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 دــح  أ   داءــارة شهـــزي
 :جبل أحد 

  كيمومترات  4يقع جبل أحد شمال المدينة المنورة عمى بعد حوالي 
  :و ") متفق عميو( نا ونحب  حب  ي   د جبلٌ ح  " أ   -فضمو 

 = درجة أو روضة من رياض الجنة ( نة " ) ترعة " جبل أحد عمى ترعة من ترع الج   -               
  كاد النصر أن يتحقق و  ،مشركي قريش ىـ( بين المسممين و  3الجبل )عام : وقعت في سفح ىذا (9)شكل غزوة  أحد  -               

  ك ِسرت رباعيتو اليمنى رأسو ، و  إصابة شديدة فقد ش ج   قد أصيب فييا النبي و  - لوال معصية الرماة ألوامر النبي  لممسممين        
   ضرب عمى عاتقو بالسيف  ضربة عنيفة شكا منيا أكثر من ات الِمْغف ر في وجنتو )خده( ، و ن من حمقاقتخمت حمدو السفمى ،        
   خمسة وستون من األنصار، أربعة من المياجرين ، [  ون رجال من خيرة صحابة رسول اهللاستشيد في ىذه الغزوة سبع -شير       
 كان يدفن الرجمين منيم في ثوب واحد ثم يقول أييما أكثر أخًذا بدمائيم ولم يغسميم ، و  الشيداء أمر النبي بدفن -]ييودي واحدو        
 اهلل ن جريح ي جرح في سبيل اهلل إال و ما م .. أنا شييد عمى ىؤالء يقول "..واحد منيما ق دِّم في المحد ، و  فإذا أشير إلى لمقرآن ؟        
 مون لون الدم ، والريح ريح المسك.."رحو ، الالقيامة ي دمي ج يبعثو يوم       

 : من شهداء أحد 
   ب :م  ط  مزة بن عبد الم  ح 

 الحرية بإيعاذ " طمًعا في المال و ي  شِ أخوه في الرضاعة ، استشيد يوم أحد بعد أن قتمو غدًرا العبد الحبشي "وحْ و  عم رسول اهلل 
 قد مثل بو أن قتل عدًدا من أىميا يوم بدر و د الثأر منو بعد من " ىند بنت عتبة " )زوجة أبي سفيان بن حرب( التي كانت تري

 أمر بدفنو مع ابن أختو " عبد اهلل بنحزن حزًنا شديًدا ، و  ه النبي آوا عينو..( وعندما ر ؤ مشركون بعد قتمو )بقروا بطنو ، وفقال
 ، عن عبد اهلل بن مسعود :" ما رأينا  الشييق( وقف عمى جنازتو باكًيا حتى نشع من البكاء )النشع=جحش " في قبر واحد ، و 

 ًيا قط أشد من بكائو عمى حمزة "باك النبي
      ير :م  ب بن ع  صع  م 

 من البعثة ( قبـل  21م األنصار اإلسالم بعد بيعة العقبة األولى )عام م  ع  إلي المدينة لي   أول سفير في اإلسالم ، أرسمو النبي 
 فن فيو إال بردة إن غطي بيا ي ك عند دفنو لم يجدوا ما - ىو يدافع عن النبيحد ، واستشيد و المواء  يوم أ، كان يحمل اليجرة 
ن غطي بيا رجاله بدا رأسو ، فأمر النبي ، و  بدت رجاله رأسو  )نبات طيب الرائحة(  من اإلذخر يءتغطية رأسو ، ووضع شب ا 

  عمى رجميو
      ش :ح  عبد اهلل بن ج 

 لسيدة أميمة بنت عبد المطمب( ، دعا اهلل قبل المعركة " الميم إني أقسم عميك أن ألقى العدو غًدا فيقتموني )ا بن عمة النبي ىو ا
  واستشيد وقد حقق اهلل لو قسمو،  فيم صنع بك ؟ فأقول فيك يا ربقد صنع بي ىذا فتقول يمثمون بي فألقاك مقتوال و طني و ويبقرون ب

