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అబ� బ్� �ి��ధ ఖ رضي اهللا عنه 

ఆయనద ప�ర�ష�లల� �టట�దట ఇ�ాల ం �ీవ్ �ంం�ర�. 

రసూల�ల�ల � సలల ల�ల హ్ అల�ౖ�� వసలల ం �్క ��న����ల�, 

మ��ిల ంల �టట�దటట ఖ��ా. ఆయన ప� �త  ��ర� అబ�ద ల�ల � �న 

అ� ఖు��ా ఉ��మన �న ఆ�� అల ఖుర�ీ అ�ె�త్ ర��యల�ల హ్ 

అనుహ  (అల�ల � ఆయనను ఇషటపపడ�ా్) 

ఆయన అంద���న మ�ఖం ్��� ఉంటం వలన పర్ల� ఆయనను 

‘అ�ఖ’ అ� ్��� �ి�ంే�ార�. ఒ్�ా � అమ� �న అలఆఆ 

ర��యల�ల హ్ అనుహ , ‘ఓ రసూల�ల�ల �! ప�ర�ష�లల� ్్� ఎవరంట� 

ఎ్�కవ ఇషటం?’ అ� పరవ త్  మ�హమమ్ సలల ల�ల హ్ అల�ౖ�� వసలల ంను 

పర్నం్�ా, ఆయన ‘అబ� బ్�’ అ� ్�ా�ం�చర�. [బ�ఖ� క & 

మ��ిల ం హ��థు గ�ం��ల�] 

మ�హమమ్ �న �బ�ౖ� �న మ��మ ఇల� ప��ార�: �� �ం��ర ��్� 

ఇల� �ె��ి��ర� – ఒ్�ా � ఒ్ మ��ళ రసూల�ల�ల హ్ సలల ల�ల హ్ 

అల�ౖ�� వసలల ం వదద ్� వ�చ ఏ�ో �షయం గ� �ం� అ����న��, ����� 

ఆయన ్�ా��చ��ర�. � ావ�, ఆ�� ఇల� ప���ం��, ‘ఓ 

రసూల�ల�ల �! ఒ్��ళ ��ను �మమ�న ్ను��నల�్���ే (ఎవ �� 

అప�ా�)?’ ����� ఆయ�ల� ్�ా�ం�చర�: ‘ఒ్��ళ �వ� ననున 
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్ను��నల�్���ే, అబ� బ్� వదద ్� ��ళ�ళ (అపడగ�)’. [బ�ఖ� క & 

మ��ిల ం హ��థు గ�ం��ల�] 

అ� ర��యల�ల హ్ అనుహ  ఇల� �ె��ార�: రసూల�ల�ల � సలల ల�ల హ్ 

అల�ౖ�� వసలల ం � ావ� ఈ సమ�్ంల� ఉ�తమ�ల� అబ� బ్� & 

ఉమ� (ర��యల�ల హ్ అనుహ మ�). 

అదద�� ఇల� ప��ార�: ��ను అల�ల � ��ౖ పరమ��ం ంే�ి 

ంెబ�����నను, ‘అ� ఇల� ప���నట�ల  అంద ��� �ెల�సు. ఇ�� 

మ���ా�� అంట� ���� అ��్ మం�� ఉల�ల ్ంం�ర�. ఎందు్ంట� ���� 

ఆయన ్��ా మ�ిజ దుల�� ��ంబర� ��ౖ నుం�� ప��ార�. �ాబటటట  

(�ప�పడ అ��రా య�ల�� ఉనన) ర�ా�ిద� లను అల�ల � 

శ�ిం్ు�ా్, ఎం� అ్�ఞ నుల� �ార� !! 

