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     یمكن الحصول على ثمرات الفنون في األماكن التي و

 أو بإرسال لیس بھا وكالء بإرسال حوالة إلى مدیرھا  

 طوابع البوسطة على قدر مدة اإلشتراك

 

 

 ۱۲۹۲الثانیة سنة  جمادى  ۱۷بیروت یوم الثالثا في 

 

 حوادث سیاسیة
نظام      في  بالمباحثة  مدة  اشتغل  قد  الوطني  المجلس  أن 

وأتباعھم  الشمال  أحزاب  وكانت  الجمھوریة  السلطات 
نظاما   یكون  لكي  المذكور  النظام  بتخفیض  مجتھدین 
تبعوا نصائح   ذلك  یتمكنوا من  لم  وإذا  ملكیًا  جمھوریا ال 

أصواتھم   وسیعطون  كامبتا  التي  موسیو  المسایل  بفض 
شباط ھذا وان جریدة الریبوبلیك فرنسیز   ۲٥تكمل نظام  

قد اسعفت أحزاب الشمال والمت موسیو بالنك وموسیو  
المذكورین   لألحزاب  مضادا  خطابا  القیا  لكونھما  مادیر 

 وھذا مال التلفراف الذي ورد أخیًرا بھذا الشان

في      المباحثة    ۲۱باریس  جرت  النھار  بھذا  حزیران. 
وقد  الجمھوریة  السلطات  نظام  في  الوطني  المجلس  في 
عارض موسیو ال بوالي عن المعارضة وسیطلب حزب 
الثانیة   الجلسة  في  المذكور  النظام  فض  بلجاجة  الشمال 
انحالل  قبل  المسایل  بعض  لفض  مستعًدا  یزال  وال 

 المجلس الوطني وذلك برضى الحكومة 

 

وال یخفى أنھُ بموجب أمر اإلمبراطور قد فض مجلس     
نائب  كمفوزن  موسیو  ألقاه  بخطاب  البروسیاني  الندتاك 
فینھورسث  موسیو  شكر  وقد  الوزیري  المجلس  رئیس 
المسائل  فض  في  الستقامتھ  نظًرا  الرئیس  فضل 
أخیًرا  وانتھت  أشھر  خمسة  مدة  طالت  التي  والمباحثات 

 على أتم المراد

 

ن أخبار النمسا أن اإلمبراطور فرنسوا جوزف ھذا وم   
قد عدل عن سفره إلى بوكفین في ھذه السنة وأظھر ذلك 
فكره  تغییر  منھ  طلبت  التي  المقاطعة  تلك  عمدة  أمام 
أوضح  وقد  السنة  ھذه  مدة  في  بوكفین  إلى  والتوجھ 

 األسباب التي تمنعھُ عن ھذا السفر اآلن بقولھ 

 سبوعصدورھا في یوم الثالثا من كل أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وي على حوادث سیاسیة ومحلیة وتجارة وفنون تإن ھذه الصحیفة تح

 

 

إنني قد عدلت عن التوجھ إلى بوكوفین وھاسبورك نظًرا  
نظام   على  أصادق  أن  تلزمني  التي  الحاضرة  للحالة 
النظام   في  خلل  یقع  ولئال  ذلك  على  فبناًء  التوفیرات 

 تیة إن شاء هللاآل المذكور قد أجلت سفري ھذا إلى السنة 

اإلمبراطور     قصد  على  النمساویة  الجراید  أثنت  وقد 
داعي التوفیرات مع أن سفره إلى المقاطعتین    ومالحظتھِ 

إصالحات   بعض  إجراء  ألجل  ضروري  المذكورتین 
 الزمة ال لقصد التنزه والسیاحة 

أن      رومیة  من  الواردة  األخیرة  األخبار  أفادت  ولذلك 
المسالة   قد فض  العالي  المجلس  بحالة جیدة ألن  الوزارة 

بنظامات المتعلقة  بیزانلي  موسیو  من  األمنیة   المتقدمة 
بواسطة   وذلك  سیسیلیا  في  ضد   ۲۰۹العمومیة  اصوات 

نھائیة    ۳۲ الحكومة على ذلك مصادقة  فقط وقد صادقت 
ولم   قبال  التي كان طلبھا  المطالب  مانكاتي  وحاز موسیو 
تحصل علیھا مصادقة أما اآلن فقد فضت وأجریت وھكذا 
المتعلقة   غالبیاردي  الجنرال  تقدمة  العمدة  مجلس  فض 

اف مخصوصة  بنظام  لجنة  ترتیب  وصار  التیبر  نھر  تتاح 
ومتعلقة   آن  بأقرب  وفضھ  المذكور  النظام  في  للمباحثة 
من  إنشاؤھا  سیصیر  التي  الحدیدیة  الطریق  بنظام  أیًضا 
زال  قد  الھیجان  أن  نرى  فلھذا  كانتابریك  الى  سیسیلیا 

 نوًعا ما 

المسالة      الكفایة  فیِھ  ما  توضح  فلم  مدرید  جرائد  أما 
بعض   المعلنة من  ثورة  حصلت  بأنھُ  األخیر  بالتلفراف 

الحاضرة وضد جمیع  األلفونسیة  الحكومة  األحزاب ضد 
نظاماتھا دخل بھا جملة من األعیان والمتوظفین فالظاھر 
الجراید  بھا  تكترث  لم  فلھذا  ظن  كما  تتفاقم  لم  أنھا 
بالمباحثھ  مشتغلة  مدرید  في  المجالس  وأن  ھذا  المذكورة 

