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 (ثمن ثمرات الفنون)

 ۱۲ بیروت ولبنان عن سنة واحدة     فرنك في 

 ۸في بیروت ولبنان عن ستة أشھر        .         

 ۱٥.                 مع أجرة البرید في سائر األساكل

 ۱۸في المحالت الداخلیة مع أجرة البرید    .        

 

 یمكن الحصول على ثمرات الفنون في األماكن التي و

 أو بإرسال لیس بھا وكالء بإرسال حوالة إلى مدیرھا  

 طوابع البوسطة على قدر مدة اإلشتراك

 

 

 ۱۲۹۲جمادى األولى سنة   ۲٦بیروت یوم الثالثا في 

 

أن      بجریدتھا  المشتركین  حضرات  من  المرجو 
بدفع   بذلك   ثمنھا بتكرموا  ولھم  الجھات  في  وكالئنا  إلى 

 الفضل 

 

كثر إ    الجھات  من  إلینا  الواردة  وأجوبتھا  األلغاز  ن 
 ورودھا ولذلك قد التزمنا إدراجھا بحسب أوقات ورودھا 

 حوادث سیاسیة
من المقرر لدى الجمیع أن صحائف األخبار كنایة عن     

لسان یعرب عن آرآء األمم وما تنطوي علیھ ضمائرھم 
ویبحث عن أحوالھم وما لھم فیھ أغراض مما یكون فیھ  
الریاسة  وأصحاب  السیاسة  أرباب  لعقول  شاغل  شغل 
األشغال  عالئق  اقصال  عن  تستغني  ال  األمم  أن  وحیث 

ھل لتجارة والصناعة فیكون من التجافیما بینھا والسیما ا
األمور  في  كلي  تقارب  وجود  ینكر  من  إنكار  الجھل  أو 

وأربالجوھ الجرائد  محرري  آراء  بین  السیاسة ریة  اب 
األمة  لخیر  عائدة  المسائل  نتیجة  كانت  إذا  خصوًصا 

من البحث عن   والوطن وبناء على ذلك نرى أنھ البد لنا 
مة التي شاعت من نحو بضعة أیام أسباب األخبار المشؤ

اسمع  وقد  البلبال  وإثارة  األحوال  لتوقف  باعثھ  فكانت 
صداھا الخافقین وھو عند التأمل محض أثر لم یستند إلى 

وقت  حعین   بسرع   � والحمد  زال  أرعب لیث  ریثما 
السیاسة وما أحسن ما   أفكار رجال  الناس وشوش  قلوب 

عن قا  كشفت  فإنھا  األستانة  جرائد  إحدى  الشان  بھذا  لتھ 
األفكار   غشاءالبصائر   تصدیق  عن  وأزالت  األوھام 

موجزة   تخیالت وعبارات  كالمھا  أوردت  حیث  األحالم 
وتصریح  عبارتھا  نص  وھاك  كثیرة  عن صحف  أغنت 

 إشارتھا

 

أفكار القوم   أقلقت أخبار مشومة بل إشاعات كاذبة قد     
م یعلم  أن  أو  بدون  وتدقیقصدرھا  فحص  أو   یسبرھا 

والطیش   یظھرھا بحث وتحقیق فھي إذا ناشئة عن الخفة
 عالم الذر فال یلتفت إلیھا وال یعول علیھا وكأنھ تولد من

 صدورھا في یوم الثالثا من كل أسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وي على حوادث سیاسیة ومحلیة وتجارة وفنون تإن ھذه الصحیفة تح

 

 

 

 منتھاھا إلیھرجع صداھا فكان 

انتشر     قد  السیئة  األخبار  ھذه  أن صدى  في  ریب  وال 
الداء  لتحریك  داعیًا  یكون  أن  یخشى  فكان  اآلذان  في 

في عروق الدول لو لم یكن یزال بدون    المستكنالعضال  
والسالمتأثیر شي األمن  أن  حیث  واآلن  امتدا  ء.  في   قد 

فاء كاس الراحة بین  العالم وزالت البواعث التي تعكر ص
قد  داعٍ  بأي  إدراك  القول  على  الصعب  من  كان  الدول 
أنزوت آرآء العموم في زوایا المخاوف واألوھام. افتقلق  

ب ومع   التیمسیطة حررتھا جریدة  سأفكاًرا راسخة كتابة 
 ذلك ھي غیر محررة

 

في     بل  خاصة  فرنسا  في  لیس  العموم  رأي  كان  فلو 
لبسط  كافیًا  الممالك  والسلم    جمیع  من الراحة  وجد  (إذا 

السلم) ھذا  بدوام  التسلیم  على  العالم    یعتمد  كل    لجاء في 
ذلك دلیال واضًحا على أن جراح المغرب لم تندمل وأن 
التي شبت في األیام األخیرة ھي مستورة  نیران الحرب 
تارة  یخمد  ناري  جبل  فكأنھا  الھدنة  رماد  تحت  اآلن 

البصر والبصیرة ویثور أخرى وإذا كان اإلنسان ضائ ع 
أمكنھ أن یشاھد أن المغرب قد تظاھر بالراحة والسلم فال 
یمكنھ اآلن بعد تلك المشاھدة أن یطرح رأیھ األول الذي  
 قاده إلى یصبح في ھذه الحال أعني حالة السالم والراحة 

 

وال ینكر أن المغرب محتاج اآلن إلى ھذه الراحة التي    
فإن   ذلك  ومع  صفصفا  قاًعا  بدونھا  سنة   حربیصبح 

