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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

 

 

 ۱۲۹۲ربیع الثاني سنة   ۱۷بیروت یوم الثالثا في 

 

 

 حوادث سیاسیة
 

 وألمانیابلجیك 

دولتي  بین  وقع  أنھ  األخبار  في بض صحائف  قرأنا  لقد 
مواد  بعض  في  مكررة  مخابرات  وبلجیكا  ألمانیا 
خصوصیة وحیث أن دولة بلجیكا من الدول ذات الحریة 
من  تستحسنھ  ما  وتحرر  تتكلم  جرائدھا  كذلك  التامة 
السكوت  ترى  عما  وتسكت  خاطر  مراعاة  بال  األخبار 

أن   وبما  حسنًا  الكاثولیك عنھ  من  بلجیكا  أھالي  أكثر 
بالتندید   صحفھا  أكثر  تظاھرت  الصحف  كتاب  وكذلك 
ألمانیا  دولة  معارضة  بخصوص  ألمانیا  سیاسة  على 
للرؤساء الروحیین الكاثولیك أي رؤساء المذھب المذكور 
تطلب  ألمانیا  ودولة  حرجة ضیقة  قوانین  في  وحصرھم 

تلك   نشر  الصحف من  تمنع  أن  بلجیكا  دولة  األخبار من 
وأمثالھا والحال أن أكثر المخابرات المحررة بھذا الشأن 

وكذ المسألة  ھذه  تنھ  لم  المخابرات  دول لوتلك  ارتأت  ك 
الكیفیة لمجلس مركب من مأموري  أن تحیل ھذه  ألمانیا 

من  بعض الدول المعروف عندھم بإسم قونغره والمأمول  
القضیة   ھذه  صرف  سلمي الدول  اللورد   بوجھ  أن  على 

من  نزر یخشى  ال  قال  إنكلترا  لدولة  األول  الوزیر  ائیلي 
تنتھ  لم  وإن  وبلجیكا  ألمانیا  دولتي  بین  األمر  ھذا  تجسم 
بما  تقوم  فإنكلترا  المرغوب  الوجھ  على  القضیة  ھذه 

وال   ومنافعھا  حقوقھا  من    یخفىتقتضیھ  إنكلترا  دولة  أن 
 المحبین لدولة بلجیكا الحب التام 

 

 إسبانیا

التي     المصائب  أن  الناس  من  كثیر  من  الظن  وقع  لقد 
انتھتأصا  قد  مدیدة  مدة  من  إسبانیا  جلوس   بت  بسبب 

لنا   تبین  وقد  إسبانیا  مملكة  كرسي  على  ألفونسو  الدون 
التلغرافات   أن  وذلك  المظنون  ضد  األحوال  أن  اآلن 

 الواردة من 

 سبوعصدورھا في یوم الثالثا من كل أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وي على حوادث سیاسیة ومحلیة وتجارة وفنون تلصحیفة تحإن ھذه ا

 

 

  زوجتھ أن الدون المشار إلیھ حینما كان ھو و  تفیدالجھات  
بلدة    بیانقھالدونة     بعض األھالي وتالمیذ قام    غرانسفي 

إلیھما  المشار  وزوجتھ  الدون  على  وفساد  بفتنة  الدولة 
یومین   یخلووبقیا  وقوع  ألا  ولم  في  مر من  للدون  تحقیر 

الفتنة  أھل  لرجع  العسكر  إرسال  صار  ولھذا  ذلك  أثناء 
الفریقین  في  كل  من  انجرح  وأنھ  المذكورین  والفساد 
ھذا  بعد  یجد  ماذا  ندري  وال  قالئل  غیر  مجاریح 

نعلم متى تحصل إسبانیا على الراحة  االضطراب كما ال  
المرغوبة وھل أھل إسبانیا یلجؤن ملكھم الشاب المذكور 
للعود إلى والدتھ المخلوعة أم كیف یكون الحال والباري 

 بذلك أعلم

 

 الوالیة العالي  لمقامورة التلغراف السامي الوارد ص

خدمة    بناءً     توجیھ  أیًضا  على  الدفعة  بھذه  الصدارة 
متوكلین على   لعھدة مخلصكم فقد بدأنا باألمور الموكولة

تعالى   النبيّ لطفھ  حضرة  بأمداد  أن   ومتوسلین  الكریم 
الوظائف األساسیة المكلف بھا مأمورو الدولة العلیة ھي 
لإلیضاح  حاجة  ال  فلذلك  والقوانین  بالنظامات  محدودة 

 بھذا الباب 

 

جریان      أن  ھو  فقط  مستقیم  مجرى  على  المھام 
بھا   المطلوب ثبات    االعتناء  أن  علیھ  االخطار  والزم 

إنما ھي  امتنان  السلطان وولي نعمتنا بال  حضرة موالنا 
محروسة الملوكیة فإذا ال  ممالكھعلى علو وترقي    معطوفة

الوفیة بتوفیق كل أصل وفصرفوا ال رع من اإلدارة ھمة 
ل كل شرعیة والقوانین المرعیة لینا م الالعدلیة على األحكا 

التصرفات   من بإجراء  دائًما  حقوقھ  صیانة  البرایا 
ویحفظ    المرتباتواستحصال   وأزمنتھا  اقتدار بأوقاتھا 

الخزینة الواسطة    واعتبار  ھي  المالیة  األمور  أن  إذ 
الطرق والمعابر توفیقًا    بتنظیماتالمحركة لجسم الدولة و

واأل المرفوعة  أصل ألصولھا  ھو  الذي  بھ  المعتنى  مر 
الالزمة   ماروعالتبعة    مبنىو التحریات  وبإجراء  البالد 

