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BaqīBaqīBaqīBaqīʿ Graveyard Queriesʿ Graveyard Queriesʿ Graveyard Queriesʿ Graveyard Queries    

QuestionQuestionQuestionQuestion    

Has the blessed graveyard of Madīnah been called Jannat al-Baqīʿ in the aḥādīth? Are there 

any non-Muslims buried there? Who was the first companion to be buried there? 

6 

AnswerAnswerAnswerAnswer    

(1)(1)(1)(1) The graveyard is referred to Baqīʿ or Baqīʿ al-Garqad (garden of lycium trees) in ḥadīths. 

This is because the area was home to lycium trees before it was made into a graveyard. We 

have not come across any ḥadīth that refers to the graveyard as Jannat al-Baqīʿ. Neither have 

we come across this term in the statements of the pious predecessors or the books of ḥadīth 

and jurisprudence. Some scholars of the recent past have used this term (al-ʿArf al-Shadhī, 1: 

227; 2: 342; Nuzhat al-Khawāṭir, 8: 1260). We are not aware of the specific reason behind this 

name. However, the following reasons perhaps explain the rationale: 

1)1)1)1) Many companions of the Prophet  are buried here who shall all enter Paradise. It is 

suggested that approximately ten thousand companions are buried here (Manāsik 

Mullā ʿAlī al-Qārī, p. 730; Ḥāshiyah al-Ṭaḥṭāwī ʿalā Marāqī al-Falāḥ, p. 750). This has also 

been narrated from Imam Mālik ibn Anas (d. 179/795) (Wafāʾ al-Wafāʾ, 3: 100; al-

Mawāhib al-Ladunniyyah, 12: 262). 

2)2)2)2) A ḥadīth attributed to the Prophet states, “On the day of Qiyāmah, seventy 

thousand people will be resurrected from it, with appearance similar to the full moon 

at night, they will enter Paradise without any reckoning.” This ḥadīth is weak. 

3)3)3)3) Another narration states, “Ḥajūn (the Muʿallā graveyard in Makkah) and Baqīʿ will be 

taken by its sides and disseminated in Paradise, and they are the graveyards of 

Makkah and Madīnah.” This is perhaps why the Muʿallā graveyard is also referred to 

by some as Jannat al-Muʿallā. However, this narration is fabricated and has no basis as 

affirmed by Mullā ʿAlī al-Qārī (d. 1014/1605) and other experts.  

4)4)4)4) The Prophet said, as reported in a ṣaḥīḥ (sound) ḥadīth, “Whoever is able to die in 

Madīnah, he should die there, for I will intercede on behalf of anyone who dies there” 

(Sunan al-Tirmidhī, 3917). The intercession of the Prophet for believers shall provide 
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such people entry into Paradise, and generally those who pass away in Madīnah are 

buried in Baqīʿ. 

5)5)5)5) The Prophet  would regularly visit Baqīʿ at night and supplicate: “O Allah, forgive 

the inhabitants of Baqīʿ al-Garqad” (Ṣaḥīḥ Muslim, 974). This supplication of the 

Prophet  shall provide its inhabitants entry into Paradise in Shāʾ Allah.   

(2)(2)(2)(2) The Baqīʿ graveyard is the resting place for Muslims. It was selected by the Prophet  nine 

months after his migration to the blessed city of Madīnah and since then the graveyard has 

served as the cemetery for Muslims. Historical reports affirm that the Jewish people in 

Madīnah had their own graveyard and the Baqīʿ graveyard was selected in the Prophetic era 

for Muslims. However, it is highly probable that the hypocrites in the time of the Prophet , 

who were not Muslims, were buried in this graveyard. This affirms that passing away in the 

blessed city of Madīnah does not necessitate Paradise and salvation in the hereafter, 

notwithstanding the virtue of Muslims passing away in the blessed city of Madīnah.  

