
 قیل ٥عدد 

 

 (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   ۱۳بیروت یوم الثالثا في 

 

 حوادث مختلفة

عن      أنھ  عثمانیة بلغنا  جغرافیة  لجنة  إلتآم  یكون  قریب 
ت وقد  السعادة  دار  أسعد  في  إخطار  البصیرت  في  حرر 

 صاحب رسالة اإلتحاد مراًرا بوجوب وجود ذلك أفندي

 

ونبشر     بسرعة  إتمامھا  ونتأمل  كذلك  نقول  ونحن 
ولكل  الجمیل  الثناء  لھم  وننشر  السمعة  بحسن  مؤسسیھا 
العام  النفع  لفاعل  التام  بالتوفیق  وندعو  جلیل  بخیر  ساع 

نرى إلى    فإنا  تحتاج  التي  المھمة  األمور  من  األمر  ھذا 
ھم التام    ةعلو  الترقي  فیھا  التي  المنافع  من  لغیرھا  فتنبھ 
تعالى    والخیر وهللا  العام  علىالجزیل  ھذا   قادر  إكمال 
 المأمول 

 

بسبب      قد    النوءوأنھ  مالطة  خارج  في  حصل  الذي 
غرقت سفینة بخاریة إنكلیزیة ومات من كان فیھا من أھل 

 مالطة وھم عشرون شخًصا كذا قیل 

بیان     في  اآلتي  الجدول  بلجیكا  إحدى صحف  في  وجد 
استحضا  یمكن  التي  العسكریة  أوربا قوة  دول  بعض  رھا 

 نفوس األھالي وھو بیان عدد حین المحاربة مع 

 الدولة العلیة 

 نفوس األھالي   ۳۷۹۷٦۰۰۰

 قوة عسكریة      ٥۸٦۰۰۰

 إنكلترا 

 نفوس األھالي   ۳۱٥۲۹۰۰۰

 قوة عسكریة      ٤۳٤٦۷۷

 بلجیكا

 نفوس األھالي    ٥۱۱۳۰۰۰

 قوة عسكریة      ۱۳۰۰۰۰

 سبوعصدورھا في یوم الثالثا من كل أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 وي على حوادث سیاسیة ومحلیة وتجارة وفنون تإن ھذه الصحیفة تح

 

 

 فلمنك  

 نفوس األھالي    ۲۷۱٦۰۰۰

 قوة عسكریة   ۸٥۰۰۰

 دانیمارك 

 نفوس األھالي    ۱۸٦۱۰۰۰

 قوة عسكریة   ٥۲۰۰۰

 بورتیغال

 نفوس األھالي    ٤٥٦۷۰۰۰

 قوة عسكریة   ۳۷۰۰۰

 أسوج ونروج

 األھالي فنوس  ٤٦۷۰۰۰

 قوة عسكریة   ۱٥۰۰۰۰

ھكذا قررت تلك الصحیفة وقدرت ورقمھا قوة     
عسكریة الدولة العلیة بالعدد الذي حررتھ غیر صحیح 

وذلك أن من المعلوم الصریح أن الدولة العلیة تقوى على 
استحضار ثمانمایة ألف من العساكر المنتظمة عند الحاجة  

 ھ من المتطوعةلجمعھا ما عدا الذي نقدر على استحصال 

استدل من النوطة التي صار أخذھا من برلین أن دولة    
ألمانیا مزمعة على تبدیل قوانینھا ألجل منع النقوالت التي 
صار وقوعھا ضد الدول األجنبیة وأن الدولة المشار إلیھا 
ودولة بلجیكا وبقیة الدول أیًضا قد أنفقوا على لزوم تعدیل 

وا الرضى في إحالة ھذه  قوانینھم وفھم أنھم قد أظھر 
 المادة إلى جمیعة قونغرة

 

 ذكر في سوریة التوجیھات اآلتیة

أفندي     بك  شاكر  عزتلو  إلى  صیدا  قائمقامیة  وجھت 
 العزیز سابقًا  قائمقام بقاع 

 وجھت قائمقامیة حاصبیا إلى عزتلو علي بك قائمقام     

 السنة األولى

 

في   مرة  تنشر  الفنون  ثمرات  فمن  إن  األسبوع 
مطبعة   أرادھا من  في  فلیطلبھا  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   ۱۸الموافق 

 

 األسبق  حمص 

وال    المرج  قضاء  قائمقامیة  تشكلت  وجھت  التي  غوطة 
عزتلو إلى  بعلبك   حدیثًا  قضاء  قائمقام  أفندي  مصطفى 

 سابقًا

وجھت قائمقامیة قضاء بقاع العزیز إلى رفعتلو رفعت    
 أفندي قائمقام قضاء صیدا سابقًا

 

قائمقامیة قضاء جل القلمون التي تشكلت حدیثًا   توجھ   
 إلى رفعتلو عثمان راسم أفندي الموجود بمدیریتھا 

 

أفندي      القادر  عبد  رفعتلو  إلى  صور  قائمقامیة  وجھت 
 قائمقام حاصبیا سابقًا

 

