
 

 

 مقدمة إذاعة صباحية متميزة عن ذكرى البيعة الثامنة

بسم هللا الّرحمن الّرحيم، والّصالة والّسالم على سيّد الخلق محّمد، وعلى آلة وأصحابه أجمعين، الذي أوصى اإلنسان الُمسلم  

بأهميّة البيعة، وضرورتها، لما فيها من فضل توحيد الُمسلمين، ورفع رايتهم، وهو ما نتحدّث عنه في طيّات مناسبتنا الثّامنة  

لتجديد العهد على الوفاء واإلخالص للملك سلمان بن عبد العزيز، وهو القائد الّسابع من أبناء الملك عبد العزيز، الذي أعاد  

انتها المرموقة التي تليق بها، وعمل خالل سنوات ُحكمه على كثير من مسارات التّطوير والتّحديث،  المملكة العربيّة إلى مك

والتي باتت أمًرا يلمسه اإلنسان الّسعودي يوًما بعد آخر، في جديّة التّعامل مع ُمختلف، حيث نُعبّر مع تلك المناسبة عن 

للهجرة الموافق لتاريخ الثّامن والعشرين  1444ث من ربيع الثّاني لعام أشواقنا ووالئنا للملك، مع تاريخ يوم الجمعة في الثال

 للميالد، وهو ما نتحدّث به عبر فقرات إذاعتنا الّصباحيّة فكونوا معنا.  2022من شهر أكتوبر تشرين األّول لعام 

 إذاعة صباحية متميزة عن ذكرى البيعة الثامنة لتولى الملك سلمان مقاليد الحكم 

ات اإلذاعة الّصباحية العديد من المعلومات الُمهّمة عن تلك المناسبة الوطنيّة التي تستقبلها القلوب بمنتهى الّرعاية تحمل فقر

  واالهتمام، وفي ذلك نقوم على طرح الفقرات المميّزة اآلتية:

 فقرة قرآن كريم عن البيعة لإلذاعة المدرسية 

ذي نسير على ُخطاه حتّى يرث هللا األرض ومن عليها، وفي مناسبتنا لليوم،  إّن خير الكالم هو كالم هللا، وهو المنهج ال

 نستمع إلى آيات من الذّكر الحكيم عن أهميّة البيعة، وقيمتها اإلسالميّة البارزة، بصوت الّزميل )اسم الّطالب( مع الّشكر:

االمر أن يقوموا به، قال تعالى: "الَِّذيَن   إّن رحمة هللا بالنّاس هي الي تُنظم الحياة الدّنيا، وهو ما يجب على والة •

ِ النَّاَس بَْعَضُهم  ُ ۗ َولَْواَل دَْفُع َّللاَّ َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع  أُْخِرُجوا ِمن ِديَاِرِهم بِغَْيِر َحّقٍّ إاِلَّ أَن يَقُولُوا َربُّنَا َّللاَّ بِبَْعضٍّ لَُّهدِّ

 ِ َ لَقَِويٌّ َعِزيٌز )َوَصلََواٌت َوَمَساِجدُ يُذَْكُر فِيَها اْسُم َّللاَّ ُ َمن يَنُصُرهُ ۗ إِنَّ َّللاَّ كَّنَّاهُْم 40 َكثِيًرا ۗ َولَيَنُصَرنَّ َّللاَّ ( الَِّذيَن إِن مَّ

ِ َعاقِبَ  َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر ۗ َوّلِِلَّ اَلةَ َوآتَُوا الزَّ ُ فِي اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّ  ُموِر" ةُ اأْل

َ يَأُْمُرُكْم أَْن  • إّن أمانة الُحكم هي أمانة عظيمة يجب على ولي األمر أن يؤدّيها، لما جاء في قول هللا تعالى: "إِنَّ َّللاَّ

َ نِِعمَّ  َ َكاَن َسِميعًا  تَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَدِْل إِنَّ َّللاَّ ا يَِعُظُكْم بِِه إِنَّ َّللاَّ

 بَِصيًرا" 

