
چکيده1 2

انتقال جنازه براي دفن در اعتاب مقدسه عراق، امري شناخته شده است، اما آگاهي ما نسبت 
به انتقال جنازه به مدينه بســيار اندک بوده و شــايد تاکنون راجع به آن چيزي نشنيده باشيم. 
بررســي کتابخانه اي منابع دســت اول تاريخ مدينه، تراجم، طبقات و انساب به روش توصيفي 
تحليلي، نشان مي دهد بزرگاني از صحابه، تابعين، فقها و محدثين، نسبت به دفن در بقيع رغبت 
داشــته و پيکر آنها به مدينه منتقل و دفن شــده اســت. اين انتقال، که گاه از مبادي دوردستي 
همچون هند، قاهره، دمشــق و مراغه بوده، در مواردي با وصيت متوفي صورت پذيرفته است. 
پيکر برخي نيز بعد از طواف کعبه و وقوف در عرفات، با اســتقبال اهالي وارد شهر شده و پس از 
طواف و نماز در روضه نبوي، در بقيع دفن  شده است. گونه شناسي تاريخي، مذهبي، اجتماعي 
و ... نيز تحليل کساني که پيکر آنها به مدينه منتقل شده، مقبوليت اين موضوع بين مسلمانان 

را نشان خواهد داد.
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گونه شناسي انتقال جنازه به مدينه 
در طول تاريخ اسالم

عمار ابوطالبي1 و مهدي فرمانيان2
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مقدمه

حمل جنازه از خارج مدينه به اين شهر، انتقال جنازه ناميده مي شود و مقصود از 
مدينه نيز حدود آن در هر دوره است؛ بدين معنا که جنازه از جايي خارج از مدينة 
زمان متوفي به اين شهر منتقل شده باشد، هر چند آن مکان اکنون داخل مدينه است. 
بنا بر آنچه در منابع آمده و به آنها اشاره خواهد شد، اين انتقال از فاصله چند کيلومتر 
تا چند هزار کيلومتر صورت پذيرفته اســت. اهميت انتقــال جنازه از فاصله هاي 
نزديک، زماني مشخص مي شود که بدانيم برخي فقهاي متقدم اهل سنت با استناد به 

همين موارد بر جواز انتقال جنازه فتوا داده اند.

نحوه انتقال جنازه نيز با توجه به فاصله ميت تا مدينه و شــرايط بازماندگان او 
متفاوت بوده. جنازه برخي افراد بر دوش مردان حمل شده، برخي را داخل پوست 
شتر و آنهايي را که فاصله بيشتري داشتند داخل صندوق گذاشته و به مدينه منتقل 
کرده اند. گاهي نيز باقيمانده پيکر شخص را انتقال مي دادند.  )صنعاني، 1999، ج1، 
ص567( در مواردي در روزِ انتقال اســتخواِن خاک شــده برخي از اين افراد که از 
اهل سنت بودند، جمع کثيري از علما، خطبا، قراء و ديگران شرکت کرده اند. هدف 
از انتقال جنازه نيز تدفين آنها در بقيع بوده، مگر در چند مورد که با وصيت متوفي 

در جايي نزديک مسجدالنبي دفن شدند.

مسئله انتقال جنازه به مکاني غير از محل وفات، خصوصاً انتقال جنازه به اعتاب 
مقدســه، موضوعي است که وهابيان و ناآشنايان به احکام اسالمي و فتاواي فقهاي 
مذاهب اسالمي، آن را وسيله اي براي طعن به ساير مسلمانان قرار دادند.  )سنوسي، 
1401، ج2، ص227( مخالفان تا آنجا پيش رفتند که ســاحت بزرگان را از اين کار 
مبرا دانســته و آن را به عوام الناس نســبت دادند.  )عبد الحسين اميني، 1416، ج5، 
ص101( در حالي  که هر کدام از مذاهب اربعه با شرايطي اين کار را جايز مي دانند.

از ســوي ديگر، هرچند قبرستان بقيع براي عموم مسلمانان عزيز و مورد احترام 
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اســت، اما از انتقال اجساد مســلمانان به مدينه منوره کمتر شنيده ايم، تا جايي که 
تصور انتقال جنازه به مدينه، براي برخي سخت است.  )دولتشين، 1428، ص212( 
شايد روايات »باب في الميت يحمل من ارض الي ارض ]و کراهة ذلک[« در سنن 
ابي داود  )ابي داود، 1430، ج5، ص77( و برخي آداب و رســوم کاروان حج شامي1 
در شــکل گيري اين تصور بي تأثير نبوده است. در اين کاروان شايع بوده اگر کسي 
در مسير فوت مي کرد، او را همان جا دفن مي کردند.  )تبريزي، 1414، ج1، ص265(

در دوران معاصر نيز وهابيت حاکم در عربســتان قائل است بايد ميت را در همان 
شــهري که وفات يافته، دفن کرد  )العثيميــن، 1439ب ، ج14، ص449( و در حال 
حاضر، اجرايي نمودن وصيت انتقال جنازه به مدينه را عملي ندانسته و ضمن مخالفت 

با آن، از انجامش امتناع مي ورزند.  )العثيمين، 1439الف ، ج4، ص658-654(

شناسايي افرادي که پيکر آنها به مدينه منتقل شده، تنها با جست وجوي فراوان در 
منابع دست  اول تاريخ مدينه، تراجم، طبقات، انساب و سفرنامه ها مقدور است. اين 
نوشتار درصدد است با بررسي تاريخي اين موضوع در طول تاريخ اسالم و فارغ از 
صحت يا جواز انتقال جنازه، مقبوليت آن را نزد مسلمانان به تصوير کشد. ازاين رو 
پس از بيان ســابقه کوتاهي از انتقال جنازه در مدينــه، مرور مختصري بر نظرات 
مذاهب اسالمي پيرامون انتقال جنازه خواهيم داشت، سپس انتقال جنازه را در پنج 
محور تاريخي، مذهبي، منطقه زيســت افراد، جايگاه اجتماعي و مبدأ انتقال جنازه، 
گونه شناســي خواهيم کرد. البته براي تکميل بحث، به برخي موضوعات مرتبط با 
انتقال جنازه مانند تشــييع و اقامه نماز در مدينه، انتقال جنازه پس از دفن، وصيت 
بــه دفن در بقيع، محل دفن و طواف دادن جنازه را نيز پرداخته ايم. در پايان بعد از 

معرفي اين افراد، مقاله را جمع بندي خواهيم کرد.

1. اين کاروان که از آن به »الرکب الشــامي« تعبير مي شده )در مقابل الرکب العراقي( مهم ترين کاروان حج بوده که 
مســلمانان را از شامات و مصر به مکه مي آورده و نسبت به ساير کاروان ها و مسيرها از امنيت بيشتري برخوردار 

بوده است.
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سابقه انتقال جنازه در مدينه

در طول تاريخ اســالم، همواره جنازه افرادي از خارج مدينه به اين شهر منتقل 
و در قبرســتان بقيع دفن شده اســت. اين مسئله به حدي در مدينه شايع بوده که 
در قرن نهم بخشــي از بقيع به دفن اين افراد اختصاص يافت.  )سمهودي، 2001، 
ج3، ص302( اوليــن انتقال جنازه به مدينه، بعد از غزوه احد بود که مســلمانان 
پيکر تعدادي از شهدا را به مدينه آوردند.  )ابن شبه نميري، 1410، ج1، ص130( 
هرچند در اين تاريخ بقيع قبرســتان رســمي مدينه نبوده، اما اين کار با مخالفت 
رســول خدا9 مواجه شــد که برخي منابع فقهي اهل سنت، اين منع را ناظر به 
انتقال پيکر شهدا مي دانند.  )الشربيني، 1415، ج2، ص58( بعدها نيز، در شرايطي 
که بقيع قبرســتان رســمي مدينه اســت، ابن فرحون )م769ق( محدث و قاضي 
مدينه، از انتقال جنازه همســر يکي از قاضيان مدينه به اُحد خبر داده و مي گويد: 
»مردم براي کسب تبرک، قبر او را زيارت مي کنند«.  )ابن فرحون، 1427، ص20( 
اين گزارش نشان مي دهد انتقال جنازه، بين فرهيختگان سني مدينه، امري طبيعي 

و پذيرفته شده بوده است.

سمهودي )م911ق( محدث و مورخ مدني مي گويد: »در شرق بقعه اهل  بيت: 
... دو محوطه محصور اســت که يکي از آنها ... مدفن بعضي از اعياني است که به 
مدينه منتقل شدند«.  )سمهودي، 2001، ج3، ص302( اعياني که سمهودي از آنها نام 
مي برد، سادات حسني )شرفاي( ساکن اطراف مدينه هستند که گزارشي دال بر تشيع 
آنها وجود نداشــته و طبق رسمي ديرين، بعد از انتقال آنها به مدينه و اقامه نماز در 
حرم نبوي، ايشــان را در محل مخصوصي دفن مي کردند. اين رسم تا قرن ها برقرار 
بوده، تا جايي که ريچارد برتون1 )م1890م( ديپلمات و نظامي انگليسي هم در سال 

1269 قمري بدان اشاره مي کند.   )برتون، بي تا، ج2، ص142(

1. Sir Richard Francis Burton.
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پيشينه موضوع

تاکنون کتاب هاي مختلفي پيرامون بقيع نگاشته شده، مانند الروضةالفردوسية و 
الحضرةالقدسية  )آقشــهري، 2010(، تاريخ حرم ائمه بقيع  )نجمي، 1386(، البقيع 
قصة تدمير آل ســعود  )الهاجري، 1411(، بقيــع الغرقد  )حاتم عمرطه و محمدانور 
البکري، 1424(، بقيع الغرقد في دراســةشاملة  )محمدامين اميني، 1428(، االصابة 
فيمن دفن في البقيع من الصحابة  )صالح السامة، 1438(، الروضةالمستطابة فيمن 
دفن بالبقيع من الصحابة  )ناشــناس، بي تــا( و آرميدگان در بقيع  )نوايي، 1394( که 
برخي از آنها اسامي تعدادي از مدفونان بقيع را نيز آورده اند. تتبع در منابع مرتبط با 
تاريخ مدينه و خصوصاً بقيع نشان مي دهد هر چند در برخي از اين منابع به  صورت 
موردي به انتقال جنازه برخي افراد به مدينه اشاره  شده، اما هيچ کدام از آنها يا هيچ 

منبع ديگري به  صورت مستقل به اين موضوع نپرداخته است. 

