
 މެދުޒިޔާރަތް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމް ރަސްގެފާނު
 ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުން

 

ދިވެހި ަދއުަލތުން ރަސްީމގޮތުަގއި ިއސްލާމްދީން ޤަބޫލުކޮށް، ދިވެިހރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން 
މީލާީދގޮުތްނ . މިދުވަުހގަެއވެ.  ހ548ރު ޚިލްއާޢު ރަބ2ީއަމުރުކުެރއްވީ    ރަދުްނނބުރުމަށްއެދީނަށް ެއ

 . ވަނަ އަހަުރއެެވ1153 ިހނީގ މިކަން
ފަހު އިްޚތިޔާރުކުރެްއިވ ަނންފުޅަކީ،  އޭރު ުހްނެނވި މަާހރަުދްނ އިސްލާްމެވވަޑަިއގަތުމަްށ

އައްސުލްާޠން އަޙްމަުދ ޝިހާބުއްދީން ރަުދްނ . އެވެهللا އައްސުލްާޠްނ މުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބްދި
 ރަސްގެާފުނެގ އްޭޖގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމް މިސްކިތުގައި ބެެހއްޓެވި ފިލާަގއި ރާހުކުރު ބިނާކުރެްއވި
މިލަފްޒުގެ ާމނަތަްއކަމުަގިއ  .އެވެ "ދަރުމިޝްތް" ުނވަތަ "ދަރުީމޝް" ިލޔެފަިއވަނީކަމުގައި  ނަންުފުޅ

މިމާްތ ސިފަފުޅުތަކަށްޓަކައި ދިވެިހްނެގ  .ޔަީޤންކުރެެވީނ، އިންސާުފވެރި، ީދްނެވރި، މިމާނަަތކެވެ
 . ގެ ަނންފުުޅންެނވެ" ދަުރމަވަންތަ ރަްސގެފާނު"ތްކުރެވިފައިަވނީ މެދުގައި މިަރދުްނނަށް ިނސްބަ

ދަރުމަަވންަތ މަހާރަުދްނނަކީ، ދިެވިހރާއްޖޭަގއި ރަސްކަންކުެރއްވި ޢާިއލާަތކުގެ ތެރެިއން 
. މިހާތަނަށް ެއނގިަފއިވާ ުފރަތަމަ ޢާއިލާކަމަށްވާ، ތީމުގޭ ޢާއިލާިއްނ ވަޑަިއެގންެނވި ދެަވނަ ަރދުްނނެެވ

 ޢާިއލާއަށް މާޭލ ޢާއިލާެގ ނަުމންެވސް ބަެއްއ ތީމުގޭ
ަދރުމަަވންތަ . ސްބަްތކުރައްަވއިފަިއވެެއވެމުޢައްރިޚުްނ ނި
 އަހަުރ ބުޑިސްޓްދީނުަގިއ 12ރަސްގެފާުނ 
 ވާންެދން އަހަުރ 13 ަފހު، ރަސްކަންކުެރއްވުމަށް

 ރާދަަވޅިަތކުގައްާޔއި ރަސްަކންކުރެްއވިކަަމށް އިސްލާމްީދުނގައި

ނަަމވެްސ ރާއްޖެ ިއސްލާމްވީ .  ިލޔެފައިެވއެެވތާރީޚުގައި
 ވަަނ 1195މީލާދީ ަސނަުތން   އަހަރުފަުހްނ،42ތާރީޚުގެ 

ާވގޮތަްށ   އަހަރުަގއި ލިޔެަފއިާވ ދަނބިޫދ ޯލމާފާނުަގއ1196ި ،އަހަރު ލިޔެަފއިވާ އިސްދޫ ލޯމާފާނާއި
ލާިއރު، މިރަދުްނގެ ރަސްކަާމ ތާރީޚީ ގޮުތން ބަ.  އަހަުރއެެވ35ބަލާއިރު، މިަރދުން ރަސްަކންކުރެްއވީ 

ކައިރި ދުަވސްވަރެްއަގިއ ލިޔެފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމަށް މި ދެންެނވި ދެ ލޯމާފާނު ވާީތ، އެންެމ 
މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަްށ މި ލޯމާފާނުތަކުަގއިވާ . އިތުބާރުހުރި ލިޔުމަކީ ލޯމާފާނުކަމުގައި ބެލެވިފައިެވެއވެ