 فقرة حديث نبوي عن البيعة

صدق ربّنا الكريم، ننتقل بأسماعكم الّطيبة إلى فقرة الحديث النبوي التي نستمع من خاللها إلى باقة من األحاديث النبوية  

 التي تتناول موضوع البيعة، فكونوا معنا: 

إّن البيعة هي أمر ُمهم وأساسي في حياة اإلسالم، لما جاء في الحديث اآلتي: "َجاَء عبدُ هللاِ بُن ُعَمَر إلى عبِد هللاِ   •

ْحمَ  ةِ ما َكاَن، َزَمَن يَِزيدَ بِن ُمعَاِويَةَ، فَقاَل: اْطَرُحوا ألَبِي عبِد الرَّ قاَل: ِن ِوَسادَةً، فَ بِن ُمِطيعٍّ ِحيَن كاَن ِمن أَْمِر الَحرَّ

ُ عليه َوَسلََّم يقولُهُ: سَ  ثََك َحِديثًا َسِمْعُت َرسوَل هللاِ َصلَّى َّللاَّ ُ  إنِّي لَْم آتَِك ألَْجِلَس، أَتَْيتَُك أِلَُحدِّ ِمْعُت َرسوَل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

َ يَوَم الِقيَاَمِة ال حُ  ، لَِقَي َّللاَّ ةَ له، َوَمن َماَت َوليَس في ُعنُِقِه بَْيعَةٌ، َماَت ِميتَةً عليه َوَسلََّم يقوُل: َمن َخلََع يَدًا ِمن َطاَعةٍّ جَّ

 َجاِهِليَّةً"  

 

 فقرة كلمة عن ذكرى البيعة الثامنة لتولى الملك سلمان مقاليد الحكم

لنا الزميلة )اسم الّطالبة( والت نتعّرف خاللها على موعد وتاريخ وأّما اآلن فال بدّ لنا أن نُبحر مع فقرة الكلمة التي أعدّتها 

 البيعة في المملكة العربيّة السعوديّة شاكرين لها هذا اإلعداد: 

الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، زمالئي األحبّة، معلّمينا األفاضل، إّن بالدنا ُمقبلة في تاريخ يوم الجمعة الموافق للثالث  

ميالدي  2022للهجرة الموافق لتاريخ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر تشرين األول لعام  1444اني لعام من ربيع الثّ 

على مناسبة ُمهّمة، تحمل مع طيّاتها رسالة عظيمة من رسائل التاّلحم الُمجتمعي التي تُغيظ أعداء األّمة، حيث نُعبّر مع تلك 

الذي  -حفظه هللا تعالى-الوطن بتجديد البيعة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  المناسبة عن محبتنا للبالد، ومحبّتنا لقائد 

رسم المسار األقصر لحضارة المملكة، وعمل خالل سنوات حكمه على تأهيل كافّة األمور التي من شأنها أن تنطلق بالبالد 



 

 

ء، وأن نسير في طريق الحضارة برفقة القائد الذي  إلى ما فيه مصلحة الّشارع الُمسلم، فحريٌّ بنا أن نحتفل، وأن نُجدّد الوال

 يستحّق، والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 فقرة هل تعلم عن ذكرى البيعة الثامنة لتولى الملك سلمان مقاليد الحكم 

ف من خاللها على  كثير من الّشكر للزميلة على حسن اختيار الكلمات، وأّما اآلن، فننتقل بكم إلى فقرة هل تعلم التي نتعرّ 

 كثير من المعلومات عن تلك المناسبة، شاكرين لزميلنا هذا العَمل:

هل تعلم أّن موعد تجديد البيعة للملك سلمان بن عبد العزيز يُوافق تاريخ يوم الجمعة قي الثالث من ربيع الثّاني   •

 للميالد. 2022للهجرة الموافق للثامن والعشرين من أكتوبر لعام  1444لعام 

ل تعلم أّن الملك سلمان بن عبد العزيز عمل في منصب والية العهد لمدّة زادت عن سنتين ونصف، حيث تولّى  ه •

 مهام النيابة في رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في عهد الملك عبد هللا بن عبد العزير.

