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نقشه قبور
آرامگاه بقيع

)جنةالبقيع(



قبرس��تان بقيع, حرم اهل بيت: و آرام��گاه خاندان و صحابه 
پيامبر عظيم الشأن اسالم، حضرت محمد بن عبداهلل9 است.

بقيع، وسط شهر مدينه و کنار مسجد النبي واقع شده و فاصلة ورودي 
اصلي آن با گنبد س��بز 200 متر است. با وجود روشنايي مسجدالنبي, 
اين مکان ش��ب هاي بسيار غريبانه و تاريکي دارد. بقيع شکل هندسي 

منظمي ندارد. طول آن حدود 550 متر و عرضش 300 متر است.

بقيع، در گذشتة نه چندان دور، قبرستان کوچکي بود. اما امروزه 
گس��ترش يافته است؛ به گونه اي که پيش تر قبر عثمان بن عفان در 
ُحّش کوکب و بيرون بقيع قرار داش��ت،  ولي اکنون وسط قبرستان 

بقيع واقع است.

بقيع با ديوارهاي بلندي که در آنها نرده هاي بزرگ فلزي به کار 
رفته، محصور شده و يک درب اصلي دارد. ورودي آن نيز از سطح 
زمين باالتر اس��ت. در حال حاضر بقيع در دو نوبت صبح و عصر 
براي زيارت آقايان باز مي شود. ولي خانم ها اجازة ورود به بقيع را 

ندارند و فقط مي توانند از پشت نرده ها زيارت کنند.

قبور بقيع لوح ندارند، ولي مرد يا زن بودن صاحب قبر مشخص 
است; به گونه ای که اگر فقط يک سنگ در باالي قبر قرار داده شده 
باش��د، صاحب آن، مرد، و اگر يک س��نگ در باال و يک سنگ در 

پايين باشد، صاحب آن زن است.

تا زماني که ترک هاي عثماني بر اين سرزمين حکمراني مي کردند، 
قبور ائمه:، همس��ران و عمه هاي پيامب��ر9 و... داراي بارگاه 
بودند. اما آن گاه که وهابي ها روي کار آمدند، آنها را خراب کردند.

پ��س از تخري��ب بارگاه ها, از آنه��ا تنها ديوار هاي��ي قديمي و 
کوتا به جا مانده اس��ت که براي مش��خص ش��دن آنها, روي نقشه 
عالمت هاي��ي گذاش��ته ايم و ب��راي راهنمايي زائران، ب��ه اختصار، 

توضيحاتي داده ايم.

دفنشدگاندربقيع

از درب اصلي بقيع که وارد مي شويد، سمت راست شما، قبرهاِي 
مطّهر چهار امام معصوم: ديده مي شود:

1ـ1.امامحسنمجتبي7

امام حس��ن7، امام دوم شيعيان، فرزند اميرمؤمنان علي7 در 
نيمه رمضان س��ال س��ّوم هجرت، در مدينه زاده شد. در جنگ هاي 
جمل، صفين و نهروان  شركت کرد و پس از شهادت پدر، به امامت 
منصوب و حدود ش��ش ماه خالفت كرد تا اينكه معاويه جنگي را 
بر آن  حضرت تحميل نمود. مردم نيز ايش��ان را تنها گذاشتند و به 
تحريك معاوية بن ابي س��فيان، در س��ال 50 ق. به دست همسرش 

جعده، دختر اشعث  بن قيس، مسموم شد و به شهادت رسيد.

1ـ2.امامسجاد7

امام زين العابدين علي بن حس��ين8، امام چهارم شيعيان، در 
سال 38 ق. به دنيا آمد. در كربال همراه پدر بود، اّما به دليل بيماري 
نتوانست سالح به  دست گيرد و بجنگد. از اين رو آن حضرت را با 
اسيران ديگر به شام بردند و از آن پس، نزديك 34 سال امامت کرد 
و سرانجام در سال 94 ق. به تحريك وليد بن عبدالملك مسموم شد 

