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އީެއ ދެޙަރަމް ފުޅުގެ ިއމާމެވެ. އިަދ ާޝިފީޢ މަޒުހަބުގެ މައްކާގެ 

މުއައިްރޚެކެވެ.  ތީާރޚުގެ  ިއްސލީާމ  ފީަޤހެކެވެ.  އީެއ  މުފީްތއެވެ. 

ހީަދޘް ިޢލްމުގެ ޙިާފޡެކެވެ. 

ރޯދަމަހު  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ދަޙްލާނީަކ  ޒިައީނ  އަޙްމަދު  ޢައްލާމާ 

ޙަުސިއން  ފީަޟލަތުއަްޝިއޚު  ިމއަޑުއަހަމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެން 

ިސޔަރަތުގެ  ރަޫސލާގެ  ީކިރިތ  ތަރުޖަމާކުރެއިްވ  ަޞލާޙުއީްދނު 

ިހޖުރިައން  ިލޔުއީްވ  އެފޮތް  ދަންނަބޭކަލެވެ.  ިލޔުއިްވ  އްަސލުފޮތް 

އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1885 ީމލީާދން  އަހަރު،  ވަނަ   1303

ފީަޟލަތުއަްޝިއޚް ނިައބު ތުއްތު ިހޖުރިައން 1303ހ ( ިމލީާދން 

1885 ) ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ދުރުވެފިައ ޢައްލާމާ އަޙުމަދު ޒިައީނ 

ދަޙްލާނަށް ދިަރވަރުވެލެއްވުމުގެ ަޝރަފު ހޯއްދިެވއެވެ.

ޢައްލާމާ އަޙްމަދު ޒިައީނ ދަޙްލާން އުފަންވެ ވަޑިައގީަތ އެދުވްަސވަރުގެ 

ިޙޖާޒުކަރިައގެ މައްކާ ގިައ ިހޖުރިައން 1231 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އީެއ 

ިމލީާދން 1816 ވަނަ އަހަރެވެ. އޭނާ އުފަންވެވަޑިައގަތް މައްކާގިައ 

ޒިައީނ ދަޙްލާނުލް  ޙަަސީނ ގެ  ަޝިއޚު  ބައްޕަ  އޭނާގެ  ހުންނަ 

އަބުރުވިެރ  ިޢލްމުވިެރކަމިާއ  އީަކ  ދަޙްލާން-  ބިައތު  ގެ  ޢިާއލާގެ 

ިދިރއުޅުމާ ... ިމފަދަގޮތްގޮތުން މައްކާ ގިައ މްަޝހޫރުގެއެކެވެ. އީެއ 

ިޙޖާޒު ކަރަޔާ އިަދ އެކަރިައން ބޭރުގެ ބޮޑިެތ ިޢލުމުވިެރން ިޒޔާރަތް 

ކުރައްވާ ގެއެއްވްެސ މެއެވެ. 

ިމގޭގައެވެ.  ބޮޑުފުޅީުވ  ދަޙްލާން  ޒިައީނ  ބުނު  އަޙްމަދު  ތުއްޕުޅު 

ިޢލުމުވިެރ އޭނަގެ މާތް ބައްޕަގެ އޯގާތިެރ ތަރިުބއްޔަތުގެ ދަށުގައެވެ. 

ޢައްލާމާ އަޙުމަދު ޒިައީނ ދަޙްލާން ިކޔަވާ ިވދާޅީުވ ފުރަތަމަ ބައްޕަގެ 

ިތއްބިެވ  ކަރިައގިައ  ިޙޖާޒު  އެދުވްަސވަރު  ފަހުން  އިަރހުންނެވެ. 

އިެކޤައުމުގެ ބޮޑިެތ ދަންނަބޭކަލުންގެ އިަރހުންނެވެ. 

ޢައްލާމާ އަޙްމަދު ޒިައީނ ދަޙޫލާން ގެ ނަަސބުގެ މިަތކޮޅު މްަޝހޫރު 

އާ  1077މ.1165-މ.)   ) ީޖލީާނ  ޤިާދރު  ޢަބްދުލް  ވީަލވިެރޔާ 

ަސއިްޔދު  އަލްޙަަސީނ  އީަކ  ޢައްލާމާ  އާދެ،  ގިުޅފައެވެ.  ވީަނ 

ިހޖުރިައން  ދޫކުރެއީްވ  ިމދިުނޔެ  ިމދަންނަކަލޭގެފާނު  ބޭކަލެކެވެ. 

1304 ވަނަ އަހަރު މުޙައްރަމް މަހު މައްކާގައެވެ. އީެއ ީމލީާދން 

ލެވީުނ މައްކާގިައ އަލްމުޢައްލާ  އަހަރެވެ. ފްަސދާނު  1886 ވަނަ 

ގަބުރްުސތާނުގައެވެ.

ް ިޢލީުމ ިޚދުމަތ

ތައް  ޙަލްޤާ  ިދނުމުގެ  އުނގަންނަިއ  މައްކާގިައ  އެދުވްަސވަރީަކ 

ވްެސ  ދަޙްލާން  ޒިައީނ  އަޙްމަދު  ޢައްލާ  ިމގޮތުން  އޮތްޒަމާނެވެ. 

