
 

 

 مقدمة بحث عن البيعة

إّن البيعة هي تجديد الوالء والعهد لملك المملكة العربية السعودية سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ففي كل عام  

يحتفل السعوديون بتجديد الوالء لحاكم بالدهم ويعاهدونه على السمع والطاعة وعلى أن يكونوا األوفياء له ولدولته ولولي عهده  

 .مان، وفيما يأتي بحث فيه بعض التفصيل عن البيعة وعن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودمن بعده األمير محمد بن سل

 بحث عن البيعة 

البيعة هي عنوان وفاء من شعب يحب قائده وهي عنوان محبة بين الملك المخلص لشعبه ولدولته وبين شعب يحب والة أمره  

أتي تعريف وذكر ألهم المحطات التي مّر بها سمو الملك سلمان بن عبد ويبايعه على السمع والطاعة مهما كلّف الثمن، وفيما ي

 .العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية السابع منذ تأسيس المملكة على يد عبد العزيز آل سعود

 من هو الملك سلمان

ترتيب الملوك الذين حكموا المملكة هو سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، الملك السابع في 

العربية السعودية وهي الدولة الثالثة التي أنشأها آل سعود على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وهو كذلك الحاكم 

العشرون في أسرة آل سعود منذ تأسيس الدولة السعودية األولى على يد محمد بن سعود، ويحتل الملك سلمان الرقم الخامس  

 .لعشرين بين أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، وهو ابنه من زوجته حصة السديريوا

 اين ولد الملك سلمان

م، وتلقى تعليمه 1935كانون األول / ديسمبر سنة  31هـ الموافق لـ 1354شّوال سنة  5ولد الملك سلمان في مدينة الرياض في 

الشيخ عبد هللا بن عبد الغني خيّاط إمام الحرم المّكي آنذاك وعضو هيئة  في مدرسة األمراء التي كانت في الرياض وكان يديرها 

كبار العلماء، وقد استطاع الملك سلمان حفظ القرآن الكريم كامالا وهو في سن العشر سنوات وكان أحد األمراء المقربين من 

 .الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود

 متى تولى الملك سلمان الحكم

هـ وكان  1436ن بن عبد العزيز آل سعود حكم المملكة العربية السعودية في الثالث من شهر ربيع اآلخر عام تولى الملك سلما

م، وذلك خلفاا ألخيه الملك عبد هللا بن عبد العزيز  2015هذا التاريخ يصادف الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني / يناير عام 

ولى حكم المملكة العربية السعودية والملك الثالث الذي يحمل لقب خادم الحرمين آل سعود، ليصبح بذلك الملك السابع الذي يت

 .الشريفين بعد الملكين فهد وعبد هللا ابني الملك عبد العزيز آل سعود

 سلمان تاريخ بيعة الملك

وافق الثالث من ربيع في كل عام يحتفل السعوديون بذكرى تجديد البيعة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهذه البيعة ت

م توافق ذكرى البيعة يوم الثامن 2022اآلخر بالتقويم الهجري، ولكّن تاريخها بالتقويم الميالدي يختلف في كل عام، وفي عام 

 .والعشرين من شهر تشرين األول / أكتوبر

 كم مدة حكم الملك سلمان

م، وبذلك يكون قد حكم حتى  2015سعودية منذ مطلع العام لقد حكم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المملكة العربية ال

ا على الجانب الصناعي والتجاري وتطوير  ا كبيرا اللحظة مدة تقترب من ثماني سنوات، وقد شهدت المملكة في ظل حكمه تقدما

 .البنية التحتية في المملكة وغير ذلك



 

 

 جوائز الملك سلمان

ا من الجوائز والشهادات الفخرية واألوسمة حتى من قبل أن يكون ملكاا للمملكة، حاز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كثي را

 :وذلك كما يأتي

 .م1995حاز جائزة جمعية األطفال المعوقين بالسعودية للخدمة اإلنسانية سة  •

 .م2008وجائزة البحرين للعمل اإلنساني لدول مجلس التعاون الخليجي سنة  •

لي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في خدمة المعوقين وتشجيع البحث العلمي في وجائزة األولمبياد الخاص الدو •

 .مجال اإلعاقة

وجائزة الشخصية القيادية الفخرية في مجال رعاية األيتام، خالل حفل التكريم بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية  •

 .لمؤسسات رعاية األيتام بدول الخليج

 .لمتميز الممنوحة له من السلطان أحمد شاه وهو سلطان والية باهانغ الماليزيةوجائزة اإلنجاز الفريد ا •

 .وجائزة الملك فيصل لخدمة اإلسالم من مؤسسة الملك فيصل الخيرية •

 .م2011وحصل كذلك على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة وذلك عام  •

 .من جامعة أم القرى في مكة المكرمة والدكتوراه الفخرية في اآلداب •

 .والدكتوراه الفخرية في الدراسات التاريخية والحضارية من جامعة الملك سعود بالرياض •

 .والدكتوراه الفخرية في مجال تعزيز الوحدة اإلسالمية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة •

 .عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةوالدكتوراه الفخرية في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه من جام •

 .والدكتوراه الفخرية من الجامعة الملّية اإلسالمية في دلهي بالهند •

 .وحصل على قالدة الشريف الحسين بن علي وهي أرفع األوسمة في المملكة األردنية الهاشمية •

 .وقالدة مبارك الكبير أرفع وسام في دولة الكويت •

 .وقالدة النيل وهي أرفع وسام في جمهورية مصر العربية •

ا  وقالدة "أبي بكر الصديق" من الطبقة األولى وقدّمها له المنظمة العربية للهالل ا • ألحمر والصليب األحمر وذلك تقديرا

 .لجهوده الدبلوماسية اإلنسانية على المستوى اإلقليمي والدولي

 .وحصل على وسام "كنت" من أكاديمية برلين براندنبرغ للعلوم والعلوم اإلنسانية •

د قلده  م، وق1985وحصل على وسام من فرنسا بمناسبة مرور ألفي عام على إنشاء مدينة باريس وكان ذلك عام  •

 .الوسام الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك في باريس

م، وقد قلده الوسام ملك المغرب آنذاك الحسن  1989وحصل على وسام الكفاءة الفكرية المغربي في الدار البيضاء عام   •

 .الثاني في الدار البيضاء

وجهوده المبذولة في ذلك، وقد  وحصل على وسام البوسنة والهرسك الذهبي، وذلك لدعمه تحرير البوسنة والهرسك  •

 .م1997قلّده الوسام الرئيس البوسني في العاصمة السعودية الرياض عام 

 .وحصل كذلك على الوسام البوسني للعطاء اإلسالمي من الدرجة األولى •

 خاتمة بحث عن البيعة 

رنا على بعض المعلومات حول هذه البيعة  وإلى هنا يكون قد تم بحثنا عن البيعة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد أن مر

ا على بعض اإلنجازات التي حققها الملك سلمان منذ مرحلة ما قبل الحكم وحتى اليوم  .وتولي الملك للحكم والوقوف أخيرا


