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 حوادث سیاسیة
 جریدة الكونستیتیسیونالقالت 

 

سفیر  ھوھتلو  البرنس  بحضور  الجرائد  جمیع  نھجت  قد 
اإللیزه  محلة  في  مكماھون  المرشال  احتفال  ألمانیا  دولة 

الذكر واإلیضاح وھو   یستحق   فاتھا شيء في باریس لكن  
یح بأن  بعضھ  حريٌّ  عرفوا  ألنھم  بھ  العموم  علم  یط 

عشواء فرأینا أن  وأخذوا یخبطون برفع أخباره عنھ خبط  
أعظم  من  ھو  الذي  ھوھتلو  البرنس  أن  وھو  ھنا  ندرجھ 
سفراء ألمانیا قد كان عازًما على الرجوع ابتدآًء من مدینة 
مینیك إلى مدینة باریس لكن االمبراطور غیلیوم قد دعاه 
األیام  بعض  عنده  یلبث  أن  منھ  وطلب  حافلة  لولیمة 

ده أكثر من بضع فاعتذر لجاللتھ بأنھ ال یمكنھ أن یبقى عن 
ساعت فأكد علیھ االمبراطور أمره السامي أن یذھب إلى 
للمرشال  یؤكد  بالسالمة  إلیھا  وصولھ  وبعد  فرنسا 
والراحة  السلم  على  بالمحافظة  الصادق  قصده  مكماھون 
كالمھ  أردف  وقد  أوربا  عموم  اآلن  إلیھا  تحتاج  التي 

على شاھًدا  أنت  كن  بقولھ  إلیھ  المومى  حبي   للسفیر 
ووكالم مكماھون  للمرشال  بنوع خلص  عني  یال 

ھذه   إلظھار  جمھوریة خصوصي  لرئیس  القلبیة  المحبة 
 فرنسا

 

بین  المتبادلة  المحبة  خلوص  عن  الناشئة  الوكالة  فھذه 
أخذت   قد  إلیھ  المومى  والسفیر  قلب  االمبراطور  بمجامع 

ھذا السفیر العظیم فأوضحھا بأفصح عبارات أمام الدوك 
دوماجنتا الذي أخذتھ نشوة الفرح والطرب حینما طرقت 
مسامعھ وفي الحال مع شدة الحر ذھب وأخبر بھا رئیس 

رنسا فاقتبلھا بكل منة وتشكر ونسبھا لخلوص جمھوریة ف
ھذه   مثل  في  إلیھ  واردة  أنھا  والسیما  والوداد  الحب 

 األحوال واألوقات 

 ومة فرنسا مجتھدة ا األخبار الخیرة فقد أفادت أن حكأم

 

 سبوعصدورھا في یوم الثالثا من كل أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وتجارة وفنون وي على حوادث سیاسیة ومحلیة تإن ھذه الصحیفة تح

 

 

بعض  ذكرت  وقد  والمادیة  األدبیة  أحوالھا  بإصالح 
 الجرائد الشھیرة بھذا الصدد ما ھو

 

أن فرنسا وإن كانت ال تخلو إلى اآلن من اإلضطراب     
إال أنھا تظھر محالة بحسن الحال ألنھا أمكنھا أن تجري 
اعتراھا من  مما  النھوض  على  بھا  تقدر  التي  التوفیرات 
الضحالل  الكافیة  األخیرة  الحرب  في  والخسائر  الرزایا 

أن فر أمة ومن یظن  نسا تصبح على ما ھي علیھ أعظم 
لغنى بعد أدائھا غرامات تلك الحرب او  ةالثرو  اآلن  من

الماضیة   األمم  تواریخ  في  نظیره  وجود  یتعذر  وھذا 
ھ على  الحال  دامت  فإذا  الخالیة  المنوال والدول  ذا 

برھة  بعد  فرنسا  أدبًا   تستصیر  اقتداًرا  وأكثر  أعظم  قلیلة 
ومادة من أیام االمبراطوریة بشرط أن تبقى مرتاحة من  

ال    القالقل یراقب  تزال  التي  ومن  حین  كل  في  تتھددھا 
ھا وأعمالھا یعترف علنًا بأنھا على جانب عظیم من  إجرآئ

لم   السیاسیة  اإلنقسامات  أن  غیر  والنشاط  والحزم  اإلقدام 
تزل تشوش أفكار رجالھا العظام ولوال ذلك لكانت أعظم 
شانًا وأشد عزًما واقتداًرا مما ھي علیھ اآلن وال ینكر أحد 

جاح ھذه األمة سبب نجاح العالم في التجارة مع ذلك أن ن 
قلناه  بما  یرتب  ومن  ذلك.  وغیر  والزراعة  والصناعة 
األخیرة  الحرب  قبل  التي  الماضیة  السنین  بین  فلیقابل 

ظھور   الفرق  لدیھ  فیظھر  السنین  ھذه  في وبین  الشمس 
 رابعة النھار 

 

 

 األستانة العلیة

 

بأن   األعظم  السلطان  موالنا  حضرة  إرادة  صدرت  قد 
بأعاله   جلیلة  بآیات  موشح  علم  الھمایونیة   الطرةیصنع 

وأن  ومرصعة  موشاة  وخلعة  ومحالة  مرصعة  وساعة 
یعقتسلم   السماحة  إلى حضرة  األشیاء  سفیر ھذه  بك  وب 

