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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   ۱۲بیروت یوم الثالثا في 

 

 

 حوادث سیاسیة
االمبراطور     حضور  أن  الماضي  العدد  في  ذكرنا  قد 

جعل   االمبراطور غیلیومبإسكندر لمدینة برلین واجتماعھ  
الت األوھام  یدعون  الناس  من  عموم  متمكنة  كانت  ي 

بحض صحائف   القلوب بعض التمكن واآلن قد طالعنا في 
ورین في برلین قد مأل قلوب طمبرا األخبار أن اجتماع اإل

فرًحا األوھام   األھالي  تلك  أفكارھم  من  ونزع  وسروًرا 
من   ظھر  حیث  العواقب  خوف  القلوب  في  ألقت  التي 
الحكومة  علیھ  وصادقت  برلین  في  ألقاه  الذي  كالمھ 

الساأللمانیة   روابط  وتوثیق  لتمكین  كان  وتشیید  أنھ  لم 
ألمانیا   جرائد  ترى  فلذلك  راسخة  قواعد  على  أركانھ 

الذي لك الملك الجلیل  الرسمیة تنشر الثناء الجمیل على ذ
نورد جریدة  أما  األول  اإلسكندر  ثاني  ألمان   دتسزھو 

ما   زاتون كل  نشرت  فقد  بسمرك  بالكونت  المعضودة 
االمبراطورین  بین  الوثیقة  المحبة  عالئق  باتصال  یشعر 
اآلن   صارت  حتى  مسلسلة  المحبة  ھذه  أن  وزعمت 
اجتھدت  ألمانیا وسكان روسیا وطالما  بین سكان  متبادلة 
العموم   اعتقاد  إلى  للوصول  أقوالھا  الجریدة بزخرفة  ھذه 

ا بین رجال السیاسة من كال أن ھذه المحبة اتصلت أیضً 
الدولتین الشھیرتین في الدنیا وقد صار ما نشرتھ الجریدة  
التي ال  التآویل  إلى  القوم  أفكار  المذكورة وسیلة لصرف 

مستوجب    تحتھا طائل   ھو  ذلك  رجال  ومع  من  االعتبار 
رموز  وعرفوا  أسرارھا  غوامض  كشفوا  الذین  السیاسة 

با  ذلك  ننشر  أن  نود  وإنا  ولكن  أخبارھا  واإلسھاب  لبسط 
ظروف الحال ال تسمح بذلك وإنما على العاقل أن یتبصر 

 بملخصھ وھذا نص عبارتھ 

 

أنھ في الیوم الرابع من اإلحتفال السنوي الذي جرى عقب 
ھدنة فرنكفور قد استقبلنا ضیفًا كریًما جلیال كان تشریعھ 
باالحفال   ألمانیا  قصبة  فدخل  عزیًزا  مدیدة  مدة  من  لدینا 

 ز واإلقبالوالع

 سبوعصدورھا في یوم الثالثا من كل أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 وي على حوادث سیاسیة ومحلیة وتجارة وفنون تإن ھذه الصحیفة تح

 

 

 

عن    وقد تكلمنا آنفًا وھنأتھ أھلوھا بوصولھ إلیھا بالسالمة  
التي   المخلصة  المحبة  األھالي    جذبتإشعارات  قلوب 

مكرم  عزیز  لحبیب  مغرم  محب  بلقاء  جاللتھ  الستقبالھم 
السیما أنھ نسیب أسرتھا الملوكیة فكان حلولھ فیھا حلول 
السعید   بقدومھ  األھالي  واستبشرت  المحبة  صادق  محب 

یومھو أشرقت   عدوا  حین  استبشروا  كما  عید  یوم 
في   السیاسة  أفق  كان  وإن  سنین  منذ  بتشریفھ  وجوھھم 

بغیوم  السن مغشى  كان  الماضیة  لم   بینة  لكنھا  الفریقین 
دیة بین دولتي ألمانیا وروسیا العالقات الو   خلال في تؤثر  

ومع كل ذلك فأثار تلك الغیوم المدلھمة لم تزل لآلن تجر 
أذیالھا للزوال والغروب من فلك السیاسة وإنما العالقات  

الخالص والالودیة  االمبراطورین  بین  لآلعشة  باقیة  ن بین 
 تامة بین الخاصة والعامة 

 

باعثة  تكن  لم  المحبة  ھذه  بأن  برلین  جرائد  أخبرت  وقد 
الستقبال جاللة االمبراطور بھذه الطریقة المستحسنة إنما 
بین   الموجودة  السیاسیة  المداخالت  ھو  لذلك  الباعث 
امبراطور  كان  إذا  نعلم  ولسنا  وروسیا  ألمانیا  دولتي 

برلین في  إقامتھ  مدة  في  االمبراطور   روسیا  خاطب 
غیلیوم والكونت بسمرك بأھم المسائل السیاسیة التي تؤثر 

البعض   فإن  ذلك  ومع  أوربا  جمیع  الخالف   ارتأوافي 
إلى اآلن من ما شوھد  انقالبًا  األروبیة   وزعموا  السیاسة 

الحال    قد مھدمبراطور روسیا في برلین  فقالوا أن وجود إ
والسلم في أوربا ونزع األسباب التي تخدش وجنة الراحة  

حتى أنھ صار من المحال وقوع الحرب بین دولتي ألمانیا 
وفرنسا أما نحن فنقول أنھ البد من یوم تأجل أم تعجل فیھ  
تفتتح فرنسا وألمانیا حربًا تذل لھولھا عزائم دولتیھما ألن  
كل  مع  میالة  ھي  إذ  التفاوت  من  بالسیاسة ضرب  الثقة 

