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 نبذة عن ذكرى البيعة الثامنة للملك سلمان

 1436إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تمت ُمبايعته ألول مرة في تاريخ الثالث من ربيع الثاني عام 

ميالدي حينما ُعين ملكاً للمملكة العربية السعودية ُعقب وفاة شقيقه األكبر الملك عبد هللا بن عبد العزيز، فقد كان 

ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقد شهدت المملكة في عهده الملك سلمان سابقاً في عهد شقيقه الملك عبد هللا 

العديد من التغييرات التي شملت جميع مناحي الحياة وأصبحت متطورة من كافة الجوانب سواء السياسية أم 

االجتماعية أو االقتصادية أو التنموية، فقد حقق الملك سلمان عدة إنجازات في السعودية وساهم في تطويرها 

امة العديد من المشاريع التنموية فيهاوإق . 

  

 حديث عن البيعة والوالء

لطالما حث الرسول "صلى هللا عليه وسلم" على نظام البيعة في اإلسالم، فقد بايعه الصحابة النساء منهم والرجال 

ضوان، فقد كان في العديد من البيعات ولعل أبرز أشهر هذه البيعات هي: بيعة العقبة األولى والثانية وبيعة الر

الصحابة يصافحون الرسول "صلى هللا عليه وسلم" ويسلمون عليه باليد الرجال فقط بينما النساء ال ويقولون له 

نشهد أن ال إله إال هللا أنك رسول هللا ونبايعك على السمع والطاعة، ولذلك نُقدم لكم فيما يلي حديث نبوي شريف 

 :عن البيعة والوالء

 " ُ به، َسِمْعتَهُ ِمَن النَّبدََخْلنا علَى عُ  ْث بَحِديٍث َيْنَفعَُك َّللاَّ ُ، َحد ِ اِمِت وهو َمِريٌض، قُْلنا: أْصلََحَك َّللاَّ ِ بادَةَ بِن الصَّ ي 

نا علَى السَّْمعِ عَ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم، قاَل: دَعانا النَّبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم فَبايَْعناهُ، فقاَل فِيما أَخذَ َعلَْينا: أْن بايَ 

تََرْوا ُكْفًرا بَواًحا،  والطَّاَعِة، في َمْنَشِطنا وَمْكَرِهنا، وُعْسِرنا ويُْسِرنا، وأَثََرةً َعلَْينا، وأَْن ال نُناِزَع األْمَر أْهلَهُ، إالَّ أنْ 

ِ فيه بُْرهانٌ   [1]."ِعْندَُكْم ِمَن َّللاَّ

 حديث شريف عن أهمية البيعة لإلذاعة المدرسية

إن البيعة من األمور التي تُعزز العالقات بين الحاكم وأفراد الشعب، وتجعل العالقات بينهم وطيدة قائمة على 

الوفاء واإلخالص والمحبة واالحترام، واألهم من ذلك فهي تزيد من ارتباط الشعب بحاكمه وتجعل الشعب 

البيعة من أهم األمور التي يجب أن توضع في عين االعتبار حين ترشيح شخص للحكم، وفي ُمتالحم ومتعاون، ف

 :إطار الحديث عن البيعة نُقدم لكم حديث شريف عن أهمية البيعة

" َ، وَمن يُِطعِ األِميَر فقَدْ أَطاَعنِي، وَمن يَعْ  َ، وَمن َعَصانِي فقَدْ َعَصى َّللاَّ ِص األِميَر فقَدْ َمن أَطاَعنِي فقَدْ أَطاَع َّللاَّ

ِ وَعدََل، فإنَّ له بذلَك أ ْجًرا وإْن قاَل بغَْيِرِه َعَصانِي، وإنَّما اإلَماُم ُجنَّةٌ يُقَاتَُل ِمن وَرائِِه ويُتَّقَى به، فإْن أَمَر بتَْقَوى َّللاَّ

 [2]."فإنَّ عليه منه

  

 حديث شريف عن فضل البيعة في اإلسالم



فضل البيعة عظيم في الدين اإلسالمي، فقد كان الرسول "صلى هللا عليه وسلم" دائماً ما يحث على البيعة  إن

وطاعة ولي األمر، لذلك فإن الشعب السعودي يفضلون دائماً االحتفال بذكرى مبايعة الملك سلمان فقد يباعونه 

ريف عن فضل البيعةسنوياً على الوفاة واإلخالص ، ونقدم لكم فيما يلي حديث نبوي ش : 

قال : " ومن بايع إماما فأعطاه  -صلى هللا عليه وسلم  -أن الرسول  -رضي هللا عنهما  -عن عبد هللا بن عمرو 

 [3].صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر

 حديث شريف عن الوالء

ء والطاعة لولي األمر أو الحاكم أمراً حث عليه النبي محمد "صلى هللا عليه وسلم"، وقد جعل هللا سبحانه إن الوال

وتعالى من طاعة ولي األمر أجراً عظيم، وذلك ألن طاعة ولي األمر لديها العديد من اآلثار اإليجابية، وفيما يلي 

 :نقدم لكم حديث شريف عن الوالء

" ، أيُّ ُعرى اإليماِن أَوثَُق؟  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن مسعود  قال: يا أبا ذٍَر 

 [4]."قال: هللاُ وَرسولُه أَعلُم، قال: الُمواالةُ في هللاِ، والُحبُّ في هللاِ، والبُغُض في هللاِ 

  

  

 