لتي أوصلتھ إلى ھذه الحال وغیرت سیاستھ ھي ا  ۱۸۷۰
أن یمكنھ  لم  التي  سیاسة   الماضیة  مبدأ  بعدھا  یتخذ 

ب أو  الحاضرة  الساعة  براحة  یتكفل    الغد.   ءھدوحاضًرا 
ال أصبح  قد  قواه أثقاًال    متحمالمغرب  فلذلك  دونھا  وھت 

وذلك ناشئ عن انقالب میزانیة السیاسة والذي سبب ھذا 
مذھبًا لم    بذھوالدمار ھو نابولیون الثالث حیث    االنقالب
قبلھیسبقھ   أحد  أحوال   إلیھ  النقالب  باعثًا  مذھبھ  فكان 

المغرب ومع أنھ كان من رجال السیاسة العظام فقد جحد 
وا الوكالء  واتخذ حقوق  بالده  في  السالفین  النواب 

 مسوءلیة األعمال على 

 السنة األولى

 

فمن  األسبوع  في  مرة  تنشر  الفنون  ثمرات  إن 
مطبعة   أرادھا من  في  فلیطلبھا  الفنون  جمعیة 
السادات بیروت  سوق  في  وفي    حماده.  الكائنة 
ت الجھات الذین  الوكالء  في  من  أسماؤھم  ذكر 

 محل وجود عند آخر الصحیفة 

 

 

 قیمة اإلشتراك تدفع سلفًا

 

 ثمن كل نسخة من ثمرات الفنون قرش ونصف

 

 

 ۱۸۷٥حزیران سنة  ۲۹و  ۱۷الموافق 

 

فألقى   ذلك األمة    بیدنفسھ  زیادة على  وأنكر  التھلكة  إلى 
فصد  العارف  تجاھل  وتجاھل  السیاسیة  المیزانیة  نتائج 

ومنافعھا فكأن وائد جمة فكانت تأتي بخیرھا  ف  عن  بالده
 أفكاره زاغت من ھذا القبیل

 

سیا     كانت  الثال وقد  نابولیون  إظھار   ثسة  متوقفة على 
المبادي التي تتطلبھا حقوق المملكة إلذاعتھا في الخارج 
(كذا قال موسیو دو توفنال في بعض كتاباتھ) وقد كشفت 
لالتفاق   المناسبة  القضایا  غوامض  االمبراطوریة  تعالیم 
لتحمل  منھا  أكثر  یقتضي  كان  وما  والعام  الخاص  بین 

الح بدون  قوھا  توھي  أثقاال  النمسا  إغاظة  دولة  من  ذر 
 روسیا 

 

بسمرك مصوًرا لیحصر القوانین  دو  ولما اتخذ موسیو     
من   منتخبة  الغرض  خالیة  جمعیة  بواسطة  الجرمانیة 

ق  الثالث  نابولیون  عقدھا  السیاسة  ورجال  بلھ  األھالي 
ھذه األعمال    وقد جلبت  هور وراءوجعلھ یجر ذیول القص

ال سكان  لعموم  فرنسا  مغربفوائد عظیمة  لخصوص   ال 
عشر  الحادي  لویس  الملك  حذو  بذلك  نابولیون  حذا  وقد 
لتمكین  فإنھ عقد جمیة  الذي كان من أعظم ملوك فرنسا 

األمم على بعضھا    زانیة السیاسة فمنع بواسطتھا تسلط می
 أعالم التسویة في العالم  خفقتوبذلك 

 

نشاھد     الحالیة  الدول  میزانیة  في  النظر  بعد  فاآلن 
مرتا الصغیرة  الكبیرة الوالیات  الممالك  باشتغال  حة 

أدنى   بالتنازع تراقب  الممالك  أصبحت  وقد  والخصام 
جاراتھا   من  تصدر  رجال  حركة  العظام  الدول  فنھبت 

و ومسیاستھا  وظائفھا  مھام  علىتقلدي  االجتھاد   حملتھم 
ی ما  إصدار  على بعدم  والسھر  الحاضرة  الراحة  شوش 

عدم من  ویخافون  الجور  یخشون  الذین  حقوق    صیانة 
امتداد الحریة في أوربا وھذا االنتباه ھو الذي كان خلص 

 أوربا مراًرا من بالیا الحرب ورزایا الخراب والدمار 
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 األستانة العلیة
الكونت      جناب  في    زیجرإن  أوستریا  دولة  سفیر 

العامرة  الترسخانة  إلى  السبت  یوم  توجھ  العلیة  األستانة 
الب واجتم ناظر  باشا  رؤف  دولتلو  بحضرة  ھناك  ربة حع 

العالي واجتمع بحضرة الصدراألعظم  الباب  إلى  ثم عاد 
 وبدولتلو صفوت باشا ناظر الخارجیة 

 

یعقوب بك سفیر  السماحة والسیادة  وأن حضرة صاحب 
باشا  ندیم  محمود  دولتلو  أبھتلو  بحضرة  اجتمع  كاشغر 

و محلھ  في  األسبق  الصدر الصدر  بحضرة  أیًضا  اجتمع 
لیھ سعادتلو ناصر باشا أحد أعضاء مجلس إدارة المشار إ 

 والیة بغداد الموجود اآلن في دار السعادة 

 

العلیة      الدولة  سفیر  باشا  علي  سعادتلو  أقام حضرة  قد 
متق ضیافة  باریس  الذي في  بوركو  موسیو  إلیھا  دعا  نة 

 تعین سفیًرا في األستانة العلیة من قبل دولة فرنسا

 

