
مبلوي،  واليو�سف  العرفان  وم�سجد  1935م،  عام  يف  باملنيا  �سعراوي  علي 
من  امل�سلمني  طلب  على  بناًء  العربي  باخلط  بالهند  بنجالور  م�سجد  وكذلك 
�سورة  لوحاته  �سمت  حيث  للهند؛  زيارته  اأثناء  النا�سر  عبد  جمال  الرئي�س 
الكبري،  الثلث  اخلط  من  لوحة  وع�سرين  الكر�سي،  واآية  كاملة،  اجلمعة 

وا�سرتك يف كتابة م�سجد باري�س القدمي �سمن هدية امللك فوؤاد الأول.

مواهبه الأدبية 
يقول �سيد اإبراهيم عن ذلك: »ولقد اأدركت من ال�سغر اأن اخلط اجلميل 
املداومة يف  يتطلب  باجلمال واحلياة، وكالهما  الإح�سا�س  والأدب يجمعهما 

طلب الإتقان عن طريق الثقافة والدرا�سة بجانب املوهبة«.  
اأ�سماء ال�سوارع بقلم الثلث للخطاط  كما فتنته خطوط الالفتات التي حتمل 
امل�سري حممد جعفر بك كما تاأثر تاأثًرا �سديًدا باخلطاط حممد موؤن�س زاده، 
�ساحب النه�سة امل�سرية للخط العربي، وكان �سديد ال�سغف مبحاكاة اأعماله 
النظامي  بالق�سم  اإبراهيم  �سيد  التحق  الُكتَّاب  بعد  التي كانت متداولة. ومن 
الأ�ستاذ  ال�سيخ حممد �ساكر والد �سديقه  يراأ�سه  الذي كان  ال�سريف  بالأزهر 
اإىل  بالإ�سافة  العربي  باخلط  يعنى  الق�سم  هذا  وكان  �ساكر،  حممود  العالمة 

العلوم الدينية، وكان يدر�س املادة اأ�ساتذٌة من م�سر وتركيا.

بالعمالء  اإبراهيم خطاًطا معروًفا يزدحم مكتبه  اأ�سبح �سيد  و�ُسرعان ما 
العلم من داخل م�سر وخارجها، الذين ا�ستهواهم خطه  والأ�سدقاء وطالبي 
ال�سهرية،  واملجالت  الكتب  ات  اأمَّ اأ�سماء  فكتب  ملهنته.  وع�سقه  اجلميل 
ال�سهرية،  وال�سركات  والإعالنات،  الدعوة،  وبطاقات  املحالت،  ولفتات 
اخلا�سة  والبطاقات  الوهاب،  عبد  اأفالم  ومقدمات  امل�سرحيات،  وعناوين 
خارج  اإىل  ذلك  وامتدَّ  امللكية،  والفتتاحات  املجتمع،  وم�ساهري  للوزراء 
 م�سر. كما قام بكتابة لوحات خطية مب�سجد الفويل باملنيا عام 1935م، وجامع 

عميد اخلط العربي

الذي  القلعة  حي  يف  1897م،  عام  اأغ�سط�س  �سهر  يف  اإبراهيم  �سيد  ولد 
يعرف باآثاره الإ�سالمية. وقد بداأت رحلته مع فن اخلط منذ طفولته من خالل 
البيئة املحيطة به؛ فكان لتلك الآثار الإ�سالمية ال�ساخمة التي تزخر بها منطقة 
كبري   - جميلة  عربية  وزخرفة  كتابات  تزينها  والتي  بها،  يحيط  وما  القلعة 
الأثر يف �سخ�سيته الفنية؛ حيث كان يقف بال�ساعات اأمام خط الثلث املكتوب 
على �سبيل اأم عبا�س للخطاط عبد اهلل زهدي كاتب احلرمني ال�سريفني، واأمام 
�سنكالخ؛  الفار�سي  للخطاط  بالقلعة  الكبري  علي  حممد  م�سجد  خطوط 

�سيد اإبراهيم



على  واأقبل  ال�سريف،  الأزهر  يف  الكرمي  القراآن  اإبراهيم  �سيد  حفظ  وقد 
من  بيت  األف  ثالثني  من  يقرب  ما  وحفظ  اأ�سرارها،  يف  وتعمق  اللغة  قراءة 
ا ل�سعر  التا�سعة ع�سرة من عمره. فقد كان حمبًّ ال�سعر؛ ومل يكن بعُد قد بلغ 
اأثر ذلك وا�سًحا  »اللزوميات« يف �سن مبكرة، وكان  فقراأ  املعري  العالء  اأبي 
لغًة  العربي  بالفن  نف�سه »كلفت  اأن  يردد  والأدبي. وكان  ال�سعري  اإنتاجه  يف 
جمال  باجلمال؛  لإح�سا�سي  و�سعر  لوحات  من  كتبُت  ما  فكتبُت  وكتابًة، 
اخلط  يف  والإ�سالمي  العربي  تراثنا  ت�سمنها  التي  والفكر  وال�سورة  املعنى 

وال�سعر«. 