و به شهادت رسيد و كنار امام مجتبي7 در بقيع آرميد.
1ـ3.امامباقر7

امام محمد بن علي8، امام پنجم ش��يعيان، در س��ال 58 ق. به 
دنيا آمد و تا س��ال 94 ق. كنار پدر بزرگوارش زندگي كرد. پس از 
شهادت پدر، رهبري را در دست گرفت. آن  حضرت را باقرالعلوم، 
يعني شكافنده دانش ها لقب دادند. امام باقر7 در سال 114 ق. به 
تحريك هشام بن عبدالملك به شهادت رسيد و كنار پدر بزرگوارش 

در بقيع به خاك سپرده شد.
1ـ4.امامصادق7

جعفر بن محمد8 امام شش��م شيعيان در سال 83  ق. به دنيا آمد 
و پس از شهادت پدر، رهبري پيروان اهل بيت: را بر عهده گرفت 
و در دوران حيات پربار خود، هزاران ش��اگرد را در رش��ته ها و علوم 
مختلف تربيت كرد. منصور، دّومين خليفه عباسي بر آن حضرت سخت 
گرفت و سرانجام در 25 شوال 148ق. آن حضرت را مسموم کرد و به 

شهادت رساند و حضرت در بقيع، كنار جّد و پدرش دفن شد.

1ـ5.عباسبنعبدالمطلب

وي عموي پيامبر9 و از ش��خصيت هاي بزرگ قريش بود که 
س��ه س��ال قبل از  عام الفيل در مکه متولد شد. وي در سال 32 ق. 

در مدينه درگذشت.
1ـ6.فاطمهبنتاسد

او همس��ر ابوطالب و م��ادر امام علي7 و از نخس��تين بيعت 
كنندگان با پيامبر9 بود. وي از آن چنان قداستي برخوردار گرديد 
كه ب��ه درون كعبه راه يافت و فرزندش عل��ي بن ابي طالب7 را 
در آنجا به دنيا آورد. س��رانجام س��ال چهارم هجرت در شهر مدينه 
منوره ديده از جهان فروبست. پيامبر9 بر جنازه اش نماز گزارد و 

درحالي كه بر وي مي گريست، او را در قبر نهاد.
2.قبوردخترانپيامبر9

در قبرستان بقيع سه تن از دختران و به قولي از فرزندخواندگان 
پيامبر9 به نام هاي زينب، ام كلثوم و رقّيه مدفون اند.

3.همسرانپيامبر9

به  جز خديجه كبرا3، که در مکه و قبرستان حجون دفن 
شده ، تعدادي از همسران در بقيع مدفون اند که البته همه آنان 

در مکان معروف دفن نشده اند; اسامي آنان عبارت است از:
3ـ1.ُاّمسلمه

 وي و همس��رش ابوسلمه، از نخستين گروندگان به اسالم بودند. 
ابوس��لمه در جنگ احد مجروح و پس از مدتي به ش��هادت رسيد. 

سپس با پيامبر9 ازدواج کرد. در سال 60 ق. بدرود حيات گفت.
3ـ2.زينببنتجحش

 وي ابتدا به عقد زيد بن حارثه درآمد. در س��ال پنجم هجري از 
او جدا شد و با پيامبر9 ازدواج كرد و سرانجام در سال 20 ق. در 

سن پنجاه سالگي درگذشت.
3ـ3.ماريهقبطّيه

وي دختر شمعون قبطيه و مادر ابراهيم، پسر پيامبر9 است. وي 
در سال 16 ق. در مدينه درگذشت.

3ـ4.زينببنتخزيمه

 وي همس��ر يكي از صحابه پيامبر9 بود كه پس از شهادت او 
به عقد آن حضرت درآمد. به خاطر عطوفت و مهرباني با مساکين، 
به ام المس��اکين لقب يافت. س��رانجام درحالي كه بيش از سي سال 

نداشت، در سال چهارم هجرت بدرود حيات گفت.
3ـ5.عايشهدخترابوبكر

 وي در س��ال چهارم بعثت به دنيا آمد و س��ه سال پس از وفات 
حضرت خديجه، با پيامبر9 ازدواج كرد و در س��ال 57 يا 58 ق. 

درگذشت.
3ـ6.حفصهدخترعمربنخطاب

 او پنج س��ال قبل از بعثت زاده شد، با خنيس بن حذافه ازدواج 
كرد و پس از درگذش��ت او، به عقد پيامب��ر9 درآمد. بنا به گفته 

واقدي، وي در سال 45 ق. در مدينه از دار دنيا رفت.
3ـ7.اّمحبيبهدخترابوسفيان

 ام حبيب��ه پ��س از مرگ همس��رش عبداهلل بن جح��ش، به عقد 
پيامبر9 درآمد و در سال42 يا 44 ق. در مدينه درگذشت.

