
خطبة عن التعداد السكاني وأھمیتھ كاملة
إن منبر الجامع ھو أھم المنابر التي اعتاد رسول هللا -علیھ الصالة والسالم- أن یخاطب المسلمین ویعظھم في أمور دینھم وحیاتھم
وخاصة في یوم الجمعة، وھذا ما انتھجھ بعده األئمة لوعظ الناس في ما یخص المسلمین ودولھم  وفي ھذا الصدد یعتبر موضوع

عن أھمیةخطبةوفي مقالنا الیوم سوف نقدملما لھا من منفعة عامة،من المواضیع الھامةخطبة الجمعة عن التعداد السكاني
مكتملة العناصر.التعداد السكاني في السعودیة

مقدمة خطبة عن التعداد السكاني
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � أن ثبت علینا نعمة الدین، والحمد � الذي علیھ توكلنا وبھ نستعین، والحمد � الذي نستھدیھ

وَنستغفره وإلى أمره نستكین، ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، فمن یھد هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ،
فاحمدوا هللا على فضلھ حمداً كثیرا، وسبحوا بحمده بكرة وأصیال، لھ الملك، ولھ األمر، وھو على كل شيء قدیر، ونشھد أن ال إلھ
إال هللا وحده ال َشریك لھ، ونشھد أن محمداً عبده ورسولھ، ونحمد هللا على ما نحن بھ من نعم بفضل تعاوننا ًوتعاضدنا َواعتصامنا

بحبل هللا جمیعاً، أما بعد:
خطبة عن التعداد السكاني

توعویة إلى كل قاطني البلد عن ضرورة التعداد السكاني وفائدتھ للمواطنأھمیة خطبة عن التعداد السكاني من كونھا رسالةتأتي
وفق اآلتي:وفیما یلي نسرد نص الخطبة بعناصرھا الكاملةوالبلد،

الخطبة األولى عن التعداد السكاني
فاعلموا عباد هللا أن هللا أكرم اإلنسان بما لم یكرم بھ مخلوق على وجھ الدنیا، ومن خیر نعمھ أن خلق لنا العقل لنھتدي بھ إلیھ، وكمل
عقلنا بالحكمة لنحتكم ألمره ومشیئتھ، ونمیز ما بین طرق الحق والباطل، ونعلم ما ھو الصواب والخطأ، وأمرنا نكون سنداً لبعضنا

البعض، وھذا السند یكون بین كافة عناصر المجتمع الذي نعیش بھ وننتمي إلیھ، وموضوعنا الیوم في ھذه الخطبة عن التعداد
السكاني وأھمیتھ، إنما یصب في عمق التعاون بین أفراد المجتمع، والتعاون بین المواطنین وكافة األجھزة المعنیة في الدولة التي

ینتمي إلیھا المواطن، وبدایة، یجب أن نعلم أن عملیة التعداد السكاني ھي من العملیات الممنھجة التي تقوم بھا األجھزة الحكومیة في
المملكة العربیة السعودیة، كما في كافة الدول في العالم، والھدف منھا ھو جمع البیانات والمعلومات عن كافة المعلومات عن سكان

بلدنا الحبیب.
وسیكون حدیثنا عن األھمیة في ھذا الموضوع الھام الذي تقیمھ بالدنا بعد مضي أكثر من عشرة أعوام على آخر تعداد سكاني، وفي

صلب ھذا الموضوع، یجب العلم أن التعداد السكاني ھام جداً، لما فیھ من إحصاء ألعداد الناس في دولتنا وما ھي أحوالھم، وھذا بحد
ذاتھ یعتبر جزء مما أمرنا بھ هللا عز وجل، ورسولھ الكریم -علیھ الصالة والسالم- من استقصاء أحوال المسلمین وأعدادھم، وھذا
من شأنھ أن یجعل الدولة عالم بفقراء المسلمین وأحوالھم المعیشیة ومن منھم قادر على العمل ومن منھم في حالة بطالة فال یجد ما