البحریة     العمارة  أن  التلغراف  حوادث  من  فھم 
وأط  زنجبار  سواحل  في  بقلعة  أحاطت  لقت االنكلیزیة 

حت ساعات  ثالث  المدافع  من علیھا  قتل  وقد  استلمتھا  ى 
القلعة سب  داخل  في  كانوا  الذین  عة عشر شخًصا  األھالي 

وجرح خمسون أما الباقي فأرسلوا في مراكب حربیة إلى  
 مسقط  

 بصیرت 

 

 تھنئة 

المصر    الوقائع  ورود  سرنا  عدد  یقد  بإمضاء   ٦۱۰ة 
عبد   أفندي  أحمد  السید  الكریم  البلیغ  الفاضل  محررھا 

 ت أوقع   نمر اء عدة  طلت من ھذا اإلمضالرحیم بعد ما ع
فكر وقد علمنا أن سبب ذلك عرض النفوس في منازعة  

بجوھر جسمھ  عل ألم  ولم   اللطیفة  أثره  والحمد �  زال 
اللطائف ونشر  تلك  إلى تحریر  یبق لرسمھ تعریف فعاد 

 عوارف المعارف فنتمنى لھ دوام الصحة وكمال المحبة

 

 مصر

 ذكر في الوقائع المصریة 

 باشا نوباررجیة إلى حضرة دولتلو وجھت نظارة الخا   

نظارة      إلى  وجھت  اآلن  تشكل  الذي  الزراعة  دیوان 
 تلو ریاض باشاسعاد حضرة

غالب  مراد  سعادتلو  حضرة  إلى  المالیة  وكالة  وجھت 
 باشا

إلى حضرة سعادتلو محمد رؤف  وجھت مدیریة أسیوط 
 باشا

إلى  بھا  العساكر  رئاسة  مع  دمیاط  محافظة  وجھت 
 سعادتلو حسین عاصم باشا

 ثمرات الفنون

    

سعادتلو  حضرتي  من  كل  إلى  اللواء  رتبة  وجھت 
 وسعادتلو جمالي باشا من األمراء البحریةرضوان باشا  

ین كامل باشا ثاني بعد أن استحصل حضرة دولتلو حس   
التوجھ  ذن كریم بأنجال الحضرة الخدیویة الفخیمة على إ

األ بالدیار  الھواء  األحد لتغییر  یوم  في  توجھ  روباویة 
إلى  والكرامة  والعز  بالسالمة  مصحوبًا  الماضي 

ص وفي صبح الیوم الثاني  االسكندریة في قطار مخصو
من   وابور    لیمانھا سافر  اإلفي  عازًما نكلیزي  برندیزي 

 ساحل بحیرة جنوهعلى وندیك ثم أویان التي ب 

 

 إكتشاف جدید

ا    نقال عنقالت جریدة  زاتون  إلیھا    لمان  وارد  تحریر 
 ملخصھ  من مكاتبھا ما

إكتشافًا      اكتشف  قد  رامو  موسیو  الماھر  الطبیب  أن 
صر ما  بعد  أفریقیا  قارة  في  عشر غریبًا  ثمانیة  مدة  ف 

تلك غربي  في  الحظ    سنة  قد  األثناء  ھذه  ففي  الدیار 
أولئك  وأحوال  عوائد  بخصوص  عدیدة  مالحظات 

الذی  بجلباب    نالشعوب  وتردوا  العیش  برغد  تمتعوا 
النب منحوا  إذ  والھنا  باسم الراحة  المسمى  الرطیب  ات 

ینبت في تلك تا وھو نبات ذكي الرائحة لذیذ الطعم  نریفالی
ھو اتخذه  وقد  بھ األراضي  یتقوتون  غذاء  الشعوب  الء 

وغیرھا   والفواكھ  والحنطة  اللحوم  عن  قال عوًضا  وقد 
الء األھالي بسبب تقوتھم من  ن ھؤ الطبیب المومى إلیھ أ

أمر أجسادھم  على  تسلط  ال  النبات  الصدر ھذا  اض 
بوجع   یبتلواوالمفاصل وال یمنوا بداء السل والسعال وال  

ضیقة   علیھم  تستحوذ  وال  المعدة  وأمراض  األعصاب 
الجھاز   إلتھاب  یعرفون  وال  من  النفس  ألن  الھضمي 

اللحوم   من  أكثر  الجسم  یغذي  أن  النبات  ھذا  خواص 
ویجلب   المعدة  قابلیة  فإن   رقاًداویصلح  وبالجملة  ھنیًا 

أ الوجود  منافعھ  دائم  ذلك  مع  وھو  تحصى  أن  من  كثر 
حر الصیف وال ینثر أوراقھ    یذبل عوده صیفًا وشتاء فال  

الشتاء   ھؤبرد  أسعد  ما  علیھم قلنا  أنعم  الذین  القوم  الء 
الغش  تعرف  ال  حالة  في  بإیجادھم  وتعالى  سبحانھ 
حین  كل  في  عندھم  الموجود  قوتھم  الكتساب  والخداع 

وجدوه طلبوه  عنا   فمتى  الخالق  دون  الواحد  فسبحان  ء 
 یفعل ما یشاء 

 

 تابع الصداقة واالتحاد

البالد     تلك  على  وثبوا  اإلختالف  ذلك  بسبب  لكنھم 
وشیدوا دولة نزع بھا اآلن شؤم اإلختالف وعدم اإلتحاد  
فال یدري إلى أین مصیرھا وكیف تكون أمورھا وھكذا 
وقزان  وازدرھان  القرم  ممالك  أحوال  في  نظرنا  إذا 
الغابر  الزمان  ذلك  في  علیھا  طرأ  ما  وتأملنا  والجزائر 

