
 اإلسالم في المالدیف 

عام جاء البوذیون إلى المالدیف  500قبل المسیح ب                
م زارھـــا أحــد التجـــار  1153عن طریق سیریالنكا  ، وفي عـام 

من شمال أفریقیا وھـذا التاجر من حفظة القرآن ، ویدعي یوسف 
البربري ،ھذا الرجل لھ شـأن عظیم بالنسبة لجـــزر المالدیف كما 

أنھ من األعالم و الجـذور الراسخ ذكرھـــا عند ذكر ھـــذه الجـزر  
لقـــد قبل سلطــــان المالدیف اإلســـالم بفضل ھـذا الرجل وأرسل 
رسلھ لدعوة جمیع القاطنین  في الجــزر المجـاورة التابعة لجزر 

 المالدیف حیث أمرھم بدخول اإلسالم . 
 Medhu Ziyaarathالجدیر بالذكر أن ضریح یوسف البربري

 یوجد مقابال لمسجد الجمعة القدیم .   
 انظر الخریطة 

سكان جزر المــالدیف یدینون 
باإلســـالم فھو الدین الرسمي 
كما أنھ ال تـــوجــد أي دیانات 

أخـــرى ،ویتمسك معظم 
 سكان المالدیف  بتعالیم دینھم ویظھر ذلك في احتفاالتھم الدینیة الرسمیة .

 ضریح یوسف البربري 

See Dunia                            Maldives  



 -لماذا قبل السلطان الدخول في اإلسالم:
ھناك الكثیر من األساطیر والروایات التي أسردت  بھذا الخصوص ولكن إذا نظرنا إلى أھمھا فھو 

 انجذاب السلطان لشخصیة أبو البركات  یوسف البربري  .
 وھذه القصة أو األسطورة ھي واحدة من أشھر األساطیر والروایات 

إن من أشھر القصص تداوال في المـالدیف عــن انتشار اإلسالم على ھذه البقعة من األرض ھو أن 
یوسف البربري قد جاء إلى أحــد المنازل ھناك حیث وجد على وجوه القاطنین فیھا عالمات البؤس 
فسألھم عن السبب فأجیب بأن مارداً یأتي كل شھــر حیث تقدم لھ فتاة بكراً أضحیـــة لھ ، أما ھـــذا 

 المرة فعلى أن أقدم إحدى بناتي وھذا ما زاد من حزني وأساي .
طلب منــھ یوسف البربـــري أن یمده بمالبس 
نسائیـــة ألنھ سیذھب  بدال مـن ابنتھ فـــوافق 
الرجل على الفور حیث ارتدى یوسف البربري 
المالبس واتجھ إلى المكان المقصـــود ، ولكن 
ما زاد دھشــة أھل  المـــدینة أنھ مـــع شروق 
الشمس عـــاد  یــــوسف البربري حیــا یرزق 
ومع دھشة الجمیع واستغرابھـــم سألوا مــاذا 
فعل مع المارد لیعــــود حیا من بین یدیھ وھي 
المرة األولى فأجــــاب : بأنـھ قضى  لیلتھ تلك 
في ذلك المكان وھو یتلو آیات من القرآن وأما 

 المارد فقد مات أو رحل دون عودة .
سمع السلطان بأمر یوسف البربري وقصتھ وطلب في أثرة واستمع إلیھ مجددا ، وبعدھا أرسل إلى 
الجــزر البــــاقیة من أرض المـــالدیف یدعـوھـــم لھـــذا الدین (الدین اإلسالمي ) وبھــذا أصبحت 

 جـــزر المالدیف من الدول اإلسالمیة .
 ھذه القصة لم تؤكد صحتھا  ولكنھا لم تنفي كذلك فھناك أساطیر كثیرة نمت عن أشیاء مفیدة . 

 مالیھ -مسجد الجمعة الكبیر

 شوف الدنیا                                                  مالدیف