3ـ8.ُجَوْيريهبنتحارث

پ��درش حارث بن ضرار خزاعي، رييس قبيله بني المصطلق بود. 
وي در سال 5 يا 6 ق. پس از غزوه بني المصطلق به ازدواج پيامبر9 

درآمد و در سال 50 ق. در مدينه وفات يافت.
3ـ9.صفيه

 او دختر حيي بن اخطب، همسر ابوعبيد سالم بن مشكم يهودي 
ب��ود كه پس از مرگ او به عقد كنانة بن ربيع يهودي درآمد و بعد از 
كشته ش��دن وي در جنگ خيبر، پيامبر9 او را آزاد و سپس با وي 

ازدواج كرد. وي در سال 50 يا 52 ق. در مدينه وفات يافت.
3ـ10.َسْوَدهبنتزمعه

 وي همس��ر س��كران بن عمرو بود كه پس از س��کران به عقد 
پيامبر9 در آمد. وي در سال 54  ق. در مدينه وفات يافت.

3ـ11.ريحانهبنتزيد

وي دخت��ر زيد بن عمرو بن خنافه از طايفه بني نضير بود که پس از 
اس��ارت توسط پيامبر9 آزاد ش��د و در سال 6 ق. با حضرت ازدواج 
کرد. وي هنگام بازگشت از حجة الوداع درگذشت و در بقيع دفن شد.

4.دوقبرمنسوببهعقيلبنابيطالبوعبداهللبنجعفر
4ـ1.عقيلبنابيطالب

عقيل، برادر اميرمؤمنان علي7 بود و در راه گس��ترش اس��الم 
فداكاري هاي بس��ياري از خود نشان داد. سپس در دوران پيري نابينا 
شد و قبل از واقعه حّره درگذشت و در بقيع به خاك سپرده شد. البته 

بنابر قولي، در سفر شام درگذشت و همان جا به خاک سپرده شد.
4ـ2.عبداهللبنجعفر

مادرش اسماء بنت عميس بود. وي هنگام هجرِت جعفر به حبشه، 
در آنج��ا ب��ه دنيا آمد. در جنگ موته پدر را از دس��ت داد. علي7 
زينب كبرا3 را به ازدواج وي در آورد. او در جنگ صفين حضور 

داشت و سال 80 ق. در سن 90 سالگي در مدينه در گذشت.
5.عّمههايپيامبر9و..

صفيه و عاتک��ه، عمه هاي پيامب��ر9 و ام البنين، مادر حضرت 
ابوالفضل علمدار کربال

5ـ1.صفيهبنتعبدالمّطلب

وي همسر عوام بن خويلد و مادر زبير بود. در نبرد احد با گروه 
زناني بود كه به س��وي احد آمدند و بر شهادت حمزه مرثيه سرايي 
كردند. وي سرانجام در سال 20 ق. درحالي كه 75 ساله بود، بدرود 

حيات گفت.
5ـ2.عاتكهبنتعبدالمّطلب

 در برخي نقل ها آمده است كه عاتكه پس از آمدن به مدينه، در 
اين شهر وفات يافت و در بقيع به خاك سپرده شد. 

5ـ3.امالبنين

 ام البني��ن دخت��ر ِحذام بن خال��د بود كه به همس��ري علي ابن 
ابي طالب7 در آمد و چهار پسر از آن حضرت به نام هاي: عباس، 
جعفر، عثمان و عبداهلل به دنيا آورد كه همگي همراه با حس��ين بن 

علي: در كربال به شهادت رسيدند.
6ـ1.نافعشيخالقّرا

ناف��ع يكي از قاريان هفتگانه بود كه حدود 70 س��ال براي مردم 
مدينه قرآن خواند. وي در سال 169 ق. در مدينه وفات کرد.

6ـ2.مالكبنانس

مالک از ائمه چهارگانة اهل سنت و پيشواي مالكي ها بود وي در 
سال 179 ق. در مدينه وفات يافت.