ال صاحب  لحضرة  یرسلھا  لكي  والسیادة كلشغر  شھامة 
 شغر الفخم یعقوب خان أمیر كا 

 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

 

 ثمرات الفنون قرش ونصفثمن كل نسخة من 

 

 

 ۱۸۷٥حزیران سنة  ۲۲و   ۱۰الموافق 

 

ف حضرة  وحضرة أن  األعظم  الصدر  دولتلو  خامتلو 
دولتلو صفوت باشا ناظر الخارجیة قد شرفا سفارة ألمانیا  
الكائنة في بك أوغلي ألجل زیارة فرانسوا فردریك ولي 

 عھد غراندوك مكلمبورغ

 

ا  نظارة  صاحب  لمعارف  أن  حضرة  أھدت  الجلیلة 
سماحة والسیادة یعقوب بك سفیر كلشغر ألف نسخة من  ال

مسلميالقرآ على  تتوزع  أن  ألجل  الشریف  كاشغر   ن 
 وبعد تمام الطبعة الرابعة تقدم لھم ألف نسخة أیًضا

 

مانیار موسیو  جناب  قبل    الذي  وأن  من  سفیًرا  تعین 
لدى  بالحضور  تمثل  السعادة  بدار  أمیركا   جمھوریة 

الحضرة الشاھانیة وقدم لھا تحاریر تعیینھ سفیًرا من قبل 
دولتلو  حضرتي  من  كل  حینئذ  حاضًرا  وكان  دولتھ 
صفوت باشا ناظر الخارجیة وسعادتلو منیر بك ترجمان 

 الدیوان الھمایوني

 

 ذكر في الجوائب 

ھرا اللیفانت  في  الطوابع لذكر  من  للدولة  المتحصل  دان 
واإلعالنات    أنشأتھاالتي   الجرناالت  على  حدیثًا 

لیرة في    ۲۰۰والحواالت وغیرھا في األستانة وحدھا بلغ  
 لیرة في السنة  ۷۳۰۰۰۰الیوم وھي عبارة عن 

 

أن دولة انكلترة عینت   لندرةذكر في بعض جرناالت     
سلطان   حضرة  بمعیة  الكرام  الذوات  من  زنجبار اثنین 

البارع  الفاضل  أحدھما  لندرة  في  إقامتھ  مدة  المفخم 
بادجر الذي كان توجھ إلى حضرة   الدكتور القس جورج

اللغة ال في  نبغ  ممن  وھو  فریر  بارتل  سر  مع  سلطان 
نظارة  مأموري  من  ھل  كلمنت  مستر  والثاني  العربیة 
الخارجیة أما مستر كرك قنصل دولة انكلترة في زنجبار 

 معھ قدممن   فإنھ من جملة

 



 قیل  ۲صحیفة 

 

 جمادى األولى  ۹من مكاتبنا في أزمیر بتاریخ 

لو حسن عوني توجھ بالسالمة حضرة أبھتلو دولت  الیوم   
بالمیاه  لالستحمام  فرنسا  قاصًدا  السابق  والینا  باشا 

 المعدنیة 

القیصرلي     باشا  أحمد  دولتلو  حضرة  شرف  وبتاریخھ 
 والیًا لوالیة أیدبن وحصل لھ احتفال یلیق بدولتھ

 

 مصر

 ذكر في الوقائع المصریة 

حضرة  من  السنیة  المعیة  إلى  وارد  تلغراف  صورة 
  ۹۲ربیع الثاني سنة  ۲۸قائمقام حكمداریة السودان في 

 

النیل مدیرسنارعلیوم تاریخھ ورد تلغراف من   م منھ أن 
لم   لغتب بالخرطوم  ولآلن  وثلثا  ذراعین  ھناك  زیادتھ 

 یتغیر لون البحر 

 

للخ المعلوم  جمیع  من  زراعة  أن  والعام  أراضي  اص 
على ال تتوقف  ثروتھم  أھلھا  ورفاھیة  المصریة  خدیویة 

المعلومة   أوقاتھا  في  المیاه  الحاجة  ورود  بقدر  وزیادتھا 
ال ھذا  للسرور فمثل  الجالبة  المھمة  األمور  من  تلغراف 

وح اإلنعام  ھذا  على  المنعم  وشكر  الموفور  مده  والحظ 
وز الدوام  على  نعمھ  توالي  واحدة على  دفعة  ھذه  یادتھ 

العفو إالق  الرغب  في  توقع  كانت  وإن  بالنسبة   ادة  أنھ 
زیادة  توجب  جمة  فوائد  فیھا  بوقتھا  األخبار  لتوارد 
ألھالي  بشرى  فیھ  السار  الخبر  ذلك  أن  وحیث  اإلحتیاط 
تعالى   هللا  شاء  وإن  بإدراجھ  المبادرة  لزم  عموًما  القطر 
من اآلن فصاعًدا كلما تحصلنا علیھ من األخبار في ھذه  

 التي ھي حیاة األنفس تبادر بشره بدون فتور المادة 

 

منذ أیام انتقل بالعز واإلجالل حضرة الجناب الخدیوي    
األفخم من سرایة عابدین العلیة إلى سرایة الجریدة البھیة 

 ومعھ رجال معیتھ وأقالمھا على العادة السنویة

 

ھي     التي  المھمة  بالمصلحة  المتعلق  التحریر  عرض 
ولدى  الخدیویة  الحكومة  على  مریوط  بركة  تدفیف 
قبلھا   األفخم  الخدیوي  الجناب  حضرة  على  عرضھا 

