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 ۱۲۹۲جمادى الثانیة سنة   ۲٤بیروت یوم الثالثا في 

 

 حوادث سیاسیة
ال    ألقد  قانونیة  جمعیة  األثناء  ھذه  في  تدقیق  تأمت  جل 

وتھذیبھا  المشروعة  القوانین  في  روح   النظر  ینعش  بما 
العصر الحالي وقد أوضح خطباء حزب الشمال أفكارھم 

ن یدقق النظر بھا بذلك فزعم بعضھم أنھُ من الضرورة أ
ورأوتنق الجمھوریة  مشرب  في  یسوغ  بما  بعضھم ح  ى 

لذلك  الشرع   المخالفة  في  أحد  مراعاة  یجب  ال  أنھُ  فقال 
انًا  یمكن تصور انقالبھ زوًرا وبھت  ن الحق ال یتجزأ والأل

الحق القویم ساس  فیجب إذًا أن تكون القوانین مبنیة على أ
للتأ قابلة  وغیر  اإلیضاح  كل  واضحة  ویل وبنودھا 

موقعً  ذلك  فكان  المعاني.  اختالف واختالف  في  لھم  ا 
ت انصرفت  ولھذا  جلستھا عظیم  تتمیم  بدون  الجمعیة  لك 

آ وقت  إلى  خطابً وتأخرت  غامبتا  موسیو  فیِھ  یلقي  ا  خر 
 ذا الشانا بھواضحً 

وعبارات      خطب  الفرنساویة  الجمھوریة  نبذت  وقد 
وموسی بلنك  التلغراف موسیو  من  یظھر  كما  مدیار  و 

أ واختالفات  األعمال  تلك  یوضح  الذي  صحاب اآلتي 
 حزب الشمال وھاك نصھُ 

لمشروعة لكن قد صالح القوانین ا لتأمت الجمعیة إلقد ا   
أل سًدى  العمل  وذھب  بلنك  موسیو  عارضا  ن  قد  مدیار 
األ وشوشا  حقوق الجمعیة  ھضمت  التي  بخطبھما  فكار 

ع كونھما من حزب المضادین طلبا بإلحاح  الجمھوریة وم
ذا لم یجر الحق  عقد اجتماع آخر وقد استعدا لإلعتراض إ

 الذي یطلبانھ في الجمعیة 

أ    ا أنھ بواسطة  ا فشیئً خذ یفھم شیئً أما حزب الیمین فإنھُ 
رأ على  بدون  استناده  مأربھ  ینال  بوفھ  موسیو  ي 

مِھ وقد شرع موسیو بوفھ  یید زعمعارضات أو براھین لتأ 
أ غایات  وتبلیغ  البونابارتیین  مأرب  الذین بتنفیذ  حزابھم 

التأ م وقد  دوبروكلي  موسیو  جملتھم  في  ن  جمعیة  مت 
فت أن فرسایل كشفت عن   البصائر غشاء األوھام وعرَّ

 سبوعصدورھا في یوم الثالثا من كل أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وي على حوادث سیاسیة ومحلیة وتجارة وفنون تإن ھذه الصحیفة تح

 

 

رأي المنتخبین مرفوض من اإلمبراطوریین والمظنون أنھ 
عند األورلیانیین وال یوجد من یرتاب بأن     یكون مستحسنًا

ي المنتخبین الذین اجتمعوا  الجمھوریة سوف یتبع رأ  رئیس
الیمین  للتكلم بھذا الخصوص ومما یثبت اآلمال بأن حزب 
قد اجتھد كل اإلجتھاد ألن یسند رأیھ إلى موسیو دوبروكلي  

إ بعضھم  یمیل  الذین  ھو وأصحابھ  البونابارتیین  حزب  لى 
قبال  زالت  ما  التي  الفرنساویة  (اللیبرتھ)  الحریة  جریدة 

وترمي  تن أنفاسھا  سم  حزب  فث  أغراض  لومھا  سھام 
الشمال في ھذه المسإلة فإنھا أصبحت اآلن تمیل كل المیل  

حبً إ بغضھا  واستحال  المذكور  الحزب  تامً لى  یخفى ا  وال  ا 
األ من  لیسوا  فرنسا  في  اآلن  الموجودین  األحزاب  قوام  أن 

صبح كل منھم  نزع بھم الھوس والطیش كل منزع فأ  الذین
غیریمیل   الخصوصیة  أغراضِھ  أ  إلى  إلى  غراض ملتفت 

الوطن وخیره بل ھم من القوم الذین عرفوا ما سیكون في 
 مور غد ونظروا بعین البصائر عواقب األال

والتنقیب نشاھد جلیً     البحث  التي وإننا مع  األسباب  تلك  ا 
فإن   الحال  تلك  على  لیكونوا  األحزاب  ھؤالء  حملت 

خذت  بوفھ قد أد أن أقوال موسیو  خیًرا یفیالتلغراف الوارد أ
سیاسیً  حسنً مركًزا  آا  وسلكت  منھجً ا  مستحسنً رآؤه  ولما  ا  ا 

العجب   نشوة  أخذتھ  اآلراء  تلك  على  الجمعیة  مدحتھ 
لك  م تا في جسسً ا واعتبر نفسھ رأنفھ كبرً والخیالء وشمخ بأ

