
                                     قیل  ۳عدد

 

 (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

 

 

 ۱۲۹۲ربیع األول سنة   ۲۸بیروت یوم الثالثا في 

 

 الصدارة العظمى
 

والدولة     الفخامة  صاحب  عود  السرور  بشائر  من  إن 
الصدارة   مسند  إلى  باشا  أسعد  أحمد  العظمى  والمجد 

أحمد جعلنا    والعود  ما  الحسنى  شمائلھ  من  شاھدنا  ولقد 
المقام   ھذا  إلى  بعوده  أبرزنتمنى  فلقد  أبكار   األسنى  من 

والي   كان  حین  الرائقة  اآلراء أفكاره  أبریز  سوریة 
ان  في  أنھ السدیدة  ذلك  فمن  والرعیة  الوالیة  أحوال  تظام 

حث من لھم المقدرة على جلب المعامل والمصانع حیث 
وإنّا  والصنائع  الِحَرف  لقلة  إلیھا  البالد  ھذه  احتیاج  رأى 
لنرجو أن یكون ذلك باقیًا في فكره السعید. فیأمر بإجرائھ  
لیغتنم من الجمیع الشكر المزید. وزاد هللا تعالى في عمر 

الدستور موالن لھذا  الشریفة  ألمعیتھ  أدتھ  الذي  األعظم.  ا 
األیام المكرم دامت  ما  المعالي.  أفق  في  شمًسا  زال  ال   .

 واللیالي 

 

 حوادث سیاسیة
 

المحاكم      تنظیم  على  توافق  لم  فرنسا  دولة  أن  قیل 
األجانب في مصر وأن عدم موافقتھا   المختصة بدعاوي 
فالقضیة    رسمیةلیست   ذلك  في ومع  محصورة 
مانع یوالفرنسا  یبق  لم  یقال  ولذلك  في مصر  المقیمین  ین 

بذلك  ویستدل  المذكورة  المحاكم  وتشكیل  تأسیس  من 
الدول  سائر  من  فرنسا  دولة  عدا  ما  أن  المفھوم  بطریق 

علیھا أمال   ووافقواتلك المحاكم    استصوبوا إقامةاألجنبیة  
وبھذا   المدینة  من  یكو  الحال بترقي  الموافقة  عدم  دولة ن 

ال صال  التي  للترقیات  خدیویة فرنسا  جانب  من  تفضل 
 الخلل مصر الجلیلة ھو بال ثمرة ومن دون ریب یورثھا  

بنفوذھا وحیثیتھا بمصر أیًضا حیث أنھ وإن تكن منذ إثني 
 عشرة سنة بحسن إدارة خدیویة مصر الجلیلة التجارة 

 من كل أسبوع صدورھا في یوم الثالثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وي على حوادث سیاسیة ومحلیة وتجارة وفنون تإن ھذه الصحیفة تح

 

 

التي ھ الزراعة  غیر وخصوًصا  مطلوبة  بدرجة  الیوم  ي 
المدة المذكورة وبھذه الظروف صار ضرر أثناء    أنھ في

كلي نوًعا ما في المحاكم المتنوعة التي تقتضي أن یصیر 
التي  المحاكمات  كون  بوقت  قبل  بإصالحھا  التفضل 
یصیر حلھا في القنصلیات وإن یكن صار أجراؤھا بوجھ  
من   تخلو  ال  أنھا  األمر  ظاھر  لكن  والصواب  الحقانیة 

ت إلى  وبالنظر  المشكالت  نظام  إنتاج  یوجد  مصر  واریخ 
خالف اآلخر في محاكم قنصلیات الدول األجنبیة وعلیھا 
الوجھ   على  اإلعتراض  قابل  الحقیقة  ففي  القرار  یعطى 
الذي یحصل منھ أشیاء ردیة وكلما صار الطلب إلصالح 
وعلى  الشریف  الشرع  موجب  على  المشروحة  المحاكم 
طرف  من  اإلعتراض  یصیر  المحاكمات  تكون  موجبھا 

مجراھا  الق المؤسسة  القوانین  تأخذ  لم  ولذلك  نصلیات 
ومن  بحسب المرغوب لحد اآلن بقیت مكبة على وجھھا  

المعلوم أن أي مملكة كانت إذا لم تكن نظاماتھا موضوعة 
غیر  المملكة  ھذه  تكون  وانتظامھا  ترقیھا  على  ومؤسسة 
عادمین  یكونون  األھالي  الخصوص  وعلى  لترقیھا  قابلة 

لة والقصد مع أن اإلقدامات المتوالیة  حصولھم على العدا
الجلیلة   من طرف خدیویة مصر  بھا  التفضل  التي صار 
المحاكم  انتظام  عدم  أنھ  غیر  شوھدت  ثمرتھا  تكن  وإن 
المذكورة صار مانعًا لھا من أن الحال یقتضي أن یكون  
الموانع  اآلن  لحد  وأنھ  الرقي  أبنیة  تحت  قوي  أساس 

ف جھة  من  حصلت  التي  إصالح والمخالفات  بحق  رنسا 
اآلن  من  أیًضا  تأثیر  لھا  یبق  لم  العمومیة  مصر  محاكم 
أعطي  الذي  القرار  ولكون  الدرجة  لھذه  وصلت  حیث 
دولتي  من  باإلتفاق  األول  في  المذكورة  المحاكم  بحق 
إیطالیا   دولتي  من  قبولھ  صار  الذي  وأمیركا  إنكلترة 
ووافقوا  فرنسا  دولة  عدا  ما  أوربا  دول  وكافة  والیونان 
علیھ فبھذا الحال عدم قبول فرنسا من نتیجة المواد اآلتیة 