انتشار    األسبابعلى   تستلزم  التي   التربیةوالتدابیر 
 العمومیة بصورة

 السنة األولى

 

فمن   األسبوع  في  مرة  تنشر  الفنون  ثمرات  إن 
مطبعة   أرادھا من  في فلیطلبھا  الفنون  جمعیة 
السادات بیروت سوق  في  وفي   حماده. الكائنة 
تمن   الجھات الذین  في  الوكالء  أسماؤھم  ذكر 

 وجود محل عند آخر الصحیفة 

 

 

 قیمة اإلشتراك تدفع سلفًا

 

 ثمن كل نسخة من ثمرات الفنون قرش ونصف

 

 

 ۱۸۷٥حزیران سنة  ۱أیار و  ۳۰الموافق 

 

التي دوام األ  مشروعة وتستوجب والعمومیة  البلدیة  منیة 
ھي من المواد التي یلزم أن ینظر إلیھا بعین الدقة وبتلقي 

رف المركز بصورة تقع من ط التبلیغات والتعلیمات التي  
 حسنة 

 

باشا  إسماعیل  والدولة  الفخامة  صاحب  حضرة  أن  قیل 
خدیوي مصر سیتوجھ إلى دار السعادة ألجل اإلقامة بھا 

 حیف تعالى من كل   الباري حفظھمدة الصیف 

 

الصدارة     مقام  من  مخصوص  أمر  صدر  أنھ  بلغنا 
ومدیرین   مقامیة  قائمي  استخدام  بعدم  غیر العظمى 

 من مكتب الملكیة بموجب شھادة  محرجین

 

حسن  أ    الشریف  والسعادة  السیادة  صاحب  حضرة  ن 
أعضاء المجالس العالیة قد عاد من الحجاز إلى    أحدباشا  

 األستانة راكبًا باخرة بوسطة الخدیویة الفخیمة 

 

أبھى   من  األخبار  أن  صحائف  بھ  تزدان  ما    وأبھج ما 
واألخی األماجد  ھمم  بھ  ذي   ارتزداد  حضرة  من  بدا  ما 

أفندي المجید  المؤمنین من   النجابة عبد  أمیر  نجل جاللة 
یزل  لم  بأنھ  اإلستعداد  من  عنده  ما  مع  واإلجتھاد  الجد 

المدافع حیث علم أن ذلك من أجل المنافع    لمعاملمالزًما  
النجاح حتى ترقى بحسب  للتعب والمشاق ألجل  متحمال 

الرتب   علیا  فحاز  الفالح  مراقي  في   بأمراإلستحقاق 
العالي الرضى  بمزید  وفاز  كان   سلطاني  وإنما  الشاھاني 

وامتثاال  الخلیقة  لسائر  قدوة  لیكون  الطریقة  بھذه  ترقیھ 
السائر ال یستلذ الغمض إال الساھر ودخل في ھذا  للمثل 
سلوك  في  العباد  بھ  فلیقتد  األلباب  ألولي  إعتباًرا  الباب 
الكمال وأن  یقبل زیادة  الكامل  أن  ولیعلموا  الرشاد  سبیل 

 صال كما قیلالكسل عن العمل من سيء الخ 

 مفسدة للمرء أي مفسده  والجده ن الفراغ والشباب أ

 



 قیل ۲صحیفة 

 

فنسأل الباري تعالى التوفیق لخیر األعمال ومنع التعویق 
 عن درج الكمال 

 

قد أ    بیك  یعقوب  والسماحة  السیادة  صاحب  حضرة  ن 
كتخداي  الدین  محمد ضیاء  النجابة  بمعیة صاحب  توجھ 
اجتمعا  وھناك  العالي  السرعسكر  لباب  كشغر  باب 
بحضرة صاحب الدولة والنجابة یوسف أفندي عز الدین 

األوردي الھدایا   الجلیلالخاص    مشیر  أیادیھ  بین  وقدما 
المرسلة من اإلمارة اجتمعا   النفیسة  قد  ذلك  الجلیلة وبعد 

 ملیًا بحضرة صاحب الدولة والعطوفة سرعسكر باشا 

 

سلطاننا  أ    والدة  والعصمة  الدولة  صاحبة  حضرة  ن 
األعظم العلیة الشان مسلمة لدى األنام إحتراماتھا األماكن  

أھدتمال كما  فإنھا  األقص  باركة  المسجد  الكائن مقدًما  ى 
من ثریا  قطعة  الشریف  القدس  أثًرا   العال  في  لتكون 

ومبراتھا  خیراتھا  على  فعالوة  أھدت   مبارًكا  قد  أیًضا 
ص  إلى  اآلن  ثریا وأرسلت  قطعة  الشریف  القدس  خرة 

التي ھي معلقة في قبة جامعھا  للغایة مثل  متقنة ومزینة 
 الشریف الذي توفقت إلنشائھ في األستانة العلیة 

 

 أخبار الجھات 
مما     أن  نابلس  في  مكاتبنا  من  الرسالة  ھذه  لنا  وردت 

سعاد علیھ  انطوى  ما  عطره  ویضوع  نشره   ة یحسن 
الزكیة  األخالق  من  األفخم  أفندي  عزة  متصرفنا 
واألعمال الخیریة التي یقصر عن شرحھا قلمي ویحصر 
وإصالح  األموال  تحصیل  من  كلمي  استقصائھا  عن 

بما فیھ   التام  بما األحوال واإلعتناء  العام واإلھتمام  النفع 
في صالح الدولة واألھالي وما تحمده فیھ السادة والموالي 
وطوى  قبلھ  من  كانوا  من  أفعال  عدلھ  غایات  ونسخ 
أوقعت  حیث  بھیبتھ  والسرقة  كالقتل  التعدي  صحف 

