
 

 

 منة للملك سلمانذكرى البيعة الثا

ا ٌقضً ٕٕٔٓأصدر الملك عبدهللا بن عبدالعزٌز آل سعود فً ٌوِم الثامن والعشرٌن من ٌونٌو لعاِم  ًٌ مٌالدّي مرسوًما ملك

ا للعهد فً المملكة العربٌة السعودٌة ووزًٌرا للدفاع،  ًٌ من ربٌع  ٖوفً ٌوم  بتعٌٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود ول

م تمت مباٌعة الملك سلمان بن عبد ٕ٘ٔٓهـ وهو ما وافق ٌوم الثالث والعشرٌن من ٌناٌر من عام ٖٙٗٔاآلخر من عام 

العزٌز آل سعود ملًكا على المملكة العربٌة السعودٌة بعد وفاة الملك عبد هللا بن عبد العزٌز آل سعود، لٌكون الملك الثالث 

ٌُطلق علٌه لقب خادم الحرمٌن الشرٌفٌن بعد المل ك فهد بن عبد العزٌز آل سعود والملك عبد هللا بن عبد العزٌز آل الذي 

 .سعود

 حديث عن البيعة الثامنة

ٌصادُف تارٌخ البٌعة الثامنة للملِك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعوِد ٌوم الثامن والعشرٌن من شهِر أكتوبر، حٌث تمت 

ا عن البٌعة الثامنة لإلذاعة المدرسٌةٕ٘ٔٓمباٌعته للمرِة األولى فً عاِم  ًٌ  :م، وفً هذه الذكرْى العظٌمة سندرُج حدًٌثا نبو

ُ به، َسِمْعَتُه مِ َدَخلْ " ْنَفُعَك هللاَّ ٌَ ْث بَحِدٌٍث  ُ، َحدِّ اِمِت وهو َمِرٌٌض، قُْلنا: أْصلََحَك هللاَّ ًِّ َصلَّى هللاُ علٌه نا علَى ُعباَدَة بِن الصَّ ب َن النَّ

نا: ٌْ ْعناهُ، فقاَل فٌِما أَخَذ َعلَ ٌَ ًُّ َصلَّى هللاُ علٌه وسلََّم َفبا ب اَعِة، فً َمْنَشِطنا  وسلََّم، قاَل: َدعانا النَّ ْمِع والطَّ َعنا علَى السَّ ٌَ أْن با

نا، وأَْن ال ُنناِزَع األْمَر أْهلَُه، إالَّ أْن َتَرْوا ُكْفًرا َبواًحا، عِ  ٌْ ٌُْسِرنا، وأََثَرًة َعلَ ِ فٌه ُبْرهانٌ وَمْكَرِهنا، وُعْسِرنا و  ."[1]ْنَدُكْم ِمَن هللاَّ

 حديث عن فضل البيعة

ْن له األمُر البٌعُة بمعنى العهد والمٌثاق الغلٌظ بالطاعة والوالء واإلذعان لجاللِة الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود، ولم

 :والحكم فً تسٌٌر شؤون المملكة، وفً هذا سندرُج حدًٌثا عن فضل البٌعة

ٌُْنِذَرُهمْ " ْعلَُمُه لهْم، َو ٌَ ِر ما  ٌْ َتُه علَى َخ ُدلَّ أُمَّ ٌَ ًٌّ َقْبلًِ إالَّ كاَن َحقًّا علٌه أَْن  ُكْن َنبِ ٌَ ه لَْم  َتُكْم هِذهإنَّ ْعلَُمُه لهْم، وإنَّ أُمَّ ٌَ   َشرَّ ما 

ٌَُرقُِّق َبعْ  ٌُِصٌُب آِخَرَها َباَلٌء، َوأُُموٌر ُتْنِكُروَنَها، َوَتِجًُء فِْتَنٌة ف لَِها، َوَس ُتَها فً أَوَّ ٌَ قوُل ُجِعَل َعافِ ٌَ ُضَها َبْعًضا، َوَتِجًُء الفِْتَنُة ف

