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در شماره هاي پيشين »ميقات حج« بخش هايي از کتاب ارزشمند »مرآت الحرمين« سرتيپ شما
ايّوب صبري پاشا از ترکي استانبولي به فارسي برگردان و به خوانندگان گرامي تقديم گرديد. 
مدتي اين مثنوي به تأخير افتاد و اکنون خوشحاليم که اين مجموعة ارزشمند را از اين شماره 
پي  مي گيريم. در اين شماره، پس از آمار خادمان حرم نبوي، گزارش حّساس و به يادماندني 

از چند مراسم مذهبي در مسجد النبي را می آوريم:1

ایوب صبري پاشا/ علي اکبر مهدي پور
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خادمان حرم
به هنگام تهية اين گزارش، مس��جد مقدس نبوي، 37 امام ، 46 خطيب، 39 رييس، 26 مالزم، 
11 درب��ان، 10 س��ّقا، 17 مأمور انتظامي، 11 خادم، 51 جاروي ک��ش، 7 آبکش، 31 قاري، 628 
فّراش و 996 خادم داش��ت، که اگر تعداد 50 تن خادمان ويژة حجرة نبوي را به آن ها بيفزاييم به 
1046 تن مي رس��ند، که همگي در مسجد مقدس نبوي مش��غول خدمت هستند، حقوق دريافت 

مي کنند و با آن، زندگي خود را مي گذرانند.

ائمة جماعت
در اوقات پنجگانة نمازهاي يوميّه  در دو محراب؛ محراب پيامبر و محراب سليماني، دو تن از 

ائمة جماعت حرم به امامت مي پردازند.
در موس��م حج، ش��ب هاي احيا و شب معراج که ازدحام بيشتري مي ش��ود، امامان حنفي در 
محراب عثمان امامت مي کنند و در محراب پيامبر9 يک روز امام حنفي و يک روز امام شافعي 

� به نوبت � امامت مي کنند و مالکي ها به تناوب در محراب نبوي امامت مي کنند.

خطبا و ائمة جمعه
هنگام��ي که وقت نم��از جمعه فرا مي رس��د، خطيبي ک��ه نوبت خطابة اوس��ت، در جايگاه 
مخصوص خود حضور مي يابد. چند آيه از آيات نوراني قرآن که در ش��أن رسول گرامي اسالم 
نازل ش��ده، تالوت مي کند، آن��گاه منبر مهيا مي ش��ود و خطيب با متانت خاّص��ي به طرف منبر 

حرکت مي کند.
يک��ي از خادمان حجرة نبوي به کنار منبر آمده، مراس��م احترام و تجلي��ل از منبر را به جاي 
مي آورد. با گش��ودن دو سنجاقي که پردة منبر به وسيلة آن ها به دو طرف منبر بسته شده، پرده را 

مي گشايد و رسيدن خطيب را انتظار مي کشد.
در اين فاصله، مردمي که س��عادت حضور در مس��جد نبوي نصيبشان شده، با صلوات و سالم 

به پيشگاه نبي مکّرم اسالم رطب اللسان مي شوند.
خطيب جمعه در حالي که عصايي به دس��ت گرفته، ردايي بر دوش انداخته و شال نفيسي بر 

فراز آن قرار داده و مؤذن منبر در پيشاپيش او حرکت مي کند، بر فراز منبر گام مي گذارد.
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آواي عظمت خدا
پس از استقرار خطيب در عرشة منبر، مؤذن با صداي دلنوازي اذان را در داخل روضة مطهر 
مي گويد. پس از اتمام هر فراز از فرازهاي اذان، ديگر مؤذن ها آن را يک صدا تکرار مي کنند و 

بدين سان آواي عظمت خدا در همه جاي مسجدالنبي طنين انداز مي شود.
پس از اذان، س��ر مؤذِن حرم با يادآوري اين حديث ش��ريف که : »َمْن َقاَل ِلَصاِحبه واإلمام 
خيطب: صه، فقد َلغا«2 مردم را به استماع خطبه فرا مي خواند، آنگاه خطيب برخاسته به ايراد خطبه 

مي پردازد.
پس از اتمام خطبه امام جمعه نماز جمعه را مي خواند و مکبّرها با گفتن تکبير مردم را متوجه 

