
السعودي المنتخب عن شعر
الصفات: بأجمل ّسُعودي ال ِب نتخ المع وصفت التي الشُعار أهم من

القمة في دوم اابلدي مكانتك
بلدي اا الاوم إالان كنتي اوم من
والهمة والجد ااُّودي بالُزم
انادي بّمك وكل لك شاهد كل
ونفاخر فاك نباهي اامنتخبنا

ولونك اّمك ونُشق ونُشق فنونك نُشق
آخر ول اول مالها آمالنا

واصونك دوم اُزك ا حققتها
الغالي باّمك تهتف الجماهار كل

لك وتصفق عشق قلبوهم لك ترقص
عالي وراّنا بدلك رااة رفقُت

لك لاق الُز وإنت عواادك وهذي

السعودية لمنتخب قصائد
الذهِ: بماء ونّجت الُّوداة الُرباة المملكة نتخِ لمع قالوها التي الجمالة القصائد من

... احد مثلك ما ُّودي اا
... البــــلد رااة رفُت
... شامخه الباارق فوق
... للبــــد مُاكم وحنا

... جداد شي هو ما انجاز
... عناد طبُه منتخِ اا
... اكاد عواادكم هذي
... للبد مُاكم وحنا
... للُران الدعاع هذا

... جاهزان قالوا ومبروك
... الُران احمون ابطال
... بُد مُهم هو والخوجه
... مفر مالك ااخصمنا

... وتكر وحّان الدوخي

... الخضر صقورنا دفاع
... وحمد القاضي ومُاهم
... حضر والبحري خثران
... عمر مع وخالد وُّود
... النصر ا بُون وقالوا
... الوعد الجماهار واعطوا
... هالصقور تنصر اارِ
... ونور والشلهوِ نواف

... نجوم ومالك محمد

... بُد الُنبر ومُاهم
... المنتخِ نجوم هذي

... الذهِ بحروف اّماء
... لُِ لو خصمك ااوال
... اوُّد وّامي ااّر



... نّار متُِ ابو عهد في
... واّار ّهل وصُبنا
... امار للحكمه مدام
الفهد ّلطان ظل في

السعودي المنتخب عن شعرية قصائد
الُّوداة: الُرباة المملكة لمنتخِ تعقال التي الشُراة القصائد أحلى من

اُاقه شيي ما العصار جاكم
طراقه عن ر وخس الاوم منتخبنا

… لُِ ل الخضر هذا
الذهِ كاس جهزوا
… وشوف ا اذكر

والخوف الحذر وانّى
.. فراقه هذا من الخوف اُرف ما

.. مغنى لُبكم في
.. مُنى ولفوزكم اضرِ المثل فاه
.. نفخر باخلقكم اطرِ له الكل

.. الفوز غار نطري وما انتصرتوا مهما
.. لُبتوا من ل

.. العصار واجه من
.. انهار صمد مهما
… وشوف ا اذكر

والخوف الحذر وانّى
.. فراقه هذا من الخوف اُرف ما

.. مُذور خصمكم
.. االخضر صقورنا اجاراكم ما لو
.. واصرار وعزم فن اكم اقوس ا

.. احتار الخصم فاه
.. العصار اوقف من
.. العصار اوقف من
… وشوف ا اذكر

فراقه هذا من الخوف اُرف ما والخوف الحذر وانّى

السعودي المنتخب عن قصائد
الُّوداة: المملكة منتخِ عن الُرباة القصائد أحلى من

االُّــــوداة علاـكم ّـلمي اا
البــطـالي اادار الشــاـم داـار اـا

الحاة روحك نحاي ُّــودي اا
الفــالي وطـــاِ اصـال أنك نشهد

الناة مخلص فنونك في للوطن
عـالي صاتكـم المــلعِ كل وّط

ااداة رافع أخضر البارق شاال



أمــالي وحقـق كــرام ا واحمـد

ناراة بأهداف الشكبك تحرقون
الحوالي كل في الخصـم تحرجون

نـداــة وفـاه فـن فـاه لُبـكـم
الفُالي وصدق الرجالة عزم وفاه

مضواة منك والشوارع الّكك
عالي الّما في ترفرف والباارق

االُّـــوداة عــلاكـــم ا ا
أمثالي مــاله عــطاكـم فالمــــلعِ

السعودي للمنتخب شعرية قصيدة
الُّوداة: الُرباة المملكة منتخِ عن جت نّع التي الشُراة القصائد من

حدودي كل جاوز طابك ُّودي انت راّك ارفع
تزودي وأنت انقص غارك بالدناا مثالي مالك

حارس ا لبات وأصبحت فوارس وأجدادك فارس
شهودي الُز مادان في وغارس بالمجد مغروس
الظالم هابتك من اخشى ّالم وجارك غانم علمك

بالُالم زنودي وفُل وقلِ والمّاف داام صمله راعي
منُم بدارك الخااف محرم بالفضاله داام مّلم مثلك ما

ّلسه بادك ّافك داام تذودي حماك دخال وعن
منفلسه داام وحجاجك منذلسه ّافك تغمد ما

الرائد فهد القائد فهد موعودي ا بنصر وأنت
عااد ا بُون والُاد الصااد الحر الصقر فهد

ُّودي وطني اا وُّودك


