
خطبة محفلیة قصیرة عن النجاح والتفوق
ھناك العدید من األنشطة التحفیزیة التي تتم داخل المؤسسات التعلیمیة والمدارس، وذلك في أوقات مختلفة من السنة وخاصة في

آخرھا، ومن ذلك الخطب التحفیزیة التي تتم في حفل التخرج، والتي تھدف إلى تحفیز الطالب نحو شيء معین یفیدھم في المستقبل
القریب والبعید، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم خطبة محفلیة عن النجاح والتفوق وفق عناصرھا الكاملة، مع ذكر بعض الخطب

المتعلقة بھذا الموضوع.
خطبة محفلیة قصیرة عن النجاح والتفوق

تتكون الخطبة المحفلیة من ثالث فقرات أساسیة، وھي المقدمة والعرض والخاتمة، وفیما یلي نسرد الخطبة المحفلیة وفق عناصرھا
الكاملة وھي التالي:

مقدمة خطبة محفلیة قصیرة عن النجاح والتفوق
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � على نعمة الدین، والصالة على سیدنا محمد الطاھر األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، والسالم
على كل من اتبع الھدى، ولم یضل في سبیلھ حتى وصل إلى ما ناشده بینھ وبین ربھ، والسالم على من سعى في ما ھو خیر لنفسھ
وخیر ألمتھ ونجح في مسعاه، وسالم على من خاض في بحر العلم وركب سفینة الحیاة حتى وصل إلى شاطئ النجاح والمس فیھ
التفوق، وسالم على من تعب واجتھد وكد في تحقیق ھدفھ ووصل إلیھ، وسالم على من جعل مخافة هللا نصب عینیھ في سعیھ إلى

ھذا الطریق، وأتمھ بما یرضي هللا ورسولھ، ویعود بالنفع على أمة اإلسالم قاطبة، وأما بعد:
عرض خطبة محفلیة قصیرة عن النجاح والتفوق

أبنائنا الطلبة والسادة أعضاء ھیئة التدریس الكرام وكل من حضر معنا ھا ھنا، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، صباح یتجدد فیھ اللقاء
مع إشراقة شمس البھجة بالحصاد المثمر المتمثل بالنجاح والتفوق، شمس ھذا الیوم الذي كافح من أجلھ كل إنسان لیرتقي إلى أعلى

مستویات الخبرة في الحیاة، ویصنع لنفسھ مجداً یتباھى بھ بین الناس، فقد حض على هللا تعالى على العلم ورفع من مقام العلماء الذین
َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن ۗ{قُلْ َھلْ َیْسَتِوي الَِّذیَننجحوا في حیاتھم، وأفادوا نفسھم وأفادوا أمتھم، قال هللا تعالى في كتابھ العزیز:

ُر أُولُو اْألَْلَباِب} َما َیَتَذكَّ النبي الكریم -علیھ الصالة والسالم- على ھذا السعي نحو النجاح والتفوق في العلم وفي الحیاة، إذ، وقد حثإِنَّ
ِة وإنَّ المالِئكَة لتضُع أجنحَتھا رضاًء لطالِب العلِم وإنَّ{من سَلَك طریًقا یبتغي فیِھ علًما سَلَكقال في ذلك: ُ ِبِھ طریًقا إلى الجنَّ هللاَّ

مواِت ومن في األرِض حتَّى الحیتاُن في الماِء وفضلُ العالِم على العابِد كفضِل القمِر على سائِر العالَم لیستغفُر َلُھ من في السَّ
ثوا العلَم فَمن أخَذ ِبِھ فقد أخَذ بحظٍّ وافٍر} ثوا دیناًرا وال دْرھًما إنَّما ورَّ ًالكواكِب إنَّ العلماَء ورثُة األنبیاِء إنَّ األنبیاَء لم یورِّ ، فھنیئا

لمن سار في ھذا الدرب، وھنیئاً لمن نال ھذه المرتبة عن هللا تعالى بما اجتھد فیھ ختى نجح وتفوق.
خاتمة خطبة محفلیة قصیرة عن النجاح والتفوق

وقبل الختام، البد من التذكیر بضرورة السعي بقوة نحو ھذا الھدف، فطریق النجاح والتفوق، قد یكون مليء بالعثرات ویحتاج إلى
الكثیر من الكد والتعب واالجتھاد، ولذلك یجب أن تتحلوا بالعزیمة وال َتكلوا أو تملوا في سعیكم لھذا الھدف حتى تحقیقھ، فتسلحوا

باإلیمان بأنفسكم وإیمانكم با� ورسولھ فھم نصرة كل مسلم، ومن اتبع طریق الحق كما رسمھ هللا ورسولھ فھو من الفائزین ال
محالة، ومن ضل ھذا الطریق فھو من الخاسرین ال محالة، وفي النھایة أتمنى لكم دوام التوفیق والنجاح في ما ھو آٍت لكم في

المستقبل، وأن یسدد هللا ورسولھ خطاكم، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، دمتم في حفظ هللا.
خطبة محفلیة قصیرة عن النجاح

خیر ما نبدأ بھ قولنا أن بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، الذي علیھ نتوكل وبھ نستعین، والصالة والسالم على سید
الخلق وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وسالم على المرسلین وعلى من اتبع الھدى من الصالحین، وأما بعد:

