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  الكوفي المصریة في العصر الحدیث مدرسة الخطویوسف أحمد 
  محمد حسن /د

  : ملخص
، ھو باعث الخط الكوفي في العصر الحدیث، بعد )م١٩٤٢- ١٨٧٥(ُیعد یوسف أحمد 

ً یصعب علیھم قراءتھا، أن ً ال یعرفھ الناس إال رسوًما وأشكاال وتمییز  ظل أجیاال
وكتابة في ھذا  وغ یوسف أحمد قراءةحروفھا بعضھا من بعض؛ ومن العجیب أن نب

 الفن؛ من تلقاء نفسھ دون أن یتلقاه عن معلم، بل اعتمد على ذاتھ في تلقي ھذا الفن
ھذا  والتمرس بھ حتى أتم إتقانھ، وكان فیھ إمام الخطاطین، وأستاذھم المدقق في

ألثري فكانت الورقة البحثیة ھي محاولة لرؤیة شاملة لھذا الفنان وا. العصر الحدیث
الكبیر، والغرض من ذلك محاولة قراءة سیرة فنیة لیوسف أحمد البد وأنھ ُملم بماھیة 

، الذي كان فناًنا )م١٩٤٣-؟(وأكمل محمد خلیل . الخط الكوفي وطبیعتھ؛ وأشكالھ
بالفطرة وعلى درجة كبیرة من االعتزاز بنفسھ، فھو فنان متعدد المواھب؛ فھو 

، وكان یجید إعداد القنادیل وزخرفتھا وكذلك مزخرف وكاتب بارع للخط الكوفي
وقد خلف المرحوم األستاذ یوسف أحمد في . صنع المشربیات على الطابع العربي

ویعتبر یوسف أحمد . تدریس الخط الكوفي بمدرسة تحسین الخطوط الملكیة لفترة
ومحمد خلیل من الرواد في التأسیس واسترجاع الریادة للمدرسة المصریة في الخط 

  . لكوفي وأن یكون لھ قواعد مكتوبة ومنشورة بشكل جیدا
ً ال  ُیعد یوسف أحمد ھو باعث الخط الكوفي في العصر الحدیث، بعد أن" ظل أجیاال

وتمییز حروفھا بعضھا من  یعرفھ الناس إال رسوًما وأشكاًال یصعب علیھم قراءتھا،
لذاتیة لیوسف أحمد، بتلك الكلمات القلیلة یتحدث كل من أراد كتابة السیرة ا "بعض

فأصبحت تلك الكلمات مكررة بشكل ملحوظ، وعلى الرغم مما تحملھ العبارة من 
حقیقة تاریخیة ثابتة إال أن التكرار المفرط في استخدامھا أفقد تلك الكلمات الكثیر من 
حیویتھا، فكان البد من محاولة لرؤیة شاملة لھذا الفنان، نحاول فیھا أن نغوص قدر 

ي نتاج یوسف أحمد، والجو الفني العام الذي ظھر نتاجھ فیھ، وأشكال اإلمكان ف
وصور نتاجھ المتعدد، ولقاء مع َمن عایش الرجل أو تعلم على یدیھ، ثم االستعانة 

على األوراق الرسمیة التي  لالطالعبدور الحفظ القومیة للدولة والھیئات ذات الصلة 
في حیاة ھذا الرجل، ولكن ھل ما قدمھ تخصھ، كانت كلھا محاوالت لنصل لُبعد جدید 

من أعمال یستحق أن تفرد تلك المساحة وذلك العناء، أعتقد أن اإلجابة على ھذا 
باعث الخط "السؤال لھا شقین األول منھا ھو تقلیدي وھي أن یوسف أحمد ھو 

وبالطبع النتیجة بھذا الشكل والصورة ال تخرج عن  ،"الكوفي في العصر الحدیث

                                                             
 الباحث بمركز دراسات الخطوط، مكتبة اإلسكندریة  
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ألوف والتقلیدي في تناولنا لحیاة ھذا الرجل، والشق الثاني من اإلجابة كان الشكل الم
  .الصفحات التالیة من ھذا الكتاب

تناول حیاة یوسف أحمد ھذه المرة یعتمد على قراءة أعمال یوسف أحمد بعیًدا عن 
نتاجھ في الخط الكوفي فقط، وإنما من خالل مراحل حیاتھ المختلفة، ونتاجھ الفني 

، والظروف التاریخیة التي ھیأت ظھور مثل تلك الموھبة، واألثر ً ي واألدبي كامال
فتحولت لنوع من أنواع العبقریة والتحدي، وعبقریة یوسف أحمد ھي نتاج لتاریخ 

التي كانت بمثابة رد " إنشاء لجنة حفظ اآلثار العربیة"تلك الفترة، الذي ظھر فیھا 
إسماعیل، ورغبتھ أن یجعل مصر  الفعل األوروبي إزاء تجدیدات عصر الخدیو

قطعة من أوروبا، وھي أیًضا رد الفعل المصري الدور الذي لعبھ المستشرقین في 
؛ ومصر جزًءا منھ ً وأیًضا اھتمامھم بالكتابات . تلك الفترة، من اھتمام بالشرق كامال

ثم زادني رغبة "والخطوط العربیة، وھو األمر الذي یشیر إلیھ یوسف أحمد بقولھ 
داًما إني عرفت لدى المستشرقین ورواد اآلثار العربیة من الغربیین، وفیھم من وإق

زار األزھر وبعض اآلثار قبل إصالح النقص في كتابتھا، ثم زارھا بعد ذلك، فأخذ 
العجب، وعلم أنني أنا الذي أكملتھا، حتى أن بعضھم طلب إلي أن أریھ كتابتي في 

  .    ١"جدید والقدیماألزھر ألنھ لم یستطع أن یمیز بین ال
  .لذلك فحیاة یوسف أحمد ھي مرآة صادقة لذلك العصر وتلك الفترة

وحیاة یوسف أحمد یمكن تقسیمھا إلى ثالث مراحل محددة، نتمكن من قراءة مراحلھا 
بوضوح؛ بدایة من دور األب ونھایة بدور یوسف أحمد معلًما وفناًنا أخرج للخط 

سالة، واستكملوا ما بدأ فیھ، أشھرھم األستاذ محمد الكوفي فنانین حملوا من بعده الر
خلیل، واألستاذ محمد عبد القادر، ولم یقف دور یوسف أحمد عند إخراج فنانین للخط 
العربي، بل منھم من حمل رسالة دكتوراه في تاریخ الخط الكوفي وأسالیبھ، وھو 

