
 

 

 

  السعوديه العربيه المملكه عن الشعراء قاله ما افضل عن بحث مقدمة

 

 فقد والحبيبات، والملوك باألوطان الشعراء خاللها من يتغّنى أدبية وسيلة هو الشعر كان لطالما

 جعلوا ُكثر ُشعراء المملكة في فبرز الحالي، وقتنا حتى يتأّصل زال وال الجاهلية منذ ُعرف

 وقادتها وحضارتها جمالها في فتغّنوا اإلبداعي، ومقصدهم األدبية غايتهم هي السعودية المملكة

 .الوطنية وأعيادها ومناسباتها

 

 السعوديه العربيه المملكه عن الشعراء قاله ما افضل عن بحث

 

 المملكة جمالية وصفت التي الشعرية واألبيات القصائد أجمل التاريخ عبر الشعراء أقالم خّطت

 للمملكة الجميلة الصورة نقل في وأبدعوا وحضارتها، تاريخها عن ُتعّبر التي الوطنية ومناسباتها

 الشعرية والقصائد األبيات أجمل سننتقي التالي، بحثنا وعبر أشعارهم، في والباحثين للقارئين

 .السعودية العربية المملكة وصف في جاءت التي

 

  الحازمي هللا عبد علي الشاعر قصيدة

 

 :التالية الشعرية األبيات فيها يقول حيث الحازمي، هللا عبد علي للشاعر المشهورة القصائد من

 

 أنفس   تراَبك تفدي وطني أيا

 

 وخطبه   الممات   خوف   بال تجودُ  

 

هل   في به   جمال    بجباله   أو السَّ

 

 ُكثبه   فوقَ  المع   لرْمل   وسحر  

 

دهُ  ه   عبدالعزيز   ووحَّ  ب ُجهد 

 



 

 

 لدربه   الطريقَ  شقُّوا لهُ  وُجند  

 

    جنوبه لبعض   جزء   غدا شمال  

 

 وغربه   تناءى قد شرقا   وآلفَ 

 

مُ  بنهج   ساروا وأبناؤهُ   أبيه 

 

 لحربه   تهاوتْ  أيد   من فصانوه 

 

 تقدما   فيه الغيرَ  نفوقُ  وصْرناَ 

 

 ركبه   ظل   في الجوزاءَ  به   وجْزنا

 

 بوركتْ  بمكةَ  الدنيا قبلةُ  به  

 

 ُتربه   فوق   من الحق   نورُ  شعَّ  وقدْ 

 

يب   طابتْ  َطْيَبة   كذا  نبي نا ب ط 

 

 بصحبه   واستنارتْ  كرام   وآل  

 

 بحسنها تبدوا الُحسن   رياضُ  وفيه  

 

رها   بَوثبه   الجميعَ  فاقَ  َتطوُّ

 

  الوافي ابراهيم بن محمد للشاعر قصيدة



 

 

 

 :فيها جاء مّما حيث للسعودية، حب ا ابراهيم بن حمدم الشيخ غزلها نبطية، شعرية قصيدة

 

 قايدها بظالل التوحيد ودولة    منصوره بالعز االسالم راية

 وحدها الشارع على اللي البالد   نوره اخو عهد من االسالم شرعنا

 وحدها لطريف الخرخير ورا ومن  .تنوره راس الى جده بحر من

 وجددها جاهد المختار سيرة    .مشكوره مساعيه اللي االمام

 جودها الليث سيرة شبر كل   .دستوره وضع من عام مية بعد

 وايدها عز في الباقين واحفظ    وقبوره العود تسقي انك ياهلل

 يساعدها ينصره هللا السعود   .مشهوره االسالم نصر في اسرة

 نجددها لك والعهد الواليه    سوره ويا السعودي الشعب ذرا يا

 ويجحدها جهودك ينكر احد ما     .مفطوره الخير على اللي البالد يا

  السعودي الوطن عن شعر من قيل ما أجمل

 

 لها الُمحّبة مشاعرهم وعكسوا بجماليتها، والتغّني للمملكة وصفهم طريقة في الشعراء أبدع

 :السعودية المملكة في شعر من قيل ما أجمل حيث الجميلة، وقصائدهم بأشعارهم

 

 والقيم   القدر رفيـــعَ  يا موطني يا والكرم األمجاد موطن يا سلمت

 

ا يا الدين لهذا حام سلمت  القمم   في حلّ  حتى المجد به سما وطن 

 

ا يا منك أغلى األرض تعرف لم  بالقدم   الحق النبي عليه مشى وطن 

 

 الظلم   في لألمصار النور مشعل يا أمتنا تاريخ يا الوحي مهبط يا

 

 والحرم   البيت البيت حول فيك وترتمي قاطبة   الناس قلوب تهفو إليك

 

 لألمم   اإلسالم تنشر جحافل إنطلقت المعطاء موطني يا ومنك



 

 

 

 والصنم   واإللحاد الكــفر فتنة من فتنقذها للدنيا الخير وتحمل

 

 بالعظم   حالك قد المجد يرى كل مفخرة وازددت موطني يا علوت

 

  السعودية العربية المملكة عن شعرية أبيات

 

 :األبيات هذه ومن السعودية بالمملكة تغنّي ا الُشعراء نسجها التي الشعرية األبيات تعّددت

 

  :سعود آل العزيز عبد بن الفيصل خالد الشاعر يقول

 

 اإلسالم رمز رايتي الّسعودي أنا..  الّسعودي أنا

 

