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 ۱۲۹۲رجب سنة  ۹بیروت یوم الثالثا في 

 

 حوادث سیاسة
 

 قیة الدولالنمسا وب

 

إلى ھذه    ۱۸٦٦قد اشتغلت جمیع دول أوربا من سنة     
التي  الحربیة  المواد  واستحضار  الجیوش  بتدریس  األیام 

سنة   منذ  بذلك  شغلھا  تزاید  وقد  إلیھا  إلى   ۱۸۷۰تحتاج 
وھوالندا  وبلجیكا  وایطالیا  روسیا  دول  ابتدأت  وقد  اآلن 
وسویسرا الخ بتحصین حدودھا وبالمحافظة على ممالكھا 
تحصنت  والدول  الممالك  كل  أن  األخبار  أفادت  وقد 

یھ حصینًا منیعًا وإن كان السلم على ما یقال ناشًرا جناح ت
ر ببال (كذا قالت جریدة  اآلن وإنما سوف یُرى ما لم یخط 

الكازت دومكدیورك) وحیث أن دولة النمسا ھي أول من  
بأن  أمالً  بالدھا  في  والتحسین  التحصین  طریق  سلك 
لتأخرھا  سببًا  كان  ممن  الثأر  ألخذ  فرصة  لھا  تسنح 

ف ذلك وھوانھا  بعد  سیكون  بما  الدول  بقیة  شعرت  قد 
ھا تترقب جاراتھا وتضطرب ألدنى حركة ن وأخذت كل م

المادیة  قواھا  جمعت  قد  النمسا  دولة  لكن  منھا  تحدث 
غوائل  فیھا  ألقتھا  التي  الھوة  تلك  من  ونھضت  واألدبیة 
حرب بروسیا وقد قال وزیر حربھا أن لنا من من القوات  

ل بھ قتال األبطال إذا (ال سمح اآلن ما ھو كاٍف ألن نقات
هللا) تغیرت الحال الحاضرة. وال یوجد من ینكر ما كانت 

العزّ  القیصریة من  الدولة  والجاه والقوة وغیر   علیھ ھذه 
 ـ بنا المقام عن شرحھ إذا أردنا بیانھُ أھ  ذلك مما یضیق 

 

 فرنسا
 أن دولة فرنسا وإن كانت إلى اآلن مثقلة بما تحملتھُ    

 صدورھا في یوم الثالثا من كل أسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وي على حوادث سیاسیة ومحلیة وتجارة وفنون تإن ھذه الصحیفة تح

 

 

من الغرامة فھي لم تزل تجرى أحسن مجرى في أحوالھا  
ومصاریفھا وما ذلك إال ألن دخلھا یزید على مصارفھا 
الجیوش  أمراء  إلى  حربھا  وزیر  حرر  وقد  بأضعاف 

 الحكام الشرعیین التلغراف اآلتي وھاك نصھُ وإلى 

 

العساكر     إلى جمیع  أشھر  ثالثة  إعطاُء معاش  یقتضي 
الفرنساویة البعیدة المحالت ودفع أجرتھم إلى آخرھا مع 
وذلك  والقواد  الحكام  طلب  بموجب  المرور  ورقة  أجرة 

 لیشاھدوا عیالھم وأھلھم

 

 ترالنكإ
دولة انكلترا ھي من قالت جریدة الكونستیتیسیونال أن     

الغنى  الالتي أصبحت اآلن على جانب عظیم من  الدول 
بعض  قول  التیمس  جریدة  أنكرت  قد  ولذلك  والثروة 
الجراد الالتي خالفت في ذلك. فقالت أن الدولة المذكورة 

الدیون على أنھ  ھي بغایة االحتیاج لما ینشلھا من ورطة  
ن الثروة وقد نشرت جرائد كثیرة مالیتھا ما لھا م  ال ینكر

مفتقرة  أنھا  زعموا  الذین  على  أُنكر  ما  وأظھرت 
 ومحتاجة 

وقالت جریدة لیفانت تیمس كل من یفوق سھام ھذره على 
سترد  الدیون  حمل  شغلھا  الالتي  الدول  من  بأنھا  الدولة 
القوة  الدولة من  لھذه  بالتفصیل ما  في نحره وترد  سھمھُ 

ة مالیتھا وغناھا. ولسنا نبالي بقول بعض الجرائد من جھ
التي ال اعتبار بھا في مصاف الجرائد الجلیلة التي تأتي 
بأخبار صادقة مؤكدة بالبرھان والبحث والتنقیب وال نعلم 
من  تأتیھ  فیما  الصدق  تدعي  وھي  آراؤھا  تضل  كیف 
األخبار فیناًء على ذلك وجب أن نقول أن كالمھا صادر 

 نور غشى على عیونھا أن تبصرمى عن غرض أع

 

 السنة االولى

 

فمن  األسبوع  في  مرة  تنشر  الفنون  ثمرات  إن 
مطبعة    أرادھا من  في فلیطلبھا  الفنون  جمعیة 

الساداتبیروت   سوق  في  وفي   الكائنة  حماده. 
ت الذین  الوكالء  من  في  الجھات  أسماؤھم  ذكر 

 وجود محل عند آخر الصحیفة 

 

 

 اإلشتراك تدفع سلفًاقیمة 

 

 

 

 ثمن كل نسخة من ثمرات الفنون قرش ونصف

 

 

 ۱۸۷٥آب سنة  ۱۰و  ۲۹الموافق 

 

 ـ الحق وحجب بصائر كتابھا أن نتصور كنھ الصدق. أھ

 