السادة الحضور، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، صباح مأله التفاؤل واألمل واإلصرار، صباح ملؤه العزیمة واإلرادة، صباح ملؤه
الثقة بالنفس وبالذات ومكلل باإلیمان با� ورسولھ، وإنما ذكرت ھذه األشیاء كلھا إلنھا ھي مفاتیح النجاح الذي یصبو إلیھ كل إنسان
في حیاتھ، فالسعي إلى النجاح یلزمھ العزم واإلرادة النابعة، واألمل والتفاؤل بغٍد أفضل لذاتھ ولمحیطھ االجتماعي واألمة التي ینتمي
إلیھا، وكل ذلك ینبع من الثقة بالنفس والثقة با� عز وجل أنھ المعین على قضاء كل أمر، فمن كان مع هللا كان هللا معھ، شریطة أن

یعقد النیة الصادقة على ذلك.
وقبل الختام، أرید أن أذكر أن التوكل على هللا في نیة النجاح، یختلف كلیاً عن التواكل، فالتوكل ھو عقد العزم المرافق للعمل الجاد
فیما عقد علیھ المرء نیتھ، أما التواكل فھو لفظ التوكل على هللا دون أن یكون سعي جاد في العمل على ذلك، وختاماً، أدعو هللا أن

یوفقكم على السیر في طریق النجاح ویسدد خطاكم في ذلك وینولكم مبتغاكم، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، دمتم في رعایة هللا.
خطبة محفلیة قصیرة عن التفوق

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سید الخلق الھادي األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین،
وسالم على المرسلین وعلى من اتبع الھدى من عباده الصالحین، وأما بعد:

أعزائي الحضور أسعد هللا صباحكم بكل خیر، الخیر الذي ینبع من الثقة با� وبما قدره لنا من أمر، الخیر الذي یكون في بادئ
أمورنا وخواتمھا والذي یتوجھ الفوق في الحیاة المھنیة والعملیة والشخصیة، وإنما التفوق ھو ثمرة النجاح التي یقطفھا اإلنسان بعد

جھد طویل من العمل الجاد والدؤوب على ما عقد النیة علیھ، ھذا التفوق الذي وصل إلیھ اإلنسان بعد أن اجتاز الصعوبات والتحدیات
الكثیرة سواء في الحیاة الدراسیة أو في الحیاة الشخصیة أو في الحیاة المھنیة، فكل شخص لدیھ الكثیر من الظروف الخاصة التي قد



تعیق نجاحھ وتقدمھ في الحیاة، فطوبى لمن حصد ثمرة التفوق، وھنیئاً لمن سار على الدرب الصحیح حتى وصل إلى القمة التي صبا
إلیھا، وھنیئاً لمن تفوق على غیره وتفوق على ذاتھ حتى وصل إلى ذلك، وأفاد نفسھ ومجتمعھ وأمتھ بما تفوق بھ.

وقبل الختام، أرید أن أنوه إلى ضرورة متابعة التقدم، فالعلم ھي صفة ال تنتھي مدى الحیاة، والتفوق في المجاالت الجدیدة والمتصلة
ببعضھا، ھي من أطیب الثمار التي قد یتذوقھا اإلنسان في حیاتھ، وشتان ما بین طعم الفوز وطعم الھزیمة، وختاماً، أدعو هللا أم

یمنحكم المزید من دوام التفوق والمثابرة، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.
خطبة محفلیة قصیرة عن التخرج

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � الذي ھدانا لھذا الدین، وھدانا الصراط المستقیم ولم یجعلنا من الضالین، والصالة والسالم على
سیدنا محمد الطاھر األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وسالم على المرسلین وعلى من اتبع الھدى من عباده الصالحین، وأما بعد:

السادة أعضاء الكادر التدریسي، أبنائنا وبناتنا الطلبة، السادة الحضور أھالي الطالب، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، الیوم اجتمعنا،
وكما اعتدنا في كل عام من ھذا الوقت، لنكرم المتخرجین من مدرستنا، وھذا الیوم ال یدخل الفرح إلى كل طالب فقط، وإنما یدخل

الفرح إلى قلب كل أب ذلل صعاب الدنیا لینجح ولده، وكل أم تعبت وسھرت لتساند أوالدھا في ھذا الھدف النبیل، وكل استاذ أو آنسة
ترى ثمار ما قدمتھ لطالبھا طیلة العام الدراسي، وكل مدرسة تفخر بأنھا أنجبت جیالً من المتعلمین والمتفوقین وقدمتھم لیكونوا

جنوداً في ھذا الوطن الحبیب، فھنیئاً لمن جد حتى وجد، وھنیئاً لمن كتب هللا لھ أن یتخرج الیوم لینطلق إلى حیاتھ التعلیمیة التالیة،
ھذه الحیاة التي ھي مستقبلكم، والتي ھي جزء من مستقبل عوائلكم ووطنكم.

وقبل الختام، أرید أن أذكركم بضرورة أن تضعوا النجاح دائماً نصب أعینكم، وتوكلوا على هللا بما َنویتم، إنھ وحده الناصر والمعین،
َوكللوا ھذه النیة بالعمل الجاد والدؤوب، فأنتم المستقبل وآمال الجمیع تتعلق بكم، فكونوا على قدر المسؤولیة ومصد فخر لنفسكم

ولِعوائلكم ولُمجتمعكم َولوطنكم وِألمتكم، وفي الختام، نسأل هللا أن یمدكم بالقوة على ذلك، ویفتح أبصاركم وبصیرتكم، ویجعلكم من
المتفوقین في دراستكم وحیاتكم الشخصیة والمھنیة في قادم األیام، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، دمتم في حفظ هللا.