7ـ1.ابراهيمفرزندپيامبر9

ابراهي��م، فرزند پيامبر9 در مدينه از مادرش ماريه قبطّيه متولد 
ش��د. پيامبر9 به او عالقه بس��يار داشت. وي در سال 8 ق. به دنيا 
آمد و در س��ال 10 ق. از دنيا رفت، به دستور آن  حضرت، كنار قبر 
عثمان  بن مظعون در بقيع به خاك سپرده شد. محّل والدت او به نام 
مادرش مش��ربه ام ابراهيم لقب گرفت كه هم اكنون از آثار تاريخي 

مدينه به شمار مي آيد.
7ـ2.عثمانبنمظعون

عثمان بن مظعون از صحابه بزرگ پيامبر9 و سيزدهمين فردي 
بود كه به آن حضرت ايمان آورد. در جنگ بدر شركت کرد و پس 
از بازگشت در بيست و دومين ماه هجرت، درگذشت. او اولين فرد 

از مهاجرين بود كه در مدينه وفات يافت و در بقيع دفن شد.

7ـ3.اسعدبنزراه

اسعد از بيعت كنندگان با پيامبر9 در عقبه و نخستين كسي بود 
كه به  دس��تور آن حضرت نماز جمعه را در مدينه اقامه كرد. وي در 
سال اول هجرت در گذشت. پيامبر9 او را غسل داد، كفن پوشانيد 

و درحالي كه مي گريست، در بقيع دفن كرد.
تعدادیازشهدايَحّرهوُاحد

تعدادی از زخميان جنگ احد بعد از جنگ در مدينه درگذشتند 
و در اين قسمت دفن شدند و تعدادي از شهداي واقعه حره نيز در 

اين مکان مدفوند.
8.شهدايَحّره

 تعدادي از شهداي واقعة حره )جنگ سپاهيان يزيد با مردم مدينه 
بعد از واقعه عاش��ورا( كه به دس��تور يزيد و با فرماندهي مسلم بن 
عقبه و به دس��ت سربازان ش��ام به شهادت رسيدند، در اين قسمت 

دفن شده اند.
9.اسماعيلبنجعفر7

اس��ماعيل فرزند امام صادق7 و مادرش، فاطمه، دختر حسين 
بن حس��ن بن علي بن ابي طالب: ب��ود. وي با اهل و عيال خود 
در منطقه ُعريض به س��ر مي برد و س��رانجام در دوران حيات پدر 
بزرگوارش در س��ال 138 يا 145 ق. زندگ��ي را بدرود گفت و در 
فاصله حدود 15 متري قبور ائمه، در بقيع به خاك سپرده شد. پس 

از احداث خيابان اباذر، قبر اسماعيل به داخل بقيع منتقل شد.
10.عثمانبنعفان
11.حليمهسعديه

وي مادر رضاعي پيامبر9 بود.
12.ابوسعيدُخدري

ابوسعيد از صحابه پيامبر 9 بود. وي در جنگ احد شركت کرد 
و داراي دو خصلت علم و ش��جاعت بود. پس از رحلت پيامبر9 
از راويان مناقب اهل بيت: بود و در سال 64 يا 74 ق. در مدينه 

وفات يافت.
ديگرمدفونانبقيع

غير از قبوري که مشخص اند، بزرگان ديگري نيز به طور گمنام 
در بقيع آرميده اند.

ـ  محمد، فرزند امام علي7،معروف به ابن حنفيه

ـ  حسين االصغر، فرزند امام زين العابدين7 

ـ  حسن مثني و زيد، فزندان امام حسن7 

ـ  علي عريضــي، فرزند امام صادق7وی در منطقه عريض 
دفن بود که اخيرًا به بقيع منتقل شد.

ـ  ابوسفيان بن حارث، پسر عموي پيامبر9 

ـ  حكيم بن حزام، پسر برادر حضرت خديجه3 

ـ  ُخَنيس بن ُحذافه - عبداهلل بن مســعود -  ســعد بن معاذ - 
مقداد بن اسود - ارقم ابن ابي ارقم - جابر بن عبداهلل - زيد 

بن ثابت و... . 

ـ  آيت اهلل شــيخ عمروي، بزرگ شيعيان عربستان نيز اخيرًا 
در قبرستان بقيع دفن شد.

راهنمایقبرستان بقيع

قبر زن قبر مرد