أفندي      خلیل  عزتلو  جناب  من  التحریر  ھذا  إلینا  ورد 
 الخوري مدیر مطبوعات والیة سوریة الجلیلة 

 

  ۲قد نشرتم في جریدتكم تاریخ    (بعد الترجمة) 
عدد   أن    ۱٦رجب  بھ  ذكرتم  الشام  أخبار  في  فصال 

مأموري األعشار في حوران دخل بعض القرى وأجرى 
التشدید والضرب فقام علیِھ أھلھا وطردوه وامتنعوا عن  

في   ودخلوا  واتحدوا جمیعًا  علیھم  ما  إدفع  ولما اللجا  لخ 
الكیفیة  بإفادة  بادرنا  التصحیح  یستلزم  الخبر  ھذا  كان 

أعشار حوران مأمور  أن  سلوكھ   وھي  في  الشدة  أجرى 
ذلك عن  القرى   فنتج  مشایخ  بعض  مع  المنازعة  وقوع 

لتحریك  األراجیف  ینشرون  المذكورون  المشایخ  فأخذ 
عزتلو  بذلك  علم  ولما  مرامھم  ترویج  ألجل  األھالي 
لمركز  إلیھ  الموما  المأمور  استجلب  حوران  متصرف 
شمل  وحینئٍذ  المقتضیة  التحقیقات  إجراء  ألجل  اللواء 

إلى  المش جمیعھم  فجآء  المسئولیة  وقوع  من  الخوف  ایخ 
وتعھدوا  واألمان  العفو  وطلبوا  واعتذروا  اللواء  مركز 
بإعطاء أعشارھم الدرعیة بزیادة قلیلة عن السنة السابقة  
وجرت  القرى  مشایخ  جمیع  من  تعھد  سندات  أخذت  ثم 
من  أحد  یدخل  ولم  المطلوب  الوجھ  على  القضیة  تسویة 

نشر   نؤملوألجل بیان واقع الحال    ا اللجأھل القرى إلى  
رجب   ٦جنابكم                    في    الشقة بغزتةھذه  
 ۹۱تموز سنة  ۲٦وفي  ۹۲سنة 

 

 أخبار مختلفة 
 اإلنكلیزي زعمت بعض الجرناالت اإلنكلیزیة أن البابور



 قیل ۲صحیفة 

 

إلى جزائر   توجھ  المشار   الفیجيالذي  الدولة  أعمال  من 
علة   بھ  كان  حد إلیھا  وإلى  األھالي  بین  ففشت  الجدرى 

اآلن توفي بھا نحو خمسین ألف طفل من أھالي الجزائر 
 المذكورة

 

بسبب الطوفان الذي حصل بأطراف جنوب فرنسا وما    
تكرم حضرة  قد  األھالي  على  األضرار  من  منھ  حصل 
نجلھُ   وتكرم  فرنك  آالف  عشرة  بمبلغ  المعظم  الخدیوي 
آالف  بخمسة  باشا  توفیق  محمد  دولتلو  حضرة  الكرم 

جملة   من  وھذا  المصابین  إعانة  حضرة   مأثرفرنك 
ون األالخدیوي  اللذینجلھ  بمواقع   كرمین  یبالیان  ال 

بدو وقفا  مكان  أي  في  بین  المعروف واإلحسان  تفرقة  ن 
بھ الروابي والبطاح یعم سیغیث الذي  المذاھب األدیان كال

زالت   یھميو فال  واألرواح  األجسام  ینعش  بما  وابلھ 
 أیادیھما مخلدة البقاء تنوب لراجي نداھا عن صي االنداء

 

وقد بلغنا أیًضا أن حضرة دولتلو إسماعیل صدیق باشا    
وإغاثة  بالمعروف  عرف  ممن  وھو  فرنك  بألف  تكرم 

 الملھوف دام مشكور المساعي مجیبًا دعوة الداعي

 

التي صدرت      الحربیة  والمھمات  السنجق    عواطف أن 
 یعقوب  سیادتلوموالنا السلطان األعظم على أمیر كاشغر  

صاحب  مأموره    تسلمھا خان   السعادة  بدار  المخصوص 
 الخلعةالسماحة والسیادة یعقوب بك أفندي وسیتسلم أیًضا  

إلیھ  المشار  الخان  لحضرة  بعملھا  الشروع  صار  التي 
 حیث قریبًا یتم عملھا وھو یرسلھا لحضرتھِ 

 

أفندي      وإسماعیل  أفندي  ویوسف  آغا  یوسف  وأما 
الم أمیرھا  جنود  تعلیم  كاشغر ألجل  في  شار الموجودین 

رتبة   إلى  منھم  واحد  كل  رقي  فقد  آغاسي إلیھ  قول 
المجیدیة  نشان  وتسلم   وأعطي  الخامسة  الرتبة  من 

 المومى إلیھ  براءاتھا حضرة یعقوب بك

 

الوالیات صدرت     المعادث في  لكثرة ظھور  أنھ نظًرا 
األرادة السنیة في السنة الماضیة بتشكیل مكتب من إدارة 

مھندسی تعیین  ألجل  تحصیل المعادن  بعد  الكفاءة  بھم  ن 
الذین دخلوا في الفنون الالزمة وقد صار   امتحان بعض 

مقدمات كل فن وحیث حل موسم اإلمتحان ذلك وحصلوا  
الماضي   الثالثا  یوم  إمتحانھم  جرى  سنة  كل  في  المعتاد 
وناظر   المالیة  ناظر  حضرات  الدولة  أصحاب  بحضور 

