
 
 

) ވަނަ 1(އައްސުލްޠާނު އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު 
  ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން މީބަ ސިރީ ކުލަރަން 

  
  )ވަނަ 1( އިސްކަންަދރު އިބްާރހީމް  އައްުސލްޠާނު :ނަންފުޅު 

ސިރީ ކުލަަރން މީބަ ަކއްިތރި ބަަވަނ  :ކޮލީ ނަންފުޅު 
  މަހާަރދުްނ 

  )ވަނަ 1(ދީްނ މާުދއް އައްސުލްޠާނު މުަޙއްަމދު ޢި  :ބައްޕާފުޅު 

  ކަނބާ ައއިޝާ  :މަންމާފުޅު 

 އެެހން ޭބފުޅެްއގެ (އައްސުލްޠާުނ ކުޑަ މުޙަްއމަުދ  :ބޭފުޅުން 
  )ނަންުފޅެްއ ެއނޭގކަށް ެނތް

 –މ 1648(ހ 1198 - ހ1058  :ރަސްކަންކުރެއްވީ 
 މަސް  6ައހަރާިއ  39މުއްަދތު  ،)މ1687

  
އައްސުލްާޠުނ އިްބރާހީްމ އިސްަކްނދަުރ ރަސްކަަމްށ   

ެވވަޑަިއގަީތ ެއރަުދންެގ ބަްއޕާފުުޅ ައއްސުލްާޠުނ އިސް
ސިރީ ކުަލސުންުދަރ ، )އެްއވަނަ (މުޙަްއމަުދ ޢިާމުދއްީދން 

) ބޮޑު ަރސްގެާފނު(ކައްތިރި ަބަވނަ ަމހާަރދުްނ 
ައއްސުލްޠާްނ އިބްރާީހމް އިްސކަންދަރަީކ . އަަވހާަރވުުމންެނވެ

. ޅެކެވެއުތީުމ ޢަލީ ތަުކރުފާުނގެ ަދރިކޮުޅން ވަަޑއިަގތް ޭބފު
މިކަަމނާއަކީ ކަލާފާނާިއ . މަންާމފުޅަކީ، ަކނބާ އައިާޝެއވެ 

 އަިދ ޭއގެ ަފހުން އަްއސުލްާޠނު ޙުަސއިްނ ފާމުލަޭދރި 
ޙުސަިއްނ . ކިލެގެފާާނ ކަިއެވނި ަބއްލަަވިއގެްނނެިވ ބޭފުޅެެކވެ

 ކިެލގެފާުނ ައވަާހަރވުަމށްފަހު ބޮުޑރަސްގެާފނު  ފާމުލަޭދރި
މިަކމަާނއާ ކައިެވނިފުުޅ  ފައިްނނަަވއި ރަސްކަމަށް އިްސވެވަަޑއިގަ 

ބޮުޑރަސްގެާފނަްށ މިކަމަާނ ަރއްކަުއީވ ހަމައެަކިނ  .ކުރެއްީވއެވެ
ިއސްކަންދަުރ ަރސްގެާފނުެގ . އިސްކަްނދަރު ަރސްގެާފނެވެ

އަނިބއަނބިަކނަބލުންެގ ތެެރއިްނ ަނންފުޅު އެނގޭ ބޭފުޅަީކ 
އްަމދުެގ ިމރަުދްނގެ ދަރިކަލުްނ ކުޑަުމޙަ. އާިމނާ ކަނާބފާެނވެ

މަންާމފުޅަކީ މާލިމީ ޙުަސިއންގެ މަިރޔަްމ ކިޔުުނ 
. މިަކމަާނއަީކ ަރދުްނެގ ާޖރިާޔއެކެވެ. ބޭކަނބަލެކެވެ

ދިގު،  ންކުލަ ދޮން، އިސްކޮޅުުފޅު ގެމިރަްސގެފާނަކީ ގައިކޮޅު 
އެަމނިކުފާުނެގ ަރނގަުޅ ިސފަފުޅުތަކުެގ . ރީިތ ބޭފުޅެެކވެ

ާމއި، ކެްތތެރިކަާމއި، ތެރޭަގިއ ކުރިައށް ވިްސނަާވވަަޑއިަގތު
ކޯފާމަޑުކަމާއި، ީމހުންަނށް އަދަުބެދއްުވން އަވަްސ ުނކުރައްަވިއ 

  .ބައްަލވަިއ ެހއްެދވުްނ ިހމެެނެއވެކަންކަމުެގ ދެކޮޅުެވސް 
ރަސްގެާފނަކީ، މީްސތަކުންަންށ  އިސްކަްނދަރު  

ނޑިހެވިަކމާއި، ބަޑިހެވިކަާމއި، ދުިނަދނޑި އެއްލުާމއި، " ކަ
ުއނަގންަނވަިއދެްއވި، އެަޒމާުނެގ " ކަންއޮޅުލުާމއި މިަކން

މިަރުދންނަީކ، ދަްނަނ ބޭކަލުންނާިއ . އެދުރުބޭކަލެެކވެ
ޢިލްމުެވރިްނނަށް، ކަމޭހިްތތަަވއި، ޢިލްމު ެފުތރުއްުވމަްށ 

 . މަސައްކަްތޕުޅުކުެރއްިވ ރަސްކަލެެކވެ
  

  
  މާލޭ ހުުކރު ިމްސކިތާއި މުްނނާރު 

  

ގެ ަރސްކަމުަގއި ައސޭކަރައިްނނާއި، މިރަުދން   
އުތުރުކަަރއިްނާނިއ، އެތަްނމިަތނުްނ އެކި ބާަވތުެގ ވިޔަާފިރ 
މުދާ ހިފަިއެގްނ އަްނނަ ނަުއފަހަރުްނ މާޭލެގ ބަނދަުރ 

 ިވއްކާ   ުހން ދިެވހީްނނަްށ ުމަދއުެއމީ  .ޮއތެވެ  ފަޅުފިލުވާަފއި 

ފާީރެގ ިވޔަ. ވިޔަާފރިކުޅަުއމުެގ ހުްއަދދެްއވާަފއި އޮެވއެވެ
 އެްއވެްސ ކަމެްއގެ ތެެރއަްށ ރަސްގެާފުނ ެވދެވަަޑއެއް 

ރައްިޔތުްނ ިވއްާކން ބޭުނން ކޮްނމެ ެއއްޗެްއ . ނުަގންަނަވއެވެ
ްއ އެ އެބައިީމހުްނނަްށ ފެްނަނގޮތަަކށް ވިއްާކްނ ަމނަ

ނޑޭރި ޭބކަލުންނާިއ . ނުކުރަްއވަެއވެ ހަމައެަފަދއިްނ ބޮޑުބަ
ރި ުމދަާލ ބެހުަމްށ ަރދުްނެގ ވެލާާނ ބޭކަލުްނެވސް މިަފަދ ިވޔަފާ 

  .އަމުރުުފޅެްއ ޯނެވއެވެ
އިސްކަްނދަރު ަރސްގެާފނުގެ ަރސްކަމުގެ ެދވަަނ   

ަވނަ ޙަަސްނ  9ޯގާވއަްށ ވަަޑިއގެްނނެިވ  ،މަހުެގ ތެޭރގައި
ރަސްގެާފުނގެ ެދ ކާފަދަރިކަލުްނ ކަމުގަިއ ބުެނވޭ ދޮންަލވީްޒ 

ަހނުގރާަމައްށ އާިއ ޮދންމާަލވީްޒ ާއއި ދެޭބން ިދވެހިާރއްެޖއާިއ 
 މިމީުހްނ އަިއ ޚަބަުރ ރަްސގެފާުނ އައްަސވަިއ ޭއނާގެ  .އަެއވެ

އެއްަބނޑު ތިްނ ބޭފުުޅންާނއި، ވަީޒރުްނނާއި، އަީމރުްނ 
އެއްކުަރއްަވިއ ަހނުގރާަމ ކުރެްއވުާމއި މެުދ 

ެއްނމެްނވެްސ އެއްބަްސީވ . މަްޝވަރާކުެރއްިވއެވެ
ބުީނ ުރ ލިޞްހަނގުާރަމއިްނ ނަ . ހަނގުރާމަުކރުމަެށވެ

ުބނެވޭ ޮގތުަގއި ޮދންމާަލވީޒް ގަަޔްށ އުންަޑއެްއ . ްނނަެށވެދިެވހީ
ަގޔަްށވެްސ ބަޑިއެްއެގ ަލވީޒް ދޮން. އަރަިއެގން އޭާނ މަރުީވެއވެ

ޕޯޗުގީުޒންގެ ވަަރށް ިގނަ މީުހްނ . ޒަަޚމްިވއެވެ ޑަައރައިންއު
އެނުބިރ ޯގވާއަްށ ެދން ެއމީުހން ަބލިވެެގން . ޤަތުލުވިެއވެ
ޭއގެަފހުން، ުދވަސްތަެކއް ާވންެދްނ ޯޕޗުގީޒުްނެގ  .ދިަޔއީެއވެ

ިމހަނގުާރމަ ހިނީގ . ްށ ާނެދއެވެކަހަމަލާެއްއ ިދވެިހރާއްެޖއަ
ިމހަނގުާރަމއާ ވިިދގެްނ ގޯާވއަާށިއ . ގައެވެ. މ1749

ނުާވ އުުޅނު ިޖޒީ، ލީރާޖާައށް ދިެވިހން ފޮ އަ ކަންަނންނޫުރ 
  . ުހއްަޓަވއިލެްއވިެއވެއިސްކަްނދަުރ ަރސްގެާފނު 

 ދިެވހިރާްއޖެިއްނ ޖިީޒ ޮފުނވުްނ ުހއްަޓވައި   
މަތީ ުޤރާބުތަކެްއ ގެްނ ހަނގުރާމަ ލެއްުވމުން، އެކަާމ ނުޤަބޫލުވެ 

ެދން އެީމހުްނނާ ދެކޮަޅްށ . ދިެވހިާރއްޖެައްށ ފޮުނިވެއވެ އަލީރާޖާ 
ޮގަވއިެގްނ އިސްކަްނދަުރ ރަސްގެާފުނ ލަޝްކަރީްނގެ ަބޔަކު 

ންާނ ކާިއ ިދވެހީ ޢަލީާރޖާެގ ޤުރާބުތަ. ވަޑަިއގަެތވެ



 ،ބަެއއް ރަްށަރށަްށ ައރާާރއްޭޖެގ ެއބައިމީުހްނ  ،ބައްދަުލވީިއރު
ްނނާިއ ދިެވހީ. ކަކޮށް ހަދަިއފަިއވެެއވެމުދާ ޭފރި ހާީނއް ގެމީހުން 

ނުގރާަމއިްނ ނަްޞުރ ންާނ ދެެމދުަގއި ކުެރުވނު ހަ ހު މިބައި މީ
ެއނބުިރ ގެ މީހުްނ ބަިލެވގެްނ އަީލރާޖާ . ންަނށެވެލިބުނީ ިދވެހީ 

ެގ އަލީރާޖާ މީެގ ުދވަސްކޮެޅއް ފަުހްނވެސް . ިދޔަީއއެވެރަށަްށ 
. ލަޝްކަރުްނެގ ބަޔަުކ ިދވެިހރާްއޖެއަްށ އަެއވެ

މިފަހަުރ އެމީުހްނ . މިހަނގުާރމަިއްނެވސް ބަލިވީ މަލާާބރީންެނވެ
  .އެނބުިރ ދިަޔއީ ކުޑަފުށީ ހުކުުރިމސްކިތް ައްނދާލަިއފައެވެ

ެގން ޭއނާއަްށ ފިލާަވޅެްއ ުއނަދޫގ ބޮޑުވެ  ގެ އަލީރާޖާ   
ދަސްކޮްށދެްއވުަމްށ، ިދވެހިްނެގ ތެެރއިްނ މަލާބާރީްނާނ 

ާއިއ ައލީރާޖާ ،ހަނގުރާމަޮކށް، ކާމިޔާބު ހޯަދއިަފއިާވ ބަޔަކު
ދެކޮޅަްށ ަހނގުރާަމއަްށ ިއސްކަންދަުރ ރަސްގެާފުނ 

ްނ ހު ިމބައިމީާތުޖއްީދންެގ ތާރީުޚަގއިވާ ގޮުތަގއި، . ފޮނުްއވިެއވެ
އަަރިއ ުރގެ ދަުށގަިއވާ އަްނުދރޯތުެގ ަރށްރަަށްށ ކަންަނންނޫ

ނޑިބަޑި ިހަފއިެގްނ ެއތާނެގ އަހުުލވެރިްނ ިބުރގަްނނަަވއި، " ކަ
ެގ ލަްޝކަރީްނ ފައްަސއި، ީމހުްނެގ އަލީރާޖާ އެތާނަގިއ ތިިބ 

ގެ ލަޝްކަރީްނ އަލީާރޖާ މުާދ ފޭރި، ގޭެގ ައްނދައި، 
ެއމީހުްނ ، ދިެވހިރާްއޖެައށް އައިްސ ކަންަތްއ ކުރާ ަފަދއިން

" އެތާނަގއި ކުާރނޭހާ ކަެމއްކޮްށފައި، ނަްޞުރ ލިބިގެން
ީމެގ ފަުހްނ ަމލިކުގެ ވެިރމީާހާއއި އެާތނެގ  .އަީއއެވެމާލެއަްށ 

އްަޔރުކުރައްަވއިަފިއ ބޮޑުން މާލެ ެގްނނަަވއި، ެއތަކެއް ދުަވހު ހަ 
 އަހަރަކު  މަލިކުްނ ަދއްކަންެޖހޭ ވާރަކީ  ،ެދން. ެއވެބޭތިއްެބވީ

ްނ މަލިކަްށ މަްށ ހަަމޖައްަސަވިއފައި އެމީހު ލާރިކަ 12
ަރުދން ިމގޮަތށް ކަްނތައް ކުެރއްީވ ިދެވހިރާްއޖޭެގ  .ެއވެފޮނުްއވީ

ެގ ަރށެްއ ިހއްަޕވައިިފޭއ ައލީާރޖާރަސްގެާފުނ ކަްނނަްނނޫުރ 
މިކަްނތައް ުކރެއްުވމަްށފަހު، ވަރަްށ ިގަނ . ބުނެޭވނެޮގތަެށވެ

އް ިދވެހިާރއްޖެއަަކްށ ގެ އުނދަގުލެ އަލީރާޖާ ދުވަްސަވންެދން 
  .ނުޖެެހެއވެ
 ވަަނ  8 އިސްކަްނދަުރ ަރސްގެާފނުެގ ރަްސކަމުގައި   

. ެފށްޓެިވއެވެިބނާކުރެްއވުަމށް އަހަުރ ހުކުރު ިމސްކިތް އަުލން 
. މ1338އޭރުުހރި ހުކުުރ މިސްކިތަކީ ޝިާހބުއްީދން ަރުދން 

ިމމިސްކިްތެވސް އޭުރ . ގަިއ އަުލން ިބާނކުރެއްިވ މިސްިކެތވެ
އިސްކަްނދަުރ ރަްސގެފާުނ މިސްކިުތެގ . ެއވެ ރީ ަބއުެވފަހު

އެމިސްިކތް ހުރި ާތނަގއި ުކރިން ުހިރ  ،ބިންަގއު ަންނގަަވއި
ިހރިގަުލްނ ިމސްކިްތ  ،ަތަނވަްސކޮށް ،ގޮަތށްުވރެ ފުރިަހމައަށް

ބުެނވޭޮގުތގަިއ މިސްކިުތެގ ަމސައްކަތްަތްއ . ބިނާކުރެްއވިެއވެ
މިސްކިްތ . ެލުވމުގެ ަދށުްނނެވެހިނގަުމންިދޔަީއ ރަުދންެގ ބެއް

ބާްނ ޢުޝަ 28އަލުްނ ބިނާކުަރްއވަްނ ފެްށޓެީވ ހިޖުަރއިްނ 
ިބނާކުަރއްަވއި ނިުމީނ . )މ1656ޖޫްނ  21( ގައެވެ  1066

މިސްކިްތ . ވަަނ ައހަރުެއވެ 10ރަުދންެގ ރަސްަކމުެގ 
ހިިރގަުލގަިއ އަޅުްއވަިއ ވަަރށް ރީިތ ކުރެުހްނތަްއ  ،ބިނާކުރެްއވީ
މިސްކިުތގައި ޢަރަބިބަހުްނ . ލާެފްނކުރައްަވއިފަެއވެ ލަކުޑީގައި

 1068ލިޔެފަިއހުރި ހުިރހާ ެއއްޗެއް ިލެޔ ނިުމނީ ިހޖުަރިއން 
 18( ވަނަ ުދވަުހއެވެ 10ވަނަ އަހަުރގެ ުމޙައްރަމް މަުހގެ 

  ).މ1657އޮކްޓޯބަރ 
ވަަނ ) 1668މީލާީދން ( 1078ހިޖުަރއިްނ   

. ޖަްށ ަވޑައިަގތެވެއިސްަކންަދރު ރަްސގެާފނު ަޙއް ،އަހަރު
ވަޑަިއަގތުމަށްަފހު، ހުކުުރ މިސްކިތު ދެުކނު ޮދރޯިށ  ންޙައްޖު 

ބިނާކުރަްއވަިއ ެއތަނަްށ ފިޤުުހވެިރއަކު ލަްއވައި، ކުދީްނނަްށ 
ޤުރުއާްނ ކިަޔަވިއދިުނމާިއ ފަުރުޟ ޢިލްުމ އުނގަްނނަިއދިުންނ 
ޙަވާލުކުރަްއަވއި، އޭާނއަށް ަސރުކާރުން މުސާަރ ދެްއވުަމްށ 

ދެުކނު ޮދރޯށި ިބނާކުެރްއވުަމށްފަހު، . ެޖއްެސވިެއވެހަމަ
ވަުގުތ ަނމާަދްށ ރުްނ ފަސް މުްނނާުރ ބިނާުކރައްަވިއ ުމންނާ 

ގޮާވޭނ ީމހަުކ ަލއްަވއި، އޭާނއަްށވެްސ ސަރުކާުރްނ ުމސާަރ 
ހިޖުަރއިްނ  ،ބިނާކުަރްއވަިއ ނިުމނީ ރު ުމްނނާ. ދެްއވިެއވެ
ނާކުރެްއީވ ުމންާނރު ބި . ވަަނ ައހަުރެއވެ.) މ1674( 1085

 އެއިުރ ޢަރަބިަކަރއިަގއި މުްނނާުރ ބިނާކޮށްފަިއ ުހްނނަ ގޮަތށް
  .ކަމަށް ުބނެެވެއވެ

ގަޮލުޅ ބަުއ މިސްިކތް  ،ހުކުރު މިސްކިުތެގ ިއތުރަށް  
ނޑިކޮއި ިމސްކިތް( ވެްސ ބިނާކުރެްއވީ އިސްކަްނދަުރ ) ކު

މިަރުދންެގ ރަސްކަމުެގ  ިމމިސްކިތް ިބނާކުެރއްވީ . ާފެނވެރަސްގެ
) .މ1653( 1063ެއއީ ިހޖުަރއިން . ނަ އަަހރުެއވެވަ 5

 އައްޑުައތޮުޅ ގަުމަގއި ހުިރ މާމިސްިކތަްށ ބޯގަ  .ވަަނ އަހަުރެއވެ
 ަވަނ  އަހަުރ   1063ދެްއވުުމެގ  ގޮުތން  ިހޖުރަިއްނ  

ގައި ިއސްކަްނަދރު ރަްސގެާފުނ ެދއްިވ ) .މ1653(
. ޅެވެމިީއ ަމޝްހޫރު ަގމު ިފލާފަތްކޮ. ފިލާފަތްކޮޅެްއ ެވއެވެ

މިފިލާފަތްކޮުޅ ިމހާުރ ބަހައްޓާަފއި ހުރީ ަޤއުީމ 
  .ުރގަެއވެދާރުލްާއޘާ
 1098ހިޖުަރއިން އިސްކަްނދަރު ަރދުން ައވަހާަރވީ   

 28( ވިލޭެރއެވެ 15ވަނަ އަހަުރ ަރބީޢުލްއާޚިރު މަުހގެ 
. އަހަުރއެވެ 39ރަސްަކްނކުރެއްީވ . )މ1687ފެބްރުއަީރ 

ހުކުުރ  ވެުޑވުަމށް ނު ފަސްދާުނލެުވނީ، އެަރދުްނ ފަސްދާ
ތަްއޔާރުކުަރްއވާފަިއ ހުިރ  ހަިރންމަ ތެޭރގައި މިސްކިތު 
  .ޒިޔާރަުތަގއެވެ

 އިސްކަްނދަުރ ަރސްގެާފނުެގ ޒިާޔަރތް
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