(3)(3)(3)(3) The scholars have two views regarding the first companion to be buried in the Baqīʿ 

graveyard: ʿUthmān ibn Maẓʿūn  (d. 2/624)or Asʿad ibn Zurārah  (d. 1/623). Based on the 

dates of death, the stronger view is that Asʿad ibn Zurārah  was the first companion to be 

buried in Baqīʿ whilst ʿUthmān ibn Maẓʿūn  was the first from among the migrants from 

Makkah to be buried here.     

 ملن ٔاشفع فٕاين هبا فلميت +ملدينة ميوت ٔان اسـتطاع من وسمل: عليه هللا صىل هللا رسول قال ريض هللا عهنام قال معر عبد هللا بن عن

) ، ٥۸٤۲) والزبار (٥۸۱۷و  ٥٤۳۷) ؤامحد (۳۲٤۲۱) وابن ٔايب شيبة (۳۱۱۲) وابن ماجه (۳۹۱۷هبا ، رواه الرتمذي ( ميوت

) من رواية صفية بنت ٔايب عبيد وحصحه ابن حبان ٤۲۷۱) ، ورواه النسايئ يف السنن الكربی (۳۷٤۱وحصحه الرتمذي وابن حبان (

هللا عنه قال: اللهم ارزقين شهادة يف سبي` واجعل مويت يف ب] حبيبك ، رواه البخاري  ويف الباب عن معر ريض،  )۳۷٤۲(

 بئس فقال: القرب ، يف رجل فاطلع +ملدينة ، حيفر وقرب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل جالسا ) ، وعن حيىي بن سعيد قال: اكن۱۸۹۰(

 يف القتل ٔاردت ٕامنا هللا ، رسول v هذا ٔارد مل ٕاين الرجل: فقال قلت ، ما بئس: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فقال املؤمن ، مضجع

 مهنا هبا قربي يكون ٔان ٕايل ٔاحب يه بقعة أالرض عىل ما هللا ، سبيل يف للقتل مثل ال: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فقال هللا ، سبيل

  ).۱٦۷۸مرات ، رواه ما� ( ، ثالث

مل و :لثالثون)ث الثاين وا، احلدي(خمطوط وسمل هعلي االٔمني صىل هللا حب النيب تاب أالربعني يفك  يف هعن هللا اقال العبد الضعيف عف

 هللا يضر ةؤان الصحاب ،اهب يسـتلزم ا�فن ةاملنور ةن املوت +ملدينأ ٕاال الغرقد  بقيع ةمبقرب  ا�فن فضل خبصوص حصيح حديثعىل  ٔاطلع

 ٔاهنا عائشة عن) ۹۷٤( مسمل روی .اهل ه الٔ  املغفرة ودعاء اوسمل زvرهت هعلي صىل هللا وثبتت عن رسول هللا .اهبدفنوا  ةم وصلحاء أالمعهن

: فيقول البقيع ٕاىل ليلال  آخر من خيرج وسمل عليه هللا صىل هللا رسول من ليلهتا اكن لكام وسمل عليه هللا صىل هللا رسول اكن: قالت

 مكروی احلاو  .الغرقد بقيع ٔالهل اغفر اللهم ،الحقون بمك هللا شاء ٕان وٕا® ،مؤجلون غدا توعدون ما ؤا»مك مؤمنني قوم دار عليمك السالم

 قيس ٔام عن) ۹۱: ١( النبوية ةاملدين ٔاخبار يف ة) ومعر بن شـب۱۸۱: ٢٥بري (ك ال  يف والطرباين) ۱۷٤۰( ) ؤابوداود الطياليس٦۹۳٤(
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قلت:  .قيس ٔام v فقال: .الغرقد بقيعال  ـی ٕاىلانهت  حىت ةاملدين كةس يف اها آخذا بيدخرج هب وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔان حمصن بنت