یخرج عن كونھ الدكتور إبراھیم جمعة، وبالتالي تعدى یوسف أحمد مھمتھ األولى ل
فنان یجید الخط فقط إلى َعالِم أصبح صاحب مدرسة ورسالة، ھذا إلى جانب أنھ جعل 

جدیدة لم تتعودھا العین الفنیة من قبل، " ثقافة بصریة وتشكیلیة"من الخط الكوفي 
فابتدع أسلوًبا یحمل سمات الخط الكوفي األصیل وقواعده، ولكنھ أداه في تكییف 

رق، فلم یسبق أن رأت العین الخط الكوفي من قبل إال على وتنسیق جدید على الو
  . العمائر المملوكیة في القاھرة

ولم نكتب مقدمات طویلة عن تطور الكتابات الكوفیة في مصر، أو عن الخط الكوفي، 
ً على القارئ، فالغرض من  بل لم نضع حتى تعریًفا لتلك األمور، ولم یكن ذلك بخال

یرة فنیة لیوسف أحمد البد وأنھ ُملم بماھیة الخط الكوفي ذلك أن من یحاول قراءة س

                                                             
القاھرة، مطبعة (، "یع أطوارهمحاضرة عن الخط الكوفي في جم"یوسف أحمد، الخط الكوفي  -١

  .١٧، )م١٩٣٣حجازي، الطبعة األولى بإشراف مكتب تسھیل الطبع والنشر، 
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وطبیعتھ، وأشكالھ، وبعض من تاریخھ، األمر الذي یجعلھ یستوعب مادة ھذه السیرة، 
أما إن كان قارئ تلك السیرة ممن یھوى الفنون اإلسالمیة أو یھوى الخط العربي، أو 

بدایة ألن یتزود بمعلومات حتى قرأه من باب الثقافة العامة، فتكون تلك الصفحات 
على مصادره، خصوًصا وھي جزء من حیاة الفن في  واالطالععن ھذا الفن الراقي، 

  .مصر
  :المرحلة األولى

أراد الخدیو إسماعیل أن یخرج مصر من دائرة بالد الشرق وقارة أفریقیا عموًما، 
وصارت  ،٢فأمر بتعدیل شوارع القاھرة وتوسیعھا لیدخل الھواء والشمس للمنازل

القاھرة ذو وجھ جدید في عھد إسماعیل، فأزال عنھا المسحة الشرقیة التي كانت 
تتملكھ الرغبة "، فكان كما ُوصف )صورة(علیھا كباقي مدن الشرق في ذلك الوقت 

في إنشاء مدن فاخرة وحدائق ومتنزھات غناء، وكل وسائل الرفاھیة التي تمتاز 
  .٣"بھا المدینة الحدیثة

دیو إسماعیل في محاوالتھ بناء مدینة أوربیة الطراز والعمارة، بعدما زار وقد بدأ الخ
، وقام بمقابلتھ "أوسمان"م، وشاھد التخطیط الذي وضعھ ١٨٦٧إسماعیل باریس عام 

الذي " باریللي دیشان"وطلب منھ وضع تخطیط جدید لمدینة القاھرة، والمھندس 
، ٤خطیط جدید لحدیقة األزبكیةت أسس غابة بولونیا في باریس، واتفق معھ على وضع

وبالفعل تدفقت أعداد كبیرة من األجانب على مصر سواء للعمل في تنفیذ خطط 
إسماعیل باشا المتنوعة، ومثلما ّغیر مشروع إسماعیل التحدیثي وجھ مصر وحدثھا، 
إال أنھ أضر ببعض مباني مدینة القاھرة اإلسالمیة، فتصدت الدول األوربیة لمشروع 

التحدیثي، خصوًصا وأن القاھرة تمثل لھم الشرق وإحدى لیالي ألف لیلة  إسماعیل
ُأْنِشأ في  لجنة حفظ اآلثار "بتشكیل " قانون"م، أول دكریتو ١٨٨١دیسمبر  ١٨ولیلة، ف
تحت رئاسة ناظر عموم األوقاف، وكان من المھام الرئیسیة لتلك " العربیة القدیمة

اآلثار العربیة وإخبار نظارة األوقاف مالحظة صیانة "اللجنة حسب نص القانون 
ات المقتضى إجراؤھا ، فكان إلنشاء لجنة حفظ اآلثار العربیة، "باإلصالحات والمرمَّ

تاریخ المساجد األثریة "آثر كبیر في المحافظة على اآلثار اإلسالمیة، ویذخر كتاب 

                                                             
حسام الدین إسماعیل، مدینة القاھرة، محمد حسام الدین إسماعیل، مدینة القاھرة من والیة محمد  -٢

، )م١٩٩٧، القاھرة، دار األفاق العربیة، الطبعة األولى(م، ١٨٧٩- ١٨٠٥علي إلى إسماعیل، 
٢٨٥.  

البرت فارمان، مصر وكیف ُغِدر بھا، ترجمة عبد الفتاح عنایت، مراجعة علي جمال الدین  -٣
المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، القاھرة، الطبعة (عزت عثمان، 

  .٢٧٢، )م١٩٦٤األولى، 
دار الفكر للدراسات والنشر (فرج، أندریھ ریمون، القاھرة، تاریخ حاِضَرة، ترجمة لطیف  -٤

  .٢٧٢،)م١٩٩٣والتوزیع، القاھرة، 
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حفظ اآلثار ، بكثیر من اإلشارات لعملیات التجدید التي قامت بھا لجنة "في القاھرة
  . عربیة، إلى جانب الدراسات العلمیة عن بعض اآلثار ال٥العربیة بمساجد القاھرة

في تلك الفترة الزمنیة وفي ھذا العصر ولد یوسف أفندي أحمد بن المعلم یوسف 
، وتعلم القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكریم وأخذ ٦م١٨٧٥أحمد، ولد بالقاھرة سنة 
، اشتھر ببناء المآذن المحكمة، ٧الده نحاًتا دقیًقا في صنعتھمبادئ الحساب، وكان و

والقباب العظیمة الشاھقة الضخمة، وھو أول من اخترع طریقة إصالح الجدران 
، وتقویتھا، وذاع صیتھ ونال تقدیًرا عظیًما من الناس، فألحقتھ األوقاف ٨المائلة