أن دخو الكلمة أدركنا  انشقاق  األجانب من  لھا في حوزة 
 وعدم اإلتحاد اللذین سببا لھا البالیا والنوائب وأكبر شاھد

على ما ذكرنا ممالك الھند التي اشتملت على نحو ستین 
في  منھم  القلیل  إال  دخلوا  وقد  التوحید  أھل  من  ملیونًا 
الذي   اإلختالف  بسبب  والفلمنك  اإلنكلیز  دولتي  طاعة 

ال في  وسلطنتھم أوقعھم  ریاستھم  فذھبت  الشدید  بالء 
فبناءً  األمر عل  ودولھم وعظمتھم  من  یكون  قررناه  ما  ى 

أن   المطلوب حاجب  بابھ  في  الدخول  دون  لیس  الذي 
  یعتبر

 ۲صحیفة 

 

فیقلعوا التي مر ذكرھا   دول اإلسالم في آسیا باألسباب 
ذلك  وفي  شرھا  الدمار  إلى  یفضي  التي  تصرفاتھم  عن 

وا العار  فإن من  الباب  نجاحھم  دون  یغلق  ما  لخراب 
الجھات  تلك  في  اإلسالم  دول  أكبر  ھي  التي  أفغانستان 

رعایا استخالص  في  السعي  عن  بدال  بالنزال  ھا مشتغلة 
ألیس حضرة   بكل التفات  من أسر الجھل ونشر المعارف

مع  طویل  زمان  منذ  بالمنازعة  مشتغال  خان  علي  شیر 
حضرة وأرشدھم  أوالده  مسأ یعقوب    أكبر  في  لة  خان 

مجده   ھدم  من  ذلك  في  ما  یخفى  وال  العھد   األثیلوالیة 
وبسبب ذلك فقدت الراحة واألمن من تلك الجھات وعلى 

كا  وقد  ھرات  مدینة  في  أیًضا  الخصوص  الالزم  من  ن 
بخاري أمیر  الصغار   على  واألمراء  الملوك  من  وأمثالھ 

لیحافظوا عل باإلتحاد  یسعوا  ویدفعوا من أن  استقاللھم  ى 
م یجھلون  العار لكنھ  ویخلعوا عن مناكبھم أردیةصدھم  قی

ا یخمنافعھم  وال  اإلستقالل  یكسب  وما  ساعة لذاتیة  لون 
من أن یكون لھم في نحو التنازع اشتغال ومما یوقع في  

بال ویقضي  العجاب  اإلرتیاب  بعض عجب  في  ورد  ما 
في حق    صحتھخاري على فرض  الجرناالت عن خان ب

خان أمیر كاشغر من أنھ قصد أن یوقع الخلل في یعقوب  
أمور  بعض  في  منھ  للتشكي  وتصدى  إمارتھ  استقالل 
واھیة ال تبغي الشر بھا إال الفیئة الباغیة وسبب ذلك على 

رب السكة ما یقال أن األمیر یعقوب خان األكرم أمر بض
على  سلطنتھ  سریر  بدوام  والدعاء  األعظم  موالنا  باسم 

یجھل أمیر مجد والمفاخر فھل  ال  أردیةنابر مما ألبسھ  مال
غر في حمایة الدولة العلیة قد  أن إدخال أمیر كاش  بخارى

جعل أعمدة إمارتھ قویة  سبھ شھرة عظیمة في العالم وأك
یرغبون    وأمثالھ إذا كانوا  على أمیر بخارى  وكان ینبغي

أن   الغوائل  من  ممالكھم  أثربسالمة  كاشغر   یقتفوا  أمیر 
في  ما  مع  الفضائل  تلك  ویكتسبوا  العلیة  الدولة  بحمایة 

ننا في وجل  ذلك من الفوئد العظیمة والمقاصد الجسیمة وأ
فیقعوا الء األمراء عدم اإلتحاد  عظیم أن یستحوذ على ھؤ

عباد وإنا  وھالك الإلى خراب البالد    في بالء جسیم یفضي
أحواأل الجلیة  األفكار  بمرآة  الدول مشاھدون  كثر 

ثمانیة  اإلسالمیة   على  المستولیة  فاس  دولة  خصوًصا 
عن أحوال   ھم معلوماتالنفوس ولم یكن عندمالیین من  

ترتفع   مما  الروس العالم  لھ   بھ  لیس  سلطانھا  كون  ومع 
في مقر سلطنتھ   ء سفراء عند أحد من الدول ال یقبل سفرا

إذا أس  وجد  بل  من  طانجة  في  مقرھم  یكون  اكل سفراء 
ھ إقامة سفیر لھ قبل الباب مملكتھ وكان من المطلوب من

خلیفة   مع  باإلتحاد  الحسنى  لینال  السعادة  دار  في  العالي 
یخفف  مما  ومصر  تونس  لدى  وكذلك  وزیادة  المسلمین 
عن مملكتھ حمل األصر وال علم لنا عن حكومة زنجبار 

ر ومسلمي  في س  أومسكة  ذكر  ما  إال  الصالح  الرجاء 
طان زنجبار عازم على بعض الجرناالت قبال من أن سل

نكترة وقد فھم اآلن أنھ وصل إلى لندرة محل  القدوم إلى إ
دار   ومطمحمقصده   إلى  یحضر  ھل  یعلم  ال  لكن  نظره 

