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The Kitāb al-ʿAẓama about itself

 تاومسلا يف هقلخ ةفصو لجو زع هللا ةمظع هيف باتك اذهف دعبو ۱۰۲
 امم وهو رانلاو ةنجلا ةفصو قئالخلاو ةكئالملا نم ىرثلا تحت امو ضرألاو
 ليربج عم مالسلا هيلع مدآ ىلع ىلاعت هللا لزن امم ةمظعلا باتك يف هركذ
 ىلاعت هللا هزكذ يذلا ملعلا اهيف ضيبألا ريرحلا نم ةناطب يف مالسلا هيلع
 :ىلاعت هلوق ملسو هيلع هللا ىلص لسرملا هّيبن ىلع لزنملا هباتك يف

 يِنوُئِبْنَأَ لاَقَف ِةَكِئاَلملا ىََلع ْمُهَضَرَع َّمُث اَهَّلُك َءاَمْسَألاَ مَدآ َمَّلـََعو ۱۰۳
 اَنَتْمَّلَع اَم َّالا اَنَل َمِْلع َال َكَناَحْبُس اوُلاَق .َنيِقِداَص ْمُتْنُك ْنِإِ ءَالُؤَه ِءاَمْسَأِب
ْ مُهَأَبْنَأ اَّمَلَف ْمِهِئَاْمسَأِب ْمُهْئِبْنَأ ُمَدآَي َلاََق ُ.ميِكَحلا ُميِلَعلا َتْنَأ كَّنِإ
 اَم ُمَلْعَأَوِ ضْرَألاو ِتَاوََمسلا َبَْيغ ُمَْلعَأ يِّنِإْ مُكَلْ لُقَأْ مَلَأ َلاَق ْمِهِئاَمْسَأِب
 .ََنوُمُتْكَت ْمُتْنُك اََموَ نوُدْبُت

 ممألاو نورقلا هارأو لبج دعب ًالبج لابجلا مدآل ّروص ىلاعت هللا ّنإو ۱۰٤
 ام ىلإو ةمايقلا موي ىلا نئاك وه امو ناك امو ةمأ دعب ةمأو نرق دعب اًنرق
 امو نافوطلا ركذو نوكي نأ ديري امو ناك ام لك هملعو ،ىلاعت هللا ءاش
 نأ نوزخملا ملعلا ىلع مالسلا هيلع مدآ يشخف ۱۰٥ .ضرألا هب قرغت
 رانلاب اهخبطو ملعلا اهيلع بتكو نيطلا نم اًحاولأ لمعف بهذي
 يف ليدنملا هل لاقي لبج يف ةعناملا اهل لاقي ةراغم يف اهعدوتساو
 كلتف ۱۰٦ .هظفحب اهظفحي نأ ىلاعت هللا لأسو دنهلا ضرأب بيدنرس
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 ناك اذإف ءاروشاع موي يف ةنسلا ىلا ةنسلا نم الا حتفت ال ةقبطنم ةراغملا
 ةالص نم اًحوتفم لازي الو ىلاعت هللا ةردقب بابلا حتفني ءاروشاع موي
 قبطنا ةراغملا يف وهو سمشلا هيلع تبرغ نمف سمشلا بورغ ىلا حبصلا
 رابخألا تدروف ۱۰۷ .ريثك قلخ اهيف كله دقو اهب لازي الف بابلا هيلع
 نم ةعامج هعمو عضوملا كلذ ىلإ دصقف مالسلا هيلع لايناد ىلإ كلذب
 دغاكلا نم هيلا نوجاتحي ام مهعمو اًبتاك نيعبرأ مهتدع ناكو هذيمالت
 اوقرفتو اولخدف احوتفم اروشاع موي يف عضوملا اوفداصف مالقألاو دادملاو
 نإو سمشلا برغت نأ لبق اوجرخو اودارأ ام عيمج اوبتكو ةراغملا يف
 هترضح املف ۱۰۸ .ساحنلا نم فحص ىلع هعضو مالسلا هيلع لايناد
 .هريغ دي يف رابخألا هذه عقت نأ ىلع ةرسح رسحتو اًفسأ فسأت ةافولا
 يلع وبأ .لصف ۱۰۹ .ايندلا يف اهرشنو اهجرخأو لجو زع هللا فطلف
 لاق رافصلا نب نسح نب جيرف انثدح لاق دمحم نب دمحأ نب ةزمح
 انثدح لاق يلع نب دمحم انثدح لاق صاوخلا دمحم نب ميهاربإ انثدح
 يرصبلا نسح نب نسح نع ميركلا دبع نب هللا دبع نب ديعس نع ديلولا
 بئاؤذ يلو هنع هللا يضر نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ ىلع تلخد :لاق
 يضر نامثع لاقف ۱۱۰ هنع هللا يضر مالس نب هللا دبع هدنعو مالغ انأو
 يف ممألا كلت رشنو قزرلا مهيلع طسبو قلخلا قلخ نم ناحبس هنع هللا
 اهماوهو اهسنإو اهنجو اهريطو اهشحوو اهلبجو اهلهسو اهرحبو اهرب
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 نانحلا نايدلا ناحبسف ايندلا هذه ةعس يف حوريو اودغي لكو اهناتيحو
 نينمؤملا ريمأ اي :مالس نب هللا دبع لاقف ۱۱۱ .ماركإلاو لالجلا وذ نانملا
 مالسلا هيلع لايناد بتك نم نيافدلا بتك نم باتك يدي يف عقو
 كلوق امأو .ءيش لك ىلع هتردقو ىلاعت هللا قلخ ام روكذم هيف تدجو
 لثمك هتاقولخمو ىلاعت هللا كلم يف ايندلا هذه امأف اهتعسو ايندلا يف
:باتكلا اذه يف تدجوو .ءامسلا يف بكاوكلا نيب ريغص بكوك


