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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  ٥بیروت یوم الثالثا في 

 

 حوادث سیاسیة
 

بأجمعھا      أوربا  جرائد  تزال  طویلة  ال  شروًحا  تنشر 
مالحظة  م من  كان  ما  على  العموم  أفكار  لتوطید  تكررة 

ماع امبراطور الصلح والسلم في العالم بعد اجت  أمر ثبات
ألمانیا   بامبراطور  الجرائد   اآخرً روسیا  فإن  برلین  في 

اإلنكلیزیة والقرنساویة واأللمانیة التي یعتمد علیھا بسبب 
صحة   على  للوقوف  المدقق  التمكن  بحثھا  بعد  الحوادث 

أدرجا   العمیقة  اسرارھا  من  یكون  ما  أقصى  كشف  من 
ماذا  لنفسھ  یخمن  بأن  الحكم  مطالعھا  إلى  نترك  أقواال 
نشرتھ  ما  فقط  فننقل  بالمستقبل  العالم  أحوال  من  یكون 

مسماة    اآخرً  انكلیزیة  دایجریدة  ھذا السندار  في  غنینك 
 الباب وھو

 

آخًرا      إلینا  وردت  التي  للمعلومات  نظًرا  والتي أنھ 
إلیھا   برلین  سییركن  في  األمبراطور  اجتماع  بأن  تفاد 

كانت  التي  التوھمات  من  مؤقتًا  یطمئنون  العموم  جعل 
مقابلة  ابتداء  عند  التمكن  بعض  القلوب  من  تمكنت 
أن  بعیدة  روسیا  دولة  أن  ثبت  قد  فإنھ  بعًضا  بعضھما 

إ إعادة  في  بأن ترغب  تسمح  ال  ولذلك  فرنسا  دولة  ذالل 
ما  ألمانیا  دولة  وأن  الحاضر  بالموقت  حربًا  علیھا  تفتح 
بأن  روسیا  دولة  إلقناع  بالسعي  جھدھا  من  شیئًا  تركت 

ھذه   على تغیر  بالمصادقة  وتغریھا  عقلھا  من  األفكار 
الحرب   بافتتاح  لیس  رأیھا  یخمن  بل    رأًسا إصابة  بما 

والوقوف    صحیًحا  الفحص  دولة  بعد  سیاسة  نوع  على 
دولة  من  ستطلب  الدولة  ھذه  بأن  اآلن  المعلومة  ألمانیا 
وھذا  تحصیناتھا  تضعف  وأن  سالحھا  تطرح  أن  فرنسا 
األمر ال یوافق فرنسا مطلقًا وال تسلم بھ أصال فینشأ من  
ذلك اختالفات تتبعھا الحرب فدولة روسیا بالطبع ال تنغر 

وحینئد یلتزم العموم    یقات وال تقبل بھذا الطلبلبھذه التم
الدول  ھؤالء  استحضارات  ھي  ما  اآلن  من  یعدل  أن 

 فإن دولة ألمانیا ال تبطل سعیھا بإغراء روسیا إال  الثالث

 

 سبوعصدورھا في یوم الثالثا من كل أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 وي على حوادث سیاسیة ومحلیة وتجارة وفنون تإن ھذه الصحیفة تح

 

 

استحضاراتھا عندما   بسائر  ینبغي  كما  مستعدة  تكون 
ذلك غیر معلوم ولعل روسیا كذلك توقف دولة ومتى یتم  

ألمانیا منتظرة المواعید بأنھا ستنضم إلى رأیھا وذلك في 
الكاملة حتى  استحضاراتھا  بھ مع  تقوم  تقدر  میعاد كاف 
أن  منھا  یطلب  حینما  فرنسا  للمدافعة عن  تكون حاضرة 

عف تحصینھا وھذه التخمینات لیست تطرح سالحھا وتض
األخیرة و حربھا  في  بروسیا  ألن  راجحة  ھي  بل  ھمیة 

فازت   تتم لم    لفرنسا  فإنھا  كانت ترغب  مقاصدھا حسبما 
ومقام   واحدة  دولة  إلى  ألمانیا  دول  سائر  بانضمام 

ألم على  كیلیوم  الملك  تستفید امبراطوریة  ماذا  إنما  انیا 
اآلن فإن اقتدارھا غیر   نیا إذا بقیت على ما ھيدولة ألما 

قدر أن تستولي على ما بقي من  كامل من حیث أنھا ال ت
ھوالندا مملك مملكة  على  یدھا  تضع  أن  وال  الدانمرك  ة 

فوائد   البحریة  شطوطھا  من  تستفید  بافتعالتي  اح  ت ظیمة 
وال العالم  تجارة  أسواق  إلى  بقواتھا أمصارھا  تنزل  أن   

ارسة ھناك على ة البلجیك لكي تكون حإلى أراضي مملك
أدنى حركة تضر  إلى  لمنع دولة فرنسا أن ترجع  الدوام 
بسطوة ألمانیا الزاھرة وكذلك أن تطغى قسم إلیھا ممالك 
تقدر  وال  والمجر  النمسا  دولة  تسلط  تحت  الكائنة  ألمانیا 

إنكلترا   دولة  على  توھم  بحریة   بعمارةنفسھا    فتقوتأن 
ھذه تجمع  تكون  قلما  انكلترا  عمارة  الوسائط    تضاھي 

حینما عقدت   وقتًا ما مفقودة من دولة ألمانیا وقد افتكرت  
فرنسا   وبین  بینھا  اآلیلة  الصلح  الوسائط  كل  مالكة  بأنھا 

بعد   فیما  فكرت  ولما  ألمانیا  إمبراطوریة  وتوطید  لتشیید 
وفرضھا  فرنسا  مع  الصلح  بعقدھا  بأنھا  علیھا   وتأكدت 