كان لھذه الحرفة التي حذقھا بخدمتھا مھندًسا معمارًیا في لجنة اآلثار العربیة، وقد 
األب، ووصل فیھا إلى حًدا بعیًدا من الشھرة والنبوغ أبلغ أثر في نشأة االبن؛ فأخذ 

إلى عملھ، وُیوقفھ على المساجد التي " یوسف"الوالد یصطحب معھ الطفل الصغیر 
المسئولة وقتھا عن صیانة وترمیم اآلثار -كان یتولى إصالحھا لنظارة األوقاف 

أو غیرھا من زخارف ونقوش وخطوط، وكان األب یوحي البنھ الصغیر  -میةاإلسال
بمحاكاة الكتابات األثریة وفھم قواعدھا ومكان وجودھا في المسجد ومادة صنعھا، 
ورسم صورھا وأشكالھا على الورق، وقد یكون الوالد أستشعر بحسھ أن الكتابات 

لجنة حفظ اآلثار العربیة یسیر الكوفیة في طریقھا إلى النھایة خصوًصا وأن أعمال 
ثم تنوسى الخط الكوفي "على قدم وساق، ویشیر إلى ذلك یوسف أحمد نفسھ بقولھ 

بعد ذلك، وتوالت علیھ السنون، فأصبح من األلغاز المعقدة التي یصعب حلھا، إلى 
میالدیة، وبدأت في  ١٨٨١أن قامت لجنة حفظ اآلثار العربیة المشكلة في سنة 

ما لعبت بھ أیدي األیام، من المساجد وغیرھا، واضطرت إلى إعادة  إصالح وتعمیر
زخارفھا، وكتابتھا، إلى مثل ما كنت علیھ وقت نشأتھا فكان أعقد ما في أعمالھا 

ولیس في الدیار المصریة وقتئذ من یقرؤھا فضًال . تكملة النقص في الكتابة الكوفیة
   .٩"عن كتابتھا

على التعود على رؤیة ومشاھدة اآلثار العربیة وبالفعل أخذ الوالد یشجع أبنھ 
 واإلسالمیة القدیمة؛ بمنحھ مكافآت سخیة ویغریھ بالثناء علیھ؛ ویوسف ال یخیب

؛ بل كان یزداد بما یدعوه إلیھ شغًفا، یقول یوسف أحمد في ذلك  ً ثم أخذ "لوالده أمال

                                                             
أوراق شرقیة للطبع والنشر والتوزیع، (حسن عبد الوھاب، تاریخ المساجد األثریة في القاھرة،  -٥

  . ٣١٤؛ ٢٧١؛ ٢٥٣؛ ٢٣٦؛ ١٠٣؛ ٨٧؛ ٦١، )م١٩٩٣الطبعة الثانیة، بیروت، 
القاھرة، (، "الت لبعض فناني الخط العربيمجموعة مقا"حلقة بحث في الخط العربي،  -٦

  .  م١٨٦٩؛ ویشیر الزركلي في كتابھ األعالم بأنھ من موالید ٧٨، )م١٩٦٨
؛ محمد طاھر الكردي، تاریخ الخط العربي ١٤یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -٧

  .٤٠٨، )م١٩٣٩القاھرة، المطبعة التجاریة الحدیثة بالسكاكیني، الطبعة األولى، (وآدابھ، 
  .١٤یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -٨
  .   ١٣یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -٩
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وأعطاني رسًما یكلفني تقلید الخط الكوفي من قاعدة المربعات، ألنھ أسھل أنواعھ 
أربع مرات ألنقلھ، وال أعرف وال یعرف ھو من ھذا الخط ) محمد(مكتوًبا بھ أسم 

أكثر من كتابة ھذا االسم، وأمرني بتقلیده، وأفھمني أن ھذا النوع من الخط ال 
یجيء إال مفرًدا أي أن الخطوط الشطرنجیة التي یتكون منھا االسم ال تأتي إال 

  .   ١٠"وال أزال أذكره فحفظت ذلك جیًدا،. فردیة
فتعلم یوسف الخط الكوفي وأسالیبھ، وإجادة قراءتھ وكتابتھ، وإتقانھ الرسم والمنظور 
ألن أباه ھیأ لھ الجو المناسب التي ترعى تلك الموھبة، وإن كان ذلك ھو الجو الذي 

ظھ نشأ فیھ، فمن المؤكد أنھ كان یمتلك استعداًدا فطرًیا كبیًرا شجعھ علیھ إتقانھ وحف
للقرآن الكریم، فانصرف الفتى بكل ھمتھ وشغفھ إلى تعلم قراءة ھذا الخط الكوفي، 
وإتقان محاكاتھ وتقلید كتابتھ، وفھم ما ھو مدون منھ، وكان أكبر معین لھ في ذلك 

القرآن الكریم، والتي كان یحفظھ حفًظا جیًدا، فأخذ یمرن  كثرة ما یصادفھ من آیات
أتقنھ غایة اإلتقان، وأذكى ھذا التفوق عند مشاركتھ أباه  ىیده على كتابة ھذا الخط حت

ُعین  م، ثم١٨٩٠في مھام صناعتھ، ثم دخولھ تلمیًذا في لجنة حفظ اآلثار العربیة عام 
م، بلجنة حفظ اآلثار العربیة إللمامھ ١٨٩١عام  ١١"رساًما وخطاًطا"موظًفا رسمًیا 
في عملھ وخارجھ على دراسة فانكب  ، مما ضاعف من اھتمامھ بھ،١٢بالخط الكوفي

الخطوط الكوفیة األثریة وفك حروفھا في المساجد والمقابر حتى أتقن قراءتھا ثم 
ھنالك زادت رغبتي، واتجھت ھمتي إلى إتقان الخط "كتابتھا، یقول یوسف أحمد 

الكوفي أتقاًنا صحیًحا، وتركت الخط الثلث الذي كنت أتقنھ في المدرسة النشغالي 
   :طوط األثریة، وكان مساعدي على تعلیم الخط الكوفي أمرانبغیره من الخ

  .مرافقتي لوالدي الذي حرص على تعلیمي الخط الكوفي: األول
أن الذي أرید تعلمھ أصبح من أعمال وظیفتي الرسمیة، فصار الموضوع : الثاني