అ�జ ���  ఇల� ప��ార�: అబ� బ్� ర��యల�ల హ్ అనుహ  ‘�న 

మృ��ే��న అ�ామ ���త  ఉ���ఆ ర��యల�ల హ్ అ��హ  గ�సుల 

ఇ�ావల� ఒ్��ళ ఆ�� ఒంట ��ా ఆ ప� ంేయల�్ ���ే, �న 

్�మ�ర�పడ అబ�ద ర��మన స�యం �సు���ాల�’ �న 

�ల���మ�ల��రా �ార�.  
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ఆయన రసూల�ల�ల � సలల ల�ల హ్ అల�ౖ�� వసలల ం పర్కన ఖననం 

ంేయబ����ర�. ఆయన �ల రసూల�ల�ల � సలల ల�ల హ్ అల�ౖ�� వసలల ం 

భ�్�ల దగగ ర ఉం్బ��ం��.  

[�ియ�� అనునబల� (ఇబ�న హ్�) మ �య� థ��ద ్ అ�త��ద ్ 

(అదద��), ���� అబ�బఆ అబ� య�య సం్లనం ంే�ార� & 

అనువ��ంం�ర�] 

 

ద

దద
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ఉమ� �న అల ఖ��త  رضي اهللا عنه ్

 ఆయన రసూల�ల�ల � సలల ల�ల హ్ అల�ౖ�� వసలల ం �్క  �ం�ో ��పప 

ఖ��ా, అబ� హ�ాస, ఉమ� �న అల ఖ��త ్ �న ను��ౖల 

ర��యల�ల హ్ అనుహ . ఆయన ��నర 23వ సంవ�సరంల� ్���య�ర�. 

ఫజర నమ�� ్���సుత ననప�పడ, హం�్�పడ ఆయనను �ి��్�త �� 

�������పడ. అబ� బ్� �ి��ధ ఖ ర��యల�ల హ్ అనుహ  ప ��ాల�� �ాలం 

� ావ� ఆయన 10 సంవ�స ాల �ాట� ప ��ా�ంం�ర�. ఎలల ప�పూ 

రసూల�ల�ల హ్ సలల ల�ల హ్ అల�ౖ�� వసలల ం ��ంట అబ� బ్� మ �య� 

ఉమ� ర��యల�ల హ్ అనుహ మ�ల� ్నబ�ే�ార�.  

రసూల�ల�ల � సలల ల�ల హ్ అల�ౖ�� వసలల ం ఇల� �ె��ార�: ‘�్ం�ా, 

అల�ల � ఉమ� �్క ��ల�్��ౖ మ �య� హృదయం��ౖ స��య�న 

ఉంం�పడ.’ 

[���� ఇబ�న ఉమ� & అబ� ధ� ర��యల�ల హ్ అనుహ మ�ల� 

ఉల�ల ్ంం�ర�, అహమ్, � �మ��, అబ� ��ఊ్ గ�ం��లల� సం్లనం 

ంేయబ��ం��, �న స��� అల ్�మ��ల� అల�బ� ర��మహ్ల�ల � 

��� �రా మ��ణ్�ను � ాధ  �ంం�ర�] 

�ల�హ  �న ఉబ�ౖదుల�ల � ర��యల�ల హ్ అనుహ  ఇల� �ె��ార�: ఇ�ాల ం 

�ీవ్ �ం్పంల� ల��� ��్ర్ ంేయపంల� ఉమ� ర��యల�ల హ్ అనుహ  
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�టట�దటట �ాపడ �ాదు. �ా� పరల�్ �ాఫలయం ��సం �ాయశ్�త ల� 

శ��ంంే మ �య� ఆ్ంంే �ా �ల� ఆయన మ� అంద � ్ంట� 

మ�ందుం�ే�ార�.  

