
 مقدمة خطبة عن نهاية العام

الحمد هلل الذي خلق فأبدع ما خلق ال تنفعه طاعة َمن أطاع وال معصية َمن فسق، الحمد هلل الذي جعل األمر له من  

قبل ومن بعد وشرف أمته بنبي عظيم كريم أدى الرسالة ووفى األمانة ونصح األمة وجاهد في سبيل هللا حتى أتاه  

الم على أمة رسول هللا عليه الصالة والسالم، السالم على هذا  اليقين، السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، الس

 .المجلس الذي وفقنا هللا تعالى إليه

 خطبة عن نهاية العام 

أّما بعد، فال يسعني أيها الكرام إال أن أقول الحمد هلل الحمد هلل الذي وفقني وإياكم ألن نكون صرًحا ثابتًا ونحاول 

ن والحمد هلل الذي امتّن علينا بعاٍم جديد ووهبنا دقائق جديدة تكون فرصة لنا في  جهدنا الدفاع عن اإلسالم والمسلمي

الحياة لنُصلح من األخطاء ما ارتكبناه ولنُقدم لنا وألنفسنا خيًرا مما سلف، الحمد هلل رب العالمين الي أبدع هذا 

 .الكون وجعلنا سعاة فيها وأسأله سبحانه أن يجعلنا سعاة خير وبر وبركة

 عن محاسبة النفس في نهاية العام  خطبة

أيها األحبة الفضالء ها هو العام يُشارف على االنتهاء ويرفع رايته وها هي األيام تطوي بعضها بعًضا وها هي 

السنون ترحل الواحدة تلو األخرى وليس لها شأن بنا وإنما شأننا فيها، شأننا في إصالح أنفسنا وإصالح ذواتنا،  

الوقت، وما من  عظم على ابن آدم من خسارةأنا خير من يومنا، أحبتي الكرام ما من خسارة شأننا في أن نجعل غد

هّم أكبر على ابن آدم من هّم الدنيا، وما من لحظات يعيشها اإلنسان في هذه الحياة إال وسيُسأل عنها أمام العلّي 

 .القدير فإن قدّم خيًرا فهو خير له وإال فال يلومّن إال نفسه

 فات مع نهاية العام خطبة وق

أحبتي الكرام في هذه الساعة يستذكرني شيء سمعته قباًل وربما هي حكمة طرقت أذنّي في يوٍم من األيام، أال 

وهي إّن اإلنسان وقت فإن مضى ذلك الوقت مضى جزء من اإلنسان، ومن منّا ال يقول بينه وبين نفسه وكأن ذلك  

ضالء إّن أهم وقفات يجب أن نقف معها بعد رحيل ها العام أن نتساءل الحدث البعيد قد حدث البارحة، أحبتي الف

عما قدمناه ألنفسنا وما يجب علينا أن نقدمه وأن نعلم لماذا ُخلقنا في هذه الحياة وما هي العبرة من وجودنا على  

 .هذه األرض فنسعى فيها ونعمرها، ولنكن صرًحا ثابتًا وقدوة يقتدي بها أبناؤنا من بعدنا

 خطبة عن نهاية العام  دعاء

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد الُمرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه الصالة والسالم، اللهم إني  

أسألك أال يغادرنا هذا العام إال وقد غفرت لنا وقد أعطيتنا سؤلنا وقد مننت علينا برحمات عظيمة ال يعلم كنهها إال  

أن توفقنا لكل خير وأن تبعدنا عن كل شر وأن تجعلنا مدافعين عن الشرع الحكيم، ونحمدك  أنت، اللهم إني أسألك

اللهم على كل نعمك التي تفّضلت بها علينا وأول نعمة أن جعلتنا من المسلمين والصالة والسالم على رسول هللا 

 .وعلى آله وصحبه وَمن وااله