 واستحسنھا وسیشرع قریبًا في عملیتھا

 

 أخبار مختلفة 

غناتیف سفیر دولة روسیا الفخیمة قد تشرف أن الجنرال أ 
األعظم   موالنا  السعادة بمقابلة  صاحب  حضرة  بحضور 

 منیر بیك ترجمان الدیوان الھمایوني

 

من   الكیماویین  أنھ  بعض  اخترغ  قد  سنوات  أربع  نحو 
نوًعا من الحبر األسود من خواصھ أن یبقى ظاھًرا على 

 الورق

 ثمرات الفنون

 

نحو خمسة عشر یوًما وبعده ال یبقى لھ أدنى أثر ویعود  
كأنھ لم یكتب علیھ شي وكان القرطاس إلى لونھ األصلي  

تخلیص  األیام  تلك  في  المداد  ھذا  اختراع  من  المقصود 
و الدیون  أصحاب  مضایقة  من  وقد   السفاتجالمفلسین 

س من  أن ن طالعنا  األخبار  بعض صحائف  في  ونیف  تین 
الحكومة ألقت القبض على ھذا المخترع وأودعتھ السجن 

الجملة    لیجزى قصاصھ واآلن قد رأینا في إحدى الجرائد
 اآلتیة ونصھا  

 

قد  األیام  ھذا  في  والمدیونیین  المفلسین  لكثرة  نظًرا  أنھ 
المداد  یشرق  قرطاًسا  الورق  معامل  معلمي  أحد  اخترع 
بمدة یومین دون أن یشوب لونھ األصلى أدنى تغیر وھو 
یمیز  أن  یمكن  ال  بحیث  العادي  بالورق  شبیھ  ذلك  مع 

حیًحا قضینا العجب  اإلنسان بینھما فإذا كان ھذا الخبر ص
مضر  أنھ  غیر  اإلختراعات  غرائب  من  أنھ  حیث  منھ 

تحرز التجار    ارة واألشغال بین عموم البشر فینبغيبالتج 
والكتاب من ھذا الورق الذي یعدم الثقة واألمنیة ولینتبھوا 

 ألنفسھم من عواقبھ السیئة 

 

من   غفیًرا  جمھوًرا  أن  نابولي  أخبار  في  جاء  ومما 
أي  البركان  على  التفرج  بقصد  المدینة  ھذه  أمَّ  السائحین 
من  یقذف  البركان  فھذا  ھناك  الموجود  الناري  الجبل 
الذائبة  المعدنیة  والمواد  األحجار  من  كتال عظیمة  فوھتھ 
یرتعش  بھیجان عظیم  أخرى  ویثور  تارة  یخمد  أنھ  غیر 

 من یشاھده 

 

في   كوزن  ۳۰وأنھ  بجوار  ایطالیا  حكومة  ألقت  زه أیار 
اسمھ   بالسرقة  مشھور  خبیث  لص  على   كلھاتانو القبض 

وقطع   األھالي  قلوب  في  الرعب  ألقى  اللئیم  اللص  وھذا 
قتل  أنھ  عنھ  قیل  حتى  الجھات  تلك  في  الطرقات  علیھم 

وسلب  ٤۰ العمر    رجال  من  یبلغ  لم  أنھ  مع    ۳۰أموالھم 
 سنة

 

 الصداقة واإلتحاد

 ن الصداقة داعي اإلتحاد فإن إ

 أوى إلیھ صدیق عز سلطانا

 اوالمرء یسمو بإخوان الصفا شرفً 

 ویعتلي قدره فوق السھا شانا    

 

وسم الصدیق بھذا االسم في دعوى اإلخاء كما أن العدّو  
عْدًوا  علیھ  عدا  من  الظلم  في  الحد  لتجاوزه  بذلك  وسم 

بإ  علیكم  األثر  في  ورد  وقد  وعدآء  ا  الصدق  وعُدو� خوان 
السراء  في  وشركاء  الزمان  حوادث  على  معونة  فإنھم 
بالعداوة  بلي  اإلخوان  في  یرغب  لم  ومن  والضراء 
الدول  على  طرأ  ما  ذكر  اآلن  وغرضنا  والخذالن 

بعد  الماضیة   واإلنقراض  اإلضحالل  من  الخالیة  واألمم 
و سطوتھا اإلستقالل  سھام  األعراض   نفوذ  أقاصي  إلى 

ال بعین  نظرنا  لذلك وإذا  األعظم  السبب  وجدنا  بصیرة 
 التالشي ھو عدم اإلتحاد واألتفاق مع التدابر

 ۱۰عدد 

 

والتقاطع اللذین تعظم بھما عصا الشقاق وإذا أمعنا النظر  
في أسباب زوال الدول الماضیة كالرومانیین والمصریین  
فال  الحالي  عصرنا  بحوادث  حوادثھم  وقابلنا  والیونانیین 
لكن  أحوالھم وعاداتھم  أقدمیة  بسبب  منھا على شي  نقف 
  إذا دققنا النظر وأعملنا بصائر الفكر في أسباب اضحالل 

األندلس  بالد  في  سلطتھا  استقرت  التي  العربیة  الدول 
تلك  تصور  من  نقف  سنة  سبعمائة  نحو  من  وغیرھا 
بسبب  بھا  ألم  الذي  العظیم  الضرر  نتیجة  على  القضایا 
التي   واإلتفاق  اإلتحاد  وعدم  واإلنشقاق  اإلختالف 
استحوذت على الدول اإلسالمیة في ذلك الحین وأوقعتھا 

