
 

 

 مقدمة موضوع عن أفضل ما قاله الشعراء عن السعودية 

إّن المملكة العربية السعودية هي موطن الحج والعمرة واألرض المباركة التي جعل هللا عز وجل فيها قبلة 

المسلمين، كما يضم ثراها المبارك العديد من أنبياء هللا عز وجل وأوليائه، الذين حملوا رايات الدين اإلسالمي 

ألهم الشعراء لكتابة أجمل القصائد الوطنية التي تعبر   الحنيف، وقد اشتهرت السعودية بالتنوع الثقافي واألدبي مما

 .عن حب الوطن السعودي واالنتماء له

 شعر عن المملكة العربية السعودية بالفصحى مع اسم الشاعر : شاهد أيًضا

 موضوع عن افضل ما قاله الشعراء عن المملكه العربيه السعوديه

بي حافالا بالشعر والقصائد األدبية التي تغنّت بالمملكِة العربيِة السعودية وحبها واالنتماء  لطالما كان األدب العر

لها، فقد شهد الشعراء مشاهد مميزة لتقدم المملكة على كافة األصعدة واالنسجام واالستقرار التي أرسته دعائم  

لمملكة مصدر العزم إلى التقدم والتغيير في المملكة وتسعى إلحداثها في العالم العربي والعالمي، والتي تجعل من ا

ا للعالم من حيث االستقرار والتنمية المستدامة لترتقي  الشرق األوسط، فالمملكة العربية السعودية مثاالا عظيما

 .بأبنائها لنيل أجمل معيشة ممكنة في العالم

 قصيدة عن المملكة العربية السعودية بالفصحى 

 :الشعرية عن المملكة العربية السعودية باللغة العربية الفصحى ما يأتيإّن أجمل ما قيل من القصائد 

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

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

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

 ني الحبيب وأنت مـوئل عــزة * * * * ومنار إشــعــاع أضاء ســــــناهوط

 في كل لمحة بارق أدعــــــو لــه * * * * في ظــــل حام عـطـرت ذكـــراه 

 افضل ما قاله الشعراء عن الوطن

 :المزيد من أفضل ما قاله الشعراء عن الوطن العربي السعودي سيتم تقديمه فيما يأتي

 :يقول الشاعر محمد الغانم في قصيدة يا سائالً عن موطني وبالدي •

 يا سائـالا عن موطـني وبـالدي * * * * ومفتـشـاا عـن مـوطـن األجداد 

 وطنـي به البيت الحرام وطيبـة * * * * وبه رسـول الحـق خيـر منـادي

 حــق يـنـهـي ثـــورة األحـقـاد وطنـي به الشـرع المطهر حاكم * * * * بالـ

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

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

 :كما قال الشاعر عبد هللا الحازمي في قصيدة أيا وطني تفدي ترابك أنفسا •

 أنفٌس * * * * تجودُ بال خوف الممات وخطبهأيا وطني تفدي ترابَك 

 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 ركبهوصْرناَ نفوق الغير فيه تقدما * * * * 

 المملكة العربية السعودية قصير شعر عن 
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 :ورد في حب المملكة العربية السعودية الكثير من األبيات الشعرية القصيرة نذكر لكم منها ما يأتي

 طيبك جاوز كل حدودي  * * * *  ارفع راسك انت سعودي

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

 حت لبيت هللا حارس * * * * و أصب  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  راعي صمله دايم والم

 افضل ما قاله الشعراء عن المملكة العربية السعودية ويكيبيديا 

 :ب المملكة العربية السعودية ويكيبيديا سيتم تقديمه فيما يأتيإّن أفضل ما قيل من الشعر في ح 

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

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

 دستوري القرآن قانون ونظام * * * * وسنة نبي هللا لنا خير هادي

 شي على الدنيا وأنا رافع الهام * * * * وافخر على العالم وأنا اْجني حصادي ام

 خاتمة موضوع عن أفضل ما قاله الشعراء عن السعودية 

ا من األبيات الشعرية  إلى هنا نصل لختام موضوعنا عن أفضِل ما قالَهُ الشعراُء عن الّسعوديّة والذي قدّم بعضا

اتن المملكة العربية السعودية واالستقرار والتنمية المستدامة التي تقدمها للمواطنين  والقصائد األدبيّة التي تغنّت بمف

والقاطنين على أراضيها المباركة، فلطالما كانت هذه الدولة مصدر إلهاٍم عظيم للشعر والشعراء على المستوى 

ا كان مفعوال والسالم عليكم  .ورحمة هللا تعالى وبركاته المحلي والعربي، وستبقى كذلك إلى أن يحدث هللا أمرا

 


