
 مقدمة خطبة عن االختبارات

ٌّن، إن الحمد  ٌّن، محمد بن عبدهللا الصادق األم ٌّر الورى، وآخر الُمرسل ٌّم، والصالةُ والسالُم على خ بسم هللا الرحمن الرح

قترف من سوء ال علم هلل نحمدهُ حمًدا طًٌبا كثًٌرا مبارًكا فٌه، ونستعٌُذ به من سٌئاِت أنفسنا، ومن شرور أعمالَنا، ومن أن ن

ٌّه من نفع  لها به، ومن ٌهده هللا فال مضّل له، ومن ٌضلّل فال هادّي لُه، أما بعد، فإن طلب العلم ضرورة على ُكل فرد لما ف

ٌّله  عائد له ولؤلمة، فٌوُم القٌامة تسأل عن ُعمرك فٌما أفنٌتُه، وهل ٌوجد أجّل وأسمى من طلب العلم، والجد واالجتهاد فً ن

عن أبو  فقد ثبت صٌل الُمراد والوصول إلى األهداف، فطلُب العلم طرٌٌق من الطرق التً تؤدي بصاحبها إلى الجنة،وتح

، لذا ٌجب علٌنا أن ([1]أنه قال: )من سلك طرًٌقا ٌلتمس فٌه علًما، سهل هللا به طرًٌقا إلى الجنة -رضً هللا عنه-الدرداء 

العلم والمعرفة، وأن نسعى جاهدٌن للعلم والتعلم، وفً صدد الحدٌث عن ذلك سندرُج خطّبة عن االختبارات  نلتمس طرٌق

 .وكٌفٌة االستعداد لها، فاللهم وجهنا نحو القوُل األمثل والُمراد األسمى

 خطبة عن االختبارات

ٌّم  إن الحمد هلل والشكر لُه عدد ما شكرهُ الشاكروَن وعدد ما غفل عنه الغافلون، الحمد هلل كما ٌنبغً لجالل وجهه وعظ

ٌّدنا  ٌّدنا محّمد كما صلٌّت على سٌدنا إبراهٌم وعلى آل س إبراهٌم، وبارك سلطانه، اللهم صّل على سٌدنا محّمد وعلى آل س

ٌّدنا إبراهٌم وعلى آل سٌدنا إبراهٌم، فً العالمٌن إّنك حمٌٌد  ٌّدنا محّمد كما باركت على س ٌّدنا محّمد وعلى آل س على س

 :مجٌٌد بّر، وارض اللهّم عن الصحابة والتابعٌن ومن واالهم بإحساٍن إلى ٌوم الّدٌن، وبعد

ٌّرها بالدٌن والِعلم، ومع  -سبحانه وتعالى-أٌها األحبة الكرام، خلق هللا  ٌّه تعم ٌّفة فً هذه األرض، فُوِجَب عل اإلنسان خل

اقتراب االمتحاّنات ال بد للعبد وأن ٌتذكر امتحانات الٌوم اآلخر، فاتقوا هللا سبحانه فٌما تستقبلون من أٌام، واعلموا أنكم فً 

ًّ داُر  ٌّل، وغًدا تنتقلوَن إلى دار ه ًّ دار العمل والتحص الجزاء والوفاء، فانتقلوا رحمكم هللا بخٌر ما عندكم من دار ه

األعمال الصالحة، وتذكروا دائًما أن رصٌدكم من الحٌاة قد ٌنتهً وأنتم على غٌر استعداد للقاء الملك العالم جل وعال، 

لخطبة عن االمتحانات عباَد هللا، إن الوقت الذي نعٌش فٌه وما ٌحتف به من مجرٌات الحٌاة ٌحتم علٌنا أن نتكلم فً هذه ا

التً ال ٌمر بها مجتمع إال وُتْعلَن فً بٌوته حاالُت الطوارئ فال زٌاراٍت وال تنزهاٍت وال وسائَل إعالم فالجمٌع بل 

 .المجتمُع بأسره منكب على االستعداد لذلك ، وهذا أمر مطلوب بل ومتعٌن، فنسأل هللا للجمٌع العون والسداد

 خطبة عن االستعداد لالختبارات

ًّ العظٌم صاحب الُمل ك والعرش الكبٌَر، إن الحمد هلل الذي خلق الخلَق، بسم هللا والُحمد هلل وال حول وال قوة إال باهلل العل

وأبدع الكائنات، الحمد هلل علم القرآن، خلق اإلنسان علمه البٌان، الحمد هلل باعث الرسل باآلٌات والبراهٌن، وأشهد أن ال 

 .إله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله

إننا على أهبة االستعداد لخوض االمتحانات، وإننا نعلُم أن االمتحان خوٌف فً القلوب، أما بعد، فأٌها الطالب والطالبات، ف

والنفس بطبٌعتها تخاف من الُمساءلة، ومن أّي شًء فً الغٌب قد ُخبىء لها، ولكن العبد المؤمن هو الذي ٌتوكل على هللا 

، وأن نجعل ٌقٌننا باهلل عظًٌما وذلك بعد ([2]نتم مؤمنٌنتعالى، حٌُث قال ُسبحانه فً كتابه الكرٌم: )وعلى هللا فتوكلوا إن ك

فعل األسباب المطلوبة شرًعا كما ٌجب على المسلم أن ٌرضى بقضاء هللا وقدره وأن ٌعلم أن ما أصابه لم ٌكن لٌخطئه وما 