 أخبار الجھات 

 وردت لنا رسالة من حماة ھذا ملخصھا 

بقریة      المارین  بعض  أخبر  حماة   حزنبغة قد  قرى  من 
ا انھدم  بیت  كبیًرا آلأنھ شاھد تحت جدار  ن حجًرا أزرق 

بشریة   مدفونًا  صورة  وبرأسھ  صنم  كأنھ  األرض  في 
وجھ   الصورة   اآلدميتشابھ  من  یقرب  وحفره  نقشھ  وأن 

اإلنسانیة غیر أن التراب وتداول األیام كاد أن یغیب نقشھ 
   الردم الكائن فوقھ منالموجود فیھ 

 

أ    وجود  ثم  عن  األخبار  من  تواتر  ما  الھواء   ءوبا ن 
أعني    األصفر الدیار  ھذه  من  في  تعالى  هللا  حماھا  حماة 

األكدار لم یكن بالمقدار الكبیر الذي اشتھر وال ھكذا ذلك 
إسھال حیث عرض لبعض الناس    قلیل أثروإنما لھ    انتشر

ھالت   الحادثة  وما  تلك  نحو خمسة   جزئیةال األھالي  ومن 
من   أبرزه  ما  السیما  بالكلیة  زالت  اآلصفیةأیام    الھمة 

اللواء   متصرف  على سعادة  حرًصا  األفخم  باشا  بھرام 
 صحة األنام ومحافظة علیھا من األسقام



 قیل  ۲صحیفة

 

كرنتینة  تقریب  وصار  العفونات  من  البلد  بتنظیف  فأمر 
طریق طرابلس والشام للبلد مقدار ساعتین مما كانتا علیھ 
صحة  حفظ  على  والتحریض  التحریص  من  ذلك  وغیر 
فیھ   ما  بدفع  المریض مع كمال اإلعتناء  الصحیح ومداوة 

 العناء 

 

ھذه السنة وتكاثر   زكت بركاتثم أنھ بحمده تعالى قد     
للمنعم  الش األلسنة  من  السوابغكر  بالنعم  عن   فیھا  زیادة 

فلكثرة  الخیرات  أعوام  من  تعد  التي  السوابق  األعوام 
حاصالتھا عمنا الرجاء وخلنا أننا كلنا أغنیاء فلم نجد أحًدا 

الخیر   ھذا  من  یتشكر  كل  بل  الفقر  من   الغمریتشكى 
من حسن   ذلك  التي   طویاتوأعددنا  العظام  األمور  والة 

 علینا نشر الثناء لھم على الدوام توجب

 

أعجوبة من أعاجیب الزمان ومن الغرائب الواقعة في 
 ھذا األوان

غرة      في  الواقع  السبت  نھار  في  أنھ  سنة    مارتوھو 
الرومیة ولدت إمرأة حسن بن صالح الجوالني من    ۱۲۹۱

أھالي محلة ولي هللا الشیخ علي بكي إحدى محالت مدینة 
الجلیل   الملك  من  وتحیة  صالة  ألف  علیھ  الخلیل  السید 
توءمین ذكرین وجھ أحدھما مقابل لوجھ اآلخر ورأس كل 
عینان  واحد  ولكل  اآلخر  رأس  عن  منفصل  منھما 

ما الصق ببطن اآلخر فقط دون  ورجالن إال أن بطن أحدھ
والحي   میتًا  واآلخر  حیًا  نزل  وأحدھما  األعضاء  باقي 
منھما واضع إصبعھ في فمھ وبالجملة فصورة كل واحد 
واحدة  دفعة  كان  أمھما  بطن  من  ونزولھما  كاملة  منھما 
ونزلت أرجلھما قبل رؤسھما سبحان الخالق العظیم یخلق 

 هللا ما یشاء 

 

 ریة المصذكر في الوقائع 

الرأفة   دأبھا  التي  الفخیمة  الخدیویة  الحضرة  أن  سبق 
وغیرھ رعایاھا  على  ساعدت والشفقة  البریة  من  م 

ط من أھالي جزیرة طاشوز بإرسال مقدار المصابین بالقح
طة في سفینة مصریة وبھذا سوعدوا أتم مساعدة  الحنمن  

شبان  أحد  أرسل  التفضالت  جملة  من  أنھ  بلغنا  واآلن 
إلى   من طرف األھالي  ونفقاتھ  الطب  فن  لتحصیل  أوربا 

 حضرتھ العلیة

 

الجلیل     المصریة  الوقائع  محرر  فضل  على  نثني  وإننا 
تفضل بھ على جمعیتنا وأعمالھا من الثناء الجمیل. ونقول 

 كما قیل  

 

   وما عبر اإلنسان عن فضل نفسھ 

 بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل 

 

ش ذووه  الناس  من  الفضل  یعرف  تعالى  وإنما  هللا  كر 
فعلھ   حسن  في  وزاد  أمثالھ.  الناس  في  وأكثر  افضالھ 

 وكمالھ آمین فضلھومقالھ. وفي 

 ثمرات الفنون

 

وردت لنا رسالة من بعض وجوه الالذقیة وھذا نص 
 عبارتھا

 

