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زهدي ضمن جمموعه خبيئة  عبد هللالوحات خطيه فنيه خلطاط احلرم النبوي الشريف 
 الغوري مبتحف اخلط العريب ابإلسكندرية 

  عبد الرمحنطه ابراهيم فتحي 

 كليه السياحة والفنادق قسم اإلرشاد السياحي 

 :مقدمه

العريب خاصه عن سائر لغات العامل ، حيث وجد الفنان لقد متيزت اللغة العربية عامه واحلرف 
املسلم يف احلرف العريب مرونة وليونة غري موجوده يف أجبديه آخري ، ساعده ذلك يف فتح 

 جمال من الفن واإلبداع يف طريقه الكتابة واخلط أبشكال متنوعه وخمتلفة .

اإلسالمي وأخذ الفنان املسلم  علي مر العصور تطور احلرف العريب وانتشر يف شيت بقاع العامل
يبدع يف كتابته  فكتب أبقالم خمتلفة ، منها الثلث سيد اخلطوط وأكثرهم مرونة وليونة  و 

اخلط الديواين ، اخلط الكويف ، خط النسخ ، خط احملقق والرحياين خط التعليق والنستعليق  
لعريب من منطلق ديين مئات اخلطوط  ، فقد كانت النظرة للحرف ا –بدون مبالغة –وغريها 

مقدس فبه كتب القراءن الكرمي  واألحاديث الشريفة واحلليات النبوية  يف إطار فين مطعم 
 بزخارف نباتيه وهندسيه خمتلفة .

ويف هذا البحث ما يربهن علي مدي مجال وروعه وأتلق هذا الفن اإلسالمي األصيل قصدت 
وقد قمت بدراستهما دراسة وصفيه بينت فيه لواحتان لفنان عظيم رائدا يف جمال فن اخلط 

فيها وصف مفصل لتلك اللوحات مبينا الشكل العام هلا عن طريق رسم كروكي أعددته لكل 
لوحه مث ذكرت مضمون اللوحات وأنواع اخلطوط اليت كتبت هبا تلك اللوحات مث سردت سريه 
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لحات الواردة هذا الفنان العظيم )عبدهللا زهدي ( ، كذلك أعددت فهرسا ببعض املصط
 ابلبحث مث قائمه ابملراجع اليت اعتمدت عليها يف إعداد البحث .

 نبذه عن متحف اخلط العريب ابإلسكندرية : 

يشغل حاليا متحف اخلط العريب املبين اإلداري الذي كان خمصصا من قبل ملوظفي متحف 
يف عهد قياده جملس ثوره  1954الفنون اجلميلة ومكتبه البلدية  واللذان افتتحا رمسيا عام 

 .11952يوليو 

تقرر انشاء متحفا مستقال خاصا بفنون اخلط العريب  بناءا علي ذلك مت  2009ويف عام 
د املبين االداري ملتحف الفنون اجلميلة ليكون متحفا يستوعب مقتنيات متحف الفنون جتدي

اجلميلة من روائع اخلط العريب وغريها من املقتنيات اليت تربهن علي اللمسة الفنية للخطاط 
 . 2املسلم يف تشكيل وصياغه لوحاته اخلطية

ف اخلط العريب مت افتتاحه وبعد االنتهاء من األعمال اإلنشائية ملتح 2015ويف أغسطس 
رمسيا حيث ضم بني جنباته جمموعه من اللوحات النادرة لفنانني رواد يف جمال اخلط العريب 

 . 3أبرزها جمموعه خبيئة الغوري

 

 

 ماهيه خبيئة الغوري : 

هي جمموعه من لوحات فن اخلط العريب وتعترب من أندر وأقيم وأنفس اجملموعات اخلطية ابلعامل 
 تقدير خرباء اآلاثر واملتخصصني يف الفنون اإلسالمية مبصر وغريها من بلدان العامل .وفق 
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ذلك ألهنا كتبت بيد جمموعه من رواد ومشاهري فن اخلط العريب العظام الذين بلغت أعماهلم 
اخلطية الفنية من اجلمال والروعة منتهاه حيت ذاع صيتهم وملع جنمهم يف شيت داير العامل 

 خاصه يف مصر وتركيا حيث مقر اخلالفة اإلسالمية آنذاك .اإلسالمي 

عالوة علي ذلك أن هذه اللوحات تزداد أمهيتها أيضا من حيث أهنا تغطي فرته اترخييه هامه 
م بينما يعود أحدثها 1519من فرتات العصر العثماين حيث يرجع أقدمها وابلتحديد ايل عام 