الشر النظامات  سنة في  نظام  ھیئة  وتغییر  القانونیة  عیة 
إلى نظام محافظ   ۱۸٦۹إلى نظام حر ونظام سنة    ۱۸٤٥

أما بحسب رأي جریدة األبوكا فیظھر أنھُ ال یناسب قبول 
وخالصة   كلي  تخفیض  بعد  من  إال  المذكورین  النظامین 

 الحال أن المجالس المذكورة إلى اآلن لم تستقر 

 السنة األولى

 

ثمرات   فمن إن  األسبوع  في  مرة  تنشر  الفنون 
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

 

 

 ۱۸۷٥سنة تموز   ۲۰و   ۸الموافق 

 

على رأي وال تزال تفحص وتتباحث للوصول إلى ما من  
ویصلح  السیئة  إسبانیا  وأغراض  لنجاح  یأول  أن  شأنھ 

 أحوالھا ویجبر كسرھا 

في     یزالون  ال  واأللفونسیین  الكارلوسیین  وأن  ھذا 
محاربة شدیدة وكل فریق منھما تارة ینكسر وتارة ینتصر 
بعین   إلیِھ  تنظر  الدمارأاو  بھذا  الدول  باقي  تكترث  ولم 
عن   دق  وإن  البصائر  تتخیلھ  لسر  إال  ذاك  وما  اعتبار 
األبصار لكن إذا بقي الحال على ھذا المنوال وطال على 

ا إسبانیا وتدخل في خبر كان ھذه  تتالشي  الزمان  لحرب 
 وهللا تعالى بالغ أمره

 

 ستانة العلیةاأل

حضرة  لدى  بالمثول  باشا  ناصر  سعادتلو  تشرف 
ونظًرا   األعظم  الصدر  حضرة  بمعیة  وھو  الشاھانیة 
موالنا  لھُ  أظھر  العلیة  الدولة  أمام  السابقة  خدمتھ  لحسن 

العربیة التي قدمھا المعظم كمال المحظوظیة وأما الخیول  
الصدر  حضرة  بواسطة  عنھا  تبلغ  فقد  العالي  للركاب 
مثولھ  مدة  وكانت  القبول  شرف  حازت  أنھا  األعظم 
ھذا  نال  وبعدما  ساعة  نصف  مقدار  الشاھانیة  بالحضرة 

 االلتفات الجلیل عاد راجعًا متشكًرا وداعیًا

في الجمعة الماضیة كان تذكار یوم استقاللیة جمھوریة    
ما أمر الجمھوریة  ھذه  تبعة  من  اجتمع  الیوم  وبذلك  یكا 

في بعض  مكملة  أربعمایة شخص في ضیافة  ینوف عن 
متنزھات األستانة وفي أثناء ذلك خطب أحد األماثل منھم 
في   الترقي  بدرجة  ھي  والعلوم  الفنون  أن  مآلھا  خطبة 

 الممالك العثمانیة

تع    اللسوید  قومبانیة  أن  الجرناالت  بعض  في  ین قرأنا 
إزمیر  بین  فیما  الشغل  ألجل  التجاریة  سفنھا  بعض 

 وتریستھ وذلك في تشرین األول القادم 

 لم تزل المخابرات جاریة بین الدولة العلیة وسفارات    



 قیل  ۲صحیفة 

 

البضائح  عن  یؤخذ  الذي  الرسم  جھة  من  األجنبیة  الدول 
األجنبیة عوًضا عن أن یكون في المایة ثمانیة یكون في 
المایة عشرون وأرسلت التحریرات الآلزمة الى السفراء 

 (بصیرت)        المقیمین في أوربا لدى الدول األجنبیة

 

من      نصرانیة  امرأة  أن  الحوادث  جریدة  في  ذكر 
صماظیھ في ضواحي األستانة ولدت ولًدا یشبھ القرد لكن  

 فاتھ منھ الذنب والشعر 

 

یتداول     ال  بأن  أمر  أنھ صدر  الطونھ  جرنال  في  ذكر 
في الممالك المحروسھ شيء من النقود التي ضربھا أمیر 

 ائب)(الجو    الصرب في بلغراد وعلیھا صورتھ  

 

لدولة فرنسا     الذي تعین سفیًرا  الكونت دوبوركوین  أن 
صفوت  الدولة  صاحب  حضرة  زار  قد  العلیة  باألستانة 
لدى  بالمثول  یتشرف  وسوف  الخارجیة  ناظر  باشا 

 الحضرة الشاھانیة 

 

تلغراف من اإلسماعیلیة مؤرخ في      حزیران   ۱۰ورد 
السویس من غرة حزیران قد مّر في خلیج  أنھُ  إلى   مآلھ 

سفینة وقد بلغ مدخول الشراكة ستمایة    ۳٥منھ نحو    ۱۰
 واثنین وعشرین ألف فرنك 

 

 أخبار الجھات 
 من مكاتبنا بحیفاء

كنت أخبرتكم قبال أن عزتلو صادق بك قائمقامنا ألزم    
واآلن   أحد  مغدوریة  بدون  لألھالي  القضاء  قرى  بعض 
بھمة سعادة متصرفنا إبراھیم باشا وقائمقامنا المومى إلیھ 
قیمة  كانت  وأن  أمكن  ما  بأخر  القرى  باقي  إلزام  صار 
لكون   نظًرا  الماضي  العام  من  أحط  العام  بھذا  األعشار 

