
 

 
 

  هللا އްމަދު އިބްނު ޢަބްދު މުޙަ އައްސުލްޠާނު 
  ނަ އާދީއްތަ މަހާރަދުން ރިބުވަ ސިރީ ތި 

  

  هللاމުޙަްއމަުދ އިބްުނ ޢަބްދު އައްުސލްޠާނު  :ނަންފުޅު 

  މަާހރަުދން  އްތަ ރިބުަވނަ އާދީ ތި ސިރީ  :ކޮލީ ނަންފުޅު 

  އެނޭގކަށް ެނތް  :ބައްޕާފުޅު 

  ކިެލގެ ވި މާވާހެނެ :މަންމާފުޅު 
  އެނޭގކަށް ެނތް  :ބޭފުޅުން 

 ،)މ1176– މ1142( ހ 571 - ހ536  :ރަސްކަންކުރެއްވީ 
  ައހަރު  35މުްއދަތަކީ 

  

ސިީރ هللا އައްސުލްާޠނު ުމޙައްަމދު ިއބްުނ ޢަބްދު  
ތްރިބުަވަނ ާއދީްއތަ މަހާަރުދން ަރސްކަމަްށ އިްސެވވަޑަިއގަތީ، ޭއެގ 

ަމއިފުުށެގ ބޮޑުބޭބޭފުުޅ  ިއ ިއްނނެވި، ެއަރދުްނގެ ގަ ކުރިްނ ތަުޚތު
ރަސްަކމަްށ . ސިރީ މަހާބަަރަނ ަމހާަރދުްނ އަަވހާަރވުުމންެނވެ

ނަންުފޅަކީ . ކެވެިއރު މިަރުދންނަީކ ބުޑިސްޓެ  ެގްނނެވި އިސްެވވަޑައި 
  .ރިބުަވނަ އާީދއްަތ މަާހރަުދންެނވެސިރީ ތި 

މިރަުދްނ ިއސްާލމްީދްނ ޤަބޫލުުފޅުކުރަްއވައި، ިދވެިހ   
ތުން ެއދީަނށް އެނބުުރމަްށ ައމުރުފުޅުކުެރްއީވ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔި 

މިުދަވހަީކ . ވަަނ އަހަުރެގ ަރބީޢުލްއާޚިުރ ަމހުެއވެ 548ހިޖުަރއިްނ 
ްނ ބަލަުމްނ ެގ ދެަވަނ ުދަވސް ކަުމަގއި ިދެވހީރަބީޢުލްއާޚިުރ ަމހު
 . އައިސްަފއިެވެއވެ

އިސްާލމްެވވަޑަިއގަީތ ައބުލްބަރަކާތު ޫޔސުްފ މިރަުދން 
ޭއގެަފހުްނ ަރުދންެގ ާޢއިލާެގ . ެގ ައތްޕުުޅ މައްޗަެށވެއަލްބަރުބަރީ 

  .އިސްާލމްެވަވޑައިަގތެވެ ބޭފުޅުްނނާިއ ވަީޒރުން
ަވނަ އަަހރު ދިެވހިާރއްެޖައްށ  1343މީލާީދން   

ވަޑަިއގަްތ ަމްޝހޫރު ސަްއޔާޙު، އިްބުނ ބަޠޫޠާ، ިޝހާބުްއދީްނ 

ލަަވއިފައި، ރަުދން ހުކުުރ ިމސްކިތުަގއި ަބހަްއޓަވައިަފިއވާ ފިލާ ބައް
އަުބލް ބަރަާކތުްލ "ދިެވހިރާްއޭޖެގ ަރދުްނ އިސްލާްމެވވަޑަިއގަީތ 

ކިުޔުނ ބޭކަލެްއގެ އަްތޕުޅުަމއްޗަްށ ކަަމށް ެއފިލާަގިއ " ބަރުބަރީ
އެފިާލގަިއ އެކަޭލގެފާުނެގ . ލިޔެފަިއާވ ކަުމަގއި ވިާދޅުެވފަިއެވއެވެ

ެލއްެގ ހިަމުނއްަވއިފަިއވުާމއެކު، މިބޭކަ" ޔޫސުފް"ނަންުފޅުަގއި 
  .ިހމެނޭަކން ޔަޤީންކުެރވެެއވެވެްސ ނަންުފޅުަގއި ޔޫުސފް 