الدوق دوكیز بحق المحاكم   نظمھا وقبل اآلن الالئحة التي  
تنبغي  أنھ  بیّن  وقد  الملة  لمجلس  وقدمھا  المذكورة 
مراجعتھا من تبعة فرنسا المقیمین بمصر ألجل قبولھا أو 

فكروا ت عدمھ لكن الفرنساویین لم یفتكروا لحد اآلن بھا بل
أوجب   حقیقة  فھذا  اإلجراء  بموقع  صارت  عندما 
اإلستغراب مع أن األكثر من تبعة فرنسا المقیمین بمصر 

 یرغبون تنظیم وإصالح المحاكم المذكورة كما ھو جارٍ 

 

 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 

 وجود محل عند آخر الصحیفة 

 

 

 قیمة اإلشتراك تدفع سلفًا

 

 ثمن كل نسخة من ثمرات الفنون قرش ونصف

 

 

 ۱۸۷٥أیار سنة   ٤الموافق 

 

بتقدیم  عادة  اتخذوا  منھم  والبعض  المحالت.  سائر  في 
على  الموافقة  عدم  مؤملین  الملة  مجلس  إلى  المحاضر 
الصورة  فھذه  والصواب  الصدق  مقارنة  تكن  وإن  مادةٍ 

صار إجراؤھا بحق المحاكم المذكورة فمن دون  وإن تكن  
شبھة النتائج الردیة التي تحصل لم تكن عائدة علیھم فقط  

كثیًرا وإن بل على كافة   أو  قلیال  كانوا  إن  تبعة األجانب 
یكن أعطى الئحة من طرف الدوق دوكیز ناظر خارجیة  
لھا مانعًا رسمیًا ولو  لم یكن عنده معلوًما أن  فرنسا لكن 
بمصر  المقیمین  الفرنساویین  مخالفة  إلى  اآلن  من  نظر 
ترقبھا  التي صار  األحوال  یراعوا  أن  مأمول  الذین غیر 

یجع أن ال  امتیاًزا  بنوع  الباب  ھذا  المصریة لوا  للحكومة 
المحاكم مع ما فیھ وم الفرنساویون لعدم تشكیل  ھما مانع 

المذكورة لم تعِط فائدة بل عن قریب. یصیر تشكیلھا وفقًا 
المشكورة  اإلقدامات  الوجوه  بكل  أنھ  كما  العالي  للرضا 
والزراعة  التجارة  وترقي  لزیادة  بھا  التفضل  التي صار 

الشكر واآلن  من طرف خدی استوجبت  الجلیلة  ویة مصر 
 منتظر ومأمول توفیقاتھا أیًضا بحق المحاكم المذكورة

 

 

 توجیھات 
 

حضرة     على  الجلیلة  السرعسكریة  مسند  وجھ  قد 
 صاحب الدولة علي صائب باشا

 

الدولة     صاحب  حضرة  على  الجلیلة  البحریة  ونظارة 
 رؤف باشا والي الیمن سابقًا

 

 ووالیة أیدین على حضرة أبھتلو حسین عوني باشا    

 

 



 قیل ۲صحیفة 

 

ومشیریة الضبطیة على حضرة دولتلو حمدي باشا والي  
 برزرین سابقا

 ووالیة قونیة على حضرة دولتلو حسني باشا   

دولتلو مصطفى ووالیة      الغرب على حضرة  طرابلس 
 اباشا والي قونیة سابقً 

أفندي     زھدي  حضرة  عطوفتلو  على  الباال  ورتبة 
 مستشار نظارة المالیة الجلیلة

 

األول على سعادتلو حضرة ورتبة األولى من الصنف     
 ي ترجمان الدیوان الھمایوني منیر أفند

أیلي      الروم  سعادتلو    بكر وبایة  على  حضرة بكى 
 منصور باشا أحد أعضاء شورى الدولة 

 

سنجاق  تفوضت  و عزتلو متصرفیة  لعھدة  الغربیة  الجبل 
 فایق أفندي مكتوبجي والیة الیمن

 

وجھت متصرفیة سنجاق كلیبولي لعھدة سعادتلو جمیل    
 باشا أحد أعضاء شورى الدولة 

 

سنجاق      الجدید ومتصرفیة  بالسوق  المعروف  المحل 
 اباشا متصرف كلیبولي سابقً  طوسونلعھدة سعادتلو 

 

السیادة  صاحب  حضرة  العلیھ  األستانھ  إلى  وصل  قد 
سفی بیك  الشھامة  یعقوب  صاحب  حضرة  والسیادة ر 

 وب خان أمیر كاشغریعق

 

 العلیة األستانة

 ذكر في البصیرة

خان صھر حضرة شیر علي  أن السردار محمد صدیق   
خان أمیر أفغانستان وقائد عسكره منذ أیام قد وصل لدار 
السعادة ونزل بمحل محمد جالل الدین خان أحد أعضاء 

الجلیلة وھو من   الضبطیة  تفتیش نظارة  أمراء قومسیون 
 أفغانستان

 