مساعدة   فالحة مع  العام  ھذا  من  أجمل  كانت  قرانا 
وجود   وعدم  األسعار  لتدني  العام  ھذا  بخالف  األسعار 
ھذا  في  اإللتزام  قیمة  تكون  لذلك  فبالنسبة  للجھات  طالب 

 العام بأعلى درجة 

 

بغایة     لكونھا  المعتبرة  السواحل  من  حیفا  بلدنا  مینا  أن 
یف من الحسن غیر أن نظامھا غیر كامل حیث أن الرص

وبناء محل الحكومة وعمل جسر على نھر المقطع الذي  
كون   مع  منھا  بشي  المباشرة  تتم  لم  عنھ  أخبرتكم  كنت 
فھي  غیرھا  من  أجل  وتجارتھا  طیب  مناخ  ذات  حیفا 
محتاجة إلنشاء ما ذكر كاحتیاجھا الشدید لمد سلك برقي  
موجود   ھو  ما  حد  إلى  مده  ومسافة  عكا  بسلك  ووصلھ 

وحیث ساعة  نحو  للتجارة   اآلن  مركز  بمنزلة  كانت 
بالنظر لما یخرج منھا من القدر الوافر من أنواع الحبوب 
وإنشاء  لھا  یلزم  ما  فإصالح  وغیرھا  والمحلوح  والزیت 

 ما ذكرناه من األمور الضروریة واألھالي 

 

 ثمرات الفنون

 

اآلن متأملون بتوفیقھ تعالى وبحسن غیرة صاحب الدولة 
األفخم ومسا  الوالیة  وقائمقامنا  والي  عي سعادة متصرفنا 

ذكرناه  ما  وجود  على  قریبًا  یحصلوا  أن  إلیھما  الموما 
 وباألخص مد السلك البرقي وهللا تعالى ولي التوفیق

 

 زمیرومن مكاتبنا بإ

الفرنساویة     األساطیل  من  فرقة  جاءت  أیام  أربعة  منذ 
إزمیر  إلى  الیونان  سواحل  بنواحي  سائحة  كانت  التي 
كبار  خشب  وقطع  مدرعة  قطع  سبعة  من  مؤلفة  وھي 

نحو   جملتھا  محمول  قیادة    ۲٥۰باخرات  تحت  مدفعًا 
ستأتي  قریبًا  وقیل  بالمینا  راسیة  ومازالت  الرنیر  جناب 

 كلیز  فرقة من أساطیل اإلن

 

وأما أحوال متجر طرفنا فھى آخذة في التدني وسقوط    
(ولبن   ۳۹۰إلى    ۳۸٥األسعار مثل القطن تصرف بسعر  

بسعر   األفیون  أعني  الوزنھ   ۱۲٥إلى    ۱۲۰الخشاش) 
ھي   الوزنة  بسعر    ۲٥۰واعتبار  الوسخ    ۳۸۰والصوف 

والفوه حالھا بارد جًدا جًدا تصرف منھا جانب   ٤۰۰إلى  
بسعر   بسعر   ۱٤٥إلى    ۱٤۰جزوري  كانت  أن  بعد  من 

مجیدیة   ٤۰۰ لیرة  المبیعات  بقیة  عملة  األفیون  وعدا 
 ۱۱۸۰بسعر 

 

 وردت الینا رسالة من بیروت ملخصھا

أن الكثیرین من محرري الجرائد یتھافتون على أخبار     
الحوادث من أي جھة كانت بدون أن یستعملوا الرویة في  
في   فیدرجوھا  تصدیقھا  في  النظر  یمعنوا  أو  تحقیقھا 
جرائدھم كما سمعوھا وإن كانت مما فیھ حزن أو كدر أو 
أو   عظیم  مسند  تبدیل  كخبر  والخطر  الشان  أولي  یسوء 

إنسان   كرب وفاة  فیھ  ما  نشر  أو  حرب  إثارة  أو  كریم 
فیھ  ما  ویكدر  الجرائد  تلك  بأخبار  الثقة  یذھب  مما  وذلك 
أن  الوطنیة  بالدنا  جرائد  من  فنتأمل  الموارد  صافي  من 
یحققوا قبل الورود مصدر كل قضیھ وال یكونوا كجرائد 
األجانب الذین لیس لھم عما یرومونھ حاجب وال یؤخذون  

دع كانت  ولو  كبوه  في  في  عما  یتنبأون  فلذلك  النبوه  وى 
ولیس  ساق  على  الممالك  حرب  ویقیمون  البشر  ضمائر 
الحریھ   منحوا  حیث  إال  ذاك  وما  اثر  الواقع  في  لھا 
وتنزھوا بحسب زعمھم عن التلبس بخطیھ وأملي بجریدة 
یقر  لعلھ  أفنانھا  ظالل  في  ذلك  إدراج  الفنون  ثمرات 

یِھ في كل األمور العیون وهللا تعالى الموفق والھادي وعل
 اعتمادي

 

 یدین تابع رسالة أ

أن ھذه المدینة من أجمل مدن األناطول في أیام الربیع    
شطرین  منقسمة  وھي  وعیون  وجنات  بحدائق  إلحاطتھا 
علیِھ   یمر  الدباغین  بنھر  یسمى  نھر  بینھما  یفصل 
المتصرف  سعادة  وجددھما  وسعھما  واسعتین  بقنطرتین 