أ أحد  باشا  وأدھم  باشا  العمومیة جودت  عضاء  المعارف 
الدولة  المكاتب  شورى  وناظر  الخاقاني  الدفتر  وناظر 

العمومیة ودولتلو غالب باشا فأجابوا عن كل مسألة سئلوا 
ال والمواد  والطبیعیات  والجبر  الھندسة  من  عدنیة معنھا 

بوجھ الصحة أحسن جواب وجربوا المواد المعدنیة عدة  
مرار فوجدوا الجمیع محسنین ماھرین بما حصلوه بظل  

 رة الشاھانیة الظلیل الحض

 

من أنھُ صار تبدیل   باریزأن ما نشرتھُ بعض جرائد      
 بأنھُ ال یوجد اآلن   التیمسكذبتھ جریدة  إیتالیا في وكالء 

 ثمرات الفنون

 

 سبب یوجب التبدیل

 

صار      إیتقد  مصارف  میزانیة  بنشر  التي قرار  الیا 
المالیة   ناظر  الثالثة من طرف  الدفعة  بمعرفة  نظمت في 
 مجلس الملة بعد إجراء التدقیقات علیھا باألطراف 

 

الالئحة      اإلصالحات أن  بعض  بحق  تقدمت  التي 
األعضاء   بعض  ورد  ما  للمذاكرة  ملتزًما طرحت  نطقًا 

 فیھا ما أدرجص بخصو

 

جریدة      فيوفي  أنھ  ذلك  على  عالوة  الیوم    التیمس 
توجھ  حزیران  شھر  من  عشر  والخامس  عشر  الرابع 

البابا في سرایا الفایكان لتقدیم سفر اء الدول إلى حضور 
الثالثة عشر   السنة  بحلول  إلیِھ  نطقًا التبریك  البابا    فأورد 

 یتضمن التشكر

 

 أخبار الجھات 
 من مكاتبنا في أزمیر

الثالث    الذین ارتدوا ربما یكون معكم خبر األشخاص  ة 
فھؤ مرعش  أھالي  واسم من  ھنا  إلى  جاءوا  الثالثة  الء 

كحالھ  أحدھم مصطفى وابنھ علي والثالث ما زال اسمھ  
مجھوال حیث تارة یقول أنھ حسن وتارة عبد الحمید فأما  
البصیرت  مخبر  أفاده  مما  على  ارتداده  فسبب  األول 
تخلیص إبنھ من سلك العسكریة وھو األصح وأما مردد  

دن ارتداده ألغراض  أن  لم  اإلسم فال شك  لما  فلذلك  یویة 
یحصل على طائل من مذھب البروتستنت خرج منھ إلى  
مذھب الالتین ولما لم یستفد شیئًا من ھذا أیًضا عدل عنھ 
الحكومة  أیام طلبتھ  إلى مذھب األرمن ومن نحو بضعة 
لم  وإنما  علیھ  تقدمت  لدعاوي  البروتستنت  رئیس  من 

تضى  یطلب من األرمن ألن البروتستنت أول من كفلھ فاق
أن تسلمھ للحكومة وھنا أبدى مزید التأسف على جمعیة 
اإلنجیل الذین تحملوا مشقات كلیة بحضورھم من لوندرا 
على  ومن  الجھالء  ھؤالء  حمایة  السعادة ألجل  دار  إلى 
شاكلتھم قبل أن تقف على سبب ارتدادھم وحقیقة أمرھم 
أو ألغراض  الحق  إما ألجل طلب  إرتدادھم  یكون  حیث 

فھؤالء جھالء أمیون ال قدرة لھم  ن كان األولدنیویة فإ 
بل  كاألنعام  فھم  وبراھینھا  األدیان  أدلة  في  النظر  على 
أضل وإن كان الثاني فال یوجد أدنى من شخص فعل ذلك 
أن  وأظن  اعتقاد  كل  من  والمطرود  المردود  ھو  فیكون 

توافق  البروتستنت  ھؤالء   الطائفة  ومثل  ذلك  على 
 یخل إرتدادھم باعتبار الدین برة بھم وال األشخاص ال ع
 الذي خرجوا منھ

 

عن      أخبرتكم  التي  الفرنساویة  الحربیة  والسفن 
حضورھا إلى ھنا سافرت إلى مرسیلیا قبل تاریخھ بأحد 
عشر یوًما بحسب طلب ورد لھا وقبل سفرھا بلیلة عمل 
متقنًا  بالو  فرنسا  جمھوریة  قنسلوس  جناب  لضباطھا 
الوالیة ورئیسھا وكثیر من   والي  الدولة  حضره صاحب 

 وقناصال الدول الفخام ونحو   أمراء البریة والبحریة

 ۱۷عدد 

     

وسرور  حظ  لیلة  فكانت  المدینة  أوجھ  من  مائتین 
 وانشراح وحبور

األھالي     فأخذ  فجأة  شخصان  مات  أیام  عشرة  منذ 
سواه  حدیث  كل  وقطعوا  ذلك  تأویل  في  یفیضون 

المعلوم وال حدیث اآلن   الھیضةواعتقدوا أنھُ من مرض  
 سوى خبر ذلك 

قورنتینا أحد رفكم یجري علیھا  تي تأتي من ط السفن ال   
 عشر یوًما 

أفنديعیّ     أدھم  عزتلو  سالنیك    ن  رسومات  معاون 
لرسوما  حضر مدیًرا  تاریخھ  أمس  وقبل  أزمیر  ت 