وانقاد لسطوتھ  فخضعوا  األشقیاء  قلوب  في   ت الرعب 
حصن   العربان في  البالد  وأصبحت  لطاعتھ  العصاة 

شاكرین   الخائنین  كید  من  آمنین  أھلھا  وأصبح  عدالتھ 
لھ   داعین  وحماستھ  لمعارفھ  حامدین  سیاستھ  لحسن 

بھا   سعادتھ  التي  السنیة  المراتب  إلى  جدیرة  بالترقي 
وبالجملة لم یَر أھل ھذه البالد مثلھ في بذل الجھد    وحریھ

وصالح   لصالحھم  یؤول  غیر  فیما  العلیة    ملتفت الدولة 
لمصلحة   تأكد  ذاتیة    لنفسھكغیره  في  فقد  اإلخالص  منھ 

علو   على  الدالة  أن أعمالھ  لدیھم  تأكد  كما  وكمالھ  ھمتھ 
اللواء تقدم على سائر األلویة بحكمة ھذا المتصرف  ھذا 
الحكیم وظنوا أن متصرفي سائر األلویة سیقتدون بھ في  

فتعمر العظیم  الجمیل  التصرف  ثروة   ھذا  وتزاد  البالد 
المتصرف  ھذا  بھمة  والرعیة  الدولة  نفع  ویكثر  العباد 
العلیة وكذلك باھتمام صاحب الفضیلة أحمد حلمي أفندي  

 نائب نابلس حاال

 

 

 

 

 ثمرات الفنون

 

اآلن   ھو  إلیھ    وكیلالذي  المشار  المتصرف  سعادة  عن 
المأمول من أجراء  قد أجرى في مدة وكالتھ ما ھو  فإنھ 

 مسراه على الشرع الشریف والقانون المنیف فإن    القضایا 
بالدنا   لسیرةمطابق   كوكب  فھو  إلیھ  المومى  المتصرف 

  إلجراء یام وبدر اللیالي فھو في نھاره  األ  المتأللئ شمس
لمذاكرة العلوم مع ذوي   نھج العدل وفي لیلھالقضایا على  

عن فوائد جمة وتعاطي    فال یخلو وقت من أوقاتھالفضل  
مھ وكلھم مة  لمصالح  واألدباء  العلماء  بمجلسھ  تتعطر 

شاكرون لھ وأحباء فممن یحضر مجلسھ العطیر ومحفلھ  
النضیر صاحب المكرمة محمد أمین أفندي المفتي وأمین  

أفندي   نثالفتوى مصلح  یلتقط  ممن  فضلھ وإني  موائد  ار 
العمیم ویا حبذا لو دام لنا ھذا النفع العظیم وھو جدیر بان 

ھو   حقھ  في  السخي  یقال  بوعده  مع   بنقدهالوفي  یدور 
الدیار    الحق  عمر  حل  وأینما  دار  الباري   متعنا كیفما 

وعوائد لقائھ  فوائد  من  حرمنا  وال  بقائھ  ھباتھ   بطول 
ایا ھؤالء الكرام وما أجروه ومنافع صالتھ ولو فصلنا مز

من المھام مآلنا الصحائف من تلك اللطائف وفیما أشرنا 
ما   وأن  كفایة  الباري إلیھ  یعلم  كما  الصدق  بقلم  سطرناه 

 سلیم من الغایة

 

الطبیب   جناب  على  نثني  أحمد  وكذلك  النجیب  النطاسي 
حسن    أفندي في  وجده  كأبیھ  زال  ما  الذي  غزال  أبي 

اء بالمجان ویتفقدھم باألعتنالحال فیداوي فقراء المرضى  
ھ بلس طبیب البلدیة فال زالت مساعیوھو في نا   واإلمعان

 ق بھا الثواب الجزیل والثناء الجمیل خیریة یستح 

 

 

فتنة بین البشاكم   حدثتأنھ في العاشر من ربیع الثاني     
المنازل ن  الذین  والطوقا  في  لقربھم  عشائرھا  من  ھم 

بینھم   ووحصل  یرد طعن  البشاكم  شیخ  وابن  ضرب 
جماعتھ عن الطوقان لئال یعظم األمر فطعن ولم تشعر بھ 

فعندھعشیرتھ   تفرقھم  الموالي األغب  البشاكم  استنصر  ا 
استنصروا  أیًضا  والطوقان  الطوقان  من  غیظھم  إلشفاء 
بلغ صاحب  الخطب  ھذا  تعاظم  وقبل  لحمایتھم  بالموالي 
السعادة بھرام باشا فأرسل صاحب الرفعة طابور آغاسي 
لدفع ھذه المفسدة فبوصولھ قبض على اثني عشر شخًصا  

ن األمر وأما من الطوقان وألقوا بالسجن قصاًصا وسیتبی
 المطعون فالمرجو لھ الصحة كما تقرر 

 

وعشیرتھ      الرؤلة  عرب  شیخ  المعجل    المؤتلفةوكذلك 
إلى  اآلن  قدموا  السابقة  السنین  في  دمشق  دائة  منازل 

مرحلة    الشرقیة دائرة   مسافة  المسعودیة  بأرض  ونزلوا 
ونصف عن اللواء راغبین أن یحوزوا من طرف شرف 
بمشترى  ویفوزوا  األمن  تمام  على  السنیة  الحكومة 

شیخ السبعة   لعجونلوازمھم وبیع نواتجھم كالعادة وكذلك  
تكون ھذه  أن  یحب  الشمال وكالھما  لجھة  منزلة  یقابلھم 

