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رسالة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وملك المملكة العربية السعودية ،سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه هللا ـ
أرسلت في  03يناير 5302م .بواسطة سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الهند.
التاريخ 03 :يناير 5302م.
بسم هللا الرحمن الرحيم

نقدم أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وملك المملكة العربية السعودية،
سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه هللا ـ
استجابة لنداءه ’’في أحد يبغي سلمان‘‘ ألن األمة اإلسالمية تبغاك وتريدك موجها ومرشدا
ومربيا ومشرفا يا قائد اإلنسانية
يشرفنا أن نقدم خالص التهاني والتبريكات لتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سدة الحكم في
المملكة العربية السعودية يوم الثالث والعشرين من شهر يناير 5302م .بعد رحيل أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد
هللا بن عبد العزيز يرحمه هللا.
وإننا إذ نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه هللا ـ نؤمن بأننا نتشرف بتقديم التهاني لخير
خلف للمليك الراحل ـ يرحمه هللا ـ انطالقا من الميزات والسجايا التي وهبها هللا لمليك المملكة العربية السعودية ومنها:
العدل:

ومن أولى ميزات الملك سلمان حفظه هللا العدل والوقوف إلى جانب المظلوم وبذل الجهود في رفع
التظلمات ،فمقولته في ممرات إمارة الرياض ’’في أحد يبغي سلمان‘‘ يرددها ليسمعها من لم يلتحق
بالمجلس لحل مشكلته إن وجدت.

االلتزام بالقرآن:

الميزة الثانية هو التزام الملك سلمان حفظه هللا بالقرآن الكريم وصلته المتجددة بالكتاب الرباني الذي
يواظب ورده في حضر وسفر ويختم القرآن ثالث مرات في رمضان ومرة في كل شهر .ولحرصه
الشديد أنشأت جائزة تحفيظ القرآن باسمه.

السجايا اإلنسانية :الميزة الثالثة التي يتميز بها خادم الحرمين الشريفين هي السجايا اإلنسانية من تواضع واحترام اآلخرين
وقبول آراء العقالء والحكماء والصدق في القول والجرأة في الحق واالبتعاد عن العنصرية والكراهية
والمعاملة الحسنة مع الجميع.

فراسة المؤمن:

والميزة الرابعة للملك سلمان ـ يحفظه هللا ـ تتمثل في الفراسة والحزم والذكاء والفطنة والحضور الذهبي
والحنكة والدراية وبعد النظر والحكمة وسرعة البديهة وقوة الذاكرة.

االطالع الواسع :والميزة الخامسة التي يتحلى بها الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أطال هللا عمره ـ هي سعة االطالع وتنوع
أبعاد الثقافة والمعرفة ،ولذا يعرف كالمفكر المحلي والعالمي.
االنضباط والتنظيم :تقدير للوقت من إحدى سمات بارزة لقائدنا المعظم الذي ينبثق منه انضباطه في العمل والتزامه بأوقات
العمل ،والكل من المقربين له يشهد بوصوله المكتب غالبا قبل موظفيه.
االنفتا ألبناء األمة :ومن المعلوم عن الملك سلمان انفتاحه للجميع من أفراد الشعب السعودي ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم
وتفاعله مع أفراد األمة اإلسالمية على الصعيد العالمي تحقيقا لطموحاتهم ورفعا ما يؤذيهم وتجسيدا
آلمالهم.
االعتدال والوسطية :ومن أهم ما ميزه هللا به من خصائص فهو اتخاذه منهج الوسطية واالعتدال واالتزان المبنى على تعليم
قرآني تمثله اآلية الكريمة ’’جعلناكم أمة وسطا‘‘ ،فهو دائم التركيز على الجانب القرآني الوسطي
وترسيخه من أجل إبعاد األمة من االنزالق في مأزق المغاالة والغلو والتطرف واإلرهاب.
فهذه هي شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أدام هللا بقائه ذخرا لألمة بكاملها ـ التي
تجسدت فيها أعظم ميزات الريادة وأبرز خصائص القيادة ،ولذا يعتبر حقا من القادة القالئل الذين يتحلون بجميع صنوف
الزعامة التي تستلهم من موروث وتراث هذه األمة مضافا إلى سجايا وصفات خاصة كشفت عن قدراته الفذة التي تحتاج
إليها األمة اإلسالمية في جميع أرجاء الكوكب األرضي.
ونلبي نداء الملك ’’في أحد يبغي سلمان‘‘ فنجيب ،بلى :العالم كله يبغاك يا سلمان ،ملكا وإنسانا وقائدا وزعيما ومشاركا
في آالم اإلنسانية ومحققا آمالها ومجسدا طموحاتها.
بارك هللا في عملك يا قائد اإلنسانية ويكلل جهودك بنجا ونصرك نصرا ،فأنت أمل األمة إليصال سفينتها إلى بر
األمان والسالم.
وبما أنك أيها القائد الفذ تتزين بفراسة المؤمن وأنت مثال صادق لقول النبي صلي هللا عليه وسلم ’’اتقوا فراسة المؤمن
فإنه يرى بنور هللا‘‘ فإن اإلنسان المعاصر يرجو في األوضاع العالمية المتغيرة تطورات رائعة في األمة اإلسالمية الجمعاء
متمثلة في نشوء رو الثقة والفكر البناء وردم الفجوة واالختالفات وحث الخبراء وتشجيعهم على الرقي العلمي والتقني
والتعليمي واالقتصادي ومواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين والبحث عن حلول للمشاكل الحديثة في ضوء القرآن
والسنة والتاريخ اإلسالمي والتراث اإلسالمي وتجسيد مشاريع األمة وعلى رأسها االعتصام بحبل هللا جميعا ،فبفضل هللا ثم
بفضل المواهب والكفاءات الفائقة النادرة التي تتحلون بها من قوة اإلرادة ومواصلة العمل والجهود المستمرة والنظر الثاقب
سوف تتحقق مشاريع األمة بكاملها.
ويسعدنا في الهند تقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات أفرادا وجماعات بهذه المناسبة التاريخية التي يشاهد فيها العالم
مبايعة خادم الحرمين الشريفين حضورا ووقوفا واصطفافا واستخداما الوسائل الحديثة من تويتر وغيرها لتتم المبايعة على
يد أحسن قائد إنساني في وقت ،البشرية بأمس حاجة إليه.