قوُل الُمْؤِمنُ  ٌَ َة، الُمْؤِمُن: هِذه ُمْهلَِكتًِ، ُثمَّ َتْنَكِشُف َوَتِجًُء الفِْتَنُة، ف ٌُْدَخَل الَجنَّ اِر َو ٌَُزْحَزَح َعِن النَّ : هِذه هِذه، فَمن أََحبَّ أَْن 

ٌُْؤَتى إلٌَْ  ٌُِحبُّ أَْن  اِس الَّذي  أِْت إلى النَّ ٌَ وِم اآلِخِر، َوْل ٌَ ِ َواْل ٌُْؤِمُن باَّللَّ ُتُه َوهو  ٌَّ ِدِه،َفْلَتأْتِِه َمنِ ٌَ َع إَماًما فأْعَطاهُ َصْفَقَة  ٌَ  ِه، َوَمن َبا

ٌَُناِزُعُه َفاْضِرُبوا ُعُنَق اآلَخرِ  ٌُِطْعُه إِن اْسَتَطاَع، فإْن َجاَء آَخُر   ."[2]َوَثَمَرَة َقْلبِِه؛ َفْل

 حديث عن أهمية البيعة

ًْ األمر تنعكس بداٌة بصالِح الفرد، ثم صالح المجتمع، ثم صالح األمة جمٌعها، وهذا من الخٌر الذي  حٌث أن طاعة ول

 :ال ٌصّح لألمِة وأن تفرط به، وفً ذلك سندرُج حدٌث نبوي عن أهمٌة البٌعة وطاعِة الحاكم فً الصالح والمعروف

َ، وَمن َعصَ " ْعِص األِمٌَر فَقْد َعَصانًِ، َمن أَطاَعنًِ، فَقْد أَطاَع هللاَّ ٌَ ٌُِطِع األِمٌَر فَقْد أَطاَعنًِ، وَمن  َ، وَمن  انًِ فَقْد َعَصى هللاَّ

ِ وَعَدَل، فإنَّ له بذلَك أْجًرا وإنْ  ٌُتََّقى به، فإْن أَمَر بَتْقَوى هللاَّ ٌَُقاَتُل ِمن وَرائِِه و ٌة  ِرِه فإنَّ علٌه من وإنَّما اإلَماُم ُجنَّ ٌْ  ."[3]هقاَل بَغ

 حديث عن فضل طاعة ولي األمر

ًّ األمر، وقد جعل هذه الطاعة مقترنة بطاعة هللا ط -سبحانه وتعالى-أوجب هللا  ، وطاعة رسول -سبحانه وتعالى-اعة ول

، أي أنها طاعة بالمعروف، إذ لٌس لمخلوق طاعة فً معصٌة الخالق، وفً ذلك سندرج -صلى هللا علٌه وسلم-محمد 

 :حدٌث نبوي شرٌف عن فضِل طاعة ولً األمر

ِزٌَد الُجْعفِ " ٌَ ْسأَلُ َسأََل َسلََمُة بُن  ٌَ َنا أَُمَراُء  ٌْ َت إْن َقاَمْت َعلَ ٌْ ًَّ هللاِ، أََرأَ ُ علٌه َوَسلََّم، َفقاَل: ٌا َنبِ وَنا َحقَُّهْم ًُّ َرسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ

انِ  ْمَنُعوَنا َحقََّنا، َفما َتأُْمُرَنا؟ فأْعَرَض عْنه، ُثمَّ َسأَلَُه، فأْعَرَض عْنه، ُثمَّ َسأَلَُه فً الثَّ ٌَ الَِثِة، َفَجَذَبُه األْشَعُث بُن َو ِة، أَْو فً الثَّ ٌَ

ْلُتمْ  ُكم ما ُحمِّ ٌْ لُوا، َوعلَ ٍس، َوقاَل: اْسَمُعوا َوأَِطٌُعوا، فإنَّما علٌهم ما ُحمِّ ٌْ  ."[4]َق

  

 


