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عن اِّـفضل ابن عمر الجعفي، عن أبي عبـد اهللا عليـه            

إيــاكم والتنويــه، أمــا واهللا «: ســمعته يقــول: الــسالم قــال

: ليغي إمامكم سنينا من دهركم، ولتمحـصن حتـى يقـال          

ك بـأي واد سـلك، ولتـدمعن عليـه عيـون اِّــؤمن          مات أو هل  

ولتكفأن كما تكفأ السفن َّـ أمواج البحر وال ينجو إال من 

أخذ اهللا ميثاقه وكتب َّـ قلبه اإليمان وأيـده بـروح منـه،            

: ولفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة ال يدري أي من أي، قال          

:مـا يبكيـك يـا أبـا عبـد اهللا؟ فقلـت            : فبكيت، فقـال ـــ لـي ـــ        

اثنتـا عـشرة رايـة مـشتبهة ال         : وكيف ال أبكي وأنت تقول    

ــال    ــصنع؟ ق ــف ن ــن أي فكي ــدري أي م ــمس  : ي ــر إُّـ ش فنظ

يا أبا عبد اهللا ترى هذه الشمس؟       : داخلة َّـ الصفة، فقال   

.»واهللا ألمرنا أب من هذه الشمس: نعم، قال: قلت







 
 

اإلهداء

ن وعنـه   الذي هم فيه خمتلفو   النبأ العظيم و،عمود الدين إىل  

ــذي الفــاروق األعظــموالــصديق األكــرب إىل،مــسؤولون ، إىل ال

إىل يسعد من تواله، وال خييب مـن يهـواه، وال ينـصر مـن عـاداه،             

*أمـــري املـــؤمنني علـــي بـــن أبـــي طالـــب  

ألـتمس بـذلك كمـال املنزلـة عنـد          اهدي هذا اجلهد املتواضع،     

و .يل ولوالدي  امـن   وإغاثـة امللـهوفني   دينـه ةعلـي بنـصر    املن

علـى مـا   ومجيع من يهمـين أمـره ويهمـه أمـري          أحيى   وانعباده،

*حيي عليه موالي علي بن أبـي طالـب           

.على ما مات عليهوإياهم وأموت 

عبدكم يا موالي وسام البلداوي 
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