باشا  نجیب  مصطفى  للناظرین   األسبق  بھجة  فصارتا 
ویحد ھذه المدینة من جھة الجنوب نھر عظیم یسمى (ماء  
بحر  خلیج  في  ویصب  بعیدة  محالت  من  یجمع  دار) 

 (قوش آطھ) أي جزیرة الطیور 

 ۱٤عدد 

 

 ( ونوط  سقالھ)  بنوط  الفتح  قبل  تدعي  كانت  التي  وھي 
الجدیدة ویمر في  أو أفسوس  الجدیدة  اقوس (أي األسكلة 

جوامع ھذا   خمسة  على  وتحتوي  كبار  بقوارب  النھر 
تستحق الذكر وكنیستین للروم األرثودكس ومكتبین للملة  
بغایة   وھما  لإلناث  والثاني  للذكور  إحدھما  المذكورة 
اإلنتظام یحتوي كل منھما على نحو ماتین من المتعلمین  
الیوناني   الذكور  مكتب  في  ویدرس  والمتعلمات 

والجغ والتركي  واألرتماتیقي والفرنساوي  والھندسھ  رافي 
أي علم الرقم والخریطة والتاریخ أما ما یدرس في مكتب 
الصنایع  بھن  یعلم  فقط  فالیوناني  اللغات  من  اإلناث 
متحلین  وتراھم  وغیره  والنقوش  والتطریز  والخیاطة 

آدابھ بلطف  الزائرین  یكرمون  والكیاسة  األدب  م بحلیة 
فینبغي بأخالقھم  اآلتین  أرفع عليّ   ویحترمون  أن  ھھنا   

رایات الثناء لمن كان السبب بتأسیس ھذین المكتبین وھما 
الصویونجي  وانكیل  العثماني  البانق  كاتب  نقوال  جناب 
لیال   مبذولة  ملتھما  أبناء  لنفع  مساعیھما  مازالت  اللذان 
أمثال  فتیان  وجود  اإلسالم  ملتي  ألبناء  وأتمنى  ونھاًرا 

مة من عار الغفلة  ھذین الفتیین لكي یجتھدوا بتخلیص األ
یدرس  ثم أقول للمسلمین مكتب یسمى بالرشدیھ یقال أنھُ 
والخریطة   والجغرافي  والخط  والفارسي  العربیة  بھ 
من   أكثر  البلدة  بھذه  المسلمین  أن  ومع  والكرة  والھندسة 
أكثر  المكتب  بھذا  یوجد  ال  بأضعاف مضاعفھ  النصارى 

من الزمان تلمیذًا وقطنت بھذه المدینة مدة    ۷۰أو    ٦۰من  
 فما رأیت احًدا 

 البقیھ لالتي   

 

 نفعلال نقول و

م العالمة الفاضل مكرمتلو الشیخ إبراھیم أفندي للعال
 حدب األ

 قول الفتى دون فعل ال یفید سوى 

 شین المالم وقبح القیل والقالِ 

 قول یبانیھ أبدأ أفعالِ داء بفعل المرء أكد من         واالقت

 للسوى ویرىومن یقبح فعال 

 بھ معنى جال عن سوء أحوالِ 

 ع القول فعال إن غدا حسنافابت

 واجعل نتیجة علم حسن أعمال 

 وإن تلم أحًدا في ما أتاة فال  

 تجنح إلیِھ وإن الجئت في خالِ 

القول بدون فعل محض شین. ال یمكن أن تصف عین    
راء صاحبھ بزین. واقتدا العامة باألفعال. أكد من اقتدائھا 
علیِھ.  مكبٌّ  وأنت  صاحبك  فعل  واستقباحك  باألقوال. 
ویقبح   الظنون.  بك  یسيء  إلیِھ.  أحوالك  جمیع  في  ومائل 
بقول  أخیك  عرض  على  لسانك  وأطالھ  للعیون.  رؤیتك 

لوصفك   سوء زور.  عن  یعرب  منكور.  غیر  تأكید  بِھ 
فإذا أمرت بحسن   نیتك.  االأنام خبث  طویتك. وینشر في 
فاتبعھ فعال. واجعل لفرع ذلك من حسن االمتثال أصال. 
مواجھة  في  تفعل  أو  سواك.  عنھ  نھیت  بما  تتلبس  وال 

 الناس 

 



 ۱٤عدد 

اآلمر  امتثال  بدون  فاألمر  قفاك.  الغیبة  في  یصفع  ما 
المأمور   نھى یجري.  ما  الناھي  وارتكاب  الخالف.  على 

عنھُ ینعت صاحبِھ بقبیح األوصاف. والعامة أسرع إنكاًرا 
لفعل األمر إذا خالف أمره. ونشر بالفعل ما یكره بالقول 
وناقضت  االمتثال.  وقل  الخالف  كثر  فلذلك  نشره.  فیھم 
تقول  أن  على  العامة  فحمل  األقوال.  قضایا  العمل  أفعال 

ك العلماء  عند  ألنفسھم  أن  تخفیف  فیِھ  بما  یعملون  تابین. 
إال  ذاك  وما  واین.  علینا  تثقیل  فیِھ  بما  العمل  ویكلفوننا 
منھم  والنھي  واألمر  لألقوال.  مخالفًا  الفعل  یرون  حیث 
غیر ما یبرز منھم في األعمال. ویعتقدون أنھُ ال یصح أن 
بِھ قبل أن یفوه  یباشر فعلھ. ویشفع  لم  یأمر أحد بشي ما 

ھ. ولذلك أنكر بعض األعراب على بعض القضاه. بِھ قول
في ما ذكر في آداب الدنیا والدین عن بعض الرواه. من  
أن رجال من األعراب حضر عند قاٍض في ذلك الحین. 
یشكو إلیِھ حادثًا جرى بینھُ وبین زوجتھ أوقعھُ في البالُء 
زوجتھ  أبان  أنھُ  كالمھ  أثناء  في  لدیھ  فاعترف  المبین. 

