
 

 
 

 هللا އްމަދު އިބްނު ޢަބްދު މުޙައައްސުލްޠާނު  
 ނަ އާދީއްތަ މަހާރަދުން ރިބުވަ ސިރީ ތި 

 

 هللاމުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބްދުއައްސުލްޠާނު  ނަންފުޅު:
 މަހާރަދުން  އްތަރިބުވަނަ އާދީތި ސިރީ  ކޮލީ ނަންފުޅު:

 އެނގޭކަށް ނެތް  ބައްޕާފުޅު:
 ކިލެގެ ވި މާވާހެނެ މަންމާފުޅު:
 އެނގޭކަށް ނެތް  ބޭފުޅުން:

  ، މ(1176–  މ1142)  ހ  571 -  ހ536 ރަސްކަންކުރެއްވީ:
 އަހަރު   35މުއްދަތަކީ 

 

ޢަބްދު  އިބްނު  މުޙައްމަދު  ސިރީ  هللا އައްސުލްޠާނު 
ތްރިބުވަނަ އާދީއްތަ މަހާރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ، އޭގެ  

ތަޚުތު  އެރަދުންގެގަކުރިން  އިންނެވި،  ބޮޑުބޭބޭފުޅު  އި  މައިފުށުގެ   
ރަސްކަމަށް   އަވަހާރަވުމުންނެވެ.  މަހާރަދުން  މަހާބަރަނަ  ސިރީ 

މިރަދުންނަކީ ބުޑިސްޓެ  ގެންނެވި އިސްވެވަޑައި ކެވެ. ނަންފުޅަކީ  އިރު 
 ރިބުވަނަ އާދީއްތަ މަހާރަދުންނެވެ. ސިރީ ތި

ދިވެހި    ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވައި،  އިސްލާމްދީން  މިރަދުން 
ރައްޔި އަމުރުފުޅުކުރެއްވީ  ރާއްޖޭގެ  އެނބުރުމަށް  އެދީނަށް  ތުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއާޚިރު މަހުއެވެ. މިދުވަހަކީ    548ހިޖުރައިން  
މަހު ދިވެހީ ރަބީޢުލްއާޚިރު  ކަމުގައި  ދުވަސް  ދެވަނަ  ބަލަމުން  ގެ  ން 
 އައިސްފައިވެއެވެ.  

ޔޫސުފް  މިރަދުން   އަބުލްބަރަކާތު  އިސްލާމްވެވަޑައިގަތީ 
މައްޗަށެވެ.  އަލްބަރުބަރީ  އަތްުޕޅު  ޢާއިލާގެ  ގެ  ރަދުންގެ  އޭގެފަހުން 

 އިސްލާމްވެވަޑައިގަތެވެ.  ބޭފުޅުންނާއި ވަޒީރުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް    1343މީލާދީން    އަހަރު  ވަނަ 

ޝިހާބުއްދީން   ބަޠޫޠާ،  އިބްނު  ސައްޔާޙު،  މަޝްހޫރު  ވަޑައިގަތް 

ލަވައިފައި،  ރަދުން ހުކުރު މިސްކިތުގައި ބަހައްޓަވައިފައިވާ ފިލާ ބައް 
ބަރަކާތުލް   "އަބުލް  އިސްލާމްވެވަޑައިގަތީ  ރަދުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އެފިލާގައި   ކަމަށް  އަތްޕުޅުމައްޗަށް  ބޭކަލެއްގެ  ކިޔުނު  ބަރުބަރީ" 
އެކަލޭގެފާނުގެ   އެފިލާގައި  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  ކަމުގައި  ލިޔެފައިވާ 

މިބޭކަ ހިމަނުއްވައިފައިވުމާއެކު،  "ޔޫސުފް"  ލެއްގެ  ނަންފުޅުގައި 
 ހިމެނޭކަން ޔަޤީންކުރެވެއެވެ. ވެސް ނަންފުޅުގައި ޔޫސުފް  

 
 އަބުލް ބަރަކާުތ ޔޫސުފް އަލްބަރްބަރީ ފަސްދާނުލެވިފައިވާ މެދުޒިޔާރަްތ

 