 .4موعة اليت ال تقدر بثمن م ، إيل جانب قيمه تلك اجمل1916ايل عام 

بوكالة  –ابدئ اآلمر –مثانني لوحه عثر عليها ثالث و  يبلغ عدد لوحات خبيئة الغوري حنو
الغوري ومنها اكتسبت امسها )خبيئة الغوري ( ، وكادت أن تتعرض للضياع إيل أن أعيد 

 .5زارة الثقافةاكتشافها وعثر عليها مره آخري أبحد غرف خمازن اجلزيرة ابلزمالك التابعة لو 

ضمت تلك اخلبيئة لوحات  أنه رأيت أثناء زاييت ملتحف اخلط العريب ابإلسكندرية لقدو 
محلت توقيعات خطاطني كبار أرسوا قواعد فن اخلط العريب ومجالياته ، والعجيب أنك عندما 

تتمحص هذه األمساء جتد كل خطاط فيهم هو رائد مؤثر وصاحب مدرسه جديده يف فن 
يب وأييت يف قمه تلك األمساء وعلي رأسهم اخلطاط الكبري ) الشيخ محدهلل املتويف اخلط العر 

، أييت بعده حافظ القراءن 6( الذي وضع أسس خط النسخ وقواعده  م2015/ه 926
مث  7(م1698/ه1110وإمام عصره يف اخلط ) عثمان بن علي أو احلافظ عثمان  املتويف 

وهو اخلطاط ) درويش علي  جتد نفسك أمام عمالق آخر يف فن اخلط
( الذي متيز يف األقالم السته للخط العريب وكتب بيديه املباركة  8م1673/ه1084املتويف

الكرمي ،قد ال يتسع اجملال هنا لذكر مجيع اخلطاطني اليت حوهتم تلك  أربعني نسخه من القراءن
 اخلبيئة الفنية الثمينة ولكن تلك هي اشاره فقط نلفت هبا االنتباه هلذا الكنز العظيم .
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أما عن بطل تلك األطروحة العلمية اخلطاط العظيم عبدهللا بك زهدي فسوف نتعرف علي 
 سريته يف السطور التالية : 

  الزهدي :عبدهللا

 نسبه ومولده :-1

هو عبدهللا بك الزهدي بن عبدالقادر أفندي البقمي التميمي النابلسي وهو عريب من قبيله 
البقوم إحدي القبائل اليت ال تزال معروفه يف بالد احلجاز ايل األن ، كما يتصل نسبه 

تابه هذا النسب يف ابلصحايب اجلليل متيم بن أوس الداري حيث كان يعتز عبدهللا الزهدي بك
 9بعض كتاابته اليت يقوم بتنفيذها . 

أما سنه مولده فلم تذكر املصادر أو املؤرخني سنه بعينها لكن ميكن ترجيحها أبهنا كانت قبل 
م وهي تلك السنه اليت هاجرت فيها أسرته من بالد الشام ايل تركيا  1836ه/ 1251عام 

 10هيه  الرتكية اليت هاجر إليها طفال ونشأ يف مدينه كوات

 تعلمه للخط : -2

يعد عبدهللا الزهدي من أبرز تالميذ اخلطاط احلاج مصطفي عزت حيث تتلمذ علي يديه 
وتعلم منه خطي الثلث والنسخ ومنه حصل علي إجازة اخلط بعد أن أتقن هذا الفن الرفيع ، 

وقد ذكر عبدهللا زهدي هذا بنفسه يف لوحاته اخلطية منها لوحه خطيه موضوع الدراسة ) أنظر 
( جند فيها صيغه توقيعه تقرأ : سوده عبدهللا الزهدي من تالميذ احلاج مصطفي  2رقم لوحه 

 عزت .