ن استثناء. والتمس منھ أن یأمرھا بإطاعة امره ثالثًا بدو
بذلك  العترافھ  بفراقھا  علیھ  فحكم  یشاء.  ما  كل  في 
تالق.  بھا  لھُ  یكون  بأن  قطعًا ألملھ  الحكم  وبت  الطالق. 
من   متعجبًا  ینشد  وھو  عناء.  حلیف  حضرتھ  من  فخرج 

 ذلك القضاء 

 أتیت ابن ھنٍد أشتكي من حلیلتي 

 فطلق حتى البت تبت أناملھ 

 

      

     ۳٦ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرات الفنون

 أأترك في قول ابن ھنٍد حلیلتي

 وعند ابن ھنٍد أھلھ وحالئلھ 

أنھُ      البالء.  بِھ  أحاط  الذي  وذلك العتقاد ھذا األعرابي 
ما  جمیع  یطلق  لم  ما  زوجتھ  بطالق  یحكم  أن  یجوز  ال 
وخرج  قضائھ.  امتثال  من  أنف  فلذلك  النساء.  من  عنده 
ذكرناه.  ما  على  بناء  وھذا  دعائھ.  بسيء  فعلھ  یشكو 
فرع  بالفعل  الغیر  أمر  أن  من  وحررناه.  برده  ووشینا 

مر. وبدون ذلك ال نفع بأمره وإن كان ال شبھة امتثال األ
فیِھ لناظر. فإن قیل قد لئم بعضھم على ذلك. فأجاب بما 

 أوضح بھ المسالك  

 خذ من علومي وال تنظر إلى عملي

 ینفعك علمي وال تضررك أوزاري

 فاجِن الثمار وخِل العود للنارِ إن العلوم كأثمار على شجر 

أن      قلناه من  ما  یحقق  بدون فعل مظنة  قلت ھو  القول 
المالم  سھام  بتفویق  العامة  السن  وإطالة  االعتراض. 
بما   القائل  ھذا  عمل  ولو  األعراض.  أغراض  إلصابة 
أمر. ما ورد علیِھ لوٌم وال خالف أمره بشر. وبالمخالفة ال 
الیسیر.  النزر  إال  المتثالھ  یذعن  وال  تأثیر.  لألمر  یكون 

المخلصی الفقھاء  بعض  وصل  لما  كتاب    نولذلك  إلى 
اإلطالق   على  تأثیر  یبدیھ  لما  یكون  أن  أراد  االعتاق. 

 فأعتق جاریھ كانت  

 

 (ستاتي البقیة)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳صحیفة 

األ    لغز  حل  لنا  الورد  السید دیب  زاده  صوفي  فاضل 
من قلم العالم الفاضل صاحب السیادة فندي  محمد صالح أ 

 فندي رشیدأ ىوالرشاد میقاتي زاده الشیخ عل

 لغًزا وعنھ یعرب        یا فاضال اھدى لنا

 ھز فؤادي الطرب         أبكار أفكار بھا 

 وافى إلیكم ینسب         جوابھ بالفعل قد 

 ن الكاتب المھذب          أھداه یوم المھرجا  

 ني عنھُ ثم الكتب        وأمره المشھور تغ 

 للناس فیھ العجب         وقلت ماشيء بدا 

 ء أعجب یحوى السما     مع أنھُ في حجمھ  

 فیھا األرب و فاعذر       وھذه عجالة  

كاتب   أفندي  أمین  محمد  األریب  األدیب  حلھ  وأیًضا 
 مجلس إدارة والیة سوریة 

 شيء بدیع یعجب   یا فضال ألغز في  

 ل فیھ تم األدب أضحى ھو أسطرالب فض 

جناب العالم الفاضل الشیخ محمد  ورد لنا ھذا اللغز من
 فنديأ

 تفاحھ الحسیني

 ما اسم تراه یلوح في غسق الدجى 

 كالبدر لكن لألفول یسارع 

         ۳۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بینھ  قد غلط  الحاجب  أن  أیدینا وعلمنا  الستر وطلع علینا سقط في  فلما رفع  لنفسھ 
فلما نظر  لھ  قام اجالال  ثم  لھ  ذلك وارتاع  القھرمان فأعظم جعفر  الملك  وبین عبد 
ما صنعتم  بنا  اصنعوا  قال  ثم  وعمامتھ  سیفھ  إلیھ  فدفع  دعا غالمھ  الحال  تلك  إلى 
ودعي  وضمخوه  الحریر  الثیاب  علیھ  فطرحوا  الغلمان  إلیھ  فجاء  قال  بأنفسكم 
بالطعام فطعم وشرب ثالثا ثم قال لیخفف عني فإنھ شيء ما شربتھ وهللا فتھلل وجھ  