 یطالیاني بالوابور اإل

ة بوزطغسان بوفي ساعة تاریخھ حضر خبر عن قص   
أنھا احترقت ولم یسلم منھا سوى   أیدین  دائرة من والیة 

نحو  على  تحتوي  وھي  حولھا  بیوت  وبعض  الحكومة 
 ألفي مسقف 

   ۹۱تموز سنة  ۲٥في 

 

 

 من مكاتبنا بدمشق الشام 

 

مشیر     باشا  عزة  األكرم  الدولة  صاحب  حضرة  أن 
تعاطي   في  المجھود  باذل  السلطاني  الخامس  المعسكر 

حیم في رفع ذلك حمن الرّ الخیریة إلى الرّ   األدعیةأسباب  
الحادث العظیم من العموم وھو یبذل الصدقات والمبرات  

 إلى سائر الفقراء والمساكین

د    إلى  بك  تحسین  رفعتلو  جناب  نقل  المحاسبة قد  ائرة 
البیك   عوًضا  حضرة  أن  والشك  هللا  عطا  الخواجھ  عن 

السریلموا السیرة محمود  ممدوح  إلیھ  الناس  مى  وكل  ره 
و  تلج علیھ  وبصدقِھ   بحسنبالثناء  وظیفتِھ  بحق  قیامھ 

 بخدمة الدولة العلیّة فھو مستوجب للمكافأة السنیھ 

قد قّل وجود المرض في دمشق حتى أنھ یسوغ لنا أن    
 یكاد ال یكون لھ أثر  نقول (مبالغة) 

وقد رأینا أن بعض مراكز األطباء قد أبطلت وألغیت    
 بناًء على ما ذكرنا 

دم   شرع    من  فاًرا  كان  من  إلیھا بعض  بالرجوع  شق 
 وھذا یؤكد ما ذكرناه

     

بلغنا أنھ صدر أمر بإجراء (القرنتینا) على من یكون     
آتیًا من البالد البعیدة عن دمشق إال أن من كان سلیًما ال 
یمنع من الدخول إلى البلدة فنسألُھ تعالى أن یحمي سائر 

 البالد إنھ على ما یشاء قدیر 

 

تعالى      رحمتھ  إلى  الماھر انتقل  الطبیب  (الدوكتور) 
الباھر سعید آغا عوده وقد تأسف كثیر على فقده   الحاذق 

فنسألُھ تعالى أن یجعل الجنة مثواه فإنھ كان مھذبًا بارًعا 
علیھ كل من عرفھ وسیكون أخوهُ جناب (الدكتور)   یثني

 البارع حسین أفندي خلفًا لھ إن شاء هللا تعالى  الطبیب



 قیل ۱۷عدد 

 

قد   في    ذھب فإنھ  وانتظم  الخدیویة  الطبیة  المدرسة  إلى 
بلومھ) شھادة سلك تالمذتھا منذ مدة وقد بلغنا أنھ أخذ (د

ذن باستعداده واستحقاقھ لھذه الوظیفة وإجازة بھذا الفن تؤ
بصدد  اآلن  وھو  تقریبًا  أشھر  ثمانیة  نحو  من  البھیة 

العلیة ألجل    التوجھ األستانة  والر   تقییدإلى  جوع إجازتھ 
إلى دمشق وطنھ قلت قد بلغنا أن جناب البارع المذكور 
من المقدمین على أقرانھ وقد رأینا لھ أیًضا بعض تآلیف 

ببراعتھ   تشھد  ھذا   بفنھومباحث  مثل  نرى  أن  بدع  وال 
الخدیویة  المدرسة  من  الفواضل  درر  مقتبًسا  الفاضل 

بل ھي التي   العربیةالطبیة فإنھا أفضل مدرسة في البالد  
  ھا الناس من كل فّج عمیق فال برحت تحق أن یأتي إلیتس

 أیادي الخدیوي متواترة عدیدة ومآثره حمیدة 

 

المعلوم      المرض  ابتداء  بأول  نفعھ  شاھدنا  بما  (فائدة) 
المكرر  المقطر  النعنع  ماء  شرب  إلى  حاال  المسارعة 

ونعم   الحافظ  وهللا  مجرب  وربك وھو  األجل  الحارس 
 أرحم الراحمین

 

 ۹۲حزیران  ۲۹من مكاتبنا في حماه في 

 

الخامس     األربعاء  لیلة  في  وقع  األزلي  بالقضاء  أنھ 
من شھره حریق في دكان الشیخ عمر السراج والعشرین  

الجامع  منارة  في  تودي  حتى  لھیبھا  زاد  وقد  العطار 
واجتم  لھالجدید  واشتد  غیرھا  إلى  فتعدت  الناس  یبھا ع 

آغا عبد الواحد فتوّجھ  فأخذت الغیرة جناب محیي الدین  
لذلك  فأسرع  السواري  أمیراالي  عزتلو  جناب  وأیقظ 

جم فاجتمع  النفیر  بضرب  وذوي وأمر  العسكر  من  لة 
بالمیاه  بإطفائھا  وباشروا  النار  یالقي  ما  وھدموا  الغیرة 
الضرر  كاد  ما  بعد  إلیھ  الموما  بھّمة  اللطف  فحصل 

المذكور   أغلبیسري على   الجامع  الكائن بجوار  السوق 
والذي احترق دكان الشیخ عمر المذكور وعشرة دكاكین  

 أخر فنسألھ تعالى أن یعوض على الجمیع بمنّھ وكرمھ

 