السعادة أو یكتفي بذلك المقصد وخالصة ما یقال في ھذا 
آسیا وأف بعین الباب أن دول اإلسالم في  لو نظروا  ریقیا 

ما   في  الكلمة  والبصیرة  اجتماع  على  الحض  من  رد 
النبيّ  وأحادیث  الحكیم  الذكر  آیات  من  الكریم   واإلتحاد 

 وأجمعوا أمرھم واعتصموا بعروة اإلتحاد الوثقى ودخلوا
شأ  لعظم  اإلتفاق  دائرة  في  سلطانھم جمیعًا  وقوي  نھم 

ھ دافع وإال ودرت علیھم المنافع ولم یكن لھم عما یرومون
 فال ینفع الندم حیث تزل القدم

 حیث أضحى معانقًا للصداقھ إنما اإلتحاد أصل المعالي   

 للعنا ما لمن یعانیھ طاقھ      وانشقاق العصا بھ فتح باب 



   قیل ۳صحیفة 

 

و الفاضل  العالم  سیادة  من  اللغز  ھذا  إلینا   الجھبذ ورد 
 الكامل الشیخ حسین أفندي الجسر المحترم

         یا أیھا الشھم الذي 

 ھو ملجأ المستشكل

 ومن الصعاب برأیھ                    

 جلي ت لفكر المنسھل

           ما اسم ثالثي غدا 

 فعال لدى المتأمل

         كم قد رأیت مركبًا 

 من ختمھ في األول

           ولكم أمرت بصدره 

 المقبل ببی قد الح

            إن أنت شبھت العذا 

 بالمھ لم تعذل ر

    وإذا المباسم شبھت 

 منھ فأقبل بالفاء

    إن غاب عنھا خمسھا  

 فارم لھاة العذل

            إن بت فیھ مصحفًا 

 ارحل فالي مبیتك ف

          اغتدىھو واضح منذ 

 تصحیفھ في مشكل

        ا محرفھ لھ وغد

 المحمل ظرفًا خفیف  

     ھو ممسك إال األخي 

 ر من الدراھم فاسأل 

          من مسكر لكنھ 

 حل لدى المستعمل

    سمي بأولھ مضى  ق

 وبقلبھ مستقبلي

 إن ضاع منك وجدتھ                  

 في الحال غیر مؤجل

 محرما                      متى تك  حظر

  ترى بتحللحتى 

 قلبھ                             تقدموإذا 

 فھو الحالل بما تلي 

   ختمھ                      وإذا توسط 

 ینة واعذلھفاذكر ج

 ثمرات الفنون

 

   خامل                    قل للذي ھو 

 تحفل الورى لم  بھو

   متمسًكا                          بھأغد 

 یعرفك أھل المحفل 

            ھذا وإن قسمتھ                  

 م جلي ییأتیك تقس

                         فالثلث منھ بازل

 عین الحسود بمعول

                          بادئوالثلث حمد 

 لبني حمادة ینجلي 

 ھات الجواب مفصال                        

 یا سیًدا لم یبخل

           والشكر مني إن یكن           

 نظًما كمثل السلسل

   في قلم غدا                     قد خط  

 لغًزا لصاحبنا على

                        فھو الذي بیراعھ   

 ليم نیل البراعة ت 

 

وھذا اللغز من األدیب البارع خلیل أفندي األیوبي  
 األنصاري

األفاضل   مأیھا  الفنون  ثمرات  ثالثیة المجتنون  كلمة  ا 
أمًرا  كان  قلبتھا  إن  لحیوان معروف  اسم  الحروف وھي 
وإن  النفع  لإلقتصاد  یعرف  من  وعند  الشرع  في  یحظر 
االعتبار  لذوي  وصفًا  كان  الحال  ذلك  في  صحفتھا 

في   المصحف  ذلك  ثالث  جعلت  وإن  كان   البینوالجالل 
حرف جفن العین وإن جعلت ثانیھ قبل األول كثر وروده  

السلسل وإن قدمت ثالث األصل على   رضاب الفي ورد  
العلم  أھل  فیھ  یرغب  طویل  سیر  على  دل  المبداء 
الذي   أنھ قطعة من مصحفھ  ینشاء مع  لما عنھ  والتجارة 
بما  مقرونة  الفوائد  فغالب  عجب  وال  یرھب  منھ 

 الظھر واإلضاءة یستصعب وربما كان مرادفًا للكتاب أو  
دل   الثاني  على  قدمتھ  وإن  اإلحجاب  إبانة  بعد  على 

كان  األول  تصحیف  مع  ھذا  ثالث  حذفت  وإن  المعاني 
ب اشتھر  بلیغ  على  حذفت  علًما  وإن  األول  الزمن  في  ھا 

من    ثانیھ فعل  كان  تصحیف  والحزن   أقلقھبال  الخوف 
ومعھ فھو فعل من اطمأن وسكن فأجب عنھ أیھا السابق  

 في حللھ الرائقة ألولي األلباب  لیسفرفي میدان اآلداب 

 

 أدب النفس تتمة

 للعالم العالمة الفاضل صاحب المكرمة الشیخ 

 إبراھیم أفندي األحدب 

 وال تزاحمھ في تدبیر ما یرید وال تعاتبھ على التقصیر 

 ۱۱عدد  

 

وإن   التفنید بطول   الملوك  من  أحد  في  تقدح  أن  وإیاك 
وسلطانھ    عصرهالحوادث    بتقلباتمضى زمانھ وانقضى  

األلسنة  بعموم  ویفصح  قدرك  عالي  من  یحطك  ذلك  فإن 
محضر  كل  في  طویتك  بخبث  ویشھد  عذرك  قبیح  عن 