ފަހު    ވެވަޑައިގަތުމަށް  އިސްލާމްމިރަދުން   
ނަންފު މުޙައްޅަ އިޚްތިޔާރުކުރެއްވި  އައްސުލްޠާނު    އިބްނު   މަދު  ކީ، 

 އެވެ. هللا  ޢަބްދު
މިސްކިތެއް  ހުކުރު  ފުރަތަމަ  ބިނާކުރެއްވީ    ފުރަމާލޭގައި 

ޢަބްދު އިބްނު  މުޙައްމަދު  އަމުރުފުޅަށެވެ.  ގެ  هللا އައްސުލްޠާން 
މިސްކިތް   ހުކުރު  މާލޭގެ  މިހާރުވެސް  ބިނާކުރެއްވީ  އެމިސްކިތް 

އެނގެނީއެހުރިތާނގައެވެ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރު  ހުކުއެ،  މިކަން 
ބައުވެގެން ޝިހާބުއްދީނު    ، މިސްކިތް  އަޙުމަދު  އައްސުލްޠާނު 

އެތަނުގައި ހުކުރު މިސްކިތެއް  ( ވަނަ އަހަރު،  މ. 1338ހ. )738
ފިލާގައި،  ބެހެއްޓެވި  އެމިސްކިތުގައި  ބިނާކުރެއްވުމަށްފަހު  އަލުން 

ޢަބްދު އިބްނު  މުޙައްމަދު  އަޚު    އާއިهللا އައްސުލްޠާން  އެރަދުންގެ 
އަ ގެ  ފުރަތަމަ    ، މުރުފުޅަށް"ސިރީކަލޯ"  ޝަނިވިރާޒާ  އަލްވަޒީރު 

ލިޔެވިފައިވާތީއެވެ.   ވާހަކަ  ބިނާކުރެއްވި  މިސްކިތް  ހުކުރު 
ހުކުރު    އައްސުލްޠާނު ބިނާކުރެއްވި  ޝިހާބުއްދީން  އަޙުމަދު 

ފިލާގައި ބެހެއްޓެވި  އިސްލާމް    ، މިސްކިތުގައި  ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގެ 
ލިޔު ނަންފުޅު  "އައްސުލްޠާނު  ،  ވަނީ  އްވައިފައިރަސްގެފާނުގެ 

ޢަބްދު ބިން  މުޙައްމަދު  މިފަދައިންނެވެ.   هللا"ދަރުމަސް 
މިލަފްޒުން  ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި     މިވަނީ   ގެނެވިފައި"ދަރުމަސް" 

މި މިމާނަތަކެވެ.  އިންސާފުވެރި،  ތެދުވެރި،  މާތް  ދަރުމަވަންތަ، 
ދިވެހީ މިރަދުން  ސިފަފުޅުތަކަށްޓަކައި  މެދުގައި  ންގެ 

"ދަމަޝްހޫރުވެ ގެ  ފައިވަނީ  ރަސްގެފާނު"  ރުމަވަންތަ 
 ނަންފުޅުންނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި    މަހާރަދުންނަކީ،  ދަރުމަންތަ 
އެނގިފައިވާ   މިހާތަނަށް  ތެރެއިން  ޢާއިލާތަކުގެ  ރަސްކަންކުރެއްވި 

ދެވަނަ    ނަންފުޅު އެނގޭފުރަތަމަ ޢާއިލާކަމަށްވާ، ތީމުގޭ ޢާއިލާއިން  
މާލޭ ރަ ޢާއިލާއަށް  ތީމުގޭ  ބައެއް  ޢާއިލާ   ދުންނެވެ.  ނަމުންވެސް  ގެ 

ނިސްބަތްކުރައްވައިފައިވެއެވެ.މުޢަ ދަރުމަވަންތަ    އްރިޚުން 
ރަސްކަންކުރެއްވުމަށް    12ރަސްގެފާނު   ބުޑިސްޓްދީނުގައި  އަހަރު 

ރަސްކަންކުރެއްވި    13ފަހު،   އިސްލާމްދީނުގައި  ވާންދެން  އަހަރު 
ތާރީ ރާދަވަޅިތަކުގައްޔާއި  ނަމަ   އިޚުގަ ކަމަށް  ވެސް  ލިޔެވިފައިވެއެވެ. 