 مسريته وحياته اخلطية :  -3
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خط والرسم يف جامع نور بعد حصوله علي اجازه اخلط واتقانه وبراعته له عني معلما لل
، ولكن الوظيفة األهم واليت لعبت دورا كبريا يف شهرته رغم صغر سنه آنذاك هو 11عثمانية 

حصوله علي  –لوال مهارته –عمله بكتابه خطوط احلرم النبوي الشريف ومل يكن من السهل 
راف من تلك املهمة الصعبة اليت حصل عليها بعد أن تباري عليها مجيع خطاطني عصره وإبش

استدعي اخلطاطني من مجيع أرجاء  م1854 /ه 1270السلطان عبداجمليد ففي عام 
السلطنة ليختار أمهرهم وأكثرها براعه فوقع االختيار علي عبدهللا الزهدي وقد استغرقت تلك 
املهمة الشريفة سبع سنوات مكث فيها الفنان عبدهللا زهدي يكتب علي االلواح الرخام يف  

وي الشريف واحلرم املكي حيث كتب ميزاب الكعبة املشرفة وجدران املسجد املسجد  النب
النبوي الشريف ومن هنا جاء لقب خطاط احلرمني الشريفني الذي ظل يعتز به عبدهللا زهدي 

 . 12ويكتبه كثريا يف توقيعاته علي أعماله اخلطية

 حياته وأعماله يف مصر :-4

لشريفني استدعاه اخلديوي امساعيل ابشا لإلقامة يف بعد انتهاء زهدي من أعماله يف احلرمني ا
مصر حيث عمل مدرسا للخط يف املدرسة اخلديوية ، كما أوكل إليه كتابه خطوط املساجد 
واملدارس ودوائر الدولة مث كلف بكتابه اآلايت القراءنيه علي كسوه الكعبة املشرفة فاستحق 

عليه اخلديوي امساعيل برتبه من الدرجة حينها وبكل جداره لقب خطاط مصر األول كما أنعم 
 . 13الثانية

 الكتاابت العمائريه لعبدهللا الزهدي يف مصر :-5

كتب خبط الثلث اجللي  كتاابت سبيل أم عباس ابلصليبية ابلقاهرة كذلك جامع الرفاعي 
 ولوح أتسيس مدرسه خليل أغا حبي اجلمالية ابلقاهرة .
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 وفاته :

وقد راثه أحد الشعراء م 1879 /ه1296أن تويف سنه  ظل عبدهللا زهدي يف مصر ايل
 :  14مؤرخا بنظام حساب اجلمل كاأليت

 مات رب اخلط واألقالم قد                نكست أعالمها حزان عليه 

 وانثنت من حسره قاماهتا               بعد ان كانت تباهي يف يديه

 ه هللا عليه ولذا قد قلت يف أترخيه                مات زهدي رمح

 

 

 

 

 

 

 

 اللوحة األويل   

 بياانت عن اللوحة :

 لوحه خطيه مزخرفه ومذهبه   :     الوصف العام
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 (5:   متحف اخلط العريب مبنطقه حمرم بك ابإلسكندرية        )    ظهامكان حف

 :     ورق            مادهتا

حرب     :     الكتابةماده 
 أسود      

 :          أبعادها

 (طول 28عرض 35 ) 

  28:             رقم السجل

 :    عربيه            الكتابة لغة

 اللوحة ()رسم توضيحي لبناء              ثلث ونسخ    :ابللوحةنوع اخلطوط 

   +هندسيه + تذهيب + ابرو  :   نباتيه             الزخرفة   

 :   السيد عبدهللا زهدي               خطاط اللوحة

 ال يوجد      اترخيها              :

 :   أحاديث نبويه+ أبيات شعر مديح  + صيغه توقيع       مضمون الكتابة

             بنظام السطر نفذ الفنان لوحته داخل مستطيل مقسم لثالثة أجزاء  قراءه اللوحة          :
 الرسم التوضيحي ( : انظرأفقيه  )

6 6 

---------------1------------ 

2 ………………3…….. 

…………………………. 

2 

--------------4------------- 
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 (سطر خبط الثلث 1اجلزء العلوي )  واذا أمست فال حتدثها ابلصباح
 و 

 ( مكتوب به ثالثة أسطر خبط النسخ قراءته 3يف اجلزء األوسط ) : 
 تمام مكارم األخالق وكمال حماسن : إن هللا بعثين ل السطر األول

 األفعال      
 وكلهم من رسول هللا ملتمس غرفا من البحر ورشفا من السطر الثاين :

 الدمي
  : استغفر هللا منجي املستجري به إذا أمل به شيء من السطر الثالث

   األمل
 ( سطر خبط الثلث4اجلزء السفلي : )  وخذ من صحتك لسقمك

 ومن شبابك هلرمك
                   

 

 

 

 

 التعليق :
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   داخل إطار خشيب عريض مت تنفيذ تلك اللوحة جبوده عالية مجعت فيها بني فن االبرو
 15مع التذهيب  والتزيني ابلزخارف النباتية الرائعة . 