 تابع رسالة أیدین 

 

ومّدة التدریس أربع سنوات تدریس بھا من العلوم   تلمیذًا
والكیمیاء   والتشریح  والطب  والبدیع  المنطق  العالیة 

ووالن والكرویة  الشخصیة  والحیاة  والطبائع   الجبرباتات 
العمومیة  والجغرافیة  العمومي  والتاریخ  والھندسة 
والفرنسویة  القدیم  الیوناني  اللغات  ومن  والموسیقى 
واالنكلیزیة والالتینیة والتركیة ومنھا مدرستان تشتمالن 
ثالث  بھا  التدریس  ومدة  تلمیذًا  وعشرین  خمسمایة  على 

ب یدرس  الصسنوات  والنحوھما  اللغة    رف  ومبادي 
األرتماتیقي أي الیونانیة والفرنسویة والتركیة ومن العلوم  

الرقم تاریخ    علم  مع  الخصوصیة  والجغرافیة  والھندسة 
الیونان والرومان األقدمین وجزء من علم الطبائع وعلم 

الدیني    الالھوت تشتمل على أربعة   وستة منھا واالعتقاد 
الذین سنھم    دادیة لألوالد الصغاركاإلعآالف تلمیذ وھي  

سنوات   ست  على فوق  یشتمالن  لإلناث  مكتبان  ومنھا 
وخ وثالثمائة  بنتً ألفین  وخا  مسین  ثالثمائة  مسون منھن 

أشعار  مع  والفرنساوي  الیوناني  اللغات  من  یدرسن 
 أومیروس ومن العلوم الحیاة والجغرافي العمومي 

 ثمرات الفنون

 

وعلم  و العمومي  المنالتاریخ  وتدبیر  واألدب    العفة زل 
والموسیقى والجبر   الطبیعة واإلنشاد والشعروالتشریح و

مبادي   اللغات  من  یدرسن  منھن  ألفان  الیوناني وغیرھا 
والنسج والنقش  والتطریز  الخیاطة  أش  ویتقّن  ذاك وما  بھ 

من سن  مسین صبیًا  ومنھا مدرسة تشتمل على مائتین وخ
  األحرف وأسماءھا ثالث إلى ست سنوات یتعلمون رسم  

أنھم   ذلك  الھجاء  وكیفیة  حروف  السكر  من  یصبون 
فیرونھا للولد في أول األمر ویسمعونھ إسمھا ویطعمونھ 
عن   ویسأل  نوعھا  من  الثانیة  المرة  في  ویرونھ  إیاھا 
إسمھا فإن أجاب أطعموه إیاھا وإال حرم من أكلھا فلذلك 

 ترى الولد

 (ستأتي البقیة)

 

 

 اللغز من قلم األدیب كاتب مجلسورد لنا ھذا 

 دعاوي الالذقیة على أفندي طومان

 

أیا من كوكب فھمھ قد أضاء ونبراس فضل علیھ مال    
كل  عن  وھو  انقضى  قد  حساب  رسم  أحیا  ومن  العضا 

یلجا  أنھ ھل  الحساب  فن  في  لھُ  شھد  ومن  معرًضا  قى 
   لبابالفرید لدى ذوي األ

مجموِعھ النصف   من  أسقط ما عدد إذا اعتراهُ الحذف و   
ذاك  أصل  ثمن  بِھ  وألحق  الربع  منھُ  إذا خرج  وأضعف 
مضى   قد  ما  ثمن  نصف  أیًضا  بالتنزیل  وأردف  الجمع 
وبعد ھذا اإلسقاط على التنزیل یبقى مُن عدد جزئي قلیل 
یا  العدد  ذا  فما ھو أصل  بقي إحدى وثمانون  ما  ومقدار 

نحفظھا  فطین فھذه الحسبة ومثلھا من رابطة تكون قاعدة  
كرًما  وضابطة   المنّة  فأنعم  ولجنابك  بالجواب  وفضال 

 ومزید الثواب

 

 الكتابة
للعالم العالمة الفاضل مكرمتلو شیخ إبراھیم أفندي 

 األحدب 

الوسائل    الكتابة    أعظم  وأنفس من  الشان.  علو  إلى 
 األسرار.  ----ئل التي یتحلى بھا اإلنسان. صاحبھا  الفضا 

الخاص ھوج ومرجع  األنام.  أنظار  ومطبخ  األخبار  ینة 
الحل   وإمام  الریاسھ.  وقطب  السیاسھ.  ومحرر  والعام. 
بالموجب  القول  یحسن  بالطرد.  العكس  ومصلح  والعقد. 
عند المراجعة بكل انسجام. ویستعمل األسلوب الحكیم إذا 
الشھب  جواري  ویستخدم  بإبھام.  توریة  عند  أشار  إذا 

ف برد المنثور. ویغایر بإنشاء البدائع حتى النثرة في تفوی
في  النظیر  ویراعي  النحور.  بقالئد  یزري  بما  شاء  إن 
براعات عباراتھ. ویأتي بحسن البیان إذا أراد التملیح في  
وتدرك  عنوانھ.  من  مكتوبھ  فیعرف  إشاراتھ.  تلمیح 
ترمقھ   ممن  وھو  إحسانھ.  استھالل  من  طلبھ  بارعة 

إ ویشار  المھابھ.  بنظر  ذكرت العیون  إذا  بالبنان  لیھ 
الكتابھ. ووصف الكاتب في ما غبر من الزمان. أجل ما 
وصف بھ صاحب السلطان. وھي تلي رتبة الوزارة في 