یسد بھ جوعھ أو عطشھ، كما أن التعداد السكاني یساعد بلدنا الحبیب على رسم خطتھ االقتصادیة، حتى یبقى بلدنا وبالد المسلمین في
قوتھا وعزھا وعصیة على أعداء الدین والدولة، ویساعد على تحدید مستوى معیشة الشعب في بلدنا وكیفیة تحسینھ، والتوزیع األمثل
لموارد الدولة، كما أنھا تساعد الحكومة على تحدید وضع االستثمار الذي یعود بالنفع على المواطنین في الدولة، إضافة إلى الحد من

البطالة، وتحدید أعداد المتعلمین واألمیین ومن لم تتح لھم فرصة التعلم.
ومن فوائد التعداد السكاني أیًضا على المواطنین، أنھ یساعد الحكومة في تحدید حجم المرافق العام التي یحتاجھا البلد، وخاصة في
المناطق التي لم تحصل على نصیبھا من المرافق العامة، بما في ذلك المیاه والكھرباء والطرق والمدارس والمستشفیات والمرافق
الصحیة، وكل ھذا یعود بالنفع على المواطن، وجل ما یمكن قولھ في أھمیة ھذا التعداد السكاني، ھو أنھ حق لكم وإنما یصب في

مصلحتكم، فبادروا إلى حقكم، وال تنسوا واجباتكم، واحمدوا هللا على نعمھ الكثیرة، وساعدوا إخوانكم في ما ھو لصالحكم وصالح
َعزة بلدكم ودینكم، وتذكروا عباد هللا { َیأُْمُر ِباْلَعْدِل َواْإلِْحَساِن َوإِیَتاِء ِذي اْلقُْرَبٰى َوَیْنَھٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغيِ ۚ َیِعُظُكْمإِنَّ هللاَّ

ُروَن}َلَعلَُّكْم الرحیم.الغفورھوإّنھفاستغفروهولكمليهللاوأستغفرھذاقوليوأقول]،1[َتَذكَّ
الخطبة الثانیة عن التعداد السكاني

عباد هللا، إن هللا ومالئكتھ یصلون على النبي، فیا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیماً، والحمد � وحده الذي بھ نستعین، وبھ
نستجیر وإلى أمره نستكین، فھو قاضي األمر ومالك یوم الدین، َفنستغفرك اللھم في كل وقت وحین، وأبقنا على عھدك وال تجعلنا من

الضالین، واجعلنا اللھم إلخوتنا من الناصرین، وألعدائنا من الغالبین، واجعلنا دائماً وأبداً بحبلك معتصمین، وأما بعد:
فاعلموا عباد هللا أن هللا ورسولھ أوصونا بتحمل المسؤولیة فیما بیننا ألجل الصالح العام، سواء في أمتنا أو وطننا أو بیوتنا أو

ِتِھ،جوامعنا وفي كل مكان، قال رسول هللا -صلى هللا علیھ وسلم- ُجلُ راٍع عَلى{ُكلُُّكْم راٍع وُكلُُّكْم َمْسُئولٌ عن َرِعیَّ واألِمیُر راٍع، والرَّ
ِتِھ}عنَمْسُئولٌوُكلُُّكْمراٍعَفُكلُُّكْموَوَلِدِه،َزْوِجھاَبْیِتعَلىراِعَیٌةوالَمْرأَةَُبْیِتِھ،أْھِل أنكماعلمواالمنطلق،ھذاومن]،2[َرِعیَّ

مسؤولون أمام هللا عن ھذا البلد وسالمتھ وسالمة الدین كما موظفي الدولة، ولذلك یجب أن تقفوا وقفة السند ووقفة الراعي من أجل
إنجاح مھمتھم في التعداد السكاني القادم بعد وقت قلیل، فكما ھو حق لكم، فإن إنجاحھ واجب علیكم، فتعاونوا مع الموظفین حتى

یستطیعوا خدمتكم على أكمل وجھ، ویجعل هللا في ھذا التعداد السكانس ما ھو خیر لنا ولكم ولبلدنا الحبییب ودیننا وأمتنا اإلسالمیة.
دعاء خطبة عن التعداد السكاني



اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَیْسَتِجیُبوا لِي َوْلُیْؤِمُنواعباد هللا، قال هللا تعالى في كتابھ الحكیم: {َوإَِذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِنِّي َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة الدَّ
وإنيإلیھ،الحاجةطلبفيإلحائكمیحبهللاإندعائكمفيوألحواوتضرعواالسماءإلىأیدیكمَفارفعوا]،3[َیْرُشُدوَن}َلَعلَُّھْمِبي

داعیاً لي ولكم فأمنوا:
اللھمَّ اھِدنا فیَمن ھَدیَت وعاِفنا فیَمن عاَفیَت وتَولَّنا فیَمن تَولَّیَت وباِرْك لنا فیما أعَطیَت وِقنا َشرَّ ما قَضیَت إنَّك َتقضي وال●

ناَتباَركَتواَلیَتَمنَیِذلُّالإنَّھعلیَكُیقضى ].4وَتعاَلیَت"[ربَّ
َ َحقَّ ُتَقاِتِھ َوَال َتُموُتنَّ إِالَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِموَن{َیااللھم اجمعنا واجمع أمة المسلمین على قولك الكریم:● قُوا هللاَّ َھا الَِّذیَن آََمُنوا اتَّ أَیُّ

ِِبَحْبِلَواْعَتِصُموا* قُوا}َوَالَجِمیًعاهللاَّ ].5[َتَفرَّ
اللھم واجعلنا إلخواننا من الناصرین، َوألعدائنا من الغالبین، وعلى كلمتك من الموحدین، وال تكل أمرنا ألنفسنا، وال●

تجعلنا من القانطین.
اللھم وفق قادة أمة المسلمین لما بھ خیر المسلمین، وأجعل في أفعالھم وأقوالھم ما یقوي البالد والدین، واھدھم إلى سبیل●

وحدتنا فأن خیر الھادین.
اللھم ارحم المؤمنین والمؤمنات، األحیاء منھم واألموات، واجعلنا من یطیلون في الصلوات، وابعد عنا وعن أمة نبیك●

الكریم ھذه الغمة وكل الغمات.
وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، وسالم على المرسلین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ●

أجمعین.

خطبة عن التعداد السكانيخاتمة
خاتمة خطبة عن لیلة القدر مكتوبة

عباد هللا، اعلموا أن هللا قد أعزكم عن باقي خلقھ بالعقل والحكمة، واحمدوا هللا على ما أعطاكم، واستعینوا بھ على ما أمركم، واعملوا
صالحاً إن هللا مطلٌع على أعمالكم، واتقوا یوماً ترجعون فیھ إلى هللا، وال ینفعكم فیھ إال عملكم الصالح، قال هللا تعالى في كتابھ

ُ َعَمَلُكْمَفَسَیَرىاْعَملُوا{َوقُِلالعزیز: وَنَۖواْلُمْؤِمُنوَنَوَرُسولُُھهللاَّ َھاَدِةاْلَغْیِبَعالِِمإَِلٰىَوَسُتَردُّ ُئُكمَوالشَّ ]،6[َتْعَملُوَن}ُكنُتْمِبَماَفُیَنبِّ
ْقَوى{َوَتَعاَوُنواواعلموا أن هللا أمركم أن تتعاونوا على البر بما بھ خیر لكم وألمتكم ولكافة المسلمین، وھو الذي قال: َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّ

یخصأنرأيوفيالسكانياالعدادھذافيالعزمعلیھعقدماوأنجحوالبعضكم،عوناًفكونوا]،7[َواْلُعْدَواِن}اْإلِْثِمَعَلىَتَعاَوُنواَوَال
الصالح العام ألمة المسلمین، وأكثروا من العبادات، وأطیلوا في ركوعكم وسجودكم وكبروا بالصلوات، واغسلوا أعمالكم بالصدقة

واإلحسان والمبرات، وصلوا أرحامكم واعتصموا بحبل هللا جمیعكم وتضرعوا إلى هللا في الخلوات، وأذكروا عوائلكم واخوانكم
والمؤمنین في الدعوات، وأقول قولي ھذا وأستغفر هللا لي ولكم، وأقم الصالة أثابنا وأثابكم هللا.
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