స��� బ�ఖ� క హ��థు గ�ంథంల� న�దు ంేయబ��న ్��� �న 

అబ�ద ల�ల � ర��యల�ల హ్ అనుహ  ఉల�ల ఖనల� రసూల�ల�ల హ్ సలల ల�ల హ్ 

అల�ౖ�� వసలల ం ఇల� ప��ార� : 

‘��ను సవరగంల� పర��్సుత ననట�ల  సవయం�ా ్ూ�ాను. ఆగం��! అ్కప 

��ను అబ� �ల�హ  �్క ��రయ అర�� ����ా ను ్ూ�ాను. మ �య� 

��ను అపడగ�ల శబ�ద �న ��, ‘అ���వర�?’ అ� పర్నం్�ా, ‘�ల�ల’ 

అ� ��్� ్�ా�వవబ��ం��. � ావ� ఆవర�ల� ఒ్ మ��ళ ్�ర�చ� 

ఉనన  ా్భవ���న ��ను ్ూ�ాను. ‘ఇ�ెవ ���’ అ� అపడగ�ా, �ార� 

‘ఉమ� ��’ అ� ్�ా�ం�చర�. ��ను ���ల� పర��్ం� ల�పల ఎల� 

ఉం�ో ్ూ��ల� �లం�ను. �ా� ఉమ� �్క �� ా (ఆ�మ��రవం) 

గ�ర�త ్� వ�చం�� (గ�ర�త ్� వ�చ ఆ����య�ను).  అ�� �� ఉమ� 

ర��యల�ల హ్ అనుహ  ఇల� ప��ార�: �� ��లదంపడర లను ్ ��సం 

��యగం ంేయ��ా్, ఓ రసూల�ల�ల �. ఏ �ౖెరయం�� �� ఆ�మ��రవం ్్� 

��పం ్���ం�ం్���న ఆల��ం్గలను?’ 
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మ � సందరభంల� రసూల�ల�ల హ్ సలల ల�ల హ్ అల�ౖ�� వసలల ం ఇల� 

ప��ార�: ‘ఒ్��ళ �� � ావ� ఎవ ���� పరవ త్  వంేచ అవ�ాశం ఉంట�, 

ఆ పరవ త్  ఉమ� అ��య�ాపడ.’ 

[ఉఖబ� �న ఆ�� ంే ఉల�ల ్ం్బ��ం�� & అహమ్, � �మ�� & 

���మ ంేయ ��్ �ం్బ��ం��, & అల�బ� �న స��హ� (327) ల� 

���� హసన �రగ��� ంెం��న���ా వ కగ ్ �ంం�ర�.] 

[�ియ�� అనునబల� (ఇబ�న హ్�) మ �య� థ��ద ్ అ�త��ద ్ 

(అదద��), ���� అబ�బఆ అబ� య�య సం్లనం ంే�ార� & 

అనువ��ంం�ర�] 
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‘ఉ��మన �న అ�ాఫన رضي اهللا عنه 

ఎనుగ�ల సంఘటన ్ ���న ఆర� సంవ�స ాల � ావ� ఉ��మన �న 

అ�ాఫన ర��యల�ల హ్ అనుహ  ్�మంం�ర�. ఖు ���ీయ�లల� 

అ్�ఞ న�ాలంల� ��రవ�య���న���ా పర�ి��ధ  ంెం��న బనూ ఉమయయ� 

వం�ా��� ంెం��న�ార�. ఐదవ �రంల� ఆయన వంశం, రసూల�ల�ల � 

సలల ల�ల హ్ అల�ౖ�� వసలల ం వంశం�� ్ల�సుత ం��. ఆయన ప� �త  ��ర� 

ఉ��మన �న అ�ాఫన అ� అల ఆఆ ఇబ�న ఉమయయ� ఇబ�న 

అబ�ద షషమస ఇబ�న అబద  మ��ఫ. ఆయన ��ల  ��ర� అ ావ ���త  ్� ��జ.  

మ�ాకల� �నన�నంల��� ్దవటం మ �య� �రా యపం ��ర�చ్�నన 

అ� ����ద  మం��ల� ఉ��మన ర��యల�ల హ్ అనుహ  ఒ్ర�. యవవనంల� 

మం� �ాయ�ార���త �ా అ�వృ��ధ  ంెం��ర�. ��టట�ా �ల� ��ల�ల  ఆయన 

అంద �ంే ��ర�ం్బ�ే �ార� మ �య� ఆద �ం్బ�ే�ార�. 