     .١٣"بذلك حدیثي وشغلي في كل أوقاتي
   :المرحلة الثانیة

م، بدایة للمرحلة ١٨٩١ظًفا بلجنة حفظ اآلثار العربیة سنة كان تعیین یوسف أحمد مو
واجبات وظیفتھ المحافظة على اآلثار وترمیمھا  الثانیة في حیاتھ وقد كان من أھم

وزخارفھا، وإتمام النقص الطارئ علیھا والتلف الذي  وإعادتھا إلى أصلھا بكتاباتھا
ت على ثار في مصر حسب تسلسلھا اآل یصیبھا، ونجح باستخالص أنواعھا التي ُخطَّ

أتقنھا جمیًعا، ثم أخذ  وقد تجاوز ما استخلصھ منھا سبعة وعشرین نوًعا. التاریخي
ُیبدع ویتفنن، لدرجة أن كتاباتھ كان یصعب تمییزھا، حتى أن كرومر لما الحظ ذلك 

                                                             
  .١٥یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -١٠
  .١٤یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -١١
  .٤٩٠طاھر الكردي، تاریخ الخط العربي وآدابھ،  -١٢
  .١٦وفي، یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الك -١٣
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اقترح على باشمھندس اللجنة وضع خط أحمر یفصل بین الكتابتین، الحدیثة التي "
، فكانت تلك اآلثار الخطیة التي ١٤"یمة األصلیة لتمییزھما عن بعضھمابخطي والقد

َمھا بدقة وإتقان مثل النوافذ یة في جامع أحمد بن طولون وعددھا  رمَّ  ١٣٠الَجصَّ
متنوعة مكتوبة بالخط الكوفي، ویقول یوسف  نافذة، وھي مزدانة بآیات قرآنیة، وجمل

بما انتدبت إلیھ، ولكن أذھب خوفي وخفت أن أعجز عن قیام "أحمد عن ذلك العمل 
  :قول المتنبي في أمثالھ

  وما الخوف إال ما تخوفھ الفتى     وال األمن إال ما رآه الفتى أمنا
فشرعت في إتمام مأموریتي بقلب مطمئن وكانت ھذه النوافذ على ارتفاع عظیم،  

النافذة، وكان البد لي من ارتقاء السلم الخشبي حتى أصل إلیھا، وكنت أصعد إلى 
وأجھد نفسي حتى أستطیع قراءة المكتوب فیھا، وأعرف الكلمات أو الحروف التي 
عبث بھا الدھر، ثم أنزل وأصعد إلى جملة نوافذ غیرھا، باحًثا عن النافذة التي فیھا 
الخط المماثل، والتي فیھا مثل الكلمات أو الحروف الناقصة، ثم أنقلھا وأكتبھا 

النافذة األولى، عمدت إلى الثانیة، وھكذا حتى أكملت وأرسمھا، ومتى تم إصالح 
  .١٥"الكتابة الناقصة في جمیع النوافذ التي تم إصالحھا
عملھ  التي عاناھا في سبیل إتمام وھنا یتحدث یوسف أحمد عن اإلرھاق والمشقة

وال أستطیع احصاء عدد المرات التي اضطررت فیھا إلى صعود السلم، وقد "فیقول 
، أھم مصادر دراستھ للخط الكوفي أو بمعنى أدق ١٦"المراتتجاوزت مئات 

اآلثار  في تعلم ذلك الخط، كما أفاد یوسف أحمد كثیًرا من قیامھ بترتیب ١٧"أمشقھ"
 العربیة، وتنسیق ما عثر علیھ من ألواح الرخام والحجر الجیري والرملي، وشواھد

یخھا، فكانت ھي القبور المكتوبة بالخط الكوفي، فدرسھا وقرائھا وعرف توار
وكتبھ التي اھتدى بھا إلى معرفة قواعد الكتابة الكوفیة في كل زمن، فأتقن  مدرستھ

  . ابتھا على اختالف أنواعھا وعصورقراءتھا وكت
شھدت مصر في تلك الفترة أیًضا اھتماما بحركة بناء وتوسعة لمعظم لمساجد أولیاء 

لك السلسلة من اإلنشاءات وحدھم، بل هللا الصالحین، ولم یقف حكام تلك الفترة وراء ت
أن كثیر من سیدات األسرة ساھمن في تلك المشاریع، ویبرز دور خوشیار ھانم في 

 ١٨عھد الخدیو إسماعیل، في إقامة مسجد الرفاعي بالقاھرة، ومسجد سیدي المغازي
                                                             

  .١٦یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -١٤
، ١؛ سالم عفیفي، دراسات في الخط العربي، جـ١٦یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -١٥
٨٩.  
  .١٧یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -١٦
  ".  أُمشق"ھي الكراسات التي یتعلم منھا المتعلم على أستاذه، تسمى  -١٧
مغازي الكبیر وقد اشتھر بھذا االسم لكثرة غزاوتھ وقد ولد بمدینة فاس بالمغرب ھو محمد ال -١٨

م، ١٢٩٤/ھـ ٦٩٤م، وفد إلى مصر في عھد بیبرس البندقداري، وتوفي سنة ١١٨٧/ھـ٥٨٣سنة 
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، كما ً  بمحافظة كفر الشیخ الذي شھد في عھد الوالدة باشا عمارة كاملة وتجدیدا شامال
أھتم الخدیو توفیق بمسجد السیدة زینب بالقاھرة رضي هللا عنھا ووسعھ، ومسجد 

بمحافظة كفر الشیخ، وكانت أكبر فترات التوسعة واإلقامة  ١٩السید إبراھیم الدسوقي
لمساجد تتعلق بأولیاء هللا الصالحین، فقد شھدھا عصر عباس حلمي الثاني، حیث جدد 

مسجد  بالقاھرة، ووسع ٢٢، والسیدة عائشة٢١نة، والسیدة سكی٢٠مسجد السیدة نفیسة

                                                                                                                                                           
عاًما، والمسجد والقبة قامت ببنائھما خوشیار ھانم أم الخدیوي إسماعیل سنة  ١١١وعمره 

مسجد من مدخل ودركاه رحبة تفتح علیھا خمسة أبواب وساحة م، ویتكون ال١٨٦٧/ھـ١٢٨٤
للصالة، وقبة ذات قطاع نصف دائري ترتكز على حجرة مربعة، باإلضافة إلى المئذنة والمحراب 

  .ومنبر خشبي ذي زخارف ھندسیة
ھو السید إبراھیم بن عبد العزیز المكنى بأبي المجد بن قریش، وینتھي نسبھ إلى اإلمام  -١٩