غیره  دون  لقومھ  والشرفیة  على   األمنیة  حائًزا  لیكون 
 إلتفات الحكومة السنیة أیدھا رّب البریة 

 

 

 

 ۷عدد 

 

شیخ   جدعان  أن  الشرقیة  أرض  في  المسافرون  نقل  ثم 
شیوخ   أحد  الفدعان  دیر   عنترةعرب  شرقي  نازال  كان 

الصغیر  الرشید شیخ عرب  ابن  فغزاه  المعروف  الشعار 
القبیلة   على  واستولى  نجد  دیار  من  بغداد  قبلع  من 
إال  نجوا  وما  وأموالھم  مواشیھم  كافة  ونھب  المذكورة 

 بنفوسھم فقط على مما قیل 

 

 

 وردت لنا ھذه الرسالة من مكاتبنا في اإلسكندریة

 

و    األلباب  یذھل  بما  فضلھ  من  مّن  لمن  كسا حمًدا 
 عجبًا ودالال   مصرنا من السعادة أفخر جلباب فغدت فتیھ

وھي  كالال  أو  نصبًا  تشكو  وال  المجد  ساحة  في  وتمرح 
النجاح   سبل  في  العزّ تسیر  بحبوحة  في  والرغد    وترتاح 

 ونجمتتبارى بھ فرسان التقدم والفالح    فما ھي إال میدان
المعالي في أفقھا بان وبدر السرور في فلكھا قد الكمال و

الدیار الح   بان وبعد كلما كانت  قد  والجھل عن أرجائھا 
أقدم وأشھر الممالك الشرقیة  المصریة في سالف األزمان  

لرجال   ومناًرا  واآلداب  العلوم  لرحال  ومحًطا  والغربیة 
أمھا  األسباب  متصلة  ثروة  وینبوع  األلباب  أولي  الدھر 

و  األماني القاصي  درر  فخرھا  بحر  من  ونال  الداني 
األجنبیة  البالد  من  األدباء  وأفاضل  العلماء  فقصدھا 

غلیلھم   فأصبحت موأرووا  واألدبیة  الفلسفیة  علومھا  ن 
بذلك شمًسا وباقي البالد نجوًما إلى أن صادفت منذ بعض 
رجاؤھا  وبات  معلوًما  فیھا  كان  ما  وجھل  نحًسا  قرون 

مكتومً  أمرھا  وسر  واحتجبت یأًسا  أنوارھا  فانكسفت  ا 
فرعھا  فخالف  ورونقھا  بھاؤھا  وفقدت  الجھل  بغیوم 
األصل بسبب تقلبات األحكام وكثرة الحروب وما یترتب 
علیھا من الدواھي والخطوب  فما زالت تخبط في دجنة  
مقالي  مثل  على  بالرزایا  وتتقلب  والفقر  والجھل  الظلم 

الكثیف الغیوم  تلك  انقشعت  أن  إلى  من  الجمر  وانبثقت  ة 
فیھا  خدیو  أول  بوالیة  اللطیفة  التمدن  أنوار  أشعة  بعدھا 
الھمم  ذي  وفیافیھا  ربوعھا  في  واألمان  العدل  بث  الذي 
الجلیل   الشھم  الجنان  ساكن  حضرة  البھیة  والشیم  العلیة 
ونادرة  زمانھ  فرید  باشا  علي  محمد  المرحوم  الشان 

فاخر معصره وأوانھ من رفعت رایاتھ في ذرى المجد وال
السما دونھا  حوافأضحى  وبما  األعزل  حمید ك  من  ه 

المآثر حق لزمانھ أن یتیھ بھ على الزمان األول فھو الذي 
وسالمة  بالعدل  وساسھا  المصریة  الخدیویة  الدولة  أسس 
العباد  خواطر  واطمأنت  البالد  أحوال  فانتظمت  الطویة 
البطل  ذلك  بھمة  القدیم  إلى رونقھا  ترجع مصر  وأخذت 

الذي    الكریم الداودیة  العائلة  وھمام  الذكیة  الشجرة  أصل 
قطع من دیار مصر عروق الفساد واستأصل البغاة وكبح  
لذكر  حاجة  فال  ساد  وحزمھ  وبعزمھ  الطغاة  جماح 
بعزة  اقترنت  التي  ومبراتھ  وحسناتھ  وفتوحاتھ  غزواتھ 
دونت  وقد  والجدوى  والشفقة  والتواضع  والتقوى  النفس 

مراجعھا فیھا لذیذة مفیدة وقد اقتفى في التواریخ العدیدة ف
الباھر  فضلھ  واتباع  المآثر  حسان  من  أبداه  بما  أثره 
سید   باشا  إبراھیم  المرحوم  ابنھ  الجنان  ساكن  حضرة 

 الفرسان والشجعان البطل الھمام والشھم المقدام ذي

 

 

 



 قیل ۷عدد 

 

العلیة والشیم  الھمة  الظافر صاحب  والجند  الباتر  السیف 
ھذه   برحت  وما  العربیة  والنخوة  األبیة  والنفس  البھیة 
تزیید  في  ساعیة  الخدیویة  سریر  تتعاقب  السنیة  العائلة 

منّ  أن  إلى  ورفاھیة سكانھا  بمن   هللا  عمرانھا  كرمھ  من 
فوق   السعد  خطب  فنادى  واألواخر  األوائل  المنابر فاق 

لھ بمماثل كما   ىیؤتفتخر المفاخر لنا ھیھات أن  بمثلھ فلی
 ال القائل ق

 