އަހަރު ފަހުން، މީލާދީ ސަނަތުން    42  ގެރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ތާރީޚު
ލޯމާފާނާއި    96/1195 އިސްދޫ  ލިޔެވިފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ 
ލޯމާފާނުގައި   97/1196 ދަނބިދޫ  ލިޔެވިފައިވާ  އަހަރުގައި    ވަނަ 
ރަސްކަންކުރެއްވީ    މަޢުލޫމާތަށްވާ މިރަދުން    35ބަލާއިރު، 

ބަ  ގޮތުން  ތާރީޚީ  ކައިރި  އަހަރުއެވެ.  މިރަދުންގެ ރަސްކަމާ  ލާއިރު، 
ދެ   މިދެންނެވި  ލިޔުމަށް  ރަސްމީ  ލިޔެވިފައިވާ  ދުވަސްވަރެއްގައި 
ކަމުގައި   ލޯމާފާނު  ލިޔުމަކީ  ހުރި  އިތުބާރު  އެންމެ  ވާތީ،  ލޯމާފާނު 
މައްޗަށް   މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  މިލޯމާފާނުތަކުގައިވާ  ބެލެވިފައިވެއެވެ. 

ތެރޭ   12ބުރަވެގެން،   ޤަރުނުގެ  ރަސްކަންކުރެއްވި  ވަނަ  ގައި 
ބޭބޭފުޅުންގެ ރަސްކަމުގެ މުއްދަތު ބަލައި ހިސާބުކުރުމުން އެނގެނީ،  

މީލާދީން   އިސްވެވަޑައިގަތީ  ރަސްކަމަށް  ވަނަ    1142މިރަދުން 
ކަމަށާއި،   ހާތާނގައި  އަވަހާރަވީ  އެރަދުން  އަހަރު  ގެއްލުނީ ނުވަތަ 

   ކަމެވެ.   މ. ވަނަ އަހަރުހާތާނގައ1176ިއަހަރު ފަހުން،  35އޭގެ 



ވެވަޑައިގަތުމަށް  އެރަދުން    އިސްލާމް  ފަހު، 
ލިޔެފައެއް  ރަސް ކިތައް އަހަރު ކަމެއް ލޯމާފާނުތަކުގައި  ކަންކުރެއްވީ 

މަޢުލޫމާތުތައް   ލިޔެފައިވާ  ލޯމާފާނުގައި  ދެ  އެ  ނަމަވެސް  ނެތެވެ. 
ބުޑިސްޓްދީނުގައި   މިރަދުން  ބަލައިފިނަމަ،  އެމުއްދަތު  ބަލައިގެން 

ގާތްގަނޑަކަށް   އިސްލާމް    ކަމަށާއި   އަހަރު   11ރަސްކަންކުރެއްވީ 
ގާތްގަނޑަކަށް  ވެވަޑައިގަ ރަސްކަންކުރެއްވީ    24ތުމަށްފަހު 

 އަހަރުކަން އެނގެއެވެ. 
ސަނަތުން    އެކި    12މީލާދީ  ދުނިޔޭގެ  ޤަރުނަކީ  ވަނަ 

ކަނޑުގެ   އިންޑިޔާ  އެތެރެވަރިއަށާއި  ޚާއްޞަކޮށް  ތަންތަނަށް، 
ރަށްރަށަށް   ޢިލްމްވެރިން  އައްސޭރީގައިވާ  ދަތުރުކުރައްވައި،  ދީނީ 

ފެ ނޫރު  ތެރޭގައި  އިސްލާމްދީނުގެ  މީގެ  ދުވަސްވަރެކެވެ.  ތުރުއްވި 
ހިމެނުނެވެ.   ބޭކަލުން  ޢަރަބިކަރައިގެ  ބޭކަލުންނާއި  ފާރިސްކަރައިގެ 
ވިޔަފާރިވެރިންގެ   އެޒަމާނުގެ  އުޅުއްވީ  ދަތުރުކުރައްވައި  މިބޭކަލުން 
މާތް   ކުރެއްވި  އިސްލާމް  ދިވެހިރާއްޖެ  ނައުފަހަރުގައެވެ. 