والعذاب   البالیا  اإلسالمیة في  األندلس  دولة  فإن  المھین 
في ابتداء تأسیس مبانیھا وتشیید عظمة معالیھا قد نشرت 
بأسره  العالم  أدھش  ما  والمعارف  العلوم  فنون  من 
قدره  ورفعة  شأنھ  بعز  المعتبرة  التواریخ  كتب  وشھدت 

مما دھم ذلك من ابتالء الملوك والوزراء   أواه وأسفاهلكن  
ا من  والنھي  األمر  والتنعم وأولي  الترفھ  من  ألمراء 

السیآت  ارتكبوه من  بما  الملك  وتبدیل حسنات  بالشھوات 
سوق  ونفاق  الشقاق  على  أنفسھم  حمل  بما  فتنافسوا 
العدوان والنفاق حتى أنزلھم اإلسبانیول من معاقل ملكھم 
الفرص  استغنموا  حیث  ھلكھم  حیاض  وأوردوھم 

 بمحووجرعوا الدولة اإلسالمیة الغصص وتجاوزوا الحد  
التي   الممالك  تلك  بھرسم األسالم من  مئین من   انتعشت 

في السن مختفین  وقتئذ  اإلسبانیول  كون  مع  واألعوام  ین 
من   شي  في  لھم  ولیس  األقطار  تلك  من  شاھقة  جبال 

 العلوم والمعارف أدنى سھم یصیب غرض األوطار 

  البقیة لآلتي 

 

 

محمد   الشیخ  زاده  منیر  الفاضل  األدیب  لغز  صالح حل 
محمد  الشیخ  الفاضل  العالم  قلم  من  الحسیني  أفندي 

 أفندي نفاحة الحسیني النابلوسي وقد ألغز في الحل

 

 أتانا بدیع اللغز من خیر فاضل 

 بتوریة مع حسن معنى وتبیان

 أن قط رأسھ عاش سراج ففینا 

 وفي الناس راج أن یعود بإحسان 

 وما لفظة جاءت ثالثة أحرف

 جاني باسم تراھا وھي فعل كنا

 نبینا ومقلوبھا أوصى علیھ

 لنھي ضداناوعنھ نھى فاألمر و

 ل فھمي عن معانیھ فاعذرواتضاء

 وجودوا برمز یا أولي الفضل والشان

 

 

حل لغز األدیب كامل مفتي زاده علي أفندي المدرج في  
 العدد التاسع من قلم العالم األریب السید محمد سعید 

 



 قیل  ۱۰عدد 

 أفندي الجندي

 

أیھا األدیب الذي یسعى بخدمتھ القلم على الراس ویقوم     
خطیبًا على أناملھ في جامع البالغة كأنھ من بني العباس 

مسم الیزال  اسم  في  طاعة  ألغزت  في  خمسھ  مقیًما  اه 
القاري   ومنفقًاالباري   لخدمة  تجرد  إذا  النفیسة  أنفاسھ 

جود   وطالما  المثاني  رنات  تطربھ  ماال  صریره  یطرب 
د والوصب  یھ الجمیل أي المثاني ال یعرف الكالتالي بسع

الذكر  في  بھ  القسم  ورد  التعب  ینكر  للراحة  وبمالزمتھ 
بما   الضمیر  عن  یترجع  وھو  نون  بعد  بھ   یتفجرالحكیم 

عیون   اآلداب  ھو   یھجولریاض  بل  أبكم  أنھ  مع  ویمدح 
لدیھ   والفصیح  الھجاء  ألحرف  حذفت   أعجممالزم  إذا 

ال   فثلثاهأولھ   بالقیام  فأمره  وسطھ  حذفت  وإذا  یوجد  لم 
عن فعل القلة بمن    ینبئوبحذف آخره یأمر بالقول و  یجحد

إذا   وھذا  طول  لدیھ  ولم   بنینا لیس  المسامحة  على  القول 
لم   إذ  والمكافحة  المباحثة  باب  في  ضم   ینبھندخل  على 

القاف أو تشدید الالم وال بد من ذلك لتصحیح الكالم وھو 
یترنم  كالعندلیب  الفنون  أفنان  وعلى  یتكلم  لسانھ  بقطع 

والشام  وبوجو قسطنطینیة  من  كل  في  حروفھ  بعض  د 
لھ   من  ینكره  ال  بغداد  لفظ  سوى  أقلیم  كل  في  وجمیعھا 
وإذا  الھمام  أیھا  بھ  ألغزت  ما  حل  ھذا  إلمام  أقل  بذلك 

 أردت التصریح بھ فقل ھو مفرد األقالم

     ۳۲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرات الفنون

 أدب النفس 

 صاحب المكرمة الشیخ للعالم العالمة الفاضل 

 إبراھیم أفندي األحدب 

للحسیب من األدب وال بغیة    ال حلیة لنفس الكریم أنفس   
اقضائھ من  مالك  أجمل  األدب  فإن  الطلب  ركاب   إلیھ 

أعز من  بھ  والتعلق  األخالق  أكمل   مكارم  وھو  األعالق 
زینة للنسب وبھ ینشب كفھ بكل فضیلة من لیس لھ نشب 

وفضل  بحلیتھ  تحلى  بفضیلتھ    ومن  العالم  نافست على 
نسمات   نفسھ الرضیة  بأخالقھ  وتعرفت  فخر  كل  األبیة 

