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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

وعلى آله احلمد هلل ، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيبنا حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه 
 وصحبه ومن وااله .. وبعد

ل هي املقربة الرئيسية أله)جّنة البقيع(  تسميًة مجيلة: أو كما يسميها البعضبقيع الغرقد، فإن 
ويضم البقيع  ، والدفن فيها له فضٌل كبري ملن حيظى به،إىل اليوم الدفن مستمٌر فيهااملدينة املنورة، و 

هلل صلى اهلل عليه وسلم. وروي عنه صلى اهلل عليه أصحاب رسول ا خرية حوايل عشرة آالف من
)أتاني ): يف احلديثرضي اهلل عنها أم املؤمنني وسلم يف صحيح مسلم أنه قال للسيدة عائشة 

جبريل فقال: إن اهلل يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم((. فقالت: كيف أقول يا رسول 
قال: ))قولي: السالم على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم اهلل المستقدمين  اهلل؟

ُد  و ا والمستأخرين، وإنا إن شاء اهلل بكم لالحقون((من   يف هذا احلديث دليل مشروعية زيارة َنِج
 النساء للقبور.

 هذي عن بريدة أنستدل به حديث سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي رواه الرتموما يُ 
. فكما فزوروها فإنها تذكِّر اآلخرة(( ))كنت نهيتكم عن زيارة القبور،صلى اهلل عليه وسلم قال: 

فما معىن أن ُُتنجع املرأة من زيارة  حباجة للتذكري باآلخرة.أيضًا املرأة أن الرجل حباجة للتذكري باآلخرة، 
رواه اإلمام أمحد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:  القبور فيما يستدل البعض حبديث  

 ،من احلديث! الزوارات هن اللوايت يكثرن الزيارةاملقصود رمبا مل يفهموا  ؟))لعن اهلل زو ارات القبور((
ورمبا يفعلن ما ال ينبغي فعله يف املقابر من  ألن الزوارات جاءت بصيغة مبالغة وتدل على الكثرة،

لنساء كاّفًة من زيارة القبور عاّمًة جلهل بعض النساء أو جلهل فهل من املنطق أن ُُتنجع ايل. بكاء وعو 
وهل املرأة ليست  بل وحُيكجم على املرأة اليت تقف مبقربة  ما أهنا مبوِضع لعنة. ؟بعض اجلهات املعنّية

اهلل صلى اهلل عليه وسّلم  حباجة للتذكري باآلخرة!! وهل من املنطق أن ُيسمجح للمرأة بزيارة قرب رسول
أن تتحرى املرأة األيام احملددة اليت ُيظن فوصاحبيه مث ُُتنجع من زيارة البقيع؟! ليس يف منعهّن منطق.. 
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ترتكب شيئًا مما ينايف آداب الزيارة، لن يكون هناك مانع من  ا فضاًل يف الزيارة دون أنفيها أن هل
واالتعاظ باآلخرة ال أمام النساء لزيارة القبور فهن  حباجة للتذكري ينبغي أن يُفتجح اجملرهتا للقبور. بل زيا

. فالكل مقبل غدًا إىل اهلل. نسأل اهلل أن جيعل إقبالنا إليه إقبال ُتاماً  والعربة كما هو حال الرجل
 احلبيب املشتاق للقاء احملبوب جل جالله وتعاىل يف عاله. 

ن مل ُُيك نوا من الوصول إىل  من دخول جنة البقيع، املدينة املنورةون لُ صِ الذي يج  ونظرًا ملنع النساء
ج
ومل

ِلمجن ُعرِفجت قبورهم نظرت فوجدت أن من اخلري التقاط صور من داخل البقيع  هذه البقعة الطاهرة،
ألن السُّلطات  ،مع مشقة يف ذلك اهلل عليه وسلم وصحابته الكرام. من آل بيت رسول اهلل صلى

  إال أن توفيقًا وتيسريًا من اهلل ،وتالحق من يقوم بالتصوير ،لبقعة الطاهرة ُتنع التصويرهنا يف هذه ا
مع  كان معي يف تلك املهمة الصعبة اليت ألزمُت نفسي هبا حبًّا وشوقًا لسكان هذه الرحاب الطاهرة،

أغلبُها ثابت كما ل وصلُت إليها بعد حبث  طوي العلم أن هذه أمساء أهل البقيع املدّونة يف هذا املقال
 سائاًل اهلل أن تؤيت هذه املهمة مثارها ملن تشوقّوا إىل الوصول إىل هذه املكان املبارك.وصجلجنا، 

املهم أن نستذكر املآل الذي حنن والعربة ليست يف االطالع على هذه الصور لالستمتاع هبا، بل 
من مشاهد اآلخرة، ونسأل اهلل أن خيتم حياتنا على  اً مقبلون إليه عندما نزور القبور أو نرى مشهد
 أحسن حال  يرضيه حىت نلقاه وهو راض  عنا .