رکوع و سجدة امام مي کنند.
پس از نماز جمعه، آية ش��ريفة: )َربِّ اْغِفْر ِلي َو ِلواِلَديَّ َو لَِْن َدَخَل َبْيِتَ ُمْؤِمنًا(3 را تالوت 
نموده، نمازگزاران يک دل و يک صدا »آية الکرس��ي« را مي خوانند. با صداي بلند به تس��بيح و 
تقدي��س خداوند مي پردازند، آنگاه با ذک��ر: »يَا لَطيف« و »يا کافي« مراس��م نماز جمعه به پايان 
مي رس��د و بعد يکي از خادمان حجرة ش��ريف که »س��نجاق دار« ناميده مي شود، درهاي منبر را 
مي بندد و پردة منبر را روي درهاي منبر مي آويزد و با سنجاق از دو طرف آن را به دو طرف منبر 

وصل مي کند.
س��پس س��جادة مخصوص خطيب و پردة مَُزْرَکش )زربفت( منبر را برداش��ته به همراه دربان 

مخصوص به داخل حجرة شريفه مي برد و در جاي مخصوص خود قرار مي دهد.
ش��رکت کنندگان در اين مراسم نوراني، در طول اين عبادت رحماني، در يک حال عرفاني، 
آنچنان به وجد و س��رور مي آيند که به حالت بي خودي نزديک شده، تا پايان جهان آن لحظات 

به يادماندني را فراموش نمي کنند.

در آستان ملك پاسبان نبوي
بر اس��اس احاديث فراواني که زينت بخش کتب حديثي است، پيامبر خدا9 حيات معنوي 

دارند.4
اهالي مدينه، براساس اين احاديث که به ثبوت رسيده، معتقدند وجود پاك پيامبر در نمازهاي 
جمعه و جماعت پرتوافشاني مي کند، از اين رهگذر نمازهاي جمعه و جماعتي که در روضة مطهر 

اقامه مي شود، حال و هواي ديگري دارد و ذوق و صفا و جلوه هاي آن قابل وصف نيست.
اين نمازها در روضه اي اقامه مي شود که پيامبر خدا9 در حق آن فرموده است:
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»ما بني قربي و منربي روضة من رياض اجلنه«؛ »ميان قبر و منبر من، باغي از باغ هاي بهش��ت 
است.«

اي��ن نماز در حرم پيامبر و در حريم قبر مطهر آن حضرت به پا مي ش��ود که فرمود: »َمْن زار 
قربي وجبت له شفاعت«؛ »کسي که قبر مرا زيارت کند شفاعتم براي او واجب مي شود.«

اگر چه ش��فاعت پيامبر9 شامل همة اهل ايمان اس��ت، ولي در مورد زائران قبر مطّهرش به 
طور خاص در احاديث متواتر بشارت داده است.

کس��اني که از راه هاي دور و دراز تنها براي خ��دا و به قصد قربت براي زيارت قبر مطهر آن 
حضرت »َش��ّد ِرحال« مي کنند و با کوله ب��اري از گناه به درگاه خداوند منّان روي مي آورند و به 
ذيل شفاعت آن شافع مشّفع چنگ مي زنند، بي گمان همة آنان؛ از مستمند و ثروتمند، از توانمند 

و حاجتمند، مشمول رحمت و مغفرت پروردگارشان قرارگرفته، توبه شان پذيرفته مي شود.5

شب ميالد پيامبر9
اهالي مدينه در هر س��ال، شب ميالد مسعود پيامبر9 را در مسجد النبي احيا نگه مي دارند. به 

هنگام َسَحر، در محّوطة باغچه اي که مقابل باب النساء است، جمع مي شوند.6
آنگاه منبر تزيين ش��ده اي مي آورند، يک گروه تباشير 5 نفري از سوي خطيب مسجد تعيين 
ش��ده، با صداي دلنشين خود به مولود خواني مي پردازند. پس از استماع مولودخواني با شربت از 

زائران پذيرايي مي شود، آنگاه براي تهّجد به روضة مطّهر باز مي گردند.

روز ميالد مسعود
همه س��اله روز 12ربيع األول7 همزمان با طلوع خورش��يد، مولود خواني در مسجد النبي آغاز 

مي شود.
مولود خوان ها از امامان مس��جد النبي هس��تند، ولي مولود خواني خود مراسم ويژه اي است و 

يک وظيفة ويژه.
واکنون ترتيب مولودخواني:

1 ( مولودخوان��ي اّول، منقبت ميالد مس��عود حضرت ختمي مرتب��ت را در طرف قبلة باغچة 
ح��رم نبوي، در محلّي که ب��راي اين منظور تزيين گرديده، بر فراز منبر مي رود و حديث ميالد را 

مي خواند و سپس بر پادشاه دوران دعا مي کند.
2 ( مولود خوان دّوم، منظومة ميالدية پيامبر9 را مي خواند.
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3 ( مولود خوان سّوم، منظومة دوران شير خوارگي پيامبر را مي خواند.
4 ( مولود خوان چهارم، منظومة هجرت نبوي را مي خواند.