މިބޭކަލުން  ހިމެނެނީ  ކަމަށް  ވަލީވެރިޔާވެސް  ތެރޭގައި  ގެ 
 ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.  

މިސްކިތަކީ    ރަސްގެފާނު  ދަރުމަވަންތަ  ހުންނަ  މާލޭގައި 
މިމިސްކިތްވަނީ   މިހާރު  މިސްކިތެކެވެ.  ބިނާކުރެއްވި  މިރަދުން 
މިމިސްކިތުގެ   އެންމެފަހުން  މަރާމާތުކުރެވިފައެވެ.  ފަހަރު  އެތަކެއް 

ފިލުވުނީ   ދިވެހިބަ  2004އާބާތުރަ  އަހަރު،  ތާރީޚަށް  ވަނަ  ހާއި 
ރިސަރޗް   ނެޝަނަލް  އިންޑިޔާގެ  މަރުކަޒާއި  ޤައުމީ  ޚިދުމަތްކުރާ 
ްޕރޮަޕރޓީއާ   ކަލްޗަރަލް  އޮފް  ކޮންޒަރވޭޝަން  ފޯ  ލެބޯރެޓަރީ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގުޅިވަޑައި  އުޞޫލުތަކާ  ސައިންޓިފިކް  ގަނެގެން 
 މަތިންނެވެ. 
ނިލަންދެއަތޮޅު    ގޮތުގައި  އައިސްފައިވާ  ރިވާވެގެން 

ވަޑައިގަންނަވައި  ނިލަން  ރަސްގެފާނު  ދަރުމަވަންތަ  ދޫއަށް 
 ވެސް ހުކުރު މިސްކިތެއް ބިނާކުރެއްވިއެވެ.  އެރަށުގައި
 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އައްސުލްޠާނު  

ޢަބްދު އިބްނު  ހެޔޮ  هللا މުޙައްމަދު  ޚުލްޤު  ދީންވެރި،  އަކީ، 
އެހީވެ ނިކަމެތިންނަށް  ވައި،  ވަޑައިގަންނަ  ރަސްކަލެކެވެ. 

ހޯއްދަވަން   ހެޔޮކަން  އާޚިރަތުގެ  ދުނިޔެއަށްވުރެ 
ރަސްކަމުގައި   މިރަދުންގެ  ރަސްކަލެކެވެ.  މަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވި 
ހިލޭ   މީހުންނަށާއި  ތިމާގެ  ކުރައްވައިފައިވަނީ،  ކަންތައްތައް 
ދީނުގެ   އިންސާފުންނެވެ.  ޢަދުލާއި  ހަމަހަމަކުރައްވައި  މީހުންނަށް 

އައުކުރައް ޙުކުމްތައް  ޤަވާޢިދުތައް  ދީނުގެ  މީސްތަކުންނަށް  ވައި 
މަސައް އެރަދުން  ކުރެއްވިއެވެ.  ކަތްޕުޅުފިލުއްވައިދެއްވުމަށް 

ބުދުތަކާއި   ދީނުގެ  ކުރީގެ  ހައްދަވައި،  ޤާނޫނުތައް  ރަސްކަމުގެ 
 ވޭރުތައް ނައްތަވައިލެއްވިއެވެ. 

ގެ    )އެއްވަނަ(  އިސްކަންދަރު  އިބްރާހީމް  އައްސުލްޠާނު 
ގައި( ލިޔެފައިވާ ސ.  1652ހ. ގައި )1063ރަސްކަމުގައި،   މ. 