ومن جحد   المخبرتك وقبح  بلوم سجیویصرح مبتدأ خبره  
سالف  كفر  ومن  التالي  لحق  أنكر  كان  تقدم  من  حقوق 

الوامق   أمالي    دّونإحسان  یستقبلھ  لمن  ومما   القاليعنھ 
انك ویعرب عن تسلیم برھانك أن یتحلى  یزید في رفعة ش

معاني   وتتجلى  السلطان  حضرة  في  المحاضرة  بآداب 
البالغة في بدیع البیان فال تبدي لدیھ حدیثًا قبل طلب وال 

بنشر قضیت  ما  إلى    تعید  تنزع  وال  األرب  حدیثھ 
إذا   عنھ  إذا   أخبراإلعراض  علیھ  باإلكثار  تسھب  وال 

بحدیث وال تعارض   استخبر وال تصل في حضرتھ حدیثًا 
 یحجبھا استعمل األلفاظ التي ال  وأحًدا في قدیم أو حدیث  

و  معربة السمع   الجمیع  یستحلیھا  معان  عن  عن  نكب 
أحد في مجالس الملوك واألمراء واطرح وراءك   معاتبة

لدیھم  یذري بك  ذلك  فإن  المراء  یكون داعي  الجدل وما 
ریة إذا ب أحًدا من البویضع من مقامك بین یدیھم وال تغت

ھم الندیھ وأما أن تعتبر ذلك المغتاب أو تدیحضرت في أن
ال   مذموم  وكالھما  علیھ  جعلك   ینزعتفتري  وإذا  إلیھ 

و مھم  أمر  في  سفیًرا  بتبلیغكاألمیر  كشف   رجا  خطابھ 
م في نصیحتھ علیك ضربة الزب وقفاجعل    مدلھمخطب  

لكن ال تھمل باستعمال    تأدیة رسالتھ بما ھو علیك واحب
علیھ  ذلك   یصدق  ال  عما  تخرج  أو  الحق  موضوع 

جك تقصیر المرسل إلیھ بما لك محمول الصدق وال یحو
م یقل أو تنسب إلیھ ما لم المقدار أن تحكي عنھ ما لمن  
یقطع  تخط  بما  علیھ  تفتري  أن  إما  فإنك  أفكار  بھ  لھ  ر 

الضرر  ل في  یوقع  بما  تخونھ  أو  وصن سسانك  لطانك 
ت ال  قول  عثرة  من  واللسان  من    فریةبادرة  قال  تفصلك 

أسباب عزك بقطع األوصال واتخذ لدینك من دنیاك أوفر 
رقیب  احفظ  علیھا  حین  كل  في  نفسك  من  وكن  نصیب 

وال تلھ بترك الورع   النھي وأعقل جوارحك بعقال العقل و
أو  سلطان  لدى  أمر  لك  وإن عرض  لھا  من  مع  والتقى 
تبد ذلك  إلیھ من بعض اإلخوان فال  كلفت عرض حاجة 

وجھھ    ما  تر  یلم  خلقھ  وحسن  البشر  بماء  عرف برف 
بطیب   أفكار الغوالي  مطارحة  من  خلي  وذھنھ  النشر 

األوطار ولیكن ذلك   قضاء ازعة خطوب تحول دون  ومن
جثتك  مقدار  ألعلى  واحترامك  حقك  قدر  على  األمر 
في  فأوجز  منھ  قضاءه  طلبت  وإذا  أوھامك  وتخیالت 

مالل وال یكن األء ما یحمل على   في اإلمالالمقال وتوقّ 
ك حاملین ذلك إلیك وعطفھ بتوكید اإلقبال علیحسن میلھ  

السؤ من  اإلكثار  ذلك على  على  الحرص  وشدة  ال 
اإلسترسال   الباستعمال  وال واحترم  منادمتھ  في  ملك 

ال عند مخاطبتھ فمن انبسط في حضرتھم تنبسط في السؤ
الفضول ما عرف بھ من فضلھ    عد منانحط من محلھ و

وأقبل بوجھك علیھ إذا تكلم واصغ إلیھ بفھمك كمن یرید 
شغل جمیع علم واجعل مصدر نطقھ نصب عینیك واأن یت

مستبشر خاطرك   استماع  واستمعھ  إلیك  یلقیھ  ما  بتدبر 
متخلق بنفثات     بنشره  مبتھج  طیبھ  وإن   سحرهبنفحات 

اك أن تبتدئ  م فھمھ وإیمن قدی  وأتقنتكنت أحكمت علمھ  
   كیفما زل ملًكا بالھ

 

 

 

 



 ٤صحیفة 

 

ھمم  فإن  األحیان  بعض  في  بك  ألنسھ   ھازلك  إذا  كان 
استحضارھا عن   بزیلھم  بادیھ  لھم  الملوك في كل لحظة 
كل عادة عادیة وبذلك تكون أحوالھم منتقلھ وأفعالھم عما 
اإلجالل  ینافي  بما  مخاطبتھم  وھكذا  متحولھ  علیھ  كانوا 

فع القول قبل نصب السؤال إال إذا كان بما ومفاتحتھم بر 
واألبصار   البصائر  على عیون  ویخفى  األفكار  یدق عن 
ولیست  علم  وإحاطة  وھم  تصور  عن  بمعزل  وھو 
خطاب   یكون  ال  أنھ  كما  الملوك  كأندیة  العامة  مجالس 
وخفض  الصمت  فالزم  الصعلوك  كمخاطبة  األمیر 
وحفظ   الوقار  واستعمل  السلطان  حضور  في  الصوت 
حضرتھ  في  الحشمة  تزل  وال  الشان  وعلو  األسرار 
الغضب   في ھوة  فتسقط  إلى إضاعة حرمتھ  بك  فیفضي 
العار  بأردیة  الفضل وتتردى   واإلنكار وتعرى من رداء 