أ عند  منزلتھ  بذلك  فحط  علیِھ الجمعیة  تھكم  حتى  عضائھا 
م فقال  الجلسة  تلك  في  یفیدنا  بعضھم  بوفھ اذا  موسیو  قول 

أ خطأً  كان  قول  و صوابً إذا  مجرد  وھو  یشفع ا  ال  باللسان 
فإ  الناس)  بعض  نتذكر  (ھنا  بوفھ بفعل  موسیو  فعل  ذا 

العظیم وإال فال یعتبر بشيء بمق الفضل  لھ  تضى قولِھ كان 
أ ویحسب  براعات  ذات  بعبارات  أتى  بمیً وإن  نطق  ال ا  ما 

 عمال فعھا أما لم تش قوالحقیقة لھ فال فخر إذًا باأل

حزب      رفض  تصدرت  وقد  التي  الدعاوي  جمیع  الیمین 
أ فیقال  العالي  المجلس  إلى  الجمعیة واستانفھا  نھ حافظ  إلى 

حقوق المجلس المذكور ولما انتھت أعمال تلك الجلسة على  
األقصى  الشمال  حزب  مناقضة  على  اآلراء  اتفقت 
مع   الجمیع  واتحد  كان  وقت  أي  في  كالمھم  ومعارضة 
 موسیو تیار على أن یكونوا رأیًا واحًدا وكلمة واحدة فنقول  

 السنة األولى

 

فمن  األسبوع  في  مرة  تنشر  الفنون  ثمرات  إن 
في  أرادھا  الفنون  جمعیة  مطبعة  من  فلیطلبھا 
السادات بیروت سوق  في  وفي   الكائنة  حماده. 
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

 

 

 ۱۸۷٥تموز سنة  ۲۷و   ۱٥الموافق 

 

 أنھم قد حذوا بذلك حذو البونابارتیین في أیام اإلمبراطوریة 
فرصة اآلن  ذلك  بسبب  البونابارتیون  المختلس    فاستغنم 

یسوسون  كانوا  وأنھم  الماضي  تصرفھم  حسن  لیظھروا 
فإنھ تظاھر البالد أحسن سیاسة أما حزب الشمال األقصى  

نسا  زم على تأیید رأیھا. فإذًا تكون فر بالمیل إلى الملكیة وع
راؤھا وتفرقت قلوبھا (وال ا متفرقة قد اختلفت آ حزابً اآلن أ

اآلیحسن   ذلك  وذاك  بھا  وثباتھا  الجمھوریة  یحب  فھذا  ن) 
یطلبون یجتھ وأولئك  دعاتھا  ونصرة  الملكیة  بتشیید  د 

وجمع  اإل ذھبت    شتاتھامبراطوریة  واختالفات  فقالقل 
 لى عدم الثقة بآرائھم إ 

 بین مشرق ومغرب) شتانا (سارت مشرقة وسرت مغربً 

الجرائد أن ھذه األ     ن أ   حزاب ال یمكنھالكن قالت بعض 
ا في فرنسا من شأنِھ أن یؤخرھا نعم إن لھا من  تحرك ساكنً 

ال كل مكابر غیر أنھا ال تخل بحالة  األضرار ما ال ینكره إ
لى الترقي والتقدم ولذلك یمكننا  فرنسا الحاضرة المتحلیة بح

ى مصاعد لرتقي بمراقي الكمال إفرنسا سوف ت  نأن نقول أ
حزاب واالختالفات التي ال تزال  الخفار واالعتبار رغم األ

 تھددھا في كل حین

 

 ستانة العلیةاأل
یم الشاھاني تحررت مراسیم  مر الكر على صدور األبناءً     

جل یات وترتبت لجنة بدار السعادة أل لى جمیع الوالسامیة إ
ب  تنتخب  التي  المصنوعات  في جمع  التي  اللجان  معرفة 

الذي ترتب    لى المعرض العموميالوالیات ألجل إرسالھا إ 
األ إرسال  یكون  وأن  أمریكا  داخل  (فیالدلفیا)  شیاء  في 

 شھر أغستوسثناء  مذكورة إلى اللجنة بدار السعادة في أال

لف أ  ۲٥۰انق العثماني  استقرضت الدولة العلیة من الب   
ال الشركة  من  كل  عموم  ومن  والصیارف لیره  عمومیة 

سھم ألف لیره وذلك ألجل دفع فائض األ  ۱٥۰المعتبرین  
 العمومیة عن شھر تموز باالستحقاق



 قیل ۲صحیفة 

القونت زیجي سفیر دولة أوستریا لدى الباب العالي ن أ   
شھر تمثل ویانھ بالمأذونیة مدة ثالثة ألى  قبل أن یسافر إ

بحضور   الشاھانیة  الذات  لدى  منیر بالحضور  سعادتلو 
تر اإللتفات  بك  نال  بعدأن  ومن  الھمایوني  الدیوان  جمان 

أ المعظم  موالنا  من  من  العثماني  بالنیشان  علیھ  حسن 
 ولى تبة األالر

 

اب لى البلمذكور توجھ السفیر المشار إلیھ إ وفي الیوم ا    
ناظر   وبحضرة  األعظم  الصدر  بحضرة  واجتمع  العالي 

 ریق وارنھسافر عن ط الخارجیة وبعد أیام قلیلة 

 