ުތ ބަލައި ކަންކުެރއްވި ބޭބޭފުުޅންެގ ރަސްަކމުގެ މުްއދަ ވަނަ ަޤރުނުތެޭރގަިއ ރަސ12ްބުރަވެެގން، 
 ވަނަ ައަހުރ 1142މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްެވވަަޑއިަގތީ މީލާދީްނ ، ދޭަހަވނީހިސާބުކުރުމުން 

. ާތނަގއިކަމެވެ ވަނަ ައހަރުހާ.  މ1176 އަހަރު ފަހުން، 35ހާތާނގައި ަކމަށާއި، އަަވާހރަވީ ޭއގެ 
ްނ ރަސްކަމުގަިއ ހުްނނެވި ަމހާބަރަނަ މަާހރަދުްނގެ އުުޚތު ކަމަށްވާ، ހެެނިވ މިރަދުްނނަކީ، އޭގެ ކުިރ

 .މާވާކިލެގެ ގެ ދަރިކަލުްނނެެވ
  ލޯާމފާނުތަކުަގިއ ފަުހ، އެރަުދން ރަސްކަންކުެރއްވީ ކިަތއް ައހަރުކަމެއް އިސްލާމްެވވަަޑއިގަތުމަްށ

ުޢލޫމާތަށް ބަލައިެގން އެުމްއދަތު ލޯމާފާނުަގއި ިލޔެފައިވާ މަ ނަމަެވސް އެދެ. ތެވެލިޔެފައެއް ެނ



ޅުމެދުޒިޔާރަތް ތެރޭގައި ހުރި އެނދުދާންކޮ

އަހަރުކަމަށާއި،  11 ގާތްަގނޑަކަްށ ރަްސކަންކުރެްއވީ ފިަނމަ، މިރަދުްނ ބުޑިސްޓްދީނުަގއިހިސާބުކޮށް
އަހަރުކަްނ އަުޅަގނުޑމެންަންށ  24 އިސްލާމްެވވަަޑއިގަތުމަށްފަުހ ރަސްކަންުކރެއްީވ ގާްތަގނޑަކަްށ

 .އެނގެެއވެ
އިްބުނ ، ޙުމަްޝހޫރު ސަްއާޔށް ވަަޑއިގަތް  ިދވެހިާރއްޖެއަ ވަނަ ައހަރ1343ުމީލާދީން 

 ރަދުން ހުުކރު މިސްކިތުގައި ބަހައްަޓވައިފަިއވާ ފިލާ ބައްލަވަިއފައި،ބަޠޫޠާ، ޝިހާބުއްީދން 

ކިޔުނު ޭބކަލެްއެގ " އަުބލް ބަރަކާތުލް ބަރުބަރީ"ދިވެިހރާއްޭޖެގ ރަދުން އިސްލާމްެވވަަޑއިގަތީ 
 އެފިލާގަިއ ލިޔެފައިާވ ކަމުގައި އަތްުޕޅުމަްއަޗށް ކަމަށް

އެިފލާގައި އެކަލޭގެފާުނގެ ނަންުފޅުަގިއ . ވިދާުޅވެފަިއެވއެވެ
 ހިމަުނއްަވއިފައިވުާމއެކު، މިބޭކަލެއްގެ ނަންުފޅުަގިއ "ޔޫސުފް"

 .ޔޫސުފް ހިމެޭނކަން ޔަީޤންުކރެވެެއވެ
 ަވނަ ަޤރުނަކީ ިއސްލާމީ 12މީލާދީ ަސނަުތން 
ދުިނޔޭގެ އެކި  ބޭކަލުންތަކެއް ދުނިޭޔގައި އުފެދުނު ާމތް

ނުޑެގ ޞަތަންަތނަށް، ޚާއް ކޮށް އެތެރެަވރިއަާށއި ިއންޑިާޔ ކަ
 ނޫުރ އިްސާލމްދީުނގެ އައްސޭީރގަިއާވ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަްއވައި،

 ބޭކަލުން ައރަބިކަރައިެގމީގެ ެތޭރގައި ފާރިްސކަރައިގެ ބޭަކލުްނނާއި . ފެތުރުއްވި ުދވަސްަވރެކެވެ