لم السھلة  الشروط  بفرنسا وال نصف    تلك  الضرر تضر 
ق توط   یئستصدتھ  الذي  وقطعت یمن  االمبراطوریة  د 

الحصول   من  ذكرھا  عأملھا  تقدم  التي  الوسائط  ألنھا لى 
فرنسا ما زالت قویة وھي التي تمنعھا عن تتمیم أن    رأت

تلك المقاصد ولذلك ترغب اآلن افتتاح الحرب علیھا قبل 
أن یكمل تحضیرھا لحربھا وتدمیرھا سلفًا وتفعل ما ھو  

 بقصدھا وقد  

 

 

 

 

 السنة األولى

 

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

  

 

 ۱۸۷٥حزیران سنة  ۸أیار و  ۲۷الموافق 

أن   بغلطھا  شعرت  حینما  من  كثیًرا  ھذه  حاولت  تقیم 
كل  في  جرى  الذي  اإلجتماع  لھا  المانع  وكان  المحاربة 

مبراطور ألمانیا  المدة التي عقب المحاربة إلى الیوم بین إ
غیرھم واآلن ووأولم  وكاستن    برلینسیا والنمسا في  وور

وتلتزم أن تقف عند   تمنعھا دولة روسیا ال تزال بالسعي و
ا إلى فرنسا  حد  فیخطئ لمنع خوفًا من أن تراھا منضمة 

 الغرض سھمھا 

 

 أخبار الجھات 
 الشام 

 جمادى األولى ۲من مكاتبنا المخصوص في 

 

لقد بالغ الناس فیما أخبروا عن األمطار التي ھطلت ھنا 
من أنھا كانت سببًا لغرق بعض أشخاص وخراب بعض 
نھار  في  أنھ  إال  بالغوا  كما  األمر  لیس  والحال  بیوت 
الثالثا الماضي كانت السماء مغشاة بالغیوم الكثیفة وكان 

مدراًرا حسب عادتھ في معظم فصل الشتاء    یسقط المطر  
یكن   اللیل   ظنونًا مولم  كان  ولما  األنھار  تفیض  بذلك  أنھ 

زیادة   المیاه  األ  فائقة ازدادت  أن  ظن  حتى  مطار  الحد 
أخبر بعض  بردى وقد  وادي  بغزارة عظیمة في  ساقطة 

وا كأھالي  الذي سقط ھناك  البرد  أن  بردى  كبیًرا دي  ان 
البندق  حبة  توازي  كانت  منھ  الصغیرة  أن  حتى  للغایة 

الجبا  فوق  تراكم  السیولوأنھ  أجرى  ذوبانھ  وبعد   ل 
الطواحین وأوقفت  الطرق  سدت  التي  وأضرت    العظیمة 

ببعض بساتین وادي بردى وعطلت أقوى جسور األنھر 
التي منھا جسر شراكة طریق الشام مع شدة إحكامھ وقوة 

دمّ  نھر  جسر  أما  العظیمة  ضرر أركانھ  یصبھ  فلم  ر 
أعلى  إلى  الماء  وصول  یمكن  ال  ألنھ  الذكر   یستوجب 

البساتین  من  جرت  قد  السیول  قوة  إنما  الشاھقة  قناطره 
معارضة   وألقتھا  الغلیظة  واألشجار  األخشاب  بعض 

 للجسر 

  



 قیل ۲صحیفة 

 

ة كسرت بعض تمكن الماء منھا قذفھا بقوة غریب  وحینما 
المباشرة  صارت  وللحال  الجسر  قناطر  إحدى  أخشاب 

نھار والحاصل لو یحھ والمأمول إتمام ذلك في ھذا البتصل
بقیت األمطار مقدار ساعة من الزمان لباتت الشام خربة 

تر قد  تعالى  رحمة هللا  إنما  أخبر غامرة  وقد  بعباده  فقت 
بالزرع  أضرت  األمطار  أن  بردى  بوادي  الزراعون 

ال الباقي من  بالفواكھ ومع ذلك فإن  واكھ في ھذه  فوالبرد 
إذ الماضیة  السنة  في  كان  مما  أكثر  ھو  طرأ  السنة  ما  ا 

 علیھ بعض العوارض

 

 صیداء

 ردت لنا ھذه الرسالة من مكاتبناو

 

في   الواقع  السبت  نھار  في  مدینتنا  شرف  ربیع   ۲٤قد 
حضرة صاحب الدولة والینا األفخم راكبًا   ۹۲الثاني سنة  

باخرة عثمانیة وبمعیتھ حضرة صاحب السعادة متصرف 
صاحب  حضرة  شرف  الثاني  الیوم  وفي  األفخم  بیروت 

ألفخم فأضحت المدینة االدولة رستم باشا متصرف لبنان  
أكف   تتحلى باسطین  واألھالي  واألفراح  المسرات  بحلل 

ھذ شوكة  وتأیید  لتوطید  الشان الضراعة  العلیة  الدولة  ه 
باعثًا   باتت  التي  إدارتھ  وحسن  وھمتھ  شاكًرا  شاكرین 
أولیاء األمور � دره من   القضاء ممنونیة  أھالي  لنوال 
وفي  قبلھ  قائمقام  من  تتأتى  لم  فرائض  بأداء  قام  قائمقام 

في   الواقع  الثالثا  ركاب    ۲۷یوم  تحركت  الثاني  ربیع 
جوع إلى ألفخمین بالرودولة متصرف لبنان ا  دولة الوالي

