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ََّـدَ ـمَ الـحَ  َــهَّـسَّـفَ ىَن َـل َعَ َبَ ـتـ َيَکَ ـذَّ،َالَََــةَ ـمََغَ َـل َّکَ َــفَّـاشَّکَ وَ َ،َــةَ ـمَ ـعَ نََّـل َّکَ َـيَّلَّوَ َلِّلَ

َـمَّــلَ ـعَّـالَ ـاَبَّـنـ َـلَ ـضََف َ،َوَ َــانَّيمَ الَّوَ َمَّــّلَسَ الََّــةَّـمَ ـعَ ـاَنَّـنـ َـيَ ـل َعَ َـنََ،َمَ َـــة َــمَ حَ الـرََ

ىَـل َعَ ـيــنَ،َوَ مَّـاَال َـنـ َـولَّسَ ىَرَ ـل َعَ َمَ ـل َالـسََوَ َة َـل َالـصََ،َوَ َـيـمَّــلَّعَ الـتََوَ َـمَّــل َــع َالـتََوَ 

.َـينَ ـعَّـمَ جَ أ ََــهَّــابَّـحَ صَ أ َوَ َـهَّالَّءَ   
 

Dalam majlis penuh keberkatan ini kami menadah tangan penuh kesyukuran memohon 

pengharapan dan keredaan daripada-Mu, Semoga Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat 

Kebangsaan kali ke-48 Tahun 2019 ini menjadi wadah untuk memartabatkan profesion 

keguruan, selaras dengan tema Hari Guru, “Guru, Obor Hemah Menyinari Pertiwi”. 
 

ـــينَ ـتـَّـاَمَ يـ َََيَ ـوَّـاَقَ يـ َ  
Sesungguhnya tugas sebagai seorang guru adalah tugas yang berat dan penuh tanggungjawab. 

Justeru itu kurniakan kepada kami hati yang tabah dan penuh kesabaran dalam 

menyempurnakan amanah dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Ikhlaskanlah hati kami 

dalam mendidik anak-anak generasi kami sebagaimana yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh 

ilmuan zaman silam. 
 

ودَ دَ ــاَوَ ي َََيــمَ ـرَّـاَکَ يـ َََللا َـاَيـ َ  
Bimbinglah kami agar dapat membentuk insan yang mencintai antara satu sama lain, mencintai 

masyarakat dan mencintai negara. Kurniakan ke dalam hati kami, nilai cinta dan kasih sayang, 

kegembiraan dan kebahagiaan serta saling menghormati sesama manusia. 
 

Ya Allah jadikanlah guru-guru yang berjaya dan cemerlang sebagai contoh kepada kami. Semoga 

kami tergolong dalam kalangan insan yang sanggup berkorban seterusnya melahirkan insan yang 

terdidik dengan nilai-nilai kemanusiaan malah berjaya di dunia dan akhirat. 
 

رحـيـــماَــي َوَ ََحـمــــنرــاَي َ  
Kurniakanlah limpahan rahmat-Mu  kepada guru-guru terdahulu yang telah meninggalkan kami. Semoga 

jasa yang mereka taburkan menjadi mutiara berharga untuk generasi seterusnya.  Hanya kepada-Mu kami 

berserah dan memohon pertolongan. 

 

ااَــن َبََرَ  َابَ ـذ َـاَعَ ـنـ َقَّوَ َـة َــن َـسَ حَ َةَّـرَ خَّـىَال َفَّوَ َـة َــن َـسَ ـاَحَ ـيـ َنَ ـىَالـدَ ــاَفَّـن َتَّء 

َـهَّـبـَّـحَ صَ وَ َـهَّالَّـىَءَ ـلَ عَ وَ َـدَ ـمََـحَ اَمَ نـ َدَّــــيـ َّـىَسَ ـلَ عَ َىَللا َـلََصَ ،َوَ َــارَّالـنََ

ََّــدَ ـمَ ـحَ الَ ،َوَ َـينَ ـعَّـمَ جَ أ َ .َــينَ ـمَّــالَ ـعَ الَ َب َّرَ َلِّلَ  


