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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ك.
ك َو َع ِظ ْي ِم ُس ْلطَانِ َ
ْح ْم ُد َك َما يَ ْنبَ ِغ ْي لِ َجالَ ِل َو ْج ِه َ
اَللَّ ُه َّم لَ َ
ك ال َ

ٍ
ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد و َعلَى ِ
ت َعلَى إِبْ َر ِاى ْي َم
صلَّْي َ
آل ُم َح َّمد َك َما َ
اَللَّ ُه َّم َ
َ
ك َح ِم ْي ٌد َم ِج ْي ٌد ،وبَا ِر ْك َعلَى ُم َح َّم ٍد و َعلَى ِ
و َعلَى ِ
آل ُم َح َّم ٍد
آل إِبْ َر ِاى ْي َم إِنَّ َ
َ
َ
َ
ت َعلَى إِبْ ر ِاى ْيم و َعلَى ِ
ك َح ِم ْي ٌد َم ِج ْي ٌد.
آل إِبْ َر ِاى ْي َم إِنَّ َ
َك َما بَ َارْك َ
َ ََ
و َخ ْي ر الْحي ِاة و َخ ْي ر الْمم ِ
ات َوثَبِّْت نَا
َ َ ََ َ َ َ َ
ِ
صالَتَ نَا َوا ْغ ِف ْر لَنَا
َد َر َجاتنَا َوتَ َقبَّ ْل َ

ك َخ ْي َر ال َْم ْسأَلَ ِة
اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَلُ َ
َوثَ ِّق ْل َم َوا ِزيْ نَ نَا َو َح ِّق ْق إِيْ َمانَنَا َو ْارفَ ْع
ك الْعالَ ِ
َخ ِط ْيئَاتِ
ْجن َِّة.
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َ ْ
اح َفظْنَا ِم ْن بَ ْي ِن أَيْ ِديْ نَا َوِم ْن َخل ِْفنَا َو َع ْن أَيْ َمانِنَا َو َع ْن َش َمائِلِنَا
اَللَّ ُه َّم ْ
ال ِم ْن تَ ْحتِنَا.
ك أَ ْن نُ ْغتَ َ
َوِم ْن فَ ْوقِنَا َونَعُ ْوذُ بِ َعظَ َمتِ َ
اح َف ْظ بِالَ َدنَا بِاْ ِليم ِ
ف بَ ْي َن
انَ ،وأَلِّ ْ
اح َف ْظ بِالَ َدنَا بِاْ ِل ْسالَِمَ ،و ْ
اَللَّ ُه َّم ْ
َْ
ِ
ِ
س ْوٍء فَأَ ْش ِغ ْلوُ بِنَ ْف ِس ِو
قُلُ ْوبِنَا يَا َر َّ
ب الْ َعالَ ِم ْي َن ،اَللَّ ُه َّم َم ْن أَ َر َ
ادناَ َوأراَ َد بالَ َدنَا ب ُ
َوُر َّد َك ْي َدهُ فِ ْي نَ ْح ِرِه يَا َع ِزيْ ُز يَا قَ ِوي.
اَللَّه َّم ِ
آمنَّا فِي أَوطَانِنا وأَ ِ
اج َع ْل ِولَيَتَ نَا
ْ ْ َ َ ْ
صل ْح أَئِ َّمتَ نَا َوُولَ َة أُ ُم ْوِرنَا َو ْ
ُ
ب الْ َعالَ ِم ْي َن.
ضَ
ك َواتَّ َق َ
اك يَا َر َّ
فِ ْي َم ْن َخافَ َ
اك َواتَّبَ َع ِر َ

اَللَّ ُه َّم ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި އަޅަމެންގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ! އިބަރަސްކަލާނގެ
އަށް ޙަމްދުކޮށް ތަޢްރީފާއި ޘަނާ ދަންނަވަމެވެ .އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވި މާތް
ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި އެކަލޭގޭފާނުގެ އާލުބައިތުންނަށާއި އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް
ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތް ލައްވާނދޭވެ!
اَللَّ ُه َّم
ހެޔޮކަންތައްތައް އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރައްވާނދޭވެ! އަދި ދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބާއި
ހައްދަވާ

ބޮޑުކުރެއްވި

އަޅަމެންގެ

ވެރިރަސްކަލާކޮ!

އެންމެހައި

އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ދެއްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންނަށް ސާބިތުކަން ދެއްވައި
ހަރުދަނާ

ޢަޤީދާއަކާއި

އުފުއްލަވައި،

އަޅަމެންގެ

އީމާންކަމެއް

ދެއްވާނދޭވެ!