ިޢލްމު  ީދނުގެ  ބަޔަކަށް  އެތައްހްާސ  ގިައ  ޙަލްޤާ  އެކަލޭގެފާނުގެ 

އުނގަންނިައ ދެއިްވއެވެ. މައްކާ އިާއ މީަދނާ ިފޔަވިައ ޢަރިަބ ޤައުމު 

ޤައުމިާއ އެހެން ޤައުމުތަކުންވްެސ ީމްސތަކުން އެކަލޭގެފާނަށް ދިަރވަރު 

ިވއެވެ. ިމގޮތުން ިޢލުމުގެ އިެކ ފަންނު ިކޔަވިައދެއިްވއެވެ. ޚާއަްޞކޮށް 

ިކޔަވިައދެއިްވ އެއްފަންނީަކ ޙީަދޘް ިޢލުމެވެ. ީކިރިތ ރޫަސލާގެ ޙަޔާތް 

ޕުޅުގެ މައްޗަށް ިލޔުއިްވ އައީްސރަތުއް ނަބިަވއްޔާ – ިމ ފޮތީަކވްެސ 

އެކަލޭގެ ފާނުގެ ދިަރވަރުންނަށް ިކޔަވިައ ދެއްވަން ހެއްދިެވ ފޮތެކެވެ. 

ތަޢީުލފެކެވެ. ަޝިއޚު ަޞލާޙުއީްދނު ތަރުޖަމާކުރެއީްވ އެފޮތެވެ. 

ާސީޅހަކަށް  އިެކފަންނުގެ  ދަޙްލާން  ޒިައީނ  އަޙްމަދު  ޢައްލާމާ 

އިެކބްަސބަހަށް  ވީަނ  ބައެއްފޮތް  އޭގެތެރިެއން  ިލޔުއިްވއެވެ.  ފޮތް 

އަލްޢައްލާމާ އައަްސއިްޔުދ އަޙްމަދު ޒިައީނ ަދޙްލްާނ (1816މ. - 1886މ.)
މުޙައްމަދު ވީަޙދު ނަދީްވ

ު މަޢުލޫމާތ



ޖުލިައ 162014 ު ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރ

ފޮތްފޮތުގެނަން  ބައެއް  އޭގެތެރިެއން  ތަރުޖަމާކުރިެވފައެވެ. 

ހުށައަޅަމެވެ. 

1. ތީާރޚް ޠަބަޤިާތލް ޢުލަމިާއ
ިމފޮތުގިައ ވީަނ މްަޝހޫރު 4 މަޒުހަބުގެ ިޢލުމުވިެރންގެ ތަޢާރަފެވެ. 

ކޮންމެ މަޒުހަބެއް ވިަކންނެވެ. 

ދުވިަލލް  ތީާރިޚއް  ީފ  މަރިްޟއްޔާ  އަލްޖަދިާވލުލް   .2
ިއްސލިާމއްޔާ 

ިމީއ ިއްސލީާމ ދައުލަތް ތަކުގެ ތީާރޚާ ބެހޭ ފޮތެކެވެ. 

3. މަޠްނުއް ާޝިޠިބއްޔާ ގެ ަޝރަޙަ 
ިމފޮތީަކ ިޤރާއަތް ތަކާބެހޭ ފޮތެކެވެ. ޒިައީނ ދަޙްލާން ިމފޮތް ަޝރަޙަ 

ކުރެއީްވއެވެ.

4. ބަޔާނުލް މަޤާމިާތ ވަ ކިައިފއްޔިަތއް ުސލިޫކ
ިމީއ ތަަޞއްވުފާ ބެހޭ ފޮތެކެވެ.

5. މަޠްނުލް އަލިްފއްޔާގެ ަޝރަޙަ 
ިމީއ ިއމާމު މިާލކުގެ ފޮތެކެވެ. ނަޙިޫޢލްމުގިައ މްަޝހޫރު ފޮތެކެވެ. 

ިއހުގެ ޖިާމޢުލް އަޒްހަރުގިައވްެސ ިކޔަވިައިދން ފޮތެކެވެ. ޢައްލާމާ 

ިމފޮތުގެ ަޝރަޙަ ިލޔުއީްވއެވެ. 

6. އާޖުރިޫމއްޔާގެ ަޝރަޙަ 
ފޮތެކެވެ.  މްަޝހޫރު  ގަވިައދުގެ  އީަކ ޢަރިަބ ބަހުގެ  އާޖުރިޫމއްޔާ 

ފޮތަކަށް  ފުރަތަމަ  ގަވިައދުގެ  ދިަރވަރުން  ދްަސކުރާ  ޢަރިަބބްަސ 

ަޝރަޙަ  ފޮތް  ިމ  ދަޙްލާން  ޒިައީނ  ަޝިއޚު  ިމފޮތެވެ.  ިކޔަވީަނ 

ކުރެއީްވއެވެ. ިމފޮތް ިލޔުއީްވ ޠިާއފުގިައ ހުންނަ ިއބްނު ޢައްބްާސ 

ިހޖުރިައން  ިމްސިކތުގިައ ިއންނަވިައގެން  ިންސބަތްވާ  ފާނަށް  ގެ 

ވައްހީާބން  ފަހުން  ިމްސިކތްވީަނ  ިމ  އަހރުއެވެ.  ވަނަ   1291

ތަޅާލިައފައެވެ.