فنون    األسحار  أفنان  بأیدي فضائلھ  النشر وھصر  الطیبة 
وعطف  لل ا شرفھ    بنسقطائف  توكید  على  فواضلھ 

عوارف المعارف فیزن أفعالھ بقسطاس الحجا ویسلك في 
الكر من    منكبًا م  منھج  طریق  یستخف   ھجا عن  فال 

إلى سخیف سافل وال یفوه بھجر   یمیلریف فاضل وال  بش
بالشریف  المستخف  فإن  األنام  ینكره  ما  یفعل  وال  كالم 
أبان عن   السخیف  إلى  مال  ومن  األصل  لؤم  یعرب عن 

قدره ومن فعل منكًرا   سقط ضعف العقل ومن فاه بالھجر  
واألدیب   ذكره  بما   یدأبقبح  ویتحفھ  الشرف  یكسبھ  بما 

أنحت من  نفسھ  بھ  في  ف  قال  ممن  كنت  فإذا  التحف  واع 
فقرالمعالي بكرمھ و  نبلھ غرضظلھ وأصاب   ممن    نبلھ 

 واعمل على شاكلتك   یماثلكھو لك ضد وأرغب بمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳صحیفة 

 

یبدر كما   مقال  قبیح  على  نفسك  وأنّب  تشاكلھ  من  یعمل 
الصدیق  تقریع  تأمن  عنك  یصدر  فعال  وسوء  منك 
على  یقتصر  ممن  تكن  وال  الكاشح  العدو  وتفنید  الناصح 
في  علیھ  مر  ما  یومھ  حالوة  في  یتذكر  وال  نفسھ  تدبیر 
وناٍس  الضالل  في  وقع  تدبیره  على  مقتصر  فكم  أمسھ 

أو في  مستقبلھ  أوقعھ  وإیاك لماضیھ  األحوال  حال 
واإلستخفاف بأمیر تقدم لھ الطاعة وتأوي إلى كنفھ في ما 

بك ذلك في ھوة الھوان ویعدل   ینوبك مع الجماعة فیھوي
بك العدل عن منھل المعروف واإلحسان وإذا انتظمت في  
سلك مجالس المراء والملوك فغض بصرك واحفظ لسانك 

عنھ الغیب  في  تفھ  وال  السلوك  بحسن  یخل  ال مما  ما  م 
تجسر علیھ في حضورھم أو تذكر في نادیك من أحوالھم 
المغیب  في  احترامھم  فإن  قصورھم  في  عنھ  تقصر  ما 
كاحترامھم وأنت في حضرتھم قریب على أنھ ربما كان 
حیاض  یوردك  مما  عنك  إلیھم  نقلت  عیون  علیك  لھم 
تناولھ   عند  فصم  للطعام  موائدھم  حضرت  وإذا  المنون 

یاك والشره إلى لذیذ ما على الخوان عن عموم الكالم وإ
وإذا   األلوان  بعد عنك من  ما  إلى  التطاول  الملك أو  أخذ 

وأق إلیھ  فاسمع  قولھ ببحدیثھ  عن  تبد  وال  علیھ  بكلك  ل 
اإلعراض أو تعارض ما یبدیھ بمثل تلك األغراض وإذا 
جعلك من خاصة أولیائھ وأھلك لإلنتظام في عقود جلساتھ  

 فال تؤمن على دعائھ إبًدا وال تشمتھ عند عطاس 

              ۲۹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أم  وكناھا  القھوة  ولیدتھ  وسمى  اإلطراب  أبا  وكناه  الشراب  عبده  وسمى  األفراح 
 نھى عن بطالتھ أم یؤدب على خالعتھ النشوة أی

ال لو نعت ھذا ألبي حنیفة ألقعده الخلیفة وعقد لھ رایة وقاتل تحتھا ت السؤفكتب تح
وھذه  أفعاال  األسماء  ھذه  اتبع  فإن  أركانھ  لقلبنا  مكانھ  علمنا  ولو  رأیھ  خالف  من 

فبا  الزرجون  ابن  لواء  وأقام  المجون  دولة  أحیا  أنھ  علمنا  استعماال  یعناه الكنى 
كن أسماء سماھا ما لھ بھا من سلطان خلعنا طاعتھ وفرقنا جماعتھ توشایعناه وإن  

 فنحن إلى إمام فعال أحوج منا إلى إمام قوال

بن      لعیسى  قال  بالناس  الحج  یرید  المنصور  جعفر  أبو  خرج  ولما  لطیفة  نادرة 
وعمك عبد   موسى الھادي أنت تعلم أن الخالفة صائرة إلیك وأرید أن أسلم لك عمي

الحج  إلى  المنصور  مضى  ثم  أمره  في  تجبن  أن  وإیاك  واقتلھ  فخذه  علي  بن  هللا 
المؤمنین   أمیر  أمر  أنفذت  قد  إلیھ  فكتب  ذلك  على  یستحثھ  الطریق  من  إلیھ  وكتب 

أنھ قتلھ ودعا عیسى   بن موسى كاتبھ وكان األمر بخالف ذلك فلم یشك أبو جعفر 
مھ وأمرني بقتلھ فقال لھ یرید أن یقتلك بھ فإنھ یونس فقال لھ إن المنصور دفع إلي ع