అసమ�న���న �భ లక��ల�, గ��గ��ల� ్��� ఉం�ే�ార�. ఆయన 

��పప ధనవం��లల� ఒ్���ా మ �య� ఉనన�����ా 

ప �గ�ణంపబ����, ఆయన ���యం�� మ �య� అ��్�వ�� 

హ్ం���ా న�ంంే�ార�. ఇ�ాల ంల� పర��్ం్్ మ�ందు ్��� ఆయన 

మృదువ��ా వయవహ �ంంే�ార� మ �య� మం� దయ గల మనసుస�� 

పరవ �తంంే�ార�. ఆయన అ్కరగల�ా �� మ �య� �ర���దలను 

ఆదు్����ార�. ఇబబందులల� ఇర�్�క� ఉనన వయ��త  ్�ాట ల� దూరం 
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ంేయ����� ఎం�ౖె�� ఖర�చ ంేయ����� ��ను�ా�ే�ార�. అ�� ఉ�తమ 

సవ��వం మ �య� స్ పరవరత  వలన మ�ాక పర్ల� ఆయనను ఎం�� 

��ర�ంంే�ార�. ఆయన ఎవ ��� ఏ��పూ �ప��ా వయవహ �ం్ల�ద�, 

ఎల�ంటట ంెపడ ప� ంేయల�ద� మ �య� అ్�ఞ న �ాలంల� పర్ల� 

�ా�ాట ంగపపడ��నన �గ��ల్� ఏ��పూ �ా�ాట ంగ పపల�ద� 

�ెల�పబ��ం��.  

మ�ందు�ా ఇ�ాల ం �ీవ్ �ం�న �ారల� ఉ��మన ర��యల�ల హ్ అనుహ  

్��� ఒ్ర�. ఆయన మ �య� అబ� బ్� ర��యల�ల హ్ అనుహ ల� 

ం�ల� దగగ  � ��న����ల�. అబ� బ్� ర��యల�ల హ్ అనుహ  ఇ�ాల ం 

గ� �ం� ఆయన్� �వ �ం�న ��ంట�� 34 సంవ�స ాల వయసుసల� 

ఇ�ాల ం �ీవ్ �ంం�ర�. 

ఆయనను హ�య ంేయ�ల� ఖ� �న ఉగ��ాదుల� ్��ం��ర ల� 

ప�న��ర�. ఆ సంవ�సరం హజ య��ర ప�రత�న � ావ�, మ���� 

నుం�� అదనప� స�యం  ావటం వలన �ా � ప� ్షట���ం��. అప�పడ 

�ార� ప ��ిథ � �ష�ం�, ఖ��ా వరగం మ �ం��ా బలపప్ మ�ం�ే 

�మ ప��న�ా�న �వర�ా అమల� ంేయ�ల� �శచ�ం్ు్���నర�. 

�ార� ఖ��ా ఇంటటల� ్�రబ��ల� పరయ�నం�, అ��సర�ల మ �య� 

మ��� కనుల �వర పర�ఘటన వలన �ఫలమయ�యర�. � ావ� �ార� 

ఉ��మన ర��యల�ల హ్ అనుహ  ఇంటట� �గలబ�టట����� పరయ�నంం�ర�. 

అరథ ా�ర ��ప దూ��, ఇంటటల� పర��్ం�, �శశబదం�ా ఖు�ఆన ప��సుత నన 
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ఆయన��ౖ ���� ంే�ార�. మ�హమమ్ �న అబ� బ్� ఆయన్� ఏ్ 

�� ంేయల�దు. �ా� అల గ�ి్ ఇబ�న హ�బ �న ంే�ల�� ��పడ ��� 

ఆయన��ౖ ���� ంే�ి��పడ. � ావ� �న ్�త �� ����ం�పడ. ఈ �్ృ� 

దృ�ాయ�న ్ూ�ిన ఆయన ��రయ ���ల��, ఆయనను ర��ం్����� 

పరయ�నం�ం��, �ా� హం�్��� ్�త  ఆ�� ంే� ��రళళను న ������ిం��. 