فم األیام  تقلب  حسب  ومتقلبة  صالًحا  ریح  أظھرت  تى 
الدول   من  و  حلّلتلدولة  النوامیس  كل  ما   أنستھا لدیھا 

في   خصمھا من    نالتھتكون   واإلحسان  المعروف  من 
الضراء و  السراء في  اإلساءة  من  منھ  القتھ  ما  أذكرتھا 

فرنسا فإذ بأن  القول  یستبعد  فھل  السیاسة  دأب  ھذا  كان  ا 
 حربًا ھائلة أمال باسترجاع   تشھرسوف 

 

 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

 

 الفنون قرش ونصفثمن كل نسخة من ثمرات 

 

 

 ۱۸۷٥حزیران سنة  ۱٥و   ۲الموافق 

 

في  والغرامات  الخسائر  من  تكبدتھ  ما  وتحصیل  شرفھا 
 الحرب األخیرة فلیعتبر ذا العاقل مبادي السیاسة ولیتأمل

 

نعم إننا نسلم كل التسلیم بأن وجود امبراطور روسیا في  
یبعدبرلین   الصلح   ال  أركان  لتوطید  باعثًا  یكون  أن  من 

والسلم في الحاضر بین دولتي ألمانیا وفرنسا إنما الیمكن  
المستقبل   ذلك  یكون  تتخلصان   أيأن  الدولتین  أن  ریثما 

منحنیتین   تزاال  لم  ألنھما  األخیرة  الحرب  أضرار  من 
أوروبا ت أھالي  من  البعض  أن  یخفى  وال  أثقالھا  حت 

ألمانیا من قصدھا أن تغیر  بأن دولةیعتقدون حق اإلعتقاد 
حرب  إلشھار  الفرصة  لھا  تسنح  حیثما  سیاستھا  مبادي 
ھائلة دون أدنى سبب بینھا وبین فرنسا أما فرنسا فتستعد  

ران الحرب أمال لذلك وتستجمع قواھا العسكریة وتثیر نی
 ددھا القدیم وهللا أعلم سلطتھا وسؤ بإعادة

 

مجلس     إلى  النظر  ھو  العجب  یستوجب  ومما 
بترسبورج العالي فإنھ أفرغ جھده لیبرھن ألروبا براھین 
على  المحافظة  الوحید  المقصد  بأن  لھا  ویظھر  راھنة 
الغربیة  األقطار  كافة  اآلن  تحتاجھا  التي  والراحة  السلم 

ة شغلت أفكار رجال  وقد أوضح ھذا المقصد بمعان رمزی
فأّولوھ تحسب السیاسة  صارت  حتى  مفھومیتھم  حسب  ا 

أن ك ھو  القول  ھذا  یقوى  ومما  فاسدة  وأراجیف  إشاعات 
معربة مكاتبي الجرائد اإلنكلیزیة مازالوا یدرجون مسائل  

التیمس   عن جریدة  إلى  باریز  من  الواردة  المراسالت 
تلك  ومآل  بوسط  مورتن  جریدة  إلى  بترسبورج  ومن 

المتراكمة ال األراجیف  عن  الصلح  إضراب  مراسالت 
 التي شاعت في ھذه األیام

 

في      السفر  على  أزمع  قد  غیلیوم  االمبراطور  أن  قیل 
مدینة   إلى  الصیف  ھذا  سیرحل    كاستنأوائل  ھناك  ومن 

یحضر تكریس احتفال الباخرة   بادلسبرغ حیثإلى مدینة  
 اھدة وبعد ذلك یمر على الینكس لمش أرمینیسالمسماة 

 

 قیل ۲صحیفة 



 

عید  فیكون    العساكر نظام   فیحتفل  الصیف  آخر  وقتئذ 
أوغوسطا مبراطوراإل بادنیدن    ۳۰في    ة  مدینة  في  أیلول 

یزل   لم  كان  إلى    معمًداوإذا  الذھاب  على  االعتماد  حق 
أن  وعده  حسب  عمانویل  فیكتور  الملك  لزیارة  إیطالیا 
لھجت بعض  لذلك وقد  المعین  الوقت  إذ ذاك حان  یكون 

یًضا إلى مدینة جھ أالجرائد بھذا الشأن والمظنون أنھ سیتو
 میالنو

 

 

 أخبار الجھات 
 وردت لنا ھذه الرسالة من مكاتبنا في قضاء الشوف 

األمین       مصطفى  األمیر  قائمقامنا  سعادة  بھمة  أنھ 
األفخم صار إلقاء القبض على ناصر الدین من عائلة بني 
قتل  بأنھ  قبال  عنھ  أخبرتكم  الذي  بتلون  قریة  من  حسن 
قریبھ محمود بن أبي محمود من العائلة المذكورة بإطالق  

وف  المشا الرصاص  األمیر  سعادة  وأن  ھاربًا  إلیھ  ر  ر 
جما  وإلقا أرسل  أثره  القتفاء  متفرقة  علیھ  عات  القبض  ء 

عض أقارب القاتل إلى أن صار  منھم ضباط وضبطیة وب
أحد  من  حسن  بیت  قریة  من  بالقرب  مطحنة  في  مسكھ 
أقاربھ   بعض  مع  قریبھ  ھو  الذي  القائمقامیة  ضبطیة 
حمل   الذي  إلیھ  المشار  األمیر  بحكمة  المنصف  فلیعتبر 

ی أن  بمعیتھ  الذین  الضبطیة  قریبھ أحد  على  القبض  لقي 
مركز  إلى  المذكور  الشقي  وصول  عند  ثم  القاتل 
المشار  القائمقام  حضر  األربعا  البارح  نھار  القائمقامیة 
إلیھ إلى المحكمة بنفسھ ومعھ القاتل ولدى استنطاقھ قرر 
وانطلقت   األرض  على  فوقعا  والمقتول  ھو  تخاصم  بأنھ 