 مصر

سكندریة لوقائع المصریة ما نصھ ورد من اإلذكر في ا   
سنة  یونیھ  شھر  من  والعشرین  الخامس  بتاریخ  خطاب 

أن حضرة جناب الخدیوي األفخم في صبح أمس   ۱۸۷٥
حضرات     العالیة  التین  رأس  بسرایة  حضوره  في  قبل 

الد ومأموري  المصریة  والمأمورین  األمراء  ولة أعاظم 
والر  األجنبیة التجار ؤالرسمیة  ومعتبري  الروحانیة  ساء 

والصیارفة طائفة بعد طائفة وبعد الظھر خرج في عربیة 
والعیون   والوقار  بالھیبة  الجالل تللتنزه  بلحاظ  لحظھ 

 والفخار 

 

حمد مظلوم أحسن بالرتبة الرابعة إلى حضرة رفعتلو أ   
أ  بك باشا)  مظلوم  سعادتلو  حضرة  معاو(نجل  ني حد 

 التشریفات بالمعیة السنیة 

 

بار بتاریخ خامس عشر مایس لى الحكومة أخوردت إ   
الق التي تحت ریاسة  الفرقة اإلستكشافیة  أن  لونل تتضمن 

ق (فاشر)  في  التاریخ  بذلك  كانت  دارفور (بوردى)  اعدة 
اإل أعضاء  من  معھ  من  صحة وجمیع  في  ستكشاف 

ھذه   بین  التي  القدیمة  والطرق  تقروعافیة  ودنقلة   البلدة 
ھناك  كلھا  األھویھ  سالمة  مع  الخاطر  وتسر  الناظر 

ستكشافیة التي تحت وكمال اعتدالھا وأما الفرقة الثانیة اإل
عشر   الخامس  بتاریخ  فھي  (غولستون)  القلونل  ریاسة 

كشاف منھ كانت في بلدة (عبید) قاعدة (كردفان) ومن است
علم (دبھ)  إلى  البلدة  ھذه  الموصلة  سھلة  أ  الطریق  نھا 

 السیر كثیرة المیاه العذبة 

 

أ    الواردة  األخبار  من  المصریة علم  الحدید  سكة  ن 
(كلفور)    العلیا  مسیو  نظارة  تحت  بمدھا  النائب المشتغل 
خمسة   مسیو (فاولر) قد وضعت قضبانھا على مسافة  عن

األ مبدء  وفي  متًرا  كیلو  بالبال  وعشرین  یخطر  كان  مر 
وتع عملیتھا  مشقة  أزیادة  بین  الجھات سرھا  تلك  ھالي 

الم أالغیر  إال  العملیات  من  ھذه  مثل  على  لم عتادین  نھُ 
ثناء متعھدي ذلك الخط  یحصل شيء من ھذا كما علم من  

األعمال من اإللتئام وحسن السلوك برزوه في  علیھم بما أ
ھذا واإل كون  في  شبھة  ال  نقول  ھذا  على  وبناًء  نتظام 

ف بالمشیئة  یتم  الجلیل  قلیل والمشروع  زین تتي خیر عما 
ت الخطة المصریة وقد الصحف التاریخیة بأنھ من إنشاءا 

سابق من وادي حلقة وتوجھ باإلذن  عاد مسیو (كلفور) ال
 قیم مسیو (رامستون) وكیال عنھ مدة غیبتھ إلى إنكترة وأ

 

 ثمرات الفنون

 خبار ما نصھوفي روضة األ

الساعة      اإل  ۱۰على  یوم ة)  فرنجی (بالساعة  بضحوة 
كبیر  احتفال  مجلس  التین  رأس  بسراي  حصل  تاریخھ 

أ الخدیووذلك  العرض  قاعة  في  اجتمع  قد  الكبرى نھ  یة 
عیان الدولة الخدیویة المصریة جم غفیر وجمع كثیر من أ

لقصد التالوة بالطریقة الرسمیة للخط الھمایوني الشریف 
باشا   خلیل  سعادة  ید  على  الشاھانیة   یاور الصادر  الذات 

بجعل متضمنً  أنعمت  قد  العلیة  السلطانیة  الحضرة  أن  ا 
أفریقیة  ع)  أرض (زلی الشرقیة من  السواحل  الكائنة على 

 دارة دولة خدیو الدیار المصریة تحت مباشرة إ

 

الع    الخدیویة  الذات  في وكانت  بالنفس  حاضرة  لیا 
اإل ھذا  نظار مجلس  بحضرات  محاطة  العظیم  حتفال 

أعموم   وحضرات  الكرام  المصریة  اء  عضالدواوین 
أ وكبار  الفخام  الخصوصي  المناصب  المجلس  رباب 

صحاب  رجال دائرة الخصوصیة وغیرھم من أ  العلیة من
 المراتب العمومیة

 

نعمت الذات الخدیویة العلیة بترقیة سعادة (موسنجیر أ   
بالد   حكمدار  البحر السودان  بك)  وسواحل  الشرقیة 

 عني لرتبة الباشویة تبة المیرمیران السنیة أحمر راأل

 

 

 نقول وال نفعل

م العالمة الفاضل مكرمتلو الشیخ إبراھیم أفندي للعال
 حدب األ

 (تابع العدد الماضي)