. މިބޭކަލުން ދަތުރުކުރައްަވިއ އުޅުްއވީ އެޒަާމނުގެ ިވޔަފާރިވެިރްނެގ ނައުފަހަުރގަެއވެ. ހިމެުނެނވެ
ދިވެިހރާއްެޖ އިސްލާމްުކރެއްިވ މާްތ ވަީލވެިރާޔވެސް ހިމެެނނީ މިބޭކަުލންެގ ތެޭރަގއި ކަމަށް 

 . ޤަބޫލުކުރެވެެއވެ
 .އަމުރުފުޅަެށވެ ރަސްގެފާުނެގ ފުރަތަމަ ހުުކރު މިސްކިތް ފުރަމާލޭގަިއ ބިނާކުރެްއވީ ދަރުމަަވންތަ

މިކަން ައުޅަގނުޑމެްނނަްށ އެނެގނީ، މިރަސްގެފާުނގެ ޢަމުރުފުަޅށް ބިނާކުެރުވނު ހުކުރު މިސްކިތް 
ބައުެވގެން، އައްސުްލޠާން އަޙުަމދު ޝިހާބުއްދީްނ 
އެތަުނގަިއ ުހކުރު މިސްކިތެއް އަުލްނ ބިނާކުރެްއވުމަްށފަުހ 

ަތ އި، ދަރުމަވަްނއެމިސްކިތުގަިއ ބެހެއްޓެިވ ފިލާގަ
ެގ " ސިރީކަލޯ "ރަސްގެފާާނިއ އެރަދުްނެގ އަޚު

އަމުރުފުޅަށް އަލްަވޒީރު ޝަނިިވރާާޒ ފުރަތަމަ ހުކުރު 
 .މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވި ވާަހކަ ލިޔެފައިާވތީއެެވ

ގޮތުަގއި،  ެއނގިފަިއވާ އަުޅަގނޑުެމްނނަށް
 ތިްނނަށްނިކަމެ .ރަްސކަލެކެވެ  ެހޔޮ ްލޤުޚުީދންެވރި، އަކީ، هللا އިބްނު ޢަބްިދއައްސުލްާޠްނ މުޙައްމަދު 

ކުރެއްިވ  އްަދވަން މަސައްކަތްޕުުޅހޯ އަށްުވެރ އާޚިރަތުެގ ހެޔޮކަންއެީހވެަވޑަިއަގންަނަވއި، ދުނިެޔ
މިރަދުްނގެ ރަސްކަމުގަިއ ކަންތައްަތްއ ކުރައްަވއިަފއިަވނީ، ތިާމގެ މީުހްނނަާށއި ހިޭލ . ރަސްކަލެކެވެ

 ީދނުގެ ަޤވާޢިދުތައް ައުއކުރައްަވިއ .ޢަދުާލިއ އިންސާުފންެނވެ އިމީހުްނނަށް ހަމަހަމަކުރަްއވަ

ރަސްކަުމެގ . ޙުކުމްތައް ފިލުއްަވއިދެްއވުމަށް އެރަުދން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްިވއެެވ ދީުނގެ މީސްތަކުންަނށް
 .ޤާޫނނުތައް ަހއްދަަވއި، ކުީރގެ ދީުނގެ ުބދުތަކާއި ވޭުރތައް ަނއްތަަވއިލެްއވިެއވެ

 މެދުޒިޔާރަތުގެ ދޮރޯށި 



  މަހާނަފުުޅ  ޫޔސުފުލް ބަރުބަރީގެ އަބުލް ބަރަކާތު

.  ަރސްކަމުގައި، މާލޭގެ ދަރުަމވަންތަ ރަްސގެފާނު މިްސކިތްވެސް ބިނާކުރެްއވިެއވެމިރަދުްނގެ
އަދި، ރިާވެވެގން އަިއސްފަިއވާ ގޮުތގައި، ނިަލންދެއަޮތުޅ ނިލަްނދޫއަްށ ޚުދު ރަދުްނ ވަޑަިއަގންަނވައި، 

 .އެރަށުަގއިެވސް ހުކުރު މިސްކިތެއް ބިާނކުރެއްިވއެެވއެރަށް އިސްާލމް ކުރައްަވއި، 
ަގިއ .  ހ1063ގެ ރަސްަކމުގައި، ) އެއްަވނަ(އައްސުލްާޠްނ އިބްރާހީމް އިސްކަންދަުރ 

