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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   ۲۰بیروت یوم الثالثا في 

 

وال     كتابتھم  في  یختصروا  أن  یكاتبوننا  ممن  المرجو 
ذلك  ألن  شریف  حدیث  وال  كریمة  قرآنیة  آیات  یقتبسوا 

 المطبوعات لنظامنامھمغایر 

 

 حوادث سیاسیة

الوا    األخبار  على إن  تدل  ال  أوربا  أحوال  عن  ردة 
تدل   الخوفحصول   ال  أنھا  كما  العمومیة  الراحة  وعدم 

الداللة   وذلك ألن  والسلم  لألمان  الواقع   والقیلقال  كافیة 
من  الشر  ینسعر  ولكن  مھم  غیر  اآلن  الدول  بعض  بین 

جازًما شرارة كما ھو معلوم وبذلك  یحكم اإلنسان حكًما  
 بما سیكون في المستقبل 

 

 كما قیل

 واعلم علم الیوم واألمس قبلھ  

 علم ما في غٍد عم ي عننولكن

 

لكن حیث أننا من أھل الشرق ومن تبعة الدولة العثمانیة  
السیاسیة  األمور  عن  البحث  في  ندقق  أن  یلزمنا  العلیة 
الدولة  وكالء  جمیع  أفكار  وأن  العلیة  بدولتنا  المتعلقة 

والصلح   متصرفیةالعلیة   والسالم  السلم  جانب  إلى 
 ي ئجزا وقع أمر  إذ  مألنا نراھالنجاة والنجاح  والصالح و

بل یتصرفون على أحسن وجھ بما ال   یحبون تجسیمھال  
الدولة   ینافي شرف  أو  وما یضر  العدد    العلیة  في  ذكرنا 

الدول  بعض  بین  جرت  التي  المعاھدة  یتعلق  مما  الرابع 
اآلن أن الوكالء   وقد بلغنا والمملكتین دلیل كاف    السربو

صرف  في  آخذون  تدبیرھم  بحسن  إلیھم  ھذه   المشار 
القضیة بحیث ال یقع خلل في سلطة الباب العالي وال في  

السلطنة حالرا  وكالء  بأن  یذكرنا  ومما  العمومیة  ة 
إ  العثمانیة من  وقع  ما  مع  أنھ  السالم  مبراطوریة یحبون 
التقدم   أوستریا  في  آخذین  والتحسین  المواصالت  نرى 

شرف صاحب  حین  أنھ  ذلك  على  والبرھان  فیوًما  یوًما 
 الحشمة والفخامة إمبراطور أوستریا في ھذه المرة إلى 

 سبوعصدورھا في یوم الثالثا من كل أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 وي على حوادث سیاسیة ومحلیة وتجارة وفنون تإن ھذه الصحیفة تح

 

 

 

العالي    دلماسیا  الباب  طرف  من  بأمرمخصوص  توجھ 
إلجراء  بوسنة  والیة  والي  باشا  درویش  الدولة  صاحب 

بحضرتھ   مثولھ  وعند  باإلحتفال  اإلستقبال  أورد  مراسیم 
الشاھاني   الذات  حضرة  محبة  بخصوص  تتعلق  مقالة 
لتلك  المخلصین  من  بأنھ  اإلمبراطور  فأجابھ  المعظم 

ممال لترقي  والمحبین  دعا الحضرة  ولذلك  المحروسة  كھ 
الوالي المذكور مراًرا إلى مائدتھ وكان یُجلسھ عن یمینھ 
ویبدي لھ السرور واإلنشراح ودعاه إلى التیاترو وأجلسھ 
معھ في غرفتھ وبعد ذلك تكرم علیھ وعلى من معھ من 
قواد العساكر بنیاشین من رتب مختلفة فھذا یدل على أن 

دول بین  الكائنة  القدیمة  أوستریا المحبة  ودولة  العلیة  تنا 
باقیة والعوارض الجزئیة التي تطرأ على سیاستھا بعض 

 األحیان ال تؤثر تأثیًرا مھًما

السرب     مجلس  من  أغسبورج  جریدة  قالتھ  وما 
الملة   مجلس  أي  بأسقوتشیتا  بأنھ    یتصورالمعروف 

السرب  على  والیًا  نقوال  األسود  جبل  والي  ستنتخب 
میالن البرنس  عن  یوجد   عوًضا  نعم  صحیح  غیر  فھذا 

السرب  والیة  یریدون جعل  السالف  من جنس  أشخاص 
من   ھذا  وقوع  لكن  واحدة  والیة  األسود  جبل  ووالیة 

فاصل   الصعبةاألمور   بوسنھ  والیة  من  قسم  یوجد  ألنھ 
انضمام   ویكون  األسود  وجبل  السرب  والیتي  بین 
یغایر  األسود  وجبل  السرب  أعني  المذكورتین  الوالیتین 

أن حقو بد  وال  أوستریا  منافع  ویضر  العلیة  الدولة  ق 
على  ذلك  وقوع  منع  على  تتفقان  إلیھما  المشار  الدولتین 
أن ھذه اإلشاعات واألراجیف من ست سنوات بالتقریب 
ذكرت في الصحف كما ذكرت اآلن ولم یظھر أثر لذلك 

 من ھذا في المستقبل  ءكما أنھ مأمول عدم وقوع شي

 

 كشغر في آسیا

ھذه المملكة جنوبًا الھند وشماال الروسیا وشرقًا إقلیم یحد  
الصین وغربًا خوقند وأفغانستان وھي تشتمل على ثمان 