 بھ رأى هللا سقم الدھر من علل

 فأرسل اسمعیل یوتیھ بالفضل 

 خدیو لقد دان الزمان لحزمھ 

 إشارتھ باللفظ أمضى من النصل 

 خالصة بیت المجد والفخر والندى

 رع ذكا أصال فزاد على األصلوف

 قد افتخرت مصر بأن عزیزھا

 عن المثل تفرد في العلیا وعزّ 

 

ساس الموضوع من جده وأبیھ األنعم نعم ھو الذي رأى  
ذلك  فوق  مصر  في  وشاد  مبانیھ  وقوى  قواعده  فثبت 
األساس صروح العدل والسالم وأفرغ فیھا كنوز الثروة 
الجمیل  القدیم  جاھھا  إلیھا  فأعاد  واإلنتظام  والسعادة 

العظیم   والمعارف   األثیلومجدھا  اآلداب  بحلل  وجملھا 
التمدن والصناعة   وطارق وكللھا بإكلیل  تلیدوكملھا بكل  

السكك   فمد والتجارة   وأنشأ  اإلشارة  سلك  أقطارھا  في 
السویس فاتصلت   ببوغازالحدیدیة ومرج البحرین فالتقیا  

المدارس  بإنشاء  وأمر  بالغربیة  الشرقیة  األقطار  بھ 
ستشفیات والجرائد وال یخفى ما بذلك من الفوائد وبنى الم

الن ھجمات  وقاوم  فیالعدیدة  عن  الشدیدة  الزائد یل  ضانھ 
وخلص البالد من شر الغرف الذي یعم األقارب واألباعد  
موت  عند  واإلضحالل  الخراب  من  نجاھا  مرة  من  وكم 
البھائم وتأخر التجارة ووقوف دوالب الشغال وكم لھ من  

الضیق األیادي   في  بانوا  الذین  على  والضراء    البیضاء 
والروملي وغیرھما من   في كالناضول  ترى  فال  األنحاء 

فسكب م والرأفة  الشفقة  وأخذتھ  إال  واحتیاًجا  شدة  كان 
علیھ ھتان كرمھ وجوده الدائم فیزیل الكروب بحنوه وبما 

إحسانات بإكسیر  الفقراء  علل  شفى  فكم  المكارم  من  ھ  لھ 
إنعام  بضماد  المساكین  كسر  أعمالھ  وجبر  ومن  اتھ 

باغ  كل  لردع  التیھي  والجنود  العساكر  تنظیم  العظیمة 
بالد السودان ودارفور فأحیاھا بعد الموت   كنود وقد فتح 

فیھا   بسط  لما  العمران  ھالل  أفقھا  في  وسطع  الوفتور 
بساط العدل واألمان فصار لھا نصیب من التمدن والتمتع 
بالخضوع  الوالیات  في  القاطنة  األمم  كباقي  بالخیرات 
قلبیة  محبة  المعظم  لخدیویھا  والمحبة  السنیة  لحكومتھ 

بتح أمر  وقد  ما فؤادیة  بدقة  األحكام  وضبط  العبید  ریر 
علیھا من مزید وعقد إتفاقًا مع بعض الدول بھ ضم فرع 
لھ تخلد  قد  الباھرة  فبأفعالھ  وحید  أصل  إلى    البوسطات 

وتزینت صفحات  بعد جیل  یدوم جیال  وفخر  ذكر جمیل 
 التاریخ بذكر اسمھ ووصف سطوتھ وعدلھ وحلمھ ومن

 

 

 ثمرات الفنون

 

الكرام  أنجالھ  إرسالھ  العظیمة  وأفضالھ  العمیمة  مراحمھ 
األوربیة   البالد  ففازوا    حبًاإلى  األدبیة  بالده  بصوالح 

العظامبالمرام   الملوك  اعتبار  على  والعلماء    وحصلوا 
العالم ولما كان ولي العھد دولتلو أفندم محمد توفیق باشا 

میدا في  وتقدم وجال  المعارف  امتطى جواد  قد  ن األفخم 
والم سارت المعالي  والناثر  الشاعر  بعلمھ  وسابق  فاخر 

فبات   الركبان  صفاتھ  خببمدح  في  حكمتھ  لدى  ر لقمان 
فھو  األبطال  أو  أفضلھم  فھو  العلماء  عددت  أن  كان 
بھ  تزین  ما  مع  أعظمھم  فھو  السیاسة  أو رجال  أجودھم 
النجاح  دلیل  ھما  اللذین  والصالح  التقوى  شعار  من 

الھمم وعلو  وقوة   والفالح  الحلم  وكمال  الشیم  وحسن 
الجنان ولین العریكة وفصاحة اللسان وال عجب فإن ھذا 

بد وإذ الشبل من ذاك األسد حفظ هللا تعالى وجودھما لأل
المعظم  والده  قلده حضرة  بمثلھ  الزمان  یفتخر  ممن  كان 
الداخلیة ومعلوم مالھا من األھمیة فأحسن إدارتھا  نظارة 

عداد وأصبح ركنًا وطیًدا  واست  وأكمل سیاستھا بكل نشاط 
و المولى للدولة  أدامھ  للبالد  ثمینًا  وكنًزا  للعباد  أمن  ملجأ 

دولتلو  أما  البریة  خیر  بجاه  والرفاھیة  بالصحة  ومتعھ 
المعظم فبعد أن   الخدیوي  أنجال  ثاني  المفخم  باشا  حسین 
صرف زمانًا في المدارس بالدیار األوروبیة وأتقن العلوم 