وأنھ قد حضر إلى دار السعادة نجال الخواجھ فردیناند    
ھو  حضورھما  وسبب  السویس  خلیج  مدیر  دولیسیبس 
ألخذ  العالي  الباب  من  الالزمة  الرخصة  الستحصال 
مرور  مرتب  على  ضمھا  الحال  اقتضى  التي  الرسوم 
وذلك  وإیابًا  ذھابًا  السویس  إلى  سعید  بورت  من  السفن 

ت بعض ألجل  من  فھمنا  وقد  المذكور  الخلیج  وسیع 
 صحائف األخبار أن بعض دول أوروبا وافق على ذلك 

 

إلى      المدة  ھذه  في  الخیل  إخراج  منع  صار  حیث  من 
ألمانیا   ھو   الغزتانبعض    لھجتخارج  المنع  ھذا  أن 
 بصورة مؤقتة 

 ثمرات الفنون

 

یوشھا ھذه األیام وجدت مشغولة بتنظیم ج  كون فرنسا في
 صادفت مشكالت في تدارك الحیوانات الالزمة وقد 

 

   

 ذكر في سوریة ما نصھ 

 

 اإلتحاد 
 

إن عدم اإلتحاد بین البشر یستحق األسف جًدا بقدر ما   قیل
الناس تستح یدعون  التي  األغرار  الجھلة  تآلیف بعض  قھ 

تكون   التآلیف  ھذه  وذلك ألن  الدیانة  بواسطة  لالتحاد  بھا 
سببًا لسوء استعمال أحكام األدیان الجلیلة عدا عن أن ما 
الفتن   إلقاء  توجب  واإلسنادات  المشاحنات  من  تضمنتھ 
التآلیف  ھذه  أوقعت  وطالما  البشر  بین  والبغضاء 

كث ورطات  واإلشاعات  في  السذج  الناس  عوام  من  یرین 
الضالل والغوایة فصاروا یعادون أبناء جنسھم المخالفین 
لھم في الدین متخذین الدین سببًا مستقال لھذه العداوة وقد 
أن  األدیان  ماھیات  معرفة  من  المحرومین  بعض  زعم 

اختالفات   ھي  عظیم   تنافياألدیان  خطأ  وھذا  اإلتحاد 
د قد  الزعم  بھذا  بدون  ألنھم  الخطایا  الرتكاب  الناس  عو 

بالعقل   ممتاز  شریف  مخلوق  اإلنسان  أن  یعلموا  أن 
هللا  صلوات  األنبیاء  بھ  جاء  ما  أن  یعلموا  ألم  والعرفان 

ھا أكمل وأوضح من ضعلیھم من الشرائع اإللھیة التي بع
لبعضھا   مؤیدة  ھي  الزمان  مقتضیات  بحسب  بعض 

لإلتحاد في نقطة عبودیة البعض وجمیعھا تدعو اإلنسان  
الشرائع  فھذه  األخالق  محاسن  وتعلم  وعال  جّل  الخالق 
لإلتحاد   الناس  دعوة  أحدھما  أساسین  على  مبنیة  اإللھیة 
التي  األخالق  مكارم  تعلیمھم  والثاني  مرجع عمومي  في 

ف الباطن  زینة  أعظ ھي  خطأ  بحث  ال  في  المداخلة  من  م 
من القول بأن ظم  رائع اإللھیة مع الجھل وال حماقة أع الش

التأمل  بدون  اإلتحاد  من  مانعة  الربانیة  المقدسة  الشرائع 
الشرائع المقدسة   یظنونفي حقیقتھا ونحن نقول أن الذین  

البشري   اإلتحاد  وسائط  ھي  یوجبالتي  اإلختالف   مما 
وعدم اإلتحاد یكونوا قد ظلموا أنفسھم  بأنفسھم فإن كان 

النبوات ھو سعادة المقصد من ھذه الشرائع اإللھیة ومن  
أھل األدیان من    تتأثر البشر وحصول اإلتحاد بینھم كیف  

ینش  الھذیانذلك   األدیان رالذي  ضد  المتعصبین  بعض  ه 
بھذه   ینغشون  ال  النیرة  العقول  أھل  أن    شریاتالننعم 

ویعلمون أنھا ناشئة عن الجھل المحض لكن لما كان من 
صرة رأینا أھل العقول القاالمحتمل أن تؤثر بأفكار بعض  

البشریة أن نتكلم بعض كلمات في    الحمیةات  من ضرور
تسمى غداء فنقول أنھ قد طبعت رسالة في أوروبا    إبطالھا 

اإلن في  عدد  المالحظات  منھا  وأرسل  األدیان  على  كار 
وقد  السلطانیة  المحروسة  الممالك  أنحاء  كافة  إلى  كثیر 

روا أوروبا الحالي على قوى اإلعتقاد وذك  بھ نجاححملوا  
سببًا خالف الواقع لضعف الثروة في تركستان وھذا خطأ  

بواسطة   إال  تتقدم  لم  أوروبا  ألن  سبیل   اقتفائھاعظیم 
 اإلنتفاع من مكنوزات األرض مع اعتنائھا 

 

 

 ۳عدد 

 

العدالة    بالتنظیمات على  المؤسسة  والتجاریة  الزراعیة 
السیاسیة وأن عدم وصول تركستان إلى ھذه الدرجة ھو 

لإلعتقاد   السلوكتركھا   ولیس  الناجح  الطریق  ھذا  في 
في تقدم أوروبا والدلیل على ذلك عدم تعلق    أصالمدخل  

اإلنقالب  ذلك  وقبل  السیاسیة  لتصرفات  بأوروبا  األدیان 
میالدیة الذي    ۱۷۸۹نسا في سنة  فرالعظیم الذي وقع في  