حصار    والیات بكي  والیة  والثانیة  كشغر  والیة  األولى 
 والثالثة والیة یاركند والرابعة والیة خوتان والخامسة  

 

 السنة األولى

 

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

 وجود محل عند آخر الصحیفة 

 

 

 قیمة اإلشتراك تدفع سلفًا

 

 ثمن كل نسخة من ثمرات الفنون قرش ونصف

 

 

 ۱۸۷٥أیار سنة   ۲٥الموافق 

 

والیة  والسابعة  قوجار  والیة  والسادسة  سو  أق  والیة 
حنیفة   أبي  اإلمام  سیدنا  مذھب  على  وأھالیھا  طورفان 
والیة  والثامنة  والرضوان  الرحمة  علیھ  النعمان 
الشافعي  اإلمام  سیدنا  مذھب  على  وأھالیھا  أورومجي 
للشرع  الرحمة والرضوان ولكل والیة وال وحاكم  علیھ 

إلیھا   الزاھر عند فتح الشریف وقد دخل  الدین اإلسالمي 
المشھور بالفتح المبین كما ھو في    الباھليقتیبة بن مسلم  

مستبینالتواریخ   األخالق    الصحیحة  بمكارم  لھ  المشھود 
مویة وقیل غیر ذلك في الدولة األ  عمالالسنیة وھو من  

البالد   لتلك  اإلسالمي  الدین  ما   أول دخول  على  ولكن 
وبما أن ھذه المملكة بعیدة عنا ذكرناه االعتماد والمعول  

أحوالھا    یعسر أخبار  سیاستھا استقصاء  جمیع  واستقراء 
وأعمالھا وما ال یدرك كلھ ال یترك كلھ فنوضح ما وصل 

أن فنقول  األماكن  بقدر  ذلك  من  ھذا   إلینا  من  بلغنا  ما 
اإلسالم  حوزة  في  كشغر  إقلیم  دخول  بعد  أنھ  ھو  الشان 

أھلھا   بین  دخل  في ببرھة  مما  یتمكنوا  أن  قبل  الشقاق 
الحكومة  ھناك  فتالشت  األخالق  مكارم  من  اإلسالم 
اإلقلیم حكومة  ذلك  اإلسالمیة وأضمحلت واستولت على 
عبدة   من  ملیون  أربعمائة  نحو  رعیتھا  التي  الصین 

والظلم    وثاناأل القسوة  من  عظیم  جانب  على  وھي 
والتعدي والغشم وكان ذلك برھة غیر قصیرة. ومدة غیر 
یسیرة. ثم لما تسلطت الدولة الروسیة على خوقند ثم على 
طاشقند ترك صاحب الشھامة والسیادة یعقوب خان الذي  
وتوجھ   المذكور  أمیًرا ومحافًظا على طاشقند وطنھ  كان 

ومن یلوذ بھ إلى كشغر وقد جرت   ومعھ أقاربھ وحشمھ
فغدت  فوائد  قوم  عند  قوم  مصائب  تكون  بأن  العوائد 
مصائب أھالي طاشقند وھوقند فوائد ألھالي كشغر حیث  
وصولھ  حین  من  علیھم  إلیھ  المشار  الخان  ملكوا  أنھم 
إلى   رجعوا  المشاق  الصین  دولة  من  تحملھم  وبعد  إلیھم 

على وأجمعوا  الشقاق  عصا  وشقوا  دولة    الوقاق  دفع 
الصین وبعونھ تعالى حصل لھم من ذلك التمكین وفتحوا  

المحمدیة   ممالك األمم  الشان فشرعت  لھم  وبلدان وعظم 
الكشغریة  الدولة  وتتبع  أفواًجا  أفواًجا  تدخل  ھناك  التي 
وبما أن یعقوب خان المشار إلیھ من ذوي العقل الرزین  
من  بیك  یعقوب  السعادة  صاحب  سنتین  نحو  من  أرسل 

أن ق وحیث  العالي  الباب  إلى  مخصوًصا  سفیًرا  بلھ 
 صاحب الشوكة والدولة والصولة عبد العزیز خان  



 قیل ۲صحیفة 

 

المسلمین وملجأ أمین جعل حكومة  إمام  سلطاننا األعظم 
ولوال  متین  حصن  ھي  التي  العلیة  حمایتھ  تحت  كشغر 
إحدى  وحضور  العلیة  األستانة  إلى  السفیر  ھذا  حضور 

ي السنة الماضیة إلیھا بقصد التوجھ منھا سیدات كشغر ف
برھة وصرفت جانبًا  بھا  أقامت  التي  الشریف  الحج  إلى 
سلطاننا  بإسم  المشرفة  كشغر  في  المضروبة  النقود  من 
إنكلترا  دولة  قبل  من  مخصوص  سفیر  وتوجھ  األعظم 
لبالد كشغر ألخذ المعلومات الكافیة عنھا ورجوعھ بنشر 

ألخبار لكان الوقوف على أحوالھا وسیاستھا في صحف ا
في  أخذت  المملكة  تلك  أن  وحیث  الصعوبة  بغایة  ذلك 
العالم  دول  أكثر  إلیھا  ألتفتت  فیوًما  یوًما  والسمو  النمو 
السیما دولة اإلنكلیز التي ترغب نجاتھا ونجاحھا وفوزھا 
تریدان  اللتین  والروسیا  للصین  مجاورة  ألنھا  وفالحھا 

أج ولذلك  الھند  عن  سلطانھا  تجاریة نزع  معاھدة  رت 
تنشر  األخبار  مملكة كشغر وأخذت صحائف  وبین  بینھا 
ھذه اآلثار وكذلك نحن نقدم اإلفادات شیئا فشیئا عن تلك 
التي لم یبق اآلن علیھا خطر لكن یلزم لھا نشر  المملكة 
الذي   العدد  العلوم والصنائع ھذا ولو أن أھل الصین في 