ఆ ఉగ��ాదులల�� ఒ్పడ �వ ��� ఆయనను హ�య ంే�ాపడ. 

ఉగ��ాదుల� ఆయన ఇంటట� మ �య� అ్క�� బ�ౖ��ల మ�ల ను 

�ో్ు్���నర�. ఇనన �ల�ల �� వ ఇనన ఇల�ౖ��  ా�ఊన. 

ఇ�� �్��ారం, ��నర 35వ సంవ�సరం (���. శ. 656), దుల హజ ��ల 

18వ �ే��న ్ ���ం��.  

్ుట�ట మ�టటట  ఉనన ఆ ఉగ��ాదుల� ఖ��ా మృ��ే��న ఎవ � ్ంట� 

పప్�ం�� ఖననం ంే��ందు్� అనుమ�ంం�ర�. �వ ��� ఆయన 

సవ్చ���న మ �య� ప��ర���న మృ��ేహం  ా�ర సమయంల� 

ఖననం ంేయబ��ం��. అందుల� ��ందర� పర్ల� �ాల�గ ��నర�.  

ఈ దురదృషట  మ �య� బ���్ర సంఘటన మ�పవ ఖ��ా ఉ��మన 

�న అ�ాఫన న����న, ఆయన 80వ ఏట అం�ం ంే�ిం��. 

�సస�ేహం�ా ఇ�� ఒ్ ఉ�తమ స�� �్క ఉ�తమ న��ం. ఆయన 

అల�ల � మ�రగంల� �న ఆ�మను, సంపదను సమ �పం్ు్��, �వ ��� 

సవయం�ా బ� అయ�యర�. �����ౖ మ��ిల ంల� �మ బ�ధను వయ త్ం 
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ంేయపం మ � �� � �గల ల�దు. ఈ��టట�� ్��� ��� పర���ా�న 

మ��ిల ం పరపం్ం ్�ఞ ప్ం ంేసు్�ంట�ం��.  

[ఇబ�న ్���, అ�త బ� క, అసుసయ�� మ �య� ఇ�ర ్ ��ర�ార�ల 

ర్నల నుం�� �య�ర� ంేయబ��న ఖుల�ప��  ా�ి��న న�� ్ ��ర , 

��రల మ��ర�] 

 

ద

దద
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అ� ఇబ�న అ� ���్ رضي اهللا عنه 

ఆయన ప� �త  ��ర� అ� ఇబ�న అ� ���్ (అబ�ద  మ��ఫ) ఇబ�న 

అబ�ద ల మ��త �్ (��ౖబ�) ఇబ�న ��ిమ (అల మ��కర�) ఇబ�న ఖు��ౖ 

( �్్ౖ) ఇబ�న ��ల�్ ఇబ�న మ�ర�� ఇబ�న ల���� ఇబ�న �ా�్ ఇబ�న 

�ి�� ఇబ�న మ��క ఇబ�న న ర్ ఇబ�న ����న�.  

అ� ర��యల�ల హ్ అనుహ  ��ల  ��ర� �ా�మ� ���త  అస్ ఇబ�న ���ామ 

ఇబ�న అబ�ద  మ���ఫ ఇబ�న ఖు��ౖ. ఆ�� ��ి్య వంశంల� 

్�మం�న �దటట �పడ  అ� అంట�ర�. ఆ�� ఇ�ాల ం �ీవ్ �ం�ం�� 

మ �య� హ్ర్ ంే�ి మ����్� ంేర�్�ం��.  

