
 

 

 ذاعة عن البيعة وطاعة ولي األمر كاملة مع الفقراتا
ناك العديد من الواجبات المترتبة على الحاكم والمحكوم عندما يتعلق األمر بالحكم في أي أمة، ومن ضمنها يأتي واجب  ه

الدولة، حتى يكون لديهم المعرفة البَيعة وَطاعة َولي األَمر، وهذا أحد األمور المعرفية التي يتم تعليمها للجيل الناشئ في 
سوف نقدم إذاعة مدرسية مكتملة العناصر والفَقرات  الكافية حول هذا األمر ويشاركون فيه بشكل إيجابي، وفي مقالنا اليوم

 عن هذا الموضوع التوعوي الهام. 
  مقدمة اذاعة عن البيعة

ة والسالم على نبينا الكريم، سيدنا محمد الطاهر األمين  بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل تعالى رب العالمين، والصال
خاتم األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: حضورنا الكريم أسعد هللا تعالى صباحكم بكل خير، أحييكم  

والمعرفة، وإنما حديثنا  عبر أثير إذاعتكم الَمدرسية هذه، التي اعتدنا من خاللها على تقديم أنماط وأشكال مختلفة من العلم 
اليوم أيها األحبة، سوف يكون عن أحد األنظمة التشريعية آللية الحكم في البالد، وفق نهج التشريع للدولة اإلسالمية، كما  

وما بعد عهده الكريم، أال وهو نظام البَيعة وضرورة َطاعة َولي   -عليه الصالة والسالم-ما كان في عهد نبينا الكريم 
ن نطيل الشرح كثيراً حتى نعطي الفرصة لطالبنا المجتهدين، حتى يقدموا لنا ما في جعبتهم من فقرات مميزة  األَمر، ول

 قاموا بتحضيرها لهذا الموضوع الهام. 
 اذاعة عن البيعة 

يوكل مهمة تحضير فَقرات اإلذاعة الَمدرسية للطالب، كنوع من التشاركية في التقديم والبحث عن المعلومات المطلوبة  
 لموضوع اإِلذاعة، وفيما يلي نقدم سرد وافي لكامل الفَقرات المطلوبة لهذا الموضوع الهام، وذلك وفق اآلتي: 

 فقرة القرآن الكريم عن البيعة
إن خير ما نفتتح به هذه اإلذاعة الَمدرسية، هو تالوة عطرة من كتاب هللا عز وجل، والتي سوف يتلو منها علينا  

 :الطالب…. فليتفضل مشكوراً 
َ َوأَِطيعُوا الرَّ  • سُوَل  قال هللا تعالى في كتابه الحكيم، عن ضرورة طاعة أولي األمر: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ

ِمنُونَ  سُوِل إِنأ كُنأتُمأ تُؤأ ِ َوالرَّ ٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاَّ تُمأ فِي َشيأ ِر ِمنأكُمأ فَإِنأ تَنَاَزعأ َمأ ِخِر ذَِلَك َخيأٌر َوأُوِلي األأ ِم اآلأ ِ َوالأيَوأ  بِاَّللَّ
َسُن تَأأِوياًل{]   [. 1َوأَحأ

وقال هللا تعالى في كتابه الحكيم عن ضرورة الوفاء بالعهود كما هو حال عهد البَيعة، والميثاق الذي تنطوي  •
تُمأ َوال تَنقُُضوا األَيأمَ  ِ إِذَا َعاهَدأ ِد َّللاَّ فُوا بِعَهأ َ يَعألَُم  عليه البيعة: }َوأَوأ َ َعلَيأكُمأ َكِفيالً إِنَّ َّللاَّ ِكيِدهَا َوقَدأ َجعَلأتُمأ َّللاَّ اَن بَعأَد تَوأ

 [. 2َما تَفأعَلُوَن{]
 فقرة الحديث الشريف عن البيعة 

صدق هللا تعالى العلي العظيم، وأما اآلن فنستمع معاً للطالب…. الذي سوف يقرأ علينا مما ورد في السنة النبوية عن أمر  
 البَيعة وَطاعة َولي األَمر، فليتفضل مشكوراً:

أن نعتصم بحبل هللا تعالى وال نفارق الّجماعة، وهو الذي قال: "من   -عليه الصالة والسالم-لقد أمرنا النبي  •
 [. 3فارق الجماعةَ ِشبًرا، فقد خلع ربِقةَ اإلسالِم من عُنُِقه"]

األمر ما لم يكن في معصية هللا تعالى، وهو الذي قال:  بطاعة ولي  -عليه الصالة والسالم-وقد أمرنا النبي  •
َمرأ بَمعأِصيٍَة، فإذا أُِمَر بَمعأِصيٍَة ف ِلِم فِيما أَحبَّ وَكِرهَ، ما لَمأ يُؤأ ِء الُمسأ ُع والطَّاَعةُ علَى الَمرأ َع وال  "السَّمأ ال َسمأ

 [.4طاَعةَ"]
 فقرة كلمة الصباح عن البيعة

معاً مع كلمة صباحية عن هذا الموضوع الهام، يقرؤها على مسامعنا الطالب…. فليتفضل   وأما اآلن أيها األحبة، فنقف
 مشكوراً: 

السيد مدير المدرسة المحترم، آنساتنا وأساتذتنا الموقرين، الزمالء والزميالت على مقاعد الدراسة، أحييكم بتحية اإلسالم،  
المرهون بطاعة هللا عز وجل في كل أمر وفعل، وطاعة نبيه  أن السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، هذا السالم 