فخر  جناب  وبمعیتھما  المذكورة  الباخرة  راكبین  بیروت 
السادة الكرام بیھم زادة عزتلو الحاج محیي الدین أفندي 
صیداء  في  فبقي  األفخم  بیروت  متصرف  أما  األفخم 
مشمًرا عن ساعد الجد واإلجتھاد لمؤائدة بدالت األعشار 

إ لنتوبعد  بالسالمة  سیتوجھ  المزائدة  الشقیف مام  احیة 
یقرن  أن  تعالى  فنسألھ  لقضائي مرجعیون وصور  ومنھا 
أعمالھ بالتوفیق والنجاح وفي نھار الخمیس صدر األمر 

لجالس اإلدارة  بتوجیھ عضویة مجلس  األكرمین  امي  ناب 
السید إبراھیم أفندي القطب ویوسف أفندي الحمصي وقد 
یكن  لم  إلغاؤه  لكن  وریاستھ  صیداء  بلدیة  مجلس  ألغي 

توفیر بس لقصد  بل  األعضاء  أحد  ارتكبھا  جنایة  بب 
 المصاریف والمسموع أنھ سیكل عوضھ لجنة بلدیة مجانًا

 

 

 حیفاء

 رسالة من مكاتبنا ملخص

 

أنھ في یوم الثالثا الماضي قد شرف حیفاء دولة والینا      
أفندي  رائف  سعادة  ومعھ  األفخم  باشا  حمدي  أحمد 
عكاء  متصرف  باشا  إبراھیم  وسعادة  بیروت  متصرف 
المعد   هللا  نصر  سلیم  الخواجة  محل  بدولتھ  تشرف  وقد 
العزة  صاحب  بحضرتھ  تشرف  ثم  النھار  ذلك  لتشرفھ 

 ئب  قائمقام قضاء حیفاء ونا 

 

 

 ثمرات الفنون

 

في الحكومة مع وجوه األھالي أفندي وسائر المستخدمین  
تلیت وقدم ثم  واإلحتفال  اإلستقبال  مراسیم  لحضرتھ  وا 

للدولة  الدعاء  على  المشتملة  المدرسة  تالمیذ  ترانیم  لدیھ 
شرف  یوم  ثاني  في  ثم  الشریف  خاطره  فانشرح  العلیة 

م  ویشرح الصدر ثدیر الكرمل وشاھد في ما یسر القلب  
لحضرا السالم  رد  منھ  عودتھ  وتناول ال   تبعد  قناصل 

مطران إخوان وفي ذلك   الخواجاتطعام الغداء في محل  
النھار توجھ مع السالمة إلى صور وصیداء وقبل توجھھ 
میناء   في  بنط  أي  رصیف  بتعمیر  الكریم  أمره  أصدر 
حیفاء   خارج  في  الكائن  المقطع  نھر  على  وجسر  حیفاء 

سراي حیفاء كما أنھ أمر أن تكون واردات أقالم   وتعمیر
لجنة   نظارة  تحت  حیفاء  نفس  إلصالحات  حیفاء  بلدیة 
معینة ووعد بأنھ حین وصولھ لدمشق الشام یصدر أمره 

حی  في  بلدیة  مجلس  بدوام بإنشاء  لدولتھ  الجمیع  فدعا  فاء 
فضلھ  الع وشكروا  واإلرتقاء  السمو  وزیادة  والبقاء  ز 

 ا منھ من اإلھتمام العظیمالعمیم على ما رأو

 

 

 تابع رسالة اإلسكندریة 

 

ر أعمالھا بالعدل واإلتقان ویبرم علیة ویدبحكمة وھمة     
مثلھما   عن  یعجز  اللذین  والنشاط  بالحزم  فحول أمورھا 

ذلك   وما  الزمان  ھذا  بتیمنرجال  حضرة   إال  توجھات 
ه فما ا والده األفخم و� در من قال فیما تقدم ومن یشابھ أب

باشا   حسن  دولتلو  أما  النعم  سوابغ  علیھ  هللا  أدام  ظلم 
مدارس   المفخم في  مدة  صرف  فقد  الكرام  أنجالھ  ثالث 

وحاز رتبًا سامیة في عسكریتھا   لعظامإنكلترا وجرمانیا ا
نتھ الذكیة عرفت أفضلیتھا فنسأل هللا تعالى أن یحفظ  وفط 

ا بھم  ویؤید  الكرام  عائلتھ  وأعضاء  الفخام  لدولة  أنجالھ 
والشجرة  الشریفة  العائلة  ھذه  ومن  األیام  فیھم  ویسعد 
باشا األفخم نجل   المنیفة حضرة دولتلو طوسون  السامیة 

ئل الذي  المرحوم سعید باشا كریم الشمائل وحمید الخصا 
والمد  األوقاف  نظارة  العلوم  تقلد  من  فأحیا  الرمیم ارس 

وال عن    الغرواندارس  غني  ھو  ما  والھمة  اإلقدام  من 
على علم وال یحتاج برھان إذ أن فضلتھ أشھر من نار  ال

 صل تلك إلى إیضاح وتبیان كیف ال وھو فرع كریم من أ
البریة الشج سائر  وأنعامھا  وجودھا  عم  التي  الذكیة  رة 

وفي ظلھا وھو أنھا ونورھا حیوة وسعادة للقریب والبعید 
وود   المصریة  الدیار  سعد  كمال  ومن  أمنیة  كل  ونوال 

دولتلو منصب    حضرة  في  باشا  صدیق  إسمعیل  أفندم 
المالیة   ففضلھ    فأتقننظارة  أحوالھا  وحسن  أعمالھا 

في   الواحد   رابعةكالشمس  بعنایة  محروًسا  دام  النھار 
إصابة   أحسن  الخدیویة  الحضرة  أصابت  وقد  القھار 
بتعیین حضرة سعادتلو ریاض باشا ناظر الخارجیة الذي  

و والعلم  والكمال  اللطف  من  فأوعى  القلب جمع  سالمة 
ما  على  بھم  فاقت  بالد  من  درھا   � والحلم  والشھامة 

من   بالترتیب   األممتقدم  األحوال    الشرقیة  وإصالح 
مرفوعة  الخدیوي  حضرة  فوق  السعد  أعالم  الزالت 

مجموعة توجھاتھ  لدى  النصر  أیامھ   وبنود  كل  ودامت 
واقترن  الجدیدان  تعاقب  ما  وإجالال  ونصًرا  وإقباًال  عًزا 

 دان اھـ الفرق

 

 

 ۸عدد 

 

بامیة تابع ترجمة المرحوم مكرمتلو عبد المجید أفندي 
 الیافي 

في   فأجاد  باھرة  أداواتھا  محاسن  التي  العامرة  األمیریة 
التنمیق والتصحیح والتدقیق والتنقیح ثم تنبھ لھ دھره من 
رؤوس  سك  في  ونظمھ  سیئاتھ  بحسناتھ  وأذھب  سناتھ 
بروسھ التدریسیة ووجھ إلى طرابلس في وظیفة الممیزیة 
ولما قدم إلى طرابلس شام وحل بثغرھا البسام امتزج مع 

ھا من الفضالء والنبالء امتزاج الراح بالماء القراح من ب
متعلقة  حور بھ  والقلوب  مأموریتھ  تمام  بعد  عنھا  ل 

واألرزاح إلیھ متشوقة قاصًدا نحو بلده لزیارة أھلھ وولده 
ال وأعمل  ودع  حتى  سلم  األستانة  فما  إلى  ثانیة  رحلة 

و من وأزمع  وجل  ومعانات  خطوب  مقاسات  بعد  صلھا 
البحر كادت آمن من   ھول  تذوب وأقام ریثما  طینتھ منھ 

جلباب   عنھ  ونقى  المدة   وعناءالخطر  تلك  وفي  السفر 
الوجیزة امتدح حضرة شیخ اإلسالم سماحتلو حسن فھمي 

رائقة المعاني  فائقة  بمزدوجة  والمباني  أفندي   األلفاظ 
 أولھا

 أحمد من زان الجمال بالخفر وجعل الرقة من طبع البشر

 وآلِھ الطھر المیامین الغرر من مضر   النبيّ مصلیًا على 

 ما افتر ثغر باسم عن در 

 حواھا ذو أدب   وبعد فالغرام یا أخا العرب     أجمل حلیة

  وإن یكن في أغید فھو األرب

 فإن معنى الخمر لیس في العنب  

 إن كنت في ریب فسل من یدري

    یا عازال في الحب عن ذي الخال 

 ل وھائًما في ربة الخلخا 

 ویحك جزت طور االعتدال 

 إذ قست وحش اإلنس بالغزال    

 وجئیت أمًرا بالحسان مزري

 ومنھا 

 الغید           ألقاه كیدھن في أخدودمن ھام یوًما بالنساء  

 أذل من یھودي تركنھ   إن یكن في شدة النمرود        و

 واقتل األشیاء ذل الحر 

 ستأتي البقیة

 

 حادث عجیب 

 الجوائب ذكر في 

أنھ     میسور  أخبار  عن  نقال  أخبار  أوده  صاحب  ذكر 
كان في بلدة میسور بمحلة تدعى أكرار رجل یسمى عبد  
یزل   فلم  والمغص  بالحمى  مرض  أنھ  فاتفق  خان  هللا 
مریًضا حتى مات ذات یوم وقت العصر ولم یبرد جسمھ 
تجھیزه  إلى  وعشیرتھ  الرجل  أھل  یلتفت  لم  ذلك  فألجل 

 اتوا وتكفینھ حتى ب 

 



 قیل  ۸عدد 

یم لم  أنھ  یظنون  وھم  اللیلة  أیقنوا   تتلك  أصبحوا  فلما 
أثر مرضھ فتوجھ  بو الجسد ما ھي إال  فاتھ وبأن حرارة 

ھم   فبینما  یغسلونھ  أخذوا  وتكفینھ حتى  تجھیزه  إلى  أھلھ 
الحال   تلك  وجدوافي  من    إذ  فامتنعوا  رجلھ  في  حركة 

المأكوالت   وجاءوا غسلھ   من  شيءا  وألقوا  داره  إلى  بھ 
في حلقھ فبلع وفتح عینیھ ولكن لم یكن قادًرا على التكلم 

كذلك حتى انقضى على ھذه الحال مدى یومین    ولم یزل
أ من مرضھ بالكلیة وصار یتكلم فأفاق من عشیتھ بل بر

 انتقالھلھ الناس عن حالھ وما جرى علیھ من حیاتھ وفسأ 
المنام  في  فرأیت  نائًما  كنت  إني  الناس  معشر  یا  فقال 

وأخذا بیدي وسارا بي فبینما   كأني قائم فجاء إلى رجالن 
بي  كانا  زي   یسیران  في  رجال  صادفنا  ذیلي  ویسحبان 

لیس  فإنھ  أتركاه  الرجل  ولھذا  مالكما  لھما  فقال  العرب 
نومي  من  وانتبھت  غیره  ھو  المقصود  بل  بمطلوب 
الجرنال أن ھذا  ثم قال صاحب  ورأیت قومي یغسلونني 

ه  الرجل أعني عبد هللا خان ھو صحیح سالم حي في ھذ
 األیام والعلم عند هللا الكریم 

 

ورد لنا حل لغز الفاضل حسني زاده السید محیي الدین 
أفندي من جناب األدیب الكامل مفتي زاده علي أفندي 

 ذقي وھو الال

 نوره      فائق في العلم نور النیرینألمعّي العصر یا من 

 مینفي سما اللغز ھالال دون لغزك الحرفي تراه إذ بدا    

                                            ۲۳                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرات الفنون

ورد لنا ھذا اللغز من جناب النجیب الفاضل واألدیب    
 الكامل اسطواني زاده السید محمد أمین أفندي

أیھا األدباء الكرام والفضالء الفخام ما اسم ثالثي األصل 
غمًرا  وماء  أمًرا  كان  خامسھ  حذفت  إن  الفعل  سداسي 
كلمتین   من  مركبًا  یكون  أن  یمكن  مفرًدا  كونھ  مع  وھو 

الثاني كن    ویتجزأ جزئین تقدیم  وإن صحفت األصل مع 
و الفصل  مقامبمعنى  المواضع  بعض  في  قام    إن عكستھ 

كان   األول  توسط  وإن  المعول   فعلالغسل  الكریم وعلیھ 
جملة   من  معدود  فھو  الحروف  نصف  منھ  أسقطت  وإن 
الظروف یوصف بنصفھ العالم اإلنساني وإن أبدلت نونًا 

 صحفتھاني وإن أبقیتھ وبالم الثاني كان نعتًا للنوع الشیط
البدیع   إبنًا كان   أنواع  نوع من  بأجمعھ  الثاني وھو  لألب 

ویوصف بھ الدمع المطیع وإن أبقیت نصف األول على 
السرور إلیھ وإن مددت أول أولھ كان   یعزىما ھو علیھ  

بمعنى  كان  أخره  الحروف  آخر  أبصر وإن جعل  بمعنى 
ض  ذھل یكون  فیھ  الحروف  قلبت  وإن  یتذكر  یاء  ولم 

كان   لمجتلیھ فعلھ  عین  الثاني  النصف  من  حذفت  وإن 
بمعنى كثیر ونصف الجمال الشھیر وإن حددتھ كان ألیق  

و سھم  فیھ  لھ  شھم  وكل  وإن   اإلنتماءإلیھ  لھ  بالعلماء 
حذفت أولھ وثانیھ والرابع یكون إسم فاعل بالعلو ساطع  

بأنھ   مشھور  األقطار  أشھر  قطر  إسم    جنة وبالتصحیف 
الصدیق  زمن  في  فتحھ  ابتداء  كان  المنار  وسامي  الدنیا 

 الذي  األكبر ومنتھاه في زمن الفاروق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳صحیفة 

یكون  األول  على  فعلھ  عین  قدمت  وإن  اإلسكندر  فاق 
ركن الكالم وعلیھ المعول وإن أخرت أولھ على ما بعده  

جو حل فھاك لغًزا في غایة اإلنسجام وأر  بعده  إبان مضیھ
فیھ من  عنھا جوابھ من كل حبر ھمام مع إغضاء الطرف 

 األوھام والحمد � على التمام

 

 حوادث محلیة

على كل إنسان أن یكافيء من لھم علیھ    المطلوبأنھ من  
محرر  أفندي  على  السعادة  صاحب  وأن  وإحسان  فضل 
علینا  أثنى  قد  الغزیرة  والفضائل  المعارف  ذا  البصیرة 
الفضل  مزید  لھ  ألن  أحق  بھ  ھو  بما  صحیفتنا  وعلى 

بأن   أحرى صحیفتھ  وما  وتشترى   تتلقىوالسبق  بالیمین 
ى حدائق تبھج األحداق وفوائد بالثمین إلشتمالھا دائًما عل

تسر الفؤاد وتھدي بلمكارم األخالق مبانیھا درر ومعانیھا 
غرر وجامعھا أزھر ومحررھا قمر فال زالت مطالعھ بھ 
محفوفًا   البالء  من  محفوًظا  زاھیة  سعیدة  وطوالعھ  سنیة 

 بالشكر والثناء 

 

المطلوب من  الجوائب   وكذلك  محرر  جناب  على  الثناء 
الفض ذوي  الحائز أحمد  البیان  میدان  وفارس  والشأن  ل 

السبق في حلبة محرري الصحف العربیة والفائز بالتقدم  
المزري   األدبیة  الفنون  جمیع  والمرجان   نثره في  اللؤلؤ 

 وقالئد العقبان فال زال فضلھ  الجمانونظمھ بعقود 

                 ۲۲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفع حامل اللواء الجامع لعقد اللواء فما جمع عنده القضاة والعلماء وأرباب الدولة ف
اللواء على  فانكسرت  الجامع  قنادیل  من  ثریا  فصادف  الزیت   اللواء  علیھ  وتبدد 

رجل أبشر یا أمیر المؤمنین من ذلك وتغیر وجھ المنصور فقال    فتطیر الحاضرون
وغنیمة ھینة  مباركة   بغزاة  شجرة  من  هللا  وسقاھا  الثریا  أعالمك  بلغت  فقد  سارة 

المنصور ذلك واستب الغزوفاستحسن  الغزوات ومثل ھذا شر بھ وكانت  أبرك  ة من 
األولیاء  لما   من  جماعة  في  الخارجي  یزید  أبي  قتال  إلى  العباسي  المنصور  خرج 

 بعض األولیاء ومسحھ وقال وواجھ الحصن سقط الرمح من یده فأخذه

 كما قّر عینا باألیاب المسافر    النوىفألقت عصاھا واستقر بھا 

وقال   المنصور  ال  قال فضحك  المؤمنین   قلتلم  أمیر  یا  فقال  فألقى موسى عصاه 
العبد تكلم بما عنده من إشارات المتأدبین وتكلم أمیر المؤمنین بما أنزل على النبّي 

الحصن وحصل الظفر بأبي   أخذمن كالم رّب العالمین فكان األمر على ما ذكره و
 یزید

الدین    حكي الشیخ شھاب  قال عدت قاضي  اأن  البن محمود  بن القضاة شمس  دین 
ة إحدى ثمانین وستمائة فأنشدني لبعض أھل النجیبیة سن خلكان في دمشق بالمدرسة  

 یقولب قلبي وھو بالمدائن رثاء خل األدب في نقیب األشراف

 ھال أطاع وكنت من نصحائھ لھ قد قلت للرجل المولى غس

 أذرت عیون المجد عند بكائھ  لھ بما جنبھ ماءك ثم غس

 بطیب شانھ  حنطھعنھ و  ونحھاواستبق آنیة الحنوط و

 ائھ شرفًا ألست تراھم بإز نقلھ ومر المالئكة الكرام ب

 یكفي الذي حملوه من نعمائھ وه أعناق الرجال بحملھ  ال ت

نفسھ  الرثاء وأنھ نعى  بھذا  الناس  أنھ أحق  الدین فوقع في نفسي  الشیخ شھاب  قال 
 ضجعھ فمات في ذلك األسبوع بّرد هللا م

روردي رحمھ هللا من الشام إلى  نھ لما رجع الشیخ شھاب الدین السھ نكتة لطیفة قیل أ
نھ ما جانب الرجال ویقول إ  بغداد وجلس على عادتھ أخذ یقلل أحوال الناس ویھضم

 بقي من یجازي وقد خلت الدنیا وأنشد

 

 

 اإلسناد

ولیمة ین إلى  إلى قوم ذاھبین فلم یشك أنھم في دعوة ذاھب  طفیلينادرة لطیفة نظر  
فقام وتبعھم فإذا ھم شعراء قد قصدوا السلطان بمدائح لھم فلما أنشد كل واحد شعره 

فقال لھ أنشد شعرك فقال لست ساكت  وھو جالس    الطفیليوأخذ جائزتھ لم یبق إال  
بشاعر قیل فمن أنت قال من الغاوین الذین قال هللا تعالى في حقھم والشعراء یتبعھم 

 لطان وأمر لھ بجائزة الشعراء الغاوون فضحك الس

بن      الھیثم  من    ماشیت  قال  عديحكى  نفر  في  عنھ  هللا  رضي  حنیفة  أبا  اإلمام 
أصحابھ إلى عیادة مریض من أھل الكوفة وكان المریض بخیال وتواصینا على أن 

لقد لقینا من سفرنا ھذا   آتنابالغداء فلما دخلنا وقضینا حق العیادة قال بعضنا    نعرض
قال   الم  فتمطىنصبا  على  وال  الضعفاء  على  لیس  وقال  على المریض  وال  رض 

أبو    ینفقونالذین ال یجدون ما   لكم ھنا   حنیفةحرج فغمز  أصحابھ وقال قوموا فما 
 من فرج

األسرائیلي كن من األطباء المشھورین والعلماء المذكورین   جمیعومثلھ أن ابن     
سلطان وحظ   خدم  أیوب  بن  یوسف  الدین  صالح  رفیع مصر  وكان  أیامھ  في  ي 

ھ أنھ كان جالًسا في دكان وقد مرت علیھ حذق  فياألمر ومما نقل عنھ    نافذالمنزلة  
فلما نظر   المیت إن صاحبكجنازة  یا أھل  تدفنوه   إلیھا صاح  لم یمت وال یحل أن 

فإن كان حیًا    نمتحنھحیًا فقال بعضھم لبعض ھذا الذي یقولھ ال یضرنا ویتعین أن  
بیّ  وقالوا  إلیھم  فاستدعوه  یتغیر علینا شي  فما  یكن حیًا  لم  المراد وإن  ما فھو  لنا  ن 

 أدخلھ الحمام قلت فأمرھم بالعود إلى البیت وأن ینزعوا أكفانھ فلما فرغوا من ذلك  
بدنھ   وأحمى  الحار  الماء  علیھ  حس  نطلھوسكب  أدنى  فیھ  حركة   نفظھر  وتحرك 

تھاره شامبدأ  فكان ذلك    ا حم عالجھ إلى أن أفاق وصخفیفة فقال أبشروا بعافیتھ ثم تم
سئل بعد ذلك ومن أین علمت أن في ذلك المیت بقیة روح   نھبشدة الحذق والعلم ثم إ

األكفان في  فوجدتھما    وھو  قدمیھ  إلى  نظرت  فقال  الموتى محمول  وأقدام  قائمتین 
 منبسطة فحدست أنھ حي وكان حدسي صائبًا 

إ قیل  لطیفة  غزاة  نادرة  قصد  إذا  كان  األندلسي  عامر  أبي  المنصور  لواءه ن   عقد 
للغزاة بجامع قرطبة ولم یسر إلى الغزاة إال من الجامع فاتفق أنھ في بعض حركاتھ  

 توجھ إلى 

 

 

 



 قیل ٤صحیفة 

وال  تزدان  الجرائد  خرائد  كالمھ  وبدرر  یزیدان  وعمره 
 صدیقًا بالثناء علیھ حقیقًا امینبرح لنا 

 

قد حضر إلى ھنا في األسبوع الماضي جناب موسیو    
باخرة  راكبًا  الفخیمة  فرنسا  دولة  جنرال  قنصل  تریكو 
خمس  حاملة  وھي  ھاتورانو  تسمى  حربیة  خصوصیة 

 مدافع

 