సవరగంల� పర��్�ాత ర�� �భ�ారతను రసూల�ల�ల � సలల ల�ల హ్ అల�ౖ�� 

వసలల ం �ె��ిన ��రలల� ఒ్ర� ��ర� ్��� ఉం��. సమ�ల�్నల� ్ ��� 

ఆర�గ�ర� సభ�యల ్�ట�ల� ఆయన ్��� ఒ్ర�.  

ఆయన నల�ప� రంగ�, ��దద  ్ళళ, ��దద  ��టట , బటట�ల, �ా��ర� ఎ��త  

్ంట� ��ంంెం ఎ్�కవ ఎ��త , ��� వర్� ఉం��న దటట���న గపడం ్��� 

ఉం�ే�ార�. �����ౖ మ �య� భ�్�ల��ౖ ఉనన ��ంట�ర ్� బ��ా దటటం�ా 

ఉం�ే�.  
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ఇ�ాల ం �ీవ్ �ం�న �దటట �ా �ల� అ� ర��యల�ల హ్ అనుహ  ్��� 

ఉ��నర�. ����ప� ఏపడ ఏళళ వయసుసల� ఆయన ఇ�ాల ం 

�ీవ్ �ంం�ర�. మ ����న ఉల�ల ఖనలల� ఎ����, ���మ��, ప��, 

పద��ంపడ, ప��నంపడ, పదమ�పడ, ప��నల�గ�, ప����ను ల�్ 

పద�ర� ఏళళ �� �కనబ��ం��. మహమ�, ఖ���� మ �య� అల హసన 

ల ఆ��రం�ా ఆయన పద�ర� సంవ�స ాల వయసుసల� ఇ�ాల ం 

�ీవ్ �ంం�ర� అబ�ద ల ర్�క �ె��ార�.  

అ� ర��యల�ల హ్ అనుహ  ఇం� �నన వయసుసల� �ీవ్ �ం్����� ఒ్ 

�ార�ం ఏ�టంట� అపపటట ్ర�వ� �ాలం వలన ఆయన 

రసూల�లల�ల � సలల ల�ల హ్ అల�ౖ�� వసలల ం సంరక�ల� ఉం����ర�. 

రసూల�ల�ల హ్ సలల ల�ల హ్ అల�ౖ�� వసలల ం ఆయన సంరక� బ�ధయ�ను 

ఆయన �ం��ర అంట� �న బ�బ�� నుం�� �సు్���నర�. ఎప��ౖె�ే 

వ�� (��వయ�ా�ణ) అవ� �ం�ం�ో, అప�పడ ఆయన ��రయ ఖ�్� 

ర��యల�ల హ్ అ��హ  మ �య� అ� ర��యల�ల హ్ అనుహ  �� �ాట� ఇ�ర 

్�ట�ంబ సభ�యల� ఇ�ాల ం �ీవ్ �ంం�ర�.  

ఖ��ా�ా ఆయన ఎం్ు��బ��నప�పడ అపపటట ప ��ిథ ��లను సపషటం�ా 

�వ �సూత  ఒ్ మ�ఖయ���న ఉప��య�ా�న ఇం�చర�. మ��ిల ంల్� అల�ల � 

అవ� �ంప �్�ిన ఖు�ఆన గ� �ం� ్�ఞ ప్ం ంేసూత  ఆయన �న 

పరసం�ా�న �దల� ��ట�ట ర�. � ావ� మం� పనుల� ంేయమ� 

మ �య� ంెపడ నుం�� దూరం�ా ఉంపమ� �ి�ం�ర�. ప ��ిథ ��ల 
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�వర�ను గమ�ం�, ఆయన ఖ��ా పద�� �ీవ్ �ం్పంల� ఆలసయం 

ంేయల�దు.  