 

فأ  الكتاب،  ذلك  قرأ  ثم  بیتھ  حضر قوام  من  جمیع  عتق 
عندھم ما  لتأثیر   درسھ  وذلك  ارتیاب،  بدون  الرقیق  من 

بإ  العلم  نتیجة  فأحسن  فعل،  بما  النفوس  في  حسان قولھ 
ینخرط  في   العمل، ومما  فاش  البیان، وھو  ھذا  في سلك 

غیره  على  ینعي  اإلنسان  أن  الزمان،  ھذا  أبناء  أكثر 
بتلك فعالھ،  أ موصوف  وھو  وأحوالھ,  أقوالھ  ویندد 

بمومنفعال،  األ التمییز  على  ھاتیك صوب  صادر 
رأ فكم  شخصً األحوال،  المحاضر  یت  في  بصفة  ا  یقوم 

أ مساوي  من  وینشر  نفح خطیب،  منھ  یخبث  ما  خیھ 
من   بھ  یخرجھ  بما  والدین  العرض  في  ویدخل  الطیب، 

ھم بما یصل بِھ  سلك الموحدین، ویقطع على الجلساء كالم
ذا تأملت في حقیقتھ، ونظرت في قبح تلك العیوب، وھو إ

وجدت ش  خلیقتھ،  ورداء برد  القبائح،  بتلك  منسوجة  یمھ 
فاضح،    ملحًماخالقھ  أ لھُ  ھو  المحاسن  یبما  عن  غض 

أ مساوي  بنشر  یسطرفھ  بما  ویتكلم  من  خیھ،  الجمع  وء 
ن یغض الذم بملء فیِھ، مع أن الواجب على كل عاقل، أ

هللا  روح  عن  روى  كما  الفضائل،  وینشر  القبیح  عن 
ابِھ صح مع أالزمان، وقد مرّ عیسى علیھ السالم في ذلك  

أ ما  فقالوا  فقال  خعلى جیفة حیوان،  الوبیة،  رایحتھا  بث 
أ إلى  إشارة  النقیة،  أسنانھا  بیاض  أحسن  الحق  ما  ن 

الحسن   نشر  من  الصریح،  یكون  وھكذا  القبیح،  وستر 
،  خالق وجل نبلھ وفضلھ، وعرف بمكارم األ  صلھ،طاب أ
سان إذا تحلى ترك الخالف الوفاق، وما أحسن اإلنوألف ب

 نصاف، ونكب بسیره في جادة  بحلى اإل

 ۱٥عدد 

منھج اإلعتساف، وقال وفعل وأمر وامتثل،   الصواب عن
وتج أونھى  وأدر  تأدب،  وبِھ  بالحق  وأدب  خالف نب، 

سحاب وعده بال إخالف إذا وعد، وأدر سبب معروفھ في 
وعف   المحارم  وبین  المدد،  متصل  اإلحسان  جداول 

م إلى  وأرشد  فھو عنھا،  وإال  منھا،  وورد  المكارم  ناھل 
وأ مارد،  شیطان  من  یأخبث  ممن  األذى ضر  لسمع  قعد 

األ في  مثلھ  عاش  فال  مقاعد،  األنام  ووافاه وضر  حیاء، 
 في الحین حین وفاء، 

 

 انسان ینصف دائمً ما أَحسن اإل

 خوانافي ما یحاول فعلھ اإل 

 ویسیر في نھج المحاسن مبدیًا 

 حساناأبدا بمعروف الندى إ

 اویرى سواه بعین ود مغضیً 

 مازاناا عما یشین وناظرً 

 یلقى عفاف النفس أَعظم شیمة

 لفتى تسامى بالفضائل شانا

 ذا تكلم فاه بالصدق الذي وإ

 یمانایزداد قائلھ بھ إ

 خبار الجھات أ
 خر وصولھا)من مكاتبنا بالقدس الشریف (تأ

أ الحمد  و   الھواءن  �  الشریف  القدس  جھات  غزة  في 
دوام  تعالى  فنسألھ  اإلعتدال  بغایة  ویافا  الرحمن  وخلیل 

 نھُ سمیع مجیب. ذلك إ

 

التھا كما كانت وبعض لة عربان غزة ھي على ح مسأ    
ن عربان الترابین مازالوا مقیمین على الحدود  الثقاة نقل أ

جلّ  لعزتھ  األفنتوسل  أولیاء  یوفق  أن  ثناُؤه  للسعي   مور 
 سم ھذه المفاسد رحمة للعباد وصالًحا للبالدبح

 

صار    ۹۱حزیران سنة    ۲۸في نھار السبت الواقع في     
متحان السنوي في مكتب الرشدیة بالقدس إجراء قاعدة اإل

صاحب  الش األول  المعلم  ریاسة  تحت  ھو  الذي  ریف 
العادة بحضور المكرمة عیسى أ فندي فجرى ذلك حسب 

الذوات   من  الحاضرین جمھور  عیون  قرت  ولقد  الكرام 
ش إعطائھم بما  وسرعة  التالمذة  خطوط  حسن  من  وھد 

م تال جناب رشادتلو جوبة في ذلك المحفل وعند الختا األ
أ المشرفة  الشیخ عثمان  قیمباشي صخرة هللا  الدنف  فندي 