 تلك األعصار. بل طالما وصف صاحبھا بھا لمزید 

 ۳صحیفة 

 

المشھور.  الخط  صاحب  مقلة  ابن  كالوزیر  اإلعتبار. 
مأثور. وبین  وأبي إسحق الصابي ذاك الذي حدیث فضلھ  

عدھم  یستقصي  ال  ممن  وغیرھم  البواب.  وابن  وھب 
الدین  عند صالح  الفاضل  بھ  فضل  ما  وناھیك  حساب. 
لدیھ حاجة كانت  بنفوذه  أیوب. وطالما قضى  بن  یوسف 
اللفظ   بالكتابة مجرد تصویر  نعین  یعقوب. وال  نفس  في 
معان.   بدیع  أو  بدیع  بمعاني  تحلیھ  بدون  كان.  كیفما 

بدرر الرائع.  وترصیعھ  المحاسن   البیان  بدور  وإشراق 
أھل  أكثر  بھ  اكتفى  كما  المطالع.  استھالل  براعات  من 

 ھذا الزمان. ورأوا اإلكتفاء من أنواع

) بقیتھا(ستأتي   

 

 حوادث محلیة
الصدر     باشا  سعد  حضرة  واألبھة  الدولة  صاحب  أن 

یبذل  العظمى  الصدارة  مسند  تبوأَ  منذ  زال  ما  األعظم 
النجاح  قالئد  واألحكام  المصالح  أجیاد  یقلد  بما  اجتھاده 
فمن   الفالح  غایة  وارتقائھا  الدولة  لنمو  فیھ  بما  ویسعى 
العام  ھذا  في  نشرت  التي  الموازنة  رأى  لما  أنھ  ذلك 

بھا  كیس   ینقص  ألف  مائة  نحو  المصرف  عن  الوارد 
ھمتھ بما    وحمیتھالسامیة    أعمل    الخلل ذلك    یسدالباھیة 

الخطأ   من  المالیة  موارد  لجنة    والخطل ویصون  فرتب 
النقص  ذلك  یزیل  ما  لتدارك  الفخامة  ریاسة  تحت 

إرادة   المعاشات    تنقیحاتبإجراء    سنیةواستحصل  من 
الكریمة   نفسھ  وجعل  اوالمخصصات  في    لمطلع براعة 

إلى خمسین ألف غرش و سلك في ما ذلك فأنزل معاشھُ 
منھ بھ  ولم  یتعلق  ذلك  في  قدوة  لیكون  األقتصاد  یلحق  ج 

أحد   بمعاش  بذلك حیفا  فاكتسب  الصغار  المأمورین  من 
وج الثناء  أعالنجمیل  ذكر  مما  نشر  وقد  الدعاء   زیل 

األعظم    رسمي الصدر  معاش  أن  ألف   خمسون ملخصھُ 
الوال ومعاش  خمسة غرش  أحدھما  نوعین  جعل  ة 

ألفًا   كل شھر وعشرین  في  ألفًا  وثانیھما عشرون   غرش 
العمومیة  المعارف  وناظر  التجارة  ناظر  ومعاش 

العظمى   الصدارة  وناظر  ومستشار  الرسومات  وناظر 
ما   أما  ألف غرش  البلدة عشرون  وأمین  الخاقاني  الدفتر 

السلطانیة   بالسفراء  الفریتعلق  ومعاش  األجانب  قاء لدى 
بقدر  كان  حیث  ذلك شيٌء  من  ینقص  فلم  اللواء  وأمراء 
الحاجة وھكذا یكون حال الذین معاشھم بموجب مقاوالت 
ال یمكن إجراء ذلك فیھا ومعاش المأمورین والمتقاعدین  

غرش  يالذ آالف  ثالثة  فوق  نصف   یكون  منھا  ینزل 
فم ذلك  عن  منھُ الزائد  ینزل  آالف  أربعة  معاشھُ  كان  ن 

وال  ألف خمسمایة  منھُ  ینزل  آالف  ستة  معاشھ  ذي 
ابتداء  من  اعتباًرا  زاد  ما  في  الحال  وھكذا  وخمسمایة 
ھمة  انتجتھُ  الذي  التدبیر  ھذا  أحسن  فما  الحاضر  تموز 
العنایة  من  مساعیھ  زالت  ما  الذي  األعظم  الصدر  ھذا 
اإللھیة قرینة اإلسعاف واإلسعاد ومقاصد فخامتِھ الخیریة 

الب  نفع  فیھ  بما  أغراِضھ  مشفوعة  وجمیع  والعباد  الد 
في  یراهُ  ما  وكل  والوطن  الدولة  خیر  إلى  مصروفة 
مراقي فالحھا بأمداد الفتاح علٌي وحسن فال زال مشكور 
الرحیم  بتوفیق  األعمال  مبرور  لسان  بكل  المساعي 

 الرحمن 

 

 



 قیل ٤صحیفة 

 

الفضیلة      لصاحب  المجردة  أزمیر  مولویة  وجھت 
زاده محمد   منینيحضرة العالم الفاضل والنسیب الكامل  

الفرمان  إلیِھ  ورد  وقد  اللواء  تمییز  مجلس  رئیس  أفندي 
سنة   الثانیة  جمادى  عشر  بثاني  مؤرًخا   ۹۲العالي 

والمقامات  العالیة  للرتب  مستق  إلیھ  المومى  وفضیلة 
ا لما  نظًرا  واالستقامة السامیة  العفة  من  علیھ  شتمل 

