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دعاء بركات الجامعة المبرورة
 ِ الاَلمَح حدا َُواِ ِامُُح َََُِ ُ ُ
بسم للا الر م
حن الرحيم .اْل ُ
مد لِل ب ا
مز دهُح َي بب نَ لك اْلم ُد كمَ ن بغي ِللل َجهك الَرِميح ََِيم ُسلطَِك ح
الل ُهم صلِ اِ َلى سيادَن ُُمم ٍد ََلى آلُ َصحبُ أجاَح ل إلُ إل للاُ الاِ ُيم
 ِ الارش الَرِمي.
 ِ البْ َب ُّ
 ِ السمََات َب ُّ
اْلل ُيمح ل إلُ إل للاُ ب ُّ
الل ُهم إَن ِسألُك َِ ت َوجُُ إليك بنبياك المَح َالِبيَء َالَليَء
َالصَْلَح َِسألُك ِبْسَئك اْلُسَنح َصفَتك الاُِمىح َكلمَتك التَمةح أن
ت لحظ باَ َنَ تك الرّبِيةح ََفظ ِفظ َقَ تك الصمداِيةح جل لة ْال َم ِل ِك
كباوه دولي يڠمها مليا ڤدوك سري بڬيندا سلطان حاج حسن البلقية ،معزالدين
والدولة ،ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين ،سعد الخير والدين،
سلطان دان يڠ دڤرتوان نڬارا بروني دارالسالم.

الل ُهم احفُُِ ِ ِ فسُ َأهلُ َأَالِده َأحفَده َق رابتُ َبَيتُ أجاَح

الل ُهم أدمُُ ُمتمتااَ بطَُول الب قَءح ُمت َوجَ بتيجَن ا
الصحة َاَهنَءح الل ُهم ألل َُمرهُ
ُمصلحَ لل ُمَوظفَ َالرَية َالبلدح َبلاغ مقَصدهُ لطر ِ اَهُد َالرََدح الل ُهم
اجال َملَتُُ نَڬارا ُبرََ د ُاب السلم ما ُمَوبة ّبلت قدُّم َالسلم َالادل َالصلح
َالب ركة ب َ الَنمح َالرََء َاالَمن َالنصر َسَئر بلد اإلسلمح الل ُهم ادِع َنَ
الش ََُوك
ََن ُسلطَِنَ البل ََء َالَوّبء َالمراْ َالسقَمح َأزل َنَ ََنُُ ُّ
َالَهَمح ِبناك َكرمك َي َا اِللل َاإلكرام.
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الل ُهم هذا ُدَ َُؤَن إليك ِ ت َوس ُل بك إليك أن َتال جَمات نَ هذه – جَماة
الد نية – جَماة ُمبَبكة َُمَوِ قة لتْر ِ الاُلمَء
سري َب َ
ض ََ ََاَ َون للت ربية ا
القَِتَح َالدََُّة ال ُمتقَح َال ُمرباَ ال ُمْلصَح َاجالهَ منَبة َر قة للاُلَُوم
الد نيةح ِبن هَج
الت ربَو ةح َق لاة ما ُمَوبة للماَبف الث قَِيةح َمصدبا أصيل للشرائع ا
السنة َاِلمََةح َأن َتالهَ َاحة لنشر د نكح َمنَبة ت هدي إليك ِبَ ُكل
أهل ُّ
حَئ ٍرح َاجالهَ من أسبَ ِ ِ هضة أُمتنَح َاجالهَ ملَا ل َُ ال من ن ُش ُد اْلِ
القَوِميح َاجال َهَ الل ُهم ِ ُكل ق ل ٍ
ب أث را طِ ابَح َِ ُك ال َ ٍْي دا ُمبَبكة.
ا
يا هللا بركتيله باڬي كامي فكرجأن كامي دكوليج يونيبرسيتي اين،
سمڤورناكنله سموا توڬس كامي ددالمث سمات-مات اونتوق ممڤراوليهي
كبهڬيأن ددنيا دان جوڬ دآخرة ،يا هللا بريله توفيق كڤد سلوروه ورڬ كوليج
يونيبرسيتي اين درڤد ڬولوڠن ڤنتدبير  ،ڤڬاواي  ،فارا ڬورو  ،ڤنشرح
 ،ڤالجر دان جوڬ كاكيتاڠن كڤد سڬاال اڤ جوڬ يڠ ممباوا كبايقن كڤد نڬارا
دان جوڬ همب-همبمو سرت جوڬ كڤد عمل يغ صالح دان كسمڤورنأن أخالق
يڠ موليا ،سڤرتيمان كامي برموهون كڤدامو يا هللا دان هاث اڠكاوله يڠ اليق
ممڤركننكنڽ اڬر اڠكاو تتڤكن مريك دأتس كبنرن دان ڤيمڤينله مريك دالم
ممليهارا اڬاممو دڠن قدرة ككواسأنمو.

الل ُهم أصلح لنَ َات ب يننَح َأِلاف ب َ قُلَُوبنَح َاهدَن ُسبُل السلمح َنانَ
من الُِّلُمَت إَل النَُّوبح َل اهر قُلَُوب نَ من النافَقح َألسن ت نَ من الَذ ِح َأَيُن نَ
من اْليَِةح الل ُهم اجال ال ُقرءآن الاِيم ببيع قُلَُوبنَح َاِ فانَ ِبَ َلمت نَح َعِلامنَ
َح َي َل ُيمح الل ُهم ل َتال ُمصيب ت نَ ِ د ننَح َل
مَ ن فاُنَح َزدَن َلمَ َي ِ ت ُ
َتال الدُِّ يَ أكب ر هانَح َل مب لغ َلمنَح َل إَل النَب مصْيَن.
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بب نَ آتنَ من ل ُدِك بحة َهِ ا ُ لنَ من أمرَن بَدا .بب نَ آتنَ ِ الدُِّ يَ حسنة
َِ اآلَرة حسنةح َقنَ َذا ِ النَبَ .صل الل ُهم َلى سيادَن ُُمم ٍد ََلى آلُ
َصحبُ َسلم تسليمَ كثْياَ .ابُزق نَ كمَل ال ُمتَب اة لُُ ظَهرا َّبلنَح ِ ََِي ٍة
ٍ
 ِ الاَلمَ.
َسلمةح برحتك َي أبحم الراحَح َاْلم ُد لِل ب ا
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