 نبذة في مدح السلطنة والوزارة 

 للعالمة الفاضل التحریر الشیخ یوسف أفندي األسیر 

ا    طاعة  أن  یخفى  الرحمن  ال  بطاعة  مقرونة  لسلطان 
جار  فإذا وإذا  الشكر  الرعیة  وعلى  األجر  لھ  كان  عدل 

علیھ الدعاء   األصر  كان  قیل  وقد  الصبر  الرعیة  وعلى 
ألنھ  العام  النفع  من  ألنھ  العبادات  أعظم  من  للسلطان 
بعدلھ تنتعش البالد وتعتاش العباد وتصلح األمور وینتفي 
الظلم والفجور ولوال السلطان ألكل الناس بعضھم بعًضا  
كما أنھ لوال الراعي ألتت السباع على الماشیة وأن الملك 

كالشمس   والرخاء  العادل  الخریف  في  والقمر  الشتاء  في 
في جمیع األزمنة وفساد الرعیة بال سلطان كفساد الجسم 

الجبال في  كالرأس  الناس  في  وھو  روح  مثل   وقیل  سد 
واألعو والسلطان  والعمود  الشرع  كالفسطاط  والرعیة  ان 

 طناب واألوتاد ال یقوم بعض ذلك إال ببعض واإل

 

                                                  ۲٤ 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرات الفنون

 والشرع بالملك یقوى والملك بالشرع یبقى 

 یأوى ألیھ كل مظلوم من عباده  فالسلطان 

والوزارة اسم جامع للمجد والشرف والمرؤة وھي تلو    
اإلمارة في الریاسة والسیادة ومن خدم السلطان كان ملًكا  
على غیره فتخدمھ الناس وتخشى منھ الباس وقیل أربعة 
ال یستحیا من خدمتھم السلطان والوالد والمعلم والضیف 
وقد اتخذ نبینا أصحابھ وزراء وموسى وھارون وسلیمان 

بملك   برخیا بن    آصف تعالى  أراد هللا  وإذا  السالم  علیھم 
نسي خ أن  صالًحا  وزیًرا  لھ  جعل  نوى   یًرا  وإن  ذكره 

بكرامة  تغترر  ال  وقیل  كفھ  شًرا  أراد  وإن  أعانھ  خیًرا 
األمیر فالطف لھ    نائلاألمیر إذا غشك الوزیر وإذا طلبت  

أعلم  یستغني  أنوشروان ال  الوزیر وقال كسرى  قبل  من 
عن الوزیر وال أجود السیوف عن الصقال وال   السالطین

الدواب عن السوط ومن أمثال العجم من تبع األسود    أفره
على  إقبالھ  في  السلطان  ومثل  الصید  لذیذ  من  یحرم  لم 

منھ   فاألقرب  الكرم   دوناألقرب  مثل  فاألفضل  األفضل 
إلیھ وقد قیل  بأقربھا  الشجر منھ بل  بأبعد  یتعلق  الذي ال 

و  اإلمارة  عآثر  یعدل  ساعة  وعدل  الحجارة  على  بادة  لو 
للسلطان على الناس الِذكر الحسن والطاعة   سنین وینبغي

في السر والعلن كما یجب علیھ مراعاة أحوالھم وإنجاح 
برعایاه  ومالھ  بمالھ  ورجالھ  برجالھ  الملك  فإن  أعمالھم 
فال بد لھ منھم كما ال بد لھم منھا ونسألھ تعالى أن یدیم  

 ا األعظم لنفع رعایاه ووفیق وزرائھ توفیق سلطانن 

لألنام  الملك  سماء  في  زالوا  وال  بمزایاه  للتخلق  الكرام 
 كالشمس وبدور التمام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۸عدد 

 إعالن

 من جانب مجلس بلدیة بیروت 

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

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

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

 ٥۰۹عدد    الجنةقومبانیة الماء في الیوم المذكور بجریدة  
 تثبیتالمعطاة من ھذا المجلس بخصوص  توفیقًا للضبطة  

وصول الماء ومن حیث أنھ من المقتضى وقوف المجلس 
أربعة  بمدة  یحصل  الذي  اإلشتراك  مقدار  على  دائًما 

متر   بألفینحصول اإلشتراك    غبلمذكورة لكي  األشھر ا
اإلمتیاز  مقاولة  أحكام  حسب  المعاملة  تجري  أكثر  أو 
الذین   جمیع  یكلف  البلدي  المجلس  فلذلك  ذكرھا  المتقدم 
بھ من  یشتركون  والذین سوف  بالماء  اآلن  إلى  اشتركوا 
عن   المجلس  یفیدوا  أن  األشھر  أربعة  نھایة  إلى  تاریخھ 

م لكي یصیر قید ذلك وتسجیلھ ھذا كیفیة وكمیة اشتراكھ
المجلس من طرف  إلى  البیان واإلفادة  أن إعطاء  بما  أو 

فالمنتظر  ھالمشتركین   أنفسھم  المشتركین  وعائد لصوالح 
عن   منھم  أحد  تأخر  المق  تقدیمعدم  عن  الذي اإلفادة  دار 
اشتراكھ وكیفیة  بھ  ھذا    اشترك  نشر  صار  ذلك  وألجل 

 اإلعالن

 ۲۹۱مایس سنة  ۱۷وفي  ۲۹۲في ربیع ثاني سنة 

 (عبد القادر قباني) 

   ۲۱                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملك الناصر كیف رأیت   د إلى آخره فلما انقضى ذلك قال لھعلیھ فقع  فما أراد أن یكدر
رأ عظیمة  موعظة  رأیت  قال  طوي ذلك  ولما  تأتي  ودوال  تمضي  دوال  إذا   یت  اإلزار 