فداءك جعلت  فقال  إلیھ  التفت  ثم  وفرح  من    جعفر  فھل  والفضل  الخیر  في  بالغت 
صنعت قال بلى إن في   ا حاجة تبلغ إلیھا قدرتي وتحیط بھا نعمتي فأقضیھا مكافأة لم

أمیر  قد رضي  لھ جعفر  فقال  الرضا عني  فتسألھ  المؤمنین علي غضبا  أمیر  قلب 
المؤمنین عنك ثم قال وعلي عشرة آالف دینار فقال ھي لك حاضرة من مالي ومن 

مؤمنین مثلھا ثم قال وابني إبراھیم أحب أن أشد ظھره بصھر من أمیر مال أمیر ال
العالیة قال وأحب أن تخفق على رأسھ  ابنة  المؤمنین  المؤمنین قال قد زوجھ أمیر 
قال  صالح  بن  الملك  عبد  فانصرف  مصر  المؤمنین  أمیر  واله  وقد  قال  األلویة 

إقدام جعف من  متعجبا  متحیراً  فبقیت  المھدي  بن  من إبراھیم  المؤمنین  أمیر  على  ر 
غیر استئذان وقلت عسى أن یجیبھ فیما سأل من الرضا والمال والوالیة ولكن من  
أطلق لجعفر أو لغیره تزویج بنات الرشید فلما كان من الغد بكرت إلى باب الرشید  
وعقد لھ على مصر والرایات واأللویة بین یدیھ وحملت البدر إلى منزل عبد الملك 

 شار إلیناوخرج جعفر فأ 

أمیر     على  دخلت  فلما  آخره  علم  فأحببتم  الملك  عبد  بحدیث  قلوبكم  تعلقت  فقال 
المؤمنین ومثلت بین یدیھ قال كیف كان یومك یا جعفر فقصصت علیھ القصة حتى 
فقلت  أبوك  و�  إیھ  وقال  جالسا  فاستوى  متكئا  وكان  الملك  عبد  دخول  إلى  بلغت 

فیم أجبت قلت قد رضي أمیر المؤمنین عنك قال  سألني في رضا أمیر المؤمنین قال  
قد  قلت  أجبتھ  فبم  قال  دینار  آالف  عشرة  علیھ  أن  وذكر  قلت  ماذا  ثم  رضیت  قد 
قضاھا أمیر المؤمنین عنك قال قد قضیت قلت وذكر أنھ راغب في أن یشد ظھر 

قال ولده إبراھیم بصھر منك قال فیم أجبتھ قلت قد زوجھ أمیر المؤمنین ابنتھ العالیة  
 � قد أمضیت ذلك ثم ماذا

 في األربعة فالفخرقولھ

 حسبت الناس كلھم غضابا  إذا غضبت علیك بنو تمیم          

 والمدیح قولھ

 وأندى العالمین بطون راح  ألستم خیر من ركب المطایا  

 والھجاء قولھ

 فال كعبًا بلغت وال كالبا   فغض الطرف إنك من نمیر  

 والنسب قولھ 

 قتلتنا ثم لم یحیین قتالنا   إن العیون التي في طرفھا حور  

 وھن أضعف خلق هللا إنسانا   اك بھ یصرعن ذا اللب حتى ال حر

 وقال ابو عبیدة التقي جریر والفرزدق بمنى وھما حاجان فقال الفرزدق لجریر 

 فأخبرني بما أنت فاخر   فإنك الق بالمنازل من منى فخاًرا 

فقال لھ جریر بلبیك اللھم لبیك قال أبو عبیدة أصحابنا یستحسنون ھذا الجواب من جریر ویعجبون 
 منھ

قیل لما استخلف عمر بن عبد العزیز رضي هللا عنھ وفد الشعراء إلیھ واقاموا ببابھ أیاًما ال یؤذن 
كذل ھم  فبینما  وكان  لھم  حیاة  بن  بھم رجاء  مر  إذ  قام ك  داخال  رآه جریر  فلما  إلیھ   جلیس عمر 

 وأنشده 

 ھذا زمانك فاستأذن لنا عمرا  یا أیھا المرخي عمامتھ  

 فدخل علیھ ولم یذكر بھ شیئا من أمرھم ثم مر بھم عدي بن أرطاة فقال جریر أبیاتًا آخرھا قولھ

 أھلي وأوطانيقد طال مكثي عن   ال تنس حاجتنا لقیت مغفرة 

قال فدخل عدي على عمر فقال یا أمیر المؤمنین الشعراء ببابك وسھامھم مسمومة وأقوالھم نافذة 
قال ویحك یا عدي مالي وللشعراء قال أعز هللا أمیر المؤمنین أن رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلّم  

قال حسنة  أسوة  والسالم  الصالة  علیھ  هللا  رسول  في  ولك  وأعطى  امتدح  امتدحھ   قد  قال  كیف 
 العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة فقطع بھا لسانھ

 

 



 ٤صحیفة 

 وتراه معكوًسا یسر بھ الحشا

 وبمصدر تلقاه وھو مضارع

 ذا عكست بغیر ترتیب تجد وإ

 ك بذكره یتنازععیش الملو

 

في العدد  المدرج حل لغز جناب األدیب أسطواني زاده 
 فندي امن للفاضل صوفي زاده محمد صالح أالث

