م تقرٌب1868هـ )1285وبناًء على التارٌخ الوارد على المـد 

 م(.1879-1863هـ(/ )1296

مؤرخ بعام  –طبقاً للنقوش الكتابٌة الواردة على المـد  -أما عن المـد اآلخر الذى ُصنع علٌه المـد موضوع الدراسة فهو 

  .(24)م(, وهو بهذا قد ٌكون ُصنع فى عصر والى مصر  )قرة محمد باشا(1703هـ )1115

 : أما القاعدة 

 وتحمل دائرتٌن متداخلتٌن لهما نتوءات مربعة بارزة.

صار المسلمون أول األمر على األسالٌب الصناعٌة التقلٌدٌة السابقة  فقدوعن طريقة صناعة األمداد النبوية المعدنية 

, ومن أهم هذه الطرق (25)ملإلسالم, كالصب فى القالب, والتشكٌل بطرٌقة صفٌحة واحدة, وأٌضاً بالطرق الحرارى واللحا

 -وأكثرها شٌوعاً :

  الطرقHammering :-   وتتم هذه الطرٌقة بتجهٌز الصفائح المعدنٌة سواًء من النحاس من النحاس بنوعٌه

, أو الفضة, أو البرونز أو غٌرها..., ثم توضع على قالب خشبى, محفور علٌه الزخارف حفراً بارزاً (26)األصفر واألحمر

                                                           
22

اٌف١ٕح فٝ اٌشـزفح عٍٝ اٌرؽف  , عشج عثك اٌّعطٝ,126-119َ, ص 2012( ِؽّٛق ئتزا١ُ٘, اٌفْٕٛ اإلطال١ِح فٝ اٌعصز اٌٍّّٛوٝ, اٌما٘زج, (

َ(, )قراطح ف١ٕح فٝ ظٛء ِعّٛعح ظك٠كج(, رطاٌح قورٛراج, ِمكِح ئٌٝ و١ٍح ا٢شار, ظاِعح اٌما٘زج, 10٘ـ/ 4ِصز اإلطال١ِح ؼرٝ ٔٙا٠ح اٌمزْ )

 .388, ص 2002-2003َ
23

 .9-6( راظع, اٌكراطح اٌٛصف١ح, ص (
24

-1103٘ـ, ِٓ لِثً اٌظٍطاْ اٌعصّأٝ ِصطفٝ اٌصأٝ )1116َ(, ٚؼرٝ عاَ 1700-1699)( ٘ٛ لزج ِؽّك تاشا ٚاٌٝ ِصز فٝ اٌفرزج ِٓ (

 َ(.1704-1664٘ـ(, )1115
25

 .371عشج ِؽّك عثك اٌّعطٝ, اٌشـزفح عٍٝ اٌرؽف, ص ( (
26

 .153, غالي اٌثزواذٝ, ِىا١٠ً تالق اٌؽعاس, ص68طاِػ فّٙٝ, اٌّىا١٠ً فٝ صكر اإلطالَ, ص( (
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Haut Relief,  ًأو حفراً غائراBas Relief ثم تدق دقاً هٌناً, وهى من أقدم وأبسط الوسائل المتبعة فى تشكٌل التحف ,

 المعدنٌة بشكل عام.

 .(27)وٌتم استخدام هذه الطرٌقة إذا كان المعدن المستخدم فى الصناعة لٌناً  -:  Impassingالضغط  

فٌبدأ الصانع باختٌار الصفٌحة المعدنٌة المناسبة, وٌقوم باقتطاعها على وتمر عملٌة صناعة األمداد النبوٌة بعدة مراحل: 

شكل مربع بحٌث ٌكون طول ضلع التربٌع مساوٌاً لقطر الدائرة المطلوبة, وتبدأ عملٌة التطوٌع بعدة وسائل إما بالطرق أو 

بانتظام على كل القطعة تجنباً لتمدد بالتخمٌر )التسخٌن( عدة مرات, وٌكون التسخٌن متدرجاً وبشعلة كبٌرة تنشر الحرارة 

المعدن, ثم تبدأ عملٌة التقبٌب أو الجمع أو كلٌهما, وتجرى عملٌة التقبٌب على السطح الداخلً, وهذا الهملٌة تؤهل المعدن 

للتمدد واإلنبساط وتقلٌل ُسمكه, أما عملٌة الجمع فهى تجري على السطح الخارجً للقطعة, وتؤهل المعدن لإلنقباض 

نكماش وتجعل ُسمكه ٌتزاٌد, والطرٌقة العملٌة العامة هى اإلبتداء بالتقبٌب أوالً, تتبعه عملٌة الجمع, ثم عملٌة الجمع واإل

التعاقبً, وهى عملٌة الجمع المتمركزة دائرٌاً من الداخل إلى الخارج بانتظام, ثم عملٌة الحصر وهى عملٌة تطوٌع المعدن 

سب, وٌلً هذه العملٌة عملٌة التفلٌج, وتتم هذا العملٌة إما على السطح الداخلً أو بالطرق مع استخدام السندال المنا

