MOTO DAN LOGO KHUSUS BAGI SAMBUTAN AWAL TAHUN HIJRAH
Moto serta Logo khusus bagi Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah dicipta untuk diberigakan dan digunakan seluruh negara bagi
mengalu-alukan kedatangan Awal Tahun Hijrah. Ianya akan mewujudkan tanda yang melambangkan identiti Sambutan Awal
Tahun Hijrah di negara ini agar mudah diingati dan dikenali ramai dan secara tidak langsung ianya menjadi wadah dalam
memperingati hijrah Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Moto adalah لِالِهجِ ىِرة
ِ( اِ ىIlal Hijrah). ِ اِ ىِلdari segi bahasa
bermaksud ‘ke’ dan

ِالِهجِ ىِرة

dari segi bahasa

bermaksud ‘berpindah’. Manakala moto

اِ ىِل ِالِهجِ ىِرة

Kubah dibentuk seperti Kubah Masjid Omar ‘Ali
Saifuddien yang unik dan ianya mercu tanda ugama
Islam sebagai ugama rasmi Negara Brunei
Darussalam.

membawa
maksud
“menuju
kepada
penghijrahan”. ل ِالِهجِ ىِرة
ِ اِ ىditulis dengan tulisan Jawi
Suluth disusun dengan indah yang membawa
maksud
penghijrahan
itu
indah
untuk
mendapatkan kejayaan dan kehidupan yang lebih
baik. Kata-kata sambutan mengalu-ngalukan
kedatangan tahun baru hijrah dengan semangat
mengajak umat Islam sentiasa istiqamah dalam
mengubah diri kepada yang lebih baik dari tahun
ke setahun. Bentuk mata panah bersedia dan
berani menghadapi dugaan dan cobaan
kehidupan.

Panji-Panji melambangkan kekuatan kedaulatan
dan jati diri anak bangsa Islam Brunei yang memiliki
daya saing yang kental berilmu dan beriman.
Kedaulatan Raja, Bangsa, Negara dan Agama in
syaa Allah akan terus dipertahankan.

Bulan Sabit merupakan penanda awal bulan baru
dalam kalender Islam. Dengan kata lain,
penggunaan simbol bulan sabit amat relevan
dengan peristiwa hijrah yang merupakan fakta
penting dalam sejarah Islam.

Warna;
Membawa pengertian kedaulatan Negara
Brunei Darussalam yang diperintah oleh seorang
Raja yang adil lagi bijaksana.
Sebagai simbol martabat yang tinggi, mulia,
ma’mur, sejahtera dan bahagia.
Melambangkan keugamaan, keikhlasan,
ketaatan dan kemurniaan serta tawadhu’ sebagai
hamba Allah.

Nota:
Softcopy Moto serta Logo Khas bagi Sambutan
Awal tahun Hijrah boleh dimuat turun melalui
laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Ugama
di www.kheu.gov.bn atau mengimbas kod