 مقام أسنىا راقیً   یا ھماما حاز فضال  

 بانسجام و تبدى أ         ا رق معنى صغت لغزً 

 

حوادث محلیة 

أ    بطرش  صدر  السنیة  الحكومة  من  المحالت مر 
األ في  كلس  وبرش  التالمتعفنة  القذرة  تجي ماكن  ي 

بما   ألرائحتھا  وذلك  الیستكره  الصحة  جل  على  محافظة 
وھو من جملة األشیاء التي استعملھا جناب عزتلو أحمد 

جل النظافة المطلوبة أفندي أباظھ رئیس مجلس البلدیة أل 
ا في ھذه األوقات التي شوشت فیھا في كل وقت خصوصً 
األ خواطر  ل األخبار  والثناء  التشكر  فنقدم  جناب فكار 

إل الموما  الذالرئیس  وفي  ي  یھ  مشكورة  مساعیھ  تزل  لم 
 عمال مسطورةصحف األ

 

    ۳٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرات الفنون

إ    سعادة  حضر  الماضي  السبت  یوم  باشا  برافي  ھیم 
اإلحد  لیلة  وفي  إنكلیزي  بابور  في  طرابلس  متصرف 

إ بالسالمة  التوفیق توجھ  لھ  فنتمنى  متصرفیتھ  مقر  لى 
 والنجاح 

في یوم األحد الماضي توفي إلیاس بك سرسق جنرال    
إ البھدولة  الغرب یران  سوق  في  وھو  بیروت  في  یة 

 سف علیھ كثیرون وجرى دفنھ باحتفال عظیمفتأ 

 

في دمشق الشام وقد   لوم مازال موجودعن المرض المأ   
وأ إلى جھات حوران  في حامتد خارجھا  زال ما  فقد  ماة 

أثر و لھ  یبق  ولم  نقیة أبالكلیة  الحمد  بیروت فھي و�  ما 
ح  التي  والمرأة  المرض  ھذا  في من  الشام  من  ضرت 

لة السبت وتوفیت عند  صیبت بِھ في لیالجمعة الماضي وأ
حد فقد حضرت والمرض معھا كما حصل صباح یوم األ 

ولم   وصیدا  وجزین  الیاس  وقب  زحلة  في  ذلك  نظیر 
ن  أ  ى الجمیع شي ونتأمل من لطفِھ تعال  یحدث بعد ذلك في

ماكن وما ذلك العموم من شره ویزیلھ من جمیع األیحفظ  
 على هللا بعزیز

ما  تاریخھ  أمس  الشام  من  الواردة  األخبار  من  استفدنا 
ا جدً یبشرنا  خف  المرض  وأن  الوقوع  ا  أن  ا  یضً قلیل 

 ثره بالكلیة فنسألھ تعالى أن یمحو أ

 

التقدم    جریدة  في  المرض   وجدنا  وجود  استغراب 
 المعلوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱٤عدد 

أ المصریة  بالجھات  یبدأ  أن  قبل  البالد  ھذه   و في 
لى ھذا االستغراب فنشر الحجازیة وقد تقدم التقدم غیره إ

بھذ  مقالھ  األجنبیة قبال  الجرائد  قلد  وكالھما  الخصوص  ا 
األ تلك  یھمھم  االذین ال  یھجنون شد  ماكن  فكانوا  لمشرقة 

إ مالركاب  السّي  االعتقاد  لذلك  المرض لیھا  ھذا  كون  ع 
ثر یوجد ابتداء في أكثر البالد األجنبیة بدون أن یكون لھ أ

الحجازیة وقد مضت عدة سنین وال أثر لھ فیھا    في البالد
حض خلق هللا تعالى  وإذا كان ابتداؤه في أي جھة كانت م 

من أین  و غیرھا وداًء في حماة ألمانع من وجوده ابتفما ا
ابتداُؤه  جاءھم أ إنھُ ال یكون  ال من تلك الجھات وسریانھ 

وقد شوھد ابتداُؤه في غیرھا حتى أنھ ال یخلو من بعض 
تلك   جنبیة كما ھو محقق لكن حیث كان اعتبارالبالد األ

األ أولئك  یھم  ال  المقدسة  ذلك  المعالم  حملھم  على  قوام 
ذلك ونسبة  جانبھا  إ  ھضم  یعتقد الوباء  من  وقلدھم  لیھا 

یحس ال  تھافت  مخص  وھو  الحجا  اعتقادھم  أولى  من  ن 
ن وجوده في غیر ھاتیك البالد وخلوه منھا تبكیت على أ

أ ل لما  وتكذیب  االعتقاد  ذلك  على  ألسنتھ ھم  فیھ  م طالوا 
الحداد على كل فالواجب على كل إنسان من أي نوع كان 

أ یعتقد  یوجد  الخالق ن  أن  هللا  وال    ھو  العدم  من  الشيء 
ید في ما شاء مما فیھ  شریك لھ في ما قضاه فینشيء ما یر

ن قطعة القضاء والقدر فیھ  ء وما نشرناه مسعادة أو شقا 
 لباب وعبرة لمن اعتبر ذكرى ألولي األ

 

 (عبد القادر قباني) 
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 قال أو تروي من قولھ شیئا قال نعم قولھ

