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అబ� బకర �ి ��ధ ్ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ఆయన

ప�ర�ష�లల�

రసూల�ల�ల ్

సలల ్ల�ల్

�టట ్�ద
అల�ౖ ��

వసలల ్

ఇ�ాల్
�కక

�ీవ ్క�� ం��ర.
��న ్� �త�ల,

మ��ిల ్ం �టట ్�దట ఖ��ా. ఆయన ప���త �� ర� అబ�ద ్ల�ల �న
అ� ఖు��ా ఉ��మ్ �న ఆ�ర అల ఖుర�ీ అ�ెత � ్ ర�� య ల�ల ్హ
అనుహ (అల�ల ్ ఆయనను ఇషట ్పడ��ా)
ఆయన అంద��� న మ�ఖం క��� ఉంటం వలన పర ్ జల ఆయనను
‘అ�ఖ’ అ� క��� �ి � �ే �ార�. ఒక�ా�� అమర �న అల్ఆ
ర�� య ల�ల ్హ అనుహ , ‘ఓ రసూల�ల�ల ్! ప�ర�ష�లల� �క� ఎవరంట�
ఎక�క్ ఇషట ్ ?’ అ� పర ్వక మ�హమమ్ సలల ్ల�ల్ అల�ౖ �� వసలల ్ంన
పర ్�న్ంచ, ఆయన ‘అబ� బకర’ అ� జ�ా���చ్ర. [బ�ఖ��� &
మ��ిల ్ హ�� థు గ�ం ��ల�]
మ�హమమ్ �న �బ�ౖ ర �న మ��మ ఇల� ప��ార�: �� తం��ర ��క�
ఇల� �ె � �ి ��ర� – ఒక�ా�� ఒక మ�� ళ రసూల�ల�ల ్హ సలల ్ల�ల్
అల�ౖ �� వసలల ్ వదద ్క వ�చ ఏ�ో �షయం గ���ం � అ�� �� న �� , �����
ఆయన

జ�ా��చ్��ర.

త�ావ్,

ఆ��

ఇల�

ప���ం �� ,

‘ఓ

రసూల�ల�ల ్! ఒక�� ళ �� ను �మమ్� కను��నల�క���ే (ఎవ�� �
అడ�ా�)?’ ����� ఆయ�ల� జ�ా���చ్ర: ‘ఒక�� ళ �వ� ననున
2

కను��నల�క���ే , అబ� బకర వదద ్క �� ళ�ళ (అడ�గ�)’. [బ�ఖ��� &
మ��ిల ్ హ�� థు గ�ం ��ల�]
అ� ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ఇల� �ె � �ార�: రసూల�ల�ల ్ సలల ్ల�ల్
అల�ౖ �� వసలల ్ త�ావ్ ఈ సమ�జంల� ఉతత ్మ�ల అబ� బకర &
ఉమర (ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ్మ).
అదద ్�

ఇల�

ప��ార�:

�� ను

అల�ల ్

��ౖ

పర ్మ �ణ

�ే �ి

�ె బ�త���న్న, ‘అ� ఇల� ప��� న ట�ల అంద�� �� �ె ల�సు. ఇ��
మ�త�ా�ర అంట� �� � � అ�� క మం�� ఉల�ల ్�ం��ర. ఎందుకంట� �� � �
ఆయన క��ా మ�ిజ ్దుల� ��ం బర� ��ౖ నుం�� ప��ార�. �ాబటట �
(తప�డ�

అ��ార ్య�ల�

ఉనన)

ర�ా�ి ద హ

లను

అల�ల ్

శ�ిం చు�ాక, ఎంత అజ�ఞ ్నుల �ార� !!
అ�జ ్�� ఇల� ప��ార�: అబ� బకర ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ‘తన
మృత�ే � �న

అ�ామ ���త

ఉ��� స ర�� య ల�ల ్హ అ��హ

గ�సుల

ఇ�ావ్ల ఒక�� ళ ఆ�� ఒంట�� �ా ఆ ప� �ే య ల�క ���ే , తన
క�మ�ర�డ�

అబ�ద ్ర��మ

స�యం

�ల���మ�ల��ార ్�ార.
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�సు���ాల�’

తన

ఆయన రసూల�ల�ల ్ సలల ్ల�ల్ అల�ౖ �� వసలల ్ పర ్కక ఖననం
�ే య బ�� ��ర�. ఆయన తల రసూల�ల�ల ్ సలల ్ల�ల్ అల�ౖ �� వసలల ్
భ�జ�ల దగగ ్ ఉంచబ��ం �� .
[ �ి య�ర అనున్బల ( ఇబ�న హజర ) మ�� య� థ��ద ్ అతత ్��ద
( అదద ్� ), �� � � అబ�బ్ అబ� య�య సంకలనం �ే �ార� &

అనువ��ం ��ర� ]
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ఉమర �న అల ఖ��త ్ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ఆయన రసూల�ల�ల ్ సలల ్ల�ల్ అల�ౖ �� వసలల ్ �కక ��ం �ో ��పప
ఖ��ా, అబ� హ�ాస, ఉమర �న అల ఖ��త ్ �న ను��ౖ ల
ర�� య ల�ల ్హ అనుహ . ఆయన �� �ర 23వ సంవతస్రంల చ���య�ర�.
ఫజ్ నమ�� చ�� � సుత ్నన్ప�, హంతక�డ� ఆయనను �ి �� క �త ్�
���� � ��డ�. అబ� బకర �ి �ధ � ్ ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ప�� �ాల�� �ాలం
త�ావ్ ఆయన 10 సంవతస్�ా �ాట� ప�� �ా�ం��ర�. ఎలల ్ప�డ
రసూల�ల�ల ్హ సలల ్ల�ల్ అల�ౖ �� వసలల ్ ��ం ట అబ� బకర మ�� య�
ఉమర ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ్మ�ల కనబ�ే �ార�.
రసూల�ల�ల ్ సలల ్ల�ల్ అల�ౖ �� వసలల ్ ఇల� �ె � �ార�: ‘�జం�ా,
అల�ల ్ ఉమర �కక ��ల�క��ౖ మ�� య� హృదయం��ౖ స��య్�
ఉం��డ�.’
[�� � � ఇబ�న ఉమర & అబ� ధర ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ్మ�ల
ఉల�ల ్�ం��ర, అహమ్, ���మ ్� , అబ� ��ఊద గ�ం ��లల� సంకలనం
�ే య బ��ం �� , తన స�� హ అల జ�మ��ల� అల�బ్ ర�� మ హ�ల�ల ్
�� � �ార ్మ�ణ �కతన ��ాధ ్�� ం��ర]
తల�హ �న ఉబ�ౖ దుల�ల ్ ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ఇల� �ె � �ార�: ఇ�ాల్
�ీవ ్క��ంచడంల ల��� �� జర ్ �ే య డంల� ఉమర ర�� య ల�ల ్హ అనుహ
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�టట ్�దట �ాడ� �ాదు. �ా� పరల�క �ాఫలయ్ ��సం �ాయశక�త ్ల
శ� �ం�ే