وا�سرتك �سيد اإبراهيم يف تاأ�سي�س رابطة الأدب احلديث وجماعة اأبولو، 
ناجي  واإبراهيم  �سادي  اأبو  زكي  واأحمد  �سوقي  اأحمد  ال�سعراء  اأمري   مع 
وح�سن كامل ال�سرييف وغريهم، كما جمعته املجال�س الأدبية التي ازدهرت 
اأدباء م�سر والوافدين عليها، مثل  بال�سفوة من  الع�سرينيات والثالثينيات  يف 
طه ح�سني وعبا�س حممود العقاد وعلي اأدهم وحممد الأ�سمر واأحمد ح�سن 

الزيات وجميل �سدقي الزهاوي و�سكيب اأر�سالن. 

 وقد اأوجز �سريته تلك يف قوله: 

بالفن     نف�سي  �سحركلفت  للفن  وكم 

يف  العمر  اأ�ساع  و�سعرقد  خط  ريعانه 

�سطًرا  �سطرت  �ساع من عمري �سطركلما 

موؤلفات �سيد اإبراهيم 
ولالأ�ستاذ �سيد اإبراهيم العديد من املوؤلفات يف اخلط العربي، مثل كرا�سة 
اخلط  فن  وكتاب  1941م،  عام  ال�سودان  حلكومة  كتبها  التي  الن�سخ  خط 
1941م  �سنة  وطبع  العربية،  اخلطوط  اأنواع  جلميع  مناذج  �سم  الذي  العربي 
مب�سر، وبلغ عدد طبعاته �ست طبعات ون�سر بتو�سع يف باك�ستان واإيران، وطبعة 
وزارة املعارف ال�سعودية. وله كرا�سة يف خط الرقعة املقررة باملدار�س امل�سرية 
التي قررت بعد ذلك مبعظم دول اخلليج، وكتاب روائع اخلط العربي الذي مت 
ت�سميمه يف اأمريكا، وتاريخ اخلط العربي وي�سم جمموعة حما�سرات األقيت 

يف معهد املخطوطات العربية بجامعة الدول العربية.  

املنا�سب وخربات التدري�س
ومدر�سة  1918م،  عام  منذ  امل�سرية  املدار�س  يف  اخلط  اإبراهيم  �سيد  دّر�س 
حت�سني اخلطوط امللكية منذ عام 1935م، وكلية دار العلوم منذ عام 1938م اإىل 
عام 1959م، واجلامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 1970م اإىل 1977م، ومعهد 
املخطوطات التابع للجامعة العربية، وتتلمذ له على مدى �سبعني عاًما اأجيال من 

اخلطاطني ومن امل�ست�سرقني يف مدر�سة حت�سني اخلطوط ومكتبه اخلا�س.  

وبالإ�سافة اإىل تلك املنا�سب التعليمية التي تقلدها كان: 

- ع�سًوا باملجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب »جلنة الفنون الت�سكيلية«. 
- ع�سًوا بلجنة الرتاث التابعة للمجل�س الأعلى للثقافة. 

- ع�سًوا بلجنة تي�سري الكتابة عام 1943م. 
- رئي�ًسا للجنة تقدير جوائز الدولة الت�سجيعية يف اخلط العربي. 

- منتدًبا من ِقبل املحاكم امل�سرية كخبري يف ق�سايا التزوير.

وقد كّرمه الرئي�س حممد اأنور ال�سادات يف عيد العلم عام 1979م؛ كرائد 
كرمته  كما  اجلدارة،  �سهادة  على  وح�سل  م�سر  يف  الأوائل  التعليم  رواد  من 
اأكادميية الفنون يف م�سر يف نف�س العام. واأخرًيا تويف عام 1994م، وهو يف قمة 

ا يفخر به العرب والعامل اأجمع.   ا وفنًيّ �سهرته؛ وترك وراءه تراًثا اإن�سانًيّ

د. حممد ح�سن
باحث اأول مبركز درا�سات اخلطوط