إلى من      المعزوة  الجنة  المدروجة في جریدة  الفقرة  أن 
لھا وھو رجل مجھول عندنا من أھالي الالذقیة وما   یحرر

أدرج كذلك بالحدیقة من طرق ذلك اإلنسان أیًضا من أن  
صاحب العزة متصرف لواء طرابلس الشام حینما شرف 
مجلس   كاتب  فصل  أھمھا  إصالحات  أجرى  الالذقیة 

كرمتلو السید محمد صالح أفنجي  الدعاوي صوفي زاده م
إلى آخر ما كتب بھذا الخصوص من الكالم الفارغ الذي 
فصل  ألن  جًدا  اإلستغراب  ذلك  أوجب  قد  تحتھ  طائل  ال 
عظیم  متصرف  قیام  إلى  یحتاج  ال  قضائھا  مجلس  كاتب 
المومى  الكاتب  یترتب عزل  لم  أنھ  الشان من مركزه مع 

الد ذوي  من  ألنھ  صحیحة  جنحة  على  والعفة  إلیھ  رایة 
واإلستقامة وھو من العلماء وأول أدیب وشاعر ومنشىء 

بلدتن وخفي  بمأموریات  القیام  لھ  سبق  وقد  كلیة  ا  دمات 
لواء  النفوس واألمالك وعضویة مجلس  كاإلفتاء ونظارة 
من  قط  انفصالھ  وقع  وما  ذلك  ونحو  الملغاة  الالذقیة 
مجلس  بكتابة  المرة  ھذه  في  ووجوده  بجنحة  مأموریتھ 

كما ا إلیھ  اإلضطرار  لوجود  باإللزام  إال  یكن  لم  لدعاوي 
ما  أن  یعلم  ذلك  فمن  الجمیع  عند  مشاھد ومحقق  ذلك  أن 
كتبھ المكاتب بحقھ في جریدتي الجنة والحدیقة من القدح 
وبیانًا   بھ  یعتد  وال  علیھ  یعول  ال  كاذب  حاسد  كالم  فھو 
للواقع صار تحریر ھذه الشقة المشتملة على اإلمضاوات 

بیروت ال الفنون في  ثمرات  لجانب جریدة  عدیدة وتقدیمھا 
 لیصیر طبعھا ونشرھا 

 

 

 طرابلس

 

 وردت إلینا رسالة من مكاتبنا وھذا نص عبارتھا

 

بحمده تعالى في ھذا العام عینیة المزروعات جیدة بھذا    
وذلك  اإللھیة  بالحكمة  األمطار  النسكاب  نظًرا  الرف 

فنا األفخم الذي شوھد منھ كمال ربخلوص نیة سعادة متص
واإلقدام  األھالي  وراحة  والحقانیة  العدل  فیھ  بما  اإلھتمام 
توجھ   األثناء  وبھذه  األمیریة  األموال  استحصال  على 

الملحقة   القضوات  عموم  على  طائفًا    لسنجاق سعادتھ 
ا أحوال  متفقًدا  یتعلق  طرابلس  وكلما  والمجلس  ألھالي 

كمال  بالحك وأجرى  السنیة  ھذه  ومة  في  والدقة  اإلعتناء 
التوفیق   ثوب  مكتسبًا  تعالى  بحمده  ورجع  المأموریة 

 الجمیل والدعاء الخیريالرباني مكتسبًا من األھالي الثناء 

 

أنھ     العمومي  الخیر  فیھ  لما  سعادتھ  اھتمام  جملة  ومن 
في  األھالي  تتحملھا  التي  المشاق  سعادتھ  رأى  حینما 

رواحھم   عند  والبرد  الحر  األسكلة  أوقات  من  ومجیئھم 
األجرة  المعدة  الحمیر  بركوبھم  لألسكلة  البلدة  ومن  للبلدة 

 المكتوب على حافرھا العجلة

 

 

 ٥عدد 

 

براذعھا السیما عند ركوب  عدا عن رداءة  الشیطان  من 
مبادًرا  سعادتھ  نھض  قد  خبیثة  حمیر  ھكذا  على  النساء 
المذكور  الطریق  بتصلیح  والمشاق  األثقال  ھذه  لدفع 
وإنشاء مركبات عوًضا عن ركوب الحمیر المذكورة ولم 
إلتمام  طرابلس  ذوات  مع  بالمخابرة  مھتًما  سعادتھ  یزل 

ال المشروع  ما ھذا  إلیھم  المومى  الذوات  فامتثل  خیري 
والتشكر  الممنونیة  غایة  مظھرین  الكریم  أمره  بھ  صدر 
تعالى   وبحولھ  الحسن  الموضوع  لھذا  الجمیل  واإلھتمام 

 التائیدبأقرب وقت یصیر إتمام ذلك. فنسألھ تعالى أن یدیم  
علینا   تفضلت  التي  العلیة  األفخم  للدولة  المتصرف  بھذا 

 التوفیق یھ حسنوأن یدیم عل

 