بلیغً  وآدعاء  الخیر  وألھل  العلیة  للدولة  حسنًا  على ا  من 
نھار وفي  الموجود  الجمع  ختام   دعائھ  یكون  األحد 

 متحان اإل

     

أ السنة جید جًدا وأ ن منشكر هللا  الحبوب ھذه  سعار وسم 
 قدس وملحقاتھا رخیصة غایة إنما الغالل في نفس ال

 



 قیل ۱٥عدد 

صحاب الكرم والزیتون یعلنون قلة محصوالت الصنفین أ
 المذكورین

 

تكرم      سانطھت قد  طائ   یر  على  الشریف  فة  بالقدس 
ا لف غرش وعشرین غرشً الالتین بالقدس بمبلغ ثمانین أ

العسكریة  البدالت  قیمة  وذلك  بارة  وثالثین  واثنین 
سنة   من  المتراكمة  المذكورة  الطائفة  من    ۸٤المطلوبة 

ا تحت أمل العفو الذي  التي ترك تحصیلھ   ۹۱لغایة سنة  
الرَؤساء الروحیین ستدعاء بطلبھ من طرف  كان وقع اإل

المذكورة  الطائفة  عموم  طرف  من  تقدم  ذلك  على  فبناًء 
الن العدیمة  المساعدة  لھذه  الشكر  وتوجھ عریضة  ظیر 

وأ  الطائفة  وزعماء  الطائفة وجوه  باقي  دعوات  بلغوا 
ورئل الوعد  لبطریرك  صار  طرفھما  ومن  الدیر  یس 

 ء ما یلزم من المساعدات عند االحتیاج بإجرا 

 

اإل    ال واقع  القدس  نفس  في  والقضوات  متحان  شریف 
الملحقة بتلزیم األعشار لألھالي فأعشار قضاء یافا صار  

رغب من التجار بمعرفة متصرفنا  ھالي ولمن  إلزامھا لأل
ما المسموع نذلك حسب القاعدة األصولیة إ  فخم وجرى األ

ل الجبر وبعض حسان بك استعماعن حركة قائمقام غزة إ 
أ الرواة  نقل  القرایا نھُ الرواة  زعماء  شاھد  حبس     داخل 

بأنھم  أجیب  األسباب  عن  سأل  وعندما  بغزة  الحكومة 
ھا السابقة بالعام الماضي خذ قرایاھم بیدالتاستنكفوا عن أ

أ السا مدعین  الحالي دون  الموسم  بق جودة وسعًرا فال ن 
 العظیم   ال با� العليّ حول وال قوة إ

 

اإل    قضیة  العموم  كدر  جناب  شقاق  نقد  بین  الواقع 
لس البلدي بالقدس الشریف فندي رئیس المجاستریا دي أ

نشأ  قد  فإنھ  األعضاء  توقیف    وبین  ذلك  الحركة عن 
المشكل المطلوبة فنطلب من ولي األ النظر بحل ھذا  مر 

 بصورة حكمة حسنة 

 

 ومن مكاتبنا بنابلس

ثر لوجود الداء المدھش في جھتنا وال أ  ن الصحة جیدةأ
ل هللا وفضلِھ آمنون من ذلك حتى أن المرض بحوونحن  

ناإل وال  لھ.  وجود  ال  في  عتیادي  هللا  یفعل  ما  دري 
 طف بعبادهلھ تعالى اللّ المستقبل نسأ 

 

فندي ورد إلینا ھذا اللغز من جناب األدیب محمد أ
 الباقي  الشبلي 

م الكالم الثالث إسم وفعل قسا ما كلمة ثالثیة جامعة أل   
سم من  منھا فیھ معان ثالث ومن جملتھا إ  سموحرف فاإل

مسماھا في الدنیا ال یرى وفي    ھو حاضر ال یغیب وذات
اإل اآلخرة  وفي  یرى  الدنیا  وفي  یرى  بِھ اآلخرة  جتماع 

یراه من قالھ نصیب وفي رؤیاه نصیب كما في الدنیا ال  
مر في جملتھا ماض ال والفعل ینقسم إلى قسمین ماض وأ

الخی ل غیر وفیھ معنیان  ثلثیھا من ر  للغیر وفي  ھ والخیر 
تأكید وأ  ثلثیھا من اآلخر  ما األول فعل ماض وأمر وفي 

أمر عین  الحرف   قلبھ یرجع فعل  منھا حرف جزم وفي 
الحرف  وفي  منھا  والوسط  األول  الحرف  وھو  األول 

عن  ستفھام  األول واآلخر منھا عالمة للمصدر وفي قلبھ إ
 ا ضمیر وفي  المقدار وفي الحرف الوسط واآلخر منھ

 ثمرات الفنون

نس والجن بھا ول وقد تسمى اإلقلبھ یرجع تأكید عین األ
للكالم  جمع  قلبھ  وفي  والفرس  والعجم  والترك  والعرب 

تكس وأجمع  ماض  فعل  الجمع  ھذا  من  وینتج  ر میر 
 ول بحركة الحكایة وحرف جر زائد جار حرف الجزم األ

  

 أفندي الجسر الفاضل سیادة الشیخ حسن  حل لغز الھمام  
أ  محمود  السید  زاده  شھال  الفاضل  فندي  لألدیب 

