


Ibn Abbasa atmiņā bija uzkrātas tik detalizēti sīkas zināšanas par 
Kurāna pantu atklāsmes apstākļiem, ka Umars mēdza teikt: „Šis 
zēns ir ļoti nobriedis: viņam ir zinātkāra mēle un saprotoša sirds.”

EsoEsot vēl zēns, Ibn Abbas piedzīvoja ļoti lielu godu – viņš pats 
savām acīm redzēja eņģeli Džibrīlu (Gabrielu). Tajā reizē, viņš bija 
kopā ar savu tēvu un Pravieti (s). Viņš redzēja, kā Pdravietis (s) 
pagriezās sāņus no viņa tēva, lai privāti kaut ko pateiktu kādam 
citam. Vēlāk viņš uzzināja, ka viņa tēvs šo svešinieku nebija 
redzējis. Pravietis (s) apstiprināja, ka tas esot bijis pats Džibrīls.

PPravietis (s) mēdza aizlūgt Dievam par Ibn Abbasu, lai Viņš dod 
tam izpratni par reliģiju un Kurāna interpretāciju. Šodien mēs viņu 
atceramies kā izcilu islāma zinātnieku. Viņa zināšanas bija tik plašas, 
ka viņu mēdza saukt par Harb Al-Ummah (kopienas zinošais vīrs).



Abdullahs bin Amrs



Abdullāhs bija pirmais 
muslimu bērns, kas piedzima 
Abisīnijā. Dažas dienas pēc 
viņa dzimšanas, karalim 
Nēgusam arī piedzima dēls. 
Nēguss jautāja Džafaram bin 
Abi Tālibam, kādu vārdu viņš 
bibija devis savam dēlam. Kad 
Džafars atbildēja ‘Abdullāhs’, arī 
karalis nosauca savu dēlu tādā 
pašā vārdā. Vēl jo vairāk, karalis 
Nēguss nodeva savu dēlu pie 
Abdullāha mātes barošanā, kas 
padarīja Abdullāhu bin Džafaru 
uun Abdullāhu Nēgusa dēlu par 

piena brāļiem.
Jau bērnībā, Abdullāhs izcēlās 
ar savu cēlumu, pieticību un 
kautrību. Viņš izauga par ļoti 
laipnu, maigu un ārkārtīgi 
devīgu cilvēku, kādēļ viņš ieguva 

iesauku ‘devības jūra’.
AAbdullāhs bija slavens arī ar to, 
ka viņš ļoti līdzinājās Pravietim 
(s). Ir atstāstīts, ka Abdullāhs bin 
Džafars teica: „Es dzirdēju no 
Allāha Vēstneša (s) kaut ko, kas 
ir dārgāks man par sarkaniem 
kamieļiem. Es dzirdēju viņu 
sasakām: ‘Džafars līdzinās man 
izskatā un raksturā, un ja runā 
par tevi, Abdullāh, tad tu 
līdzinies savam tēvam vairāk 
nekā jebkurš cits.’” Bija tā, it 
kā Dieva Vēstnesis (s) gribētu 
Abdullāham teikt: „Tu līdzinies 
mman izskatā un raksturā.”

Abdullahs 
bin Džafars
Abdullāhs bin Džafars bin 
Abi Tālibs bija Pravieša 
Muhammada (s) brālēns. 
Abdullāha vecāki bija to 
pirmo ticīgo vidū, kas visagrāk 
pieņēma islāmu. Arī pats 
Abdullāhs zvērēja savu uzticību 
PrPravietim (s) ļoti agrā bērnībā – 

septiņu gadu vecumā.
Kad muslimu vajāšanas Mekā 
kļuva nepanesamas, agrīno 
muslimu grupai tika dota 
atļauja migrēt uz Abisīniju, 
lai meklētu patvērumu pie 
karaļa Nēgusa. Abdullāha 
vecāki bija to muslimu vidū, 
kakas atstāja Meku. Kad Mekas 
kureišu pagāni sekoja šai 
muslimu grupai un pieprasīja 
karalim Nēgusam nodot 
šos ‘aizbēgušos’ muslimus 
atpakaļ viņu rokās, Abdullāha 
tēvs Džafars bin Abi Tālibs 
ttika izvēlēts pārstāvēt visus 
muslimus politeistu priekšā. 
Viņa runa bija tik veiksmīga, 
ka karalis Nēguss nekavējoties 
deva muslimiem absolūtu 
aizsardzību, atsakoties nodot 

viņus kureišu rokās.



Abdullahs bin Umars
Abdullāhu visi ļoti mīlēja dēļ viņa 
neskaitāmajām brīnišķīgajām rakstura iezīmēm. 
Viņš dzīvoja ļoti pieticīgi un mēdza teikt: „Kas 
man kopīgs ar šo pasauli? Manas attiecības ar 
to nav nekas vairāk, kā vien cilvēka, kas meklē 
ēnu zem koka un tad to atstāj, lai turpinātu 
ceļu.” Abdullāhs bija pazīstams ar savu lielo 
bibijību Dieva priekšā, biežajām lūgšanām, 
atturēšanos runāt slikto, laipnību un devību. 
Ibn Umars neēda, kamēr vien kopā ar viņu 
nebija kāds nabadzīgs un grūtībās nonācis 
cilvēks, kas sēstos ar viņu pie maltītes. Viņš tik 
ļoti dedzīgi maksāja brīvlaišanas naudu par 
vergiem, ka līdz savas dzīves beigām viņš bija 
iizpircis brīvībā vairāk nekā tūkstoti vergu. (No 