ال یخشى علیھم   قدمناه وإسالم كشغر نحو عشرین ملیونًا 
منھم ألن أھل الصین وإن كانوا مشھورین في كثیر من 
بالبراعة لیسوا من ذوي الحذق في الحرب وال  الصنائع 
األحیان  بعض  في  الكثرة  أن  قیل  حیث  إنما  الشجاعة 

خان المشھرد لھ بكمال العقل تغلب الشجاعة رأى یعقوب  
خادم وحسن   موالنا  حمایة  تحت  دخولھ  أن  السیاسة 

وخاقان   الشریفین  أعظم الحرمین  من  والبحرین  البرین 
عند    األمور باإلعانة  وأمال  الصیانة  على  حرًصا 

لھ  ندعو  وإننا  ذلك  على  فشكر  واإلستعانة  اإلقتضاء 
 ولموالنا األعظم بدوام التوفیق إلى منتھى الزمان 

 

 ذكر في الوقائع المصریة 

للحضرة رغب    رسمیة  بمخاطبة  أمریقا  حكومة  ت 
األرضیة  مصر  محصوالت  تكون  أن  الخدیویة  الفخیمة 
والصناعیة داخلة في المعرض العمومي المقرر فتحھ في 
تلك  فأجابتھا  بأمریقا  الكائنة  فیالدلفیا  بمدینة  القابل  العام 
أصدرت  وقد  الممنونیة  تمام  مع  رغبت  لما  الحضرة 

قوم بتشكیل  الكریم  حضرة أمرھا  ریاسة  تحت  سیون 
وریاسة حضرة  الداخلیة  ناظر  باشا  توفیق  محمد  دولتلو 
وتعیین   الثانیة  الخارجیة  ناظر  باشا  ریاض  سعادتلو 
بتجھیز  اآلن  من  لیشتغلوا  جنرال  قومیسیر  بك  بركوش 

الذي مصر  وتنظیمھ   معرض  المذكورة  بالمدینة  یكون 
 فبودر باإلجراء على مقتضى اإلرادة السنیة

الم  بلغنا     األسبوع  من  األربعاء  لیلة  في  اضي أنھ 
(أیدا سفینة  الرمل  في  لرایة انغرزت  الحاملة  البخاریة   (

في  الالزمة  التدابیر  فاتخذت  رشید  من  بالقرب  اإلنكلیز 
 تخلیصھا حتى سارت  

كانت عادة حكام الصین السابقین أنھم ال یقبلون دخول    
إال  الماضیة  السنة  إلى  حضورھم  في  الدول  أن سفراء   

في حضوره  وقبل  العادة  ھذه  ألغى  المتوفى  اإلمبراطور 
إال  ھذا  لمثل  متھیئین  السفراء  بقیة  وكان  دولتین  سفیري 
یقبل  ال  الالحق  اإلمبراطور  أن  الوكالء  بین  تقرر  أنھ 

القد  العادة  وتبقى  حضوره  في  ھذا یالسفراء  وعلى  مة 
 تحصل منافسة بین دولة الصین وسائر دول أوربا 

الخیول     إخراج  ألمانیا  دولة  نظارة حربیة  حیث منعت 
 من ممالكھا إلى دولة فرانسا قد جبرت ھذه على إرسال 

 ثمرات الفنون

 

الخیول  الشتراء  الجنوبیة  الروسیة  إلى  مخصوصین 
 الالزمة للعساكر السواري والطوبجیة 

إلى كتب      الروسیة  بدولة  العمومیة  األشغال  وكیل 
قومبان عموم  عن  مدیري  یستفھم  بھا  الحدید  طرق  یات 

مقدار عربیات سكك الحدید المعدة لنقل الركاب واألشیاء 
وطلب منھم سرعة اإلفادة عن ذلك وإن لم یوجد عندھم  
إكمالھا في مدة معینة  فیلزمھم  العساكر  لنقل  مقدار كاف 
ویقال أن ھذه الدولة في غایة الراحة وسعادة الحال لكن  

 یصدق ھذا القول إذا صحت ھذه الحوادث فال 

 

الحضرة     إلى  أھداھا  التي  النفیسة  الھدایا  جملة  من 
العلیة السلطانیة حضرة سماحتلو یعقوب بك سفیر كاشغر 
من   ینفع  أنھ  خواصھ  ومن  الیشب  بحجر  مرصعة  آنیة 
فیعز قطعھ  الصالبة  في  ألماس  ویشبھ حجر  الكلى  وجع 

لیونانیة وتشكیلھ ومعدنھ في إقلیم خوطام ویقال لھ باللغة ا
 وبالفرنساویة واإلنكلیزیة جاد وبالفارسیة یشم نفریتي

 (الجوائب)

  

 ذكر في روضة األخبار

 وعائدة تامة فائدة عامة  

أي     األقربازین  بفن  المتعلقة  الجرناالت  في  ذكر 
أو  خانات  باألجزاء  اآلن  المعروفة  الطبیة  العقاقیر 
اإلجزائیة أن الفرس إذا كان حرونًا مؤذیًا وعنیُدا عاصیًا  
تنشیقھ   یجري  أن  إلطاعتھ  فالوسیلة  بالحدید  التحذیة  عن 

مباشرة وقت  الحدید    في  بنعال  تطبیقھ  لعملة  البیطار 
البقدونس  بخرقة    المؤیترعلیھا بعض جرامات من زیت 