أمرك بذلك سًرا ویدعي بھ علیك عالنیة والرأي أن تستره في منزلك وال تطلع علیھ 
وقدم   ذلك  ففعل  سًرا  إلیھ  تدفعھ  وال  إلیھ عالنیة  دفعتھ  منك عالنیة  طلبھ  فإن  أحًدا 

یسألوا أن  أخاھم   المنصور أن یھب  المنصور فدس على عمومتھ من یحركھم  لھم 
یا  فقال  فأتاه  موسى  بن  بعیسى  علي  نعم  وقال  فأجاب  وكلموه  ذلك  ففعلوا  عبد هللا 
عیسى كنا دفعت إلیك عمي وعمك عبد هللا قبل خروجي إلى الحج وأمرتك أن یكون 
في منزلك مكرًما قال قد فعلت ذلك قال قد كلمني فیھ عمومتك فرأیت الصفح عنھ 

المؤمنی أمیر  یا  قال  بھ  تأمرنيفأتني  ألم  ثم   ن  بقتلھ قال ال بل أمرتك بحبسھ عندك 
بذلك وقد  أني أمرتھ  بقتل أخیكم وادعى  لكم  أقر  المنصور لعمومتھ إن ھذا قد  قال 
الناس  واجتمع  الدار  صحن  إلى  فأخرجوه  شأنك  قال  نقتلھ  إلیھ  فدعھ  قالوا  كذب 

عی فقال  لیضربھ  عیسى  إلى  وتقدم  سیفھ  وشھر  أحدھم  فقام  األمر  ال واشتھر  سى 
تعجلوا فإن عمي حي ردوني إلى أمیر المؤمنین فردوه إلیھ فقال یا أمیر المؤمنین 
إنما أردت بقتلھ قتلي ھذا عمك حیًا إن أمرتني بدفعھ إلیھم دفعتھ قال ائتنا بھ فأتى بھ 
فجعلھ في بیت فسقط علیھ فمات وكان المنصور قد وضع في أساس البیت ملًحا لما  

وأعده   عمارتھ  في  أساس شرع  في  الماء  أجرى  عمھ  فیھ  جلس  ولما  المعنى  لھذا 
 البیت سًرا بحیث

 

 

 

 

ما كان دینھ وما كنت وعدتھ قالت كنت وعدتھ قبلة ثم تأثمت منھا قالت عاتكة وددت أنك 
ت هللا تعالى وأعتقت عن ھذه فعلت وأنا كنت تحملت إثمھا عنك ثم ندمت عاتكة واستغفر 

 الكلمة أربعین رقبة

 ویعجبني قول أسامة بن منقذ في ابن طلیب المصري وقد احترقت داره   

 أنظر إلى األیام كیف تسوقنا قسًرا إلى اإلقرار باألقدار 

 ما أوقد ابن طلیب قط بداره ناًرا وكان حریقھا بالنار 

أن الوجیھ بن صورة المصري دالل بمصر كان لھ دار قلت ومما یناسب ھذه الواقعة     
 موصوفة بالحسن فاحترقت فعمل فیھا نشو الملك المعروف بابن المنجم 

 وللنار فیھا مارج یتضرم   أقول وقد عاینت دار ابن صورة 

 فعما قلیل في نھار یعدم  كذا كل مال أصلھ من نھاوش 

 فجاءتھ لما استبطأتھ جھنم   وما ھو إال كافر طال عمره  

بمصر     األدب  أھل  بعض  مع  الجزار  الحسین  أبي  قصة  تضارع  اللطائف  وھذه  قلت 
وكان شیخنا قد ظھر علیھ جرب فالتطخ بالكبریت فلما سمع أبو الحسین الجزار بذلك كتب 

 إلیھ

 من محب خال عن التنكیت   أیھا السید األدیب دعاء  

 ر فكیف أدھنت بالكبریت  شیخ وقد قربت من النا  أنت

قولھ     إلى  وانتھى  نونیة  بقصیدة  عباد  ابن  الصاحب  مدح  الزعفراني  القاسم  أبا  إن  قیل 
 منھا 

 صنوف من الخز إال أنا   وحاشیة الدار یمشون في  

  معن بن زائدة الشیباني أن رجال قال لھ احملني أیھا األمیر  فقال الصاحب قرأت في أخبار
فأمر لھ بناقة وفرس وبغل وحمار وجاریة ثم قال لو علمت أن هللا سبحانھ وتعالى خلق 
ودراعة  وعمامة  وقمیص  بجبة  الخز  من  لك  أمرنا  وقد  علیھ  لحملتك  ھذا  غیر  مركوبًا 
الخز  من  لباس  علمنا  ولو  وكیس  وجورب  وكساء  ورداء  ومطرف  ومندیل  وسراویل 

ء بن أیوب فقال رحم هللا ابن زائدة لو كان یعلم ألعطیناكھ وبلغ حدیث معن المذكور للعال
 أن الغالم یركب ألمر بھ ولكنھ كان عربیًا خالًصا لم یدنس بقاذورات األعاجم 

شعراء      أفحل  جریر  وكان  ونسیب  وھجاء  ومدیح  فخر  أربعة  الشعر  بیوت  إن  قیل 
 اإلسالم

 

 



 قیل ٤حیفة ص

طلعھ أنباء أھلھ وعیالھ  وال تسألھ عن أحوالھ وال تست  بدا
 (ستأتي البقیة) بتنمیق كالم     بسالم أو تفاتحھ  وال تبدأه