      يع :ب  عد بن الر  س 
 " من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع ..  بعد المعركة قال النبي -بين عبد الرحمن بن عوف بعد اليجرة بينو و   ى النبيآخ  

 بو رمق فسألو : " أفي األحياء أنت أم في األموات ؟  " فقال " أنا " فوجده رجل جريًحا وسط القتمى و أفي األحياء أم في األموات؟ 
 ال عذر لكم عند اهلل إن  ني السالم ، وقل لو إني أجد ريح الجنة وقل لقومي  من األنصار:غ رسول اهلل عفي األموات.. أبم

 خمص المشركون إلى رسول اهلل وفيكم عين تطرف وفاضت روحو رضي اهلل عنو وأرضاه 
     ر :ض  س بن الن  ن  أ 

         بعًضا من الصحابة يجمس في حزن سأن قد قتل ، رأى لما أشيع يوم أحد أن النبي  - عم أنس بن مالك )خادم رسول اهلل 
  ؟ فموتوا عمى ما مات عميو .." ثم قاتل حتى  وىن فسأليم " ما يجمسكم؟ " قالوا ق تل رسول اهلل ، فقال:"  فماذا تصنعون بالحياة بعدهو  
 حد أصابعو( ألن جسده كان قد شوه )أوفما عرفو إال أختو عرفتو من بنان يقول أنس بن مالك وجدنا بو يومئذ سبعين طعنة ، -ق تل 
 تماًما 

      وح :م  عمرو بن الج 
  قالوا لو أنت معذور، فأتى النبي أحد ، وأرادوا منعو من القتال و  كان رجال أعرًجا شديد العرج لو أربعة أبناء أشداء خرجوا يوم

 أمر أوالده أن يتركوه ، فخرج نبي أن ال جياد عميو ، و أخبره الشاكًيا وقال : " واهلل إني ألرجو أن أطأ بعرجتي ىذه في الجنة " ف
 تمشي برجمك ىذه صحيحة في الجنة "قال :" كأني أنظر إليك و  بعد القتال مر عميو النبي ، دمعيم واستشي

     ان :ن  مالك بن س 
 : قال عنو النبي م ، و ح حتى أنقاه ورفض أن يمج الدحين جر  والد أبي سعيد الخدري ، امتص الدم من وجنة رسول اهلل 

 نة فمينظر إلى ىذا " فقتل شييًدا" من أراد أن ينظر إلى رجل من أىل الج
      ير :ب  عبد اهلل بن ج 

 لكنيم لما ا سواًء رأوا ىزيمة أو نصًرا ، و أال يتركوىا أبدوشدد عمييم أن يمزموا أماكنيم و  أمير الرماة ، الذين وصاىم النبي 
  منيم  ا نصر المسممين في أول المعركة وفرار المشركين اختمفوا بينيم ، وظنوا أن الحرب انتيت ورغبوا في الغنائم فترك كثيررأو 

 مواقعيم عمى جبل الرماة ، لكن عبد اهلل بن جبير ثبت في مكانو مع عدد يسير منيم  قائال :" ال أجاوز أمر رسول اهلل " فقتل 
 شييًدا مع أصحابو

    : )خيثمة )أبو سعد بن خيثمة 
 قال :" رأيت ابني في منامي في أحسن صورة ، قبل غزوة أحد و  فجاء إلى النبي رد ابنو سعد بن خيثمة في غزوة بداستشي

  لقد أصبحت يا رسول اهللد وجدت ما وعدني ربي حًقا .. " و بنا ترافقنا في الجنة ، فق قْ لح  اوأنيارىا ويقول  يسرح في ثمار الجنة
 فدعا لو  مرافقة ابني ..فادع اهلل أن يرزقني الشيادة ، و أحببت لقاء ربي ، مشتاًقا لرؤيتو ، وقد كبرت سني ، ورق عظمي ، و 