 القمر لي½ ةبصور ةميوم القيا ٔالفا سـبعون امهن يبعثقال:  .قلت: نعم v رسول هللا ؟ةاملقرب  هذهقال: ٔاترين  .v رسول هللا كوسعدي كلبي

قال  .عاكشة هبا سـبقكفقال:  ؤا®؟ :فقال آخر فقام .؟ قال: ؤانتفقال: ؤا® v رسول هللا ةشاكع فقام .حساب بغري اجلنة يدخلونالبدر 

 ختصيص ففيه قيس ٔام حديث ثبت ٕان): ٤۱۳: ١١وقال احلافظ ابن جحر ( .ـیانهت  ،همن مل ٔاعرف هفيو  ،الطرباين هروا): ۱۳: ٤( ييمثه ال 

   .ـیانهت  ،ٔاعمل وهللا ،املدينة ٔالهل عظمية مزية ويه ،أالمة هذه من البقيع يف دفن مبن آخر

لزيلعي فقال ا ،واملدينة مكة مقرب» وهام اجلنة يف وينرثان بأطرافهام يؤخذ والبقيع احلجون: )٣٨٩: ١يف الكشاف ( يالزخمرش  هؤاما ما ٔاورد

 عيلو  )۳۰۱ ـص( ةاملقاصد احلسـن يف يسخاو ال  هحاكو فقال: مل ٔاجده. احلافظ ابن جحر  هوتبع ، انهتـى.): غريب جدا١٩٩: ١يف خترجيه (

 هاكوح ،ٔاصل ): ال يعرف ۹۲Ö ـصاحلديث املوضوع ( ةمعرف املصنوع يف يف يوÔا قال القار  .)۱۸٤ ـص( ةاالٔرسار املرفوع يف يالقار 

 .تاب االٔربعنيك ـی من انهت  .)۱۱۳ ـص( اÙموعة الفوائد يف الشواكين هوافقو  ،هؤاقر ) ٣٥١: ١( العجلوين

   ٔاول من دفن +لبقيع: العلامء يفاختلف مث 

 ة) عن محمد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرار ۹٦: ۱( ةالنبوي ةٔاخبار املدين يف ةروی ابن شـبو الراحج ، ه، و  ةفقيل: ٔاسعد بن زرار  ))))۱۱۱۱((((

وروی ابن سعد عىل اجلنائز ،  ةصال ن قبل ذ�ك+لبقيع ، ومل ي ه، ودفن ةٔابو ٔامام ةمن أالنصار ٔاسعد بن زرار  ةقال: ٔاول ميت +ملدين

ر بن محمد بن معرو بن حزم قال: ٔاول من دفن +لبقيع ٔاسعد بن كب بن ٔايب ٕاىل عبد هللا هبسـند يعن الواقد) ٤۸٥۷ (مكواحلا) ٤٥۹: ۳(

وروی ـی ، مظعون ، انهت  اجرون يقولون: ٔاول من دفن +لبقيع عàن بنهذا قول االٔنصار ، وامل ه: يقال الواقدزاد عند ابن سعد: ،  ةزرار 

ومسجد  ةجر هر من ال هٔاش  ةشوال عىل رٔاس تسع يف ةالرجال قال: مات ٔاسعد بن زرار  عن ابن ٔايب ي) من طريق الواقد٤۸٥۷ (مكاحلا

 يف ةإالصاب احلافظ ابن جحر يف هاكوح،  يبهاÔ هت عنكوسقبل بدر ، احلديث ،  وسمل يبىن يومئذ وذ� هعلي صىل هللا رسول هللا

بعد  ةٔاول من مات من الصحاب هٔان : بلغينيشوال ، قال البغو  يف ن ذ�اكر ابن ٕاحساق: ك: وذوقال )۲۰۸: ۱( ةٔاسعد بن زرار  ةترمج

 ةحيا مات يف هوالتوارخي عىل ٔان يل املغاز هوسمل ، وقال بعد ٔاسطر: وقد اتفق أ  هعلي صىل هللا النيب هٔاول ميت صىل علي هؤان ةجر هال 