 حوادث محلیة

بیروت     في  اإلسرائیلیة  الطائفة  أن  نعلن  أن  یسرنا 
مباشرون فتح مدرسة عمومیة ألبناء طائفتھم تشتمل على 
تعلیم اللغة العبرانیة والفرنساویة واإلنكلیزیة واإلیطالیانیة 
والعربیة مع فنونھا والتركیة وإنقان الخط وعلم الحساب  

ركزھا وجعلوا م  بالدوبیا ومسك الدفاتر بالحساب المعرف  
في محلة األشرفیة وھي وطنیة أي لإلقامة والمنامة وقد 
وشروطھا   المدرسة  قوانین  یتضمن  إعالنًا  نشروا 
في  ھو  الذي  المشروع  ھذا  نجاح  فنتمنى  واصطالحاتھا 

 الحقیقة خدمة للوطن وإن كان مختًصا بإبناء طائفتھم 

أفندي     أحمد  عزتلو  لحضرة  الجمیل  الثناء  نقدم  وإننا 
 ل متصرفیة اللواء ورئیس مجلس البلدیة على ما أبازا وكی

شك تكسبھ  التي  المحسنات  من  شدد  أجراه  فإنھ  العموم  ر 
بعدم   التي  األقذار  من  والخارج  المدینة  بتنظیف  األوامر 
یسوء  ما  وجود  عدم  تعالى  كرمھ  من  نرجو  وجودھا 

 الجمیع فلذلك نشكر مسعاه ونطلب لحضرتھ بلوغ مناه

الواردة  أ    األخبار  الھواء ن  بخصوص  الشام  من  إلینا 
على   یثبتھنفي وجوده وبعضھا  صفر متناقضة أكثرھا یاأل

 قلة وبناء علیھ 

 

 

     ۳۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرات الفنون

خبر  من  أیام  عشرة  نحو  مضى  حیث  عدمھ  یترجح 
أعاذ هللا تعالى جمیع العالم من    لفشا وجوده فلو كان صدقًا  

 شره

في      الحریر  كیلو  بیع  قد  أنھ  تفید  األخیرة  األخبار  وأن 
بسعر   ذلك    ٥٥إلى    ٥۰فرنسا  ومن  أن   ینتجفرنك 

المواسم لیست جیدة ھناك بالنسبة للسنین الماضیة أما في 
حسنھا  من  تشكر  وقد  الجودة  بغایة  فإنھا  إیطالیا  جھات 

 جملة تجار یعتمد علیھم 

 

 مدنیت مصور 

مصور     اسمھا  جریدة  العلیة  األستانة  في  اآلن  تطبع 
منم فیھا  نشر  قد  الجریدة  وھذه  اآلن  دنیت  إلى  إنشائھا  ذ 

موالن حضرة  صور صورة  وعدة  األعظم  السلطان  ا 
ھم وسیدرج بھا الوكالء الفخام مع ترجمة أحوال  تلحضرا

وتراجم صور  الوكالء   أیًضا  حضرات  جمیع  أحوال 
اكتسبوا  الذین  وجمیع  العظام  العصر  ورجال  الفخام 
واألبنیة  المعابد  صور  مع  التاریخ  في  وشھرة  أعتباًرا 
الشھیرة بغایة التوضیح أما ثمن ھذه الجریدة فھو لیرتان 
عثمانیتان عن سنة واحدة ولیرة عن نصف سنة ونصف 

  ۸٥ة البرید  لیرة عن ثالثة أشھر ویضاف على ذلك أجر
قرًشا عن ثالثة   ۲٥قرًشا عن ستة أشھر و  ٤٥عن سنة و

یطلبھا  أن  فعلیھ  الجریدة  بھذه  اإلشتراك  أراد  فمن  أشھر 
إدارة   من  بجادة    المدینةراًسا  العلیة  األستانة  في  الكائنة 

   ٤٦ نومروالباب العالي 

 وقد ابتھجنا بإشراق محیاھا واستنشاق طیب ریاھا     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۰عدد 

اللطائف   ونزھنا  معین  ووردنا  ریاضھا  بحدائق  األحداق 
عزیزة  المثال  بدیعة  فوجدناھا  حیاضھا  مترعات  من 
المنال تستحق النشر في جمیع الممالك ویستنیر بَمطالعھا  
حجمھا  إلى  بالنسبة  المحرر  وثمنھا  حالك  كل  لُمطالعھا 
واعتبارھا قلیل لما اشتملت علیھ من الدقیق والجلیل وإنا  

الثناء  حقائق   نقدم  ومبدي  امتیازھا  لصاحب  والشكر 
الكامل  األدیب  جناب  مجازھا  سلوك  في  المعارف 

أعاد   الفاصلوالفاضل   الذي  ذاك  أفندي  عارف  محمد 
رسم الفضائل بما راح یبدي فإنھ أتى بما لم یسبق لھ مثال 
وأوضح طریق الفضل على أبدع منوال فنتمنى لمساعیھ 

 ي مراقي الفالح دوام النجاح والصعود إلى كل تقدم ف

 إعالن

ببیع ا    توكلت  قد  اللحام  بانشو  الخواجة  سفر  بسبب  نھ 
نس الذي یصلح لطقس جالبیانو الموجود عنده وھو من ال

سوریة فنرجو ممن لھم رغبة بذلك أن یشرفوا إلى محل  
وھناك   الطویلة  سوق  راس  في  الكائن  المذكور  الخواجھ 