*          *          * 

 وهي ،وقبل أن نبدأ جبولتنا ومشاهدة الصور التفصيلية من داخل البقيع ال بد من نشر صورة جوية
سبة توضح معامل عامة هلذا املكان ، فقد حبثُت عن صورة جوية مناكما هو معلوم  ليست من تصويري

آل  اجلميل، وتوضح حجم واتساع البقيع وتعطي القارئ فكرة عن هذه البقعة الطاهرة اليت يسكنها
والكثري من التابعني وتابعيهم واألولياء  رية أصحابهخو  بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 
ُ
 رسجلني.والصاحلني، نسأل اهلل أن حيشرنا معهم حتت لواء سيد امل
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صلى اهلل عليه رسول اهلل  من أصحاب للقبور اليت ُعِرف أمساء ساكنيها صور من البقيع واآلن مع
 :الطاهرين الطيبني وأهل بيتهوسلم، 

 رقد دفن آل بيت رسول اهلل وهم : هذه البقعة املباركة من بقيع الغ ، يفعند املدخل 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( رضوان اهلل عليه )عمالعباس بن عبد املطلب  -1
 فاطمة الزهراء )بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( -2
 (سبط رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)احلسن بن علي رضوان اهلل عليه  -3
 زين العابدين بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضوان اهلل عليه -4
 ن أيب طالبحممد الباقر: وهو حممد بن علي بن احلسني بن علي ب -5
    هو جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب :جعفر الصادق -6
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 : وهّن:نا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمبنات سيد مث
 زينب: وهي زوجة أيب العاص بن الربيع

 : زوجتا سيدنا عثمان بن عفان ذي النورين  ية وأم كلثومورق

 
 

 

 

 

 

 



 محمد توفيق رمضان البوطي حسن                                          بقيع الغرقد                                                         

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                                                         7

 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ))أمهات املؤمنني((مث زوجات سيدنا 

وهذا الوصف ))أمهات املؤمنني(( قد وصف اهلل تعاىل به زوجات سيدنا رسول اهلل يف حمكم تبيانه 
وهي أمومة دينية  [6: سورة األحزاب]}الن ِِبُّ أجْوىلج بِاْلُمْؤِمِننيج ِمْن أجنْ ُفِسِهْم وجأجْزوجاُجُه أُم هجاتُ ُهْم{ إذ قال: 

 وليست أمومة نسب.

أبّوة دينية كما جاء يف احلديث الشريف الذي رواه أبو  صلى اهلل عليه وسلم للمؤمنني وأبّوة النِب
كما أن أمومة زوجاته  مكم(())إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعل  داوود أنه صلى اهلل عليه وسلم قال: 

}مجا كجانج أمومة دينية. وقد نفى اهلل تعاىل )أبّوة النسب( لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقوله تعاىل: 
السيدة ) :وأمساؤهن  [44:]سورة األحزاب} حُمجم ٌد أجبجا أجحجد  ِمْن رِججاِلُكْم وجلجِكْن رجُسولج الل ِه وجخجاَتجج الن بِيِّنيج 

عائشة بنت الصديق، السيدة سودة بنت زمعة، السيدة حفصة بنت عمر بن اخلطاب، السيدة زينب 
 رملة بنت أيباحلارث، السيدة بنت خزُية، السيدة أم سلمة بنت أيب أمية، السيدة جويرية بنت 

طب، السيدة زينب بنت جحش. والسيدة مارية القبطية دة صفية بنت حيي بن أحيسفيان، الس
 (عنهنّ  ضي اهللر 

حلارث بنت اوالسيدة ميمونة فُدفِنجت يف مقربة املعالة مبكة املكرمة، أما السيدة خدجية بنت خويلد 
 :البقيع ه صور قبور أمهات املؤمنني يفقبل التنعيم. وهذمكة املكرمة ففي مدخل 
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 بن أيب طالب: أيب طالب وعقيلمث عبد اهلل بن جعفر بن 

 
 بن أنس وشيخه اإلمام نافع بن أيب نعيم املدين:مث قرب اإلمام مالك 
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 عثمان بناجلليل قرب الصحايب  عندهو  ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،نا رسمث قرب إبراهيم ابن سيد
أول من ُدِفن و  ، وهو من السابقني إىل اإلسالم، أسلم بعد ثالثة عشر رجاًل،مظعون رضوان اهلل عليه