  اللوحة مت تنفيذها بشكل هندسي رائع وخمتلف حيث قام اخلطاط بتنفيذها داخل
( , يف جزئيه)أي املستطيل 7أجزاء أفقيه أحاطها بشريط ذهيب)مستطيل قسمه ايل ثالثة 

( العلوي والسفلي سطر خبط الثلث بينما اجلزء األوسط ثالثة أسطر متتاليه  خبط 
 . 16النسخ

 ( من اجلزء األوسط كسامها الفنان بزخارف نباتيه رائعة مث 2( واأليسر )2اجلانب األمين )
 قام بتذهيبهما.

 فنان خلطوط مزدوجة معرجه ومذهبه للفصل بني السطور .كذلك جند استخدام ال 
  . استخدم الفنان أيضا الفاصلة القراءنيه املذهبة للفصل بني الكلمات 
 (6مث متم جتميل وتنميق للوحته أبن نفذها علي أرضيه مزخرفه بفن االبرو ) 
  حاله اللوحة جيده جدا 
  تنشر ألول مره 

 
 

 

                                     

 

 اللوحة الثانية    
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 بياانت عن اللوحة :

 لوحه خطيه مزخرفه ومذهبه .   :             الوصف العام

 (4:   متحف اخلط العريب مبنطقه حمرم بك ابإلسكندرية        )           مكان حفظها

 ورق       :  امادهت

 حرب أسود        :  الكتابةماده 

 :      أبعادها

 (  عرض 25طول 30 ) 

 26:       لرقم السج

 عربيه  :        بهلغة الكتا

 

 

 

 (40توضيحي لبناء اللوحة )رسم              :   ثلث ونسخ    نوع اخلطوط ابللوحة

 : تذهيب +ابرو                                           الزخرفة   

          :   عبدهللا زهدي                    خطاط اللوحة

5 5 

---------(1سطر ثلث)----------
-- 

 

2 

  (3)            .سطر نسخ  

 سطر نسخ 2

 سطر نسخ

 سطر نسخ

 سطر نسخ
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 ال يوجد     اترخيها              :

 :   أحاديث نبويه +صيغه توقيع        مضمون الكتابة

بنظام السطر نفذ الفنان لوحته داخل مستطيل مقسم أفقيا  إيل  قراءه اللوحة          :
 جزئيني كاآليت :

 (سطر خبط الثلث 1اجلزء العلوي )  الرامحون يرمحهم الرمحن ":
 ارمحوا من يف االرض يرمحكم من يف السماء   "   

 ( كتله نسخيه من مخسه سطور تقرأ3ابألسفل ) : 
 عليه وسلم الرامحون يرمحهم  : قال رسول هللا صلي هللا السطر األول

 الرمحن ارمحوا 
 من يف األرض يرمحكم من يف السماء وقال النيب السطر الثاين :

 صلي هللا عليه         
  : وسلم خري الناس أنفعهم للناس ،وقال النيب صلي السطر الثالث

 هللا عليه وسلم 
 : سباب املؤمن فسوق وقتاله كفر ،اللهم صل علي اجلانب الرابع

 مد واله وصحبهحم
  :الطاهرين أمجعني ،كتبه أضعف الكتاب السيد السطر اخلامس

 عبدهللا الزهدي

 

 التعليق : 
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 (مزخرفه بزخارف االبرو وبشكل هندسي مت 5داخل إطار خشيب عريض وعلي أرضيه )
 تنفيذ هذه اللوحة.  

 من  جند االطار الداخلي اللوحة عباره عن شريط مذهب كذلك اجلانب األمين واأليسر
 صدر اللوحة كسامها الفنان ابلتذهيب.

  يف شكل غري معهود يف تصميم اللوحة اخلطية قسم الفنان صدر اللوحة ايل مخسه أجزاء
أفقيه لتحوي مخسه سطور نسخيه حيث فصل بني السطر والسطر الذي يليه خبط 

 . 17مذهب
  استخدم الفنان أيضا الفاصلة القراءنيه املذهبة للفصل بني الكلمات 
 اله اللوحة جيده . ح 
  تنشر ألول مره 

 
 

 

                                      

 

 

 

 أهم املصطلحات اليت وردت ابلبحث : 
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اللوحة لغة هي لوح من الورق الغليظ أو حنوه يصور فيه منظر طبيعي أو  اللوحة اخلطية : 
من الورق املقوي أو ما  مشهد اترخيي أو كتايب أو غري ذلك ، أما تعريفا اصطالحا فهي لوح

شابه يكتب فيه نص كتايب خبط مجيل جمود بواسطه خطاط يهدف يف إخراجها يف صوره 
 18متكنه من وضعها يف برواز لتعليقها هبدف التزيني واضفاء روح من اجلمال علي هذا املكان

. 