م، جاء األشرف خلیل قالوون سلطان مصر في ذلك الوقت ١٢٣٥/ھـ٦٣٣ولد بدسوق سنة الحسین 
لزیارة الدسوقي بعد إن سمع عن أخالقة وكرمھ؛ فأمر ببناء زاویة صغیرة بجانب الخلوة، توفى 

 ٦٣عاًما، ویقال أنھ عاش من العمر  ٤٣م، أي أنھ عاش ١٢٧٧/ھـ٦٧٦السید إبراھیم الدسوقي سنة 
إن مات دفن الدسوقي بخلوتھ المالصقة للمسجد، وفي عھد السلطان قایتباي أمر بتوسعة عاًما، وبعد 

م، أمر الخدیو توفیق ببناء ١٨٨٠المسجد وبناء ضریح یلیق بمقام السید إبراھیم الدسوقي، وفي سنة 
  .٢م ٣٠٠٠مسجد السید إبراھیم الدسوقي وتوسعة الضریح وبني المسجد علي مساحة 

، ولدت بمكة الحسن بن اإلمام على بن أبى طالب  ھي بنت الحسن بن زید بنالسیدة نفیسة  -٢٠
م، وأقامت بھا إلى أن توفیت في سنة ٨٠٩/ھـ١٩٣في سنة  ونشأت بالمدینة، وقدمت إلى مصر

في منزلھا وھو الموضع الذي بھ قبرھا اآلن، والذي عرف فیما بعد  م، حیث دفنت٨٢٤/ھـ ٢٠٨
سیدة صالحة زاھدة تحفظ القرآن وتفسره، ویقال إن أول من بنّي على وكانت  بمشھد السیدة نفیسة،

قبرھا ھو عبید هللا بن السري بن الحكم أمیر مصر، وظل موضع عنایة كبیرة من الحكام، وحدث 
م، فأمر الخدیو عباس باشا الثاني ١٨٩٢/ھـ١٣١٠أن أتلف حریق قسًما كبیًرا من المسجد سنة 

م وھو المسجد القائم اآلن بالحي ١٨٩٧/ھـ١٣١٤ذلك في سنة  بإعادة بنائھ ھو والضریح وتم
  .المعروف باسمھا

السیدة سكینة ھي بنت اإلمام الحسین، وأمھا السیدة رباب بنت امرئ القیس بن عدى بن أوس  -٢١
م، تزوجت من عبد هللا بن اإلمام الحسن السبط بن ٦٦٧/ھـ٤٧ولدت رضي هللا عنھا سنة ) الكلبى(

هللا وجھھ، ثم تزوجت من مصعب بن الزبیر وولدت لھ الرباب، كانت السیدة اإلمام على كرم 
سكینة رضي هللا عنھا سیدة نساء عصرھا ومن أجمل النساء وأظرفھن وأحسنھن أخالقا ، اشتھرت 

أمراء الشعر مثل الفرزدق وجریر ) من وراء حجاب(رضي هللا عنھا بالشعر وكان یحضرھا 
ربیع  ٥م، وقیل توفیت في ٧٣٥/ھـ١١٧رضي هللا عنھا سنة ونصیب وجمیل وغیرھما، توفیت 

  .م، ودفنت رضي هللا عنھا بمصر ولھا مقام مشھود بالقاھرة٧٤٣/ھـ١٢٦األول سنة 
السیدة عائشة ھي بنت اإلمام جعفر الصادق بن اإلمام محمد الباقر بن اإلمام على زین  -٢٢

یدة ُحَمیدة وأبیھا اإلمام جعفر الصادق، وأخیھا العابدین بن اإلمام الحسین بن اإلمام على، وأمھا الس
م، ومسجدھا معمور بمنطقة القلعة ٧٦٢/ھـ١٤٥توفیت سنة " بالكاظم"اإلمام موسى الذي لقب 

  .بالقاھرة



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      

٧٥٣ 

 

بمدینة طنطا، وأكمل مسجد الرفاعي بالقاھرة، وقد ظھر الخط العربي  ٢٣السید البدوي
جلًیا بكتابات مجودة على تلك العمائر، وبخطوط كبار الخطاطین في تلك الفترة، 

كوفي فظھرت خالل تلك الفترة إن عبقریة یوسف أحمد ال تكمن في إحیائھ للخط ال
من قراءتھ وكتابتھ، بل تعدى ذلك كلھ لیكون متخصًصا في الكتابات اآلثریة كاملة 
ویشھد على ذلك ما خلفھ من كتابات بالخط الثلث، مثل لوحة تجدید مسجد المارداني، 

  :   ومسجد األمام الشافعي، وجامع البنات ونصوصھا
  جامع البنات(جامع عبد الغني الفخري(:  

عضادت المدخل الرئیسي للمسجد، ونستطیع القول أن نص  كتب ھذا النص على
ھـ، ھو النص الوحید من ھذه الفترة ١٣١٣تجدید جامع عبد الغني الفخري المؤرخ 

الذي سجل على عضادتي المدخل بعد اختفاء تسجیل نصوص التأسیس، أو التجدید 
ھا نص في ھذا المكان قرابة أربع قرون من الزمان، حیث كانت آخر مرة یسجل فی

تأسیس في ھذا الموقع بنص زاویة الكلشني، وھذا النص یعطي وبجالء عن مدى 
 :         مقدرة یوسف أحمد اآلثریة والفنیة، ومضمونھ

   ٱ ٻ ٻ -
جدد ھذا الجامع المبارك المعمور بذكر هللا تعالى في عصر خدیوي مصر األعظم  -

مائة وألف كتبھ یوسف عباس حلمي الثاني أدام هللا أیامھ سنة ثالثة عشر وثالث
 أحمد 

 نص تجدید مسجد المارداني: 
تعتبر تلك اللوحة من اللوحات الھامة، وتأتي أھمیتھا وتمیزھا لسببین أولھما، أنھا 

، وراعى یوسف أحمد أن یكون ط الذي كتبت بھ نص اإلنشاءكتبت بنفس نوع الخ
       :موضع ومكان نص التجدید في نفس مستوى ومكان نص اإلنشاء، ونصھ 

ھجریھ بعمارة  ١٢٩٩عنیت لجنة حفظ اآلثار العربیة المؤسسة بالقاھرة سنة  -
  ھذا الجامع المبارك واألثر الذي لیس

