
 

 مكتوبة  2022طبة عن البيعة الثامنة للملك سلمان  خ
هناك العديد من األركان التي تضمن استقرار الحكم في أي دولة، وتولية الحاكم بطريقة تتناسب مع الشرع اإلسالمي، كما  

البَيعة في المملكة،  هو الحال مع إجراء البَيعة لتولية الحاكم في جو من االستقرار في الدولة، وهذا ما يسعى إليه إجراء 
وفي مقالنا اليوم سوف نقدم ُخطبة كاملة عن البَيعة وأهميتها في المملكة وكل ما يتعلق بها، ونقدمها كملف جاهز للتَحميل  

 والطباعة.
 مقدمة خطبة عن البيعة 

ولم يتركنا بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل تعالى رب العالمين، الذي هدانا للحق وإلى صراطه المستقيم، 
غارقين في غياهب الجهل فنكون من الضالين والجاهلين، والحمد هلل تعالى الذي خلقنا أحراراً ال نعبد إال إياه،  

إليه نعود وعليه نتكل وبه نستعين، وأفضل الصالة وأتم التسليم، على نبينا المصطفى األمين، الذي بلغنا الرسالة  
عوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهد هللا فال مضل له، ومن  كاملة وأتم علينا شعائر هذا الدين، ون

يضلل فال هادي له، فالحمد هلل تعالى الذي جعلنا من المهتدين، وأصلح هللا أمر العباد وأمور البالد، ونسأل هللا  
  عبده ورسوله، وأما بعد: شهادة أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأن محمداً   تعالى أن يحيينا ويميتنا على

 خطبة عن البيعة
في سرد الُخطبة التي يقوم بأدائها الخطيب قبل إقامة صالة الجمعة، فإنها تتكون من ِخطبتين متتاليتين يفصل بينهما 

استراحة بسيطة، يبدأ كل منها بالحمد والثناء والصالة والسالم على النبي، ثم يعظ الناس عن موضوع الخطبة مستشهداً  
باآليات القرآنية واألحاديث الشريفة، وينهي الخطبتين بالدعاء ألنة المسلمين قاطبة، وتفصيل ما ذكرناه في ظل موضوع  

 هذه الِخطبة، يكون وفق اآلتي:
  الخطبة األولى عن البيعة

الرأي وتتفرق األمة، ورسم عباد هللا تعالى، لقد خلقنا هللا تعالى شعوباً وقبائل، وجعل أمرنا شورى بيننا، حتى ال يتوه فينا 
لنا نظام الحكم فينا حتى ال نتفرق وال يدخل في صفوف المسلمين الشقاق، ولذلك جعل لنا حاكم نتكئ على رأيه ويسوس  

أمر األمة، على أن يبايعه المسلمين على السمع والطاعة في حدود هللا عز وجل، وحضنا هللا عز وجل ونبيه على هذه  
ِر ِمنأكُمأ  الطاعة ألولي، إذ قال َمأ سُوَل َوأُوِلي األأ َ َوأَِطيعُوا الرَّ  فَإِنأ  رب العزة في كتابه الحكيم: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ

ِخِر ذَ  ِم اآلأ ِ َوالأيَوأ ِمنُوَن بِاَّللَّ سُوِل إِنأ كُنأتُمأ تُؤأ ِ َوالرَّ ٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاَّ تُمأ فِي َشيأ َسُن تَأأِوياًل{] تَنَاَزعأ [، ومن هنا يا  1ِلَك َخيأٌر َوأَحأ
أحبتي في هللا تبرز أهمية البَيعة، حيث تعد البَيعة أحد أركان الحكم في الدولة اإلسالمية، وفق ما أجمع عليه غالبية أهل 

ة األمة، بما في ذلك  العلم، وذلك لضمان استمرارية الحكم المستقر للدولة، ومنع ظهور الفتن في األوقات الحرجة من حيا
 انتقال الحكم أو انتهاء الوالية أو موت الحاكم السابق وما نحو ذلك. 

واعلموا عباد هللا تعالى أن الوفاء في البَيعة ليس فيها تهاون في شرع هللا تعالى، فقد أمرنا هللا عز وجل أن نوفي بالعهد  
تُمأ َوال تَنقُُضوا األَيأَماَن بَعأَد  والميثاق الذي تنطوي عليه البيعة، إذ قال جل وعال في كتاب ِ إِذَا َعاهَدأ ِد َّللاَّ فُوا بِعَهأ ه العزيز: }َوأَوأ
َ يَعألَُم َما تَفأعَلُوَن{] َ َعلَيأكُمأ َكِفيالً إِنَّ َّللاَّ ِكيِدهَا َوقَدأ َجعَلأتُمأ َّللاَّ [، وفي هذه اآلية أمر رباني بالوفاء بما تعاهد الناس عليه 2تَوأ

ما يتعلق األمر بصالح المسلمين عموماً في ديار المسلمين، وقد شدد هللا تعالى على درجة المسؤولية للوفاء  وخاصة عند
ئُوالً{] َد َكاَن َمسأ ِد إِنَّ الأعَهأ فُوا بِالأعَهأ [، وهو شرط من شروط الوحدة والتماسك في بنيان 3بالعهد إذ قال في كتابه الحكيم: }َوأَوأ

اد هللا، أوفوا هلل العهود التي تتعهدون بها، وال تخونوا المواثيق التي دخلتموها، وبايعوا على  وصفوف المسلمين، فيا عب
 الخير وأمن وسالمة األمة، إن هللا تعالى سائلكم عما تفعلون. 