 .(28)الخارجً

وقد وصلت صناعة المعادن غاٌتها فى مصر فى العصر المملوكً حٌث كانت مصر آنذاك ملتقى الفنون الواردة من       

فازدهرت صناعة المعادن وتنوعت التحف  منتجات الشرق األقصى وأوروبا, باإلضافة إلى الذوق المحلً األصٌل,

 .(29)المعدنٌة وأصبحت مصر من أهم مناطق صناعة المعادن فى الشرق كله

أبدع الحرفٌون المسلمون ومن عمل معهم فى صناعة التحف المعدنٌة بوجه عام واألمداد  فقدوبالنسبة لطرق الزخرفة 

استلهموها خالل العصور اإلسالمٌة المبكرة من التقالٌد بصفة خاصة, فقد أبدعوا فى زخرفتها أٌضاً بطرٍق متعددة 

 .(30)الصناعٌة والزخرفٌة التى كانت سائدة فى البالد المفتوحة

وقد قام الفنان المسلم بتطوٌر أسالٌب الزخرفة القدٌمة, كالكبس باآللة, وطرق الزخرفة على باطن القطعة وظاهرها, 

والتكفٌت بالفضة والذهب وغٌرها, وقد استطاع الفنان المتمٌز أن ٌمزج بٌن  واستخدموا النقش الغائر والترصٌع والتخرٌم

 .(31)أسالٌب زخرفٌة متعددة على سطح التحفة الفنٌة الواحدة فى كثٌر من األحٌان

 -ثالثا4ً األمداد المعدنية المبطنة بالخشب4

فترة متأخرة, ربما ترجع إلى أواخر عهد من المرجح ظهور األمداد النبوٌة المصنوعة من المعدن المبطن بالخشب فى 

الدولة العثمانٌة, وأوائل عصر محمد على, وال ٌزال هذا النوع من المكاٌٌل مستخدماً حتى وقتنا هذا فى األرٌاف والقرى 

 المصرٌة, ومن ذلك :

 .(32)(7،6)لوحة رقم  -جرام محفوظ بمتحف الجمعٌة الجغرافٌة : 616ُمـد نبوى وزنه 

 إناء من المعدن المبطن بالخشب, ٌتخذ هٌئة مخروط ناقص, وهو مصنوع من النحاس األحمروهو عبارة عن 

                                                           
27

 .34, ص 1اٌفْٕٛ اٌشـزف١ح اإلطال١ِح فٝ اٌعصز األ٠ٛتٝ, ضعثك اٌعش٠ش صالغ, ( (
28

-354, عثك اٌعش٠ش صالغ, األِكاء إٌث٠ٛح, ص 28-25, ص 1َ, ض1999عثك اٌعش٠ش صالغ, اٌفْٕٛ اإلطال١ِح فٝ اٌعصز األ٠ٛتٝ, اٌما٘زج,  ((

355. 
29

اٌفْٕٛ اٌشـزف١ح اإلطال١ِح فٝ اٌعصز٠ٓ األ٠ٛتٝ ٚاٌٍّّٛوٝ, , ظّاي عثكاٌزؼ١ُ, 244َ, ص 2005طعاق ِا٘ز, اٌفْٕٛ اإلطال١ِح, اٌما٘زج,  ((

 .34َ, ص2000اٌما٘زج, 
30

 .371( عشج عثك اٌّعطٝ, اٌشـزفح عٍٝ اٌرؽف اٌف١ٕح, ص (
31

 .11ئ٠فا ٠ٍٚظْٛ, اٌشـارف ٚاٌزطَٛ اإلطال١ِح, ذزظّح, آِاي ِز٠ٛق, ت١زٚخ, )ق.خ(, ص( (
32

 .11-10راظع, اٌكراطح اٌٛصف١ح, ص ( (
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فٌجمع هذا النوع فى صناعته بٌن الخشب والمعدن معاً وذلك وعن طريقة صناعة األمداد المعدنية المبطنة بالخشب 

 -كالتالى :

 : ٌُصنع بطرٌقة رص الشرائح طولٌاً, وأشرنا إلٌها  -الخشب  مسبقاً.وكان 

 : وأشرنا إلى كٌفٌة صناعته مسبقاً عند الحدٌث على صناعة األمداد المعدنٌة. -المعدن 

ومن الُمرجح أنه كان ٌتم صناعة المكٌال الخشبً أوالً, وتثبٌت شرائحه الخشبٌة, ثم ٌتم قطع الصفٌحة المعدنٌة المناسبة 

المطلوبة, ثم تبدأ عملٌة تطوٌع الصفٌحة.. وقد أشرنا إلى على شكل مربع بحٌث ٌكون ضلع التربٌع مساوٌاً لقطر الدائرة 

 هذه المراحل مسبقاً.

وربما كان هذا النوع من األمداد النبوٌة تطوراً لتلك التى رأٌناها فٌما سبق  والتى تصنع من الخشب فقط وٌتم تثبٌتها 

على المكٌال بطرٌقة أفضل, ولوقت بأطواق معدنٌة, إذ رأى الصانع أن تغلٌف الخشب بأكمله بصفٌحة معدنٌة ٌحافظ 

 أطول.

