
 قصيدة اذا تذكرت شجوا من اخي ثقة مكتوبة

تعتبر قصيدة إذا تذّكرت شجواً أجمل ما كتبه العرب في التاريخ عن األخوة والتغني ببسالة األخوة في هللا، يقول فيها 

 :شاعر النبي حسان بن ثابيت ما يلي

أَخـاَك أَبـا َبـكـٍر بِـمـا فَعَالإِذا تَــذَكَّرَت َشــجــواً ِمــن أَخــي ثِـَقـٍة ***** فَـِاذكُـر   

 َخــيــَر البَــِريَّةـِ أَتـقـاهـا َوأَعـدَلَهـا ***** إِّّل النَــبِــيَّ َوأَوفـاهـا بِـمـا َحـَمـال

َل النــاِس ِمــنــُهــم َصـدََّق الُرسُـال  َوالثـانِـَي الصـاِدَق الَمـحـمـودَ َمشَهدُهُ ***** َوأَوَّ

يِن في الغاِر الُمنيِف َوقَد ***** طــاَف العَــدُوُّ بِِه إِذ َصــعَّدَ الَجــَبــالَوثانَِي اِثنَ  

 عــاَش َحــمــيــداً أِلَمـِر َللَاِ ُمـتَّبـِعـاً ***** بَِهـديِ صـاِحـبِِه المـاضـي َومـا اِنتَقَال

ـِريَّةــِ لَم يَــعــِدل بِِه َرُجــالَوكــاَن ِحــبَّ َرســوِل َللَاِ قَــد َعـِلمـوا ***** ِمــَن الَبـ  

 كلمات عطني من اقصى حنانك عبد المجيد عبد هللا :شاهد أيًضا

 اذا تذكرت شجوا من اخي ثقة شرح

حسان ثابت في قصـيدة إذا تذّكرت شجواً عن دور إخوانه في هللا بالصحابة في تأسيس الدولة اإلسالمية، كما يتحدث 

يقدم في أبياتها صورة عن تواضع أول الخلفاء الراشدين أبو بكٍر الصديق مع الرعية، ومواقفه المشرفة والخالدة في 

اإلسالمية، حاله كحال بقية األخوة في اإلسالم، ويركز  التاريخ اإلسالمي في طريق النبي محمد خالل نشر الدعوة

على أوصاف الرسول ألبي بكر بالتقي الورع وبأنه من خير البرية، ثم يستطرد بمرافقته له في رحلة الدعوة مستذكراً 

 .قصة غار حراء، فيصور حال أبو بكٍر الصديق كأول مصدّق لرسالة اإلسالم ورفيق النبي في سنته

 قصة اغنية احكي بهمسك للفنان عبد المجيد عبد هللا :شاهد أيًضا

ثقةقائل قصيدة اذا تذكرت شجوا من اخي   

إّن قائل إذا تذّكرت شجواً من أخي ثقة هو حسان بن ثابت األنصاري صحابي جليل من األنصار، يرجع بنسبه لقبيلة 

الخزرج وه من أهل المدينة المنورة "يثرب قبل اإلسالم"، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية واإلسالم، اشتهر بشعره 

وملوكهم قبل دخوله اإلسالم، بعد اإلسالم بات يعرف بلقب وهو في مقتبل العمر بوفوده إلى الشام على الغساسنة 

عاماً مناصفةً قبل  120، وافته المنية في عهد أميـر المؤمنين علـي بن أبـي طـالب بعدما عاش ملسو هيلع هللا ىلصشاعر الرسول 

اإلسالم وفي ظله، عرف في أدبه شديد الهجاء خاصةً على الكفار فيعهد النبوة واإلسالم، فكان فحل الشعر وأقوى 

  .شعراء اإلسالم

 يا مكثره في فؤادي كلمات عبد المجيد عبد هللا :شاهد أيًضا
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