،  ـیو ٔاول من دفن +لبقيع من املسلمني ، انهت ه): و ۱۳٦: ۱الثقات ( وقال ابن عبد الرب يفـی ، وسمل قبل بدر ، انهت  هعلي صىل هللا النيب

  .)۱۷٦: ۱( ةاللطيف ةموضع من التحف يف يوالسخاو ) ۲۸۰: ۱( ةالصحاب ةمعرفموضع من  ذا جری ٔابو نعمي يفهوعىل 

عàن  `هن البقيع غرقدا فلام اكبن موىس قال:  ة) عن قدام۱۰۰: ۱( ةابن شـبروی وقيل: ٔاول من دفن +لبقيع عàن بن مظعون ،  ))))۲۲۲۲((((

ن عàن بن اكخمزوم يدعی معر قال:  عن شـيخ من بين ة) عن احلسن بن عامر ۱۰۱: ۱، وروی ( هبن مظعون دفن +لبقيع وقطع الغرقد من

: ۳وروی ابن سعد (احلديث ، ؟ قال: +لبقيع ، هٔاين ندفن اجرين فقالوا: v رسول هللاهمن ٔاول من مات من امل  هعن هللا مظعون ريض

 صىل هللا رسول اكن: قال عنه هللا ريض ٔابيه عن رافع ٔايب بن هللا عبيد عن واللفظ Ö )٤۸٦۷( كاملسـتدر   يفمكاحلا ه) ومن طريق۳۰۳

 ، البقيع يعين ، املوضع هبذا ٔامرت: قال مث ، ؤاطرافها املدينة نواñ طلب قد فاكن ، فهيا يدفنون مقربة ٔالحصابه ير»د وسمل واÖٓ عليه هللا

 عند جحرا هللا رسول فوضع،  عنه هللا ريض مظعون بن عàن هناك قرب من ٔاول واكن ، الغرقد نباته ٔاكرث واكن ، اخلبخبة بقيع يقال واكن

: يبه، قال اÔ مظعون بن عàن فرطنا عند: فيقول ندفنه؟ ٔاين هللا رسول v: قيل بعده املهاجر مات ٕاذا واكن ، فرطنا قرب هذا :وقال رٔاسه

 ةمعرف نعمي يف ؤابو) ۱۷۷: ۱بري (ك التارخي ال  يف يوالبخار ) ۳٦۰۲۳( ةشيب وابن ٔايب) ۱۱۳: ۱وروی ابن سعد (،  ـی، انهت  هوا هسـند

طالب قال: ٔاول من دفن +لبقيع عàن بن مظعون ،  بن ٔايب عن عيل) ٤۱۷: ٥٤»رخي دمشق ( ر يفكوابن عسا) ۱۹٥٦: ٤( ةالصحاب

عن املطلب بن عبد  ه) حنو ۳٥۹۱۷( ةشيب ، وروی ابن ٔايب ةبن عامر بن ربيع عن عبد هللا ه) حنو ۳۰٤: ۳وروی ابن سعد (احلديث ، 

ذيب االٔسامء واللغات هت يف يالنووذا جری هوعىل ،  يمصعب الزبري ) عن õ۳ :۱۰٥٥ستيعاب ( ابن الرب يف هاكوحبن حنطب ،  هللا
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) ۱٥٤: ۱السري ( يف يبه) وا۱٤۱۱Ô: ٤( ةاكرشح املش يف ) والطييب۹۲و  ۸۷ٕاحتاف الزائر (صـ  ر يفكؤابو المين بن عسا) ۳۲٦: ۱(

 امم يف) وابن اهل۱۱۸: ۹الفتح ( وابن جحر يف) ۱۹٥٦: ٤( ةالصحاب ةموضع من معرف ٔابو نعمي يفو ) ۹٥: ۳اج (هالنجم الو  يف يوا�مري 