మ�� య�

ఆ�ం�ే

�ా�� ల�

ఆయన

మ�

అంద��

కంట�

మ�ందుం�ే �ార�.
స�� హ బ�ఖ��� హ�� థు గ�ం థంల� న�దు �ే య బ�� న జ��ర �న
అబ�ద ్ల�ల ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ఉల�ల ్ఖనల రసూల�ల�ల ్హ సలల ్ల�ల్
అల�ౖ �� వసలల ్ ఇల� ప��ార� :
‘�� ను సవ్రగ్ం పర ్� ��సుత్నన్ సవ్యం� చూ�ాను. ఆగం�� ! అకక్
�� ను అబ� తల�హ �కక ��రయ అర�� ��� �ా ను చూ�ాను. మ�� య�
�� ను అడ�గ�ల శబ�ద ్� ��, ‘అత�� వ ర�?’ అ� పర ్�న్ంచ, ‘�ల�ల’
అ� ��క� జ�ా�వవ్బ��ం� . త�ావ్ ఆవరణల� ఒక మ�� ళ క�ర�చ్
ఉనన �ాజభవ���న �� ను చూ�ాను. ‘ఇ�ె వ �� �� ’ అ� అడ�గ�ా, �ార�
‘ఉమర �� ’ అ� జ�ా���చ్ర. �� ను ���ల� పర ్� ��ం ల�పల ఎల�
ఉం�ో చూ��ల� తల��ను. �ా� ఉమర �కక �� �ా (ఆతమ్��రవ)
గ�ర�త ్క వ�చ్ం� (గ�ర�త ్క వ�చ ఆ�� ��య�ను).

అ�� �� ఉమర

ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ఇల� ప��ార�: �� త�ల ్దండ�ర్ల � ��సం
��య్గ �ే య��ాక, ఓ రసూల�ల�ల ్. ఏ �ై రయ్ం� �� ఆతమ్��రవ �క�
��పం క���ం �ంచ���న ఆల��ంచగలను?’

6

మ�� సందరభ్ంల రసూల�ల�ల ్హ సలల ్ల�ల్ అల�ౖ �� వసలల ్ ఇల�
ప��ార�: ‘ఒక�� ళ �� త�ావ్ ఎవ��� �� పర ్వక వ�ేచ అవ�ాశం ఉంట� ,
ఆ పర ్వక ఉమర అ��య ్�ాడ.’
[ఉఖబహ �న ఆ�ర �ే ఉల�ల ్�ంచబ��ం� & అహమ్, ���మ ్� &
��� మ �ే య �� క��ం చబ��ం �� , & అల�బ్ తన స�� హ హ (327) ల�
�� � � హసన తరగ��� �ెం �� న �� �ా వ��గ ్క�� ం��ర.]
[ �ి య�ర అనున్బల ( ఇబ�న హజర ) మ�� య� థ��ద ్ అతత ్��ద
( అదద ్� ), �� � � అబ�బ్ అబ� య�య సంకలనం �ే �ార� &

అనువ��ం ��ర� ]
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‘ఉ��మ్ �న అ�ాఫ్ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ఎనుగ�ల సంఘటన జ�� �� న ఆర� సంవతస్�ా త�ావ్ ఉ��మ్ �న
అ�ాఫ్

ర�� య ల�ల ్హ

అనుహ

జ�మ్ం��ర.

ఖు��� �ీ య�లల�

అజ�ఞ ్న�ాలంల ��రవ�య��� న �� �ా పర ్�ి� �ెం �� న బనూ ఉమయయ్
వం�ా��� �ెం �� న �ార�. ఐదవ తరంల� ఆయన వంశం, రసూల�ల�ల ్
సలల ్ల�ల్ అల�ౖ �� వసలల ్ వంశం�� కల�సుత్ం� . ఆయన ప���త �� ర�
ఉ��మ్ �న అ�ాఫ్ అ� అల ఆస ఇబ�న ఉమయయ్ ఇబ�న
అబ�ద ్ష ష్ ఇబ�న అబద మ��ఫ. ఆయన త�ల �� ర� అ�ావ ���త క���� జ .
మ�ాక్ల �నన్తనంల�� చదవటం మ�� య� �ార ్యడ �� ర�చ్క�న
అ� ����ద మం�� ల� ఉ��మ్ ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ఒకర�. యవవ్నంల
మం� �ాయ్�ార� �త త్ అ�వృ��ధ �ెం ��ర�. ��ట� �ా�� ల� �� లల � ఆయన
అంద�� �ే

��ర�ంచబ�ే

�ార�

మ�� య�

ఆద��ం చబ�ే �ార�.