 ما يلي : 19: جاء تعريفها يف معجم اخلط العريب واخلطاطني احللية النبوية

هي لوحه مستقله مزخرفه ومؤطره عليها كتاابت خبطوط خمتلفة وبنسق بديع وتقسم احللية من 
األعلى إيل مستطيل يتضمن البسملة يسمي املقام األول يليه السرة وهي دائرة أو مربع يضم 

النص وتسمي السرة وايل اهلالل الذي حيتضن السرة ويف أركان املربع أربع دوائر فيها أمساء 
ء الراشدين وحتت املربع مستطيل يتضمن آية قراءنيه غالبا "وما أرسلناك ايل رمحه للعاملني اخللفا

 "وحتت املربع الذيل وايل جانبه االبطان.

لغه خفه اليد وإرساهلا مع بعثره احلروف وهو السرعة يف الكتابة ، يف مصطلح اخلط   أمشق :
 .20يه الطالب هو لوح حتسني اخلط وتنميقه وهو اخلط الذي حيتذي عل

 . 21تعين خمطوطات أو جمموعه خطوط مرقمه خلطاط بعينه أو جمموعه خطاطنيمرقعات : 

ورق مزخرف يستعمل للتجليد وإطارات اللوحات ، أشهره وأحدثه )اجملزع (  فن االوبرو : 
أما طريقه حتضريه فهي تلوين الورق أبصباغ ال تذوب يف املاء وال حتوي زيتا بل تسحق مع 

 . 22الفجل ، مث ينثر هذا املسحوق فوق ورق بقياس الورق األوبرومراره 
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التذهيب أو اإلذهاب اسم مشتق من الفعل ذهب ومعناه يفيد الطالء فن التذهيب : 
والتمويه أو التوشية ابلذهب ويطلق علي الشيء املطلي ابلذهب الذهيب أو املذهب هذا 

 . 23معناه يف اللغة

فهو : التحلية والتزيني ابلذهب املصنع حصرا علي أشكال أما معناه االصطالحي يف الفن 
احللي الذهبية املتنوعة والصفائح الورقية الرقيقة جدا وماء الذهب السائل وغري ذلك من 

 .24مصنوعات الذهب املختلفة

 أنواع اخلطوط املستخدمة يف كتابه اللوحات : 

من اخلطوط مها الثلث من خالل دراسيت اللوحات جند أن كلتهما اشتملت علي نوعني 
والنسخ فنجد السطر األويل يف اجلزء العلوي من اللوحة مكتوب خبط الثلث يليه سطور خبط 

 النسخ .

 أوال : خط الثلث :

تعليم قواعده  –واليزال –قلم الثلث هو أصل من أصول األقالم الرئيسية يف اخلط العريب كان 
فال يصري اخلطاط خطاطا اال أذا أجاد وأسسه هي من اصول العملية التعليمية لفن اخلط 

 . 25الثلث

( هو من هندس ووضع األسس م 939-886 /ه328-272ويعترب اخلطاط ابن مقله)
األويل هلذا اخلط حيث سار اخلطاطني علي هداه  وعلي النسب وموازيني احلروف اليت وضعها 

 ابن مقله خلط الثلث .
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بن البواب ) املتويف سنه ولقد أكمل مسريته اخلطاط شيخ عصره يف اخلط ا 
 ( واستمر يف وضع أسس جتويد هذا اخلط .م1022/ه413

أما يف العصر العثماين فقد بلغ خط الثلث قمه اجلمال والروعة سواء من حيث نسب احلروف 
وموازينها ومجال صورها أو من حيث روعه التشكيالت اخلطية اليت ابدعها خطاطو الرتك هبذا 

ومرقعات أو حيت أمشاق ، فضال عن الكتاابت اليت زينت العمائر  القلم من لوحات وحليات
العثمانية وكل هذا يعود ايل دعم السالطني العثمانيني وتقديرهم للخطاطني ومنزلتهم حيث 

أجزلوا هلم العطاء وجعلوهم من املقربني هلم حيت أن بعض السالطني تعلم اخلط وفنونه  وتركوا 
 الكثري .  لنا من اللوحات اخلطية الفنية

