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ذكرناهاثخمرواثشربما ييلمى اتوصمان بهذعن هذا 
والابتهاج،السرور  41صخاو،ث يتبعهمارى؛ و4ا والصبر الشكر من 

ل4ويتم الحياة، وشقاء الصدر، وضيق والقلق، والغم، الهم ويوال 
•الداررم هده الطيب4ث الحياه 

هدانبه قام من به يعني ؛^^؛ ١^٥١٠٥بهذين الوصوف ارهذا ت قوله )١( 
الصالح.والعمل الإيإن، وهما الوصفان، 

^ر،وماسهإاات)٢( 

مااسقبال يئسن ~ الصالح والعمل بالإيإن التصذ الإنسال ذلك أن يعني 
دالصا\ر،الصراء ويستقبل يالسكر، النحإء فمسمبل الأحوال؛ من عله لرد 
هومنمما للعواقب التدبر وحسن والرصا، السكينة، من ذلك يستتع وما 

الاعتدال.لوازم 
الأماصهيب حديت عل التعليق عند ذللث، من محيء إل الإسارة محريت، وقد 

الكلأي!زرارة عبدالعزيزبن قال والحكإء، العقلاء، عنه عبمر ما وهدا الدكر. 

سفصادف،ئهاامحواصاسوانمهمماراعلخق 
جرعالأوائها من نحقمت، ولا تطرف النعاء فلا بلون ؤلأ 

—تثزا ~أوتأبهل البابثv وقال 
جاوإص€)هدلا سثراحإذااسمّرف 

اللقوي:الخرق ذو وقال 
تiشإئاظظخرتج 

(.٢٨١و٢٧٦/١٠عيونالأخار))١( 
(.١٢)ص؟ قريب بن عبداللك الأصممات! )٢( 
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العيوف:اكرب بن عل وقال 

ولأأناJامحراءيرىجمV١،دماأناوالمراء.مىهموضا 
أنإل يشر الداره! )رهذا قوله؛ إل المرور...ه له ررفيحدث قوله؛ )٣( 
منعليه الواردات اختلاف حال الاعتدال لزوم من حاله هذه لكنت من 

والبهجة،بالمرور، يمده الاعتدال فذلك، حئا؛ فهوالمد — وضراء مراء، 
يسببمروره؛ ويتعاظم معادنه، فتكتمل ذلك،؛ ينال ما جيع عنه ؤيريل 

وارد.كل استقبال عل وتوطنها شسه، طمانينة 

الحمدضفيالحاكندةول! مح أوجاءه مج نابه إن 
تقنطهولا طوره، عن بمج ناله؛ حير سبب الفرح دهشة تأحذه فلا 

لبه.فتسلبه يه؛ حلت، إدا المصيثة 

طوليعد بولد بشارة يأتيه فقد وبات؛ ووقار بسكينه ذلك يستقل ؤإنإ 
فيستقبلالأمور؛ من أمر ل باهر أونجاح ما، نجارة ي جزل أوبربح انتظار، 

ورصانة.ورلكنة، ورزانة، بشكر، ذلك، 

أوباكتشاففادحة، مالية أوخسارة أوقريضت،، حبيبا بوفاة يفح وقد 
واسأرحلع،ويبات، يصير، دلك، يستقبل فتراه حسده؛ ل خطير مرصن 

وتماسك.

—.سبأق —كإ وسكينة بوقار، استقبله جزلا— ولولكن — عطاء أعطي ؤإذا 
مظم=ولر مر، ولر سخر، لر جزلا- لكن -ولو ^٤ أعطي ؤإذا 

٢(.الخضثري)>_UY عل د. وشعره: حياثه العيوف القرب بن عل 
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بنعمرو نوفل أي قول نحو عل وهدوء، مكينة، يكل يقدمه بل عطاءه، 
ااديح~•ي قيل ما أحس إما ت قتل اللدين بيتيه ~في اكقفي، محمد 

أفؤحداه نمن يتيلك لبإ إنه يتيلك ب،ا فرحت وكن 
يمنحعقيل أبا ظنشث، حش ساكتاأوناطقا يعطي مازال 

الأحوال.تقلبات مع حما المزمن حال ~إدا~ فهده 