అసమ�న��� న �భ లకష్ణ�, గ�ణగణ�ల� క��� ఉం�ే �ార�. ఆయన
��పప

ధనవంత�లల�

ప�� గ ణ�ంపబ�� ��,

ఒక�� �ా

ఆయన

��� యం��

మ�� య�
మ�� య�

ఉనన్త�� ��
అణ�క�వ��

హ�ం���ా ��ం�ే �ార�. ఇ�ాల్ంల పర ్� ��ంచ మ�ందు క��� ఆయన
మృదువ��ా వయ్వహ�� ం�ే�ార మ�� య� మం� దయ గల మనసుస్�
పర ్వ�త్ం
� �ే�ా.

ఆయన

అకక్రగల�ా� �

మ�� య�

�ర��� ద లను

ఆదుక��� �ార�. ఇబబ్ందులల ఇర�క�క్ ఉనన వయ్�� క�ాట ్ల దూరం
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�ే య ����� ఎం�ై �� ఖర�చ �ే య ����� �� ను�ా�ే �ార�. అత� ఉతత ్
సవ్��వ మ�� య� సత పర ్వర వలన మ�ాక పర ్ జల ఆయనను ఎం��
��ర�ం�ే �ార�. ఆయన ఎవ�� �� ఏ��డూ తప��ా వయ్వహ��ంచల�ద ,
ఎల�ంట� �ె డ� ప� �ే య ల�ద� మ�� య� అజ�ఞ ్ �ాలంల� పర ్ జల
�ా�ాట్ంగపడ�త�న

�గ� � లక�

ఏ��డూ

�ా�ాట్ం

పడల�ద�

�ె ల�పబ��ం �� .
మ�ందు�ా ఇ�ాల్ �ీవ ్క��ం� �ారల� ఉ��మ్ ర�� య ల�ల ్హ అనుహ
క��� ఒకర�. ఆయన మ�� య� అబ� బకర ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ్ల
��ల� దగగ ్� ��న ్� �త�ల. అబ� బకర ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ఇ�ాల్
గ���ం � ఆయనక� �వ��ం �న ��ం ట�� 34 సంవతస్�ా వయసుస్ల
ఇ�ాల్ �ీవ ్క�� ం��ర.
ఆయనను

హతయ

�ే య�ల�

ఖ��� �

ఉగ� �ాదుల�

క�తం��ర ్ల

ప�న్��ర. ఆ సంవతస్ర హజ య�తర ప�రత ్� త�ావ్, మ�� ��
నుం�� అదనప� స�యం �ావటం వలన �ా�� ప� కషట ్���ం� . అప�డ�
�ార� ప�� �థ ి ్ �ష�ం�, ఖ��ా వరగ ్ మ��ం త�ా బలపడక మ�ం�ే
తమ ప��న్�ా� తవ్ర� అమల� �ే య�ల� �శచ్�ంచుక���న్.
�ార� ఖ��ా ఇంట� ల� జ�రబ��ల� పర ్య�న్ , అ��స్ర� మ�� య�
మ�����నుల �వర పర ్�ఘట వలన �ఫలమయ�య్ర. త�ావ్ �ార�
ఉ��మ్ ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ఇంట� � తగలబ� టట ్���� పర ్య�న్ం��.
అరథ ్�ా� ��డ దూ�� , ఇంట� ల� పర ్� ��ం , �శశ్బద్ం ఖుర్ఆ ప�� సత ు ్న
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ఆయన��ౖ ���� �ే �ార�. మ�హమమ్ �న అబ� బకర ఆయనక� ఏ�
�� �ే య ల�దు. �ా� అల గ�ి � ఇబ�న హర్ తన �ే � ల�� ��డడ ్��
ఆయన��ౖ ���� �ే �ి ��డ�. త�ావ్ తన క�త ్� ���� ��డ�. ఈ �కృత
దృ�ాయ్� చూ�ి న ఆయన ��రయ ���ల�హ, ఆయనను ర��ం చ�����
పర ్య�న్ం�ం , �ా� హంతక��� క�త ఆ�� �ే � ��ర ్ళళ్ న�� �� �� �ిం �� .
ఆ

ఉగ� �ాదులల��

ఒకడ�

�వ�� ��

ఆయనను

హతయ

�ే �ాడ�.