في جمالھ مشارك فجددت ما تشعث من جدرانھ وأبدلت ما تداعى من طینھ  -
 وعمدانھ وأصلحت وزرة الرخام التي

ء المحراب وأعادت لحالتھ تكسوا سفاك حیطانھ وأكملت ما نقص من قطع فسیفسا -
 األولى كال من المنبر والشبابیك واألبواب

                                                             
ھو أحمد بن على بن إبراھیم، وینتھي نسبھ إلى اإلمام الحسین، ولد بمدینة فاس بالمغرب سنة  -٢٣

یا علي انتقل من ھذه : سمع أبوه صوتا في منامھ یقول لھ م، ولما بلغ سبع سنوات١١٩٩/ھـ٥٩٦
البالد إلى مكة المشرفة فإن لنا في ذلك شأن، وسافروا إلى مكة في أربع سنوات، وفى سنة 

م، وفى شھر ربیع األول سافر السید أحمد البدوي إلى طنطا وعاش فیھا حتى توفى ١٢٣٩/ھـ٦٣٧
  .ي مسجده بمدینة طنطاعاًما، ودفن ف٧٩م أي عاش ١٢٧٦/ھـ٦٧٥سنة 
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وانشات فوق محرابھ قبة رمت مقرنصاتھا الظریفة ودھنت إحداھا فغدت كما  -
 كانت زاھیة لطیفة وبنیت الطبقة العلیا من منارتھ 

وتمامھ  ١٣١٤ورمت جمیع سقوف مقصورتھ وكان الشروع في ذلك كلھ سنة  -
 في عصر خدیو مصر األعظم ١٣٢١في سنة 

وملیكھا األفخم عباس حلمي الثاني بلغھ هللا غایة األماني بمحمد والھ وصحبھ  -
    ١٣٢١وأنصاره أمین یارب العالمین كتبھ یوسف أحمد 

  لوحة(واجھة مسجد اإلمام الشافعي(: 
ى ھیئة شریط كتابي یغطي ھذا النص الواجھة الرئیسیة لمسجد اإلمام الشافعي عل

وھو -بالخط الثلث، مقسم إلى ثالثة أجزاء أولھا في الضلع الشمالي، وجزئھا الثاني 
یغطي الواجھة الرئیسیة، والجزء الثالث یقع في الضلع الغربي المواجھ  -أكبرھم

 :    لمدخل القبة، ونصھ
 شرع دیوان األوقاف في تجدید  -
لمرحوم محمد زكي باشا وباشمھندس في عھد مدیره ا ١٣٠٣المسجد في سنة  -

فرنس باشا في عھد ساكن الجنان محمد توفیق باشا الخدیو السابق وانتھى سنة 
في عھد مدیره المرحوم علي باشا صابر وباشمھندسھ المرحوم مصطفى  ١٣٠٩

في عصر عدلي باشا یكن المدیر وصابر  ١٣٢٣بك صادق وعملت المنارة في سنة 
ظل الخدیو افندینا عباس حلمي الثاني ثم عملت بك صبري الباشمھندس في 

 ١٣٢٧الزخارف بالنقش على الرخام والحجر واستبدلت المیضاه بحنفیات في سنة 
  في عھد مدیره مصطفى ماھر

 باشا وباشمھندسھ محمود بك فھمي في ظل الحضرة الخدیویة كتبھ یوسف أحمد  -
ابة بداخل الجامع األزھر عند بھا إكمال الناقص من الكت ومن أھم األعمال التي قام

لجنة حفظ اآلثار العربیة، وكذلك إتمام الكتابات على سائر المساجد  ترمیمھ بمعرفة
كتب على جدرانھا بالخط الكوفي، كجامع الحاكم، والجامع  واألماكن اآلثریة التي

األقمر، وأبواب سور القاھرة، ومسجد الصالح طالئع، ومسجد سیدي معاذ، ومشھد 
الجیوشي، ومسجد السلطان حسن، ومسجد  رقیة، وقبة إخوة یوسف، ومسجد السیدة

القبة، ومسجد سلیمان باشا بالقلعة،  الغوري وقبتھ بالغوریة، وقبة الغوري بكوبري
قھا أثناء عملھ كرسام  باإلضافة إلى آالف األلواح والشواھد اآلثریة التي تسلمھا ونسَّ

  .وخطاط ومفتش لآلثار اإلسالمیة
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 لوحة(بر الخدیو إسماعیل بمسجد الرفاعي بالقاھرة ق(: 
، والقبر من تصمیم المھندس كتب یوسف أحمد قبر الخدیو إسماعیل بمسجد الرفاعي

، الذي صمم العدید من المنشآت المعماریة في القاھرة A.Battigelliاإلیطالي 
لحریري، الخدیو إسماعیل الشیخ مصطفى ا واإلسكندریة، وقد شرع في كتابة مدفن

، فكتبھ یوسف أحمد، والقبر ٢٤م ١٩١٧ولكن عاجلتھ المنیة وتوفى رحمھ هللا سنة 
  مكون من ثالث طبقات، الوسطى كتب علیھا بالخط الثلث  

   :المرحلة الثالثة
شھدت تلك الفترة اھتمام بالفنون اإلسالمیة عامة وبالعمارة اإلسالمیة بشكل خاص 

المعماریة اإلسالمیة، وأعمال الترمیم للكثیر من  من حیث اإلنشاء واستدعاء التفاصیل
المباني، ومن ھذه المباني متحف الفن اإلسالمي ودار الكتب القدیمة المجاورة 

، الذي أمر بإنشائھ الخدیو عباس حلمي الثاني )لوحة(للمتحف بمنطقة باب الخلق 
م ١٨٩٣بمیدان رمسیس والتي بنیت عام  م، وواجھة محطة مصر١٩٠٣وافتتح عام 

                                                             
  متًرا  ١٧٦٧متًرا مربًعا، منھا  ٦٥٠٠المسجد من الداخل مكون من مستطیل الشكل تبلغ مساحتھ

للجزء المعد للصالة، وباقي المساحة للمدفن وما یتبعھا، ویقع الباب الرئیسي للمسجد في الجھة 
ھب، ویخرج من أحد جدرانھا باٌب الغربیة ومنھ إلى حجرة تعلوھا قبة، زوایاھا الخشبیة محالة بالذ