Hilayatul-Awliya)



AAbdullāhs bin Zubers bija pirmais muslimu 
bērns, kas piedzima mudžāhiriem 
(muslimu imigrantiem no Mekas) Medīnā. 
Viņa māte bija Abu Bakra godbijīgā meita 
Asma, un viņa tēvs bija Az-Zubers bin 
Al-Avvams – Pravieša (s) līdzgaitnieks, kurš 
jau savas dzīves laikā saņēma labās ziņas 

papar to, ka viņš nokļūs Paradīzē.
Visi muslimi bija ārkārtīgi priecīgi par 
viņa dzimšanu, jo kopš laika, kad muslimi 
sāka pārceļot uz Medīnu, viņiem nebija 
piedzimis neviens bērns, un viņi sāka 
baidīties, ka tik ebreji nav viņus nobūruši. 
Tādējādi Abdullāha piedzimšana noņēma 
no viņiem šīs raizes. Pats Pravietis (s) 
dedeva viņam vārdu ‘Abdullāhs’, un pirmais, 
kas nonāca šī bērna mutē pēc viņa 
piedzimšanas, bija Pravieša (s) siekalas 

sajauktas ar sakošļātu dateli.
Lielu daļu savas bērnības Abdullāhs 
pavadīja Pravieša (s) namā, jo viņa mātes 
māsa Aiša bija viena no Pravieša (s) sievām. 
Aiša tik ļoti Abdullāhu mīlēja, ka Pravietis 
(s) nosauca viņu par Umm Abdullāhu 

(Abdullāha māti).



Anasa māte bija tālredzīga sieviete, kura zināja, ka cilvēks var 
gūt savu patieso vērtību, tikai pilnveidojot savu reliģiju un 
raksturu. Tieši tāpēc viņa nodeva Anasu vislabākā skolotāja un 
izcilākā parauga rokās – Dieva Pravieša (s) rokās. Kad Anass bija 
astoņus gadus vecs, viņa aizveda viņu pie Pravieša (s) un teica: 
“Ak, Dieva Pravieti (s)! Ansāru (Medīnas iedzīvotāju) vidū nav 
neviena vīra vai sievietes, kuri nebūtu tev ko dāvinājuši. Bet es 
nenespēju tev neko dāvināt, kā vien šo manu dēlu – tāpēc ņem 
viņu un ļauj viņam tev kalpot jebkādā veidā, ko tu uzskati par 

vajadzīgu.”
Pravietis (s) mēdza dot Anasam padomus visās viņa dzīves 
jomās: par to, kā pildīt lūgšanas, runāt, ēst un dzert. Tādējādi 
viņš uzauga kā paraugs visiem citiem, kuri no sirds meklē 
pielūgt Dievu vispareizākajā veidā. Anass rada Pravietī (s) arī 
labsirdīgu aizbildni un mīlošu tēvu, kurš aizvietoja viņa īsto 
tēvu un lika viņam aizmirst, ka viņš ir sērdienis. Anass kalpoja 

Pravietim (s) aptuveni desmit gadus.
ŠŠodien, atverot jebkuru autentisku hadīsu grāmatu, mēs 
atradīsim tajā Anasa vārdu, jo viņš ir atstāstījis tūkstošus 

Pravieša (s) hadīsu.







UUsama bin Zeids bija Pravieša (s) verga Zeida bin Haritas 
dēls. Usama pavadīja savu bērnību tīrā, ticības piesātinātā 
gaisotnē – par viņa rakstura izveidi rūpējās divi dziļi ticīgi 
vecāki. Lai gan viņa ģimene nebija nedz bagāta, nedz 
ietekmīga, viņš izpelnījās augstu statusu Pravieša (s) 
līdzgaitnieku vidū dēļ savas stiprās ticības, tīrās pārliecības 

un nodomu neviltotības.
KKopš mazotnes, Usama ļoti vēlējās doties kaujās, lai cīnītos 
Dieva dēļ. Kad muslimi sāka gatavoties Badra kaujai, viņš 
lūdza tēvam atļauju viņiem pievienoties. Tā kā viņš tolaik 
bija tikai desmit gadus vecs, viņa tēvs teica: “Bet tu taču 
nespēj pacelt zobenu?” Usama atbildēja: “Ja es nevaru 
pacelt zobenu, es taču varu šaut uz viņiem bultas.” Tomēr 
baiļojoties par viņa drošību, tēvs nedeva Usamam atļauju 

dodoties kaujā.
Usamam bija vienpadsmit gadi, kad viņš redzēja, kā 
mudžāhidīni dodas uz Uhuda kauju. Viņš pievienojās 
viņiem, nesot zobenu, kas bija garāks par viņu pašu. Citi 
muslimi jautāja: “Kas gan ir šis zēns un kas viņu atvedis 
uz kaujas lauku? Viņš taču teju spēj nest zobenu!” Kad 
viņi saprata, ka Usama ir atnācis uz kaujas lauku pats pēc 
savas iniciatīvas, viņi sāka uztraukties par zēna drošību un 

pāpārliecināja viņu doties mājās.
Kad Usamas tēvs atgriezās no kaujām, viņš mēdza stāstīt 
dēlam par muslimu karotāju varonību un viņu mīlestību 
uz islāmu. Šie stāsti piepildīja zēna sirdi, veidojot viņu par 
drošsirdīgu kareivi, izcilu līderi un spožu personību islāma 

vēsturē.