 نشرت كتابًا جاء بالحق معلما    رأیتك یا خیر البریة كلھا  

 عن الحق لما أصبح الحق مظلما  شرعت لنا دین الھدى بعد جورنا 

 وأطفأت باإلسالم ناًرا تضرما   ونورت بالبرھان أمًرا مدلسا 

 وكل امرئ یجري بما كان قدما    فمن مبلغ عني النبّي محمدا 

 وكان قدیًما ركنھ قد تھدما    أقمت سبیل الحق بعد اعوجاجھ

 یقول فقال عمر ویلك یا عدي من بالباب منھم قال عمرو بن أبي ربیعة قال ألیس ھو الذي

 طفلة ما تبین رجع الكالم   ثم نبھتھا فمدت كعابا  

 ویلتا قد عجلت یا ابن الكرام   ساعة ثم أنھا بعد قالت  

فلو كان عدو هللا إذ فجر كتم على نفسھ لكان أستر لھ ال یدخل وهللا علّي أبدا فمن بالباب سواه قال 
 الفرزدق قال أولیس الذي یقول

 قتم الریش كاسره أ كما انقض باز   ھما دلیاني في ثمانین قامة  

 أحي فیرجى أم قتیل نحاذره  رض قالتا  فلما استوت رجالي في األ

 ال یدخل علّي وهللا فمن بالباب سواه قال األخطل قال یا عدي ھو الذي یقول 

 ولست بآكل لحم األضاحي  ولست بصائم رمضان طوعا 

 احإلى بطحاء مكة للنج   ولست بزاجر عیًسا بكوًرا  

 بمكة أبتغي فیھ صالحي   ولست بزائر بیتًا عتیقًا  

 قبیل الصبح حي على الفالح    ائم باللیل أدعو  ولست بق

 وأسجد عند مبتلج الصباح   ولكني سأشربھا شموال 

 وهللا ال یدخل علّي وھو كافر أبدا فمن بالباب سوى من ذكرت قال األخوص قال ألیس الذي یقول

 یفر مني بھا وأتبعھ   هللا بیني وبین سیدھا 

 أیًضا قال جمیل بن معمر قال ألیس ھو الذي یقولفما ھو بدون من ذكرت فمن ھنا 

 یوافق في الموتى ضریحي ضریحھا    أال لیتنا نحیا جمیعا وإن أمت

عدو   كان  لقفلو  تمنى  صالحھااهللا  ذلك  بعد  لیعمل  الدنیا  في   ءھا 
أبداً فھل سوى من ذكرت أحد قال جریر قال أما ھو الذي   لكان أصلح وهللا ال یدخل عليّ 

   یقول

 رجعي بسالم اوقت الزیارة ف   طرقتك صائدة القلوب ولیس ذا

وال تقل إال حقا اتق هللا  فإن كان وال بد فھو الذي یدخل فلما مثل بین یدیھ قال یا جریر  
 قصیدتھ الرائیة المشھورة التي منھا  فأنشده

 من الخلیفة ما نرجو من المطر    ا لنرجو إذا ما الغیث أخلفناإن

 كما أتى ربھ موسى على قدر     نال الخالفة أو كانت لھ قدراً 

 فمن لحاجة ھذا األرمل الذكر   ھذي األرامل قد قضیت حاجتھا  

 بوركت یا عمَر الخیراِت من عمر     الخیر ما دمت حیا ال یفارقنا

فقال یا جریر ما أرى ذلك فیما ھھنا حقا قال بلى یا أمیر المؤمنین إني ابن سبیل ومنقطع 
فقال لھ ویحك یا جریر قد ولینا ھذا األمر وال نملك إال ثلثمائة درھم فمائة أخذھا عبد هللا 

الباقیة قال فأخذھا جریر وقال وهللا لھي أحب ومائة أخذتھا أم عبد هللا یا غالم أعطھ المائة  
مال اكتسبتھ ثم خرج فقال لھ الشعراء ما وراءك فقال ما یسوءكم خرجت من عند خلیفة 

 یعطي الفقراء ویمنع الشعراء وإني علیھ لراض وأنشد

 وقد كان شیطاني من الجّن راقیا   رأیت رقى الشیطان ال تستفزه

ا إني استأذنت إبراھیم بن المھدي قال: قال لي جعفر یومً ومن لطائف الظرف ما حدث     
بمساعدتك  أسعد  أنا  فداك  فقلت جعلت  مساعدي  أنت  فھل  غداً  الخلوة  في  المؤمنین  أمیر 
وأسر بمحادثتك قال فبكر إلي بكور الغراب قال فأتیتھ عند الفجر فوجدت الشمعة بین یدیھ 

دیث وقدم الطعام فأكلنا فلما غسلنا أیدینا وھو ینتظرني للمیعاد فصلینا ثم أفضینا إلى الح
فدعا  حاجة  ذكر  إنھ  ثم  الستائر  ومدت  بالخلوق  ضمخنا  ثم  المنامة  ثیاب  علینا  خلعت 
بن  الملك  عبد  جاء  أن  فاتفق  لھ  قھرماناً  یعني  لھ  فأذن  الملك  عبد  أتى  إذا  فقال  الحاجب 

واالمتناع والورع  القدر  جاللة  من  وھو  الرشید  شیخ  الھاشمي  أمیر   صالح  منادمة  من 
المؤمنین على أمر جلیل وكان الرشید قد اجتھد أن یشرب معھ قدحا واحدا فلم یقدر علیھ 

 ترفعا 