مبلغ الرسالة الحق، ومن خير ما أمرنا به هللا تعالى ونبيه الكريم، هو طاعة أولي األمر   -عليه الصالة والسالم-الكريم 
يحكمها، وهو   فينا، والتي تتمثل في جوانب عدة، كما هو الحال مع طاعة الحاكم الذي يعد هو ولي أمر البالد التي

المسؤول عن رعيته أمام هللا تعالى، وهذا الطاعة تكون واجبة على كل مسلم مادامت ال تصب في معصية هللا تعالى، ومن  
أمور التنظيم الهامة في حكم البالد، أن تتم البيعة للحاكم الذي سوف يقوم على أمر هذه البالد والعباد فيها، والبد للمسلمين  

عة في ذلك حتى ال تتفرق صفوفهم، فمصلحة األمة اإلسالمية يجب تَبديتها على مصلحة الفرد، فاللهم  أال يفارقوا الجما
اجعلنا من الطائعين ألمرك وأمر نبيك ومن ثم والة أمرنا، واكتب لنا الخير في بالدنا وحكامنا، والسالم عليكم ورحمة هللا  

 تعالى وبركاته.
 مر فقرة هل تعلم عن البيعة وطاعة ولي األ

وأنا اآلن أيها األحبة، فسوق نقف على بعض المعلومات التي تتعلق بالبَيعة وَطاعة َولي األَمر، نستمع إليها من  
 الطالب….. فليتفضل مشكوراً: 

لتنظيم  -عليه الصالة والسالم-هل تعلم أن البَيعة هي أحد األمور التنظيمية في الدولة، وجاءت بأمر من النبي  •
 الخالفة من بعده. 

هو الخليفة أبو بكر الصديق  -عليه الصالة والسالم-هل تعلم أن أول من بويع لتولي أمر المسلمين، بعد النبي  •
 رضي هللا عنه وأرضاه.

هل تعلم أن َطاعة َولي أَمر المسلمين هي واجبة على المسلمين، سواء أحبوا ذلك أم لم يحبوه، وهذا أمر من هللا   •
 تعالى ونبيه. 



 

 

المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية واإلسالمية، يتبعون نهج البَيعة أسوة بأمر النبي  هل تعلم أن  •
 عليه الصالة والسالم. 

هل تعلم أن البَيعة وطاعة ولي األمر، هي من أهم أركان تنظيم الدولة وضمان استمراريتها ووحدتها   •
 واستقالليتها.

 مر فقرة سؤال وجواب عن البيعة وطاعة ولي األ
نشكر الطالب…. على هذه المعلومات الهامة، ولكن ما زال في جعبة طالبنا العديد منها، والتي سوف نستمع على بعض  

 منها من الطالب…. في فقرة سؤال وجواب، فليتفضل مشكوراً: 
 ما معنى البَيعة؟  السؤال: •
في هذا األمر سواء كان في المنشط  البَيعة تعني مبايعة الحاكم على تولية أمر المسلمين، والطاعة له الجواب:  •

  أو المكره، أو في أيام اليسر أو العسر، ما لم تكن هذه الَطاعة في معصية.
 ما هي أنواع البيعة؟ السؤال:  •
هناك نوعان للبيعة، البَعة الخاصة وهي لكبار العلماء والفقهاء والوجهاء وعلية القوم، والبَيعة العامة، الجواب:  •

 وام من الناس للحاكم. والتي يقوم بها الع
 ما هي صور البَيعة في اإلسالم؟  السؤال: •
هناك ثالث صور للبيعَة، البيعة بالمصافحة والكالم وهي للرجال، والبَيعة بالكالم وهي للنساء، والبَيعة  الجواب: •

 بالكتابة للمبايعة عن بعد.
 ما حكم طاعة ولي األمر في اإلسالم؟السؤال:  •
 مسلم، وتسقط بحال واحدة وهي معصية أمر هللا تعالى. هي واجب على كل الجواب:  •

 فقرة دعاء لإلذاعة المدرسية عن البيعة وطاعة ولي األمر 
 وأما اآلن، فنستمع لبعض األدعية الجميلة لهذا األمر، نسمعها من الطالب….. فليتفضل مشكوراً: 

نت الجامع وال بركة لنا إال في اللهم اجمع أمر المسلمين على كلمتك، واجعلهم معتصمين بحبلك، سبحانك أ •
 طاعتك.

 اللهم وفق حكام هذه البالد لما فيه خير البالد والعباد، واجعل الحكمة والرحمة مأل قلوبهم وعقولهم.  •
 اللهم أعز اإلسالم والمسلمين بدينك، ورفع من شأن أمتك، واهدي الحكام ووفقهم لخير وصالح األمة. •
 في أرضك المباركة هذه، وال تفرق صفوفنا واجمعنا على محبتك ومحبة نبيك. اللهم أتم علينا األمن واالستقرار  •
 اللهم اجعلنا من الطائعين ألمرك، والمبتعدين عن معصيتك، والراضين بحكمك سبحانك إليك مآلنا وحالنا.  •

 خاتمة اذاعة عن البيعة
الَمدرسية هذه، التي أفردناها للحديث عن هذا األمر التنظيمي إلى هنا أيها األحبة، نصل وإياكم إلى ختام فقرات إذاعتنا 

الهام، في آلية الحكم ببالد المسلمين، والتي هي جزء من األمر اإللهي في تنظيم هذه العملية، سائلين المولى عز وجل  
لجميل، وأشكركم على  التوفيق في أمرنا الجماعي، والصالح في بالد المسلمين، وفي الختام، أشكر طالبنا على التقديم ا

 حسن االستماع أيها الحضور الكريم، ونسأل هللا تعالى الفائدة بما تعلمناه اليوم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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