امينــي )م1349ش( تحت عنوان »من نقلت جنازته قبل الدفن«  )عبد الحســين 
اميني، 1416، ج5، ص104(، هشــتاد نفر را نام مي برد که جنازه آنها براي دفن، به 
 جايي غير از محل وفاتشان منتقل  شده؛ آنگاه با عنوان »من نقل من مدفن إلي مدفن« 
 )عبد الحسين اميني، 1416، ج5، ص116( از هفتاد نفر ياد مي کند که جنازه آنها پس 
از دفن جابه جا شــده است. جالب است که غالب اين 150 نفر، از بزرگان ديني و 

مشاهير مذهبي مسلمانان هستند.

مروري بر انتقال جنازه در فقه و حديث اهل سنت

هرچند جنبه هاي فقهي و کالمي انتقال جنازه موضوع اين مقاله نيست، اما براي 
آشنايي با نظرات اهل ســنت، اين مسئله را به  صورت مختصر در منابع حديثي و 
فقهي شان بررسي خواهيم کرد. شايد بتوان از برخي ابواب مجامع روايي اهل سنت، 
مانند »باب من احب الدفن في االرض المقدسة او نحوها« در صحيح بخاري، مطلق 
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مطلوبيت وفات و دفن در اماکن مقدس را اســتفاده نمود. بر اســاس روايت ذيل 
اين باب، حضرت موســي از خداوند تقاضا کرده تا وفاتش در نزديک ترين مکان 
به بيت المقدس باشــد.  )البخاري، بي تا، ص281( ابن حجر )م852ق( در شرح اين 
حديث مي گويد موضوع انتقال جنازه به مکاني غير از محل وفات، مبحثي اختالفي 
اســت. برخي کراهتش را تا حد حرمــت تقويت کرده اند و گروهي ديگر معتقدند 
اگر انتقال به مکاني فاضل و برگزيده مثل مکه و مانند آن باشد، اين انتقال مستحب 
خواهد بود.  )ابن حجر عســقالني، بي تا، ج3، ص241( اما وهابيت معتقد اســت 
نمي تــوان از اين روايت، براي انتقال جنازه به مدينه و دفن در کنار صالحان و اوليا 

استفاده نمود.  )العثيمين، 1439الف ، ج4، ص654(

در مذهب مالکي نقل ميت با ســه شرط جايز اســت: 1. جنازه در حين انتقال، 
متالشي نشود. 2. نحوه انتقال، باعث هتک حرمت و تحقير ميت نباشد. 3. اين انتقال 
به خاطر مصلحتي صورت پذيرد؛ مثل  اينکه بترســند طغيان آب باعث تخريب قبر 
شــود، يا به خاطر برکتي که در مکان ديگر اميد آن مي رود، يا انتقال آن به نزديک 
محل ســکونت خانواده اش، يا انتقال به  جايي کــه خانواده اش بتوانند او را زيارت 
کنند. اگر يکي از اين شــروط محقق نباشد، انتقال جنازه حرام خواهد بود.  )عوض 

الجزيري، 1424، ج1، ص487(

حنفي ها مي گويند مســتحب است هر کس در هر کجا ُمرد، همان  جا دفن شود. 
انتقال او به  جايي ديگر پيش از دفن، در صورت ايمني از تغيير بو مانعي ندارد، اما 
بعد از دفن، خارج کردن او جز در صورتي  که زمين غصبي يا به شفعه1 اخذ شده 

باشد، حرام خواهد بود. )همان(

اما شــافعي مذهبان معتقدند انتقال جنازه ميت به  جايي غير از محل وفات حرام 
اســت، مگر آنکه شــخص نزديک مکه يا مدينه يا بيت المقدس يا نزديک قبر بنده 

1. حق همسايگي؛ حق تقدمي که همسايه و شريک ملک در خريد ملک همسايه يا سهم شريک دارد.
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صالحي فوت کرده باشد که در اين حالت اگر از تغيير بوي جنازه در امان باشند و 
غسل و تکفين و نماز او انجام  شده باشد، اين انتقال مستحب خواهد بود و اال حرام 

است. بعد از دفن نيز، اگر ضرورت اقتضا کند، انتقال جنازه جايز است. )همان(

در مذهب حنبلي نقل ميت به  شــرط اينکه براي غرض صحيحي باشــد مانعي 
ندارد، مثل  اينکه بخواهند او را در مکاني مقدس و يا کنار بنده اي صالح دفن کنند؛ 
البته مشروط به اينکه از تغيير بو و متعفن شدن جنازه ايمن باشند. در اين صورت 

ميان انتقال ميت قبل از دفن، يا بعد از آن فرقي نخواهد بود. )همان(

بنابراين مالحظه فتاواي فقهاي مذاهب اربعه، در کنار سيره تاريخي مسلمانان، به 
 وضوح نشان مي دهد که همه ايشان با شروطي، نسبت به جواز انتقال جنازه، اتفاق  
نظر دارند، خواه قبل از دفن ميت و خواه پس  از آن و انتقال جنازه به اماکن مقدس 
از قبيل مکه، مدينه، جوار قبر امام، کنار قبر صالحان، ســرزمين پاک، يا محيطي که 
خانواده ميت در آنجا هستند، يا مقبره خانوادگي، جزو امور مرتکز در اذهان همگان 

بوده است. )عبد الحسين اميني، 1416، ج5، ص102(

گونه شناسي جنازه هاي منتقل  شده به مدينه

بعد از جســت وجوي فراوان در منابع مختلــف و يافتن افرادي که پيکر آنها به 
مدينه منتقل  شده، مي توان آنها را در پنج محور به شرح زير گونه شناسي کرد.

اول: تاريخي

بيشترين فراواني )هشت نفر( مربوط به قرن اول است و قرن هاي شش، چهارده 
و پانزده )هر کدام شش نفر( در رتبه دوم قرار دارند. بيش از يک چهارم اين افراد از 
صحابه و تابعين هستند. هرچند در قرن دوازدهم کسي يافت نشد، اما روشن است 
که انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم صورت پذيرفته و اين موضوع امري 

عادي و جاري بوده است.
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دسته بندي جنازه هاي منتقل شده به مدينه بر اساس تاريخ وفات
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2661ــ84122623412تع

دوم: مذهبي

در اين مقاله به جهت سهولت کار، علويان و پيروان فرق شيعي را شيعه و ساير 
فرقه هاي اســالمي و پيروان مذاهب چهارگانه، سني ناميده شدند. ازاين رو جالب 
اســت بدانيم حدود 66 درصد )34 نفر( از کســاني که به مدينه منتقل شدند، سني 
هســتند و تقريباً در همه قرون جنازه افرادي از ايشــان به مدينه منتقل شده است. 
پانزده نفر نيز شــيعه هستند که هشت نفرشان در قرن هاي اول و دوم مي  زيسته اند. 
تقريباً از قرن چهارم به مدت پنج قرن، جنازه اي از شيعيان به بقيع منتقل نشده است.

دسته بندي جنازه هاي منتقل شده به مدينه بر اساس گرايش اعتقادي

نامعلومسنيسنيعلويشيعهعنوان

تعداد 
مدفونان

1322951
50 نفر

1 نفراهل سنت 34 نفرشيعيان 15 نفر

هر کدام از گرايش هاي شــيعه و اهل ســنت، مذاهب مختلفي دارند. در ترجمه 
برخي افراد به مذهب آنها اشــاره  شده که همان مالک عمل قرار گرفته است. افرادي 
که انتسابشان به تشيع يا اهل سنت قطعي، اما مذهبشان معلوم نبود را با عنوان شيعه 
يا سني مشخص کرديم. اشخاصي که اهل بيت: را همراهي کرده و به امامت ايشان 
معتقد بودند، جزو امامي مذهبان آورده ايم. براي برخي ديگر نيز با توجه به ســوابق، 
فعاليت ها يا موضع گيري هايي که داشته اند، بدون لحاظ تعاريف تخصصي هر مذهب 
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و با تسامح، مذهب آنها را تعيين کرديم. مثاًل جناب مقداد را با لحاظ موضع گيري او 
نسبت به اميرالمؤمنين7 جزو شيعيان امامي، و همسر ايوب پاشا را به اعتبار شوهرش، 
جزو اهل سنت برشمرديم. از صوفيان، که مذهب کالمي ايشان بر ما معلوم نشد، نيز با 

تعبير صوفي ياد کرده ايم. دسته بندي مذهبي اين افراد بدين شرح است:

دسته بندي جنازه هاي منتقل شده به مدينه بر اساس گرايش اعتقادي و مذهب

نامعلوم سني 34 نفرشيعه 15 نفرگرايش
1 نفر

نامعلومنامعلومسنيصوفيمالکيشافعيحنبليحنفينامعلوماسماعيليزيدياماميمذهب

14211ــ9312215تعداد

سوم: جغرافياي زيست افراد

بيشتر اين افراد مدني هستند و شامي ها و ايراني ها در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

دسته بندي جنازه هاي منتقل شده به مدينه بر اساس مليت

نامشخصاردنيترکياحسائيمغوليگرجيافغانيعراقيمصرييمنيايرانيشاميمدنيقرن

14654222222117تعداد

چهارم: جايگاه اجتماعي

هرچند اين افراد از معاريف زمان خودشان بوده اند، اما با اين  وجود رتبه و جايگاه 
يکساني ندارند. برخي افراد نيز همزمان داراي چندين جايگاه اجتماعي هستند که 
براي دســته بندي، وجه غالب هر شخصيتي مد نظر قرار گرفته است. اين افراد در 
ضمن ده جايگاه، قابل دسته بندي هستند. جالب است بدانيم 29 نفر، يعني بيش از 
شــصت درصد افرادي که پيکر آنها به مدينه منتقل شــده است، از شخصيت هايي 

هستند که با فقه و حديث آشنا بودند و در اين زمينه داراي جايگاه هستند.
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دسته بندي جنازه هاي منتقل شده به مدينه بر اساس جايگاه اجتماعي

امام در جايگاه
شاه و اديبمحدثقاضيفقيهصحابيمذهب

وزير

صوفي 
و شيخ 
متصوفه

استاد اعيان
سايردانشگاه

45947362334تعداد

لحاظ جايگاه اجتماعي و مذهب افراد نشــان مي دهد از همه اقشارِ اهل سنت ميان 
آنها وجود دارد که در اين  بين حدود شــصت درصد با مباني ديني آشنا بوده اند و 
چهره هاي سرشناس و مهمي در ميان آنها مشاهده مي شود. اما در شيعيان به  غير از 

يک نفر، سايرين هر کدام به  نوعي با مباني ديني مرتبط و مطلع هستند.