5 ( مولودخوان پنجم، وظيفة دعا بر امّت اسالمي را برعهده دارد.

حال و هواي مدينه در روز ميالد
در روز ميالد مسعود پيامبر9 در ميان اهالي مدينه هيچ داد و ستدي انجام نمي شود. مغازه ها 

بسته و بازار تعطيل است و اشتغال به هر کار دنيوي حرام به شمار مي آيد.
فرخنده روز تولد آن حضرت، اهالي مدينه از بزرگ و کوچک، غني و فقير، جامة فاخر به تن 

کرده، عيد مي گيرند. از قلعه ها توپ شليک مي شود. مردم با شليک تفنگ ابراز شادي مي کنند.
اهال��ي مدينه به ديدار يکديگر رفته، آن روز مس��عود را به يکديگ��ر تبريک مي گويند و به 

عنوان روزي که بر کالبد جهان جان دميده شده جشن مي گيرند.
ميالد مس��عود آورندة قرآن و بنيان گذار حيات طيّبة جامعة بشري را به عنوان عيد اکبر جشن 

گرفته، ابراز مسّرت مي کنند.
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گرامي داشت حمزة سيّد الشهدا
اهالي مدينه همه ساله ش��ب دوازدهم ماه رجب المرّجب به 

زيارت جناب حمزه مي روند.
در ميان س��اکنان س��رزمين حجاز، آن ش��ب، ش��ب زيارتي 
مخصوص جناب حمزة سيدالش��هدا ش��ناخته مي ش��ود و اهالي 
مدينه آن ش��ب را در کن��ار حرم مطّهر و قب��ر منّور آن حضرت 

سپري مي کنند.
اهال��ي مدينه براي بيتوتة آن ش��ب، در کن��ار حرم حضرت 

حمزه چادر مي زنند، پس از زيارت قبر مطهر آن حضرت در چادرهاي خود مستقر مي شوند و با 
شليک تفنگ آيين مذهبي خود را برگزار مي کنند.

استقبال از رجبيون
روز 23 ماه رجب »روز رجبيّون« ناميده مي شود.

همة اهالي مدينه روز 23 رجب از شهر بيرون رفته، به استقبال زائران مدينة منوره مي شتابند.
زائراني که در 23 رجب از اقطار و اکناف به زيارت قبر مطهر نبوي مشرف مي شوند، در ميان 

اهالي مدينه »رجبيّون« ناميده مي شوند.
رجبيّون عمدتاً به صورت س��واره بر اش��تران َهجين )دورگه( مي آمدن��د و لذا در ميان اهالي 

مدينه به سواران نيز شهرت داشتند.
رجبيّون از مّکه، طائف، يمن، به ويژه از قُرا و قصبات اطراف مدينه با زنان و فرزندان خود بر 

فراز اشتران دورگه روز 23 رجب به هجرتسراي پيامبر سرازير مي شدند.
هر تيره اي پرچمي ترتيب داده، در پش��ت س��ر بزرگ عش��يره حرکت مي کردند، با شوق و 
اش��تياق زايد الوصفي وارد مدينه ش��ده، به عتبه بوسي حرم از عرش برتر نبوي نايل شده، پيشاني 

ادب بر آستان حرم مي ساييدند، به مديحه سرايي و صلوات خواني مي پرداختند.
رجبيّون در حالي که اشک محبّت بر چهره هايشان سرازير است وارد حرم مي شوند و همگان 

را تحت تأثير قرار مي دادند.
ش��اهد اين صحنه، اگر دلش س��خت تر از س��نگ خارا بود، بازهم عنان ش��کيب را از دست 

مي داد، دلش آب مي شد و اشک محبتش برچهره اش روان مي شد.
در آن ايام ازدحام و کثرت به حّدي مي رسيد که شهر مدينه پاسخگوي آن جمعيت نبود.
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رجبيون س��ه روز در مدينه اقامت مي کردند و با يک دنيا عش��ق و صفا، خضوع و خشوع، به 
مديحه سرايي و صلوات خواني مي پرداختند.