التمدن في أوروبا كانت أوروبا بأسرھا مغطاة  كا  ن مبدأ 
بأنواع  مزھرة  یومئذ  بالدنا  وكانت  الجھالة  ظلمات  في 
العلوم والمعارف والصنائع ویشھد لنا بذلك المشاھیر من  
المعارف  وزیر  دروي  تاریخ  ففي  اإلفرنج  مؤرخي 

بینما   معناه  ما  بفرنسا  تالعمومیة  أوروبا  في  ا أھل  ئھون 
دجى الجھالة ال یرون الضوء إال من سم الخیاط إذ سطع  
أدب  علوم  من  اإلسالمیة  األمة  جانب  من  قوي  نور 

وأعمال   وصناعات  مدینة   یدوفلسفة  كانت  حیث  وغیره 
ومصر  والقیروان  ودمشق  وسمرقند  والبصرة  بغداد 
وفاس وغرناطة وقرطبة مراكز عظیمة لدائرة المعارف 

في    ومنھا  أوروبا  أھل  منھا  واغتنم  األمم  في  انتشرت 
 فنونًا علیمة یأتيالقرون المتوسطة مكتشفات وصناعات و

وأصحاب  علمائھم  مقال  المقال  ھذا  كان  فإذا  بیانھا 
األغرار  الجاھلین  أولئك  بأقوال  یعبأ  ھل  معارفھم 
الجھالء  ھؤالء  من  البعض  أن  مثال  الباطلة  ودعاویھم 

اإلسال جفاء  أن  من  یزعمون  ھو  دینھم  أبناء  لغیر  م 
مقتضى دیانتھم ثم یبنون على ھذا الزعم واألساس الفاسد  
أیدینا  المعظم الموجود في  أحكاًما شتى والحال أن كتابنا 

 لیس فیھ شيء من ذلك

 

وقد ورد في األثر أن رجال من بني ظفر یسمى طعمة بن  
وأودعھ   أبیرق  قتاده  یسمى  لھ  جار  دار  من  درًعا  سرق 

ر بیت  قتاده في  فاتھم  سیمین  بن  زید  یسمى  یھودي  جل 
طعمة بذلك وكلفھ للیمین فحلف طعمة یمینًا كاذبة بأنھ ما  

ه وضعھ  أن طعمة لما سرق الدرع من دار جارأخذ غیر  
على  یسقط  الدقیق  فصار  دقیق  فیھ  الذي  جرابھ  ضمن 
األرض مدة سیره فنظر قتاده إلى ذلك األثر وتبعھ فانتھى 

فسأل الیھود عن ذلك فأخبره بالقصة    بھ إلى دار الیھودي
على حقیقتھا فلما بلغ بني ظفر ذلك خافوا من العار فقالوا 
أن الیھودي كاذب وأنھ ھو السارق وشھدوا جمیعھم علیھ 
ھذه   بخصوص  الشرعیة  التحقیقات  جرت  ولما  بذلك 

وح العظیمة  القبیلة  تلك  شھاده  ردت  ببراءة كالدعوى  م 
عمة. ومن دعاوي ھؤالء الیھودي وثبوت السرقة على ط 

الناس   سائر  یجبرون  تركستان  أھالي  أن  أیًضأ  الجھلة 
 على الدخول في دینھم والحال 

 

 ستأتي البقیة

 

 

 ذكر في الوقائع المصریة ما نصھ

 

وردت إلینا من دائرة حضرة دولتلو والدة باشا السنیة    
 روینةإفادة في طیھا مقالة تتضمن شكر مستخدمي تفتیش  

على  لھم  السریة  الحضرة  تلك  مكافأة  على  لھا  التابع 
 اجتھادھم 

 



 قیل  ۳عدد 

أطرافھا  ب وتطریز  أوصافھا  تعزیز  مع  السمیة  ھباتھا 
بالثناء على من عز بعزه الجمیع حضرة الجناب الخدیوي 

المنیع وحضرات األمراء   أنجالھ األفخمین   الوزاءالرفیع 
ال  األكرمین  أمنائھ  خواص  من  أعمالھم  أخلصوا  ومن 
زالوا في ظلھ حائزین على المراتب فائزین من فضلھ كل 

 المناصب وھا ھي المقالة المحالة بالجزالة الفوز بأولى 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

الزراعة وفضلھا على     بأنواع  حمًدا لمن زین األرض 
سببًا   فضیلتي شيء  لكل  وجعل  والصناعة  البضاعة 

یتوصل بھ إلى نیل المطالب ویتوسل بواسطتھ إلى بلوغ 
علی وأسبغ  كرمالمآرب  وافر  لنا  وأجزل  نعمھ  وافي  ھ نا 

على  وصال وسالًما  البرّ   الحاثّ األكوان    نقطةة   على 
الخیّ  آلھ  أما   رة وصحبھ واإلحسان وعلى  فإ  البررة  نا بعد 
دة جدائرة الما   التابعالجلیل    روینةمعشر مستخدمي تفتیش  

الحقیقة   باشا  والدة  دولتلو  إسراء   بالتبجیلالسمیة حضرة 
بأنظار  هللا  حفظھا  شملتنا  قد  اإلمتنان  وإرقاء  اإلحسان 

فحاز كل منا في ظلھا الوارف لرعایة والعنایة واإلعزاز  ا
صب السبق في مضمار الترقي والتسامي واإلمتیاز بما ق