وجود     من  قبًال  شاع  ما  األفكار  شغل  یكن  وإن  ھذا 
الھواء األصفر من مدینة حماه إال أنھ مؤخًرا بھذه األثناء  
من   بأنھ  تعلن  الجھات  تلك  من  تلغرافات  جملة  حضرت 
 مدة لحد اآلن لم یصب أحد بھذا المرض و� الحمد والمنة

 

ت الآلزمة وأن ما أجراه مجلس بلدیة طرابلس من التنبیھا 
وإجبار   الناضجة  غیر  األثمار  بیع  عدم  من  المشددة 

والدكا  البیوت  األماكن كأصحاب  لجمیع  التنظیف  على  ین 
فھذا  العمومیة  الصحة  على  محافظة  واألزقة  والشوارع 
من   والمأمول  والتشكر  الثناء  لحضرتھم  یوجب  مما 
غیرتھم المواظبة على ذلك ألنھ من األمور المھمة السیما 

أوق الصیف وذلك  في  اعتناء ودرایة رئیس ات  من حسن 
 أفندي المجلس المومى إلیھ 

 

 

 تابع نبذة اإلتحاد المدروجة في العدد الثالث

 

ن ھذا اإلجبار غیر وارد في الشریعة المطھرة أصال وقد أ
نقل خیراه أفندي من المؤرخین العثمانیین عن تاریخ ابن 
خلدون الشھیر ما ملخصھ أن أعظم األسباب التي أوجبت  
یقربون   ال  كانوا  ملوكھا  أن  ھو  األندلس  دول  اضحالل 
من   السلطنة  ذھاب  من  خوفًا  دینھم  وأبناء  جنسھم  أبناء 

األمور   أیدیھم مھام  في  األوروبیین  یستخدمون  وكانوا 
أن  من  خوفًا  الحروب  في  مذھبھم  أبناء  ویستخدمون 

األصلیین   المحبة    یخامروناألھالي  بداعي  الملوك  على 
التي   الوقائع  في  وذلك  وبین    انتشبتالدینیة  بینھم 

الذین   واألراغون  والقستل  واللئون  والتاوار  البورتكیز 
قد تبدل ضعف األھالي األصلیین    ھجموا على البالد وكان

السبب   ولھذا  الراحة  بواسطة  الدولة   اضمحلتبالقوة 
األندلسیة   وھذه   وھذه الجدیدة واندسرت.  الحروب 

ن  كانوا صارت  التي  والشجاعة  الحمیة  في  عظیمة  قیصة 
یفتخرون بھا من القدیم لكن كان السبب بھا حكام األندلس 

التي مش القبیحة  نتائج األصول  فإنھم كانوا ألنھا  وا علیھا 
التي  بالحرب  أیدیھم  في  یقعون  الذین  األسرى  یجبرون 
وال  دینھم  تبدیل  على  األوروبیین  وبین  بینھم  انتشبت 
یرقون   بل  األمور  عظائم  في  مذھبھم  أبناء  یستخدمون 
المناصب  ویولونھم  دینھم  وبدلوا  أخذوھم  الذین  األسرى 

 فیطلعون على 

 



 قیل  ٥ عدد

فرصة  أسرار   كل  في  الناس  أفكار  ویشوشون  الحكومة 
على  اإلكراه  تذك  المعتبرة  التواریخ  وجمیع  لھم.  تسنح 
تبدیل الدین وتبین ضرر ذلك وقد ظن أیًضا بعض أولئك 
السیاسیة  الحریة  من  العثمانیین  أفراد  حرمان  أن  الجھلة 
للواقع  وخالف  خطأ  وھذا  الدیانة.  مقتضى  من  ھو 

شر مأمورون  أننا  من  والصحیح  األفراد  حرمان  بعدم  ًعا 
المنكر  عن  النھي  عندنا  كان  ولھذا  السیاسیة  الحریة  ھذه 
الغزالي   قال اإلمام  الواجبات. وقد  بالمعروف من  واألمر 
أنھ یجب على أولي األمر أن یحبوا الذین یتكلمون بالحق  
الخطاب رضي   العام قال وخطب عمر بن  المأل  ولو في 

أى منكم في  اشر الناس من رهللا تعالى عنھ یوًما فقال مع 
رجل من الحاضرین وقال لو رأینا    اعوجاًجا فلیقومھ فقام

فیك اعوجاًجا لقومناه بسیوفنا فقال عمر رضي هللا تعالى  
عنھ الحمد للذي جعل فیكم من یقوم اعوجاج عمر بسیفھ. 
مكاتب   یصحح  أن  ھو  األمور  ھذه  سرد  من  ومقصدنا 

تلغراف) ب  (الدیلي  أفكاره  الشرق  أمر في  أن  ویعلم  حقنا 
الضمیر  العالم سوى  ھذا  في  لھ  محكمة  الذي ال  اإلعتقاد 
كافة   نعتبر  أننا  ویفھم  السیاسیة  باألمور  تعلق  لھ  لیس 
البشر بمنزلة أبناء عائلة واحدة وبناء على ھذه الدقیقة تجد 
اآلن كافة الملل المختلفة المتظلة بظل الدولة العثمانیة ھم  

واحدة   نقطة  في  اللقب متحدثون  وھي  واحدة    ونسبة 
 (العثماني) المقدس 

 