یؤدي إلى حجرة مدفون فیھا الشیخ علي أبي شباك وحجرة ضریح الشیخ علي األنصاري، بینما یقع 
محراب المسجد وسط الجدار الشرقي، وھو مكسوٌّ بالرخام الملون وتكتنفھ أربعة أعمدة رخامیة، 

اج واألبنوس، وفي مقابل وبجوار المحراب یوجد المنبر المصنوع من الخشب المطعم بالع
المحراب، دكة المؤذنین وھي من الرخام األبیض، ترتكز على أعمدة وإلى جانبھا كرسي المصحف 

م، وتحیط بجدران المسجد بخاریات مذھبة منقوشة، كما تتدلى من ١٩١١ویحمل تاریخ صنعھ 
من المسجد توجد السقف ثریات نحاسیة ومشكاوات زجاجیة مموھة بالمینا، وفي الناحیة البحریة 

ستة أبواب؛ منھا أربعة تؤدي إلى حجرات الدفن ألمراء وملوك األسرة العلویة، بینما یوصل اثنان 
منھا إلى رحبتین بین تلك المدافن، أولى ھذه الحجرات في الجھة الشرقیة بھا أربعة قبور ألبناء 

م، وعلي ١٨٧٥لمتوفاة عام م، وزینب ھانم ا١٨٥٨الخدیو إسماعیل؛ وھم وحیدة ھانم المتوفاة عام 
م، وتعلو ھذه الحجرة قبة ١٩٢٦م، وإبراھیم حلمي المتوفي عام ١٨٩٣جمال الدین المتوفي عام 

حلیت نقوشھا باآلیات القرآنیة، وعلى یسارھا من الغرب إحدى الرحبتین، ومنھا إلى القبة الثانیة، 
ثم یلي . اعیل ثم قبر الخدیو إسماعیلوبھا قبران أحدھما مدفونة فیھ خوشیار ھانم والدة الخدیو إسم

ھذه القبة الرحبة الثانیة ومنھا إلى القبة الثالثة المشتملة على قبور زوجات إسماعیل، وھن شھرت 
م، وجشم آفت ھانم المتوفاة عام ١٩١٢م، وجانانیار ھانم المتوفاة عام ١٨٩٥فزا ھانم المتوفاة عام 

سلطان حسین كامل بن إسماعیل الذي تولى حكم مصر م، وتتصل بھذه القبة حجرة بھا قبر ال١٩٠٧
م، لیخلفھ أخوه الملك فؤاد، الذي دفن في ذلك المسجد ھو ووالدتھ ١٩١٧م، وتوفيَّ عام ١٩١٤عام 

زوجة الخدیو إسماعیل، كما ضم ھذا المسجد رفات ابنھ الملك فاروق، آخر ملوك مصر، راجع 
راق شرقیة للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، أو(حسن عبد الوھاب، تاریخ المساجد األثریة، 

  .٣٧١-٣٦٣، ١جـ) م١٩٩٣بیروت، 
  .٢٠مجلة مدرسة تحسین الخطوط،  -٢٤
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، "إدوین بانس"البریطاني  ، على الطراز اإلسالمي الجدید، وصممھا المھندس)لوحة(
كما أتخذ الخدیو عباس حلمي الثاني شعاًرا كتابًیا یقوم تصمیمھ على الخط العربي 

، على أي حال فقد خلفت )لوحة(إلى جانب الشعار الكتابي المكون من حروف التینیة 
لذین ظھروا فیھا الكثیر من المؤسسات العلمیة والثقافیة لنا تلك الفترة بالتیارین ا

والشخصیات صاحبة الریادة التي كان لھا دوًرا بارًزا في تشكیل مالمح لیس فن 
  .الخط العربي وحسب، بل المشھد الثقافي كامالً 

وتمثل ھذه المرحلة من حیاة یوسف أحمد ذروة العطاء الفني، حیث حاز المرتبة 
قیمت إلصالح حروف المطبعةالثانیة للخط الك ُ األمیریة في  وفي في المسابقة التي أ

م، ولم ینافسھ فیھا إال اثنان سوري وتونسي، وبطبیعة الحال لم ١٩٠٣مصر عام 
نموذًجا  ١٧نموذًجا منھا  ٢٧یرضى یوسف أحمد عن ھذه النتیجة خصوًصا وأنھ قدم 

ولكن ألن اللجنة "ذلك  عن قواعد الكوفي األصلیة؛ والباقي عن الفروع، ویقول في
التي عھد إلیھا وقتئذ تقدیر الفن ال تعرف من أمر الخط الكوفي أكثر مما یعرفھ 
الناس، منحتني الجائزة الثانیة، فلم یفل ذلك من عزیمتي، ألني عرفت قیمة كتابة 

  .      ٢٥"غیري فیھ، بل زادني إیماًنا بصحة علمي وفني
َّف یوسف أحمد بكتابة أوسمة   م، وفي تلك الفترة أیًضا كتب ١٩١٤الدولة عام ثم ُكل

ً بمدینة دمنھور  مسجد الحبشي ، وأستخدم في كتاباتھ بالمسجد السابق )لوحة(كامال
الخط الكوفي الفاطمي في كتابتھ لألبواب الرئیسیة المؤدیة إلى بیت الصالة، وكتب 

وظائف  د فيبالخط الثلث لوحات الشبابیك، وفي تلك الفترة أیًضا وصل یوسف أحم
مدرسة  الدولة أن أصبح مفتًشا لآلثار العربیة، وقام بتدریس الخط الكوفي لطالب

تحسین الخطوط العربیة بالقاھرة، وُكلف بالعمل أستاًذا لتعلیم الخط الكوفي بالجامعة 
المصریة، كما جعل من الخط الكوفي مادة للدرس والبحث بقسم اآلثار العربیة بكلیة 

من نوابغ الخطاطین  المصریة، وقد تخرج على یدیھ كثیر اآلداب بالجامعة
المشھورین، وأبرزھم األستاذ محمد عبد القادر عبد هللا، ومحمد خلیل، وغیرھم، 
وتخرج على یدیھ الدكتور إبراھیم جمعة صاحب واحدة من أھم الرسائل العلمیة لیس 

ا، وھي بعنوان في تاریخ الخط الكوفي وحسب بل وفي تاریخ الكتابة العربیة كلھ
دراسة في تطور الكتابات الكوفیة على األحجار في مصر في القرون الخمسة "