ఆ సమయంల� ఆయన  �ంపడ అ� మ�ఖయ���న �షయ�లను 

ప �షక �ం్వల�ి ఉం��ం��. �దటట�� �్చల����ా �ర�గ���, 

అ్కప ��ౖ�్పరం�ా �మను �ం�న బలవం��ల� ల�్��వపం వలన 

���త  ఖ��ా �ా � ��ౖ ఎల�ంటట ్ ాయ �సు��ప�� దృఢ���న ��ావసం�� 

ఉనన ఉ��మన ఇబ�న అ�ాఫన ర��యల�ల హ్ అనుహ  హం�్�లను  

్��ం్పం. ఉ��మన ర��యల�ల హ్ అనుహ  ��ౖ �ర�గ�బ�ట�ల� �ాల�గ న� 

పర� వయ��త , ��ంట�� ���త  ఖ��ా ఆ �ా�ా��మల�ౖన హం�్�ల్� 

వయ� �్ం�ా ్��న���న ్రయ �సు���ాల� ఒ�త �� ంేయ�ా�ార�.  

అ� ర��యల�ల హ్ అనుహ  మ �య� ఖ� �నయ�ల మధయ ్రచ ్ ���ం��. 

ఫ��ం�ా ����ప� 8,000 మం�� అ� ర��యల�ల హ్ అనుహ  ��ౖప� 

వంేచ�ార� మ �య� 4,000 �మ �ాదన ��ౖ�� ఉం�����, ఆయన�� 

య�దధం ంే�ార�. అందుల� ఆయన �ా �� ���త �ా ఓ��ంం�ర�. 

����దమం�� మ��ర�� �రా ��ల�� ��ిపం్ు��గ��ార�. మ ���ౖప� అ� 

ర��యల�ల హ్ అనుహ  ��ౖప� ��వలం 7 ల�్ 8 మం�� మ��ర�� 

్���య�ర�. ఈ నహ ావన య�దధం ��నర 38వ సంవ�సరం, 

బ��ాద దు్� ఆ��నయ ��శల� ్ ���ం��. అ��ే ���ల� �రా ��ల�� 

����న ఆ ����ద  మం�� �� �వర� �రా ం��లల� �ాయ�ిం�, �న 

�ష���ాలను పర్లల� �సత  �ంప �్�ార�. అల� �ార� ఒ్ ��రఘ�ాలం 
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వర్� �మ �ప�పడ పరం� ా�న ��న�ా��సూత , ��ందర� పర్లను 

పర����ం ంేయగ��ార�.  

మ��య� ర��యల�ల హ్ అనుహ �� అ� ర��యల�ల హ్ అనుహ  �ాం� 

ఒపపందం ంేసు్�నన (��నర 40వ సం�సరం) ��ంట��, అబ�ద ర��మన 

ఇబ�న మ�లజమ, అల బ ాక ఇబ�న అబ�ద ల�ల � మ �య� అమ� ఇబ�న 

బక� అ�� మ�గ�గ ర� ఖ� �నయ�ల� ఒ్ ం�ట సమ���శ�����ర�. �ార� 

పర్ల �షయ�ల� ్ �చం్ు్���నర�, ప ��ాల్�ల ������న 

�మ �శం్ు్���నర�, నహ ావన ల� ్����న �మ వరగ  పర్ల 

గ� �ం� బ�ధ ప����ర�. �ారందర� క�ం్బ��ల� �రా  �థంం�ర�. 

� ావ� అల ్��య మ�ిజ ్ ల� ఫజర నమ�� ంేయ����� ఇంటట 

నుం�� బయల� �ే �న అ� ర��యల�ల హ్ అనుహ ను ్�త �� ����� హ�య 

ంేయపంల� ఇబ�న మ�లజమ సఫ�్ృ��పయ�యపడ. ్�������టట�� 

అ� ర��యల�ల హ్ అనుహ  వయసుస 63 సంవ�స ాల�. 

[ఇబ�న ్���, అ�త బ� క, అసుసయ�� మ �య� ఇ�ర ్ ��ర�ార�ల 

ర్నల నుం�� �య�ర� ంేయబ��న ఖుల�ప��  ా�ి��న న�� ్ ��ర , 

��రల మ��ర�] 
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