هللا زال عنه ما ٌجد من القلق وكثرة الهموم أٌا كان أخطئه لم ٌكن لٌصٌبه، فمن بلغ لهذا الدرجة من الٌقٌن واالعتماد على 

نوعها، وال بّد أٌها الطالب من الحذرمن الغش فإن الغش من الكبائر فقد أخرج مسلم فً صحٌحه من حدٌث أبً هرٌرة 

 .(رضى هللا عنه قال صلى هللا علٌه وآله وسلم )من غشنا فلٌس منا

 خطبة عن وقفات مع االختبارات

 -سبحانه وتعالى-مد الصادق األمٌن، خٌر معلم وإمام، بعثه هللا بسم هللا الرحمن الرحٌم، والصالة والسالم على سٌدنا مح

بالعلم النافع والعمل الصالح، لٌخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلوات ربً وسالمه علٌه وعلى آله وأصحابه الغر 

 .المٌامٌن، ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن

ٌّل أٌها األعزاء، فإن من الوقفات فً االمتحانات، الو ٌّن الحرص الشدٌد من أولٌاء األمور على ن قوف على ذلَك التناقَض ب

ٌّر أو تهاون، وعزوفهم عنهم فً أمور اآلخرة،  أبنائهم الدرجات الُعلٌا فً االختبارات، والحرَص على عدم إبداء أي تقص

ة واالستعداد فإنها فً غٌر أٌام وكأنهم لٌسوا بأبنائهم، فإذا كانت وسائل اإلعالم تضر األبناء فَتْشَغلهم عن المذاكر



االمتحانات تصدهم عن ذكر هللا وعن الصالة بل عن الدٌن كله وتفسد عقائدهم، وتخلخل ثوابتهم بل تستبدلها، بأخالق 

 .الغرب إال من عصم هللا، وشتان بٌن فالح الُدنٌا وفالُح اآلخرة

على طاعة هللا وذكره والمحافظة على الصالة والدعاء فً وقت ومن الوقفات أًٌضا أٌها الُمؤمنون ما نراهُ من إقبال للطلبة 

ٌّه المسلم فً أي تهاون أو تخاذل،ولكن سرعان  االختبارات، وكأنها شرعت لوقت الحاجة فقط دوَنما أنها فرض ٌحاسب عل

 ٌعرفون هللا إال ما ٌعودون أدراجهم بعد الخالص من وقت الشدة عندهم ، فأقول حذار حذار من التشبه بالكافرٌن الذٌن ال

فً الشدائد، ولتكن هذه الفترةُ وقت انطالق للطاعة فإذا كان هللا الموفق لك وقت االمتحان فال حٌاة سعٌدة بال توفٌق من هللا 

، وقوله تعالى: )َمْن ([3]فلنطعه دائما كما قال هللا تعالى: )ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون

نَّهُْم أَْجَرُهْم بِ  ٌَ َبًة َولََنْجِز ٌِّ اًة َط ٌَ ُه َح نَّ ٌَ ْعَملُونَ َعِمَل َصالِحاً ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحٌِ ٌَ  .([4]أَْحَسِن َما َكاُنوا 

 خطبة عن اختبار الدنيا واختبار اآلخرة

ٌُّنا أحسن عمالً، وأشهد أن ال إله إال هللا، وأن محمدً  ا عبُده ورسوله، سبحانُه الحمُد هلل الذي خلق الموت والحٌاة لٌبلوَنا أ

جعل هذه الداُر داُر جزاء وقرار إلى أبد األبدٌن، وإلى ٌوم الزوال العظٌم، سبحانُه ال إله إال هو إلهنا وملجئنا ونوُر 

 .بصٌرتنا

على العمِل أٌها الُمسلمون، إن الدنٌا دار فناء، واآلخرةُ دار مستقر، وما الحٌاةُ الدنٌا إال ممر لآلخرة، وال بّد من الحرَص 

الصالح، والجد واالجتهاد، وعدم اهدار الوقت عبًثا، فإن الُمسلم سٌسأُل عن عمره فٌما أفناه، وال بّد من التنوٌِه إلى أّن 

امتحان الدنٌا للممتحن فٌه فرصة أخرى عندما ٌخفق، بل إن له مجاالٍت أخرى لٌس فٌها امتحان فهً أسباٌب ٌعٌش بها 

تحاُن اآلخرة فلٌس هناك فَُرص، وذلك ألن األسئلة معروفة وما علٌك إال العمل بموجبها، فمن المرء كٌفما شاء، أما ام

فرط فً العمل فلٌس بأهل للنجاح ولو أعٌد له االمتحان، ومن ذلك أن امتحان الدنٌا قد ٌحصل فٌه النجاح بغٌر حق بالغش 

وٌر وال جور وال رشوة، شهوده الجوارح والمالئكة والتزوٌر والجور والرشوة، أما امتحان اآلخرة فال غش فٌه وال تز

الكرام، توزن فٌه األعمال بموازٌن الذرات ال ٌتطرق إلٌه الخطأ وال النسٌان، لٌس فٌه مراجعة وال تعقٌب، كٌف ال، 

لزقوم والحاكم فٌها هللا، جل فً عاله، ونتٌجة االمتحان فالح أبدي أو شقاء سرمدي ، إنما هً جنات وعٌون أو النار وا

 .أعاذنا هللا وإٌاكم من ذلك

  

 