إلینا من مراحمھا وأجرتھ علینا من مكارمھا من    وجھتھ
وكساتیكزیادة   من   جامكیات  ذلك  وغیر  وساعات  ذھب 

 المنن التي تقابل بالثناء الحسن

 إنعام والدة العزیزعلى   على كل یحق الیوم شكر 

                                              ۱۲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرات الفنون

  فال برحت محدثة یداھا 

 یزيالغرعن الطبع الذي فیھا 

كیف ال وھذه شیمة حضرتھا السمیة معنا مع أسالفنا بل  
الحسنات   ومعدن  الخیرات  عنصر  فھي  البریة  كل 
والمبرات الالتي تعجز عن وصفھا ألسنة األقالم وتضیق  
سعى  من  سعادة  فیا  األنام  طروس  سطور   عن حصرھا 

ال إلى  مواله  عل مرضاة  وأواله  لھ  أسداه  بما  منھ  ى فوز 
غی  خالف واقترف  قصر  حرمة من  حقوق  مراع  ر 

الشرف دامت وحرمھا اآلمن خیر حقیق بأن یكون كعبة 
جمل  من  ببقاء  مؤسدو  عمیق  فج  كل  من  یقصد  اآلمل 
الجمیع من فضلھ   الكرم فشمل  بما تفضل بھ من  الوجود 
مجده  هللا  خلّد  النعم  ولّي  الخدیوي  الجناب  حضرة  وعم 
موزًرا  الكرام  أنجالھ  بحضرات  مسروًرا  سعده  وأید 

دولتلو بخوا حضرة  السیما  الفخام  الصادقین  أمنائھ  ص 
الشمس  ظھر ظھور  بما  مفاخره  ذكر  عن  الغني  صدیقھ 
في رابعة النھار من حسن مأثره واألمثل المھیب واألكمل 
إدارتھا  تدبیر  أمین  األجل  الدائرة  تلك  وكیل  األریب 
حضرة  محافظ  أحفظ  مصالحھا  على  ھو  الذي  المبجل 

والجناب المشتھرة آثار محاسنھ سعادتلو محمد باشا حافظ  
ثناء    أحاسنھأنوار    النتشرة بكل  ھو  حضرة   قمینمن 

تلك  دولتلو  حضرة  سرایة  حضرات  رئیس  سعادتلو 
 الماجدة خلیل آغا آمین آمین آمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳صحیفة 

 ذكر في حدیقة األخبار

لتحسین  محتاجة  نابلس  جھات  كانت  لما  أنھ 
مت  الزراعةأحوال   أفندي  سعاة عزت  البلقا صأخذ    ن رف 
المحاسن   الھمة یجري   من  أنھ  رأى  ولما  الباب  بھذا 
زرع قصب السكر الذي ینتج عنھ فوائد   الجدیدةوالفوائد  

إ البكلیة  مألوف لى صندوق  أنھا غیر  واألھالي ومع  ة  لدیة 
ور مثال وجود أراضي مناسبة لھا كالغ   في تلك األطراف

بجلب   سعادتھ  أمر  عشروأمثالھ  جملأحد  یافا   حمل  من 
باألجرة  معلم أحضره  بمعرفة  السكر وزرعھ  من قصب 

غور   أجرة   الضاریھفي  مع  المصاریف  جمیع  وبلغت 
أشھر   سبعة  عن  و  ۳۲۹۳المعلم  واآلن  ردت قرًشا 

طلوع   عن  المسرة  القاألخبار  المذكور ونبات  صب 
 وأوجب ذلك ممنونیة األھالي

ن األعراب من التجار وأھل الصناعة الموجودین في أ   
نابلس كانوا لحد اآلن غیر داخلین بأصول التحریر بسبب 

سعادة   الدقةعدم   أن  وبما  السابقة  المأمورین  من 
یعتنيالمتصرف   إلیھ  منافع   المومى  بازدیاد  ونھاًرا  لیال 

الخزینة وإجراء اإلصالحات الالزمة أجرى التحقیق على 
أصول التجا أحوال   في  وأدخلھم  الغرباء  واألصناف  ر 

و األمالك  قومسیون  بمعرفة  علیھم  ورتب  یركو التحریر 
بلغ  تمت جدید  سعادتھ    ۲۳۳۳ع  على  نثني  (فلذلك  غرًشا 

ھذه   على  الجزیل  األجر  بنوال  لھ  وندعو  الجمیل  الثناء 
 األعمال النافعة التي ھي لخیر البالد راجعھ)

                ۹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطائف       عدھا ألبیاتھ  المكنسة ألوالمطرب ولو وقف الفاضل على ھذه  ومن 
الدین   تقيالعید والد قاضي القضاة  و  دقیق المنقول ما حكي عن الشیخ مجد الدین بن  

و برحمتھ  هللا  كثیر رتغمدھما  كان  إلیھ  المشار  الدین  مجد  الشیخ  أن  وھو  ضوانھ 
استحقاقھم   قدر  على  لھم  یسعى  أصحابھ  إلى  لاإلحسان  یصلح  وفیمن  لحكم   فیمن 

ل طلبتھ  یصلح  بعض  فجاءه  إلیھ  لعدالة  لھ  الحا   رقةوشكا  فقال  الضرورة  وكثرة  ل 
الواكتب قص أتحدث مع  وأنا  یقبل األرض اتك  المملوك فالن  الطالب  لد فكتب ذلك 