ގަމު މާިމސްކިތު ފިލާފަތްކޮޅުގަިއ ލިޔުްއވައިފަިއވާ ގޮތުްނ، . ިލެޔފައިވާ ސ) ގައި.  މ1652(
 ފަދަ މުޤައްދަސް ތަްނތަން ބެލެެހއްޓުމަށް މިސްކިތް

ށްރަުށން ބޯަގ  އެކި ބިންބިމާއި ރަދަރުމަަވންތަ ރަސްގެފާނު
ަތންީޤޙުކުރެވުނު ދިވެިހރާއްޭޖެގ ތާރީޚުެގ " .ހަމަޖެއްެސވިެއވެ

މިފޮތުން އަޅުަގނޑުމެްނނަްށ މަޢުލޫމާތު " ތަންަތންކޮޅު
ދީނާިއ ، هللاދި ޢަބްއިބްނު ލިބޭގޮތުަގއި، އައްސުލްާޠން މުޙައްމަދު

  އަބުްލ ބަރަކާތުދުނިޭޔގެ ަކންތައް ހިްނގަވަުމން ެގންެދވީ
މިފަދަިއްނ . ރުބަރީގެފާުނެގ ލަފާފުޅުގެ މަތިްނނެެވޔޫސުފު އަލްބަ

ރަސްކަން ިހންަގވާތާ ދުަވސްކޮޅެއް ީވތަނާ އެމާތް ކަލޭގެފާުނ 
މިކަޭލގެފާނު ފަސްދާނުެލވުނީ މެދުޒިޔާަރުތ . އަަވހާރަެވއްެޖއެވެ

މިއީ، އެަސބަބަށްޓަކައި ދިވެިހން ައބަދުެވްސ . ތެރޭގަެއވެ
ތިރާމާއެކު ބަލަހަށްޓަުމްނ ްޙއިށް ހިތައި، ވަރަށް ލޯތްބާއި މާތްކޮ

 .ގެްނދާ ތަނެެކވެ
އިސްދޫ ލޯމާފާނުަގއިވާ ަމޢުލޫމާތަށް ބަލައިެގން، ެއޒަމާުނގެ ަރސްރަސްކަލުްނގެ ރަސްކަުމެގ 
މުއްދަތު ބަލައި ހިސާބުކުރުމުން ެއނެގީނ، ދަރުމަވަްނތަ ރަސްގެާފނުގެ ރަސްަކން ނިމުމަކަްށ އަީއ، 

އިން، އިސްލާމްދީނުަގއި އެރަުދން ރަސްކަްނކުރައްވާތާ ަސއުީވހަކަްށ ކުރީންވެސް ދެްނނެވިފަިއާވނޭ ފަދަ
ބުނެޭވގޮުތގައި ހުކުރު ދުަވަހކު ހުކުރުން ފައިބައިވަަޑިއގަްނަނވަިއެގްނ، ޙައްޖަްށ . އަހަރު ވީފަުހން ކަމެެވ

ެޏްއ އުުދހިެގން ިދަޔ ދޫން"ވަޑަިއގަތުމަްށޓަކައި، ބޭރުން ައއިސްޮއތް ަނވަކަށް އަާރވަޑަިއަގތުމުން 
ބާރަށްދުވާ ަނވެްއގަިއ ! އާދެ. ަނއު ދުވެފަިއޮގސް މީސްތަކުންގެ ލޯމަީތްނ ޣައިބުވެއްެޖއެވެ" ފަދައިން

ާވހަކަ ރިާވވެެގްނ  ފުރާވަޑަިއގަުތމުން، ބަލަްނތިބި މީހުްނެގ ލޯމަތިން ުކޑަ އިރުކޮެޅްއގެ ތެޭރގައި އޮބާލި
ފަހު، އެރަސްކަން ިނމުމަކަށް  ގަތުމަްށާރވަޑަިއެއރަދުން ފު. ވެސް މިފަދައިްނެނވެއައިސްފަިއާވީނ

ޭއގެފަުހން ަރސްކަމަށް އިސްެވވަަޑއިަގތީ، ދަރުމަވަންތަ ަރސްގެފާުނެގ އުޚުތު، . އައީެއވެ
 .މުލީމާވާކިލެެގގެ ދަރިކަުލްނ އައްސުލްާޠްނ މުތެއި ކަލަމިންޖާ ސިރީ ަބވަނާބަަރނަ ަމހާރަުދންެނވެ
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