 الطرابلسي 

   م أنفاس حسناِء مسك تضوع أ

 زارت محجبةً عن مقلة الرآي

 قمت تسائل عن اسم یفوح لنا   وأ

 كمسك خال زھا في خد عذراء 

 ا   كم قلت منھُ لغصن القد مس عجبً 

 أھواءيواعطف علّي فقد حركت 

   ا  قلبً  نأیھ أركب من جزوكم ت

 مالءمن غیر قلب وكم جاءت بإ

     تت شبھا عجبت من المِھ لما أ

 عذار خد سناه حیر الطآءي 

 لتقبیل تلك الفاء حیث غدت  صاد

 رواءيا تحاكي لثغر فیِھ إمیمً 

 مبیتك اآلن في قلبي مصحفھ    

 مسك تعرفت فیھ بعد إخفاءي

     ن تحرف صار الرق من جسديوإ

 عضاءيا یضم شذاه ضم أظرفً 

   یق ثغر حبیبي مسك عطر رح

 الراءي في غیبة یحل یارشفھ

  في منزل للحال عرفني ن ضاع إ

 رجاءيبِھ شذاه وفاحت منھ أ

    شك یلزمھ و مسھُ محرم ال أ

 رجاءِ فداء ما قد جنى من غیر أ

   كما حكمت بحذف الرأس تبصرة 

 عطاء من ممسك حیث ال یرجى إل

        إذًاوإن تقدم منھُ القلب فھو 

 حالٌل وال یحیى بال ماء  تمی

   رمیت بِھ  حاءن جعلت والفاء إ

 عداءيعذالي وأ ا حلق محرفً 

  ن توسط منھ الختم فھو بِھ وإ

 حشاءي بالثاء محبوبي بأمكس و

        ل للقلب حیث بِھ فثلثھ جذ

 مست بعمیاء عین الحسود لقد أ

 ۳صحیفة 

          على   عطفيوالثلث كم ھز 

 جمعیة بفنون الفضل غراء 

  دا بوالثلث حبي لھم ال ینقضى أ

 حباءي ا أھم وحق الھوى دومً  إذ

                ملھُ ونصفھُ ثلثھُ یا من تأ 

 یماءي فانظر إلوثلثھُ كلھُ 

       جاء خاتمھُ ا ھدي جوابً إلیك أ

 غضاء مسكا بفضلك فاقبلھُ بإ 

 

 حسنریب عبد الھادي زاده وقد حلھُ األدیب األ

 فندي النابلسيأ

 م بفضلِھ المستكمل نایا من تفرد في األ

 لغٍز بمسٍك بان لي أعربت في  بل  أغربت

 رجائكم في المحفل أ وعبیقھ قد ضاع من  

 المتأملیبدو لدى  مثلثٍ ھذا فما اسم 

 ول وبما یلیھ قبیلة فیھا عليفي أ

 ول وبثالث علم نفیس لذليوبأ 

 بمنزلي طیًرا یطوف  تلقاھما فاعكسھما 

 ل من بالعطا لم یبخ یا وامنح بطیب شذاك 

 وامنن بحل المشكل وأجب بفضلك سیدي  

 

فندي تفاحھ ل لغز العالم الفاضل الشیخ محمد أح
لألدیب الفاضل الشیخ قاسم أبي الحسیني النابلسي 

 فندي حسن أ

 الكستي البیروتي وھو 

  یھا المولى الذي من لغزه یا أ

 طالئعوفدت علینا للبدیع 

 ھو في الحقیقة للبالغة مصدر  

 عندي وللعقد النضید مضارع

          وبِھ غدا لمحبِھ وعذولِھ 

 قرب وقبر وھو برق ساطع 

 

 یدین تابع رسالة أ

الذین خرجوا من   المكتب وبیده شھادة اإلمن  متحان ھذا 
ی أن  إذا یعرف  حتى  قریحة  من  بالتركي  سطًرا  كتب 

في   النقص  ترى  وكتب  ااإلاجتھد  بقطع  عن مالء  لنظر 
 نصر من جھة ذا سئل عن كلمة  خلل العبارات والتآمھا وإ

سھ وسكت عن الجواب ویعتذر بقولھ الصرف طأطأ برأ
فاقد  وھم  طویل  زمن  المكتب  من  لخروجي  ون  صار 

فكماأل بالسائلین  ویسخرون  بالزائرین  یستھزؤن  من    دب 
اإل بقصد  المكتب  ھذا  دخلت  فیجاوبون  مرة  بلي متحان 

 مسامحة المعلمین  نوفھم وكل ھذا ناشيء منأفواھھم وأ



 قیل ٤صحیفة 

 

(إ مقالتي  أستطرادً ویؤید  لما)  السابق  نھُ  الصدر  شرف  ا 
واأل  الدلة  اآل  بھةذو  أیدین  والیة  والي  مدینة ن  حصالة 

من الجملة    یدین وتفقد أحوال المكاتب والمدارس شرفأ
المكتب المذكور وطلب أحد التالمذة ألجل أن یمتحنھُ من  

تلمیذ سأ  لدولتِھ  فقدم  األعلى  لھ عن بعض مسائل الصف 
لم یقدر على رد الجواب وطأطأ    تختص بالجغرافیة ولما 