األعوام الحافلة  هل تعلم أّن الملك سلمان عمل في منصب أمير منطقة الرياض ألكثر من خمسين عام كانت من  •

 بالبناء والعُمران.

للميالد، وعلى الّرغم من   2015هل تعلم عزيزي الّطالب أّن بيعة الملك سلمان بن عبد العزيز األولى في العام  •

 .2030أنّها قصيرة إاّل أّن ثمانية من السنوات كانت حافلة باإلبداع واإلنجازات وأبرزها رؤية المملكة لعام 

 عن ذكرى البيعة الثامنة لتولى الملك سلمان مقاليد الحكم فقرة شعر

يُعتبر الّشعر العربي نافذة أنيقة نُطّل منها على واحدة من أبرز المناسبات الوطنيّة، وعن بيعة الملك سلمان بن عبد العزيز  

 قصائد فليتفّضل زميلنا المسؤول عن هذه الفقرة: الثّامنة، نستمع برفقتكم إلى أجمل ال

 لو بغيْت اوصْف بيان الشعر قّصْر يا سليل المجد وصفْك من يرومهْ 

 لي خصالْك شمس ِف اآلفاق تسِفْر بالّضيا والخير دوم الوقت دومهْ 

 كّل يومٍّ في عيون الناس تكبَْر يا حبيب الّشعب يا عنوان قومهْ 

 لْك سجلٍّ بالمكارم لي يسّطْر بالذّهب والمسك يومٍّ بعد يومهْ 

 منزلْك فوق الثريّا وفوق واشَهْر فوق قرص الشمس فاضت به علومهْ 

 ِمْن يطال وِمْن يروم الّطير لشقْر ِف الفضا لي سْن وانوى له َع شوَمهْ 

 ؤال وجواب عن بيعة الملك سلمانفقرة س

وهي من الفقرات األنيقة البتي نتلقّى خاللها الكثير من المعلومات عن مناسبة البيعة، شاكرين للزميل الغالي الذي قام على  

 اإلعداد، فليتفّضل إلنا لنستمع معًا:

ن وليًا للعهد، أثناء ُحكمه للمملكة العربيّة من هو الملك الّسعودي الّسابق، الذي عيّن الملك سلماالسؤال:  •

 السعوديّة؟ 

 - رحمه هللا تعالى-هو الملك الّراحل عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود اإلجابة:  •

 للهجرة وما هو رقمها؟ 1444ما هو تاريخ البيعة الجديدة لعام السؤال:  •

هي البيعة الثّامنة للملك سلمان بن عبد العزيز وسوف تكون مع تاريخ يوم الجمعة في الثّالث من ربيع  اإلجابة:  •

 م.  2022للهجرة الموافق لتاريخ الثّامن والعشرين من أكتوبر لعام  1444الثّاني لعام 

 متى تّمت مبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز ملًكا على الّسعوديّة للمّرة األولى؟السؤال:  •

 2015هـ الموافق للثالث والعشرين من يناير عام  1436كان ذلك مع تاريخ الثالث من ربيع الثاني لعام اإلجابة:  •

 م.

 خاتمة إذاعة صباحية عن ذكرى البيعة الثامنة

ن ذكرى زمالءنا األحبّة، معلّمينا الُمحترمين، نصل بكم إلى الختام مع فقرات إذاعتنا الّصباحيّة التي تناولنا فيها الحديث ع

البيعة الثّامنة، واستعدنا من خاللها الذاكرة مع رحلة الثمانيّة سنوات التي كانت تحت كنف الملك سلمان بن عبد العزيز  



 

 

والتي كانت عامرة باإلنجازات والبناء والتطوير، لنزيد من الهّمة في التّفاعل اإليجابي مع تلك المناسبة، ونرسم الّصورة 

عن تالحم الّشعب الّسعودي ووقوفّه صفًا خلف قيادته الحكيمة في سائر عمليات التّحديث التي تُشرف  الِمثاليّة التي تُعبّر 

عليها، سائلين هللا أن يكتب لنا التوفيق في القادم الّسعيد، وأن يُوفّق ملكنا وولي عهده على الخير وعلى ما فيه الخير لألمتين 

 العربية واإلسالميّة. 