ఉగ� �ాదుల� ఆయన ఇంట� � మ�� య� అకక్� బ�ౖ త�ల మ�ల ను
�ోచుక���న్ర. ఇనన �ల�ల ్� వ ఇనన ఇల�ౖ �� �ా�ఊన.
ఇ�� �క� �ారం, �� �ర 35వ సంవతస్ర (��� . శ. 656), దుల హజ �� ల
18వ �ే �� న జ�� ��ం �� .
చుట�ట ్మ�ట� ఉనన ఆ ఉగ� �ాదుల� ఖ��ా మృత�ే � �న ఎవ�� కంట�
పడక�ం�� ఖననం �ే ��ం దుక� అనుమ�ం��ర�. �వ�� �� ఆయన
సవ్చఛ్� � మ�� య� ప�తర ్� � మృత�ే హం �ా�ర సమయంల�
ఖననం �ే య బ��ం �� . అందుల� ��ందర� పర ్ జల �ాల�గ ్��న్.
ఈ దురదృషట మ�� య� బ���కర సంఘటన మ�డవ ఖ��ా ఉ��మ్
�న

అ�ాఫ్

�����న,

ఆయన

80వ

ఏట

అంతం

�ే �ిం �� .

�సస్�ేహం� ఇ�� ఒక ఉతత ్ స�� �కక ఉతత ్ ��తం. ఆయన
అల�ల ్ మ�రగ ్ంల తన ఆతమ్న, సంపదను సమ��ప్ంచుక�, �వ�� ��
సవ్యం� బ� అయ�య్ర. �� � ��ౖ మ��ిల ్ంల తమ బ�ధను వయ్కత
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�ే య డం మ�� ���� �గల ల�దు. ఈ��ట� �� క��� �� � పర ్���ా�
మ��ిల ్ పర ్పంచ జ�ఞ ్పక �ే సుక�ంట�ం�� .
[ ఇబ�న క�� ర , అతత ్బ�� , అసుస్య� మ�� య� ఇతర చ�� తర ్�ార�

రచనల నుం�� తయ�ర� �ే య బ�� న ఖుల�ప్� �ా�ి �� న ��త చ�� తర ,
��రల మ��రహ ]
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అ� ఇబ�న అ� ���బ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ఆయన ప���త �� ర� అ� ఇబ�న అ� ���బ (అబ�ద మ��ఫ) ఇబ�న
అబ�ద ్ మ�తత ్� (��ౖ బ�) ఇబ�న ��ి మ (అల మ��� ర హ) ఇబ�న ఖు��ౖ
(జ�ౖ ద ) ఇబ�న �� ల�బ ఇబ�న మ�ర� హ ఇబ�న ల���� ఇబ�న �ా�బ ఇబ�న
�ి హ్ ఇబ�న మ��క ఇబ�న నద్ ఇబ�న �� ��నహ.
అ� ర�� య ల�ల ్హ అనుహ త�ల �� ర� �ా�మ� ���త అసద ఇబ�న �� �ామ
ఇబ�న అబ�ద మ���ఫ ఇబ�న ఖు��ౖ . ఆ�� ��ి � య వంశంల�
జ�మ్ం� �దట� �డడ అ� అంట�ర�. ఆ�� ఇ�ాల్ �ీవ ్క��ం�ం�
మ�� య� హజర ్ �ే �ి మ�� ��క� �ే ర�క�ం�� .
సవ్రగ్ం పర ్� � ��ాత్ర �భ�ారత ్న రసూల�ల�ల ్ సలల ్ల�ల్ అల�ౖ ��
వసలల ్ �ె � �ి న �� రల ్ల ఒకర� �� ర� క��� ఉం�� . సమ�ల�చనల� జ�� ��
ఆర�గ�ర� సభ�య్ క�ట� ల� ఆయన క��� ఒకర�.
ఆయన నల�ప� రంగ�, �� దద కళళ, �� దద ��టట , బటట ్త, �ా��రణ ఎత�
త
కంట� ��ం�ెం ఎక�క్ ఎత�
త , ��� వరక� ఉం�� న దటట ్�� � గడడ ్ క���
ఉం�ే �ార�. �����ౖ మ�� య� భ�జ�ల��ౖ ఉనన ��ం ట�ర ్క బ��ా దటట ్ం�
ఉం�ే � .
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ఇ�ాల్ �ీవ ్క��ం� �దట� �ా�� ల� అ� ర�� య ల�ల ్హ అనుహ క���
ఉ��న్ర.