 .األيام بدأ من المجد سليل وأنا..  بالدي العروبة واصل العرب وأنا

 

 .ونظام قانون القرآن دستوري..  جهادي ويشهد لي تشهد الناس

 

 الهام رافع وأنا الّدنيا على امشي..  هادي خير لنا هللا نبي وسنة

 

ا شعرية أبيات من جاء مّما   :أيض 

 

 .. أموت لين..  هللا خلقني من هالرمل عاشق  

 

 والخبوت والفيافي..  الروابي جرد عاشق  

 

 .الوبر خيوط وفتلة..  البيوت طين عاشق  

 



 

 

 .وفخر وطيب عطا من..  البشوت في ما عاشق  

 

   بالفصحى السعودية العربية المملكة عن شعر

 

 العربية باللّغة الُشعراء خّطها وقد السعودية، العربية المملكة عن مختلفة شعرية قصائد وردت

 :ذلك في قيل مّما حيث الفُصحى،

 

 .منـادي خـيـر الحـق رسـول وبه…  وطيبـة الحرام البيت به وطنـي

 

 .األحـقـاد ثـــورة يـنـهـي الـحــق…  حاكم المطهر الشرع به وطنـي

 

 .سـواد كـل فـوق وتـسـمـو تعلو…  مـحـبــة كـل فـيـه عـزيـز وطني

 

 .الحــسـاد براثن رغــم ويـعــم…  أرجـائـه في الخير يسير وطني

 

 .بالدي قلب الموت بسهم يرموا… أرضنـا في وتجبروا بغوا قوم

 

 .العباد معــشــر بدعـوة تعـلـو… هامة الـصـعـب رغــم لكنــها

 

 .واألمـــجـــاد اإلكـــــــرام ذي هلل… وتـوجـهـوا بدينهم مستمسكين

 

 .واألجـســاد الـديـن مـن ويـديــم…  وأرضه الكريم الشعب يحفظ أن

 

 الهـادي لنهج ضلوا من بـعـيـد…  نحـرهـمبـ الكـائـديـن كـيــد ويـرد

 

  سلمان الملك السعودي الوطن عن شعر

 



 

 

 من حيث العزيز، عبد بن سلمان الملك بها الشعراء مجدّ  التي الشعرية القصائد من العديد جاءت

 :ذلك في قيل ما أجمل

 

  :قصائده إحدى في الشعراء أحد قال

 

 تسف رْ  اآلفاق في شمس خصالكْ  لي يرومهْ  من وصفكْ  المجد سليل يا

 

 تكَبرْ  الناس عيون في يوم   كلّ  دومهْ  الوقت دوم والخير بالّضيا

 

 يسّطرْ  لي بالمكارم سجل   لكْ  قومهْ  عنوان يا الّشعب حبيب يا

 

 واشَهرْ  وفوق الثرّيا فوق منزلكْ  يومهْ  بعد يوم   والمسك بالّذهب

 

نْ  علومهْ  به فاضت الشمس قرص فوق نْ  يطال م   لشقرْ  الّطير يروم وم 

 

 لحَمر الورد نفح   مثل سجايا لكْ  شوَمهْ  عَ  له وانوى سنْ  لي الفضا في

 

قي لي  يظَهرْ  للناس فعل لك أرض بكل ويمومهْ  شالّل نبع من س 

 

 واكثرْ  وفعل قول الحقْ  رمز إنت   غومهْ  القلب أْمن مْسحت يدينك وكم

 

 تحّدرْ  َعْذب   يا الَقْدر رفيع يا رقومهْ  سّطرْ  العال ف   منهو ابن   يا

 

  السعودية المدن عن الشعراء قاله ما افضل

 

 الجميلة الشعرية القصيدة ومنها وأراضيها، ولمدنها للوطن، محبتهم وصف في الشعراء أبدع

 :فيها يقول والتي الفيصل، خالد لألمير

 



 

 

 لغيري المذاهب تغريب وخليت.. وعقال وبشت غترة شعري البست

 

 غزيري المعرفة بمكنوز وبحري.. منهال مليون للفكر ساحتي في

 

 يطيب الزمان و األحبة بك و…  دبيب العظام في لحبك.. وطني

 

 عجيب إليك أبدا وحنينها…  نبضها تفارق لن بك قلوبنا و

 

 مكتوب بأضلعي الحجاز حب…  ينتهي ال الهوى الوحي مهبط في

 

 حبيب إليَّ  نجد يا صباك و…  ملهمي بنجد أحبابي وحديث

 

 يذوب منه القلب يكاد عشقا….  دمي في يسري الشرقي والساحل

 

 رعبوب عربية مليحة و….  صبابة و صبا لغتي في وعسير

 

 أتوب عنك فلست هواك تحكي….  قصة شبر كل في موطني يا

 

 تشبيب مسها بك فجميعها….  حيرة القوافي أتعبت فيك أنا

 

  السعوديه العربيه المملكه عن الشعراء قاله ما افضل عن بحث خاتمة

 

ا نصلُ   التي الشعرية واألبيات القصائد من مجموعة فيه تناولنا والذي الشامل، بحثنا لنهاية ختام 

 محبتهم وعكسوا الوطن صورة األدبي وإبداعهم بكلماتهم نسجوا سعوديين، ُشعراء عن وردت

 بحثنا خالل انتقينا السعودية، المملكة حب في جاءت التي القصائد هي وعديدة وعراقته، لتاريخه

 .وأجملها أفضلها

 

 