مجال   یتسع  العصر  روح  إلیھا  ترتاح  أخر  آداب  وبقیت 
ما  نشرنا  فلذلك  الحصر  نطاق  عنھا  ویضیق  بھا  البیان 

وغنینا عن   الشمیم  بھ  القدیم یطیب  بمعاني  البدیع  حدیث 
یتحلى  أن  وأراد  الدرس  أدب  من  درج  من  ذلك  فلیتدبر 

 بحلى أدب النفس 

 انتھى 

 

 حیفاء
 وردت إلینا الرسالة اآلتیة 

 

قائمقامنا     بك  صادق  عزتلو  توجھ  األسبوع  بھذا  أنھ 
ألجل تلزیم أعشار القضاء لنفس األھالي وفي نھار أمس 
رجع بالسالمة لمركز القائمقامیة وقد فھمنا عن عزتھ أنھ 
أدنى  یحصل  أن  بدون  ألھالیھا  القرایا  من  البعض  لزم 
بالتوفیق   مساعیھ  جمیع  یقرن  أن  تعالى  فنسألھ  مغدوریة 

 تھ على األموال األمیریة واألھاليلمحافظ 

 

نھر     وجسر  الحكومة  وسرایا  الرصیف  عمار  أن 
تحصل  لم  اآلن  إلى  أوال  عنھا  أخبرتكم  الذي  المقطع 
أسطلتنا  أھالي  عموم  لكن  منھا  شيء  بعمارة  المباشرة 
معلقون آمالھم ورجاءھم بعالى ھمة والینا األفخم حضرة 

ال   التي  باشا  حمدي  الدولة  مصروفة  صاحب  تزال 
باشا  إبراھیم  متصرفنا  سعادة  وبھمة  الوالیة  لتحسینات 
قریبًا  نحصل  أن  بك  صادق  عزتلو  قائمقامنا  وبمساعي 

 على ذلك

 

ومن كون احتیاجنا إلى مد سلك التلغراف شدیًدا نسترحم 
الفائدة   إلى ما ذكرناه لكي نحصل على  أن یكون مضافًا 

 التامة والعائدة العامة 

 

 حوادث محلیة
 لقد أصبحنا مع عموم األھالي عرضة لسخریة األخبار    

 فمنھا ما یتھددنا في الصباح بأن الھواء األصفر قد فشا 

 ثمرات الفنون

 

 في دمشق الشام

 

المساء  في  یأتینا  ما  ومنھا  األجسام  بعض  في  وسرى 
ناشًرا أعالم البشائر بعدم وجوده أصال على أن مكاتبینا 

اختلفت   قد  فكانت  ھناك  أفكارھم  واضطربت  آراءھم 
أخبارھم تتواتر إلینا مختلفة وال نعلم ما ھو الصدق منھا 

الح ھذه  في  ال افأصبحنا  بأسداس  أخماًسا  نضرب  ل 
نعرف الحقیقة وال ندري ماذا نعلن تصدیقھ غیر أننا لنا 
ذھب  حیث  الصادق  األخیر  الخبر  بوصول  أمل صحیح 

ھذا الداء المشؤوم  موسیو سوكھ إلى دمشق الشام لفحص  
 فنسألھ تعالى أن یقینا شره فھو على كل شيء قدیر

 

موالنا     إرادة  صدرت  أنھ  بلغنا  ما  نذكر  أن  یسرنا 
المعظم بمد سلك التلغراف إلى نواحي الحجاز عن طریق  

 غزة وال یخفى ما في ذلك من الفوائد التجاریة واألھلیة

 

ان كان حزیر  ۱۳جمادى األولى و  ۲۲في یوم الجمعة     
فأجرى  األعظم  السلطان  موالنا  حضرة  جلوس  عید 
ووكیل  البلدي  المجلس  رئیس  أباظھ  أفندي  أحمد  عزتلو 
بحلولھ  التبریك  واقتبال  اإلحتفال  مراسیم  المتصرفیة 
الفخیمة  الدول  وقناصل  الحكومة  مأموري  من  السعید 

و  الخمسة  األوقات  في  المدافع  السبت وأطلقت  مساء  في 
الحكو سرایا  محالت   مة زینت  وأكثر  الھمایونیة  والقشلة 

عدیدة   أعواًمأ  عظمتھ  على  عوده  فنتمنى  المأمورین 
 ومواسم جدیدة 

 

رائف     متصرفنا  سعادة  بالسالمة  عاد  السبت  نھار 
كان  التي  األعمال  مھمات  قضى  أن  بعد  األكرم  أفندي 

 إلتزمھا في نواحي صیدا وباقي القضاء 

 

أن      جریدتنا  من  الثامن  في  صاحب  ذكرنا  حضرة 
الخواجات  عند  الغذاء  طعام  تناول  األفخم  والینا  الدولة 
قطران  الخواجات  صوابھ  (غلط)  بحیفا  إخوان  مطران 

 إخوان 

 

 

 النظافة
 

عن      تتخلف  وال  شدتھ.  تنكر  ال  بیروت  في  الحر  أن 
الحلول في وقتھا مدتھ. على الخصوص ما یتوھم في ھذا 
فإذا صادف  األحالم  أوھام  في  األفكار  أوقع  الذي  العام. 

