
 

 

 مقدمة بحث عن أفضل ما قاله الشعراء عن السعودية

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد الخلق وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين 

 :الطاهرين وبعد

إّن المملكة العربية السعودية من الدول المحبوبة من قبل الشعراء واألدباء العرب حول العالم، فقد ساعدتهم 

 العديد من القصائد اإلبداعية التي تصف جمال وأمان هذا البلد ومن  األيقونات الحضارية في هذا البلد على خطّ 

خالل بحثنا هذا عن أفضل ما قيل من الشعر في السعودية سوف يتم التركيز على الشعراء الذين جلبوا بقصائدهم 

لسالم على  عالًما تاريخيًا وتحدثوا عن عظمة السعودية وجميع ما يجول في خاطر أبنائها من الشكر لالستقرار وا

 .أراضيها المباركة

 بحث عن افضل ما قاله الشعراء عن المملكه العربيه السعوديه

دائًما ما عملت المملكة العربية السعودية على إنشاء بيئة عادلة من أجل جميع قاطنيها، مما ولّد داخل األدباء دافعًا 

وفيما يأتي سيتم تقديم بحث عن أفضل ما قيل  ومصدر إلهام لينظموا العديد من القصائد األدبية في حب المملكة،  

 :من الشعر في السعودية

 شعر عن المملكة العربية السعودية قصير 

إّن تاريخ المملكة مليء باألصالة والتنوع الثقافي واألدبي التي تدفع الكثير للتعبير عن االنتماء والحب لهذا 

 :الوطن، ومن أجمل ما قيل من الشعر القصير عن المملكة

 طيبك جاوز كل حدودي  * * * *  رفع راسك انت سعوديا

 * * * * غيرك ينقص وأنت تزودي   مالك مثيل)ن( بالدنيا

 * * * * و أصبحت لبيت هللا حارس   فارس و أجدادك فوارس

 * * * * في ميدان العز شهودي   مغروس بالمجد و غارس

 * * * * يخشى من هيبتك الظالم  علمك غانم وجارك سالم

 * * * * سيف و قلب وفعل زنودي  صمله دايم والمراعي 

 شعر عن الوطن السعودي الملك سلمان

كتب الكثيرون من الشعراء العرب والسعوديين القصائد في مدح الملك سلمان وما قدمه للمملكة العربية السعودية 

 :لالرتقاء بها على سلم المجد، ومن أجمل ما قيل فيه

  * * * * سلمان يسلم سلم هللا يمينه  سلمان سلمان السعد عاش سلمان

   سلمان راع المجد والمجد سلمان * * * * سلمان عز لكل من يستعينه

   سلمان يفزع كل ما قيل سلمان * * * * سلمان راع الطيب ربي يعينه

  سلمان حب الكل و لكل سلمان * * * * سلمان جوهر من جواهر ثمينه

  سلمان حام الدار الهان سلمان * * * * سلمان غيث بكل جوده ولينه

 سلمان ترضي مدته دام سلمان * * * * سلمان فزعة من تغرم بدينه

 شعر عن السعودية تويتر 

سعودية والذي يمكن مشاركته عبر منصة التويتر سيتم المزيد من أجمل ما قيل من الشعر عن المملكة العربية ال

 :تقديمه فيما يأتي

 أنا الّسعودي رايتي رمز اإلسالم * * * * وأنا العرب واصل العروبة بالدي

 وأنا سليل المجد من بدأ األيام * * * * الناس تشهد لي ويشهد جهادي



 

 

 اديدستوري القرآن قانون ونظام * * * * وسنة نبي هللا لنا خير ه

 امشي على الدنيا وأنا رافع الهام * * * * وافخر على العالم وأنا اْجني حصادي 

 قصيدة عن المملكة العربية السعودية بالفصحى 

 :كذلك ال بد من تقديم أجمل قصيدة عن المملكة العربية السعودية باللغة العربية الفصحى فيما يأتي

 ، وهل أحب سواه روحي وما مـلكت يداي فداه * * * * وطني الحبيب

 وطني الذي قد عشت تحت سمائه * * * * وهو الذي قد عشت فوق رباه 

 منذ الطـفـولـة قد عـشــقت ربوعه * * * * إني أحــب ســــهولـه ورباه 

 وطني الحبيب وأنت مـوئل عــزة * * * * ومنار إشــعــاع أضاء ســــــناه

 ــــل حام عـطـرت ذكـــراه في كل لمحة بارق أدعــــــو لــه * * * * في ظ

 افضل ما قاله الشعراء عن الوطن

 :ندرج لكم أفضل ما قاله الشعراء عن الوطن فيما يأتي

 :يقول الشاعر محمد الغانم •

 يا سائـالً عن موطـني وبـالدي * * * * ومفتـشـًا عـن مـوطـن األجداد 

 يبـة * * * * وبه رسـول الحـق خيـر منـاديوطنـي به البيت الحرام وط

 وطنـي به الشـرع المطهر حاكم * * * * بالـحــق يـنـهـي ثـــورة األحـقـاد 

 وطني عـزيـز فـيـه كـل مـحـبــة * * * * تعلو وتـسـمـو فـوق كـل سـواد 

 وطني يسير الخير في أرجـائـه * * * * ويـعــم رغــم براثــن الحــسـاد 

 :الشاعر عبد هللا الحازميكما قال  •

 أيا وطني تفدي ترابَك أنفٌس * * * * تجودُ بال خوف الممات وخطبه

 جمال بِه في السَّهِل أو بجباله * * * * وسحر لرْمٍل المعٍ فوَق ُكثبهِ 

دهُ عبدالعزيِز بُِجهِده * * * * وُجنٍد لهُ شقُّوا الطريق لدربهِ   ووحَّ

 وجْزنا بِه الجوزاء في ظّلِ ركبه* * * وصْرناَ نفوق الغير فيه تقدما * 

 خاتمة بحث عن أفضل ما قاله الشعراء عن السعودية

إلى هنا نصل لختام هذا البحث الشيق عن أفضل ما قيل من الشعر والنثر عن المملكِة العربيِة السعوديّة والذي قدّم  

اء لهذا الوطن المقدام، راجين من هللا عز  بعًضا من القصائد المميزة التي حملت بين طياتها مشاعر الحب واالنتم

 .وجل أن نكون قد وفقنا في بحثنا هذا، وأن ينال رضاكم وإعجابكم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 