  
  އަބުލް ބަރަކާތު ޔޫުސފް އަލްބަރްބަރީ ފަސްދާނުލެވިފައިވާ މެދުޒިާޔރަތް

  

ފަުހ  ވެަވޑައިަގތުމަށް  ިއސްލާމްމިރަުދން   
 އިްބުނ  ަމދު ކީ، ައއްސުލްޠާުނ މުަޙއްޅައިޚްިތޔާރުކުެރއްިވ ަނންފު

  .ެއވެهللا  ޢަބްދު
ބިނާކުެރއްީވ  ފުރަމާޭލަގއި ުފރަތަަމ ހުކުުރ ިމސްކިތެއް  

. އަުމރުފުަޅށެވެެގ هللا އައްސުލްާޠން ުމޙައްަމދު އިބްުނ ޢަބްދު
އެމިސްކިްތ ބިާނކުރެއްީވ ިމހާުރެވސް މާޭލގެ ހުުކރު މިސްިކްތ 

ުރ ހުކުއެ، މިަކްނ ައޅުަގނޑުެމންަންށ ެއނެގނީ. އެހުިރތާނގަެއވެ
އައްސުްލޠާނު އަޙުަމުދ ޝިހާުބއްީދުނ  ،މިސްކިތް ަބއުެވގެން

އެަތނުަގއި ހުކުރު މިސްިކތެްއ ަވަނ އަަހުރ، ) .މ1338. (ހ738
އަލުން ިބނާކުެރްއވުަމށްފަހު އެިމސްކިތުަގއި ބެެހްއޓެވި ފިާލގައި، 

އެރަުދްނގެ އަުޚ  ާއއިهللا އައްސުލްާޠން ުމޙައްަމދު އިްބނު ޢަބްދު
ައލްވަޒީުރ ަޝނިިވރާޒާ ުފރަތަަމ  ،މުރުުފޅަށްެގ އަ" ސިރީކަލޯ"

. ހުކުރު މިސްިކތް ިބނާކުެރއްިވ ވާހަަކ ިލޔެވިަފިއވާީތއެވެ
އަޙުަމދު ޝިާހބުއްީދން ިބނާުކރެއްިވ ހުުކުރ  އައްސުލްާޠނު

ރާްއޖޭެގ ފުަރތަމަ އިސްލާްމ  ،މިސްކިުތގައި ެބެހއްޓެިވ ފިލާަގއި
އައްސުލްާޠުނ "، ވަނީ ްއވައިަފއިރަސްގެާފުނގެ ނަންުފޅު ލިޔު 

. މިަފދަިއންެނވެ "هللاދަރުަމސް މުަޙއްަމދު ިބްނ ޢަބްދު
 ިމވަނީ  ެގެނވިފައި މިލަފްޒުްނ " ދަުރމަސް"ލަފާކުރެޭވގޮުތގަިއ 

މާްތ މި . ދަރުަމަވންތަ، ެތދުެވރި، ިއންާސފުވެރި، މިާމނަަތކެވެ
ްނެގ ެމދުަގިއ ިމރަުދްނ ސިފަފުޅުތަކަށްޓަަކއި ިދވެހީ 

ެގ " ުރަމަވންތަ ަރސްެގފާނުދަ"ަފިއަވނީ މަޝްޫހރުވެ
  .ނަންުފޅުްނނެވެ

ދަރުަމންަތ މަހާަރދުްނނަކީ، ދިެވހިރާްއޖޭަގިއ   
ރަސްކަންކުރެްއިވ ޢާއިާލތަކުެގ ެތރެއިްނ މިހާަތނަްށ ެއނިގފަިއާވ 

ެދަވަނ  ނަންުފުޅ ެއނގޭ ފުރަތަަމ ާޢއިލާކަމަްށވާ، ީތމުޭގ ާޢއިލާިއން 
ެގ ނަުމންވެްސ ަބއެްއ ޢާއިލާ  ތީުމގޭ ޢާއިާލއަްށ ާމލޭ. ުދންެނވެރަ
ދަުރމަަވްނަތ  .އްިރޚުްނ ނިސްބަތްުކރައްަވއިަފއިެވއެވެމުޢަ

ައހަުރ ބުޑިްސޓްދީުނގަިއ ަރްސކަންކުރެްއވުަމށް  12ރަސްގެާފުނ 
އަަހރު ާވންެދްނ ިއސްލާމްީދުނގަިއ ރަސްކަންކުރެްއިވ  13ފަހު، 