فة البلد فقلما یسلم من (كما ھو مشاھد) عدم نظا ذلك الحر 
عرض األمراض جوھر جسم أحد فلذلك یفر إلى الجبل 

الدر  كیسھ صاحب  زوایا  ھجرا  من  ویبقى  والدینار.  ھم 
في معاناة أخطار. مع أن أمر النظافة شيء سھل العالج. 
أھون من تبالة على الحجاج السیما توفر آلة التنظیف في 

 ھذه األیام. حیث یسھل استخدام جواریھ بما یغني عن  
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ما  نحو  الفعل  ھذا  بإعراب  ینح  لم  وإن  الغمام.  انسجام 
والمعتل ذكرنا  المضاعف  إیثار  ویرى  التنظیف.  من  ه 

بیروت  سكنى  یحسن  فال  التصریف.  في  الصحیح  على 
المصیف. إبان في  في  نسیمھا  استنشاق  یطیب  وال 

الخریف. حیت تتراكم األقذار في جمیع جھاتھا فتتولد من  
ورد  وتنغص  األھالي  تذھب بصحة عموم  أمراض  ذلك 

جاز من  على  یغمي  طریق  من  فكم  لم   حیاتھا.  لو  فیھ. 
ھذا  أن  یقول  أن  ألحد  ولیس  وفیھ.  أنفھ  على  یده  یضع 

أن   المجلس المنسوب إلى البلد وال ینبغياألمر یتكفل بھ  
یبحثون  ھم  نعم  أقول  ألني  أحد  من  سواه  إلیھ  یتعرض 
لكنھم  صبحھ.  یشرق  أن  ویریدون  شرحھ.  ذكر  عما 
باعتناء. وال یراعي أسباب   فیھ  یفوضونھ لمن ال یسري 

ذلك   الصحة بالجمل  فیھمل  الداء  یسبب  ما  بإزالة 
وإقامة  الشارع  نظافة  إلى  ینظر  وال  الموضوع. 
ویعود   منصوبًا.  تمییز  بدون  الحال  فیبقى  المشروع. 
الطالب مطلوبًا. على أن صاحب العزة أحمد أفندي أباظھ 
أجرى من  اآلن.  المتصرفیة  المجلس ووكیل  ذلك  رئیس 

ھو   ما  النظافة  أمر  في  الجھد  وباشر بذل  اإلمكان  فوق 
عائد  بكل  تزال  ال  التي  وھمتھ  الكریمة.  بنفسھ  قضیتھا 
عن   یبحث  من  أیًضأ  ورتب  مستقیمة  الوطن  نفع  إلى 
خالف  من  یقتضي  بما  وأدب  المسالك.  في  مقتضیاتھا 
من   كثیر  زال  فما  ھذا  ومع  ذلك.  في  الكریم  أمره 
الشوارع مملوًءا بما ال یطیب ذكره. ویضوع بما یضیع 

ا ممر حاسة  ما ھو  في  تطرف  التي  كالجیف  نشره.  لشم 
لعموم األنام. كما نظرتھ بعیني منذ بضعة أیام في طریق 
الجائیة  الرائحة  تلك  من  نفسي  تزھق  فكادت  الشام. 
بعد   أثًرا  بالحین  أنفھ  في  دخلت  من  تدع  التي  بالحین. 
الناس  أظھر  بین  الجیف  عظام  وضع  ذلك  ومثل  عین. 

لطخة باألدناس. مما یذھب كوضع قناطیر من الخرق الم
بمقاساة  األرواح  ویوقع  واألجسام.  النفوس  براحة 

األقذار   مجاري  وھكذا  الطرقات. األوھام.  عموم  على 
مما یبدل الرفق بالشدة عند إجراء ما في المرتفقات. وھو 
إنسان  إنكاره  یتصور  أن  یمكن  ال  بالعیان  مشاھد  أمر 

یك أن  الكریم.  الرئیس  ذلك  مساعي  من  أمره فنرجو  رر 
بذلك لنسلم من العذاب األلیم. حیث كانت الھمم قاصرة. 

 تحمي صحتھا فاترة. وإن كان المطلوبوالنفوس عن أن  
في   وینظر  بنفسھ.  صحتھ  أسباب  یباشر  أن  كل  على 
الجد  بعوامل  فیحذف  أمسھ.  ماضي  بعد  أمره  مستقبل 
ویجمل  القلھ.  إلى  كثرتھا  جمع  لیعود  العلھ.  أحرف 

األ وتصح  ھذا المكان.  أن  یقول  بمعترض  وكأني  بدان. 
األخبار  لھ صحف  تطوى  أو  یذكر.  أن  من  أحقر  األمر 
وتنشر. أو تعمل لھ أقالم. أو ینمق ألجلھ كالم. حیث كان 
المقدار.  حقیر  ذكرھا  یكون  التي  األقذار.  موضوعھ 
أشیاء وركب  إن فھم شیئا وغابت عنھ  فأقول في جوابھ 

أن ما ذكرتھ سبب   متن عمیاء فخبط خبط عشواء إذ جھل
حصل   وإن  سواھا  وما  شيء.  یعدلھا  ال  التي  الصحة 
نحوي  یفوق  أن  یرید  من  فلیتنبھ  فيء.  محض  بالجھاد 
سھام اإلعتراض. لما أصبتھ بسھام األغراض. وأملي أن 
یھب على أفنان كالمي نسیم القبول. ویتدبره بفكر حسن  

 من لھ معقول

 

 

 (عبد القادر قباني) 

 