ة رجع إلى األوطان بالعز ورفعة الشان والفنون العسكری
وبحسب أھلیتھ ولیاقتھ قلّده حضرة والده نظارة الجھادیة 
ثم   منوال  وأحسن  حال  أتم  على  الكلیة  بأعبائھا  فقام 
البحریة   نظارة  ذلك  على  عالوة  حضرتھ  لعھدة  تحولت 

 فأخذ یدیر مھامھما معًا بكل 

 ستأتي البقیة

 

 

 طرابلس

رستم   العزة  صاحب  الشاھانیة أن  العساكر  قائمقام  بیك 
ورئیس لجنة البقایا في لواء طرابلس الشام قد أجرى في 
أترابھم من   الختان ألنجالھ وبعض  الماضیة سنّة  الجمعة 
واحد  كل  بإعطاء  وأفرحھم  المذكورة  المدینة  أھل  أوالد 
محفل  في  المسرة  احتفال  وأقام  النقود  من  مقداًرا  منھم 

العذیر موائد  ومد  فبذلك المبرة  الجفلى  إلیھا  دعا  التي  ة 
 استحق الذكر الحسن والثناء الجمیل من أھل الوطن 

 

 ورد لنا ھذه الرسالة من طرابلس الشام فأدرجناھا حرفیًا

 

یا من یصعد إلیك الكلم الطیب وینزل من لدنك كرم اللھم  
العظمى مشرقة   الخالفة  أریكة معالي  أدم  الصیّب  الغیث 

وم رعایاھا بكل فضل واشمل في سماء العدل ناظرة لعم 
الحق   جادة  السالكین  الكرام  المأمورین  جمیع  بعنایتك 
سعادة  واحفظ  الخلق  لعموم  العدل  بعین  الناظرین 
متصرفنا األفخم من ال یزال ملتفتًا إلصالح الدین السالك  

ثم لما كانت دولتنا   في جمیع تصرفاتھ جادة القوانین آمین 
لرعایاھا بعین الشفقة أسست العلیة أیّد هللا دوامھا ناظرة  

الحال فمن ثم نظًرا   النظامات السنیة وأذنت ببسط واقعة
الدائمة بمحكمة تجارة  أحد األعضاء  لعدم عفة واستقامة 

 سلوكھ على منھج بلدتنا الخواجھ إبراھیم خالط وعدم

 

 ۳صحیفة 

 

الحقانیة والعفة إلتمست سادات تجار بلدتنا المحترمین من  
ذوي  من  عوض  وتعیین  تبدیلھ  األفخم  متصرفنا  سعادة 
القوانین  بأحكام  العالم  والدرایة  بالعفة  المتصف  اللیاقة 
التجاریة الخالي من المقدوحیو وبما أن عدل المشار إلیھ  
اناول  المعالي  سماء  في  غرة  تعالى  بعنایتھ  یزال  ال 

رضحالھم بأیدي القبول واألمل بمساعیھ الحمیدة یكون ع
المذكور   بانتخابھ عضًوا عوًضا عن  أمر  موصوفًا  الذي 

ذكر من العفة والدرایة وأننا لنثني الثناء الجمیل على   بما 
بساك  نشر  اآلصفیة  وأخالقھ  العلیة  بھممھ  الذي  سعادتھ 
الثناء  ذلك من  الردیة ومثل  األوخام  دابر    الحقانیة وقطع 

بلدتنا  مأموري  وجمیع  اإلدارة  مجلس  لھیئة  الخیري 
السالكین سبیل اإلستقامة واإلنصاف الحائزین على كمال  

 األوصاف 

 

 

 وردت إلینا ھذه الرسالة من یافا

 

الشریف  القدس  لمتصرفیتي  ثغًرا  یافا  مدینة  كانت  لما 
ولذلك  تجارتھا  خطة  وانفتحت  عمرانھا  تزاید  والبلقاء 

أھالي أوروبا لمد سكة حدیدیة منھا إلى انتدب جماعة من  
القدس الشریف وقد حضر حملة من المھندسین في العام 
الماضي للنظر في موقع السكة الجغرافي فوقع اختیارھم 
األرتال   مسیر  إلبتداء  البلدة  شمالي  من  مركز  على 
ومرساھا وسلكوا طریقًا سھلة ثم كروا راجعین وشاع أنھ 

وب موانع  بعض  مقصدھم  حضر عارض  األثناء  ھذه 
استحصلوا   أنھم  وأفادوا  المھندسین  من  غیرھم  جماعة 
مرسى  مع  الحسن  المشروع  ھذا  إلجراء  فرمان  على 
لطیف للسفن البحریة واختاروا أیًضأ ما اختارتھ الجمعیة 
بقیة   من  للمیناء  ألبق  الجھة  تلك  ألن  الموقع  من  األولى 

أالج أو  شھرین  بعد  أنھ  والمسموع  یحصل ھات  قل 
المقصد األعظم في ذلك روع  الش العمل والظاھر أن  في 

الواردین  والسائخین  الزوار  وفود  على  التسھیل  ھو  إنما 
في كل سنة للبیت المقدس وإال فإنھا على ما بلغنا ال تفي 
بمصاریفھا نعم إن فرع منھا خط إلى الجھات المصریة 
ركوب  من  ذلك  على  یترتب  لما  إیرادھا  یتضاعف 

البضا  ونقل  عنھا الحجاج  لمصر  غنى  ال  التي  ئع 
كالصابون والزیت وغیر ذلك وال شك أنھ إن تحقق مما 
وتقوى  زائًدا  نمًوا  المدینة  ھذه  عمران  ینمو  إلیھ  أشرنا 
الدیار  تقدم  ذلك  على  شاھد  وأعظم  بھا  التجارة  ثروة 

الممالك   بالتجارة على ما سواھا من  اإلسالمیة المصریة 
ا بھمة حضرة خدیویھا  أجرى فإنھا أصبحت  وما  ألعظم 