 اثنيا: خط النسخ :

كان خلط النسخ حضور ابرز يف كتابه اللوحتان موضوع البحث أو حيت يف كامل خبيئه 
 ( . 2، 1الغوري ال سيما يف صدور اللوحات ) انظر لوحه رقم 

وما مييز خط النسخ عن سائر اخلطوط هي سهوله قراءته فضال علي انه يكتب بنظام السطر 
الرتكيبات اخلطية أو اإلضافات الزخرفية كما يف الثلث أو الكويف مثال ، فتجد فهو ال يقبل 

 . 26الراء والواو املقورة املميزة فيه واليت ال توجد يف الثلث

ولقد كتب به املصحف الشريف لسهوله كتابته وقراءته فقد صار اخلط املفضل لكتابه 
وص فلقد وضع إمام اخلطاطني املصحف الشريف وذلك يف العصر العثماين علي وجه اخلص

(  م1698/ه1110حافظ القراءن السيد اخلطاط )احلافظ عثمان بن علي املتويف سنه 
األسس والقواعد هلذا اخلط وتطور علي يده تطورا ملحوظا ، فاجلدير ابلذكر أن احلافظ عثمان 

مي  يف سائر نواحي العامل اإلسالقد كتب املصحف الشريف الذي أصبح أول مصحف مطبوع 
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كتبه خبط النسخ ومنذ ذلك الوقت ايل يومنا هذا صار خط النسخ هو املعتمد يف كتابه 
 املصحف الشريف .

 توقيع اخلطاط وطريقه أتريخ اللوحة : 

من خالل دراسيت لتلك اللوحتان وجدت أن الفنان وثق لوحته بتوقيع عليه بصيغتني خمتلفتني 
: 

األويل ) كتبه أضعف الكتاب السيد عبدهللا زهدي ( وهذا ينم عن مدي تواضع وطيب نفس 
 اخلطاط 

 ما بنيفقد مهز امسه خبط صغري جدا  اللوحةأمام اخلطاط يف  املتاحة املساحة: لضيق  الثانية
وال عجب يف ذلك فقد تكرر يف كثري من اللوحات اليت أطلعت السطرين األوسط واألخري 

 عليها .

أما أتريخ اللوحة  قد يكون نفس السبب )ضيق املساحة ( الذي جعله مل يكتب سنه كتابه 
 . اللوحةوامنا اكتفي بتوقيعه فقط أسفل  اللوحة
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 )اللوحات(

 

 
( لوحه خطيه مذهبه ومزخرفه بزخارف نباتيه ملونه  مكتوبه خبط الثلث والنسخ   1لوحه )

كتبها اخلطاط  عبدهللا زهدي متضمنه أحاديث نبويه وابيات شعر يف مدح النيب )ص(   
) تنشر ألول مره (    .  ابإلسكندريةوصيغه توقيع   حمفوظه مبتحف اخلط العريب   
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( لوحه خطيه مذهبه و ملونه  مكتوبه خبط الثلث والنسخ  كتبها اخلطاط  عبدهللا 2لوحه )
الزهدي متضمنه أحاديث نبويه  وصيغه توقيع حمفوظه مبتحف اخلط العريب ابإلسكندرية       

) تنشر ألول مره (                    
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 خامته البحث :

متحف اخلط ( يضم بني جنباته أعمال فنيه  مت يف هذا البحث التعرف علي معلم جديد )
عظيمه لفنانني وخطاطني كبار ميكن للمرشد السياحي أن يقصد هذا املعلم السياحي ويروج 

 .الذي ال يقل أمهيه أبدا عن أي فن آخر هلذا الفن اإلسالمي اخلالص أال وهو فن اخلط العريب

أطروحة علميه سابقه خلطاط كذلك مت الكشف ألول مره عن أعمال مل تكن نشرت يف أي  
 ط .وفنان قدير امسه عبدهللا زهدي ومت تناول سريته وحياته اخلطية وملساته الفنية يف جمال اخل

تناول البحث جزء يسري من كنز مثني أال وهي خبيئة الغوري ومت التعريف هبا واتريخ الكشف 
خلطية وأنواع اخلطوط عنها وقيمتها الفنية والتارخيية كذلك استعرضت بعض املصطلحات ا

وقمت بعمل دراسة وصفيه بشرح وايف عن اللوحتان دعمته برسم كروكي لبناء اللوحتان 
 موضوع البحث وعرضت صور هلما .
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