) وھو سائر روحي طیار یتحصل باألیتیر(أي الممزوج  
ھو  كما  األلكلول  مع  الحوامض  من  حمض  تقطیر  من 
اإلجزاجیة)  وصناعة  بالكیمیاء  الخبرة  أھل  عند  معلوم 
المورة عنھ أعاله وقد عملت عدة تجاریب  الجرنال  قال 

القبیل على عدة خیول   ھذا  یكون من  ما  أعند  عنیدة من 
فنجحت غایة النجاح وأصلح شانھا كل الصالح ولما كان 
عند   التطبیق  بوقت  الخیل  حران  على  یترتب  ما  كثیًرا 
موقع  الفائدة  لھذه  یكون  أن  لزم  البیاطرة حوادث مضرة 
من  كثیر  عند  القبول  موقع  تصادف  أن  بد  ال  إذ  جمیل 

الصحیفة والسیما عند من یطل لھذه  ع علیھا من  القارئین 
 سكان األریاف

العالم     الكامل  واللوذعي  الفاضل  العالمة  جناب  أن 
ناظر  أنس  أفندي  محمد  الشیخ  اللبیب  والجھبذ  األدیب 
ألفاظھ  بدرر  األھلیة ومن ھي  المصریة  األخبار  روضة 
مبتدئًا  وتفضل  تكرم  قد  جلیھ  عروس  أقرانھا  بین 

یستحق   من  على  الجمیل  الحسن  والثناء  من بالمعروف 
ومتصفًا   كمال  لكل  أھال  كان  من  لكن  القلیل  أقل  ذلك 
ویرى  الكیاسة  غیره  في  یظن  الحال  وحسن  بالفضل 
لكالمھ عذوبة ونفاسھ وأني ألقول بقلم عن مخبأ الضمیر 
یخرج  أن  بدع  وال  ینضح  فیھ  بالذي  إناء  وكل  أفصح. 
الفجر.  أزدھاء  الشمس  من  ویظھر  البحر.  من  الدر 

قد أبطل فعل العصا والحبال    ولعمري أن سحرك الحالل
وھل  العبارات  تلك  أضاھي  أن  من  بعجزي  مقر  وأني 
ظاھر  الصبح  فإن  البینات  اآلیات  یضاھي  أن  أحد  یقدر 

 لذي عینین والحق ال یذھب ھدفًا بین بین

 

 ٦عدد 

 

وإني أشكر هللا تعلى الذي وفقني لإلقتباس واإلستمداد    
التحریر  الفاضل  العالمة  الشھیر.  األستاذ  حضرة  من 

 محرر ومصحح جریدتنا الشیخ یوسف أفندي األسیر

م الغراء كوإني أقدم لحضرتكم التشكر بإتحافنا بجریدت   
ترسل  بأن  لطفكم  من  نؤمل  لكن  العذراء  فكركم  وبنت 

أنن كما  طریق  رأًسا  على  كذلك  جریدتنا  سنعرض  ا 
 المبادلة كما أمرتم

 

ترجمة المرحوم مكرمتلو عبد المجید أفندي بامیة الباقي  
لألدیب الشیخ إبراھیم أفندي صفي الدین أبي رباح  

 الدجالي 

 

إنّا � وإنّا إلیھ راجعون وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون قد نافسنا 
ما   واسترد  منافس.  أعظم  وھو  من الدھر  استودعھ 

روضھ   وذبول  الرطیب.  األدب  غصن  بقصف  النفائس. 
الخصیب. مطوق أعناق اآلداب بالدرر الغالیة. مكرمتلو 
أدب  شھاب  من  فیالھ  بامیھ.  أفندي  المجید  عبد  الشیخ 
رزیة  من  ویالھا  فذوى.  أینع  معارف  وروض  ھوى. 

دماس الدموع  بھا   أجرت  النفوس  وبلغت  المحاجر. 
ااجر.  الحن  من  األسف وقضمت  وأكثرت  الظھر.  ألدب 

الصبر.   عند    فلھفيوأفقدت  السرار  أدركھ  بدر  علیھ من 
الدنیا  وھي  الحمام.  أیدي  اختلستھا  نفیسة  ودرة  التمام. 
وشیك  بقاؤھا.  قلیل  شیمتھا.  الوفاء  وعدم  عادتھا.  الغدر 
فناؤھا. ما أحسنت إال وھي تضمر اإلساءة. وال أصفت  

صفاءه بالكدر  وأعقبت  إال  من  مورًدا  خدعتھ  من  فأین   .
العلماء   وأین  واألمراء.  والقواد  والوزراء.  الملوك 
ومدارسھم. والحكماء ونفائسھم. أم أین الكتاب وأدواتھم.  
وأبطال   وصالحھم.  والزھاد  وبراعتھم.  والشعراء 
وظرفاء   ونوالھم.  األجواد  وأمجاد  وسالحھم.  الفرسان 

 الندماء ومجالس أنسھم وأقوالھم

 

 أتي على الكل أمر ال مرد لھ 

 حتى قضوا فكان الكل ما كانوا 

 

ونسأل هللا أن یعّزي أھلھ بھذا المصاب أحسن الجزاء.    
 وأن یجزیھم خیر الجزاء 

سنة     یافا  مدینة  في  تعالى  هللا  رحمھ  والدتھ  وكانت 
خمس وخمسین ومائتین وألف وبعد أن دّب ودرج. ومن 

في المكتب. لتعلم القرآن ھ بنقمھ خرج. وضعھ والده  سخی
أي  التعلیم  على  فأقبل  مطلب.  أعظم  ھو  الذي  الشریف 
إقبال. ولم یحذ في التشاغل عنھ حذو األطفال. ولما أجاد  
فما  الخط  تعلم  في  شرع  اإلتقان.  كل  وأتقنھ  القرآن  تعلم 
لبث أن صار خطھ خمیلة مدبجة یسرح فیھا الطرف. أو 

تفی  رآھا  إذا  ذھبیة  ثسالسل  ووقف.  في د  والده  رغب  م 
ارتقائھ. وتمیزه على أقرانھ ونظرائھ. فأدخلھ في مدرسة 
نبوت  أبي  باشا  محمد  لھ  للمغفور  المنسوبة  یافا  جامع 
والفنون   العربیة.  العلوم  من  صالًحا  طرفًا  بھا  فتلقى 
في   اإلرتقاء  إلى  العصامیة.  نفسھ  طمحت  ثم  األدبیة. 

فرحل إلى المعارف المكان النجد. واعتالء غارب المجد.  
 القاھرة العزیة. منشًدا قول الطغراني في الالمیة 



 قیل  ٦عدد 

 

 إن العلى حدثنتي وھي صادقة  

 فیما تحدث أن العز في النقل

 شرف المأوى بلوغ منى   لو أن في

 لم تبرح الشمس یوًما دارة الحمل 

 

األطھر.     األنور  والمحل  األزھر.  الجامع  في  وأقام 
السباق.  لحاق  على  وثابر  ساق.  عن  اإلجتھاد  في  فشمر 
حتى أینع روض عرفانھ. وطفح حوض إحسانھ. وروى 
العقلیة  العلوم  لجج  وولج  العربیة.  الفنون  تمیز  عن 
ثم   نشأتھ وعطنھ.  إلى وطنھ. ومحل  راجعًا  كّر  والنقلیة. 

 طلب الزیادة. فأم دار السعادة  نھضت بھ ھمتھ إلى

 ستأتي البقیة

 

 تذكرة ألولي األلباب 

الرحمن   طاعة  اإلنسان  في  العقل  كمال  عالمات  من 
من  واإلستكثار  والخالن  األھل  ومواسات  والسلطان 
اإلخوان بأن یتعرف إلى هللا تعالى في الرخاء لیعرفھ في 

الدعاء ویقدم النصح   للسلطان ویدعو الشدة ویستجیب لھ 
بدوام التوقیر   لھ  بعین  وینظره  واإلحسان  للعدل  التوفیق 

من   تعالى  هللا  یغضب  ال  بما  إلیھ  ویتقرب  والتعظیم 
أحسن   ویحفظ  اإلمكان  بحسب  اإلخوان  ویؤاسي  التكریم 
ما یسمع ویروي أحسن ما یحفظ وینفع ویترك لذة عقباھا 

فال خیر لما ھ  الضرر  ویستعد  بعدھا سقر  من  لذة  و في 
فیترك  الوقوع  جائر  یستبعد  فال  خطر  على  وقوعھ  من 
الحذر ویتواضع لمن فاقھ في الفضل وال یحتقر من دونھ 
ویبذل  عرضھ  یصون  وأن  والعدل  بالرحمة  یعاملھ  بل 
فضل مالھ فیما ینفعھ في حالھ ومآلھ ویكون مأمول الخیر 

وما   الكالم  فضول  ویترك  الضیر  علیھ   یلحقھمأمون 
وأو عتاب  أو  من    عقاب  المعروف  كثیر  ویستقل  مالم 

السالم  ویحسن  سواء  من  المعروف  قلیل  ویستكثر  نفسھ 
والبشاشة لمن یلقاه وینقاد للحق إذا حصحص وال یتمادى 
موضعًا  للعداوة  ترك  أحب  وإذا  تنغص  ولو  الباطل  في 
بالخالق   الناس  ویخالق  موقعًا  للمحبة  ترك  عادى  وإذا 

و واإلحسان  بالعدل  ویعاملھم  یحتمل الحسان  عما  یصفح 
أوالوجل  الخجل  یجلب  ما  ویتجنب  والزلل  الخلل  من 
ویخاطبھم على قدر عقولھم وال یترقب سقطة من مقولھم 
وال ینّم بین األصحاب وال یتجسس وال یغتاب ویسر لھم 
من   یسأم  وال  مستحسنة  سیرة  فیھم  ویسیر  سریرة حسنة 
ا سؤال ما یحتاجونھ وال یقنطھم مما یرجونھ ویذاكرھم بم

لیحظى  عاقلھم  ویشاور  والمعاد  المعاش  في  ینفعھم 
و المحفلباإلرشاد  في  لصاحبھ  أنھ    یفسح  ویریھ  الغاص 

 أخوه الخاص 

أو     أحد  على  یتكبر  وال  آخر  بمحضر  أحًدا  یسار  وال 
یلغن وال  یشتم وال  بالتي ھي أحسن وال  یتفاخر ویجادل 
 یحقد على أحد وال یحقره وال یبوح بسر أحد ویظھره فإذا 

أراد أھل الفطن تحسین حال الوطن تخلقوا بھذه األخالق  
الحسان وتعاونوا على البّر واإلحسان فتحصل لھم الراحة  
من   اإلئتالف  فإن  والتندم  التحسر  من  ویسلمون  والتقدم 
أعظم دواعي التعمیر واإلختالف من أكبر أسباب التأخر 
العناد  وتجنب  اإلئتالف  أسباب  وأكبر  والتدمیر 

 وعظ الرؤساء وردعھم لمن أساء وإذا   واإلختالف

 ثمرات الفنون

 

حقوق  وتناسوا  النفسانیة  الشھوات  على  اقتصروا 
ورا  إلى  بالرجوع  وداموا  القھقرى  رجعوا  اإلنسانیة 
المعالي  في  المترفین  یرون  حین  الكمد  واعتراھم 
ونسألھ   الخالي  الزمان  وضیعة  الغفلة  على  وتالوموا 

لكمال اإللفة والمعاونة على تعالى أن یوفق أھل أوطاننا  
قلوب  علینا  یعطف  وأن  والحرفة  الخیر  بكثرة  ترقیھا 

 أولیاء األمور ویدیم لواء عدلھم المنشور آمین

 

ورد لنا حل لغز الفاضل خاني زاده السید عبد المجید 
 أفندي المدرج في العدد الخامس من قلم باش جاویش

 الالذقيبیروت السید محمد أفندي أوزون 

 

 ناسوتھ بین المال          یا فاضال لقد حال  

 ظًما یاقوتھ من              بدرك الجھد بدا 

 یبدو بھ ثبوتھ              فبعضھ قوت لنا 

 طاھرة نعوتھ              والتوق بالقلب غدت

 

 وورد لنا ھذا اللغز من جناب األدیب عبد الھادي زاده 

 رفعتلو حسن أفندي وھو 

 

 ثي الحروف لنا وصف   یا كامال ما اسم ثال 

 بحلى المحاسن منصف   تلقاه ذا روح بدا 

 فیھ الغواني تتصف       ولئن تحرف شكلھ 

 نسك الصفا ناداه قف      ثلثاه توفیق لمن 

 في وجنة الخود عرف    وإذا تصحف أصلھ  

 یا من بفضلك نعترف    فاكشف نقاب غطایھ  

 

 حوادث محلیة

 الماءمقامة في 

 للعالمة األنجب الشیخ إبراھیم أفندي األحدب 

في      ینابیع  فسلكھ  ماء  السماء  من  أنزل  الذي  أحمد هللا 
الظمآن  أعوز  إذا  الغمر  أنعامھ  بسبب  وأروى  األرض. 

وجعل من الماء كل شيء حّي.    في ھجیر أمانیھ برض.
بھا   تبصرة مد  عیونًا  األرض  وفّجر  األلباب.  ألولي 

ا تستخیر  وأصلّ األنھر  وأشرف   يلسحاب  صالة  أفضل 
خصوًصا   الكرام.  أصفیائھ  ومناقب  أنبیائھ  بمآثر  سالم. 
من نبع من بین أصابعھ الماء الزالل فأروى كل صاد آل 
إلیھ لما غره لمع اآلل. وأخلص الدعاء لمن أفاض سجال 
واإلحسان.   العدل  بأنھر  المعروف  بحار  ومد  األمان. 

وخاق األعظم  األفخمسلطاننا  العزیز   اننا  عبد  السلطان 
خان  خ محمود  السلطان  أبن  البریة   أسجل ان.  على  هللا 

في   رأفتھ  جداول  وأفاض  انسجام.  بكل  أنعامھ  سحب 
عند   بحمده  الرعد  سبّح  ما  األنام  السحاب    سح جمیع 

 وأطرب ظلماء القلوب توقیع الرباب وبعد فإن الماء حیاة 

 ۳صحیفة 

 

اإلنسان   كل حیوان. وبھ رّي كل ذي روح ال خصوص
اخضرار  یكون  وبھ  ورده  إلى  محتاج  ناٍم  جسم  كل  بل 
عامة  إلیھ  والحاجة  ورده  وجنة  واحمرار  ریحانھ  سالف 
إنائھ  بلون  یتلون  تامة  المخلوقات  بھ على عموم  والنعمة 
ویصفو لوارد صفائھ كم أجاب بتوقیع الندى بنداء ظمآن.  
ا وبرد بلطف برده لھیب فؤاد حّران. فیھ تطفأ الحرق. كم

یسوغ الشرق. كثر امتنان الباري بھ على األنام. إذ كان 
الحاجة   كثرة  مبذوال مع  إنعام علیھم عام وقد جعلھ  أجل 

ر حوائجھم علیھ. ثإلیھ. وتعویل الجمیع عند العول برد أك
وھو معظم ما یقوم باود الحیوان بل ھو جمیع ما ینعش 

إذا دار ب الروض إال  ھ األرواح واألبدان ال تروق بھجة 
ال  كما  خصره  موشح  نداء  بجوھر  وتحلى  نھره  نطاق 

یھ من النوار صنوان وغیر  یجتنى ثمر األفنان ویجتلى ف
 الخمائل وقلد  إذا جاس جعفر فضلھ في خاللصنوان إال

وما  كالخالخل  بسوقھا  ودار  آللیھ  بعقود  الغصون  أجیاد 
ولھ خریر  الحصى  فوق  إذا جرى  أطرب صدى صوتھ 
وما  الضمیر  اضطراب  تدفق  إذا  نوافره  بألسنة  وشكا 

وما   نثارأحسن   النسیم  بكف  السرور  وقد  على  جمانھ 
أنضر وجوه جنانھ إذا زارھا أھل النعیم وأن ثغر بیروت 

یا بشره أي انتظام جرى فیھ اآلن  البسام الذي انتظمت ثنا 
من زالل الماء معین سلسال وراق فیھ عذب ورود بعدما 
مر على كل حال ونفثت بھ ألسن الحبات الشھد المصفى  
في كل مكان وإن امتدت مما قذفھ في األودیة كل ثعبان 
الریاض   حدائق  في  تنساب  نضناض  حیة  من  لذلك  فكم 

ة ویدرس على كل وتمج لعابًا یفیض لكل صاد عین الحیا 
محدث من كتاب الطھارة باب المیاه وقد انجر منھ على 
ما  بالرفع  قناتھ  من  وانتصب  أسكوب  كل  األرض  وجھ 

على   أنبوبًا  كالرمح  الكلب    أنبوببدا  ماء  فیھ  وأصبح 
یجري من أفواه السباع ویغني بأصوات زئیره عن رنات 

نایاه المثاني بأغاني السماع فلھذا افتر ذلك الثغر وأبدى ث
الحمد  فاتحة  الشكر  بلسان  یتلو  والبشر.  السرور  بنظام 
الثناء كل صباح   والدعاء ویرتل سورة اإلخالص بكوثر 
العامة   المراحم  ذات  العثمانیة  العلیة  للدولة  ومساء 
واألیادي السنیة حیث أذنت بجر ذلك الماء بعوامل الھمم 
والكرم  الفضل  أنھار  بیروت  أھل  على  بھ  وأفاضت 

مو قصر وأحیت  كل  وجعلت  سلسالھ  بمعین  الرجاء  ات 
بنفسھ  شمخ  أنھ  مع  بالجر  اإلرتفاع  وحسن  الطباق  فزھا 
غوادي  على  بقطراتھ  وتعاظم  فتكسر  شامخ  كل  فوق 
النسائم  بأذیالھا عند مرور  نوافره  القطر فتقطر وتعثرت 
حضرنا  وقد  العمائم  حبات  یعبثھ  آللیھا  منثور  وأبدى 

وان احتفاء  بكل  إجرائھ  دعوتھ احتفال  سلك  في  تظمنا 
أنیق  روض  في  ذلك  من  ورتعنا  الصفاء  إخوان  انتظام 
جدید اإلنشاء وھو بكل حسن خلیق وسرحنا النواظر في 
القلوب  أجنة  الجنان  بھاتیك  وأنعشنا  النواضر  تلك 
ال  ما  الجمع  ذلك  في  البصر  بعین  ونظرنا  والخواطر 
ویروع  یروق  مما  سمع  بإلقاء  البصیرة  عین  إلیھ  تصل 

ل على كاھل السرور لھ موضوع وھصرنا غصون  ویحم
اللذات ذاتیة الجنى وبلغنا من كمال األنس ما تقف دونھ 
الحواس الخمس وغنینا بمطالع أقماره عن   المنى ومتعنا 
الحزن  بذلك اإلجتماع مذھبات  توفر  الشمس حیث  طلعة 
وكان أجلھا الماء الذي ال تكون بدونھ خضرة وال منظر  

ع ذلك  أعرب  وقد  الجم حسن  تلك  صدر  سعة  یة عن 
تلك األمنیة  نتیجة قضیة  التي حققت في بیروت  الخیریة 
على  مرت  ما  وأظھرت  بالقوم  كان  ما  بالفعل  وأبرزت 

والحول القّوة  ذو  بذلك  سمح  لما  أحوال  فأقدم    رجائھ 
 ة بلسان الثناء وأعترف بإخالص  یعالشكر لتلك الجم



 قیل ٤صحیفة 

 

حسن   وأعتقد  اعتناء  بكل  الذي  مساعیھا  المشروع  ذلك 
اإلقالم  أللسنة  معانیھ  ببیان  وزھت  شارع  كل  بھ  ابتھج 
براعي  الطرب وھزت عطف  نشوة  أخذتني  فلذلك  بدائع 
اإلنشاد  بھ  یطیب  بما  ذلك  على  بانیًا  فقلت  األدب  راحة 

 وشاد وأنشأت ما یترنم بھ كل باٍن رفع أبیات الطرب 

 صفا بأنس التھاني مورٌد شیُم       

 لثغر األماني فیھ مبتسمُ حال 

 وأسعد الدھر آماال لنا سلفت       

 بھا توالى نعیُم العیش والنعمُ 

 وثغر بیروت أبدى البشر مبتھًجا وفاخر الشم من عرنیتھ شممُ 

 وراق ورُد ثنایاه بما نفحت        

 بھ النسائم كي تحیا بھا النسمُ 

 وفاض فیھ معین قد جرى غدقا   

 فأّمنا بصفاه منھل أممُ 

 یمتد من ماء نھر الكلب متدفقًا     

 من السباع وإن لم یأوھا أجمُ 

  والنسیم بھا حیث النوافر تعلو 

 صن أو ھفا علمُ یھفو كما مال غ

   وفي الحیاض إذا صبّت لھا حبب 

 كلؤلؤ بعقود الدر ینتظمُ 

        فكم جال راحةً قد أھملت تعبا 

ا بھ قد كلّت الھممُ   وكف ھم�

   وجھ الحدائق أبدى منظًرا حسنا 

 ثغر األقاحي فیھ راح یبتسمُ 

 ووجنة الورد قد رش الحیاُء بھا ماء النعیم لمن بالعیش قد نعموا

 والنرجس الغض لإلیناس قام على ساق ومنثوره بالدر منتظمُ 

   والكرم مد ظالال للصفاء ضغت 

 لمن دعاھم إلى ورد الھنا الكرمُ 

   ھ وشب طفل ربیع حین أرضع

 منھا مراضع لكن لیس ینفطمُ 

    فكل مملوك روض فیھ جاریة 

 تسقي بھ ولھا من أھلھا خدمُ 

         وتلك سائلةٌ نھًرا وأدمعھا 

 من العیون مع األفراح تنسجمُ 

 أثرى الثرى بنداھا وھي ما برحت تجري سریعًأ ولكن ما لھا قدمُ 

 یا حبذا اآلن في بیروت أندیة    

 بھا الندى دائًما من دونھ الدیمُ 

 لھا األماني وقت ما مضى زمن     

 من دونھ وھو في عین النھى حلمُ 

 ثمرات الفنون

 

       فكان یجري حدیثًا بیننا قدما 

 فعاد یجري حدیثًأ ذلك القدمُ 

       فالحمد � عنوان التقدم قد 

 حظھا القسمُ بدا بھا حیث وفت 

      أسف  تجرعت باآلني الصبر من

 فعال حلوا بالماء ورده شبمُ 

     فلیعربوا شكر سلطان األنام 

 والعجمُ  ومن لعز علیاه دان العرب

   عبد العزیز الذي أجرى لنا غدقا 

 سیب الندى بأیاد أمھا األممُ 

     ولیشكروا بالثناء جمعیة بذلت 

 سعیًا لنا بّر فیھ للعلى قسمُ 

  هللا یجزي جمیل الصنع باذلھ و

 بما بھ صحف الخیرات تختتمُ 

 

الدولة     قد شرف صاحب  الماضي  األربعا  یوم  في  أنھ 
لرد  بعبدا  قریة  األفخم  باشا  حمدي  أحمد  والینا  واإلقبال 
السالم على دولة متصرفیة لبنان رستم باشا المفخم فقابلھ  

بمقامھما   یلیق  كما  جسیم  واحتفال  عظیم  الكریم باحتفاء 
ومعھ  إلیھ  الموما  الوالي  دولة  توجھ  الجمعة  وفي صباح 
البخار  سفینة  في  أفندي  رائف  بیروت  متصرف  سعادة 
في  الطواف  بقصد  حیفاء  إلى  بالمریخ  المسماة  العثمانیة 
جھات الوالیة للنظر في أحوالھا كما ینبغي لكل راع أن 
كل  دفع  دولتھ  من  والمأمول  وأعمالھا  رعیتھ  عن  یسأل 

 وإتمام كل خیر ضیر 

 

وفي مسا األربعاء توجھ سعادة إبراھیم باشا متصرف    
لواء عكاء من ھنا إلى مركز متصرفیتھ الجدیدة مصحوبًا 
عرفوا  الذین  بیروت  أھل  من  الجمیل  والثناء  بالسالمة 
حسن تصرفھ في برھة إقامتھ في متصرفیتھا فنھنئ أھل 

 لواء عكاء بسعادتھ المشھورة بالمساعي المشكورة

 

ت    قد  سعید وأنھ  الشیخ  الفاضل  الماجد  جناب  نصب 
في   الكبیر  المحاكمة  مجلس  في  عضًوا  حمدان  أفندي 
مركز متصرفیة لبنان وھو من ذوي المعارف واإلھتمام 
وقد سر الجمیع بھذا الھمام فال زال ذلك المجلس محفوفًا 
ھذا  لنا  أھدى  وقد  األوصاف  بكمال  مجمال  باإلنصاف 

ع مشتمال  تاریًخا  األریب  لصحیفتنا األدیب  الثناء  لى 
 فضممناه لباقي التقاریظ الواردة لنا من أولي الفضل 

 

 

 

 

 

 ٦عدد 

 

لزم     لبنان  ألغیت من  قد  بیك  االمي  مأموریھ  أن  حیث 
انفصال جنات عزتلو األمیر سعید الشھابي منھا مع بقاء  
أو   بحجة  عنا  یعزل  لم  ألنھ  الجمیع  عند  مقامھ  اعتبار 

مشكور ممدوح  مسراه  بل  إدارة   قصور  صرفت  وقد 
بیك  سلیم  بجناب  وخصصت  األلف  لقائد  الجنود 
الطرابلسي الذي ھو من أھل اللیاقة لھذه الوظیفة الشریفة  

 كما ھو مسموع عنھ والمأمول منھ

النحو     في  المفصل  من  نسخة  لنا  وردت  ولقد 
بفضلھ  ل شھدت  الذي  والعجم.  العرب  عالمة  لزمخشري 

الكو مطبعة  في  المطبوع  األمم  ثغر كل  في  الشرقي  كب 
اإلسكندریة وال ریب أنھ من أجل كتب العربیة ویعتنى بھ 
إبراھیم  وھما  الثناء  جمیل  طابعھ  على  ویثنى  ویقتنى 

وھو یباع عند حبیب   شوقي أفندي وسلیمان حافظ أفندي
ال  فرنكات  بخمسة  المذكور  الثغر  في  الغرزوزي  أفندي 

 غیر

ل    المرة  ھذه  في  المقام  لضیق  نظًرا  لنا أنھ  یتیسر  م 
من   فنرجو  األوراق  ثمرات  كتاب  صحائف  وضع 
حضرات المشتركین المعذرة والعذر من شیم الكرام على 
اإلشتراك  لطلبة  الجزیل  والشكر  الجمیل  الثناء  نقدم  أننا 
الذي   األمر  فج  كل  من  إلینا  یتقاطرون  یزالوا  ال  الذین 
یؤملنا بأن جریدتنا سوف تحصل على النجاح التام بعونھ 

الستع سجایاھم  برحت  فال  الحمیدة.  وبمساعیھم  یمة  لالى 
ونوایاھم المستقیمة مرتاحة لمطالعة األخبار والفوائد من 

 كل شارد ووارد

 

 إعالن

ذمة صاحب     یباع على  الغش  من  طحین شامي خالي 
باھون    ۲٥طاحونة الشنان راسا في سوق سبور نومرو  

 ثمن البیع في الكیس وبالمفرق

 

 (عبد القادر قباني) 