الھ من المعلم الثاني وكان برأسھ كعادتھم طلب جواب سؤ
من  تحتوي  وكم  دولة  أي  مقر  بتروسبورج  عن    السؤال 

فرانسھ  دولة  مقر  بطرسبورج  بأن  فأجاب  األنفس 
فأعاد  النفوس  من  میلون  ألف  ثالثمائة  على  وتحتوي 

كم یكون عندك الملیون قال مایة    ال قائالدولتھ علیھ السؤ
دأ فقال  العدد  الذین لف من  بل من  الذنب منك  لیس  ولتھ 

بأ  سببً أقنعوك  كانت  القضیة  (وھذه  ومعلم  عالم  ا نك 
والحق   ومغنیسا النفصالھ)  إزمیر  مكتب  تالمذة  أن 

مكاتب  عدة  وللمسلمین  التالمذة  ھؤالء  علیھم  ما  بخالف 
إ  نغض رى  خأ للمرضى  داران  وفیھا  حداھما عنھا 

الجوز شجار التین ورى وھي بغایة الرداءة لكثرة أا للنص 
اھھا فلمرورھا على ما می ولذا یكثر بھا مرض الحمى وأ

یام الشتاء فیصیر أا مكدرة وال سیما  تراب ناعم ترى دائمً 
ذا یكثر بھا داء الحصبة والغدة وأما أھلھا وحال سائال ول

الجفأ  بمراعى  ووحوش  مسرفون  سائمون  كثرھم  ھل 
جد نھ من نحو سنتین لم یكن یو وحسبك شاھًدا على ذلك أ

و سندات  فیھا كاتب یحسن كتابة عرضحال أو بروتستو أ
وأ  سوى أفندي  أفندي وتلمیذه محمد  بعد  خریستو   ذلك ما 

راضیا فھى بغایة  فقد استجد عدة كتبة من الخارج وأما أ 
 الجودة 

 تي البقیة)(ستأ

 حوادث محلیة
ن مما یستحق الذكر ویستوجب مزید الشكر ما ظھر أ   

ناء  والي الوالیة الجلیلة في ھذه األث   من ھمة وغیرة دولة
ن العمارة وفرشھا وإعداد كل ما ا في ثممن استئجاره دارً 

وج یلزم   وغیرھما  وخدمة  أدویة  من  فیھا  علھا  للمرضى 
ی كانوا  الذین  للغرباء  المرض معدة  بذلك  صابون 

إ ینظر  من  لعدم  األزقة  في  من فینطرحون  فیالھا  لیھم 
ومأ  سنیھ  الثناء  مكرمة  لدولتھ  تستوجب  بھیھ  ثرة 

بالـ وتقضي  والدعاء  التضرع  من  وإخالص  الجزیل  جر 
 الملك الجلیل 

 

ا في بعض محالت مازال موجودً ن المرض المعلوم  أ   
الشام وھ ما دمشق  وأكثر  البلد  بالكلیة من  یتالشى  كاد  و 

میدان والصالحیة وقد فھمنا من األخبار  ن في الیوجد اآل
أنھ موجود في حمص وأنطاكیة والسویدیة لكنھ  األخیرة 

أ  نتأمل  فإنا  بیروت  مدینتنا  وأما  تكون  خفیف  منھ ن  نقیة 
یمنّ  أن  تعالى  آ  ونسألھ  البالد  بمحو  عموم    ویمنح ثاره 
 لطفھ الخفي جمیع العباد 

 

أن المرأة التي أخبرنا في العدد الماضي أنھا حضرت     
معھا ھي كریمة فاصیبت بذلك المرض حیث كان    الشام

ولما   الدمشقى  العطار  أفندي  مصطفى  الشیخ  جناب 
زوجھا  أ جھًدا  یأل  لم  بذلك  كامل   فتوتلوصیبت  السید 
رئفندي  أ بإحضار  الصلح  التجارة  محكمة  كتاب  یس 

 یناسب لكن حیث كان األجل  طباء لھا ومعالجھا بما األ

 ثمرات الفنون

 

وزوجھا  لوالدھا  التعزیة  فنقدم  نفعًا  ذلك  یجد  لم  حل 
الصبر  علیھم  یفرغ  أن  تعالى  هللا  ونسأل  أھلھا  وجمیع 

األ بفقدھا  لھم  جمیعً ویعظم  بنا  ویلطف  نزجر  عند  ول ا 
 ء القضاء وھو سبحانھُ سمیع الدعا 

 

أ    قد  األفخم  لبنان  متصرف  دولة  قاعدة  بأمر  جریت 
من فیِھ  فسدت  التحفظ  البقاع  إلیِھ    جھة  الموصلة  الطرق 

والباروك  جزین  سوى  مأمورون  لھا  وتعین  جھتھ  من 
رأ في  جعل  طریق  منھا  لكل  ترك  فإنھ  محل  سھِ وزحلة   

أیا   قورنتینھ فیِھ ستة  الجھة یقام  تلك  الدخول من  لمرید  م 
 لى الجبل من سواھا یردخول إومن یرید الد 

 

 س بھا وھي مطلوبةأن أسباب التحفظ مما یتوقع ال بأ    
أ وربما  ونحوھا  یلیت  التندم  نفعً لدفع  كان جدت  ما  في  ا 