وشنفت  اإلجماع  علیھا  وقع  التي  والشھامة  والدرایة 
فرائد التھاني وندعو لھ أن ینال   ھأثنیتھا األسماع فنقدم ل
 كما یحب غایة األماني 

 

بلغنا من أخبار نابلس وعكا وصور وصیدا أن الصحة     
د بھا جیدة وأنھا نقیة من ذلك الوباء وأما دمشق الشام فق

كأنطاك حلب  في  جًدا  خفیف  وھو  منھا  وما تالشى  یة 
حما  عن  جیدة  األخبار  مدینتنا زالت  وأما  وحمص  ه 

بیروت فالمصاب بھا من ذلك قلیل وھكذا الوفیات فنتأمل 
 من كرم الباري سبحانھُ أن ینعم بزوالھ

 

وردت إلینا رسالة من مكاتبنا بطرابلس الشام ما أمكن     
(وسندرجھا) ملخصھا تشریف درجھا اآلن لضیق المقام  

األ باشا  حقي  إبراھیم  الجدید سعادة  متصرفھا  كرم 
مالق وواحتفال  الكریمة  شیمِھ  على  الثناء  ونشر  ھو اتھ 

شك بترتیل  وخلیق  ثناء  بكل  وأن جدیر  مساء  صباح  رِه 
سعادة  وأن  المرض  ذلك  من  نقیة  طرابلس  مدینة 
اعتناء بكل  الالزمة  باالحتیاطات  جھدهُ  باذل    المتصرف 

وأنھُ جرت قاعدة التحفظ من جھة شرقي البلدة عند نھر 
البارد ومن جھة قبلتھا عند قریة الھري وفي جھة البحر 
ذلك  برفع  یمّن  أن  تعالى  نسألھُ  أیام  خمسة  ذلك  ومدة 

 الوباء وھو قادر على ما یشاء. 

 

فھمنا من سوریة حضور السید ھاشم الخراط أحد أھل    
السعادة  دار  إلى  ذھب  الذي  حلب  في  المعارف 
الستحصال رخصة رسمیة بإنشاء مطبعة في حلب ونشر 
والنجاح   التوفیق  لھُ  فنتمنى  ذلك  على  فحصل  جریدة 

 والصعود في مراقي الفالح 

 

ووجوده     الشام  من  المعلوم  المرض  لتالشي  نظًرا  أنھ 
إلیھا  خ الواردین  من  علیھا  التحفظ  قاعدة  أجریت  ارجا 

الزیتبیة  في  ذلك  مراكز  وجعلت  جمیعًا  األطباء  باتفاق 
وعند   الشاغور  جھة  من  النصارى  قبور  وعند  والربوة 
وأعلنت  السریحة  وباب  المیدان  طرف  من  العسالي 
الوالیة  طرف  من  المأمورین  إلى  بالتلغراف  الكیفیة 

إلی یقدم  فالذي  المذكورة الجلیلة  الجھات  أحدى  من  ھا 
شيء   كل  من  سالًما  وجد  فإن  معاینتھ  أكتفي تجري 

المعلوم ورخص لھ في الدخول ومن وجد بِھ أثر   بتبخیره
العود   على  لھ  قدرة  ال  ومن  أتى  حیث  من  أعید  شيء 
بیروت  ویح  قلت  القورنتینا  نظام  بحسب  وعولج  توقف 

نقیة من   التي لم تسعف آمالھا بمثل ھذا التحفظ لما كانت
بالتحفظ  شدد  واآلن  مطلقًا  بالبخور  اكتفى  بل  شيء  كل 
جھة   من  لھا  المجاورة  القرى  أطراف  في  حتى  منھا 
الجبل بدون مراعاة أصول التحفظ من إعداد محالت من 

وغیرھا لمن یرید الدخول بل یقام في الشمس كأنھ خیام  
 جاٍن جعل جزاؤه ذلك

 ثمرات الفنون

 

الشام    أنھ أصیبت بنت موسوي حالق    بلغنا من أخبار 
بالمرض المعلوم ففر أھلھا وتركوھا بعدما أحضروا لھا 
الطائفة   كانت  وقد  أطرافھا  بدلك  وأمرھم  حكیًما 
طائفتھم  من  بذلك  المصاب  یخدم  من  عینوا  اإلسرائلیة 

شائب  رفأحض واآلخر  شاب  أحدھما  اثنین  لھا  وا 
إلىتو العصر  من  بالدلك  فاشتغال  وفروا  معھا   ركوھما 

الشاب  نفس  مالت  حسناء  البنت  كانت  وحیث  المغرب 
بالدلك  یتدرج  وأخذ  بطریقة حسنة  الشائب  إلیھا فصرف 
أمر  كذا  فقال  ھذا  ما  لھُ  فقالت  الحمى  من  قرب  حتى 

ا في  وقع  حتى  فتركتھُ  بدلكھ الحكیم  واجتھد  لحمى 
فأقنعھا  دلك   فعارضتھُ  (من  فعل  ما  وفعل  الطبیب  بأمر 

ني مرات فاتفق ذھاب المرض داخلھ بشي أخر) نحو ثما 
بذلك ولما حضر أھلھا أخبرتھم بما جرى فرفعوا القضیة  
إلى قنصل دولة إیران البھیة حیث كان الجمیع من تبعتھا 
فأحضر الشاب وضربھ وھو اآلن محبوس عنده قلت ال 

ال أھلھا  لوم  بمقدار  الشاب  على  الذئب ذلوم  وكلوا  ین 
ین وال  الضرم  من  السعف  وأدنوا  یكون  بالغنم  أن  بغي 

 ي بما یفضي إلى مثل ذلكالتوقّ 

 

د تلغراف من األستانة العلیة مضمونھ أن بلغنا أنھُ ور   
في   الصحة  لحكیم  راجعة  والبر  الجبل  في  القورنتینا 
القورنتینا  أن  فھمنا  والذي  بستلوسھ  الخواجھ  أي  بیروت 

 في البر بدون رأیھ 

 

یوم الثالثا الماضي اتفق أھل حارة حریك على إجراء    
قورنتینا على المارة من جھة قریتھم بدون علمھم بأصل 
ذلك واستئذانھم من الحكیمة فمنعوا من یمر على الطریق  

أراد الدخول إلى قریتھم أم ال فحصل بسبب مطلقًا سواء  
العصي   أعمال  إلى  أفضى  المارة  وبین  بینھم  نزاع  ذلك 
وكاد یتفاقم األمر لو لم یتداركھ جناب األمیر سعید مدیر 
المتعدي  وأّدب  النزاع  ومنع  األمر  تالفى  فإنھُ  الساحل 
ورتب قورنتینا عن أمر دولة المتصرف األفخم ذا أھمیة 

 فنشكر سعیھ وحسن صرفھ بما فیھ كمال اإلتفاق

 

بشارة     مارون  األصفر  بالھواء  أصیب  أنھُ  بلغنا 
وزوجة التابعة   الخوري  الشیاح  محلة  من  إیلیا  جبرائیل 

ورنتینا مشددة بھا وقد قلساحل لبنان ومع ذلك فلم تزل ال
نفعھُ  بذلك  یرغب  المذكورة  المحلة  شیخ  أن  فھمنا 
إال  غني  أو  لفقیر  ورقة  یعطي  ال  فلذلك  الخصوصي 
بذلك  تسيُء  حیث  یكون  أن  ینبغي  ال  مما  وھذه  بشيء 

 الظنون 

 

 نون)(أسماء وكالء ثمرات الف

مركز  (في  الفنون)  جمعیة  مطبعة  إدارة  بیروت  (في 
لبنان خطار أفندي ثابت) (في قضاء الشوف محمد أفندي 
األسیر) (في دمشق الشام محمد رشید أفندي الجالد) (في 
القدس الشریف مصطفى أفندي مالكي) (في نابلس الشیخ  
أفندي   أحمد  الشیخ  حماه  (في  تفاحھ)  أفندي  محمد 

زمیر عبد الغني أفندي القني) (في قبرص السّراج) (في أ
محمد أفندي غزاوي) (في طرابلس محمد أفندي الشھال) 
عثمان  صیداء  (في  الشواف)  أفندي  قاسم  الالذقیة  (في 

 مملوك) (في أفندي الزین) (في صور مصطفى آغا 

 ۱۷عدد 

 

خلیفھ أفندي  محمد  سابا  عكاء  الخواجا  حیفاء  (في   (
یافا   (في  ترسیس برغش)  (في  بیطار)  أفندي  فرنسیس 
) (في عموم األقطار المصریة حبیب محمد أفندي الشماع

جنبرت  الخواجات  اسكندرونھ  (في  غرزوزي)  أفندي 
 خوان)إ

 

 إعالن
 من جانب مجلس بلدیة بیروت 

بما أن أربعة األشھر المعینة لشراء األلفین متًرا مكعبًا    
البند الثالث وأكثر من الماء بنصف الفینة حسب مضمون  

التاسع من شھر  الیوم  ابتدأت من  من مقاولة االمتیاز قد 
الموافق للیوم الثاني من شھر مایس   ۹۲ربیع الثاني سنة  

أیار   ۹۱سنة   شھر  من  عشر  الرابع  وللیوم  (المارتیة) 
نشر   ۷٥سنة   الذي  اإلعالن  على  بناًء  وذلك  (میالدیة) 

یدة الجنة  من طرف قومبانیة الماء في الیوم المذكور بجر
المجلس    ٥۰۹عدد   ھذا  من  المعطاة  للمضبطة  توفیقًا 

من   أنھُ  حیث  ومن  الماء  وصول  تثبیت  بخصوص 
االشتراك  مقدار  على  دائًما  المجلس  وقوف  المقتضى 

لكي   المذكورة  األشھر  أربعة  بمدة  یحصل   غبالذي 
المعاملة  تجري  أكثر  أو  متر  بألفین  االشتراك  حصول 

ز المتقدم ذكرھا فلذلك المجلس  حسب أحكام مقاولة االمتیا
البلدي یكلف جمیع الذین اشتركوا إلى اآلن بالماء والذین  
سوف یشتركون بِھ من تاریخ إلى نھایة أربعة األشھر أن 
یفیدوا المجلس عن كیفیة وكمیة اشتراكھم لكي یصیر قید 
إلى  واإلفادة  البیان  إعطاء  أن  وبما  ھذا  وتسجیلھ  ذلك 

المشترك طرف  من  لصوالح المجلس  عائد  ھو  ین 
عن   منھم  أحد  تأخر  عدم  فالمنتظر  أنفسھم  المشتركین 
تقدیم اإلفادة عن المقدار الذي اشترك بھ وكیفیة اشتراكھ 

 وألجل ذلك صار نشر ھذا اإلعالن

 ۲۹۱مایس سنة  ۱۷وفي  ۲۹۲ربیع ثاني سنة  ۲٤في 

 

 (عبد القادر قباني) 