بالظ  ومظرور  فقیر  أنھ  فلما وینھي  للشیخ  وناولھا  بالضاد  الحض  وقلیل  القائمة  اء 
ومن        قرأھا تبسم وضحك وقال یا فقیر سبحان هللا ضرك قائم وحظك ساقط

ھ هللا أنھ كان یھوى ابن خلكان رحم طائف المنقول عن قاضي القضاة شمس الدین  ل
بسط لھ الطرحة   یوم زارهعار الرائقة یقال أن أول  شبعض أوالد الملوك ولھ فیھ األ
ھذه   من  أعز  عندي  ما  فوقال  ولما  علیھا  من  طأ  منعوه  أھلھ  بھ  وعلم  أمرھما  شا 

 الركوب فكتب إلیھ 

 بأیسر مطلب  في حكم منكم    كموحقیا سادتي إني قنعت 

 ورأیتم ھجري وفرط تجنبي   إن لم تجودوا بالوصال تعطفًا  

 یوم الخمیس جمالكم في الموكب   ال تمنعوا عیني القریحة أن ترى

 ألقاه من كمد إذا لم تركب  تعلم یا حبیبي ما الذي  تلو كن

 لوالك لم یك حملھا من مذھبي  یت لي من حالة لرحمتني ورث

 كالغیھب ك التي وبلیل طرت  بوجھك وھو بدر طالع  قسًما 

 أخطارھا في الحب أصعب مركب          وبقامة لك كالقضیب ركبت من  

 د القدیم صیانة للمنصب ھع    اللو لم أكن في رتبة أرعى لھا 

 مؤنبيخلع العذار ولج فیك   لي كت ستري في ھواك ولذتلھ

 قد جن ھذا الشیخ في ھذا الصبي   ت بأن تقول عواذلي لكن خشی

 كشف القناع بحق ذیاك النبيّ   فارحم فدیتك حرقة قد قاربت 

قال الشیخ جمال الدین بن عبد القادر التبریزي الذي یھواه القاضي شمس الدین بن  
 ام عنده كنت أنخلكان رحمھ هللا الملك المسعود بن الملك الظاھر وكان قد تیمھ حبھ و

ال نبالعادلیة فتحدثنا في بعض  الناس فقال لي  ھنا وألقى م أنت ھلیالي إلى أن ذھب 
 قرظ وقام  فروة  عليّ 

 

لھبھ خلوة وما   بھ    تم  الخلیفة راعى ما ظفر  أن  ذلك  المذكور وسبب  الدین  مظفر 
عمھ المذكور والذي ثبت عند أھل التاریخ أن عمھ العادل ما فعل ذلك إال حسًدا لھ  

 المدبجة منسوبًا أزدى بالحدائق  على كمال أدواتھ وبالغة آدابھ وقیل إنھ كتب خًطا 

عان قال حضر شاب ذكي بعض مجالس األدب فقال  الریحان والریوحكى صاحب  
ما   قال تصحیف بعضھم  فخنتني  وكان   تصحیف نصحت  إسراعھ  فاستغرب  حسن 

أھل   من  شاعر  فاتھمبالمجلس  تصح  بلنسیة  ما  لھ  مختبًرا  وقال   بلنسیة ف  یالشاب 
فجعل   أشھر  أربعة  قال  ثم  ساعة  صدق    البلسنيفأطرق  تدعى   ظنيیقول  أنك 

 نسبة تى یضحك ثم قال لھ أشعرت أنت یا شاعر فقال لھ وأي  وتنتحل ما تقول والف
أربعة أشھر وبین   ف  بلنسیةبین  اللفظ فھو  یكن في  لم  إن  لھ  قام فقال  ثم  المعنى.  ي 

ذل یقول  و  فتنبھ  وھو  الحاضرین  وھو ف   نظربعض  سنة  ثلث  أشھر  أربعة  إذا 
 أالشاعر المنازع ومضى إلى الشاب معترفًا ومعتذرً  بلنسیة فخجلتصحیف 

 الشیخ بدر الدین الدمامیني أحجیة فقال بلنسیة نظمھوھذا المعنى في    

 في الورى تذكر   محاسنھا    أیا واحد العصر ما بلدة

 أربعة أشھر وحقك  صحیفھاحجى ما یرادف ت

 وب فقال لعمارة الیمني الشاعر أنھ مر بمص الفقیھومن الغریب ما نقل عن 

 إلى الشمال  ل تطویمینًا ال  منھ   صلبب یومد على صل

 والضالل  الغوایةدعاه إلى   ھ لعتاب قلب  نكس رأسو

نجم   الفقیھ وكان    الجماعة الغرماءفلم یمض ثالثة أیام حتى صلب بین القصرین مع  
شافعي المذھب من أھل السنّة قدم في دولة الفاطمیین   فقیًھا الدین عمارة أدیبًا ماھًرا  

فكان   بن زریكالصالح    ووزیرهالظافر    الفائزإلى الدیار المصریة وصاحبھا یومئذ  
أكرم   في  و  محلعنده  جانب  في    اتحدوأعز  اإلختالف  من  بینھما  كان  ما  على  بھ 

الیمن وعاد إلى مصر وأقام بھا إلى أن زالت دول الفاطمیین  العقیدة ثم رحل إلى  ة 
التي  بقصیدتھ  القصر  أھل  ورثى  أیوب  بن  یوسف  الدین  السلطان صالح  ید  على 

 أولھا

 طل رعتھ بعد حسن الحلي بالعو  د بالشلل رمیت یا دھر كف المج

 الملك من أبیات  ءنكتة أدبیة قال ابن سنا 

 

