
مكتوبةبالفصحى92الوطنيالیومعنقصیدةاجمل
مع اقتراب ھذه المناسبة الَوطنیة المجیدة، یقوم جمیع أفراد الشعب الّسعودي باالستعداد لھا بكافة فئاتھم، وتحضیر المواد التي تستخدم

في المظاھر االحتفالیة التي تعم المملكة، بما في ذلك االحتفاالت التي تتم في مؤسساتھا الخاصة والعامة، مثل المدراس والمحافل
وغیرھا، والبد من حضور الشعر الجمیل المعبر عنھا في برامج االحتفال بھذه المناسبة، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم باقة جمیلة من

القصاِئد واألشعار عن الَوطن والُیوم الَوطني الستخدامھا في ھذه االحتفاالت.
قصیدة عن الیوم الوطني بالفصحى

لطالما كان الشعر العربي الفصیح والمعبر، حاضراً لتمجید مثل ھذه المناسبات الكبیرة، وفیما یلي نقدم َقصیدة جمیلة ومعبرة عن ھذه
المناسبة الجمیلة باللغة الفُصحى:

أیا وطني تفدي تراَبك أنفٌس ***  تجوُد بال خوِف المماِت وخطبِھ
ھِل أو بجبالِھ *** وسحٌر لرْمٍل المٍع فوَق ُكثبِھ جماٌل بِھ في السَّ

دهُ عبدالعزیِز ِبُجھِدِه *** وُجنٍد لُھ شقُّوا الطریق لدربھ ووحَّ
شماٌل غدا جزًء لبعض جنوبھ *** وآلف شرقا قد تناءى وغربھ

وأبناؤه ساروا بنھج أبیِھُم *** فصان من أیٍد تھاوت لحربھ
بِھ قبلُة الدنیا بمكَة بوركت *** وقْد شعَّ نور الحق من فوِق ُتربِھ

كذا َطْیَبٌة طابت ِبِطیِب نبیِّنا *** وآٍل كرام واستنارت بصحبھ
قصیدة عن الوطن السعودي بالفصحى

لقد انبرى الشعراء للتغني بھذا الوطن الذي احتضن في أرضھ تاریخ أمة كبیرة، وخاصة أن من أرضھ خرج دیننا الحنیف، وفیما
یلي نقدم بعض الشعر الجمیل عن المملكة وتاریخھا في ھذا الیوم المجید من حیاتھا:

یا سائـالً عن موطـني وبـالدي *** ومفتـشـًا عـن مـوطـن األجداد
وطنـي بھ البیت الحرام وطیبـة *** وبھ رسـول الحـق خیـر منـادي

وطنـي بھ الشـرع المطھر حاكم *** بالـحــق یـنـھـي ثـــورة األحـقـاد
وطني عـزیـز فـیـھ كـل مـحـبــة *** تعلو وتـسـمـو فـوق كـل سـواد
وطني یسیر الخیر في أرجـائـھ *** ویـعــم رغــم براثــن الحــسـاد

قصائد وطنیة سعودیة نبطیة
الشعر النبطي من الشعر القدیم في المملكة  والذي یعكس أصالتھا وتاریخھا، وفیما یلي نقدم َقصیدة نبطیة جمیلة عن ھذا الیوم

وأمجاده، وھي اآلتي:
یومك یا وطن غر األمجاد *** یوم المحبة والفخر والسعادة

في مملكتنا اللي لھا حبنا زاد *** بالثانیة حب الوطن في زیادة
على ثراھا عاش اآلباء واألجداد *** موحدین مرددین الشھـــادة

وعلى خطاھم سار األبناء واألحفاد *** والسیر في خطوات األجداد عادة
على خطى عبد العزیز أسمنا ساد *** الفضل � ثم لھ في السیادة
یشھد لھ التاریخ بالحق ما حاد *** وأنا أشھد أنھ یستحق اإلشادة

وحد كیان المملكة بالحد الحاد *** یوم انطلق من نجد یعلن جھاده
یمسي ویصبح في الصحاري بال زاد *** وكلمة التوحید فخره وزاده
بالسیف األحدب رد كید الذي كاد *** ولم شمل الشعب واألمن إشادة

92الوطنيالیومعنشعر
كل عام تحتفل المملكة العربیة الّسعودیة بھذا الیوم المجید لما لھ من قیمة وطنیة كبیرة، ولذلك یستخدم المحتفلون أبیات الشعر التي