7. އައީްސރަތުއް ނަބިަވއްޔާ ީފ އާޘިާރލް މުޙައްމިަދއްޔާ 
ިމފޮތް ފުރަތަމަ ޗާޕީުވ ޙަލީަބ ިސޔަރަތުގެ ހަވާާސ ގައެވެ. ފަހުން 

އެތައް ފަހަރަކު ވިަކން ވީަނ ޗާޕުވެފައެވެ. 

8. ވައްހީާބ ޙަރަކާތަށް ނަޤްދުކުރައްވިައ ދެފޮތް ިލޔުއިްވއެވެ.

އަވަހާރީަވިއރު  ވައްހާބު   ޢަބްދުލް  ބުނު  މުޙައްމަދު  ަޝިއޚު 

ޢައްލާމާ އަޙްމަދު ޒިައީނ ދަޙްލާންގެ ޢުމުރުފުޅުން 26 އަހަރެވެ. 

އެހެންކަމުން މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުލް ވައްހާބުގެ ީދީނ ިފކުރާ އިަދ 

ކަންތައްތަކާމެދު  ިހނގިާދޔަ  ކަރިައގިައ  ިޙޖާޒު  އިެފކުރާގިުޅގެން 

ލޮލުން  އެކެވެ.  العيان  علي  شاهد  ޒިައދަޙްލާނަީކ  ޢައްލާމާ 

ދެކެވަޑިައގަތް ބޭކަލެކެވެ.

ހޭދަކުރެއީްވ  ޢުމުރުފުޅު  މިުޅ  ޒިައީނދަޙްލާން  އަޙްމަދު  ޢައްލާމާ 

ބެހޭގޮތުން  ިލޔުއްވުމުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނާ  ިކޔަވިައދެއްވުމިާއ ފޮތް 

ިލޔުއިްވ ިޢލްމުވިެރންގެ ފޮތްފޮތުގިައ – އައްޒަރްކީަލގެ އަލްއަޢުލާމު 

ީވމާ  ނުފެނެއެވެ.  ވާހަކައެއް  ބޭފުޅުންގެ  އެކަލޭގެފާނުގެ   – ފަދަ 

ލަފާކުރެވީެނ އެކަލޭގެ ފާނު ކިައވިެނ ނުބައްލަވާ  ކަމަށެވެ. ޢައްލާމާ 

އަށް – ބައްޕަ ފަރާތުން – ބޮޑުބޭބެ ިވދާޅުވާ ބޭފުޅަކު ހުންނިެވއެވެ. 

އީެއ ދަންނަބޭކަލެކެވެ. ނަމީަކ : ޢަބްދުهللا ބުން ަޞދަޤާ ދަޙްލާނެވެ. 

ީމނަގެ ބައްޕަ ީމނަގެ  ޢުމުރުފުޅުން 6 އަހަރުގިައ އަވަހާރަވުމުން 

ޢައްލާމާ  ިކޔަވިައދެއީްވ  ކުރައްވިައ  ތަރިުބއްޔަތު  ގެންގުޅުއްވިައ 

ަސޢީޫދ ޢަރިަބއްޔާ  ދިަރކޮޅު  ޒިައީނ ދަޙްލާނެވެ. ީމނަގެ  އަޙްމަދު 

ގިައ އެބައޮތެވެ. ީމނަ އަވަހާރީަވ ިއންޑޮނިޭޝޔާ ގައެވެ. 

ޢައްލާމާ އަޙްމަދު ޒިައީނދަޙްލާން އީަކ ިދިރއުޅުއްވުމިާއ އެކުއުޅުއްވުން 

ދަންނަބޭކަލެކެވެ.  އަޅުވިެރ  ލެނިބހުންނިެވ  ތަަޞއްވުފަށް  ިރވިެތ 

ޢާއްމުންނިާއ ޚާއުްޞން އިަދ ބޮޑުން އެކަލޭގެފާނަށް ކަމިޭހއްތިެވއެވެ. 

ިެވ  ިތއްބ އެދުވަްސވަރު  ިއގަިއ  ކަރަ ިޙޖާޒު  ީކ  ާނަ ެލޭގެފ އެކ

ދަންނަބޭކަލުންގެ ރީައެސވެ. މިުޅ ިއްސލީާމ ދިުނޔޭގިައ އެކަލޭގެފާނުގެ 

ިޢލްމުވިެރކަމުގެ ުޝހުރަތު އީޮތ ިހނގިައފައެވެ. ީކިރިތވަންތަ މާތްهللا 

ލަހައްޓަވިާށއެވެ.  ިނޢުމަތުގިައ  ދިާއީމ  ުސވަރުގޭގެ  އެކަލޭގެފާނު 

އީާމން.

ު މަޢުލޫމާތ