 المحرك واحد فأخرج ببالغتھ ھذا الجد في ھذا الھزل 

 الدین الصاحب مضمنا في الشطرنج رلشیخ بدول

 وأسلوه من ناقل الباطل     أمیل لشطرنج أھل النھي

 باع على الناقل وتأبى الط   وكم رمت تھذیب لعابھا  

 ویعجبني قول الشیخ عز الدین الموصلي حیث قال 

 أمات نفس اللعب من عكسھ   وقدجاھل شطرنج ینادي 

 ما یفعل الجاھل في نفسھ  ما تفعل األفعال في جاھل  

 نباتةقال الشیخ جمال الدین بن و

 أشتات اني الحسن في شكلھ من مع   تأفدیھ العب شطرنج قد اجتمع

 امات شوالخد فیھ لقتل النفس  ة  عیناه منصوبة للقلب غالب

لیأكل بھ   زیتًا طیبًا  لھ   نادرة لطیفة حكي أن السراج الوراق جھز غالًما لھ یوًما لیبتاع   
ذلك    اللفتفأحضره وقلبھ على  لفتًا   الغالم  فأنكر على  إلى ففوجده زیتًا حاًرا  أخذه وجاء 

یا   لھ وهللا  فقال  ھذا  مثل  تفعل  لم  لھ  وقال  زیتًا   سیدي البیاع  أعطني  قال  ألنھ  ذنب  مالي 
 للسراج 

ي أنھ كان مكانس عن صاحبھ سراج الدین القوص ومثلھ ما حكاه الصاحب فخر الدین بن  
فقلت لھ یوًما  قال  ن وصنع لھ فتائل على العادة  حصل لھ طلوع في جسده فتردد إلیھ المزی

 كیف حال سراج الدین فقال كیف حال سراج فیھ سبع فتائل 

كوة كانت معھ في صب النصراني من ر سفینة فنادرة لطیفة اجتمع محدث ونصراني في  
ال  مشربة على  وعرض  وصب  فقال موشرب  مباالة  وال   فكر  غیر  من  فتناولھا  حدث 

فداك   اشتراھا غالمي من النصراني جعلت  قال  أنھا خمر  أین علمت  فقال من  ھذا خمر 
أنھ وحلف  یھودي  لخمار  وقال  بالعجلة  فشربھا  عتیق  خمر  نحن ا  أحمق  أنت  لنصراني 

نصرانیًا عن غالمھ عن یھودي   أفنصدقأصحاب الحدیث نروي عن الصحابة والتابعین  
 وهللا ما شربتھا إال لضعف 

 

 

 حدیث نجد وال خل نجاریھ    ما بالصحاب أخو وجد نطارحھ

تقص بالقوم وهللا إن شیخ كم تن  افقال ی   وكلوتة  قباء فصاح من أطراف المجلس رجل علیھ  
 جاریك وقصاراك أن تفھم ما یقول ھال قلت یرض أن یفیھم من لم 

 إال محب لھ في الركب محبوب ما في الصحاب وقد سارت حمولھم  

 والحي في كل بیت منھ یعقوب  كأنما یوسف في كل راحلة 

 فصاح السھرودي ونزل عن الكرسي وطلب الشاب فلم یجده

الشاعر   المطرزي  ابن  عن  نعل  حكي  رجلھ  وفي  مر  فأمر أنھ  الرضي  بالشریف    بالیة 
 ا ھبإحضاره وقال أنشدني أبیاتك التي تقول فی 

 دت ماء وال رعت العشبافال ور  إذا لم تبلغني إلیك ركائبي  

فأنشده إیاھا فلما انتھى إلى ھذا البیت أشار إلى نعلھ البالیة وقال ھذه كانت ركائبك فأطرق 
 الشریف إلى مثل قولھ ھبات موالنا  لما عادتثم قال ابن المطرزي ساعة 

 قد خلعت الكرى على العشاق  وخذ النوم من جفوني فإني  

نك خلعت ما ال تملك على من ال یقبل فخجل الشریف ي إلى مثل ما ترى ألعادت ركائب
 وقابلھ بما یلیق من اإلكرام 

وأما األجوبة الھاشمیة وبالغتھا فھي في المحل األرفع فمن ذلك أنھ اجتممع عند معاویة 
رو بن العاص والولید بن عقبة وعقبة بن أبي سفیان والمغیرة بن شعبة فقالوا یا أمیر عم

المؤمنین ابعث لنا إلى الحسن بن علي فقال لھم فیم فقالوا كي نوبخھ ونعرفھ أن أباه قتل 
وال تقولون شیئا إال كذبكم الناس وال یقول لكم شیئا   ھصفون منتعثمان فقال لھم أنكم ال تن

ا سنكفیك أمره فأرسل إلیھ معاویة فلما حضر  نّ فقالوا أرسل إلیھ فإال صدقھ الناس  ببالغتھ إ
وال  وأجب  مقالتھم  فاسمع  إلیك  أرسلوا  ھؤالء  ولكن  إلیك  أرسل  لم  أني  حسن  یا  قال 

فقال الحسن علیھ السالم فلیتكلموا ونسمع فقام عمرو بن العاص فحمد هللا وأثنى    تحرمني
علیھ ثم قال ھل تعلم یا حسن أن أباك أول من أثار الفتنة وطلب الملك فكیف رأیت صنع 

فحمد هللا وأثنى علیھ ثم قال یا بني ھاشم كنتم   معیطهللا بھ ثم قام الولید بن عقبة بن أبي  
بن  أصھا عثمان  ویر  یفضلكم  كان  الصھر  فنعم  ولقد عفان  فقتلتموه  علیھ  بغیتم  ثم  قربكم 
 یا حسن قتل  أردنا

 

 