 أن في  البارودة بدون قصد فأصاب رصاصھا المقتول إال
قریبھ  قتل  الشقي  ھذا  أن  یثبت  ما  القرائن  من  تقریراتھ 

تخاصم وإیاه أوال ثم توجھ القاتل عمًدا حیث قرر أنھ كان  
إلى بیتھ وأحضر بارودتھ بعد أن حشاھا برصاص وأتى 
الطیر   صید  بقصد  أحضرھا  أنھ  زاعًما  المقتول  إلى 

لھ تعالى مع وجود العدالة سینال  والمعروف بالترغل وبح
 ھذا المفتري القصاص الذي یستحقھ 

 

سعادة     عین  قد  الكریم  المتصرفي  األمر  بحسب  وأنھ 
قائمقام قضاء الشوف األمیر مصطفى األمین األفخم نھار 
الجمعة الثاني والعشرین من ربیع الثاني الجتماع مشایخ  
النتخاب  القائمقامیة  مركز  في  المذكور  القضاء  قرى 
وھبي  جناب  عن  عوًضا  الكبیر  اإلدارة  لمجلس  عضو 

غانم أبي  المجلس   أفندي  في  مدة عضویتھ  انقضت  الذي 
غرفة  في  إلیھ  المومى  األمیر  سعادة  جلس  وقد  المذكور 

القضاء    قاضيھو وجناب الشیخ سلمان أفندي تقي الدین  
األسیر  أفندي  محمد  المحكمة  كاتب  وباشر  المذكور 

كل منھم ورقة    وبیدوشرع المشایخ یدخلون علیھم فرادى  
صغیرة تشتمل على اسم الشخص الذي وقع علیھ انتخاب  
ذلك الشیخ بحسب النظام مختوم بختمھ الرسمي یلقیھا في  
ثقب صندوق ھناك مختوم بعد قفلھ بختم دولة المتصرف 

 انتھى وضع األوراق في  وعندما 

 

 

 

 ثمرات الفنون

 

وختم  أبیض  شاش  من  بقطعة  لف  المرقوم  الصندوق 
المتصرف  دولة  لجانب  وأرسلت  األحمر  بالشمع  علیھا 
ویكون   اإلدارة  مجلس  في  فتحھا  لیصیر  إلیھ  المومى 

الباري أنھ جرى   یعلمالمعول على أكثر األصوات وكما  
ن تكون لھ أكثریة ذلك بكل محافظة ودقة ولم یعلم أحد م

وال   مداخلة  بدون  جرى  ذلك  وأن  وال   دسیةاألصوات 
القائمقام المومى إلیھ في جمیع أدنى میل لخلوص سعادة  

وامره وأموره فال زال موفقًا للصواب في القول والعمل أ
 نائال غایة الرجاء واألمل 

 

 طرابلس

 من مكاتبنا المخصوص

 

الثاني سنة    ۱٥أنھ لیلة الخمیس الواقع في   في    ۹۲ربیع 
من   بین جمھور  منازعة  تكونت  اللیل  من  الثانیة  الساعة 

الحنفي   أسكلة أھالي   محمد  لھ  یقال  فأحدھم  طرابلس 
أصابھ جرح بسبب ضرب بسكین في بطنھ خرج بعض 

رھین الفراش وفي صباح الیوم الثامن توفي    فبقيأمعائھ  
أصی وثانیھم  ذلك  من  بالغمتأثًرا  جراحات  بثالث  ات  ب 

انجرح في كفھ جرًحا    وقد ترجحت اآلن سالمتھ وثالثھم 
حاال   بادرت  ذلك  وقوع  الحكومة  بلغ  وحینما  سلیًما 
القبض  إلقاء  وصار  الضبطیة  من  كاف  مقدار  بإرسال 

الفور صار اإلھتمام   المتجاسرین وعلى  من مجلس  على 
ھذه   بتحقیق  األفخم  المتصرف  سعادة  بأمر  اللواء  تمییز 

و تعالقضیة  بھذا   الىبحولھ  اإلیجابي  الحكم  یصدر  قریبًا 
الفضیلة   صاحب  على  الجمیل  الثناء  لنثني  وإننا  الباب 

اللواء   أفندي  أجراهنائب  الغمن    لما  واالعتناء كمال  یرة 
بتحقیق وتدقیق المسألة كما ھو دأبھ إذ ھو بالحقیقة ذات  
والعفة   والفضل  بالتقى  مشھور  واألمثال  الوجود  نادر 

على مجبول  مراعاة   والكمال  على  مصّر  الحقانیة  حب 
الشرعی ون من  ة والقانونیة وجمیع األھالي شاكراألحكام 

بالحمد   حسن تصرفاتھ ومحامد صفاتھ وھو الشك جدیر 
الشجرة  فرع  وھو  ال  كیف  الحسناء  مآثره  على  والثناء 

و الحسینیة  الھاشمیة   طرازالطاھرة  العصبة  عصابة 
 خاتمة امھ أحك  لحسنىالزال التوفیق خادمھ والصواب 

 

 

 ذكر في سوریة

 

أن  الماضیة  جریدتنا  في  الممنونیة  بكمال  أوضحنا  كنا 
حضرة صاحب السعادة بدر الدین أفندي دفتردار الوالیة 

ید   من  استخلص  في    الكتمانقد  قریة  وتسعین  ثالثًا 
 النواحي األربعة فاآلن أیًضا بلغنا بوجھ التحقیق أنھ بناء 

والمساعي المشكورة  اإلقدامات  التي   على  المبرورة 
إلیھ قد  أبرزھا حض المشار  وسبعین قریة   أظھر تسعًا رة 