 أما عن زخارفها فقد تمثلت فى4

  ًالتنوع فى استخدام النحاس األصفر واألحمر فى أماكن معٌنة أعطى للقطعة الفنٌة مظهراً جمٌالً ومتمٌزا 

  صفوف استخدام المسامٌر فى عمل أشكال زخرفٌة رائعة, وإن كانت جمٌعها عبارة عن أشكال هندسٌة تمثلت فى

المسامٌر المتوازٌة التى لم ٌوضع احداها فى غٌر مكانه, وصفوف مائلة متوازٌة, فضالً عن أشكال المعٌنات والمثلثات 

 والزخارف الدالٌة )الزجزاجٌة( التى ُوجدت على األمداد النبوٌة.

 -الخالصة وأهم النتائج4

 قامت الدراسة بنشر مجموعة جدٌدة من األمداد النبوٌة. أوال4ً

لم ٌسبق الحدٌث عنها من قبل وذلك فى حدود إطالعً على  -توصلت الدراسة إلى نوع جدٌد من أنواع المكاٌٌل  انيا4ًث

وهى األمداد النبوٌة المصنوعة من المعدن المبطن بالخشب والتى كانت مستخدمة فى عصر -المصادر والمراجع المختلفة

 ماً فى األرٌاف والقرى المصرٌة.محمد علً, وال ٌزال هذا النوع من المكاٌٌل مستخد

 تحلٌل النقوش الكتابٌة والزخرفٌة الواردة على األمداد النبوٌة المنشورة. ثالثا4ً

 وضع سجالً مصوراً لألمداد النبوٌة موضوع الدراسة. رابعا4ً

 قائمة المصادر والمراجع4

 القرآن الكريم

 أوالً المصادر4

تحقٌق: محمد إسماعٌل  اإلٌضاح والتبٌان فى معرفة الكٌل والمٌزان,ابن الرفعة )أبو العباس نجم الدٌن األنصارى(:  -

 م.1980الخاروف, مكة المكرمة, 

, الرٌاض, 3تحقٌق: عبدهللا بن عبدالمحسن التركى, عبدالفتاح الحلو, ط المغنى,ابن قدامة )أبو محمد عبدهللا بن أحمد(:  -

 م.1977

 القاهرة, )د.ت(. لسان العرب,هـ: 711ابن منظور )جمال الدٌن محمد مكرم( ت -
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 -ثانياً المراجع العربية والمعربة4 -

 ترجمة: آمال مرٌود, بٌروت, )د.ت(. الزخارف والرسوم اإلسالمٌة, .إٌفا ،وٌلسون -

 م.2000القاهرة,  الفنون الزخرفٌة اإلسالمٌة فى العصرٌن األٌوبى والمملوكى, .جمال ،عبد الرحٌم -

 م.1977مكة المكرمة,  المكاٌٌل فى صدر اإلسالم, .سامح عبدالرحمن ،فهمى -

 م2005, القاهرة, الفنون اإلسالمٌة .سعاد ،ماهر -

 م.1999القاهرة,  الفنون الزخرفٌة اإلسالمٌة فى العصر األٌوبى, .عبدالعزٌز صالح ،سالم -

والفنون التطبٌقٌة بالمغرب األقصى فى عصر الدولة المرٌنٌة ودولة  تارٌخ العمارة اإلسالمٌة .عثمان عثمان ،إسماعٌل -

 م.1993, الرباط, 1ط بنى وطاس,

 م.2001, القاهرة, 2ط المكاٌٌل والموازٌن الشرعٌة, .على جمعة ،محمد -

 .م(, اإلسكندرٌة, )د.ت(1919 -1815)أوروبا  العالقات الدولٌة, .عمر عبدالعزٌز عمر, -

 

 العلمية والمقاالت والدوريات4ثالثاً 4 الرسائل  -

 م.2010, المغرب 53العدد  مفهوم الكٌل وإشتقاقاته فى اللغة العربٌة, مقال بمجلة التارٌخ العربى, .أحمد جواد ،محسن -

مقال بمجلة كلٌة اآلثار, جامعة القاهرة,  األمداء النبوٌة فى الدولة العلوٌة بالمغرب األقصى, .عبدالعزٌز صالح ،سالم -

 م.2010

دراسة فنٌة  م(,10هـ/4الزخرفة على التحف الفنٌة فى مصر اإلسالمٌة حتى نهاٌة القرن ) .عزة محمد عبد ،المعطى -

 م.2003-2002رسالة دكتوراة, مقدمة إلى كلٌة اآلثار, جامعة القاهرة,  فى ضوء مجموعة جدٌدة,

رسالة ماجستٌر,  خلفاؤه الراشدٌن,, وعهد  ملسو هيلع هللا ىلصمكاٌٌل بالد الحجاز فى عهد الرسول  .طالل شرٌف ،البركاتى -

 م.1993مقدمة إلى كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة, جامعة أم القرى, مكة المكرمة, 

- Vicaire, Marcel. Note sur quatre mesures d'aumone, Hesperis, 1944, XXXI. 