����ప�

ఏడ�

ఏళళ

వయసుస్ల

ఆయన

ఇ�ాల్

�ీవ ్క�� ం��ర. మ�� ���న ఉల�ల ్ఖనలల ఎ���� , ���మ్� , ప�� ,
పద��ండ�, ప��న్ండ, పదమ�డ�, ప��న్ల�గ, ప�� �� ను ల�క
పద�ర� ఏళళ �� ��క్నబ��ం� . మహమ్, ఖ���� మ�� య� అల హసన
ల ఆ��రం�ా ఆయన పద�ర� సంవతస్�ా వయసుస్ల ఇ�ాల్
�ీవ ్క�� ం��ర అబ�ద ్ రజ�క �ె � �ార�.
అ� ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ఇంత �నన వయసుస్ల �ీవ ్క��ంచ���� ఒక
�ారణం

ఏ�టంట�

అపప్ట

కర�వ�

�ాలం

వలన

ఆయన

రసూల�లల�ల ్ సలల ్ల�ల్ అల�ౖ �� వసలల ్ సంరకష్ణ ఉం�� ��ర�.
రసూల�ల�ల ్హ సలల ్ల�ల్ అల�ౖ �� వసలల ్ ఆయన సంరకష బ�ధయ్తన
ఆయన తం��ర అంట� తన బ�బ�� నుం�� �సుక���న్ర. ఎప��ై �ే
వ�� (�� వయ్�ాణ ) అవత��ం �ం�ో, అప�డ� ఆయన ��రయ ఖ�జ�
ర�� య ల�ల ్హ అ��హ మ�� య� అ� ర�� య ల�ల ్హ అనుహ �� �ాట� ఇతర
క�ట�ంబ సభ�య్ల ఇ�ాల్ �ీవ ్క�� ం��ర.
ఖ��ా�ా ఆయన ఎంచు��బ�� న ప�డ� అపప్ట ప�� �థ ి ్త�లన సప్షట్ం
�వ�� సత ూ ఒక మ�ఖయ్�� � ఉప��య్�ా� ఇ��చ్ర. మ��ిల ్ంలక అల�ల ్
అవత��ం పజ� �ి న ఖుర్ఆ గ���ం � జ�ఞ ్పక �ే సత ూ ఆయన తన
పర ్సం�ా� �దల� �� టట � ్ర. త�ావ్ మం� పనుల� �ే య మ�
మ�� య� �ె డ� నుం�� దూరం�ా ఉండమ� �ి � ��ర�. ప�� �థ ి ్త�
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�వర ్తన గమ�ం�, ఆయన ఖ��ా పద�� �ీవ ్క��ంచడంల ఆలసయ్
�ే య ల�దు.
ఆ సమయంల� ఆయన ��ం డ� అ� మ�ఖయ్�� � �షయ�లను
ప�� షక్��ంచవల� ఉం��ం �� . �దట� �� �చచ్ల�� �� �ర�గ�త�,
అకక్ ��ౖ � కపరం�ా తమను �ం�న బలవంత�ల� ల�క��వడం వలన
��తత ఖ��ా �ా�� ��ౖ ఎల�ంట� చ�ాయ �సు��డ�� దృఢ��� న ��ావ్సం�
ఉనన ఉ��మ్ ఇబ�న అ�ాఫ్ ర�� య ల�ల ్హ అనుహ హంతక�లను
���ం చడం. ఉ��మ్ ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ��ౖ �ర�గ�బ�ట�ల� �ాల�గ ్న
పర ్ వయ్�� , ��ం ట�� ��తత