 الخطبة الثانية عن البيعة 
تسليماً، واذكروا اسم ربكم وسبحوه   عباد هللا، إن هللا ومالئكته يصلون على النبي، فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

بكرة وأصيالً، واحمدوا على ما رزقكم وبجلوه فليس من دونه من يستحق التبجيال، واستغفروه في خلواتكم وانصاعوا  
إنه يمهل وال يهمل، وهو الذي بكل شيٍء عليماً وخبيراً، وتذكروا عباد  -وأمر نبيه عليه الصالة والسالم -عز وجل-ألمره 

 ن من يهد هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأما بعد: هللا أ
عباد هللا، إننا اليوم مع موعد تجديد البيعة لحاكم هذه البالد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه هللا تعالى، هذه البيعة التي 

عة المسلمين واألحزاب من حوله،  الذي بايع الناس، والتفت جما -عليه الصالة والسالم-عهدنا مثيالً لها في عصر النبي 
ومتحدين على كلمته التي أتت من رب الحق ربكم، الذي أمرنا أال نفارق رأي الجماعة وهذا ما حثنا عليه المصطفى، إذ 

[، وهذا نظام الحكم المتبع في  4قال عليه الصالة والسالم: "من فارق الجماعةَ ِشبًرا، فقد خلع ربِقةَ اإلسالِم من عُنُِقه"]
مملكة العربية السعودية على نهج األسبقين، ونهج الخالفة اإلسالمية، والتي تتم وفق األصول والشريعة، ونحن اليوم  ال

على أعتاب البيعة الثامنة للملك سلمان بن عبد العزيز حفظه هللا تعالى، هذه البَيعة التي تمثل تقدماً جديداً لهذه الديار  
ن خاللها نطبق الشرع اإلسالمي في الحكم، والتنظيم الذي أمرنا هللا تعالى به ونبيه المباركة بإذن هللا تعالى، والتي م

الكريم عليه الصالة والسالم، بأن نتفق على مبايعة الرجل الذي تثق به األمة، وقدم لها من االنجازات ما يثبت كفاءته 
ديار المسلمين، فبايعوا على ما هداكم هللا عز  وحكمته، وما الحكمة إال أهم مقومات الرجل الذي يتولى أمر المسلمين في 

وجل، وكونوا يداً واحدة في قولكم، وال تسمحوا للفرقة أن هل في صفوفكم، حتى ال تنال أيادي األثم والغدر من هذه األمة  
 التي أعزها هللا تعالى.

 دعاء خطبة عن البيعة
تَِجيبُوا  عباد هللا، قال ربكم الكريم في كتابه الحكيم: }}َوإِذَا َسأَ  َوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَلأيَسأ لََك ِعبَاِدي َعنِِّي فَإِنِِّي قَِريٌب أُِجيُب َدعأ

شُدُوَن{] ِمنُوا بِي لَعَلَُّهمأ يَرأ   [، وإني لداع لي ولكم، فأمنوا:5ِلي َولأيُؤأ
ِركأ لنا فيما أعَطيَت وقِنا َشرَّ ما قَضيَت إنَّك  اللهمَّ اهِدنا فيَمن هَديَت وعافِنا فيَمن عافَيَت وتَولَّنا فيَمن تَولَّيَت وبا •

 تَقضي وال يُقضى عليَك إنَّه ال يَِذلُّ َمن والَيَت تَباَركَت ربَّنا وتَعالَيَت. 



 

اللهم وفق قائد هذه البالد لما فيه خير هذه البالد، واجعل الوحدة والتماسك هو عنوانها وسمتها، وال تفرق   •
 صفوفنا.

على كلمتك، واجعلنا من حافظين العهود المواثيق، وال تجعلنا من المتفرقين حتى ال نكون في اللهم اجمع كلمتنا  •
 الدنيا من الخاسرين، وفي اآلخرة من النادمين. 

اللهم اجعل هذه البالد مثاالً في الحكم اإلسالمي القائم على شرعك الكريم، واجعلنا ممتثلين ألمرك وأمر نبيك   •
 األمر. الكريم، والطائعين لوالة 

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى   •
 من اتبع الهدى من الصالحين. 

 خاتمة خطبة عن البيعة
عباد هللا، إن هللا تعالى عليم بأحوالكم ورؤوف بكم، وما أمركم بشيء إال وهو الحق بعينه، وهو الذي اصطفى 

خلقه محمداً الطاهر األمين، وخصه بتبليغ رسالة اإلسالم إلى العالمين، وجعله الملك على أمة المسلمين   من
وولي أمرهم، وعلى نهجه مشى خلفاء األمة، باختيار خليفتهم والوالء له، وتقديم الطاعة له فيما أمر هللا تعالى،  

خوتي في اإليمان، أن ترجعوا في أمركم إلى هللا  حتى ال تتفرق صفوف المسلمين وتتوحد كلمتهم، ووصيتي لكم أ
تعالى، وال تنسوا طاعاتكم وعباداتكم، فأقيموا صالتكم وأدوا صدقاتكم وزكواتكم، أن الصدقة تغسل األعمال  

 وأقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم، أقم الصالة أثابنا واثابكم هللا.وثوابها عند هللا عظيم، 

 
 
 

 المراجع 
1 

 النساء سورة 
 59اآلية 

2 
 سورة النحل 

 91اآلية 
3 

 سورة اإلسراء 
 34اآلية 

4 
 صحيح الجامع

 ، صحيح6410أبو ذر الغفاري والحارث األشعري، األلباني، 
5 

 سورة البقرة
 186اآلية 

6 
 

 