تبرز ھذه القیمة التاریخیة والحضاریة والدینیة، وفیما یلي نقدم بعض منھا باللھجة البدویة األصیلة، وفق اآلتي:
هللا األول وعزك یا الوطن ثاني *** ألھل الجزیرة سالم وللملك طاعة

حنا جنود الحرس للقاید الباني *** رمحھ.. ودرعھ وكف الشیخ وذراعھ
مثل السیوف البواتر وان جنى الجاني *** یضرب بھا ارقاب من بالدار طماعھ

من بان عبدالعزیز وصبحنا باني *** ما عاد نقبل ضالم اللیل لو ساعھ
في السلم یشھد لنا عمار األوطاني *** وفي الحرب الرواحنا للموات بیاعھ

شعر عن الیوم الوطني لألطفال
األطفال ھم أمل الغد ألي أمة، ویجب ریھم بالقیم الوطنیة كما تروى النبتة التي تنمو في التربة، وفیما یلي نقدم بعض األبیات الجمیلة

من شعر األمیر خالد، التي تعزز الفخر واالنتماء لألطفال في ھذه المناسبة المجیدة، وھي اآلتي:
ارفع رأسك أنت سعودي *** طیبك جاوز كل حدودي

مالك مثیل بالدنیا *** غیرك ینقص وأنت تزودي



فارس واجدادك فوارس *** و أصبحت لبیت هللا حارس *** مغروس بالمجد وغارس *** في میدان العز شھودي
علمك غانم وجارك سالم *** یخشى من ھیبتك الظالم *** راعي صملھ دایم وألم *** سیف وقلب وفعل زنودي

شعر عن الیوم الوطني قصیر
لقد فاضت بخور الشعر بالكلمات الوطنیة المؤثرة في مثل ھذه المناسبات المجیدة، والتي تغنى الشعراء فیھا بالوطن وأمجاده، وفیما

یلي نستمر في تقدیم المزید منھا وفق اآلتي:
ال یا قصیدي بیوت الشعر مھدیة *** للمملكة والملك والشعب مھدیھا
ھذي لیال الوطن صارت رمادیة *** بعیون من یغلي الدولة ویفدیھا

ساعات یوم الوطن لحظات وردیة *** تسعد بھا العین ما دامت تراعیھا
یا خادم البیت یا رمز القیادیة *** حامي حماھا وباذن هللا حامیھا
وحنا حماة لبو متعب وجندیة *** ولكل شعب السعودیھ واھالیھا

شعر عن الیوم الوطني تویتر
في ھذه المناسبة الكبیرة، یتم تشارك كل الكلمات المعبرة عز الفرحة لیعم الفرح كل أرجاء المملكة، وما الشعر إال أجمل ھذه الكلمات

وأكثرھا تعبیراً، وفیما یلي نقدم بعض من الشعر الذي تناقلھ الناس على مواقع التواصل االجتماعي مثل تویتر:
حب الوطن ما ھو مجرد حكایة *** أو كلمة تنقال في أعذب أسلوب

حب الوطن إخالص .. مبدأ وغایھ *** تبصر بھ عیون وتنبض بھ قلوب
حب الوطن .. احساس یمال حشایھ *** وانا بدونھ في األمم غیر محسوب

موجود في دمي وكامل عضایھ *** سامي وھو للنفس غالي ومرغوب
لك یا وطنا في سما المجد رایھ *** واسمك علیھا باحرف العز مكتوب

إشمخ وحنا لك أمان وحمایھ *** ولك عھد منا نوفي بكل مطلوب
أنشودة عن الیوم الوطني

ھناك العدید من األناشید الجمیلة التي تستخدم بشكل متكرر، لما فیھا من تعزیز لشعور االنتماء والوطنیة في مثل ھذه المناسبات،
وفیما یلي نقدم بعض منھا:

یا وطنا رفرف العز *** قمة األمجاد دار السعود احتلھا
تھتدي بملوكك الغر والمولى ھداك *** وادركت یمناك روس الفضایل كلھا

ارتدیت المجد یا دار والمجد ارتداك *** وأنت عنوان لألمجاد وأنتھ خلھا
عشت یا سلمان سقم العدا سلمت یداك *** العدا من قو باسك تموت بغلھا

ما تجي معشار عزمك وال تبلغ مداك *** صیرمي كل صعب األمور تحلھا
وال لنیران الحرایب لیا شبت سواك *** الكبود تعلھا والیدین تشلھا