ނަމާދުތައް

އަދި

ޤަބޫލުކުރައްވައި،

އަޅަމެންގެ
އަޅަމެންގެ

ދަރަޖަ
ފާފަތައް

ފުއްސަވައި ،ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި މަޤާމު އަޅަމެންނަށް މިންވަރު ކުރައްވާނދޭވެ!
اَللَّ ُه َّم ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އަޅަމެންގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެން ހުރިހާ
ކުރިމަތިންނާއި
އަޅަމެންގެ
އަދި
ސަލާމަތްކުރައްވާނދޭވެ!
ނުރައްކާތަކުން
ފުރަގަހުންނާއި،

ކަނާތްފަރާތުންނާއި

ވާތްފަރާތުން

އަޅަމެންނަށް

ރައްކާތެރިކަން

ލައްވާނދޭވެ! އަދި ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި އަޅަމެންނަށް ބާއްޖަވެރިކަން ލައްވާނދޭވެ!
اَللَّ ُه َّم ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ ޤައުމު އިސްލާމްދީން
މަތީގައި ރައްކާތެރިކުރައްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންގެ ޤައުމު އީމާންކަންމަތީ އަބަދުގެ
އަބަދަށް ލައްވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ!
އަޅަމެން އެންމެންގެ ހިތްތައް އެކުވެރިކުރައްވާފާނދޭވެ! އަޅަމެންނާއި އަޅަމެންގެ
ޤައުމަށް ދެރައެއް ދޭންއުޅޭ ކޮންމެބަޔަކަށް ނާކާމިޔާބާއި ނިކަމެތިކަން މިންވަރު
ކުރައްވާ އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބާއި ނަޞްރު މިންވަރުކުރައްވާނދޭވެ!
اَللَّ ُه َّم ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ މިރާއްޖެއަކީ ތަފާތު ޤުދުރަތީ

ކާރިޘާތަކާއި މުޞީބާތްތަކުން ރައްކާތެރި ކުރައްވާފައިވާ ސަލާމަތްތެރި ތަނެއް ކަމުގައި
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ލައްވާނދޭވެ! ދިވެހީންނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވާ އެއްބައިވަންތަ ބައެއް
ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ! އިސްލާމީ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ރަޙްމާއި އޯގާތެރިކަމާއި ކުލުނު
ހުރި ހެއު ލަފާ ދަރުމަވެރި ބަޔެއް ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ! އިސްލާމީ އުއްމަތް
އެއްބައިވަންތަ އުއްމަތެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވާ ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި މުސްލިމުން
ބާރުވެރި ކުރައްވާނދޭވެ! ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ވަޠަނުގެ ބިން
އަބުރާ ލިބޭނެ ގޮތް މެދުވެރިކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަލްޤުދުސާއި މަސްޖިދުލްއަޤްޞާ
ޙިމާޔަތް ކުރައްވާ އެތާނގެ ޙުރުމަތް ދަމަހައްޓަވާނދޭވެ!
اَللَّ ُه َّم ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ ޤައުމަށް އަމަންއަމާންކަން
ވެރިކުރައްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ވެރިކުރައްވާފައިވާ ބަޔަކީ ހެޔޮލަފާ
ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންގެ ވެރިންނަކީ އަޅަމެންނާމެދު ﷲ އަށް
ބިރުވެތިވާ

ބަޔަކުކަމުގައި

ލައްވާ،

އެފަރާތްތަކުން

ރައްޔިތުންގެ

ޙައްޤުގައި

ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބަރަކާތް ލައްވާދޭވެ!
اَللَّ ُه َّم ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި އަޅަމެންގެވެރި ރަސްކަލާކޮ! ދުނިޔޭގައި ވެސް
ހެޔޮކަން އާޚިރަތުގައި ވެސް ހެޔޮކަން ދެއްވައި ނަރަކައިގެ ޢަޛާބުން އަޅަމެން މުއްތި
ކުރައްވާނދޭވެ!

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
صلَّى اللَّوُ
اب النَّا ِر َو َ
سنَة َوقنَا َع َذ َ
سنَةً َوف ْي اآلخ َرة َح َ
َربَّنَا آتنَا في الدنْ يَا َح َ
ِِ
ٍ
َص َحابِ ِو األَ ْخيَا ِر َو َسلَّ َم تَ ْسلِ ْيماً كثيراً ..
َعلَى نَبِيِّ نَا ُم َح َّمد َو َعلَى آلو َوأ ْ
ِ
ك ر ِّ ِ ِ
ِ
ْح ْم ُد لِلَّ ِو
ب الْع َّزة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلى ال ُْم ْر َسل ْي َنَ .وال َ
ُس ْب َحا َن َربِّ َ َ
ب الْعالَ ِمين ِ ،
آمين.
َر ِّ َ ْ َ
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