 فقتل شييًدا   النبي 
     م )عمرو بن ثابت( :ير  ص  ال  

 ىو من " قال : لرسول اهلل عندما ذكروه فقاتل حتى استشيد ولم يصل صالة قط ، و  خرج مع رسول اهلل أسمم يوم أحد ، و 
 أىل الجنة "
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    : )حنظمة بن عامر )حنظمة الغسيل 

 أصحابو أن المالئكة كانت تغسمو ، ثم قال :" سموا أىمو ما شأنو؟ "  وجدوا نعشو بعد المعركة يقطر منو الماء ، فأخبر النبي  
 .. فسمي حنظمة الغسيل  ن الجنابةلم يغتسل مامرأتو بأنو أسرع إلى المعركة و  فأخبرتيم 

      ن :ك  عمارة بن يزيد بن الس 
 ،  خده عمى قدمو ات و ، وم اشتداد القتال ، فزحف حتى توسد قدم رسول اهلل  مدافًعا عنده عند سقط بجوار رسول اهلل 
 رضي اهلل عنو وأرضاه 

      يق :ير  خ  م 
 :" مخيريق خير ييود"..قال عنو النبيقتل و الييود ، خرج مع النبي يوم أحد وقاتل معو حتى كان من  
 

 : آداب الزيارة 
نا إن شاء السالم عميكم دار قوم مؤمنين ، يغفر اهلل لنا"           "اهلل بكم الحقون  ولكم ، ويرحم اهلل المستقدمين منا والمستأخرين ، وا 
 :  عميكم بما صبرتم فنعم عقبى الدارعند ربيم يرزقون .. السالم  ءمن ىم أحيا السالم عميكم شيداء أحد الكرام .. السالم عميكم يا         

 رسول اهلل  اهلل ، يا عم   يا أسد   .. السالم عميك يا حمزة  
 سفير في اإلسالم  ير .. يا أول  م  بن ع   صعب  السالم عميك يا م  

 يا من أقسمت عمى اهلل فأبر قسمك ش .. حْ بن ج   اهللِ  السالم عميك يا عبد  
 وصيت قومك بالدفاع عن رسول اهلل يع .. يا من بِ بن الر   م عميك يا سعد  السال

 لم ت عرف بعد قتمك إال من بنانك ر .. يا من ضْ بن الن   السالم عميك يا أنس  
 ي برجمك العرجاء صحيحة في الجنة تمش وح .. يا من نظر إليك النبي م  و بن الج  السالم عميك يا عمر  
  من لم يجاوز أوامر رسول اهلل ا يالرماة ، و  ير .. يا أمير  ب   بن ج  هللا السالم عميك يا عبد  
 نة ، ىنيًئا لك مرافقة ولدك في الج أبا الشييدِ  يا ، .. يا شييد   مة  ث  يالسالم عميك يا خ  
 المالئكة  .. يا غسيل   بن عامر ة  م  ظ  نْ السالم عميك يا ح  
   خده متوسد قدم رسول اهلل.. يا من مات و ن ك  بن الس   بن يزيد   مارة  السالم عميك يا عِ 

  ان .. يا من اختمط دمو بدم رسول اهللن  بن سِ  السالم عميك يا مالك  
 هلل صالة قط  صلِّ فمم تمبث أن صرت من أىل الجنة ولم ت   ا من صدقت حين أسممت ،ي..  م  يرِ ص  السالم عميك يا أ  
  ريق .. يا خير ييوديِ خ  السالم عميك يا م  

  رضاهم اهلل عميكم جميًعا شيداء أحد ورحمتو وبركاتو و سال
،  لصالحيناو  الصديقين والشيداء   من مع الذبن أنعمت عمييم  ك المصطفىحبيبِ م و ي  أكرمنا بصحبتِ م ، و ي  ت  ارزقنا محب  تيم ، و الميم انفعنا بسيرِ 

  أولئك رفيًقا ن  س  ح  و 
 أجمعين ه  وصحب   ه  عمى آل  و  نا محمد  م عمى سيد  م  وس   المهم   وصل  
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