): ۱۱۸: ۹الفتح ( قال ابن جحر يف،  مهوغري) ۲٥۱: ۲و  ٤۳: ۱( ةاللطيف ةموضعني من التحف يف يوالسخاو ) ۱۸۳: ۳(القدير فتح 

ذا ٔاول من ه): وعàن ۱۸۳: ۳امم (ـی ، وقال ابن اهلو ٔاول من دفن +لبقيع ، انهت هو ،  ةجر هاثنتني من ال  ةسـن ةاحلج يذ يف هنت وفاتاكو 

  .ـی، انهت  ةجر هرا من ال هشعبان عىل رٔاس ثالثني ش  دفن +لبقيع يف

بدرا  هودهبعد ش  : تويف)۱۳٤: ۲رشح املوطٔا ( يف الزرقاين هوتبع )۳۸۲: ٤عàن بن مظعون ( ةترمج إالصابة يف يفابن جحر قال احلافظ و 

و هر ابن جح هر كذ يذا اÔهو ـی ، م ، انهت +لبقيع مهن ناجرين ؤاول من دفهمن امل  ةمن مات +ملدينو ٔاول ه، و  ةجر همن ال  ةالثاني ةالسـن يف

ن ٔاول من دفن +لبقيع اكواملسجد يبىن ، ف ة: ومات ٔاسعد بن زرار )۲۰۹: ۱وفاء الوفاء ( ر يفكذ يودهجيمع بني القولني ، مث رٔايت السم 

 ةاحللبي ةالسري  يف ه، وحنو  ـیاجرين مجعا بني القولني ، انهت همن امل  هعàن بن مظعون ٔاول من دفن بذا يعمل ٔان همن املسلمني ، قلت: ومن 

)۱ :۲۷٤(.    

نت اكع البقي ةـی ، مفقرب ، انهت  بكوكحش  يقال Ö ةحائط +ملدين  يفمهنوا يدفنون مو»اكود ) ٔان الهي٤۱۲: ٤( ه»رخي يف ير الطرب كوذ

بن سلول  بن ٔايب عبد هللاك وسمل  هعلي صىل هللا عرص النيب ر ٔان املنافقني يفهالظا، و  اني هبكترصحي دفن املرش ومل ٔار ،  ةللمسلمني خاص

 رسول ٕاىل هللا عبد بن هللا عبد ابنه جاء ٔايب بن هللا عبد تويف ملا :قال عهنام هللا ريض معر ابن عن) ٤٦۷۰( يا ، روی البخار دفنوا هب

 وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فقام،  عليه يصيل ٔان ساÖٔ مث،  فأعطاه ٔا+ه فيه يكفن مقيصه يعطيه ٔان فساÖٔ وسمل عليه هللا صىل هللا

 فقال،  عليه تصيل ٔان ربك هناك وقد عليه تصيل :هللا رسول v فقال وسمل عليه هللا صىل هللا رسول بثوب فأخذ معر فقام،  عليه ليصيل

،  السـبعني عىل وسأزيده مرة سـبعني هلم تسـتغفر ٕان هلم تسـتغفر ال ٔاو هلم اسـتغفر :فقال هللا خريين ٕامنا :وسمل عليه هللا صىل هللا رسول

روی و ،  قربه عىل تقم وال ٔابدا مات مهنم ٔاحد عىل تصل وال هللا فأنزل وسمل عليه هللا صىل هللا رسول عليه فصىل :قال،  منافق ٕانه :قال

 وٕامنا ٔاحدا تقدس ال أالرض نإ : سلامن ٕاليه فكتب،  املقدسة أالرض ٕاىل هملٔان  الفاريس سلامن ٕاىلتب ك  ا�رداء ) ٔان ٔا+۲۸٤۲( ما�

  .مع� إالنسان يقدس

Allah knows best 
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