دسته بندي جنازه هاي منتقل شده به مدينه بر اساس جايگاه اجتماعي و مذهب

امام در جايگاه
شاه و اديبمحدثقاضيفقيهصحابيمذهب

وزير

صوفي 
و شيخ 
متصوفه

استاد اعيان
سايردانشگاه

4161315شيعه

434725233134سني

11نامشخص

4594736233450تعداد

پنجم: مبدأ انتقال جنازه

بررسي حالت وفات اين افراد نشان مي دهد که بيشترين نفرات )نوزده نفر( در مسير 
حرمين وفات يافته اند و چهارده نفر در منزلشان فوت کرده و به مدينه منتقل  شده اند.

دسته بندي جنازه هاي منتقل شده به مدينه بر اساس حالت وفات

جمعسايرنامشخصدر راه مدينهجنگبيمارستانمسير حجمنزلجايگاه

3514215شيعه

11105221334سني

11نامشخص

14165325550تعداد
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يکي از مهم ترين محورهاي اين بحث، مبدأ انتقال اجســاد اســت. در بررسي 
موضوع به اسامي شهرها و مناطقي برمي خوريم که برخي از آنها اآلن وجود ندارند؛ 
بنابراين بــراي درک بهتر اين موضوع، موقعيت هر مکان را نســبت به جغرافياي 
امروزي مي سنجيم. طبق جدول پيشــرو، جنازه بيشتر افراد از عربستان امروزي به 
مدينه منتقل شده است. همچنين چهار جنازه را از هند و اروپا به مدينه آورده اند که 

سه نفر آنها سني مذهب بوده اند.

دسته بندي جنازه هاي منتقل شده به مدينه بر اساس مبدأ انتقال جنازه

مصر و عراقعربستان
جمعنامشخصسايراروپاافغانستانهندايرانشامات

10121115شيعه

17232122534سني

11نامشخص

273522221650تعداد

ساير موارد مرتبط با انتقال جناره )تشييع، اقامه نماز در مدينه، انتقال پس از 
دفن، وصيت به انتقال، محل دفن و ...(

جنازه ســه نفر در مدينه تشييع شده که همگي از اهل سنت بوده و انتقال پيکر 
دو نفر از آنها با وصيت خودشان بوده است. در منابع آمده که براي دوازده نفر از 
جنازه هاي منتقل شده به مدينه، در اين شهر نماز ميت خوانده اند که يک نفر آنها 
شــيعه بوده اســت. چهار نماز در روضه نبوي اقامه  شده که همگي سني هستند. 
دو نفر نيز بعد از اقامه نماز در مکه پيکرشــان به مدينه منتقل شــده است. جنازه 
پنج نفر، مدتي بعد از دفن به مدينه منتقل شــده که انتقال جنازه سه نفر از آنها با 
وصيت خودشان بوده اســت. انتقال پيکر ده نفر بر اساس وصيت خودشان بوده 
 اســت. از اين جمع تنها دو نفر شــيعه هســتند که گواه ديگري بر رغبت فراوان 
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اهل سنت به دفن در بقيع است. 

در منابع به محل دفن هفده نفر از اين افراد اشاره  شده است. يازده نفر از ايشان 
در جوار اهل بيت:، دو نفر در جوار جناب عقيل، سه نفر در جوار پدرشان و يک 
نفر هم در رباط خودش، در مدينه دفن شده است. پنج نفر از دفن شدگان در جوار 
اهل  بيت: ســني هستند. پيکر سه نفر بعد از طواف کعبه و وقوف در عرفات به 
مدينه منتقل شده که همگي سني هستند. پيکر دو نفر از ايشان با استقبال اشراف و 
اهالي وارد شــهر شده که يک نفر از ايشان نسبت به اين انتقال وصيت کرده است. 
اين دو نفر نيز کساني هستند که براي حرمين و ساکنان و مجاوران آن پول و آذوقه 

ارسال مي کردند.

افرادي که پيکر آنها به مدينه منتقل  شده

بعد از جســت وجوي فراوان در کتاب هاي تاريخ اســالم، تاريخ مدينه، تراجم، 
طبقات و انســاب، افرادي را يافتيم که پيکر آنها به مدينه منتقل شده است. از آنجا 
که اين منابع تنها علما، اعيان يا افراد شــناخته  شده را نام مي برند، لذا تعداد افرادي 
که پيکر آنها به مدينه منتقل شده است، بيش از اين مقدار بوده و اسامي آنها جايي 
ثبت و ضبط نشده است. اسامي و شرح  حال مختصري از ايشان که بر اساس تاريخ 

وفات سامان  يافته، به شرح زير است:

مقداد )م32ق(

از سابقان در اســالم و صحابي پيامبر اعظم9  )ابن اثير، 1409 ، ج4، ص475( 
که در فاصلــه 4/5 کيلومتري مدينه در منطقه اي به نــام »ُجرف«  )خياري، 1419، 

ص344(، فوت کرده و پيکرش به مدينه منتقل شد.

مالک اشتر )م39ق(

سردار ســپاه اميرالمؤمنين7 که در راه مصر مســموم شد و به شهادت رسيد. 
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حموي )م626ق( قبر منســوب به او در بعلبــک را عاري از صحت مي داند. چون 
پيکر مالک را از قلزم، شهري در دهانه کانال سوئز  )حموي، 1995، ج4، ص388(، 
به مدينه برده و آنجا دفن نموده اند و قبرش در مدينه معروف و شناخته  شده است. 

 )همان، ج1، ص454(

سعيد بن زيد )م51ق(

پسرعموي خليفه دوم و شوهر خواهر او   )ابونعيم، 1422، ج1، ص152( و راوي 
حديث عشره مبشره که خودش را نيز جزو آنها ذکر مي کند.  )ابن  عبد البر، 1412، 
ج2، ص615( ســعيد در قصرش در وادي عقيق، حدود نه کيلومتري جنوب غربي 
مدينه  )حموي، 1995، ج4، ص139(، درگذشــت و بر دوش مردان به مدينه منتقل 

شد.  )ابن سعد، 1410، ج3، ص294(   

 سعد بن أبي وقاص )م55ق(

يکي از عشــره مبشره  )ابن عساکر، 1415، ج20، ص280( و عضو شوراي شش  
نفــره خليفه دوم که در قصرش در وادي عقيق  )يعقوبي، بي تا، ج2، ص237( فوت 
کرده  )آقشــهري، 2010، ج1، ص632( و بر دوش مردان به مدينه منتقل شد  )ابن 
عساکر، 1415، ج20، ص365( و در بقيع، در محلي که از قبل مشخص کرده بود، 

دفن شد.  )ابن شبه نميري، 1410، ج1، ص116(

ابوهريره )م58ق(

ابوهريره دوسي به صحابي جليل، حافظ الصحابة، مفتي و... توصيف شده است. 
 )ابن قانع بغدادي، 1424، ج2، ص794( او که در ســال هفتم هجري اســالم آورد 
 )صفدي، 1401، ج18، ص154(، در ميان اهل سنت جايگاه ويژه اي دارد.  )ابن  عبد 
البر، 1412، ج4، ص1771( وي در وادي عقيق درگذشــت و جنازه اش را بر دوش 

مردان به مدينه منتقل کردند.
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اسامة بن زيد )م54 يا 58ق(

فرمانده جيش موته به امر پيامبر9   )ابونعيم، 1422، ج1، ص219( که در ســال 
54 قمري يا 58 قمري  )ابومخرمه، 1428، ج1، ص365( در وادي ُقري حدود 350 
کيلومتري مدينه  )شــراب، 1411، ص224( و به نقلــي در ُجرف  )خياري، 1419، 

ص344( ُمرد و به مدينه منتقل شد.

سعيد بن العاص )م58ق(

شوهر خواهر مروان  )ابن عساکر، 1415، ج21، ص140( که همراه او از دفن امام 
حسن7 کنار پيامبر9، ممانعت نمود.  )ذهبي، 1413، ج4، ص229( سعيد در سال 
58 قمري  )فاسي، 1419، ج4، ص217( در قصرش در َعَرصه حدود 4/5 کيلومتري 
مدينــه  )مصعب بن عبداهلل، 1999، ص176( درگذشــت و طبق وصيتش بر دوش 

مردان به مدينه منتقل شد.  )ابن عساکر، 1415، ج21، ص141-140(

حسن مثنا )م97ق(

فرزند امام حســن7 و داماد امام حسين7، از مجروحان و اسيران کربال   )مفيد، 
1372، ج2، ص25( و از ائمه زيديه   )محلي، 1423، ج1، ص236( توسط سليمان بن 
عبدالملک )حک: 96-99ق( مسموم شد.   )ابن عنبة، 1417، ص92( او در خارج مدينه 

به شهادت رسيد و بر دوش مردان به مدينه منتقل شد.  )محلي، 1423، ج1، ص239(

امام باقر7 )م114ق(

برخالف شيعيان، برخي منابع اهل سنت معتقدند ايشان در روستايي به نام ُحميمه 
در اطراف بُلقاي شــام   )حازمي، بي تا، ص129( از دنيا رفته و پيکرشــان به مدينه 

منتقل شده است.  )ابن خلکان، بي تا، ج4، ص103و 174(

زيد بن الحسن )م120ق(

برخي منابع وي را فرزند حســن مثنا خوانده اند که صحيح نيست.  )محمدرضا 
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مامقاني، 1431، ج29، ص161( او فرزند امام حسن7 و متولي صدقات پيامبر9 
در مدينه بــوده  )ابن حجر عســقالني، 1425 ، ج3، ص406( که او را جليل القدر، 

کريم الطبع و کثيرالبر دانسته اند.