 رنساوي فھوفلیرة    ٤۰یعرفون أن ثمنھ البیانو وإن كان  
 كاتبھ                                   إلیھا رخیص بالنسبة 

 میشال سعاده

 كیروز

 

 (عبد القادر قباني) 

 

       ۳۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فلما احتاج  العلماء وأھل الصالح حتى صار معدوًدا في األخیار  حسنت طریقتھ وعاشر 
فتوالھا فلما توفي تولى الجامع المذكور إلى خطیب رشح جانبھ للخطابة لكثرة الثناء علیھ  

بعده العماد الواسطي والواعظ وكان متھًما باستعمال الشراب وكان صاحب دمشق یومئذ 
الرحیم  عبد  الجمال  إلیھ  فكتب  أیوب  العادل  بن  إسماعیل  الدین  عماد  الصالح  الملك 

 المعروف بابن روتینة أبیاتًا وھي ھذه 

 حق لدینا وأبانھ   یا ملیًكا أوضح ال 

 لني منھ أمانھ   جامع التوبة قد حم 

 لح أعلى هللا شانھ  قال قل للملك الصا  

 حمد الناس زمانھ  یا عماد الدین ما من  

 س وضر وإھانھ  كم إلى كم أنا في بؤ  

 یعشق الشرب دیانھ  لي خطیب واسطي 

 ل یغني بجفانھ   والذي قد كان من قب  

 نا وال أبرح حانھ  فكما نحن وما زل 

 ل واستبق زمانھ   مط األو ردني للن

ومن لطائف المنقول أن بثینة وعزة دخلتا على عبد الملك بن مروان فانحرف إلى عزة    
 وقال أنت عزة كثیر قالت لست لكثیر بعزة لكنني أم بكر قال أتروین قول كثیر 

 ومن ذا الذي یا عّز ال یتغیر   وقد زعمت أني تغیرت بعدھا 

 أروي قولھقالت لست أروي ھذا ولكنني  

 من الصم لو تمشي بھا العصم زلت         كأني أنادي أو أكلم صخرةً 

ثم انحرف إلى بثینة فقال أنت بثیة جمیل قالت نعم یا أمیر المؤمنین قال ما الذي رأي فیك 
ى لھج بذكرك من بین نساء العالمین قالت الذي رأى الناس فیك فجعلوك خلیفتھم ت جمیل ح

ضرس أسود ولم یر قبل ذلك وفضل بثینة على عزة في الجائزة قال فضحك حتى بدا لھ  
 ثم أمرھما أن یدخال على عاتكة فدخلتا علیھا فقالت لعزة أخبریني عن قول كثیر 

 وعزة ممطول معنى غریمھا   ى غریمھ قضى كل ذي دین فوف

 

 ح وسقط البیتال یشعر بھ أحد فذاب المل 

تقلت من خط      ما صورتھ  بن خلكن  الدین  القضاة شمس  قاضي  ونقلت من خط 
الشاعر  البلنسي  الدقاق  ابن  أن  تاریخھ  مسودة  من  العدیم  بن  الدین  كمال  القاضي 

ویشتغل اللیل  یسھر  كان  یا   المشھور  وقال  فالمھ  فقیًرا  حداًدا  أبوه  وكان  باألدب 
العلم  في  برع  أنھ  فاتفق  علیھ  تسھر  الذي  بالزیت  لنا  طاقة  وال  فقراء  نحن  ولدي 
قصیدة  بلنسیة  صاحب  العزیز  عبد  بن  بكر  أبي  في  وعمل  الشعر  وقال  واألدب 

 مطربة أولھا

 وبدر تم قط ال یحجب    یا شمس خدٍر ما لھا مغرب 

 وقال منھا

 أین استقرت بعدنا زینب  تك هللا نسیم الصبا  ناشد

 أوال فماذا النفس الطیب   لم تسر إال بشذا عرفھا 

حجره  في  فوضعھا  حانوتھ  في  جالس  وھو  أبیھ  إلى  فجاء  دینار  ثلثمائة  لھ  فأطلق 
 وقال خذ ھذه وابتع بھا زیتًا 

عمر بن د العزیز بن الفضل قال خرج القاضي أبو العباس أحمد بن  حكي عن عب   
شریح وأبو بكر بن داود وأبو عبد هللا نفطویة إلى ولیمة فأفضى بھم الطریق إلى 
مكان ضیق فأراد كل منھم تقدیم صاحبھ علیھ فقال ابن شریح ضیق الطریق یورث 
سوء األدب فقال ابن داود لكنھ تعرف بھ مقادیر الرجال فقال نفطویھ إذا استحكمت 

 المودة بطلت التكالیف 

لط     كومن  أنھ  المنقول  فیھ  ا ائف  تجمع  خان  المحروسة  دمشق  ظاھر  بالعقبة  ن 
أسباب المالذ ویتفق فیھ من الفسوق والفجور ما ال یحد وال یوصف فرجع ذلك إلى 
أبي الفتح موسى بن أبي بكر العادل بن أیوب الملقب باألشرف فھدمھ وعمره جامعًا  

 فیھ نا وسماه الناس جامع التوبة تاب إلى هللا وأناب مما ك 

وجرت في خطابتھ نكتة لطیفة وھي أنھ كان بمدرسة الشام التي خارج البلد إمام    
التي  وھي  المالھي  من  بشيء  یلعب  زمان صباه  في  كان  إنھ  قیل  بالجمال  یعرف 

 تسمى الجفانة ولما كبر 

 

 