 

                 ۲۰     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرات الفنون

 لغز

زاده      خاني  األدیب  والفاضل  النجیب  الكامل  جناب  من 
 السید عبد المجید أفندي 

 ومن وضحت لدیھ الغامضات     أال یا أیھا الحبر المفدى 

 الحیات ولكن بعضھ فیھ              إلیك اسم خماسي جماد  

 وعندي أنھ نعم الصالت             توق  أيّ یتوق إلیھ قلبي 

 لك الثباتعلى لوح الكمال       فأنعم بالجواب ودمت فرًدا

مكرمتلو عبد المجید أفندي    وردت لنا ترجمة المرحوم   
من قلم الفاضل األدیب الشیخ إبراھیم أفندي صفي   الیافي

العدد   أبقیناھا إلى  الدین أبي رباح الدجاني ولضیق المقام 
 اآلتي

 العلم واألدب

ضاء معھ اللیل ولو صور الجھل  قیل لو صور العلم أل   
دب كالروح والجسد فالجسد ألظلم معھ النھار والعقل واأل

ص روح  والروبغیر  العقل ورة  وإن  ریح  جسد  بغیر  ح 
األبد تحتاج  كما  الحكمة  مادة  من  یحتاج  قوتھا  إلى  ان 

نھض ومن  وشرف   الطعام.  حسبھ.  بھ  یقعد  لم  أدبھ.  بھ 
األد وشرف  األدب.  شرف  إلى  یحتاج  مستغن  الحسب  ب 

عن شرف الحسب. ومن لم یكن لھ علم وأدب. لم یكن لھ 
وال نسب. والعلم میراث غیر مسلوب. وقرین غیر   حسب

یفد   لم  ومن  المال.  ویفید  الجمال.  یجلب  واألدب  مغلوب. 
 باألدب ماال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳صحیفة 

استفاد بھ جماال. فالعلم أن صحبتھ زانك. وأن احتجت إلیھ  
الدنیا   في  یزھد  وھو  أعانك.  بھ  استعنت  وإن  صانك. 
إلیھ   ما  وأحسن  الساره.  اآلخرة  في  ویرغب  الضاره 
یسعى. ولھ اإلنسان یدعى. كفى بالعلم فضال أن یدعیھ من  

 ل ذًما أن یتبرأ منھ صاحبھ. وبالجھال یحسنھ. 

 

 محلیةحوادث 

حضرة     بیروت  شرف  الخمیس  نھار  مساء  في  أنھ 
ثغرھا  فتبسم  األفخم  والینا  باشا  حمدي  الدولة  صاحب 
بھ  حظیت  بما  ستحظى  بأنھا  واستبشاًرا  بقدومھ  مسرة 
دمشق الشام من تحرض الخواص على النفع العام األلزم 
منھ حضرة  والتعظیم  بالتبجیل  عظیم  موكب  استقبلھ  وقد 

رست الدولة  وصاحبا  صاحب  لبنان  جبل  متصرف  باشا  م 
باشا   محمود  حضرة  بیروت  موقع  قومندان  السعادة 
ومتصرفنا رامق أفندي والعلماء األعالم واألعیان الفخام  
الشھانیة  والعساكر  والمأمورین  الكرام  المجالس  وأعضاء 
األلحان   بحسن  أعربت  التي  الموسیقیة  واآللة  والضبطیة 

قاب وقد  والشأن  القدر  جلیل  مشربھ أنھ  حسب  الجمیع  ل 
أن  تعالى  الباري  نرجو  وإننا  سني  بشوش  بوجھ  الھني 

 تكون مدة إقامتھ عندنا طویلة لنحصل على منافع  

 

 

  ۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اھا عنھ فأنشد في الحال ھ امرأتان وجلستا أمامھ فحجبتفاتفق أنھ جاءت 

 نسیم الصبا یخلص إلى نسیمھا   أیا جبلي نعمان با� خلیًا  

نحوي      باب  على  وقف  الفقراء  بعض  أن  فقال   فقرعھوحكي  بالباب  من  النحوي  فقال 
لغالمھ اعط سیبویھ كسرة ومثلھ قول   أحمد فقال النحوي   اسميفقال    ینصرفسائل فقال  

 عنینابن 

 وذم الزمان وأبدى السفھ  د من عزلھ شكا ابن المؤب

 المنصفھ لم أیامھ فتظ  فقلت لھ ال تذم الزمان  

 فال عدل فیك وال معرفھ   جبن إذا ما صرفت  وال تع

 وألطف منھ قول القائل 

 و بزي العیار ال المستفتي   یع أراد أن یعرف النحـ ورق

 قلت سلني عنھ أجب في الوقت  النحو مثلي  تعرفقال لي لست 

 وأحسن منھ وأبدع قول الشیخ زین الدین بن الوردي 

 ما المبتدأ والخبر   یسألني  وشادنٍ 

 القمرفقلت أنت   مثلھما لي مسرًعا 

المسبوكة      النكت  التورومن  قالب  القوصيفي  الدین  أن شھاب  قیل  ما  أیًضا  حضر   یة 
عند الملك األشرف وقد دخل إلیھ سعد الدین الحكیم فقال الملك األشرف لشھاب الدین ما 