اسماعيل بن امام صادق7 )133ق(

بزرگ ترين فرزند ايشــان که او را بسيار دوســت مي داشتند. اسماعيل در زمان 
حيات پدرش در عريض، منطقه اي حدود چهار کيلومتري شــمال شرقي مدينه، از 

دنيا رفت و به مدينه منتقل شد.

عروة بن رويم )م144-125ق(

اهــل اردن  )ابــن عســاکر، 1415، ج40، ص228( و از راويان شــامي  )همان، 
ص234( که روايات زيادي نقل کرده   )ابن ســعد، 1410، ج7، ص320(، اما عموم 
آنها را مرسل دانســته اند. وي بين سال هاي 125-144   )ابن عساکر، 1415، ج40، 
ص233-237( در ذي ُخُشــب حدود 35 کيلومتري شمال مدينه  )البالدي، 1401، 
ج3، ص127( درگذشــت و جنازه او به مدينه منتقل گشت.  )ابن حجر عسقالني، 
1425، ج7، ص180( البته يک قول نيز او را درگذشــته شام مي داند.  )ابن عساکر، 

1415، ج40، ص236(

هارون بن العباس )م275ق(

محدث سني مذهب که در سال 275 قمري در ُرَويثه، حدود 92 کيلومتري مدينه  
 )البالدي، 1401، ج4، ص102(، وفات يافت و به مدينه منتقل شد.  )خطيب بغدادي، 

1417، ج14، ص27(

ابومحمد الحسيني )م363ق(

از نســل امام حسين7 و از همراهان و ياران کافور اخشيدي، از حاکمان مصر 
)حــک: 355-357ق(   )زامباور، 1400، ص144( که در برخي جنگ ها او را ياري 
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کرده است. وي در جعفريه در ســه کيلومتري بصره مسموم شده و فوت مي کند. 
جنــازه او بعد از دفــن در بصره به مدينه منتقل مي شــود.   )مقريزي، 1427، ج4، 

ص325-324(

ابن ِحنزابة )م391ق(

اهل بغداد، ســاکن مصر و محدث. پدرش وزير مقتدر باهلل عباسي )حک: 295 
-320ق(   )زامباور، 1400، ص3( بود و خودش نيز توسط کافور اخشيدي )حک: 
355 -357ق( به وزارت گمارده شــد.  )خطيب بغدادي، 1417، ج7، ص241( ابن 
حنزابــة که ذهبي او را »اإلمام الحافظ الثّقة، الوزير األکمل« خوانده   )ذهبي، 1427، 
ج12، ص436(، در مصــر وفــات يافت  )زرکلــي، 1989، ج2، ص126( و بنا به 
وصيتش به مدينه منتقل و آنجا مدفون شــد. او خانه اي در نزديکي مســجدالنبي 
خريد که نزديک ترين مکان به قبر شــريف بود و با هماهنگي اشراف وصيت کرد 
آنجا دفن شــود.  )صفدي، 1401، ج11، ص121( پس  از آنکه تابوت ابن ِحنزابة به 
حرمين منتقل شــد، اشراف مکه به استقبالش آمدند و پس از طواف کعبه و وقوف 
در عرفات، آن را به مدينه فرستادند و در همان منزل دفن نمودند.  )ابن کثير، 1407، 

ج11، ص329(

ابوعبداهلل القمي )م400ق(

از بزرگ ترين ســرمايه داران مصر و جامه دار ابوعلي المنصور، از خلفاي فاطمي 
)حک: 386-411ق(   )زامبــاور، 1400، ص144( بود که در راه مکه فوت کرده و 
بعد از انتقال به مدينه   )ذهبي، 1413، ج27، ص400( در جوار امام حسن7 دفن 

مي شود.  )ابن جوزي، 1412، ج15، ص73(

تنوخي )م419ق(

قاضي، محدث و اديب حنفي که در سال 419 قمري عازم حج شد و در وادي ُمّر 



هم
ه د

مار
ش

171 

رت
زيا

ج و 
ه ح

نام
ش

وه
پژ

13
99

    
ييز

پا

)مر الظهران( حدود 2/5 کيلومتري مکه  )بکري، 1403، ج4، ص1212( درگذشت و 
جنازه او به مدينه منتقل شد.  )ابن عساکر، 1415، ج57، ص90(                                

عبد الوهاب السيبي )م514ق(

قاضي شــافعي   )خطيب بغــدادي، 1417، ج16، ص242( و اديبي که در کنار 
منصب قضاوت، معلم و مؤدب فرزندان مستظهر باهلل عباسي )حک: 487-512ق( 
بود و با روي کار آمدن مسترشد باهلل )حک: 512-529ق(  )زامباور، 1400، ص4(، 
ناظر خزانه و وکيل او شــد. وي در بازگشت از حج و يک روز قبل از مدينه فوت 

کرد و جنازه آش را به مدينه انتقال دادند. 

جواد اصفهاني )م559ق(

محمد بن علي بن ابي منصور که به خاطر جود و بخشش هايش به جواد اصفهاني 
معروف شد.  )عامري حرضي، 1405، ص439( او در حکومت سيف  الدين غازي 
بن عماد الدين زنگي )حک: 541-544ق( بر موصل  به مقام وزارت رسيد و در اين 
دوران آثار خير زيادي در حرمين شــريفين از خود به يادگار گذاشــت که رساندن 
آب به عرفات، ســاخت ديوار مدينه، ترميم مسجدالنبي، بذل و بخشش هاي فراوان 
به اشــراف و فقراي حرمين، زهاد و متصوفه بغداد از آن جمله است.  )ابن خلکان، 
بي تــا، ج5، ص143-145( پس از مرگ غــازي، به خدمت قطب  الدين مودود بن 
عماد الدين زنگي )حک: 544-565ق( درآمد؛ اما در ســال 558 قمري، با حسادت 
درباريان در موصل زنداني شد و يک سال بعد همان جا از دنيا رفت و جمع زيادي 
از مردم و فقرا در نماز و تشــييع او شــرکت کردند. پس از چند سال جنازه اش به 
بغداد منتقل شد و بعد از اقامه نماز، با استقبال گسترده مردم مکه، به اين شهر انتقال 
يافت و بعد از طواف به دور کعبه، در شب عرفه، او را بر باالي جبل الرحمه بردند. 
پس  از آن نيز، تا زمان حضور جنازه در مکه، در حالي که کســي همراه جنازه مدام 
خيــرات او را براي مردم بازگو مي کرد، روزي چند نوبت او را طواف مي دادند، تا 
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اينکه جنازه به مدينه منتقل شد و بعد از طواف در روضه منوره، در بقيع  )صفدي، 
1401، ج4، ص161( و بنا به نقلي، در رباطي که خودش در نزديکي مزار پيامبر9 

ساخته بود، به خاک سپرده شد. )عامري حرضي، 1405، ص439(

شيرکوه بن شاذي، عموي صالح الدين ايوبي )م564ق(

با حمله صليبيان به مصر در سال 564 قمري، با لشگري از شام، به کمک فاطميان 
رفت  )ابن خلکان، بي تا، ج2، ص479( که پس از پيروزي، العاضد لدين اهلل، آخرين 
خليفه فاطمي )حک: 555-564ق(، بر او خلعت وزارت مي پوشاند؛ اما دو ماه بعد 
فوت کرده و در قاهره مدفون مي شود. مدتي بعد، برحسب وصيتش، جنازه او را به 

مدينه منتقل و در بقيع به خاک مي سپارند.

ايوب بن شاذي، پدر صالح الدين ايوبي )م568ق(

اهل َدِوين، شــهري نزديک تفليس  )حموي، 1995، ج2، ص491( و پدر صالح 
الدين ايوبي. پس  از آنکه در ســال 564 قمري پسرش در مصر به وزارت رسيد، او 
را به قاهره فراخواند. ايوب در سال 568 قمري در قاهره مرد و او را کنار برادرش 
شيرکوه دفن کردند. سپس در سال 580 قمري، صالح  الدين ايوبي آنها را به مدينه 

منتقل و در جوار حجره شريفه دفن مي کند.

علي بن جواد اصفهاني )م574ق(

اديب و فاضلي که مجد الدين ابن اثير جزري )م606ق( کاتب او بود. وي مدتي 
در موصل، وزير سيف  الدين غازي بن قطب  الدين مودود زنگي بود )حک: 566-

576ق( )ابن خلکان، بي تا، ج4، ص4-5( که در شهر ُدنيِسر در کردستان   )حموي، 
1995، ج2، ص478( نزديک مرز ترکيه  )»اســتان ماردين«، 2020( درگذشت و به 
موصل منتقل شــد. سپس او را به مدينه بردند و در تربت پدرش به خاک سپردند. 

 )ابن خلکان، بي تا، ج5، ص147-146(
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ابوبکر المراغي )م590ق(

از اعيان و متقدمين زمان خودش، قاضي مراغه و فردي ثروتمند که آثار خيري از 
خود بر جاي گذاشت.  )خطيب بغدادي، 1417، ج15، ص33( او را بعد از مرگش، 

از مراغه به مدينه منتقل و در رباطش، نزديک مسجدالنبي دفن کردند.

عبد الوهاب العريقي )م672ق(

منطقه اي از حجر يمن تحت امر او بود. وي فردي شــجاع و بخشــنده بود که 
کارهاي خير زيادي انجام مي داد. او در بازگشــت از سفر حج، يک مرحله1 بعد از 

مدينه از دنيا رفته و پيکرش به مدينه منتقل مي شود.