ވެްސ ނަމަ . ިލެޔވިފަިއެވއެވެ އިުޚގަކަމަށް ާރަދވަޅިަތކުގަްއޔާއި ތާރީ
ައހަރު ފަުހން، މީާލދީ ސަަނތުްނ  42 ގެރާއްޖެ އިސްާލމްީވ ތާރީޚު 

ވަނަ ައހަރު ިލޔެވިަފިއވާ ިއްސދޫ ލޯާމފާާނިއ  96/1195
 ވަަނ ައހަުރގަިއ ލިެޔވިފަިއާވ ަދނިބޫދ ލޯމާާފުނގައި  97/1196
 35ބަލާއިރު، މިަރދުްނ ރަސްަކްނކުރެއްީވ  މަޢުޫލމާަތށްވާ

ލާިއުރ، މިަރދުްނގެ ަރސްކަމާ ކަިއރި ތާީރީޚ ޮގތުްނ ބަ. އަހަުރއެވެ
ދުވަްސވަެރްއގަިއ ލިެޔވިަފއިާވ ރަސްީމ ލިުޔމަްށ ިމދެްނނެިވ ެދ 
ލޯމާފާުނ ވާތީ، އެްނމެ އިތުާބރު ހުރި ލިުޔމަކީ ޯލމާފާުނ ކަުމގަިއ 

މިޯލމާފާުނތަުކގަިއާވ މަޢުޫލމާުތތަކުެގ ަމއްޗަްށ . ބެލެވިފަިއެވއެވެ
ގަިއ ަރސްކަންކުރެްއިވ ަވަނ ޤަރުުނގެ ތެރޭ  12ބުރަެވގެން، 

ބޭބޭފުޅުްނގެ ރަްސކަމުގެ ުމްއދަތު ަބލައި ހިސާބުކުުރުމން ެއނެގނީ، 
ވަަނ  1142މިރަުދްނ ރަސްަކމަްށ އިްސެވވަޑައިަގތީ މީލާީދްނ 

ެގއްލުނީ ުނވަތަ އަަވހާަރީވ އެަރދުން އަހަރު ހާާތނަގިއ ކަމަށާއި، 
   .ަކމެވެ ަވނަ އަހަުރހާާތނަގއި. މ1176އަަހރު ފަހުން،  35އޭެގ 



ފަހު، އެރަުދްނ  އިސްލާްމ ެވވަޑަިއގަުތމަށް   
ކަންކުރެްއީވ ކިަތްއ އަަހުރ ކަމެްއ ލޯމާާފނުަތކުގަިއ ިލޔެފަެއްއ ރަސް
ނަަމވެްސ ެއ ެދ ލޯާމާފނުަގއި ިލޔެަފއިާވ މަޢުޫލމާުތތަްއ . ނެެތވެ

ބަލައިެގން ެއމުްއދަތު ބަަލއިފިަނަމ، މިރަުދން ުބޑިސްޓްދީުނަގިއ 
އިސްާލްމ  ކަަމށާއި  އަހަރު  11ރަސްކަންކުރެްއީވ ާގތްަގނޑަކަްށ 

ނޑަކަށް ވެވަަޑއިގަ   24ތުަމށްފަުހ ރަސްަކންކުެރއްީވ ގާްތގަ
  .އަހަރުަކން އެނެގއެވެ

ވަަނ ަޤރުނަީކ ުދނިޭޔެގ އެިކ  12މީލާީދ ަސނަުތްނ   
ތަންަތނަށް، ޚާްއޞަކޮށް އެތެެރަވރިއަާށއި އިންިޑޔާ ަކނޑުެގ 

ދަތުރުުކރަްއވަިއ، ދީީނ ޢިލްމްެވރިން އައްސޭީރަގއިވާ ރަށްރަަށށް 
މީގެ ތެޭރގަިއ . ތުރުްއިވ ދުަވސްަވރެކެވެއިސްލާްމދީުނގެ ނޫރު ފެ 

. ފާރިސްކަރަިއެގ ބޭކަލުންނާިއ ޢަަރބިކަރައިެގ ބޭކަުލން ހިެމނުެނވެ
މިބޭކަލުން ަދތުުރކުރައްަވއި އުުޅްއވީ އެޒަާމުނގެ ިވޔަފާިރވެިރންެގ 