األولى للھجرة مع دراسة مقارنة لھذه الكتابات في بقاع أخرى من العالم 
ومن أثار یوسف أحمد العلمیة، ثالث رسائل عن الخط الكوفي، ورسالة  ".اإلسالمي

                                                             
  .١٩یوسف أحمد، محاضرة عن الخط الكوفي،  -٢٥
 الكائن بشارع زغلول بدمنھور، ُینسب إلى صاحبھ الحبشي، والمسجد مبني على : مسجد الحبشى

وھو تحفة رائعة ویعتبر من الطراز المعماري الفرید، وسقفھ منقوش  الطراز اإلسالمي القدیم
  .م١٩٣٢بنقوش فنیة ملونة مزخرفة واألعمدة بالرخام األبیض االیطالي، أفتتحھ الملك فؤاد سنة 
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ھذا إلى جانب دراساتھ  "میع أطوارهمحاضرة عن الخط الكوفي في ج"بعنوان 
  :العلمیة عدة، وأیًضا رسائل في التاریخ اإلسالمي منھا

  . جامع ابن طولون -
 .  جامع عمرو بن العاص -
 .  مدینة الفسطاط -
 . مقبرة الفخر الفارسي -
 . مقیاس النیل -
 .  جامع السلطان حسن -
 . اإلسالم في الحبشة -

انبعاثھ ویقظتھ في فنھ إلى عاملین ذاتیین،  املوفي حدیثھ عن نفسھ یرجع عو
كان رساًما، والرسم یسھل تعلم الخط  أنھ: وآخرین محلیین، أما الذاتیان فأولھما

  .الكوفي، ویشوق إلیھ
كانت تحفزه على إتقان  -وھي الكتابة بالخط الكوفي- أن أعمال وظیفتھ: وثانیھما 

أن : وأما العامالن المحلیان، فأولھما .فسھتعلمھ، والتفوق في كتابتھ استجابة لبواعث ن
كثیًرا من المساجد اآلثریة التي شیدت في قرون مختلفة ودول  في اإلقلیم المصري

  . متعددة، وقد زینت جدرانھا وقبابھا بكثیر من اآلیات والحكم بالخط الكوفي
بالخط كثیًرا من شواھد القبور المكتوب علیھا  أن القرافة المصریة حوت: وثانیھما

بذلك تعتبر متحًفا من متاحف ھذا الخط، ومن  الكوفي، وعلیھا تواریخ كتابتھا، فھي
مات في كتابتھ حمید صنائع یوسف أحمد إدخالھ أنواع من الزخارف والرسم على الكل

، وظل في عطائھ حتى وفاتھ یونیھ ى في كتاباتھ ألغلفة الكتب، أو حتعلى العمائر
  . ٢٦م١٩٤٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .٣٢مجلة مدرسة تحسین الخطوط،  -٢٦
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، قطعة خطیة بالخط الكوفي المصحفي، بتوقیع )من اسماء هللا الحسنى(هللا حي قیوم، ):١(لوحة
، واللوحة غیر مؤرخة، من مقتنیات الجمعیة المصریة للخط )أحمد. ي(یوسف أحمد بصیغة 

  .العربي بالقاھرة
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

خط الكوفي المصحفي، حب الوطن من االیمان، الوطن ثالث األبوین، لوحة خطیة بال):٢(لوحة
  .م، مقتنیات متحف التربیة والتعلیم بالقاھرة١٩٣٥/ ھـ١٣٥٤بتوقیع یوسف أحمد، مؤرخة بعام 

  
  
  
 
 
 
 

، لوحة خطیة بالخط الكوفي، )حدیث نبوي(ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، ):٣(لوحة
لجمعیة م، من مقتنیات ا١٩٠٧/  ھـ١٣٢٥، مؤرخة بعام )أ.ى(بتوقیع یوسف احمد بصیغة 

  .المصریة للخط العربي بالقاھرة
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، لوحة خطیة بالخط )١٠قرآن كریم، سورة الضحى اآلیة، (واما السائل فال تنھر، ):٤(لوحة
، واللوحة مؤرخة بعام )كتبھ یوسف أحمد(الكوفي المملوكي، بتوقیع یوسف احمد بصیغة 

  .لعربي بالقاھرةمن مقتنیات الجمعیة المصریة للخط ا. م١٩٣٦/ ھـ١٣٥٥
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      

٧٦٠ 

 

غالف محاضرة عن الخط الكوفي في جمیع أطواره، ألقاھا األستاذ یوسف أحمد في ):٥(لوحة
والنسخة تم مسحھا ضوئًیا من مكتبة . م١٩٣٣جمعیة الشبان المسلمین بالقاھرة في مارس 
  ".متحف حسین صبحي"البلدیة باإلسكندریة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ین من الكتاب السابق محاضرة عن الخط الكوفي في جمیع أطواره بھا بعض صفحت):٦(لوحة
  .تصمیمات لكبار رجال الدولة

  
  
  
  
  
  
  

كتابات األستاذ یوسف أحمد بالخط الثلث المملوكي، لنص تجدید سبیل بواسطة لجنة ):٧(لوحة
  .م١٨٩٩/ ھـ١٣١٧حفظ األثار العربیة في عھد الخدیو عباس حلمي الثاني، مؤرخ بعام 
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نص آخر من كتابات األستاذ یوسف أحمد بالخط الثلث المملوكي، لنص تجدید منبر ):٨(لوحة
، بواسطة لجنة حفظ "الدرب األحمر بحيمسجد أبو حریبة "مسجد قجماس األسحاقى مسجد 

  .م١٨٩٤/ ھـ١٣١٢األثار العربیة في عھد الخدیو عباس حلمي الثاني، مؤرخ بعام 
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسجد نص آخر من كتابات األستاذ یوسف أحمد بالخط الثلث المملوكي، لنص تجدید ب): ٩(لوحة
، بواسطة لجنة حفظ األثار العربیة في عھد الخدیو عباس الدرب األحمر بحي أصلم السلحدار

  .م١٩٠٢/ ھـ١٣٢٠حلمي الثاني، مؤرخ بعام 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وسف أحمد بالخط الثلث المملوكي، لنص تجدید نص نص آخر من كتابات األستاذ ی): ١٠(لوحة
تجدید مسجد المارداني، بواسطة لجنة حفظ األثار العربیة في عھد الخدیو عباس حلمي الثاني، 

 .م١٨٨١/ ھـ١٢٩٩مؤرخ بعام 