ابن البارزي )م683ق(

فقيه و اصولي اديب، قاضي شافعي و پسر قاضي حماه. وي عازم حج بوده که در 
تبوک، حدود 680 کيلومتري مدينه فوت کرده و پيکرش به اين شهر منتقل مي شود.

ابن نجيح )محمد الحراني( )م723ق(

فقيه و محدث حنبلي  )ابن عماد، بي تا، ج8، ص111( و مالزم و همراه ابن تيميه 
حراني )د. 728ق( که با او زنداني شد.  )ابن حجر عسقالني، 1414، ج3، ص444( 
وي در بازگشــت از حج، در وادي بني سالم، حدود شش کيلومتري جنوب مدينه، 
ُمرد  )ابواليمن  عليمي ، بي تا، ج2، ص470( و بر دوش مردان   )ابن رجب، بي تا، ج4، 
ص376( به مدينه منتقل شــد و پس از اقامه نماز ميت، در روضه نبوي او را شرق 

قبر عقيل دفن کردند.  )ابن کثير، 1407، ج14، ص110(

امير چوپان و پسرش )م728ق(

از اميران بزرگ و صاحب نام سالطين ايلخاني ]سلطان غازان )حک: 694ـ703ق( 
و سلطان محمد خدابنده )حک: 703ـ716ق([ که در عهد سلطان ابوسعيد ايلخاني 

1. مسافتي که مسافر در يک روز مي توانسته آن را طي نمايد.
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)حک: 716ـ736ق(، دوازده سال مهم ترين و اثرگذارترين شخصيت حکومت بود. 
در راه مصر و شــام و مکه بناهايي ساخته و خيرات بسياري کرده است. او طالي 
زيادي هزينه کرد تا آب را به مکه برســاند و پس  از آن تنها براي انتقال آب اجرت 
مي گرفتند و ديگر آب يک کاالي گران نبود. وي مدرسه زيبايي در مدينه ساخت تا 

محل دفنش گردد.  )صفدي، 1401، ج11، ص220(

والي هرات، او و پســرش خلوقان را در سال 728 قمري به قتل مي رساند.  )ابن 
فضل اهلل عمري، 1424، ج3، ص217( آنگاه دخترش، که در قباله سلطان ابوسعيد 
بــوده، آنها را تجهيز کــرده و همراه کاروان حج عراقي )رکــب العراقي( به مدينه 
مي فرســتد تا پس از طواف در مکه و وقوف در عرفات در مدرســه آش در مدينه 
دفن شــوند که با مخالفت ملک ناصر محمد بن قالوون )حک: 709-741ق( آنان 
را در بقيع دفن مي نمايند.  )صفدي، 1430، ج2، ص114( قبر امير چوپان تا مدت ها 

مشخص و معلوم بوده است.  )سمهودي، 2001، ج3، ص302(

ابوالفضل المطري )م826ق(

محدث و برادرزن شمس  الدين سخاوي، قاضي مالکي مدينه. مادرش خديجه، 
دختر قاضي علي زرندي اســت. در مسير بازگشت از حج درگذشت و پيکرش به 

مدينه منتقل شد.  )محمد بن عبد الرحمن سخاوي، بي تا، ج9، ص225(

ابن ساّلم )م829ق(

فقيه و محدث شافعي که عالوه بر تسلط بر کتب فقهي در نظم و نثر نيز مهارت 
داشــت. او در بازگشــت از حج مريض شد و در وادي بني ســالم، حدود شش 

کيلومتري جنوب مدينه، درگذشت و جنازه اش به مدينه منتقل شد.

محمد الکمال )م843ق(

محدث و فقيه. مادرش رقيه دختر شــيخ محمدتقي بن کازروني اســت. وي به 
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منطقه عوالي، حدود سه کيلومتري جنوب مدينه، رفته بود که کشته شد و پيکرش 
به مدينه انتقال يافت.

شهاب  الدين احمد خوالني )م846ق(

فقيــه و عالم يمني که در راه ســفر حج فوت کرده و پيکــرش به مدينه منتقل 
مي شود.  )البريهي، بي تا، ص150(

نظام  الدين خليفه

از اقطــاب صوفيه که براي او کراماتي نقل کرده انــد. وي در مکه هنگام طواف 
درگذشت و براي دفن به مدينه منتقل شد.   )ناشناخته، 1418، ص244-243(

ابن شدقم )م988ق(

عالــم فاضل و محدث جليل  القدر که پس از پدرش عالوه بر تدريس و تأليف 
مدتي نقابت ســادات مدينه را نيز بر عهده داشت.   )الشــدقمي الحسيني، 1423، 
ص98-100( او در ســفر به دکن هند از دنيا رفت و همان جا به خاک سپرده شد. 
آنگاه حســين اصغر، پســر کوچکش، با عمل به وصيت پدر، او را در جوار پدر و 

همسرش، در سمت شمال قبه اهل  بيت:، به خاک سپرد. 

محمد ندرخان ازبک )م1061ق(

از حاکمان سلســله هشــترخانيان )حک: 1009-1200ق( که بر بخش هايي از 
ماوراءالنهر حکم مي راندند.  )ســليمان، 1395، ص487( وي سال 1061 قمري به 
بهانه اينکه پير و فرتوت شده و آرزوي زيارت  خانه خدا دارد، حکومت را به سبحان 
قلي خان واگذار و به ســمت مکه حرکت کرد که در اثناي ســفر مريض شده و در 
سمنان فوت مي کند. جنازه او را بنا بر وصيتش، به مدينه منتقل و در بقيع کنار امام 

قلي خان دفن مي کنند.  )منشي، 1380، ص170-169(
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عبد العزيز خان ازبک )م1093ق(

از پادشــاهان سلســله هشــترخانيان )حک: 1057-1091ق(  )زامباور، 1400، 
ص408( که در سال 1093 قمري بعد از اداي حج به هند رفت و در بندر ُمخا ُمرد. 
چنــد ماهي همان جا مدفون بود؛ اما بنا بر وصيتش  )صنعاني، 1999، ج1، ص567( 
او را به مدينه منتقل و در بقيع، کنار امام قلي خان  )شمس بخارائي، 1377، ص41( 
و برادرش ندرمحمد دفن کردند. البته برخي وفات او را در مدينه گفته اند.  )منشي، 
1380، ص175-184( در ســال 1277 قمري، قبر او و برخي ديگر از پادشــاهان 

مدفون در بقيع گزارش  شده.  )عبد الرحمن سمرقندي، 1395، ص588(

شيخ احمد احسايي )م1241ق(

فقيه و فيلسوف شيعه  )آزاد کشميري، 1387، ج1، ص392( که در روستاي هديه، 
حدود 170 کيلومتري شــمال غرب مدينه، فوت کرده و پس از انتقال به مدينه، در 

پشت ديوار بقعه اهل  بيت: دفن  شد.

با عبود علوي مدني )م1274ق(

امام شافعيان در مسجد النبي و اهل سير و سلوک   )بکري صديقي، 1429، ج1، 
ص593( که در بئر عباس، حدود نود کيلومتري جنوب غربي مدينه، وفات يافته و 

جنازه آش به مدينه منتقل شد.  )حضراوي، 1996، ج1، ص435-434(

سيد حسين بهبهاني )م1300ق(

فقيه شيعي که در بازگشت از حج، در بئر درويش در 47 کيلومتري غرب مدينه 
 )البالدي، 1401، ج7، ص49(، توسط دزدان کشته شد و بعد از انتقال به مدينه، در 

جوار بقعه اهل  بيت: دفن گرديد.

همسر محمدصادق بيک )م1303ق(

محمدصادق پاشــا )نظامي ارشد مصري و مســئول مالي و توزيع  کننده هداياي 
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نقدي محمل مصري(  )زرکلي، 1989، ج6، ص161( همسرش در بازگشت از مدينه 
وفات مي يابد. صندوقي ساخته و او را داخل آن گذارده و بعد از انتقال به مدينه، در 

کنار قبه اهل  بيت: دفن مي کنند.  )صادق پاشا، 1999، ص229-228(

همسر ولي خان )م1309ق(

ولي خان، زائري شــيعه و ايراني است که همســرش در راه مدينه فوت مي کند 
و جنــازه او را بعد از انتقال به مدينه نزديک بيت  االحزان دفن مي کنند.  )بانو علويه 

کرماني، 1389، ص750(

عبد الجليل براده )م1326ق(

شــاعر مغربي االصل ساکن مدينه که در راه مدينه فوت کرد و پيکرش به مدينه 
منتقل شد.

سيد ميرزا حسن سبزواري )م1332ق(

عالمي فاضل و زاهد که در ســفر حج توسط دزدان بين مکه و مدينه   )البالدي، 
1403، ص108( کشــته شــد و پيکرش به مدينه منتقل گرديد.  )امين، 1403، ج5، 

ص22(

عبد الرؤوف الحناوي )م1397ق(

اديب و نويســنده ســوري که تا آخر عمر، در دانشکده اصول الدين و دانشکده 
علوم پرواز رياض به تدريس اشــتغال داشت . )يوســف، 1418، ص290( وي در 
بيمارســتاني در لندن از دنيا رفت و بنا بر وصيتش به مدينه منتقل شــد.  )يوسف، 

1422، ج1، ص289(

عيسي عبده ابراهيم )م1980م(

او که مورد توجه حســن البنا )م1949م(ـ  مؤسس اخوان المسلمين مصرـ  بود، 
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جواني آش را در اين حزب سپري کرد. وي از چهره هاي مؤثر در گسترش بانکداري 
اسالمي، و شناخته شــده در اين حوزه است. او در رياض، حدود 820 کيلومتري 

غرب مدينه، درگذشت و به مدينه منتقل شد.

شکري عمر )م1405ق(

اديب و استاد مشهور سوري که در سال هاي آخر عمرش، استاد دوره هاي عالي 
در دانشــگاه مدينه بود. وي در سوئيس درگذشت و جنازه اش به مدينه منتقل شد. 