الحدیدیة   الطرق  فروع  من  جانب   المتخللةفیھا  كل  في 
بینھا اآلن وبین  لتجارة  األقارب واألجانب ووكم  میدانًا 
الصبح  مثل  فرق  من  الغابر  الزمن  في  علیھ  كانت  ما 

وھذه السكة وإن ترتب علیھا منافع جسیمة إال أنھا   ظاھر
المقب طرف  من  لمرورھا  أضرار  بعض  من  تخلو  رة ال 

ولذلك  المشجرة  البساتین  من  جملة  وخرقھا  اإلسالمیة 
العالي  للباب    استرحم كثیر من األھالي بمعروض قدموه 

أن یصیر ابتداء خطھا من محل آخر ال یحصل منھ ھذا 
الضرر وبآلیتھم یھمون في إدارة سور حول المقبرة فإنا  
تحفظ وبذلك  البالد مسورة  في  المقابر  من  كثیًرا    شاھدنا 

اإل للتجارة من  محكمة  بتشكیل  جًدا  سررنا  وقد  ندراس 
 بمدینتنا كمحكمة القدس والشام والمأمول أنھ بھمة رئیسھا 

 



 قیل ٤صحیفة 

 

تفوز  الحسني  أفندي  أحمد  المكرمة  صاحب  حضرة 
وتجري   ألن    وقائعھابالنجاح  النظامي  المحور  على 

ا أھل  من  المذكور  للممارسینلفطانة  األفندي    والریاسة 
 ألمور السیاسة

 

بامیة  تابع ترجمة المرحوم مكرمتلو عبد المجید أفندي
 الیافي 

األجسام  مرادھا  في  تعبت  كبارا،  النفوس  كانت  وإذا 
واجتمع بكثیر من علمائھا ووزرائھا وأدبائھا ونبالئھا ولھ 

والقصائد الفائقة فمن ذلك ما مدح بھ   الرائقةفیھم المدائح  
قصیدة   من  باشا  كامل  یوسف  الدولة  صاحب  حضرة 

 مطلعھا

 أما ووجوه لحن في ري أقمار 

 سحار  وساحر طرف دونھ كل      

 یقول فیھا شاكیًا من الدھر وأوصابھ ومتشوقًا إلى أحبابھ 

 ثغر بارقفلوال الھوى ما شاقني 

 عطفي من نسیم الصبا ساري وال ھز 

 واستطالت ید النوى  رفاقيتولت 

 داري وألوعنيت عن األحباب وشط 

 وأمسیت مأسور الخطوب فھل فتى 

 یزحزح عني من ھمومي وأكداري 

 ذا كآبة فیا جیرة الحي ارحموا

 الباري بري الیراع مدىبرتھ السرى     

 ي نویا صرف ھذا الدھر ویحك خل

 ارفھل لك عندي باعنا الدھر من ث 

 ومنھا في المدیح

 فیا عزة الدنیا وبھجة أھلھا

 أشرف مقدار حازوأشرف شھم      

 تدارك متى أودى بجدتھ النوى

 فأمسى على أوھى شفا جرف ھار  

فال  المقطع  براعة  وفیھ  ختامھا  في  قالھ  ما  أحسن  وما 
 زلت بدًرا في سما المجد كامال

 مدى الدھر ما راقت بمدحك أشعاري      

األثناء عاد تلك  بغیر سبب كما ھي عادتھا توفي  الدنیا  ھ 
في  االستخدام  إلى  فاضطر  األدب  بحلیة  تحلى  من  مع 

 تي البقیةستأ    المطبعة 

 

ورد لنا ھذا اللغز من جناب السید الفاضل والعالم الكامل 
 منیر زاده الشیخ محمد صالح أفندي الحسیني  

 باإلحتراق ذو ابتھاج     من مخبري عن محرٍق  

 عاش وبین الناس راج     إذا قطعنا رأسھ 

 ثمرات الفنون

 

مل والقدوة الفاضل حسیني زاده الغز من قلم العالم الك 
ین أفندي الحسیني مفتي غزة ألبسھ هللا  دالسید محي ال 

 المعزهثوب 

 ما اسم ثالثي غدا مدلولھ       حرفین بین الناس مختلفین

 بعض بعید ال نراه وبعضھ      بین األنام نراه رأي العین

 

 حوادث محلیة
حضرة  أمر  صدر  قد  باشا   أنھ  رستم  الدولة  صاحب 

بناءً  لبنان  إمتصرف  على  قضاء    ءنھا   قائمقام  عزتلو 
جنات   بنصب  المفخم  األمین  مصطفى  األمیر  الشوف 
الجنوبي  الجرد  الخازن مدیًرا على  الشیخ أمین كسروان 
تلك  عن  فصل  الذي  الخوري  أمین  الشیخ  عن  عوًضا 
من  أنھ  مع  المرض  من  لھ  عرض  ما  بسبب  المأموریة 

اإل جناب ذوي  نصب  وكذلك  كرامة  وصاحب  ستقامة 
وكال  الشمالي  العرقوب  على  مدیًرا  مبارك  بیك  یوسف 
بالشھامة  المشكورین  من  إلیھما  المومى  المدیرین 
إجراء  منھما  كل  من  یؤمل  باإلستقامة  المشھورین 

 المأموریة على حقھا الحقیق ویرجى لھما حسن التوفیق

 