ދިެވހިރާްއެޖ ިއސްލާްމ ކުެރއްިވ މާްތ . ނައުަފހަުރގަެއވެ
ގެ ެތރޭގަިއ ކަަމްށ ވަލީެވރިާޔވެްސ ހިެމނެީނ މިބޭކަލުން 

  . ޤަބޫލުކުރެވެެއވެ
މާލޭަގިއ ުހންަނ ދަރުަމަވންަތ ރަސްގެާފުނ މިްސކިތަީކ   

ިމހާރު މިމިސްކިްތަވީނ . މިރަުދން ިބނާުކރެއްިވ ިމސްކިެތކެވެ
އެްނމެފަުހްނ ިމމިސްކިުތެގ . އެތަކެްއ ަފހަުރ މަރާާމތުކުރެިވފަެއވެ

ހާއި ާތރީޚަްށ ވަނަ އަހަރު، ދިެވިހބަ 2004އާބާތުރަ ިފލުުވީނ 
ޚިދުަމތްކުރާ ަޤުއމީ ަމރުކަޒާިއ ިއންޑިާޔގެ ނެަޝަނލް ރިސަރްޗ 
ލެބޯރެޓަރީ ޯފ ކޮންޒަރޭވަޝްނ އޮފް ކަލްޗަަރލް ޕްޮރޕަރީޓާއ 

ގަެނގެްނ ސަިއންޓިފިްކ އުޞޫުލތަާކ އެްއގޮްތާވގޮުތެގ ގުިޅވަޑައި 
  .މަތިްނެނވެ
ރިާވވެެގން ައިއސްފައިާވ ޮގުތގައި ނިލަްނދެައތޮުޅ   

ދޫައށް ދަރުަމަވންތަ ރަސްގެާފނު ވަޑަިއގަްނަނވަިއ ނިލަން 
 . ވެްސ ުހކުރު މިސްިކތެްއ ބިނާކުރެްއވިެއވެއެރަުށގައި 
  އަޅުަގނޑުެމްނނަްށ ެއނގިަފިއވާ ގޮުތގައި، އައްުސލްާޠނު  

އަކީ، ދީްނވެރި، ޚުލްޤު ެހޮޔ هللا މުޙަްއމަދު އިްބނު ޢަްބދު
ވައި، ވަަޑއިަގްނނަ  ނިަކމެތިްނަނށް އެީހވެ . ރަސްކަލެކެވެ

ދުިނޔެައށްުވެރ ާއޚިރަުތެގ ެހޔޮކަްނ ޯހއްަދަވްނ 
ިމރަުދންެގ ރަސްކަުމގަިއ . މަސައްކަްތޕުޅުކުެރއްވި ރަސްކަލެެކވެ

ކަންތަްއތަްއ ކުރައްަވއިަފއިަވނީ، ތިާމގެ މީުހންަނށާއި ހިޭލ 
ީދުނެގ . މީހުްނނަްށ ަހމަަހމަކުރަްއވަިއ ަޢުދލާއި އިންާސފުްނނެވެ

ަވއި މީްސތަކުންަނށް ީދުނގެ ޙުުކމްަތއް ޤަވާޢިުދތަްއ ައުއކުރައް
. ކުެރއްިވއެވެކަްތޕުޅުފިލުއްަވއިެދްއވުަމށް އެަރދުްނ މަަސއް

ރަސްކަމުެގ ޤާޫނނުތަްއ ަހއްަދވަިއ، ކުރީގެ ދީުނގެ ުބދުތަކާިއ 
  .ވޭރުަތއް ނަްއަތަވއިލެްއވިެއވެ

ެގ ) ެއއްަވނަ (އައްސުލްާޠނު ިއބްރާހީމް އިސްަކންަދރު   
. ިލޔެފަިއާވ ސ) ގައި. މ1652(ގަިއ . ހ1063ރަސްކަމުަގއި، 

ގަުމ މާމިސްިކތު ފިލާފަތްކޮުޅގަިއ ިލޔުްއވާަފއިާވ ގޮުތން، 
ދަރުަމަވންތަ ަރސްގެާފނު ާރއްޭޖގެ ެއންެމްނނަްށ އިސްލާްމީދނަްށ 
ގޮވާެލްއވުުމން، އެކަމަްށ ުރހުުމްނ ިއޖާބަިދްނ ީމުހންެގ ިބންަތއް، 

އެެހްނ . ިއެދްއވިެއވެއެމީުހްނގެ އަިމއްލަ ިބންބިަމްށ ަހއްަދވަ
ައދި، . ބިންބިމަކީ ުފރަަބންޑާރަ ިބންކަުމގައި ހަަމޖެއްެސވިެއވެ