 )يوسف، 1422، ج1، ص229-228(

سيدشرف الموسوي )م1409ق(

خطيب توانمند و واعظ شــهير کشورهاي حاشــيه خليج  فارس که در روستاي 
القاره، از توابع احساء )حدود 1150 کيلومتري غرب مدينه(، از دنيا رفت و پيکرش 

به مدينه منتقل شد.  )امين، 1408، ج6، ص179(

عايشه بنت طاهر سنبل )م1415ق(

او که از پدرش شيخ محمد طاهر سنبل روايت مي کرد، در جده وفات يافت و بنا 
بر وصيتش به مدينه منتقل و در مسجدالنبي برايش نماز ميت اقامه شد.

عبدالفتاح ابو غده )م1417ق(

محــدث و عالم حنفي که فقه حنفي، اصول فقه و فقه مقارن را در دانشــکده 
الهيات دانشــگاه دمشق تدريس مي کرد. در ســال 1385 قمري به دانشگاه ملک 
ســعود رياض رفت و حديث و علوم حديث تدريس کرد. وي در ســال 1417 
قمري در بيمارستان رياض درگذشت. پيکر او بنا بر وصيتش و با دستور وليعهد 
ســعودي، با هواپيماي اختصاصي به مدينه منتقل شــد.  )مرعشلي، 1427، ج2، 

ص1947-1945(
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حسن بن يحيي بن محمد حميدالدين )م1424ق(

عالمي زاهد و اهل ورع که دروس ديني را از عالمان صنعا فرا گرفت و خيرات 
زيادي از خود بر جاي گذاشــت. او در جده وفات يافت و به مدينه منتقل شــد.  

 )سراجي، بي تا، ص201(

جمع بندي

تعداد زياد جنازه هاي انتقال  يافته به مدينه در قرن هاي اول و دوم، نشــان  دهنده 
مقبوليت اين مســئله نزد صحابه و تابعين است. مجموعاً دوسوم افرادي که جنازه 
آنها به مدينه منتقل شده است، از اهل سنت هستند که در ميان آنها شافعي مذهبان 
بيشــترين نفرات را دارا هســتند. تعداد دوبرابري جنازه هاي اهل سنت نسبت به 
شيعيان، نشان  دهنده مقبوليت اين کار نزد آنان است. بررسي جايگاه اجتماعي افراد 
منتقل شــده به مدينه، حاکي از رواج گســترده اين موضوع در بين خواص جامعه 
اسالمي اســت؛ به  گونه اي که بيش از شصت درصد اينان کساني هستند که با فقه 
و حديث آشــنا بوده و در اين عرصه داراي جايگاه هســتند. در شرايطي که جنازه 
اقشار مختلف اهل سنت را به مدينه آورده اند، اما شيعيان منتقل شده به مدينه، همه 

از طبقه فقها هستند. 

بيشتر اين افراد در حال عزيمت به مکه يا مدينه يا در منزلشان وفات يافته اند. 
تنوع مبادي انتقال جنازه و خصوصًا انتقال از هند و اروپا نشــان مي دهد دفن در 
بقيع تا چه اندازه براي مســلمانان، به  خصوص اهل سنت، داراي اهميت بوده و 
به خاطر فضيلت و جايگاه بقيع، مشــقت و زحمــت جابجايي جنازه را به جان 
مي خريدند و آنها را بــه مدينه منتقل مي کردند. اين انتقال جنازه، که از مهم ترين 
ســرزمين هاي اســالمي صورت پذيرفته، به  نوعي از مقبوليت اين مسئله در آن 
کشــورها حکايت مي کند. وصيت به انتقال جنازه و عمل بر طبق آن نيز، شاهدي 
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ديگر بر مقبوليت اين کار است. 

از ســوي ديگر بيست درصد از اين افراد کنار بقعه اهل  بيت: دفن شده اند که 
نيمي از آنها از اهل ســنت هستند و اين نشان مي دهد که مقبره اهل  بيت: مورد 
توجه عموم مســلمانان بوده اســت. مردم حرمين قدردان کساني بوده اند که براي 
ايشان آذوقه و کمک مالي ارسال مي کردند. به  گونه اي که جنازه اين افراد، با استقبال 
اهالي وارد شهر مي شد و بعد از تشييع و اقامه نماز، آنها را در بقيع دفن مي کردند.

در مجموع، معرفي پنجاه نفر که جنازه آنها به مدينه منتقل شــده اســت، نشان 
مي دهــد انتقال جنازه به مدينه بين صحابه، تابعين، فقها و اهالي مدينه امري طبيعي 
و راجح بوده و اهل سنت، رغبت فراواني به اين موضوع داشته اند. کما اينکه اهالي 

مدينه نيز از انتقال اجساد اهل سنت به مدينه، بيشترين استقبال را کرده اند.
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جدول اسامي و مشخصات افرادي که پيکر آنها براي دفن به مدينه منتقل شده است

سال نامرديف
جايگاه مذهبگرايشوفات

مبدأ نسبتاجتماعي
انتقال

حالت 
وفات

نماز 
ميت

محل 
توضيحاتدفن

مقداد بن 
33االسود

_علوي

مدينهدر منزلجرفمدنيصحابي

والي 38مالک اشتر
در راه قلزمعراقاميرالمؤمنين

مصر

سعيد بن 
51زيد

عثماني

_

از عشره 
مبشره

مدني

وادي 
عقيق

در منزل

مدينه
سعد بن 

55ابي وقاص
کنار 
خانه 
عقيل

بنا بر وصيت 
و تعيين محل 

دفن

اسامه بن 
58زيد

صحابي

جرف

سعيد بن 
وادي _58العاص

بنا بر وصيتعرصه

وادي محدث_58ابوهريره
مدينهعقيق

97حسن مثنا

علوي

امامي

خارج امام زيديه
مدينه

؟ بقعه اهل حميمهامام شيعيان114امام باقر
 بيت:

زيد بن 
حاجر يا امام زيديهزيدي120الحسن

بطحاء

اسماعيل 
امام امامي133بن جعفر

عريضاسماعيليه
احتمااًل 

در منزل عروه بن 
144رويم

محدث؟؟سني

ذي اردن
خشب

هارون بن 
276العباس

؟؟

رويثه
رفت يا 
برگشت 

حج

ابو محمد 
در جنگجعفريهسيد حسينياسماعيليشيعه363الحسيني

محدث و ؟؟سني391ابن ِحنزابه
رباط در منزلمصرعراقيوزير

خودش

بنا بر وصيت 
/ تشييع 

با استقبال 
اشراف
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سال نامرديف
جايگاه مذهبگرايشوفات

مبدأ نسبتاجتماعي
انتقال

حالت 
وفات

نماز 
ميت

محل 
توضيحاتدفن

ابو عبداهلل 
اديب و ؟؟؟؟400القمي

بين مصر ؟؟سرمايه دار
و مکه

مسير حج

کنار امام 
حسن7

419تنوخي

سني

قاضي و حنفي
وادي مرسوريمحدث

عبدالوهاب 
قاضي و شافعي504السيبي

بازگشت ؟؟؟؟اديب
مدينهاز حج

جواد 
559اصفهاني

؟؟

وزير زنگيان 
موصلايرانيسلجوقي

در منزل

طواف

انتقال پس از 
دفن/ تشييع 

با استقبال 
اشراف

اسد الدين 
وزير 564شير کوه

فاطميان

قاهرهگرجستان

عموي 
صالح 
الدين 
ايوبي

انتقال بعد از 
دفن / بنا بر 

وصيت

ايوب بن 
از درباريان 568شاذي

فاطمي

پدر 
صالح 
الدين 
ايوبي

انتقال بعد از 
دفن

جالل 
الدين 

بن جواد 
اصفهاني

در تربت ؟؟دنيسر؟؟اديب و وزير574
پدرش

ابوبکر 
در منزلمراغهايرانيقاضي590المراغي

عبدالوهاب 
از اعيان 672العريقي

بازگشت ؟؟يمنيمن
از حج

ابن 
در مسير تبوکسوريقاضي و فقيهشافعي683البارزي

حج

ابن نجيح 
)محمد 

الحراني(
فقيه و حنبلي723

ترکيهمحدث
وادي 

بني 
سالم

بازگشت 
از حج

در 
روضه

شرق قبر 
عقيل

728امير چوپان

؟؟

وزير مغول

در مسير هراتمغول
جنگ

در 
مکه

نزديک 
ائمه

بعد از طواف 
کعبه و وقوف 

عرفات پسر امير 
وزير زاده728چوپان

ابوالفضل 
826المطري

شافعي

؟؟؟؟محدث

بازگشت 
از حج

829ابن سالم
فقيه و 
محدث

سوري
وادي 

بني 
سالم

محمد 
دريافت عواليمدني؟؟843الکمال

طلب

شهاب الدين 
احمد 

خوالني
در مسير ؟؟يمنفقيهزيديشيعه846

حج

نظام الدين 
در حال مکه؟؟قطب صوفيهصوفيسني؟؟خليفه

طواف
قبل از قرن 

دهم
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سال نامرديف
جايگاه مذهبگرايشوفات