))ندفنه عند وقال:  البقيعيف  على ابنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم . صلىقيع من املهاجرينبالب
 فرطنا عثمان بن مظعون((

 
هو الولد الوحيد لرسول اهلل الذي ُولد من غري إبراهيم ابن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، و 

 مثانية عشر شهراً.مات وله من العمر ، د من زوجته مارية القبطيةلِ خدجية رضي اهلل عنها، وُ 

إن العين تدمع والقلب يحزن وال نقول ))رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم البنه قال مودعًا:  بفراق
 .((لمحزونون إبراهيم ياوإنا بفراقك  إال ما يرضى ربنا

بعده ركن لبعض شهداء موقعة احلرّة، وموقعة احلرّة وقعت بني أهل املدينة من طرف، وبني يزيد بن و 
معاوية واألمويني من طرف آخر، وسببها أن أهل املدينة نقضوا بيعة يزيد بن معاوية، بسبب ما وقع 

لى اهلل عليه وسلم سيدنا احلسني بن علي يف معركة كربالء وما نتج عنها من مقتل سبط رسول اهلل ص
رضوان اهلل عليه، فقام أهل املدينة بطرد وايل يزيد على املدينة ومن معه من بين أمية، فأرسل يزيد بن 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1240&idto=1240&bk_no=0&ID=839#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1240&idto=1240&bk_no=0&ID=839#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1240&idto=1240&bk_no=0&ID=839#docu
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معاوية جيشًا عليهم من الشام، ووقعت بني جيش يزيد وبني أهل املدينة معركة ُأطِلقج عليها موقعة 
هم ومن من أبنائصحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و  احلرة، واستشهد فيها خلق كثري من

 ، رضوان اهلل عليهم أمجعنيالتابعني

 
 

 



 محمد توفيق رمضان البوطي حسن                                          بقيع الغرقد                                                         

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                                                         11

 

وهذا قرب الصحايب اجلليل أحد املبشرين باجلنة أمري املؤمنني عثمان بن عفان ذي النورين، واشتهر 
جه رسول املدينة، فزوّ بذي النورين ألن تزوج إحدى بنات رسول اهلل )رقية( وتوفيت بعد اهلجرة إىل 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم ابنته )أم كلثوم( فكان له زوجتان من بنات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 فسمي بذي النورين:
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لألوس، أسلم على يد مصعب بن عمري اجلليل سعد بن معاذ. كان سيدًا  قرب الصحايبوهذا 
قبل اهلجرة، فأسلم بإسالمه كل بنو عبد األشهل. وبعد  حينما قِدم إىل يثرب ليعّلم الناس دينهم

اهلجرة شهد سعٌد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غزوة بدر وُأُحد واخلندق وأصيب فيها إصابة 
وا بأن يستسلموا على أن حيُكم فيهم صلى اهلل عليه وسلم بنو قريظة رض بليغة. وملا حاصر رسول اهلل
نام أمواهلم، وسِب ذراريهم. فقال رسول اهلل م جرحيًا، وحكم بتقتيلهم واغتسعد بن معاذ، فُحِمل إليه

 .))والذي نفسي بيده، لقد أشرَت عليَّ فيهم بالذي أمرني اهلل به((صلى اهلل عليه وسلم: 

زار رسول اهلل بعدها سعدًا ومعه أبو بكر  الصديق وعمر بن اخلطاب، فوجدوا ُجرحُه قد انتقض 
. استشهد سعٌد متأثراً ، فهنيئًا لهسول اهلل وعانقه إىل أن ماتر وانفجرت يده بالدم، فقام إليه 

نزل سبعون جبراحه، فبكى من حوله وحزن عليه رسول اهلل حزنًا شديداً، واهتز ملوته عرش الرمحن. و 
))لقد نزل من المالئكة في جنازة سعد بن كما قال صلى اهلل عليه وسلم: يف جنازته،  ألف ملك  

 رضي اهلل عنه. معاذ سبعون ألفًا((
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 قربينذا السور، هضمن و 

زوجة أيب طالب عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. أم سيدنا علي بن لفاطمة بنت أسد  :األول
يف صغره، وكانت من السابقني لإلسالم. أيب طالب. كانت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كاألم 

أسلمت بعد عشرة من املسلمني، فكانت احلادية عشرة، ومن النساء كانت الثانية. أول امرأة 
 يت يف السنة الرابعة للهجرة.هاجرت إىل املدينة، وتوف