މިސްކިތްަފދަ މުަޤއްދަސް ތަްނތަްނ ބެލެހެއްުޓމަށް އެކި ބިންިބމާިއ 
  .ރަށްރަުށްނ ބޯަގ ހަމަެޖއްެސވިެއވެ

ކުރެުވނު ިދވެިހރާއްޭޖެގ ާތީރޚުެގ  ޙް ތަންޤީ"  
ެމންަނށް ަމޢުލޫމާުތ ލިބޭޮގތުަގއި، މިޮފތުން އަުޅގަނޑު " ތަންަތންކޮޅު

ދީާނއި ުދިނޔޭެގ ކަްނތަްއ هللا އައްސުލްާޠނު މުަޙއްަމދު އިބްުނ ޢަްބދު
އަްލބަރުބަރީެގފާުނެގ ައބުލްބަރަކާތު ހިްނގަަވމުްނ ެގްނދެީވ ޔޫުސފް 

މިފަަދއިްނ ރަސްކަްނ ހިްނަގވާާތ . ލަފާފުޅުެގ ަމިތންެނވެ
. ަވހާރަެވއްެޖއެވެދުވަސްޮކޅެްއ ީވތަާނ ެއމާްތ ކަލޭގެފާުނ އަ 

މިީއ . މިކަލޭގެާފނު ަފސްދާނުެލުވނީ މެދުިޒޔާަރތު ެތރޭގަެއވެ
އެސަބަބަށްޓަަކިއ ިދވެިހން އަަބދުވެްސ ާމތްކޮްށ ހިަތއި، ވަރަްށ 

 .ބާއި އިްޙތިރާާމއެކު ބަލަަހއްޓަުމން ގެްނދާ ތަނެެކވެތްލޯ
  ދަރުަމަވންަތ ރަްސގެފާުނެގ ރަސްކަްނ ިނމުމަކަްށ ައއީ، 

ީދނުަގއި އެަރދުްނ ިއވާޭނ ަފަދއިން، އިސްާލމްދެްނނެވިފަ  ކުރީންެވސް
 ބުެނވޭ . ނެވެރަސްކަންކުރަްއާވާތ ސަުއވީހަަކށް އަހަުރ ވީ ފަުހން 

ިއގަްނނަަވިއގެން، ޑަ ފައިަބއިވަގަިއ ހުުކުރ ުދވަހަުކ ހުުކުރން ގޮތު 
ޙައްޖަްށ ވަޑަިއގަުތމަށްޓަކައި، ބޭރުްނ ައއިްސއޮްތ ަނވަކަްށ 

ަނުއ " ުއދުިހގެްނ ދިަޔ ދޫންެޏްއ ފަދަިއން" އަރާވަަޑިއގަތުުމން 
ބާަރްށ ! ާއދެ .ޣައިުބީވއެވެދުވެަފިއގޮްސ ީމސްތަކުްނގެ ޯލަމތިްނ 

ދުވާ ަނވެްއގައި ފުރާވަަޑއިަގތުުމން، ބަލަންތިބި މީުހންގެ ޯލމަިތްނ 
ކުޑަ އިރުޮކެޅއްެގ ެތރޭަގިއ އޮބާިލވާހަަކ ިރާވވެެގްނ 

އެަރދުްނ  .ވެމިކަހަަލ ގޮތަކަށެ އައިސްަފއިާވީނެވސް 
އޭގެަފހުްނ . އިަގތުަމްށފަހު، އެރަސްަކްނ ނިުމމަކަށް އަީއއެވެފުރާވަޑަ 

ރަސްކަމަްށ އިްސވެވަަޑއިަގތީ، ދަުރމަަވންަތ ރަްސެގފާނުެގ އުުޚތު، 
ުނ މުެތއި ކަލަިމްނާޖ ާމވާކިލެގެ ގެ ަދރިކަލުން ައއްސުލްޠާ މުލީ

  .މަާހރަުދންެނވެސިރީ ަބވަަނ އަާބރަނަ 

   
  )ގައި. މ1922(ަމަވންަތ ރަްސގެފާުނ ިމސްކިތް ދަރު

  

  
  )ގައި. މ2004(ދަރުަމަވންަތ ރަްސގެފާުނ ިމސްކިތް 

  

  
 .މ2005. ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ ަމރުކަޒު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ


