
 މާލޭ ހުކުރު މިސްިކތް

 )ވަނަ 1(އައްސުލްޠާނު އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު 

  ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުންމީބަ ސިރީ ކުލަރަން 
  

  )ވަނަ 1 (އިސްކަންދަރު  އިބްރާހީމްއައްސުލްޠާނު :ނަންފުޅު
   ސިރީ ކުލަރަން މީބަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން :ކޮލީ ނަންފުޅު

  )ވަނަ 1(ން މާދުއްދީއައްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ޢި :ބައްޕާފުޅު
   ކަނބާ އައިޝާ:މަންމާފުޅު
  ) ނަންފުޅެއް އެނގޭކަށް ނެތްއެހެން ބޭފުޅެއްގެ(އައްސުލްޠާނު ކުޑަ މުޙައްމަދު  :ބޭފުޅުން

  މަސ6ް އަހަރާއި 39 މުއްދަތު ،)މ1687 –މ 1648(ހ 1198 - ހ1058  :ރަސްކަންކުރެއްވީ
  

ވަޑައިގަތީ އެރަދުންގެ ބައްޕާފުޅު އައްސުލްޠާނު އައްސުލްޠާނު އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު ރަސްކަމަށް އިސްވެ
) ބޮޑު ރަސްގެފާނު(ސިރީ ކުލަސުންދުރަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުން ، )އެއްވަނަ(މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން 

އުތީމު ޢަލީ ތަކުރުފާނުގެ ދަރިކޮޅުން ވަޑައިގަތް އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރަކީ . އަވަހާރަވުމުންނެވެ
މިކަމަނާއަކީ ކަލާފާނާއި އަދި އޭގެ ފަހުން އައްސުލްޠާނު ޙުސައިން . މަންމާފުޅަކީ، ކަނބާ އައިޝާއެވެ. ކެވެބޭފުޅެ

ކިލެގެފާނު އަވަހާރަވުމަށްފަހު  ޙުސައިން ފާމުލަދޭރި. ކިލެގެފާނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ ފާމުލަދޭރި
 ބޮޑުރަސްގެފާނަށް .ކުރެއްވީއެވެ މިކަމަނާއާ ކައިވެނިފުޅު ފައިނަވައި ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަންބޮޑުރަސްގެފާނު

މިކަމަނާ ރައްކައުވީ ހަމައެކަނި އިސްކަންދަރު 
އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ . ރަސްގެފާނެވެ

އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ ތެރެއިން ނަންފުޅު 
. އެނގޭ ބޭފުޅަކީ އާމިނާ ކަނބާފާނެވެ

މަދުގެ މިރަދުންގެ ދަރިކަލުން ކުޑަމުޙައް
މަންމާފުޅަކީ މާލިމީ ޙުސައިންގެ މަރިޔަމް 

މިކަމަނާއަކީ ރަދުންގެ . ކިޔުނު ބޭކަނބަލެކެވެ
 ގެމިރަސްގެފާނަކީ ގައިކޮޅު. ޖާރިޔާއެކެވެ

 ދިގު، ރީތި ންކުލަ ދޮން، އިސްކޮޅުފުޅު
އެމަނިކުފާނުގެ ރަނގަޅު . ބޭފުޅެކެވެ

ސިފަފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް 
ކަންކަމުގެ އި، ކެތްތެރިކަމާއި، ކޯފާމަޑުކަމާއި، މީހުންނަށް އަދަބުދެއްވުން އަވަސް ނުކުރައްވައި ވިސްނަވާވަޑައިގަތުމާ

 .ބައްލަވައި ހެއްދެވުން ހިމެނެއެވެދެކޮޅުވެސް 
 

ކަނޑިހެވިކަމާއި، ބަޑިހެވިކަމާއި، ދުނިދަނޑި އެއްލުމާއި، " ރަސްގެފާނަކީ، މީސްތަކުންނަށް އިސްކަންދަރު
މިރަދުންނަކީ، ދަންނަ ބޭކަލުންނާއި . އުނގަންނަވައިދެއްވި، އެޒަމާނުގެ އެދުރުބޭކަލެކެވެ" ންއޮޅުލުމާއި މިކަންކަ

  . ޢިލްމުވެރިންނަށް، ކަމޭހިތްތަވައި، ޢިލްމު ފެތުރުއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވި ރަސްކަލެކެވެ
  



 މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތާއި މުންނާރު

ރުކަރައިންނާއި، އެތަންމިތަނުން އެކި ބާވަތުގެ ވިޔަފާރި މުދާ މިރަދުންގެ ރަސްކަމުގައި އަސޭކަރައިންނާއި، އުތު
 ހުން ދިވެހީންނަށް މުދައު ވިއްކާ އެމީ . އޮތެވެ ހިފައިގެން އަންނަ ނައުފަހަރުން މާލޭގެ ބަނދަރު ފަޅުފިލުވާފައި

 ފާނު ވެދެވަޑައެއްވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ރަސްގެ. ވިޔަފާރިކުޅައުމުގެ ހުއްދަދެއްވާފައި އޮވެއެވެ
އް އެރައްޔިތުން ވިއްކާން ބޭނުން ކޮންމެ އެއްޗެއް އެބައިމީހުންނަށް ފެންނަގޮތަކަށް ވިއްކާން މަނަ. ނުގަންނަވައެވެ
ހަމައެފަދައިން ބޮޑުބަނޑޭރި ބޭކަލުންނާއި ވެލާނާ ބޭކަލުންވެސް މިފަދަ ވިޔަފާރި މުދަލާ ބެހުމަށް . ނުކުރައްވައެވެ

 . ނޯވެއެވެރަދުންގެ އަމުރުފުޅެއް
  

 ވަނަ ޙަސަން 9 ގޯވާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ،އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގެ ދެވަނަ މަހުގެ ތެރޭގައި
ރަސްގެފާނުގެ ދެ ކާފަދަރިކަލުން ކަމުގައި ބުނެވޭ ދޮންލަވީޒް އާއި ދޮންމާލަވީޒް އާއި ދެބޭން ދިވެހިރާއްޖެއާއި 

ބަރު ރަސްގެފާނު  މިމީހުން އައި ޚަ.އައެވެހަނގުރާމައަށް 
 އެއްބަނޑު ތިން ބޭފުޅުންނާއި، އައްސަވައި އޭނާގެ

ވަޒީރުންނާއި، އަމީރުން އެއްކުރައްވައި ހަނގުރާމަ 
އެންމެންވެސް . ކުރެއްވުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވެިއވެ

ރު ޞްހަނގުރާމައިން ނަ. އެއްބަސްވީ ހަނގުރާމަކުރުމަށެވެ
ދޮންމާލަވީޒް ގަޔަށް ބުނެވޭ ގޮތުގައި . ންނަށެވެލިބުނީ ދިވެހީ

ލަވީޒް ދޮން. އުންޑައެއް އަރައިގެން އޭނާ މަރުވީއެވެ
.  ޒަޚަމްވިއެވެޑައަރައިންގަޔަށްވެސް ބަޑިއެއްގެ އު

ދެން . ޕޯޗުގީޒުންގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ޤަތުލުވިއެވެ
. އެނބުރި ގޯވާއަށް ދިޔައީއެވެއެމީހުން ބަލިވެގެން 

މިހަނގުރާމަ ހިނގީ . ށް ނާދެއެވެކަގީޒުންގެ ހަމަލާއެއް ދިވެހިރާއްޖެއައޭގެފަހުން، ދުވަސްތަކެއް ވާންދެން ޕޯޗު
ނުވާ އުޅުނު ޖިޒީ، ލީރާޖާއަށް ދިވެހިން ފޮއަމިހަނގުރާމައާ ވިދިގެން ގޯވާއަށާއި ކަންނަންނޫރު . ގައެވެ. މ1649

 . ހުއްޓަވައިލެއްވިއެވެއިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު 
  

މަތީ ޤުރާބުތަކެއް ގެން ހަނގުރާމަލެއްވުމުން، އެކަމާ ނުޤަބޫލުވެ ވައިދިވެހިރާއްޖެއިން ޖިޒީ ފޮނުވުން ހުއްޓަ
ގޮވައިގެން އިސްކަންދަރު ދެްނ އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ލަޝްކަރީންގެ ބަޔަކު .  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވިއެވެއަލީރާޖާ

ބައެއް ރަށްރަށަށް ރާއްޖޭގެ މީހުން  އެބައި،ންނާ ބައްދަލުވީއިރުކާއި ދިވެހީޢަލީރާޖާގެ ޤުރާބުތަ. ރަސްގެފާނު ވަޑައިގަތެވެ
ންނާ ދެމެދުގައި ކުރެވުނު ހުންނާއި މިބައި މީދިވެހީ. ކަކޮށް ހަދައިފައިވެއެވެ މުދާ ފޭރި ހާނީއްގެ މީހުން،އަރާ
މީގެ . ދިޔައީއެވެރަށަށް އެނބުރި ގެ މީހުން ބަލިވެގެން އަލީރާޖާ. ންނަށެވެނގުރާމައިން ނަޞްރު ލިބުނީ ދިވެހީހަ

މިހަނގުރާމައިންވެސް ބަލިވީ . ގެ ލަޝްކަރުންގެ ބަޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައެވެއަލީރާޖާދުވަސްކޮޅެއް ފަހުންވެސް 
  .މިފަހަރު އެމީހުން އެނބުރި ދިޔައީ ކުޑަފުށީ ހުކުރުމިސްކިތް އަންދާލައިފައެވެ. މަލާބާރީންނެވެ

  

ސްކޮށްދެއްވުމަށް، ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މަލާބާރީންނާ  އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން އޭނާއަށް ފިލާވަޅެއް ދަގެއަލީރާޖާ
އާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައަށް އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު އަލީރާޖާ ،ހަނގުރާމަކޮށް، ކާމިޔާބު ހޯދައިފައިވާ ބަޔަކު

 ރަށްރަށަށް ން ކަންނަންނޫރުގެ ދަށުގައިވާ އަންދުރޯތުގެހުމިބައިމީތާޖުއްދީންގެ ތާރީޚުގައިވާ ގޮތުގައި، . ފޮނުއްވިއެވެ
ގެ ލަޝްކަރީން އަލީރާޖާކަނޑިބަޑި ހިފައިގެން އެތާނގެ އަހުލުވެރިން ބިރުގަންނަވައި، އެތާނގައި ތިބި "އަރައި 



 ހުކުރު މިސްކިތުގެ އެތެރެ

ގެ ލަޝްކަރީން އަލީރާޖާފައްސައި، މީހުންގެ މުދާ ފޭރި، ގޭގެ އަންދައި، 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސް ކަންތައް ކުރާ ފަދައިން، އެމީހުން އެތާނގައި 

 މީގެ .އައީއެވެމާލެއަށް " ހާ ކަމެއްކޮށްފައި، ނަޞްރު ލިބިގެންކުރާނޭ
ފަހުން މަލިކުގެ ވެރިމީހާއާއި އެތާނގެ ބޮޑުން މާލެ ގެންނަވައި، އެތަކެއް 

 މަލިކުން ދައްކަންޖެހޭ ،ދެން. އެވެއްޔަރުކުރައްވައިފައި ބޭތިއްބެވީދުވަހު ހަ
ން މަލިކަށް މީހު ލާރިކަމަށް ހަމަޖައްސަވައިފައި އ12ެ  އަހަރަކުވާރަކީ

 ރަދުން މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .އެވެފޮނުއްވީ
 ހިއްޕަވައިފިއޭގެ ރަށެއް އަލީރާޖާރަސްގެފާނު ކަންނަންނޫރު 

މިކަންތައް ކުރެއްވުމަށްފަހު، ވަރަށް ގިނަ . ބުނެވޭނެގޮތަށެވެ
  .ހެއެވެގެ އުނދަގުލެއް ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ނުޖެއަލީރާޖާދުވަސްވަންދެން 

  

ބިނާކުރެއްވުމަށް އަހަރު ހުކުރު މިސްކިތް އަލުން  ވަނަ 8 އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ރަސްކަމުގައި
. ގައި އަލުން ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތެވެ. މ1338އޭރުހުރި ހުކުރު މިސްކިތަކީ ޝިހާބުއްދީން ރަދުން . ފެށްޓެވިއެވެ

 އެމިސްކިތް ހުރި ،ދަރު ރަސްގެފާނު މިސްކިތުގެ ބިންގައު ނަންގަވައިއިސްކަން. އެވެމިމިސްކިތްވެސް އޭރު ހުރީ ބައުވެފަ
ބުނެވޭގޮތުގައި .  ހިރިގަލުން މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވިއެވެ، ތަނަވަސްކޮށް،ތާނގައި ކުރިން ހުރި ގޮތަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް

މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދިޔައީ ރަދުންގެ 
ކިތް އަލުން ބިނާކުރައްވަން މިސް. ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ

 ޖޫން 21 ( ގައެވ1066ެބާން ޢު ޝ28ަފެށެްޓވީ ހިޖުރައިން 
 10ބިނާކުރައްވައި ނިމުނީ ރަދުންގެ ރަސްކަމުގެ . )މ1656

 ވަރަށް ރީތި ،މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވީ. ވަނަ އަހަރުއެވެ
ހިރިގަލުގައި އަޅުއްވައި ލަކުޑީގައި ކުރެހުންތައް 

މިސްކިތުގައި ޢަރަބިބަހުން . ލާފެންކުރައްވައިފައެވެ
 1068ލިޔެފައިހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ލިޔެ ނިމުނީ ހިޖުރައިން 

 18 ( ވަނަ ދުވަހުއެވ10ެވަނަ އަހަރުގެ މުޙައްރަމް މަހުގެ 
  ).މ1657ޮއކްޓޯބަރ 

  

.  އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ޙައްޖަށް ވަޑައިގަތެވެ،ވަނަ އަހަރު) 1668މީލާދީން  (1078ހިޖުރައިން 
 ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ހުކުރު މިސްކިތު ދެކުނު ދޮރޯށި ބިނާކުރައްވައި އެތަނަށް ފިޤުހުވެރިއަކު ލައްވައި، ންޙައްޖު

ކުދީންނަށް ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމާއި ފަރުޟު ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުން ޙަވާލުކުރައްވައި، އޭނާއަށް ސަރުކާރުން 
ރުން ށި ބިނާކުރެއްވުމަށްފަހު، މުންނާރު ބިނާކުރައްވައި މުންނާދެކުނު ދޮރޯ. މުސާރަ ދެއްވުމަށް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ

 ބިނާކުރައްވައި ރުމުންނާ. ވަގުތު ނަމާދަށް ގޮވާނޭ މީހަކު ލައްވައި، އޭނާއަށްވެސް ސަރުކާރުން މުސާރަ ދެއްވިއެވެފަސް
ކަރައިގައި މުންނާރު މުންނާރު ބިނާކުރެއްވީ އެއިރު ޢަރަބި. ވަނަ އަހަރުއެވެ.) މ1674( 1085 ހިޖުރައިން ،ނިމުނީ

  .ކަމަށް ބުނެވެއެވެ ބިނާކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތަށް
  

 އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ޒިޔާރަތް



ވެސް ބިނާކުރެއްވީ އިސްކަންދަރު ) ކުނޑިކޮއި މިސްކިތް( ގަލޮޅު ބައު މިސްކިތް ،ހުކުރު މިސްކިތުގެ އިތުރަށް
 1063ރައިން އެއީ ހިޖު.  ވަނަ އަހަރުއެވ5ެ މިރަދުންގެ ރަސްކަމުގެ މިމިސްކިތް ބިނާކުރެއްވީ. ފާނެވެރަސްގެ

 1063 ދެއްވުމުގެ ގޮތުން  ހިޖުރައިން   އައްޑުއަތޮޅު ގަމުގައި ހުރި މާމިސްކިތަށް ބޯގަ.ވަނަ އަހަރުއެވެ) .މ1653(
މިއީ މަޝްހޫރު ގަމު . ގައި އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ދެއްވި ފިލާފަތްކޮޅެއް ވެއެވެ) .މ1653 (ވަނަ އަހަރު 
 .ރުގައެވެ ބަހައްޓާފައި ހުރީ ޤައުމީ ދާރުލްއާޘާމިފިލާފަތްކޮޅު މިހާރު. ފިލާފަތްކޮޅެވެ

 

 28 (ވިލޭރެއެވެ 15 ވަނަ އަހަރު ރަބީޢުލްއާޚިރު މަހުގެ 1098ހިޖުރައިން އިސްކަންދަރު ރަދުން އަވަހާރަވީ 
 ހުކުރު ވެޑުވުމަށްފަސްދާނުލެވުނީ، އެރަދުން ފަސްދާނު.  އަހަރުއެވ39ެރަސްކަންކުރެއްވީ . )މ1687ފެބްރުއަރީ 

  . ތައްޔާރުކުރައްވާފައި ހުރި ޒިޔާރަތުގައެވެހަރިންމަ ތެރޭގައި މިސްކިތު
  

                  
  

   )ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ޚާއްޞަ މުޝީރު(އަލްފާޟިލާ ނަސީމާ މުޙައްމަދު 
                                                            