الحكیم   الدین  في سعد  الدین  تقول  كا لشھاب  إذا  السلطان  موالنا  یا  فھو  فقال  یدیك  بین  ن 
وعلى الدین  بلع  سعد  سعد  األخ  السماط  سعد  الضیوف  عن  الخباء  مرض بوفي  وعند  یة 

الملك األشرف واستحسن   قال فضحك  الذابح  في المسلمین سعد  منھ  وأدع  البدیعي  اتفاقھ 
عز الدین عبد العزیز بن ھذا الباب ما نقل عن الشیخ نظام الدین قیس إنھ لقي الصاحب  

 لصاحب عن حالھ فقال منصور فسألھ ا

 تائبا منھا  جاء الزمان إليّ   بھا  متى علم ابن منصورٍ  حالٌ 

فقال ما اسمك فقال   ملیحانومثل ذلك أن الشیخ بدر الدین بن الصاحب لقي شخًصا ومعھ  
 ا فأنا عبد اإلثنینم عبد الواحد فقال اخرج منھ

 فیعجبھا ویأذن للنسیم   واجھتنا أنيیصد الشمس 

 فتلمس جانب العقد النظیم   الیة العذارى یروع حصاه ح

 بو العالء إلى بغداد فدخل المنازي ل أالعالء أنت أشعر من بالشام ثم رح  فقال أبو
ببغداد وأبو   فأنشدعلیھ في جماعة من أھل األدب  أحًدا   كل   العالء ال یعرف منھم 

 وبة المنازى فأنشدواحد ما حضره من شعره حتى جاءت ن

 تالحى  لھ ركبإذا أصغى   ع لقد عرض الحمام لنا بسج 

 وبرح بالشجي فقیل ناجا  ل غنى  شجى قلب الخلي فقی

 إذا اندملت أجد لھا جراحا  وكم للشوق في أحشاء صب 

 صاحىن الفؤاد وإن توسكرا  یف الصبر عنك وإن تقاوى ضع

 كأحداق المھا مرضى صحاحا  ذاك بنو الھوى سكرى صحاة  ب

 فقال أبو العالء ومن بالعراق عطفًا على قولھ ومن بالشام

م لجمال فقال لھ شمس الدین بن المنجمع شاب موسوم با   یديالیزدرة مشى البیدق  نا 
حول ھذه النفس فقال وإذا كان فقال أخشى علیك من   تفرزنتالشاعر أراك یا بیدق  

ویرمیك عن الفرس ویقطع علیك الرقعة ولو كان   من الحاشیة  یقطعكذلك الرخ ال  
الشطرنج وكان اد كان كثیر اللعب بفي كفك الفیل ومثلھ في الظرف أن بعض األجن

الجندي خلیعًا ظریفًا فأعطاه األمیر في بعض األیام فرًسا وقال لھ ال تفرط فیھا فقال 
التقاه األمیر وھو البس    خوندفقال یا    لفقال ویلك أین الفرس   جوخةنعم وبعد ذلك 

 مات فتسترت بالفرس  الشتاء شاهضربني 

 بن الصاحباویعجبني قول الشیخ بدر الدین 

 ًسا وأنعما نھاًرا ولیال ثم بؤ كالدھر دولة  ارنجتأمل ترى الشط 

 أعظماوتبعث  الفنا تحیاوبعد   جمیعھا  تفنىمحركھا باق و

قلت ویشبھ ھذا قول الفاضل وقد أخرج لھ السلطان الملك الناصر صالح الدین من  
الشروع خیال  الخیال أعني    یعانيالقصر من   الفاضل عند  فقام  لیفرجھ علیھ  الظل 

في علمھ فقال لھ الناصر إن كان حراًما فما نحضره وكان حدیث العھد بخدمتھ قبل 
 أن یلي السلطنة

 



 قیل ٤صحیفة 

المعارف وتكثیر الصنائع والعوارف وال جزیلة من ترقیة  
 عنایتھ تعالى ملحوًظا بعینزال محفوًظا و

وفي یوم الثالثا شرف حضرة صاحب السادة والفضل    
األمجد  الحسني  القادر  عبد  الجلیل  األمیر  والفضیلة 
الكرام  والوجوه  العظام  المأمورین  من  غفیر  جم  فاستقبلھ 

 وعلومھ الى بفضلھ والجمیع بقدومھ نفع الباري تعقد سر  و
 وشرف منزل حضرة صاحب السعادة محمود باشا األفخم

في یوم الجمعة كان احتفال وصول ماء نھر الكلب إلى     
ال  العالي  الحوض  على  األشرفیة  محلة  في  ممدود  بیروت 

األ أعاله  على  السرادق  فیھ   السنیةعالم  فوقھ  أعدت  وقد 
وكان  المقام  لذلك  المدعوین  إلى  الطعام  وموائد  المقاعد 
ممن شرف ھذا اإلحتفال كل من حضرات صاحبي الدول 
حمدي باشا والینا األفخم ورستم باشا متصرف جبل لبنان 
وصاحب السیادة والفضل األمیر الجلیل السید عبد القادر 

عھد   ولي  البرنس  السمو  وصاحب   مكلمبورجالحسني 
موقع  قومندان  باشا  محمود  السعادة  أصحاب  وحضرة 
بیرو ورؤف أفندي متصرفنا وأحمد باشا ناظر الرسومات 

أفندي   مفتي  أفندي  قاضي  الفضیلة  ضرات  وحوصاحبي 
الفخ  األجنبیة  الدول  العسكریة جنرالیة  وأمراء  ام 

األعیان الكرام وبعد  والمأمورین والعلماء األعالم وعموم  
 الخطب  اع تلیتتمام اإلجتم

 

                                                ۱۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرات الفنون

النعم  ولي  حضرة  إلى  الدعاء  مضمونھا  لغات  باختالف 
سلطاننا األعظم وإلى وكالء دولتھ الفخام ووزرائھ الكرام 
والثناء على الجمعیة اإلنكلیزیة التي كانت سببًا لجلب ھذا 

م الماء   وارد  المذكورة  وقرأ خطاب  الجمعیة  بھ    بلندران 
الثناء على رئیس مج  بلدیة بیروت عزتلو أحمتقدیم  د لس 

أفندي أباظة وكل من أعضاء المجلس الموما إلیھم الكرام  
ھذه   انتھاء  عملیة    الخطبوعند  أجراء    النوافر صار 

وصدحت  الناریة  السھام  وضربت  األشكال  المتنوعة 
وسروًرا  اإلحتفال  بذلك  احتفاء  العسكریة  الموسیقة 
الجمیع  انصرف  ثم  ومن  الزالل  الماء  ذلك  بوصول 

 اكرین ھذا الصنیع داعیین للدولة العلیة ش

تألیف      القریب  النصر  اإلثنین تشخصت روایة  لیلة  في 
ممن   وكان  عباس  أفندي  أحمد  الشیخ  الفاضل  األدیب 
شرف وحضر تشخیصھا حضرة صاحب الدولة واإلقبال  
السیادة  وصاحب  المعظم  سوریة  والي  باشا  حمدي  أحمد 
والفضل المیر عبد القادر الحسني األكرم وصاحبا السعادة 

بیروت   قومندان ومتصرف  باشا  محمود  بیروت  موقع 
بیروت  قاضي  الفضیلة  وصاحبا  المفخمین  أفندي  رائف 

أباظة    ومفتیھا  أفندي  أحمد  العزة  وصاحب  المكرمین 
وقد   الذوات  من  وغیرھم  المحترم  البلدي  المجلس  رئیس 
انصرف الجمیع مسرورین بما رأوا وسمعوا من اللطائف 

الروا تلك  من  لھم  بدت  السرور التي  دام  ومشخصیھا  یة 
 التام لجمیع األنام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٥عدد 

أن جملة من السادة األفاضل واإلخوان األمائل قد تفضلوا  
إلى   وتھاني  بتقاریظ  وأتحفونا  والصحیفة  علینا  الجمعیة 

دفعة درجھم  علینا  یعسر  أنھ  وحیث  ومنة  منھم   تفضال 
بالق  نقع  بالتعاقب  وبدرجھم  وقوع واحدة  فلعدم  صور 

محذور ھكذا قد أخرنا ذلك اإلن وأنا نقدم تشكراتنا الآلئقة  
وإظھار المحظوظیة والممنونیة إلى حضرات من أتحفونا  

 مسامحة. بدرر ألفاظھم الفائقة ونرجوھم غض الطرف وال

 

 (أسماء وكالء ثمرات الفنون)

ت إدارة مطبعة جمعیة الفنون) (في مركز لبنان (في بیرو
أفندي   محمد  الشوف  قضاء  (في  ثابت)  أفندي  خطار 

(في األسیر) (في دمشق الشام محمد رشید أفندي الجالد)  
تفاحھ أفندي  محمد  الشیخ  أحمد نابلس  الشیخ  حماه  (في   (

(في  القني)  أفندي  الغني  عبد  أزمیر  (في  السّراج)  أفندي 
غ أفندي  محمد  أفندي  قبرس  محمد  طرابلس  (في  زاوي) 

صیداء  (في  الشواف)  أفندي  قاسم  الالذقیة  (في  الشھال) 
مصطفى   صور  (في  الزین)  أفندي  وك) ممل   آغا عثمان 

عك محمد(في  زاده  اء  صالح  حیفاء  (في  خلیفھ)   أفندي 
عموم   (في  بیطار)  أفندي  فرنسیس  یافا  (في  بك)  محمد 

 األقطار المصریة حبیب أفندي غرزوزي)

 

 عبد القادر قباني) (

                       ۱۹ 
 وفؤادي على اللقاء حریص  صاح ھذي قباب طیبة الحت 

 للنخل خوص  المطيفعیون   خیلھا للمطایا  وتبدت ن

س بن إسرائیل الدمشقي قال كنت یوًما عند السلطان صالح ر واویطربني ما حكاه أنو الف 
الدین یوسف بن أیوب فحضر رسول صاحب المدینة على صاحبھا أفضل الصالة والسالم  