 

 



 قیل ٤صحیفة 

الذي نوھنا عنھ أوال في العدد الماضي    ریظ التقإن ھذا     
السید   النجیب والفاضل األدیب خاني زاده  الكامل  لجناب 

 عبد المجید أفندي

أت  بینا     قد  الفخر،  ھذا  الدھر، روح  من  حین  علیھ  ى 
یابس العود، یائس الوعود، لم یكن شیئا مذكورا، إذ ھبت 
فازدھرت  الغمم،  غائم  عنھ  وأذھبت  الھمم،  نسائم  علیھ 
العیون،  نظرات  بألوانھ  وأبھج  ثمراتھ،  وأینعت  زھراتھ، 
لھا كل شطر من  فذللت  الفنون،  ثمرات  أفنانھ  وأنتج من 

 وإن كانت أبیات  تاریًخا وتفریًظا لھا ھذه األبیات، 

 أھدا بدائع أطیب الثمراتیا من لنا في أشفق األوقات     

۱۲۹۲     ۱۲۹۲ 

 تدني لطیف أزاھر الجنات        حمًدا لما قّدمتھ بجریدة 

۱۲۹۲      ۱۲۹۲  

 فاآلن كان لنا الفخار لیزدھي  

 أدب العلوم معاشر السادات 

۱۲۹۲     ۱۲۹۲ 

 ي لھ اآلفاق بالنفحات تُسبال زال بالوفیق زاكي نشرھا     

۱۲۹۲      ۱۲۹۲ 

من مقلوب قرب التطویل   الوجل،ھذا وقد عرفت فاعل     
 حذر الملل، فأبقیتھ لمن لھ بذلك أمل، 

 

                                               ۱۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرات الفنون

 وجلّ  والحمد � عزّ 

 

الجمیل،   والشكر  الجزیل،  الثناء  منا  ولھ    متصفًا(قلت) 
 األشم،بالفضل األتم، والمجد 

 

من      األول  العدد  في  الموضوع  اللغز  حل  لنا  ورد  قد 
الشیخ   جناب  أن  وحیث  أدباء  في    ملحمجملة  الدین  تقي 

 ھذالبنان أرسل ال حلھ أوال وجب أن ندرجھ وھو 

 

وظھر  الفنون  ریاض  في  المعارف  شموس  بزغت  لقد 
ثمرات    تمذ أینعالموجود ما كان في خبایا الدھر مكنون  

و أغصانھا  أنوار  وزھت  صالحھا  وبدا  شعشع الفنون 
السعیدة    مصباحھا، طوالعھا  زالت  فوائدھا فال  وبدور 

السنیة ساطعة، یتفكھ الوطن بثمراتھا الزكیة النافعة، ولقد 
أي العدد األول منھا بالسرور وإذا بھ لغز تلقیت باكورتھا  

من قلم سیادة الفاضل األدیب األریب صوفي زاده محمد 
صالح أفندي فإذا ھو برق لمعت أنواره، ورفعت أستاره 
ثم  الفتح،  على  مبني  فعل  وھو  وسفح،  ناد  بكل  وأومض 
طرقًأ   جاء  ھاء،  من  وألف  حرف  من  حاء،  بأولھ  ألحق 

خره مؤخر عن ثانیھ بالوضع،  ماًء مالًحا على السواء وآ 
إلى   العین  أضیفت  ولما  اللمع،  فھو  أومض  إن  ومعناه 
البرقع، واختشاء  آخره من أضلع، ارتفع عن وجھھ ذاك 

 من التطویل واإلسھاب، اكتفیت 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳عدد 

 بیان ما تقدم بھذا الباب، لعلى مصادف للصواب 

 

 حوادث محلیة
رستم     الدولة  من حضرة صاحب  أمر  أنھ صدر  بلغنا 

الحكومة   مأموري  جمیع  إلى  لبنان  جبل  متصرف  باشا 
اللبنانیة بالمركز بأن ال یرسلوا الحوادث الواقعة إلى كافة  
الجرناالت وسبب ذلك على ما قیل أن البعض یحرر قبل 

 الوقوع أو خالف الواقع 

 

ال    زفاف  كان  الماضیة  الجمعة  لیلة  الكامل في  نجیب 
محمد   أفندي   أفنديفتولو  شكري  ابراھیم  المرحوم  ابن 

مجلس   صیداءمترجع  لھ   أیالة  فنطلب  سابقًا  الكبیر 
 الوفیقات والسعادة

 

تمشي  النساء  إحدى  كانت  بینما  الماضي  األربعاء  یوم 
على شاطىء البحر في جھة رأس بیروت إذ عثرت بذیل 

ت في البحر األرض فسقط   یكنس وراءھا ثوبھا الذي كان  
قبل أن یلم بھا أدنى ضرر   فأنقدھا فصادفھا أحد المارین  

قصري ومن یقول ألھلھ  فجازاه هللا تعالى خیًرا عن ذلك  
  أذیالكطویل 

      
 ) قباني  القادر  (عبد    

               ۱۱ 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتى بكت بدموعي أعین الزھر   مشبھھ وقفت بالربع أشكو فقد 