ގޮތުން،   ލިޔުއްވާފައިވާ  ފިލާފަތްކޮޅުގައި  މާމިސްކިތު  ގަމު 
އިސްލާމްދީނަށް   އެންމެންނަށް  ރާއްޖޭގެ  ރަސްގެފާނު  ދަރުމަވަންތަ 
ބިންތައް،   މީހުންގެ  އިޖާބަދިން  ރުހުމުން  އެކަމަށް  ގޮވާލެއްވުމުން، 

ހައްދަވަ ބިންބިމަށް  އަމިއްލަ  އެހެން  އެމީހުންގެ  އިދެއްވިއެވެ. 
އަދި،   ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.  ބިންކަމުގައި  ފުރަބަންޑާރަ  ބިންބިމަކީ 
ބިންބިމާއި   އެކި  ބެލެހެއްޓުމަށް  ތަންތަން  މުޤައްދަސް  މިސްކިތްފަދަ 

 ރަށްރަށުން ބޯގަ ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. 
ތާރީޚުގެ    ޙް"ތަންޤީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރެވުނު 

މެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި،  ތަންތަންކޮޅު" މިފޮތުން އަޅުގަނޑު
ދީނާއި ދުނިޔޭގެ ކަންތައް  هللا އައްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބްދު

ޔޫސުފް   ގެންދެވީ  އަލްބަރުބަރީގެފާނުގެ  އަބުލްބަރަކާތު  ހިންގަވަމުން 
ހިންގަވާތާ   ރަސްކަން  މިފަދައިން  މަތިންނެވެ.  ލަފާފުޅުގެ 

އަ  ކަލޭގެފާނު  އެމާތް  ވީތަނާ  ވަހާރަވެއްޖެއެވެ.  ދުވަސްކޮޅެއް 
މިއީ   ތެރޭގައެވެ.  މެދުޒިޔާރަތު  ފަސްދާނުލެވުނީ  މިކަލޭގެފާނު 
ވަރަށް   ހިތައި،  މާތްކޮށް  އަބަދުވެސް  ދިވެހިން  އެސަބަބަށްޓަކައި 

 ބާއި އިޙްތިރާމާއެކު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ތަނެކެވެ. ތްލޯ
 ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަން ނިމުމަކަށް އައީ،  

ދީނުގައި އެރަދުން  އިވާނޭ ފަދައިން، އިސްލާމް ދެންނެވިފަކުރީންވެސް
ފަހުން ވީ  އަހަރު  ސައުވީހަކަށް    ބުނެވޭ ނެވެ.  ރަސްކަންކުރައްވާތާ 

ހުކުރުން  ގޮތު  ދުވަހަކު  ހުކުރު  އިގަންނަވައިގެން،  ޑަފައިބައިވަގައި 
ނަވަކަށް   އައިސްއޮތް  ބޭރުން  ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި،  ޙައްޖަށް 

ނައު    އަރާވަޑައިގަތުމުން  ފަދައިން"  ދޫންޏެއް  ދިޔަ  "އުދުހިގެން 
ލޯމަތިން   މީސްތަކުންގެ  ބާރަށް    ޣައިބުވީއެވެ. ދުވެފައިގޮސް  އާދެ! 

ލޯމަތިން   މީހުންގެ  ބަލަންތިބި  ފުރާވަޑައިގަތުމުން،  ނަވެއްގައި  ދުވާ 
ރިވާވެގެން   އޮބާލިވާހަކަ  ތެރޭގައި  އިރުކޮޅެއްގެ  ކުޑަ 

ގޮތަކަށެ އައިސްފައިވާނީވެސް   އެރަދުން    ވެ.މިކަހަލަ 
އިގަތުމަށްފަހު، އެރަސްކަން ނިމުމަކަށް އައީއެވެ. އޭގެފަހުން  ފުރާވަޑަ

އުޚުތު،  ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނުގެ  ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ، 
އައްސުލްޠާ  މުލީ ދަރިކަލުން  ގެ  ކަލަމިންޖާ  މާވާކިލެގެ  މުތެއި  ނު 

 މަހާރަދުންނެވެ. ސިރީ ބަވަނަ އަބާރަނަ 

  
 މ. ގައި( 1922މަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތް )ދަރު

 

 
 މ. ގައި( 2004ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތް )

 

 
 މ. 2005ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަްށ ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  