ھ یمكن ظھور نحو نالملحقة لم تكن معروفة وأ  األلویةفي  
في  قلنا  وحیث  مكتومة  جمیعھا  حوران  في  قریة  ثمانین 
ھذا  في  كبیرة  قطع  ظھور  یمكن  أنھ  الماضیة  صحیفتنا 

السوري   وتأكد    شكرفیاإلقلیم  تحقق  عن    مقالنا من  الذي 
 عاريالمبالغة 

 

 ۹د عد

     

مشیرالعسك    باشا  عزت  الدولة  صاحب  حضرة   ر أن 
حوران  لجھة  شرف  كان  الذي  الخامس  السلطاني 

بعض أمراء العسكریة والملكیة وبعض ضباط    مستصحبًا 
القشلة  أساس  وضع  مناظرة  قاصد  الحربیة  األركان 

بإنشائھا   المباشرة  جرت  التي  نھار عاد    قدالملوكیة 
قاصده   كان  ما  أجرى  أن  بعد  الماضي   وسمىاألربعا 

حضرة  السم  منسوبة  لتكون  الدین  عز  المذكورة  القشلة 
الد عز  یوسف  والنجابة  الدولة  نجل  صاحب  أفندي  ین 

 موالنا األعظم فنسألھ تعالى أن یمنحھ كل التوفیق

 

نھار البارح قد صار إعدام الشقي كعود مصلوبًا في 
 سوق الخیل

أن     وإیتالیا  الیونان  صحائف  مندرجات  من  فھمنا  قد 
ة على إلغاء جمیع سفاراتھا لدى دول عدولة الیونان مزم

العا  الباب  لدى  التي  سفاراتھا  غیر  جناب أوربا  وأن  لي 
مأمور   أرسل  قد  كارلوس   مخصوًصا البابا  الدون  إلى 

أن  فنقول  المحاربة  بترك  روحانیة  إفادات  بعض  لیبلغھ 
على   الیونان  دولة  أوروبا   إلغاءقیام  في  الالتي  سفاراتھا 

اإلصابة   عین  فذلك  المالیة  مضایقتھا  عن  ناشي  ھو  إنما 
اإلخطارات   ھذه  قبل  إذا  فإنھ  كارلوس  الدون  یكون وأما 

 قبولھ أمام أفكار أوروبا أعجوبة في الغایة 

 

ورد لنا حل لغز الفاضل الشیخ محمد أفندي منیر زادة    
الفاضل  جناب  من  السابع  العدد  في  المدرج  الحسني 

 صوفي زادة محمد صالح أفندي الالذقي

 

 لغًزا یسوق الفضل راج  یا فاضال أبدي لنا 

 فكأنھ حقًأ سراج  الحت لنا أنواره

 

الذ     اآلتیة  باألبیات  حلّھ  قد  سلیم كوكذلك  اللبیب  ي 
یبلغ  لم  كان  ولما  مطبعتنا  مستخدمي  أحد  طبارة  أفندي 

سنة   عشر  لتنشیط مأربعة  ندرجھ  أن  رأینا  العمر  ن 
 أمثالھ على الجد واإلجتھاد القتفاء آثاره

 

 للناس ألغز بالسراج  یا أیھا المولى الذي 

 احتیاج  أخبرت من غیر ماذا یضرك لو بھ 

 في روضھ غصن        إذا قطعوه من بعد النتاج 

 یصیح على النعاج  تلقى األنام بقلبھ شیئا 

 وقال جناب صوفي زاده المومى إلیھ ملغًزا    

 للناس فیھ العجب  ما اسٌم لشيء قد بدا 

 أعیاك ھذا األدب  إذا أردت كتبھ 

 بل بعضھ ال یكتب البعض منھ أسطٌر 

 تستكتب في أحرف  وبعضھ مسطٌر 

 من للمعالي ینسب  أین لنا فحواه یا 

 



 قیل  ۹عدد 

 

 لغز لجناب األدیب الكامل مفتي زادة على أفندي الالذقي

یا وحید الزمان وفرید العصر واألوان ابن لنا عن اسم    
یر عجیب  الناس  بین  حالھ  التركیب  لدى  ثالثي  قص 

ا نحیف الجسم عظیم وال وصبً   األیدي طربًا وال یبالي كًدا
أنھ   مع  أبكم  القرآن  في  بھ  القسم  شرفًا  وكفاه  الشان 
السالمة من   المتنافیین مع  بین  القلوب وقد جمع  ترجمان 

النفي   العیوب داال على  الباقي حرفًا  كان  أولھ  إن حذفت 
على   داال  أمر  فعل  الباقي  كان  الثاني  في اأو  لحركة 

عن    ینبیكالسعي أو حذفت األخیر كان فعال من األفعال  
التعبیر  بھ  یقصد  أمر  أو  یسیر  بأنھ  األسیر  المولى  معناه 
فما   لسانھ  قطعت  إن  أنك  واألعجب  الضمیر  في  عما 
البلبل یحاكي ألحانھ یوجد في القسطنطینیة والشام بل في 

باإلفاد أنعمت  فإن  عدیم  منھا  فإنھ  بغداد  إال  أقلیم  یا كل  ة 
فغ الظاھر  اللغز  ھذا  عن  وعامل ماھر  الطرف  ض 

ف فإن حقیقة األلغاز مجاز والسیما أنھ لم یجر قلمي باللط 
 قط في حلبة األلغاز 

 

 نبذة في العلم والجھل

أن ما یقصھ علینا بعض السائحین في الكرة األرضیة    
في العائشین  البشر  توحش  عن  جیل  بعد  األصقاع    جیال 

الف في  المقیمین  في  الشواسع  ومشابھتھم  الخالیة  لوات 
الحیوا األحوال  التوحش جمیع  من  الناطقة  الغیر  نات 

 والطموح  

                                         ۲٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرات الفنون

 

باألعشاب  یتقوتون  وكیف  ذلك  غیر  إلى  واالفتراس 
ویتوسدون التراب ویتناسلون كالدواب ھو كاٍف ألن یقدم 
العقل  على  طرأ  ما  على  مسلًما  برھانًا  الثاقب  للعقل 
البشري من الجھل الفظیع حتى أشتبھ الناطق بالناھق فإذًا  
الجھل  ذلك  البشریة  الطائفة  منكب  عن  خلع  الذي  ما 

وأوصل التمدن  المبین  عالم  في  السعادة  سدرة  إلى  ھا 
والتنور إال العلم. وما أبق قسًما من البشر إلى یومنا ھذا 

إال الجھل المستحوذ علیھم بدون    التأخرھابًطا في دركات  
ما  الفطرة  أصل  من  طبیعیًا  الجھل  ھذا  كان  فلو  استثناء 

ع البشر  عجز  كما  زوالھ  الغیر أمكن  الحیوان  تعلیم  ن 
أن   لحقیقي إال كالببغاء فإذًا ال بدمن النطق ا ا  الناطق شیئً 

الطوائف  كل  عن  بمعزٍل  حكیًما  خلق  قد  اإلنسان  یكون 
للبھائم  مماثال  فأمسى  الجھل  علیھ  استحوذ  ثم  الحیوانیة 

لھا   عقل  ال  العلم   وشبھالتي  سبل  إلى  استھدى  حتى  بھا 
تعالى ومنھا وعنھا  المنزلة من هللا  الكتب  أنوار  بواسطة 

أخذ   بالھوینا یقد  و  رتقي  قوة  إلى  قوة  من  من  والتدریج 
إلى مع العلوم ومنتھى من  رمعرفة  بلغ غایة من  فة حتى 

و الجوامد  فاستقصى  وحلل    الثوابتستثمر  االتھذیب 
فعرف  والسائرات  الثوابت  ورصد  والعناصر  المعادن 
وحد  الطبیعة  وقوة  األجسام  ونوامیس  األجرام  مجرى 

موصالتٍ  یستخدمھا  وغذا  أرابھ    الشریعة  بلوغ  إلى 
آدابھ.   الثمین  وإحراز  والكنز  األمین  المرشد  ھو  فالعلم 

 والھادي إلى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳صحیفة 

 

السداد  ألنواع  والجامع  الطالح  من  والواقي  الصالح 
والنافع  اإلنسان  لنوع  والرافع  اإلفساد  من  والمانع 
مباني   وشیّد  الطبیعة  جھل  أصلح  الذي  وھو  لألوطان 

وطرق   عدیدة  مراتب  للعلم  كان  ولما  سدیدة  الشریعة. 
لمیل غرائزھم  تبعًا  الناس  من  البعض  وغیر سدیدة راح 

من الرشاد ویطوحون البشر في    ل الخبیثة ینتجون الضال
وحسبھم  الجھل  من  شًرا  لھم  العلم  فكان  الوھاد  أوعر 

أنھم   فإنھ   اجتثنواخسرانًا  الجھل  أما  الفضل  الفضول من 
أكب من  أنھ  وبالمسلم  المقرر  البشري   رمن  الجنس  أعداء 

أن  ال وطمىسیما  واأل  عم  الملوك  والرؤساء على  عیان 
ینبغي الذین  األعضاء    والحكام  ألنھم  بالعلم  اتصافھم 

ما  إن حط رحلھ  ولكنھ  البشریة  الطائفة  الرئیسة ألجسام 
الذین ھم أقل اعتباًرا من غیرھم فیكون    السفالءبین زمر  

األعضاء    عدًواإلیھم  بالنظر   وظائف  كانت  حیث  غافال 
ال  عنھ  المنوه والخدمة  باألعمال  البشر  مساعدة  ھي  ا 

 لجاًمابالعلوم والتدبیر. وال ینكر أن الجھل قد یكون تارةً  
لكبح جماح من خبث طبعھ من األنام ونقصت معرفتھ أن 

عن كثیر من الشر وھكذا العلم قد یضر طوًرا إذا   تصدى
استخدمھ من فسدت طویتھ وساءت سیرتھ البتداع أنواع 

والدسائس مما    الشرور  علم  قد  والحاصل   تقررالخبیثة. 
یشتھر ال  العلم  یكن    أن  لم  ما  ونبلھ  فخره  ویعتبر  فضلھ 

ب بھ محاال  یتظاھرون  الذین  األشخاص  من  المكین  حلِھ 
 وإنا لنود أن وإال فالجھل أولى منھ.  

 

                  ۲۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبیده عكاز  قلنوسة  منھ   مفعمة  ةوجمال وعلى رأسھ  تلوح  الطیب  بالفضة وروائح 
قدمت   ما  مع  علي  لدخولھ  بوابي   الوصیةمن  فداخلني  بطرد  وھممت  عظیم  غیظ 

یحجبنو فجلس  من  بالجلوس  وأمرتھ  علیھ  فرددت  سالم  أحسن  علّي  فسلم  ألجلھ  ي 
شعارھا حتى سكن ما بي فظننت أن غلماني أخذ في حدیث الناس وأیام العرب وأو

في الطعام فقال ال حاجة لك  ّي لظرفھ وأدبھ فقلت لھ ھل  قصدوا مسرتي بإدخالھ عل 
طال وسقیتھ مثلھ فقال  رھل لك في الشراب فقال ذاك إلیك قال فشربت  لي بھ فقلت  

قال    تغني ونسمع منك فما فقت بھ على العام والخاصیا أبا إسحق ھل لك في أن  
العود وضربت   نفسي وأخذت  ثم سھلت األمر على  ذلك  فقال   توغنیفغاظني منھ 

فعلھ حتى سماني باسمي ولم   بما أحسنت یا إبراھیم فازددت غیًظأ وقلت ما رضي  
قال   ونكافیك  تزیدنا  أن  في  لك  ھل  قال  ثم  مخاطبتي  العود    فتقدمتیحسن  وأخذت 

قیاًما تاًما فطرب وقال أحسنت یا سیدي   وضربت وغنیت وتحفظت وقمت بما غنیتھ
نفسھ أن   سولت لھعقلھ كیف    واستضعفتك  شأن  دك في الغناء فقلتثم قال أتأذن لبع

بلسان  ینطق  خلتھ  لقد  فوهللا  وجسھ  العود  فأخذ  مني  ما سمعھ  بعد  بحضرتي  یغني 
 عربي واندفع یغني

 ح بھا كبد لیست بذات قرو   یبیعنيولي كبد مقروحة من 

 صحیحذا علة بومن یشتري    الناس ال یشترونھا  عليّ اھا إب

ویغني   یجیبھفقال إبراھیم فوهللا لقد ظننت أن الخیطان واألبواب وكل ما في البیت  
أس ال  مبھوتًا  وبقیت  خالط معھ  لما  الحركة  وال  الكالم  ثم    تطیع  أالقلبي  یا   غنى 

 الغناء وانح األبیات فكاد یذھب عقلي طربًا ثم قال إبراھیم خذ ھذا    اللوىحمامات  
ألتھ أن یعید ما غناه فقال لم تحتج إلى شيء من  نحوه في غنائك وعلمھ جواریك فس

أحسن   سمعنا  فقلن  سمعتن  شيء  أي  الجواري  وقلت  األبواب  نحو  غدوت  ثم  ذلك 
إلى باب الدار فوجدتھ مغلقًأ فسألت البواب عن الشیخ فقال أي  متحیًراغناء فخرجت 

ھتف من   شیخ وهللا ما دخل إلیك الیوم أحد من الناس فرجع ألتأمل أمري فإذا بھ قد
بعض جوانب الدارفقال ال بأس علیك یا أبا إسحق أنا إبلیس وقد اخترت منادمتك في 

بھذه الطرفة فقال ویحك   وأتحفتھ ھذا الیوم فال ترتع فركبت على الفور إلى الرشید  
 األصوات التي   اعتبر

 

 

 

علیًا قتل عثمان أن  الدنیا فإن قلت شیئا من ذلك فقد كذبت وأكذبك الناس وإن زعمت
و وأما  الناس  وأكذبك  كذبت  وعیدك  فقد  بعوضة  كمثل  مثلك    نخلة على  قفت  فإنما 

أ  فإني  استمسكي  لھا  لھا  فقالت  فقالت  أطیر  أن  فكیف   علمت ما    النخلةرید  بوقوفك 
طیرانك وأنت فما شعرنا بعداوتك فكیف یشق علینا سبك ثم نفض   فكیف یشق علي

وق  إثیابھ  لكم  أقل  ألم  معاویة  لھم  فقال  تام  ال  علينكم  أظلم  لقد  فوهللا  منھ   نتصفون 
 البیت حتى قام فلیس فیكم بعد الیوم خیر

 ریب النقلومن غ

في مشیتھ فقال لھ معاویة وهللا   ال تأن شریك بن األعور دخل على معاویة وھو یخ
نك األعور والصحیح خیر من األعور وإ  نك ابنإنك لشریك ولیس � من شریك وإ

 إنك لمعاویة وما م سودك قومك فقال لھ شریك وهللالوسیم خیر من الدمیم فبلدمیم و
إال   فقال معاویة  المؤمنین  أمیر  صرت  فكیف  أمیة  فسمیت  فاستعوت  عوت   كلبة 

ابن صخر والسھل خیر من نك  ك ابن حرب والسلم خیر من الحرب وإنة وإمعاوی
وإ أمالصخر  فسمیت  أمة صغرت  إال  أمیة  وما  أمیة  ابن  أمیر نك  فكیف صرت  یة 

 خرجت عني ما إال معاویة أقسمت علیك المؤمنین فقال 

یا موالنا إن القمر في   عزم على الصید فقال لھ بعض جماعتھ اتفق أن الملك المعظم
تصبر أن  والمصلحة  مذموم  فیھ  والسفر  فعزم إلى    العقرب  القوس  القمر  ینزل  أن 

إذ دخل علیھ مملوك لھ من أحسن الناس وجًھا فوقف   مفكرعلى الصبر فبینما ھو  
لھ فقال  بقوس  توشح  وقد  ھذه   أمامھ  في  اركب  موالنا  یا  با�  الحاضرین  بعض 

القوس   قد حل في  القمر  فھذا  بالقولفقام    حقیقةالساعة  استبشاًرا  فلم   لوقتھ وركب 
 أطیب من تلك السفرة وال أكثر من صیدھا كبیر

 ومن غرائب المنقول

الرشی  إسحق ما حكى   استأذنت  قال  أبیھ  الجمعة الندیم عن  من  یوًمأ  لي  یھب  أن  د 
لھ فیھ  لي في یوم السبت وقال ھو یوم استثقلھ فا ذن  ألنبعث فیھ بجواري وإخواني فا 

بما شئت قال فأقمت یوم السبت بمنزلي وتقدمت إلصالح طعامي وشرابي وأمرت 
الناس فبی الباب وأن ال یأذن ألحد من  أنا في  بوابي بإغالق  والحرم قد   يمجلسنما 

 بي إذا أنا بشیخ علیھ ھیبة حففن

 

 



 قیل ٤صحیفة 

 

نتكلم ملیًا بھذا الشان ونضع على خوان األداب من ذلك 
ألوان إال أن ضیق المقام یحول بیننا وبین ما نرید.    أنفس

العاقل إذًا أن یعرف كنھ نفسھ ویعتبر كال الحالتین    ىفعل
 ویتبین ویتمسك بالتي ھي أحسن

 حوادث محلیة
على  الجلیلة  المعارف  نظارة  بتوجیھ  تلغرافي  أمر  ورد 

 صاحب الدولة جودة باشاحضرة 

العدلیة   األحكام  مجلس  ریاسة  حضرة عوتوجھت  لى 
 صاحب الدولة عارفي باشا

مقام      من  بالتلغراف  الوارد  السامي  األمر  على  بناء 
السر عسكریة الجلیلة قد صدر أمر بالتلغراف من حضرة 

األوردي   مشیر  الدولة  إلى   الھمایونيصاحب  الخامس 
قومند السعادة  صاحب  وھذا حضرة  بیروت  لواء  ان 

 ملخصھ 

المزمع  الردیف  العسكر  من  والثاني  األول  الصف  أن 
إحدى   سنة  ابتدأ شھر حزیران  من  تعلیمھما  إجراء  على 
تأخیرھما  اقتضاء  صار  قد  بعده  ما  نھایة  إلى  وتسعین 
اآلن لورود إشعار ثان أما صفوف الردیف الذي شرعوا 

یجري   لكي  النواحي  من  والواردون  التعلیم  تعلیمھم في 
أخذ  بعد  ألماكنھم  ویعودوا  یكفوا  أن  األمر  فیقتضى 
وتصیر  الردیف  صفوف  جمیع  من  واألسلحة  المالبس 

 تخلیتھم اآلن مع كف كافة  

                                                ۲۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرات الفنون

 

 الذین لم یحضروا عن الحضور

تعل    تمام  بعد  السامي  التلغراف  ھذا  ورود  كان  یم وقد 
ال والثاني  األول  الردیف  بغایة  صفّي  تعلیمھما  نكان  ذي 

اإلنتبا  كمال  مع  والتدقیق  لألوامر اإلعتناء  واإلنقیاد  ه 
و واجتھادھم وحذقھمالقانونیة  الضباط  إدارة  فلذلك   حسن 

 والمتعلمین حیث حصل منھماالثناء على المعلمین    ینبغي
 غایة اإلتقان ونسألھ تعالى أن یدیم التوفیق للجمیع 

قد صدر أمر من حضرة دولتلو رستم باشا متصرف جبل  
بیت إلى    ل جمیع المجالس اللبنانیة من بعدلبنان األفخم بنق

اإلثنین   نھار  في  ھناك  الجمیع  التآم  یكون  حیث  الدین 
 القادم وذلك حسب العادة السنویة

الماضی     الجمعة  لیلة  النجیب في  الزكي  زفاف  كان  ة 
عث زفافھ  السید  الحتفال  دعا  وقد  الطرابیشي  أفندي  مان 

البلدة  وأھالي  واألعیان  الذوات  من  غفیًرا  جًما  السعید 
على   الصنیع   ألطافھفأثنى  حسن  من  أبداه  لما  الجمیع 

 وذھبوا مسرورین شاكرین داعین لھ بالتوفیق والھنا

أن    األخبار   یسرنا  من  بلغنا  ما  صحیفتنا  في  ننشر 
بوالس كان  التي  العجالت  طریق  عن  من  ارة  بعملھا  شر 

بح واآلن  وشتورة  بعبلك  بین  قاربت ومدة  قد  تعالى  لھ 
بعلبك   إلى  المسیر  للعجالت  ممكنًا  وصار   رأًسا اإلنجاز 

 دون أدنى مانع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۹عدد 

 

 إصالح غلط

قد وقع غلط من المرتبین في دور من المزدوجة المدرجة  
 في العدد الماضي وصوابھ ھكذا

 ألقاه كیدھن في أخدود من ھام یوًما بالنساء الغید 

 تركنھ أذل من مصفود وإن یكن في شدة النمرود  

 واقتل األشیاء ذل الحر 

 (أسماء وكالء ثمرات الفنون)

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

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

مملوك) (في عكاء محمد الزین) (في صور مصطفى آغا  
یافا أفندي خلیفھ (في  برغش)  الخواجا سابا  (في حیفاء   (

بیطار) أفندي  ع  فرنسیس  المصریة (في  األقطار  موم 
غرزوزي)  أفندي  أفندي    ترسیس(في    حبیب  محمد 

 الشماع) 

 

 (عبد القادر قباني) 

                ۲٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بصلة ید وأمر لي  الرش  فطربفي صدري    أخذتھا عنھ فأخذت العود فإذا ھي راسخة
لیتھ ابن    وقال  الفرج األصبھاني ھكذا حدثنا  أبو  قال  أمتعك  كما  واحًدا  یوًما  أمتعنا 

   أبي األزھر وما أدري ما أقول فیھ

بن  محمد  بكر  أبو  قال  درید  ابن  ترجمة  في  خلكان  ابن  أورده  ما  ھذا  ویضارع 
ما كان الحسن بن درید سقطت من منزلي فانكسر بعض أعضائي فسھرت لیلتي فل

دخل على وأخذ   كوسجاآخر اللیل غمضت عیني فرأیت رجال طویال أصفر الوجھ  
النواس  أبو  الخمر فقلت ما ترك  أنشد لي أحسن ما قلت في  الباب وقال  بعضادتي 

ل من أھ  ناجیةألحد شیئا في ھذا الباب فقال أنا أشعر منھ فقلت ومن أنت قال أبو  
 الشام وأنشدني 

 أتت بین ثوبي نرجس وشقائق   وحمراء قبل المزج صفراء وبعده  

 علیھا مزاًجا فاكتست لون عاشق   حكت وجنة المعشوق صرفًا فسلطوا  

فقلت لھ أسأت قال ولم قلت ألنك قلت حمراء قدمت الحمرة ثم قلت نرجس وشقائق 
ناجیة من كني فقدمت الصفرة فقال ما ھذا االستقصاء في ھذا الوقت یا بغیض وأبو  

إبلیس قال قاضي القضاة شمس الدین محمد بن خلكان في تاریخھ وفي روایة أخرى 
إبلیس  البیتین وقال جاءني  ابن درید ھذین  الفارسي قال أنشدني  أبا علي  أن الشیخ 

 في المنام ثم ذكر بقیة الكالم إلخ

ال بغداد ونقل ابن خلكان وغیره أن أبا بكر فریعة قاضي السندیة وغیرھا من أعم
كان من عجائب الدنیا في سرعة البدیھة باألجوبة عن جمیع ما یسأل عنھ في أفصح 

محمد المھلبي ومنقطعًا إلیھ ولھ   لفظ وأملح سجع وكان مختًصا بحضرة الوزیر أبي
مسائل وأجوبة مدونة في أیدي الناس وكان رؤساء ذلك العصر والعلماء والفضالء 

الغریبة المضحكة فیكتب األجوبة من غیر توقف وال یداعبونھ ویكتبون لھ المسائل  
لھ   یصنعون  جماعة  بھ  یغري  المذكور  الوزیر  وكان  سألوه  لما  مطابقًا  إال  یكتب 
الفضالء  إلیھ بعض  كتب  ما  ذلك  فمن  النوادر  معان شتى من  الھزلیة من  المسائل 

مد والده  سمى  رجل  في  تعالى  هللا  أیده  القاضي  یقول  ما  اإلمتحان  سبیل  اًما على 
 وكناه أبا الندامى وسمى ابنتھ الراح وكناھا أم 

 

 

أبیك فأنقذنا هللا منھ ولو قتلناه بعثمان ما كان علینا من هللا ذنب ثم قام عقبة فقال تعلم 
یا حسن أن أباك بغي على عثمان فقتلھ حسًدا على الملك والدنیا فسلبھما ولقد أردنا 
لعلي  سبا  كلھ  كالمھ  فكان  شعبة  بن  المغیرة  قام  ثم  تعالى  هللا  قتلھ  حتى  أبیك  قتل 

فقام الحسن علیھ السالم فحمد هللا تعالى وأثنى علیھ وقال بك أبدأ یا   وتعظیًما لعثمان
معاویة لم یشتمني ھؤالء ولكن أنت تشتمني بغًضا وعداوة وخالفًا لجدي صلّى هللا 
علیھ وسلّم ثم التفت إلى الناس وقال أنشدكم هللا أتعلمون أن الرجل الذي شتمھ ھؤالء 

ومئذ كافر تشرك با� وكان ن وأنت یا معاویة یوصلّى للقبلتیكان أول من آمن با�  
معھ لواء النبّي صلّى هللا علیھ وسلّم یوم بدر ومع معاویة وأبیھ لواء المشركین ثم  
لجدي صلّى هللا  الرسائل  یكتب  كان  معاویة  أن  أتعلمون  واإلسالم  أنشدكم هللا  قال 

ا یأكل فرد  الرسول وقال ھو  یوًما فرجع  إلیھ  إلیھ ثالث علیھ وسلّم فأرسل  لرسول 
مرات كل ذلك وھو یقول ھو یأكل فقال النبّي صلّى هللا علیھ وسلّم ال أشبع هللا بطنھ  
أما تعرف ذلك في بطنك یا معاویة ثم قال وأنشدكم هللا أتعلمون أن معاویة كان یقود  
هللا  لعن  وسلّم  علیھ  هللا  صلّى  هللا  رسول  فقال  یسوقھ  ھذا  وأخوه  جمل  على  بأبیھ 

قائده وراكبھ وسائقھ ھذا كلھ لك یا معاویة وأما أنت یا عمرو فتنازع فیك الجمل و
نصبًا ثم قمت وسط قریش حسبًا وشرھم مخمسة من قریش فغلب علیك شبھ األمھم  

فقلت إني شانئ محمًدا فأنزل هللا على نبیّھ صلّى هللا علیھ وسلّم إن شانئك ھو األبتر 
النبّي صلّى هللا ثم ھجوت محمًدا صلّى هللا علیھ وسلّم   بثالثین بیتًا من الشعر فقال 

علیھ وسلّم اللھم إني ال أحسن الشعر ولكن العن عمرو بن العاص بكل بیت لعنة ثم  
فأكذبك وعلمت  علمت  بما  النجاشي  إلى  بني   انطلقت  عدو  فأنت  خائبًا  وردك  هللا 

كیف ألومك وأما أنت یا أبي معیط ف جاھلیة واإلسالم فلم نلمك على بغضھاشم في ال
سبّ  لعليّ على  بأمر   ك  صلبًا  أبوك  وقتل  سوًطا  ثمانین  الخمر  في  ظھرك  جلد  وقد 

جدي وقتلھ جدي بأمر ربّي ولما قدمھ للقتل قال من للصبیة فلم یكن لكم عند النبّي 
النار   تعد  إال  فكیف  یا عتبة  أنت  وأما  والسوط  السیف  لكم عند علّي غیر  یكن  ولم 

الذي وجدتھ في فراشك مضاجعًا لزوجك ثم أمسكتھا بعد أن أحًدا بالقتل لم ال فتلت  
بغت وأما أنت یا أعور ثقیف ففي أي ثالث تسب علی�ا أفي بعده من رسول هللا صلّى  

 هللا علیھ وسلّم أم في حكم جائر أم رغبة في 

 

 

 

 