مبدأ نسبتاجتماعي
انتقال

حالت 
وفات

نماز 
ميت

محل 
توضيحاتدفن

فقيه و اماميشيعه998ابن شدقم
بازديد دکنمدنيمحدث

اقوام
کنار اهل 

بيت

بنا بر وصيت 
/ انتقال بعد 

از دفن

محمد ندر 
1061خان ازبک

؟؟سني
پادشاه 
ماوراء 

النهر
افغاني

در مسير سمنان
حج

کنار 
پدرش

بنا بر وصيت
عبدالعزيز 
ديدار بندر مخا1093خان ازبک

شاه هند

کنار 
پدر و 

برادرش

شيخ احمد 
فقيه و اماميشيعه1241احسايي

کنار اهل مسير حجهديهاحسافيلسوف
بيت

باعبود 
يمن صوفيشافعيسني1274علوي

در مسير بئر عباس)احتمااًل(
مدينه

در 
روضه

سيد حسين 
بئر ايرانفقيهاماميشيعه1300بهبهاني

درويش
بازگشت 

از حج
کنار اهل 

بيت همسر 
؟؟سني1303صادق بيک

همسر 
نظامي 

ارشد
؟؟مصر

همسر ولي 
نزديک ايرانهمسر زائراماميشيعه1309خان

در مسير مدينه
مدينه

کنار بيت 
االحزان

عبدالجليل 
اديب و ؟؟سني1326براده

بين مکه مدنيشاعر
ومدينه

ميرزا حسن 
قبيله ايرانفقيهاماميشيعه1332سبزواري

حرب
بازگشت 

از حج

عبدالرؤوف 
1397الحناوي

استاد ؟؟سني
دانشگاه

لندنسوري

بيمارستان

بنا بر وصيت

عيسي عبده 
رياضمصر1400ابراهيم

سويسسوري1405شکري عمر

سيد شرف 
واعظ و اماميشيعه1409الموسوي

القاره احساخطيب
در منزل)احساء(

عايشه بنت 
1415طاهر

سني

جدهمدنيمحدث؟؟

در بيمارستان
روضه

بنا بر وصيت

عبدالفتاح 
فقيه و حنفي1417ابو غده

رياضسوريمحدث
بنا بر وصيت 

/ تشييع 
شده

حسن بن 
؟؟جدهيمنفقيهزيديشيعه1424يحيي



الم
اس

خ 
اري

ل ت
طو

در 
نه 

مدي
به 

زه 
جنا

ل  
تقا

ي ان
اس

شن
ونه 

گ

184 

منابع 
1. آزادکشميري،محمدعليبنمحمدصادق
)1387(.نجوم الســماء في تراجم العلماء 
)شرح حال علماي شيعه قرن هاي يازدهم و 
دوازدهم و سيزدهم هجري قمري(،مصحح
هاشــممحدث،تهــران،ســازمانتبليغات

اسامي،شركتچاپونشربينالملل.     
2. آقابزرگتهراني،محمدمحسن)1430(.
طبقات أعالم الشــيعة،بيــروت،دارإحياء

التراثالعربي.     
3. آقشهري،محمدبناحمدبنامين)2010(.
الروضة الفردوسية و الحضرة القدسية،محقق
قاسمالسامرائي،لندن،مؤسسةالفرقانللتراث

اإلسامي.     
4. ابناثير،عليبنمحمد)1409الف(.أسد 
الغابة في معرفة الصحابة،بيروت،دارالفکر.     
5.  ابنحبان،ابيحاتممحمد)1411(.السيرة
النبويةواخبارالخلفــاء،مصححعزيزبک،

بيروت،مؤسسةالکتبالثقافية.          
6. ابنحجرعسقاني،احمدبنعلي)1414(.
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،بيروت،

دارالجيل.     
تهذيــب  )1425الــف(. ـــــــــــــ .7

التهذيب،بيروت،دارصادر.
ــــــــــــ)بيتا(.فتح الباري شــرح  8.ـ

صحيح البخاري،قاهره،دارالبيانالعربي.
9. ابنخلکان،احمدبنمحمد)بيتا(.وفيات 
األعيــان و أنباء أبناء الزمان،محققاحســان

عباس،بيروت،دارالفکر.     
10. ابندبيثي،محمدبنســعيد)1427(.ذيل 
تاريخ مدينة السالم،محققبشارعوادمعروف،

بيروت،دارالغرباإلسامي.     
11. ابنرجــب،عبدالرحمنبناحمد)بيتا(.
طبقات الحنابلة،محمــدابنابييعلي،بيروت،

دارالمعرفة.     
12. ابنسعد،محمدبنسعد)1410(.الطبقات 
الکبري،محققمحمدعبدالقادرعطا،بيروت،

دارالکتبالعلمية.     
13. ابنشــبهنميــري،عمــر)1410(.تاريخ 
المدينة المنورة،مصححفهيممحمدشــلتوت،

)ج1ـ4(،قم،دارالفکر.     
14. ابنطولون،محمدبنعلي)بيتا(.القالئد 
الجوهرية في تاريخ الصالحية،مصححمحمد
احمددهمان،دمشق،مکتبالدراساتاإلسامية.     
15. ابنعبدالبر،يوســفبنعبداهلل)1412(.
دار بيروت، األصحاب، معرفة  في  االستيعاب 

الجيل.     
16. ابنعساکر،عليبنحسن)1415(.تاريخ 

مدينة دمشق،بيروت،دارالفکر.     
17. ابــنعمــاد،عبدالحيبناحمــد)بيتا(.
شذرات الذهب في أخبار من ذهب،بيروت،

دارابنکثير.     
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18. ابــنعنبة،احمدبنعلــي)1417(.عمدة 
الطالب في أنساب آل ابي طالب،قم،مؤسسة

أنصاريانللطباعةوالنشر.     
19. ابــنفرحون،عبداهللبــنمحمد)1427(.
تاريخ المدينة المنورة المسمي نصيحة المشاور 

و تعزية المجاور،قاهره،مکتبةالثقافةالدينية.     
20. ابنفضــلاهللعمري،احمدبنيحيي.1  

)1424(.مســالك األبصــار في ممالك 
األمصار،مصححينمسلممصطفيورؤوف

عمادعبدالسام،ابوظبي،المجمعالثقافي.     
21. ابنقانعبغدادي،عبدالباقي)1424(.معجم 
الصحابة،محققخليلابراهيمقوتاي،بيروت،

دارالفکر.     
22. ابنکثير،اسماعيلبنعمر)1407(.البداية 

و النهاية،بيروت،دارالفکر.     
23. ابــننجيم،زينالدين)بيتا(.البحر الرائق 

شرح كنز الدقائق،بيروت،دارالمعرفة.     
24. ابنجوزي،عبدالرحمنبنعلي)1412(.
المنتظم في تاريخ األمم و الملوک،بيروت،دار

الکتبالعلمية.     
25.ابواليمــنعليمي،عبــدالرحمنبنمحمد
)بيتــا(.الدّر المنضد في ذکر أصحاب اإلمام 
أحمد رضي اهلل عنه،محقــقعبدالرحمنبن

سليمانعثيمين،عربستان،مکتبةالتوبة.
26. ابومخرمه،طيببنعبداهلل)1428(.قالدة 
النحر في وفيات أعيان الدهر،محققينبوجمعه
عبدالقادرمکريوخالــدزواري،بيروت،دار

المنهاج.     
27. ابونعيم،احمدبنعبداهلل)1422(.معرفة 
الصحابة، محققين مسعد عبد الحميد سعدني 
و م ح م دح س ن  اس م اع ي ل ش اف ع ي ،بيروت،دار
الکتبالعلميه،منشوراتمحمدعليبيضون.     
28. ابيداود،ســليمانبناالشعث)1430(.
سنن أبي داود،محققينشعيباالرنؤوطو

قرهبللي،بيروت،دارالرسالةالعالمية.     
29. اســتانماردين)2020(.در ويکي پديا،

دانشنامهآزاد.     
30. البريهي،عبدالوهــاببنعبدالرحمن
)بيتا(.طبقات صلحاء اليمن،محققمحمد

الحبشيعبداهلل،صنعا،مکتبةاإلرشاد.     
31. البــادي،عاتقبنغيث)1403(.معجم 
قبائل الحجاز،مکةالمکرمة،دارمکةللنشــر

والتوزيع.     
32. البــادي،عاتقبنغيث)1401(.معجم 
معالم الحجاز،مکهمکرمه،دارمکةللنشرو

التوزيع.     
33. الشــدقميالحسيني،زينالدينبنعلي
)1423(.زهرة المقول في نسب ثاني فرعي 
الرســول،محققســيدمهديرجائي،قم،
کتابخانهعموميحضــرتآيتاهللالعظمي

مرعشينجفي=.      
34. الشربيني،محمدبناحمد)1415(.مغني 
المحتاج إلــي معرفة معاني ألفاظ المنهاج،

بيروت،دارالکتبالعلمية.     
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35. العثيميــن،محمدبنصالــح)1439(.
دروس و فتاوي من الحرمين الشــريفين،
قصيم،مؤسســةالشــيخمحمدبــنصالح

العثيمينالخيرية.     
36.ـــــــــــــ)1439(.التعليــق علي 
صحيح البخاري،قصيم،مؤسسةالشيخمحمد

بنصالحالعثيمينالخيرية.
37. الهاجري،يوســف)1411(.البقيع قصة 
تدمير آل ســعود،بيروت،مؤسســةالبقيع

الحياءالتراث.     
38. امين،ســيدحسن)1408(.مستدركات 
أعيــان الشــيعه،بيــروت،دارالتعــارف

للمطبوعات.     
39. امين،سيدمحسن)1403(.أعيان الشيعه،
محققسيدحسنامين،بيروت،دارالتعارف

للمطبوعات.     
40. اميني،عبدالحسين)1416(.الغدير في 
الكتاب و الســنة و األدب،قم،مرکزالغدير

للدراساتاإلسامية.     
41. اميني،محمدامين)1428(.بقيع الغرقد 

في دراسة شاملة،تهران،مشعر.     
42. بانوعلويهکرماني)1389(.روزنامه سفر 

حج،تهران،نشرعلم.     
43. بخــاري،محمدبناســماعيل)بيتا(.
صحيح بخاري،بيروت،شرکةداراألرقمبن

أبياألرقم.     
44. برتون،ريچاردف)بيتا(.رحلة بيرتون 

الي مصر و الحجاز،محققعبدالرحمنعبداهلل
الشيخ،قاهره،الهيئةالمصريةالعامةللکتاب.     

45. بکريصديقي،عبدالستاربنعبدالوهاب
)1429(.فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء 
أوائــل القرن الثالث عشــر و التوالي،محقق

عبدالملکدهيش،مکةالمکرمة.  
46. بکري،عبــداهللبنعبدالعزيــز)1403(.
معجم ما استعجم من أسماء البالد و المواضع 

)ج۱ـ4(،بيروت،عالمالکتب.     
47. تبريــزي،عليبنموســي)1414(.مرآة 
الكتب،محققينمحمدعليحائريوصدرايي
خويي،قــم،کتابخانهعموميحضرتآيتاهلل

العظميمرعشينجفي=.     
48. حاتمعمرطهومحمدانورالبکري)1424(.