راق الصحیحة  ذكر في بعض جرناالت األستانة أن األو
التي ثمنھا عشرة غروش قد وجد بعضھا مزوًرا بالتقلید 
والقبض  السنیة  الحكومة  التفتیش من جانب  ولذلك صار 
أن  یقتضي  علیھ  فبناء  القبیح  الفعل  ھذا  مرتكبین  على 
ویمعنوا  یتنبھوا  أن  المذكورة  األوراق  یستعملون  الذین 

 النظر بھا

األن جردیة  من  الرابع  العدد  تصفحنا  المطبوعة قد  تباه 
وكذلك  صحیفتنا  على  أثنت  وقد  العبارة  تركیة  بأزمیر 
التوفیق  لھ  ونتمنى  امتیازھا  لصاحب  نبارك  نحن 

 وسنكافي جمیع الشاكرین بالشكر بعونھ تعالى 

الكرام     الفضل  أھل  معدن  الشام  دمشق  أن  یخفى  ال 
ومحمل   رحالھم  ومآل   ثناءومحط  آمالھم  وكعبة  رجالھم 

قدیم  ممجالھم   أقمار ن  مطلع  فھي  اآلن  حتى  الزمان 
بھا  النبالء وقد تشخصت  األدباء  أنوار  الفضالء ومزھر 
الرواح  وقوت  مصباح  درویش  روایة  البرھة  ھذا  في 

الكامل أحمد   ریبتألیف جناب األدیب الفاضل والشھم األ 
القب  الدمشقي  بھا جمیع من حضر من  ا أفندي  فأعجب  ني 

األ ولنا  وداني  ھقاصي  یتتابع  أن  مفید مل  ألنھ  العمل  ذا 
من   خال  التقدم  التفنیدحیث  أسباب  جمیع  نتمنى   كما 

 آلوطاننا والترقي لكل إخواننا

من      وصحیفتنا  لجمعیتنا  شتى  تفاریظ  لنا  ورد  قد  أنھ 
على  والثناء  الذكر  تستحق  واإلحسان  الفضل  ذوي 
مقدمیھا لما اشتملت علیھ من البالغة والبراعة ولتراكمھا 

نفردھ أن  مجانًا أردنا  المشتركین  على  ونوزعھ  بكتاب  ا 
وكرمھ  بمنھ  الجزاء  خیر  عنا  الجمیع  تعالى  هللا  فجزى 

 آمین 

ثمرات  من  لخلوه  أیًضا  العدد  ھذا  في  العذر  نقدم  أننا 
حسب  منھا  شيء  درج  عن  الصحیفة  لضیق  األوراق 
إلى  تعالى  إن شاء هللا  اآلتي  العدد  نعود في  العادة ولكن 

 ذلك حتى یتم الكتاب عادتنا ونبقى على 

 ۷عدد 

 

 إعالن

 من جانب مجلس بلدیة بیروت 

بما أن أربعة األشھر المعینة لشرا األلفین متًرا مكعبًا     
حسب مضمون البند الثالث   الفیئةبنصف    الماءوأكثر من  

التاسع من شھر  الیوم  ابتدأت من  قد  اإلمتیاز  مقاولة  من 
 مایس اني من شھر  الموافق للیوم الث  ۹۲الثاني سنة  ربیع  
أیار   ۹۱سنة   شھر  من  عشر  الرابع  وللیوم  (المارنیة) 
(میالدیة) وذلك بناًء على اإلعالن الذي نشر من    ۷٥سنة  

المذكور بجریدة الجنة عدد  طرف قومبانیة الماء في الیوم  
المجلس   ٥۰۹ ھذا  من  المعطاة  للمضبطیة  توفیقًا 

من   أنھ  حیث  ومن  الماء  وصول  تثبیت  بخصوص 
اإلشتراك  مقدار  على  دائًما  المجلس  وقوف  المقتضى 

لكي   المذكورة  األشھر  أربعة  بمدة  یحصل    تجبالذي 
اإلشتراك   المعاملة   بألفینحصول  تجري  أكثر  أو  متًرا 

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

لصوالح المجلس   عائد  ھو  المشتركین  طرف  من 
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 

 

 إعالن

رسالن   السادات  وكالة  تثبیت  على  وسعد    ومشقیھبناًء 
طرف من  وغریب  منیمنة  طابق  على  الجارودي   الدین 

یوًما  عشر  خمسة  مدة  تعین  قد  بیروت  تجارة  محكمة 
الدیون المطلوبة ألربابھا   تثییباعتباًرا من تاریخھ ألجل  

إلیھما  المومى  الوكالء  وحیث  المذكورین  المفلسین  من 
من  رسالن  السید  أحدھما  محل  في  یومیًا  سیجلسون 

الثالث  علیھ الساعة  بناًء  الخامسة  الساعة  لغایة  عربیة  ة 
باألوقات   نكلف الوكال  أمام  یحضروا  أن  الدیون  أرباب 

المعینة مصحوبین بأوراقھم المتعلقة في مطالبھم بنوع أن  
المدة  مضي  فبعد  الحضور  عن  منھم  یتقاعد  الذي 
المرقومة ال یعود یسمح لھ مثال وال یعتبر بصاحب دین  

 ا اإلعالنالبتة ولذلك صار نشر ھذ

 مأمور الطابق

 كامل الصلح 

 ۹۱مایس سنة  ۱٥و ۹۲ربیع اآلخر سنة  ۲۲في 

 

 إعالن

المرسح      في  القریب  النصر  روایة  تلخیص  سیعاد 
الوطني خاصة الخواجھ أسعد رعد لیلة األربعاء الواقعة 

الغروب  ۲۸في   بعد  ونصف  واحدة  الساعة  آخر   ربیع 
الدخول  ورقة  ثمن  المرسح  باب  على  تباع  واألوراق 

 فرنكان 

 (عبد القادر قباني) 