وهو من فقهاء الصحابة، شهد مع رسول اهلل اثنا  والقرب الثاين: للصحايب اجلليل أيب سعيد اخلدري،
 وأول غزوة شهدها مع رسول اهلل غزوة اخلندق، ومل يشهد بدرًا وال ُأُحدًا ِلِصغجِر سّنه، عشر غزوة

تويف وله من  ٌع من الصحابة ومجٌع من التابعني.، وُرويج عنه أحاديث كثرية، وحّدث عنه مجحينها
 للهجرة. رضي اهلل عنه 44العمر ست ومثانون عامًا، سنة 
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 قبور عمات سيدنا رسول اهلل : صفّية و عاتكة بنات عبد  املطلبو 

قبل اهلجرة، وكانت من أوائل املهاجرات  وابنها الزبري أسلمت صفية وأخوها محزة بن عبد املطلب
إىل املدينة. وملا هاجم املشركون املدينة انتقامًا هلزُيتهم يف بدر، خرجت مع جند املسلمني إىل ُأُحد، 

انتزعته من أحد اجلند املنهزمني  ، وملا رأت اهنزام املسلمني هبت برمح  لعطشىاتنقل املاء وتروي 
لى اهلل عليه وسلم. ويف غزوة اخلندق وضع رسول اهلل صلى اهلل وذهبت تدافع به عن رسول اهلل ص

عليه وسلم النساء واألطفال يف احلصون حلمايتهم، فكانت صفية وأمهات املؤمنني يف حصن حسان 
ني بقتال عدوهم إذ تسلل يهودي إىل احلصن، فحملت عموداً مبن ثابت، ويف انشغال املسل

من عدّوها، ضربته على رأسه فوقع أرضًا فاهنالت عليه  وتلطّفت حىت كانت يف مكان ُتكنت فيه
ورمت به من أعلى احلصن، فتدحرج رأس  عها حىت مات، مث قطعت رأسهضربًا بالعمود الذي م

كانوا يرتبصون يف أسفل احلصن، وقالوا: لقد علمنا أن حممداً لن   اليهودي حىت استقر بني أيدي يهود  
 من حيث أتوا.  يرتك النساء من غري مُحاة. وعادوا

يف  حيث رأتحبة رؤيا وأما عاتكة فُيذكجر أهنا أسلمت يف مكة مث هاجرت إىل املدينة، هي صا
 مهالك قريش يوم بدر، توفيت يف املدينة املنورة ومل يُعلم وقت وفاهتا. املنام
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 وهذا منظر عام للبقيع:
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بال واف د  جدي د، الله م أك رم املهي أ الس تق وأخ رياً .. بي ت م ن البي وت ينتظ ر س اكنًا، ه ذا أح د القب ور

م  ن ال   ذنوب  وفادتن  ا ح  ني نجِف   ُد إلي  ك وأك   رم نزلن  ا ووسِّ  ع ُم   دخجلنا، واغس  لنا بامل   اء وال  ثلج والب ج  رجد، ونقِّن   ا
 ه الورن ا روض ًة م ن ري اض اجلن ة، وال  عواخلطايا كما يُنّق ى الث وب األب يض م ن ال دنس، الله م اجع ل قب

ِر الن ن عذاب النار وم ن فتن ة الق رب، وم ن فتن ة  احملي ا واملم ات وم ن فتن ة اللهم أجرنا م ار،ُحفرًة من ُحفج
والش   وق إىل  رمن  ا ل   ذة النظ   ر إىل وجه  ه الك   ر وال حت خ   تم لن   ا حلاُت  ة احُلس   ىنا مالله   املس  يح ال   دجال،

، اجلن  ة يف الله  م مبج  اورة حبيب  ك حمم  د ص  لى اهلل علي  ه وس  لم كرمن  القائ  ك ي  ا ذا اجل  الل واإلك  رام، وأ
))اْدُخلُوهج  ا  ا وأهلين  ا وأحبابن  ا مم ن يق  ال هل  م ي وم القيام  ة:جعلن وا ،ي  ده الش  ريفة ش  ربًة هنيئ  ة م ن اس قناو 

))وجن جزجْعنجا مجا يِف ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ ِإْخوجانًا عجلج ى ُس ُرر  مُّت جقج ابِِلنيج * الج ُيججسُّ ُهْم فِيهج ا نجصج ٌب  ،ِبسجالم  آِمِننيج((
 [44-46 ]سورة احلجر مِّنْ هجا مبُْخرجِجنيج((وجمجا ُهم 

 يا رب وامجعنا وأحبابًا لنا         يف دارك الفردوس يا رجوانا

 واحلمد هلل رب العاملني