ఖ��ా ఆ �ా�ాత�మ్ల�ౖ హంతక�లక�

వయ్�� �కం� క�� న ��� న చరయ �సు���ాల� ఒ�త ్� �ే య �ా�ార�.
అ� ర�� య ల�ల ్హ అనుహ మ�� య� ఖ��� � య�ల మధయ చరచ జ�� ��ం �� .
ఫ�తం�ా ����ప� 8,000 మం�� అ� ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ��ౖ ప�
వ�ేచ ్�ార మ�� య� 4,000 తమ �ాదన ��ౖ �� ఉం�� ���, ఆయన��
య�దధ ్ �ే �ార�. అందుల� ఆయన �ా�� � �త�
త ్� ఓ��ం ��ర�.
����ద ్మం� మ�తర ్� �ార ్ణ�ల� త�ిప్ంచు��గ��ార. మ����ౖ ప� అ�
ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ��ౖ ప� �� వ లం 7 ల�క 8 మం�� మ�తర ్�
చ���య�ర�.

ఈ

నహ�ావ్

య�దధ ్

�� �ర

38వ

సంవతస్ర,

బ��ాద ్దుక ఆ��న ్ �� శ ల� జ�� ��ం �� . అ��ే �� � ల� �ార ్ణ�ల�
��� � న

ఆ

����ద

మం��

�� ��వ ్ర

�ార్ం��లల

�ాయ్�ిం,

తన

�ష���ాలను పర ్ జలల �సత ్��ంపజ ��ార. అల� �ార� ఒక �� రఘ ్�ాల
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వరక� తమ తప�డ� పర ్���ా� ��న�ా�� సత ూ , ��ందర� పర ్ జలన
పర ్���త �ే య గ��ార�.
మ��య� ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ్� అ� ర�� య ల�ల ్హ అనుహ �ాం�
ఒపప్ంద �ే సుక�నన (�� �ర 40వ సంతస్ర) ��ం ట�� , అబ�ద ్ర��మ
ఇబ�న మ�లజ ్, అల బ�ాక ఇబ�న అబ�ద ్ల�ల మ�� య� అమర ఇబ�న
బక్ అ�� మ�గ�గ ్ర ఖ��� � య�ల� ఒక ��ట సమ��� శ ��� ��ర�. �ార�
పర ్ జ

�షయ�ల�

చ��చ్ంచుక���న్,

ప�� �ాలక�ల

������న

�మ��శ్ంచుక���న్, నహ�ావ్ ల� చ����న తమ వరగ పర ్ జ
గ���ం � బ�ధ ప�� ��ర�. �ారందర� కష్�ంచబ�� �ార ్��థ్ం��.
త�ావ్ అల జ��య మ�ిజ ్ ల� ఫజ్ నమ�� �ే య ����� ఇంట�
నుం�� బయల� �ే �� న అ� ర�� య ల�ల ్హ అనుహ ్న క�త ్� ���� � హతయ
�ే య డంల� ఇబ�న మ�లజ ్ సఫ�కృత�డయ�య్డ. చ����� ��ట� ��
అ� ర�� య ల�ల ్హ అనుహ వయసుస 63 సంవతస్�ాల.
[ ఇబ�న క�� ర , అతత ్బ�� , అసుస్య� మ�� య� ఇతర చ�� తర ్�ార�
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��రల మ��రహ ]
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