 ستعارتھا من المطر لرحمتي ال   تفسحھا لو لم أعرھا دموع العین 

 وقد قال 

 وجھك شمس نھاره جسدك   قدك غصن ال شك فیھ كما 

ال     إلى ھذا  المملوك طبعھ  مر مائال وخاطره في بعض األحیان علیھ سائال فنسج فوجد 
 ي ویصمیعم   الشيءعلى ھذا األسلوب. وغلب على خاطره مع علمھ أنھ المغلوب. وحبك  

أعماه   وأصمھفقد  المعتز   حبھ  البن  تقلیًدا  األبیات  تلك  في  اللفظة  تلك  نظم  أن  قالھا    إلى 
ي عورة ظھرت من أبیاتھ وأما المملوك فھ  جنب حسناتھر في  وحمل أثقالھا وھي زلة تغتف

غیر  فإنھ  بیتھ  في  الكنس  عن  المعتز  بابن  احتجھ  فیما  حجة  وال  بقولھ  الفاضل  فأجابھ 
 العمدةوال یقلد إال في الصواب فقط وقد علم مما ذكره ابن رشیق في  غلط  معصوم من ال 

یعلق معھ كتاب   تھافت طبعھ وتباین صنعھ ومخالفة وضعھ فذكر من محاسنھ ما ال  من 
ال تلبس علیھ الثیاب وقد تعصب القاضي السعید على أبي تمام فنقصھ بارده وغثھ ماومن  

 حقھ وقالحظھ وأما البحتري فأعطاه أكثر من 

 فؤادي ولكن للعتاب مواضع   ال شتفي ولو كان ھذا موضع العتب 

الملك استعمل    سناءابن    رأیتقال الشیخ صالح الدین الصفدي لما وقف على ھذا الفصل  
 قبحھ ھذه اللفظة في غیر ھذا الموضع ولم یتعظ بنھي الفاضل وال ارعوى وال ازدجر عما 

 بل غلب علیھ الھوى فقال 

 حندسھظالم على خد      عشقھیدي وخلصني من 

 ولحیتھ كانت المكنسھ    ست فؤادي من حبھ نك

الدین   الشیخ صالح  تقلیًدا    غفرقلت ما برح  لھ بذوق  الملك  كقولھ  هللا  ابن سناء  لما    عن 
الھجواستعمل   المشتملة على  الصیغة  بنھي    باعة  في ھذه  یتعظ  وال الفاضل  المكنسة ولم 

الملك   سناءالفاضل على ابن    أما نقضارعوى وال ازدجر عما قبحھ بل غلب علیھ الھوى  
على المكنسة  التيوجھ  بوضع  معشوقتھ  للعذار    ة  وأما یصح  فنقدشعور    بوجنھالیس  ح 

وضع مكنسة اللحیة على وجنة من طلعت لحیتھ وكان جائًرا على عاشقھ وسبكھا ھنا في 
 قالب الھجو فھو نوع من المرقص

 

 

 ل بیت الحسن منھ ویكنسیعزّ  وھذا الحسن باق فربما  صلیني

تب إلى ابن سناء الملك من جملة  فوقف القاضي الفاضل رحمھ هللا على ھذه القصیدة وك
البیت آیة القصیدة إال وتلي   ھذا  قلتما قلت ھذه الغایة أال وتعلمني أنھا البدایة وال  وفصل  

عیب في ھذه المحاسن إال   تبصرون والال  م أنتم   ھذا أ  أفسحرریھم من آیة  ما بعده وما ن
ل  فقد  وإال  األنام  وتقصیر  األفھام  الناس  قصور  والقصیدة   بماھج  دونھا  ما  ودونوا  تحتھا 

ردت أن أكنسھ من القصیدة فإن ولكن بیت یعزل ویكنس أ  فنھافائقة في حسنھا بدیعة في  
سناء   یر الئقة بمكانھا لفظھ الكنس غ ابن  نبفأجاب  ما  المملوك  علم  قد  قائال  ھ الملك 

لوك مشغوفًا بھذا أن یكنسھ من القصیدة وقد كان المم   یھ موالنا من أمر البیت الذي أرادعل
البیت مستحلیًا لھ معجبًا بھ معتاًدا أن قافیة بیتھ أمیرة ذلك الشعر وسیدة قوافیھ وما أوقعھ 

 في الكنس إال ابن المعتز حیث یقول  

 مكنوس  يوخدي من لحیت   وقوامي مثل القناة من الخط 

ھ فتتعسر خلف ھذا الرجل ویتعثر ویطلب مطالب  والمولى یعلم أن المملوك لم یزل یجري 
إلیھ طبعھ و سار إال إلى من دلھ   میلھعلیھ وتتعذر وما مال المملوك إال إلى طریق من  

 علیھ سمعھ ورأى المملوك أبا عبادة قد قال

 للتحبب لبین وأخرى قبلھا    سفحتھارة قد ویا عاذلي في عب

 طلب مني مذھبًأ غیر مذھبي وت

 وقال 

 قلت أھال ومرحبا إلیھ وإال   صبابة  ولھتني إال  وما زار 

فعلم المملوك أن ھذه طریقة ال تسلك، وعقیلة ال تملك، وغایة ال تدرك، ووجد المملوك أبا 
 تمام قد قال 

 سلم على الربع من سلمى بذي سلم

 ووجدتھ أیًضا قد قال

 خشیت علیھ أخت بني خشین 

وال یكاد یتجرعھ  ا عنھ ذوقھ وكان سمعھ  ا اللفظ طبعھ واقشعر منھ فھمھ ونبمن ھذ  فاشمأز
 ھ ووجد ھذا المبدع السید عبد هللا بن المعتز قد قال بسیغ

 