ا وھو محمل المحو واإلثبات الواردین في القضاء بھ معلقً 
وأ الحكیم  المبرالذكر  القضاء  بحیلة  ما  حلولھ  یرد  فال  ح 

فإذً  التمحتال  ینفع  أا ال  ما  بالحذر في  القضاء  شبث  برمھُ 
 والقدر

 

في أول یوم من      في سوریة نقال عن جرائد لندرة أنھُ 
بالسركي لف ومائة وسبعین كلبً حزیران جرى تشھیر أ ا 

ا لندرة وأعطي كل المشكل في  بللور في  المسماة  لسرایا 
المكافأ  نشان  من  منھا  وكان  وجسامتھا  جنسھا  حسب  ة 

لفخیمة ولزوجتِھ من  نكلترا املكة إجملتھا كلب لولي عھد  
.    اه  ي نشان المكافأة من الرتبة األولىد فأعطجنس برنار

تضمن  إلیھا  المشار  الدولة  أن  حیث  تأمل  محل  وھنا 
على بإ  تتھافت  وال  آدم  بني  من  یستحقھُ  لمن  ذلك  عطاء 

 بذلِھ فكأن ذلك لحكمة خفیت علینا 

 

أ    تلغرافوفیھا  ورد  قلیلة  برھة  من  حضرة   نھ  إلى 
یستدعي بھ   صاحب الدولة والینا األفخم من رجل أحمق 

بخمسمایة  إلیِھ  بعث  إذا  سلفً   أنھ  عثمانیة  إلى لیره  یأتي  ا 
شكر ھمتھ یام فنالشام ویذھب الھواَء األصفر بقلیل من األ

أن   اه. التسلط  ھذا  لھ  كان  إذا  األستاذ  لھذا  ینبغي  قلت 
إل بدویبادر  الوباء  ذلك  من  العالم  ألن  نقاذ  جعل  ن طلب 

وأ الدنیا  عن  غنيٌّ  ھكذا  كان  بلغة   اھلھمن  وليٌّ  فلعلھُ 
 دبائھاظرفاِء مصر وأ

 

من      وارد  تحریر  في  ذكر  قد  نصھُ  ما  الجنة  في 
األسیاوي  األصفر  الھواء  بأن  أمركا  عاصمة  واشنطون 
قد ظھر في بارجة أمركانیة حال كونھا في بحار آسیاویة 

والعج   اه. لإلستغراب  محل  على وھذا  (بناًء  العجاب  ب 
في البالد   تطفوھي لم لوباء ا  بھا ھذاولد زعمھم) كیف ت

 الحجازیة. شيٌء عجیب وأمر غریب

 

إننا نثني بكل ممنونیة على یوسف أفندي ونخلة أفندي    
فإنھما   لبنان  برید  ال   أتقنا مدیري  بما  البرید  ذلك  إدارة 

یوجد علیِھ مزید. فال تتأخر بسبب ذلك رسالة عن وقتھا 
صاحبھا حالم على  المعین  حینھا  في  لھا  یكون  أو  دود. 

 ورود. فنتشكر من مسعاھما الجلیل. وصنعھما الجمیل. 

 ۱٥عدد 

 

 سماء وكالء ثمرات الفنون)(أ 

(في   الفنون)  جمعیة  مطبعة  إدارة  بیروت  مركز (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  
محمد أفندي تفاحھ) (في حماه الشیخ أحمد أفندي السّراج) 
محمد  قبرص  (في  القني)  أفندي  الغني  عبد  أزمیر  (في 

الشھال) (في أفن أفندي  دي غزاوي) (في طرابلس محمد 
أفندي   عثمان  (في صیداء  الشواف)  أفندي  قاسم  الالذقیة 

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

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

 خوان) ) (في إسكندرونھ الخواجات جنبرت إالشماع

 

 إعالن
 من جناب مجلس بلدیة بیروت 

بما أن أربعة األشھر المعینة لشرا األلفین متًرا مكعبًا    
وبنصف   الماء  من  البند   الفیئةوكثر  مضمون  حسب 

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

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

المذكور بجریدة  نشر من طرف قومبانیة الماء في الیوم  
عدد   ھذا   ٥۰۹الجنة  من  المعطاة  للمضبطة  توفیقًا 

بخصوص   أنھُ    تثبیتالمجلس  حیث  ومن  الماء  وصول 
من المقتضى وقوف المجلس دائًما على مقدار اإلشتراك 

لكي   المذكورة  األشھر  أربعة  بمدة  یحصل   غب الذي 
المعاملة  تجري  أكثر  أو  متر  بألفین  اإلشتراك  حصول 

ولة اإلمتیاز المتقدم ذكرھا فلذلك المجلس  مقا   أحكامحسب  
البلدي یكلف جمیع الذین اشتركوا إلى اآلن بالماء والذین  
أربعة األشھر  نھایة  إلى  تاریخھ  بِھ من  یشتركون  سوف 
أن یفیدوا المجلس عن كیفیة وكمیة اشتراكھم لكي یصیر 
قید ذلك وتسجیلھ ھذا وبما أن إعطاء البیان واإلفادة إلى 

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

 وألجل ذلك صار نشر ھذا االعالن

مایس سنة  ۱۷وفي  ۲۹۲ربیع ثاني سنة  ۲٤في 
۲۹۱ 

 

 (عبد القادر قباني) 