وھدایا فلما جلس أخرج من كمھ مروحة بیضاء علیھا سطران باألحمر وقال   ومعھ قواد
المروحة ما رأى موال السلطان ویقول ھذه  السلطان وال أحد من الشریف یخدم موالنا  نا 

لھا فاستشاط السلطان صالح الدین غضبًأ فقال الرسول یا موالنا السلطان ال ثبني أیوب م
 تعجل قبل تأملھا وكان السلطان صالح الدین ملًكأ حلیًما فتأملھا فإذا علیھا مكتوب  

 ساد من فیھ سائر الناس طرا   أنا من نخلة تجاور قبًرا  

 صرت في راحة ابن أیوب أقرا    حتى ني عنایة القبرتشمل

السلطان  فقبلھا  الرسول صلّى هللا علیھ وسلّم  الذي في مسجد  النخل  وإذا ھي من خوص 
النبویة صدقت فیما قلت  المدینة  الدین ووضعھا على رأسھ وقال لرسول صاحب  صالح 

 من تعظیم ھذه المروحة

 وأحسن ما سمع فیھا قول عرقلة الدمشقي 

 وفي القر تسلوھا أكف الحبائب  لم تخل من ید  القیظومحبوبة في 

 ت بالھوى الممدود من كل جانب أت        ج عاشقًا یإذا ما الھوى المقصور ھ

 وقال غیره وأجاد

 بإھداء ریحھا مبثوثًالدى القیظ   ومروحة أھدت إلى النفس روحھا  

 رًجا من صحیحھا على ضعفھ مستخ        روینا عن الریح الشمال حدیثھا  

ازي واسمھ أحمد بن یوسف دخل على أبي العالء ل الحافظ الیعمري أن أبا نصر المن نق   
أبو  فأنشده  تیسر  ما  من شعره  منھم  واحد  كل  فأنشد  األدب  أھل  من  في جماعة  المعّري 

 نصر 

 سقاه مضاعف الغیث العمیم     الرمضاء وادٍ  لفحةانا وق

 حنو الوالدات على الفطیم   نزلنا دوحة فحنا علینا  

 ألذ من المدامة للندیم  زالال   مأوأرشفنا على ظ

المغني مرض وأشرف ع    نقیلة  ابن  ابن الصاحب ومثلھ أن  إلیھ  الموت فجاء  لى 
 ده فقال لھ كیف حال النقیلیة فقال ما أخوفني أن تصیر مدفونة یعو

ومثلھ أن الشیخ بدر الدین المذكور أوال حضر إلى مجلس قاضي القضاة ناصر    
الدین المالكي فذكروا محاسن القاضي محب الدین ناظر الجیشین وحسن أخالقھ ثم  

 ذكروا محاسن الشعر فأنشد قاضي القضاة 

 كما علت برسول هللا عدنان   شرف  فكم أب قد عال بابن ذوي

ھذا البیت فقال بدر الدین بن الصاحب والقاضي محب   فكل من الجماعة أثنى على
 الدین یحب ھذا البیت فطربوا لھ 

كان   العادة  على  المشروب  قدم  لما  أنھ  المجلس  بذلك  لھ  وقع  السقیا  ومما  تولى  قد 
ر فلما شرب الشیخ بدر الدین قال لھ قاضي القضاة ما تقول یا مملوك لھ اسمھ بكتم

 الساقي ربكتمشیخ قال رأیت ملك العلماء 

أن الصاحب بن سكر أراد قارئًا یقرأ بالمدرسة التي أنشأھا بالقاھرة فاختاروا   ومثلھ
لھ رجلین أحدھما اسمھ زیادة واآلخر مرتضى فوقع في ظھر القصة مرتضى زیادة 

 وزیادة مرتضى 

الشیخ   بالتوریة أن الشیخ صالح الدین الصفدي قال أخبرني  ومن التنكیت والحشمة
أن بھاء    العیدقیق  ین بن د◌ّ ن سید الناس بالقاھرة قال قلت للشیخ تقي الدفتح الدین ب

الدین ابن النحاس یرجح أبا تمام على المتنبي فما رأیك أنت فسكت فقلت ثانیًا فقال 
 نباتةبن  دین ولما حكیت للشیخ جمال الدین  كنت كذا في األول قال الشیخ صالح ال

ن رأیتھ یعظم أبا تمام ملشیخ صالح الدین ومقال ا  ابن دقیق العیدقال أنا على رأي  
شیخنا أثیر الدین ویرجحھ على المتنبي فعذلناه في ذلك فقال أنا ما أسمع عذال في  

 حبیب 

 وأنشد ابن الجوزي في بعض مجالس وعظھ 

 زھر الریاض یكاد الوھم یؤلمني أصبحت ألطف من مر النسیم على 

 الكون تطربني وكل ناطقة في  ًحالي قدتجأ من كل معنى لطیف 

إلیھ إنسان فقال یا سیدي الشیخ فإن كان الناطق حماًرا فقال أقول لھ یا حمار   امفق
 أسكت ویعجبني قول برھان الدین القیراطي

 