بقيع الغرقد،مدينهمنوره،مکتبةالحلبي.     
49. حازمي،محمدبنموسي)بيتا(.األماکن أو 

ما اتفق لفظه و افترق مسماه من األمکنة     .
50. حضــراوي،احمدبنمحمد)1996(.نزهة 
الفکر فيما مضي من الحوادث و العبر في تراجم 
رجال القرن الثاني عشــر و الثالث عشر قطعة 
منه،محققمحمدمصري،دمشــق،جمهورية

العربيةالسورية،منشوراتوزارةالثقافة.     
51. حمــوي،ياقوتبنعبداهلل)1995(.معجم 

البلدان،بيروت،دارصادر.     
52.  خزرجي،عليبنحســن)1430(.العقد 
الفاخر الحســن في طبقات أکابر أهل اليمن،
مصححيــنعبداهللبنقايدعبــادي،مباركبن
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محمددوســري،عليعبداهللصالحالوصابي،و
جميلاحمدسعداألشــول،صنعا،مکتبةالجيل

الجديد.          
53. خطيــببغدادي،احمدبــنعلي)1417(.
تاريخ بغداد،أو،مدينةالســام،محققمصطفي
عبدالقــادرعطا،بيــروت،دارالکتــبالعلميه،

منشوراتمحمدعليبيضون.     
54. خياري،احمدياسين)1419(.تاريخ معالم 
المدينة المنورة قديمــا و حديثا،رياض،دارة

الملکعبدالعزيز.     
55. د.عيســيعبدةإبراهيــم،)بيتا(.مجموعة 
بازيابي والمالية، الشرعية  لإلستشارات  الرقابة 
29فروردين2019،ازد.عيســيعبدةإبراهيم

     .http://www.raqaba.net
56. دولتشــين،عبــدالعزيــز)1428(.الرحلة 

السرية،بيروت،الدارالعربيةللموسوعات.     
57. ذهبي،محمدبناحمد)1427(.سير أعالم 

النبالء،قاهره،دارالحديث.     
58. ذهبــي،محمدبناحمــد)1413(.تاريخ 
االســالم و وفيات المشاهير و األعالم،محقق
عمرعبدالســامتدمري،بيــروت،دارالکتاب

العربي.     
59. زامباور)1400(.معجم االنساب و االسرات 
الحاکمة في التاريخ االســالمي،محققينزکي
محمدحسنبکوحسناحمدمحمود،بيروت،

دارالرائدالعربي.     
60. زرکلي،خيرالدين)1989(.األعالم: قاموس 

تراجم ألشهر الرجال و النساء من العرب و 
المستعربين و المستشرقين،بيروت،دارالعلم

للمايين.     
61. ســبکي،عبدالوهاببــنعلي)بيتا(.
طبقــات الشــافعية الکبــري،محققيــن
محمودمحمدطناحيوعبدالفتاحمحمدحلو،

قاهره،داراحياءالکتبالعربيه.     
62. ســخاوي،عليبناحمد)بيتا(.تحفة 
األحباب و بغيــة الطالب،قاهــره،مکتبة

الکلياتاألزهرية.     
63. سخاوي،محمدبنعبدالرحمن)بيتا(.
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،بيروت،دار

مکتبةالحياة.     
64.ـــــــــــ)2009(.التحفة اللطيفة في 
تاريخ المدينة الشــريفة،مدينهمنوره،مرکز

بحوثودراساتالمدينةالمنورة.
65. سراجي،قاســمبنحسن)بيتا(.روائع 
البحوث في تاريخ مدينــة حوث،المکتبة

الشاملة.     
66. سليمان)1395(.دولت ها و سلسله هاي 
حاکــم بر قلمرو اســالم،مترجــمصادق

سجادي،تهران،رايزنکتاب.     
67. سمرقندي،عبدالرحمن)1395(.ارکان 

الحج و مسافة الطريق،قم،نشرمؤرخ.     
68. ســمرقندي،محمدبنحسين)1418(.
تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلي عبداهلل 
و أبي طالب،محققانسکتبيحسني،مدينه
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منوره،دارالمجتبي.     
69. ســمهودي،نورالديــنعليبــنعبداهلل
)2001(.وفاء الوفــا باخبار دار المصطفي،
محقققاسمالسامرائي،لندن،مؤسسةالفرقان

للتراثاإلسامي.     
70. سنوسي،محمد)1401(.الرحلة الحجازية،
مصححعليالشنوفي،الشرکةالتونسيةللتوزيع.     
71. شــراب،محمدمحمدحســن)1411(.
المعالم األثيرة في السنة و السيرة،بيروت،دار

الشامية.     
72. شــماع،عمــربناحمد)بيتــا(.القبس 
الحاوي لغرر ضوء السخاوي،محققينحسن
اسماعيلمروهوخلدونحسنمروه،بيروت،

دارصادر.     
73. شــمسبخارائي)1377(.تاريخ بخارا،
خوقندوکاشغر،تهران،مرکزپژوهشيميراث

مکتوب.     
74. صادقپاشــا)1999(.کوکب الحج في 
سفر المحمل بحرا وسيره برا،مصححمحمد

همامفکري،بيروت،بدرللنشروالتوزيع.     
75. صالحالســامة،منصور)1438(.االصا بة 
فيمن  دفن  با لبقيع  من  الصحا بة ،مدينهمنوره،

داراالماممسلمللنشروالتوزيع.     
76. صفدي،خليلبنايبــک)1430(.أعيان 
العصر و أعوان النصر،بيــروت،دارالکتب

العلميه،منشوراتمحمدعليبيضون.     
77.ـــــــــــــ)1401(.الوافي بالوفيات،

محققهلموتريتر،بيروت،دارالنشــرفرانز
شتاينر.

78. صنعاني،يوسفبنيحيي)1999(.نسمة 
الســحر بذکر َمن تشيع و شعر،محققکامل

سلمانجبوري،بيروت،دارالمورخالعربي.     
79. ضامنبنشــدقم)1378(.تحفة األزهار 
و زالل األنهار في نسب ابناء األئمة األطهار 
عليهم صلوات الملک الغفار،تهران،کتابخانه

تخصصيتاريخاساموايران.     
80. طبرســي،فضلبنحسن)1376(.إعالم 
الوري بأعالم الهــدي )ط - الحديثة(،قم،

مؤسسةآلالبيت: إلحياءالتراث.     
81. عامريحرضي،يحييبنابيبکر)1405(.
الزمان في وفيــات األعيان،مصحح غربال 

محمدناجيعمر،دمشق،دارالخير.     
82. عــوضالجزيري،عبدالرحمنبنمحمد
)1424(.الفقه علي المذاهب األربعة،بيروت،

دارالکتبالعلمية.     
83. غيتابي،محمودبناحمد)1420(.البناية 

شرح الهداية،بيروت،دارالکتبالعلمية.     
84. فاســي،محمدبناحمــد)1419(.العقد 
الثمين في تاريــخ البلد األمين،محققاحمد

عطا،بيروت،دارالکتبالعلمية.     
85. قفطــي،عليبنيوســف)1424(.إنباه 
الرواة علي أنباه النحاة،محققمحمدابوالفضل

ابراهيم،بيروت،المکتبةالعصرية.     
86. مامقاني،محمدرضا)1431(.تنقيح المقال 
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في علم الرجال،محققمحيالدينمامقاني،قم،
مؤسسةآلالبيت:الحياءالتراث.     

87. محلي،حميــدبناحمد)1423(.الحدائق 
الورديــة في مناقب األئمــة الزيدية،مصحح

مرتضيبنزيدمحطوري،صنعا،مکتبةبدر.     
88. مرعشلي،يوسفعبدالرحمن)1427(.نثر 
الجواهر و الدرر في علماء القرن الرابع عشر،

بيروت،دارالمعرفة.     
89. مصعببنعبداهلل)1999(.كتاب نســب 
قريش،مصححلوي،پرووانســال،اواريســت،

قاهره،دارالمعارف.     
90. مفيد،محمدبنمحمد)1372(.اإلرشــاد 
في معرفة حجــج اهلل علي العباد،قم،المؤتمر

العالميأللفيةالشيخالمفيد.     
91. مقريزي،احمدبــنعلي)1427(.المقفي 
الكبير،محققمحمديعاوي،بيروت،دارالغرب

اإلسامي.     
92. منشي،محمديوسف)1380(.تذکره مقيم 
خاني،مصححفرشــتهصرافان،تهران،ميراث

مکتوب.     
93. ناشناخته)1418(.تذكره بغراخاني )تذكره 
مشايخ اويسيه(،محققمحمدمنيرعالم،اسام

آباد،مرکزتحقيقاتفارسيايرانوپاکستان.     
94. ناشــناس)بيتا(.الروضة المستطابة فيمن 
دفــن بالبقيع من الصحابة،محقــقعادلعبد

المنعمابوالعباس،مدينهمنوره،مکتبةالثقافة.     
95.  نجمــي،محمدصادق)1386(.تاريخ حرم 

ائمــه بقيع و آثار ديگــر در مدينه منوره،
تهران،مشعر.          

96. نوايي،علياکبر)1394(.آرميدگان در 
قبرستان بقيع،تهران،نشرمشعر.     

97. واثقي،حســين)1439(.اعالم المدينة 
المنورة من بني شدقم و غيره،قم،مؤلف.     

98. يعقوبي،احمدبناسحاق)بيتا(.تاريخ 
اليعقوبي،بيروت،دارصادر.     

99. يوســف،محمــدخيــر)1422(.تتمة 
األعالم للزركلي،بيروت،دارابنحزم.     

تكملة معجم  100.ـــــــــــــ)1418(.
المؤلفين،بيروت،دارابنحزم.    