رجبيّون در ميان چکامه هاي خود پس از هر قطعه اي اين دو بيتي را تکرار مي کردند:
مرحباً بک يا محمد

مرحباً مرحباً في مرحباً
يا هالالً هّل من وادي الُقبا

يا من أظهر الدين و بَنَي
آن ه��ا اين چکامه را آنچنان با س��وز و گداز مي خواندند که هق ه��ق گريه در فضاي مدينه 

طنين مي انداخت.
محفل��ي که رجبيون در مس��جد النب��ي برگزار مي کردن��د، آنقدر با هيبت و ش��کوه بود که 
تماش��اگران به ش��ّدت به اين محفل نوراني جذب مي ش��دند. نفس ها به ش��ماره مي افتاد و موي 

بربدنشان راست مي شد و سيل اشک بر صورتشان جاري مي گشت.

شب معراج
رجبيّون در شب چهارِم حضورشان در مدينه که مصادف با شب معراج بود8 بعد از اداي نماز 
عص��ر، در مي��دان باب الرحمه گرد مي آمدند. يک نفر خوش صدا بر فراز منبر مي رفت و با لحن 
شيرين و نغمه هاي دلنواز خود منظومه هاي پرمحتوا و هيجان انگيز معراجيّه  را مي خواند و دل هاي 

عاشقان و شيفتگان خاندان رسالت را به وجد مي آورد و آتش عشقشان را شعله ور مي ساخت.
در ش��ب معراج، در اثر کثرت زائران، داخل مس��جد و اطراف آن آکنده از جمعيت و شبيه 
صحراي عرفات مي شد، تا غروب آفتاب ناله ها و نغمه هاي مؤمنان گوش جان را نوازش مي داد.

براي پيشگيري از هر حادثة ناهنجار احتمالي به تعداد کافي سرباز و نيروي انتظامي در اطراف 
مسجد مستقر مي شد، تا زائران با دلي مطمئن و خاطري آسوده به راز و نياز بپردازند.

در اطراف غربي حديقة الرسول اجتماع پرشوري برگزار مي شد و قاري زبردستي آيات روح 
بخش قرآن تالوت کرده، منظومه هاي معراجيّه و مولوديه مي خواند.

پذيرايي با شربت
چادر بزرگي در بيرون مسجد مي زدند که در آن شربت تهيه مي شد و از زائران حرم نبوي با 

شربت پذيرايي مي کردند.
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به هنگام بر چيدن چادِر ش��ربت، بر اس��اس يک رس��م کهن، به خانة شيخ حرم، نايب حرم، 
اعيان و اش��راف، خادمان و کارگزاران حرم، سربازان و مأموران انتظامي، و حدود 2000 خانه از 

اهالي مدينه، براي هر يک، دو يا سه پارچ شربت مي بردند.
هزينة اين کار بر عهدة مدير خزانه بود.

رجبيّون در ش��ب معراج بر اس��اس يک س��نت قديمي تا صبح در داخل مسجد النبي مشغول 
عبادت و اطاعت مي شدند و اهالي مدينه در ناله و ندبه، آن ها را همراهي مي کردند.

بدرقة رجبيون
در پگاه بيست و هفتم رجب، نماز صبح را با امام شافعي ادا مي کردند. حدود نيم ساعت پس 
از طلوع آفتاب بر اش��تران دو رگة خود سوار شده به وطن خود باز مي گشتند و پس از وصول به 

ميهن خود به جشن و سرور مي پرداختند.
از قديم مرسوم بود که به هنگام مراجعت رجبيّون، همة اهالي مدينه از قلعه ها بيرون آمده، با 

ابراز احساسات زائران حرم نبوي را بدرقه مي کردند.
زائران نيز با دلي آکنده از احساس و اشکي بر صورت روان، حرم نبوي را ترك مي کردند.

در مي��ان عرب ها زي��ارت قبر مطهر رس��ول گرامي9 را در ش��ب معراج و اي��ام رجبيون : 
»حج النّبي« مي نامند.

* * *
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1 . اي��ن آم��ار به ق��رن س��يزدهم هج��ري مربوط 
مي شود. س��رتيپ ايوب صبري، فرمانده نيروي 
دريايي عثماني در عهد سلطان عبدالحميد خان 
ثاني بود و اين کتاب به سال 1304ق. به ترکي 

استانبولي، در استانبول به طبع رسيده است.
2 . »اگر کس��ي به هنگام ايراد خطب��ة امام، به بغل 
دس��تي  اش بگويد: ساکت شو، کار لغوي انجام 

داده است.« ابن اثير، النهايه، ج4، ص257
3 . نوح )71( : 28

4 . ق��رآن کريم در مورد ش��هدايي که در راه خدا 
کش��ته ش��ده اند، به صراحت مي فرمايد: »آنان 
را مرده مپنداريد ک��ه آن ها زندگانند و در نزد 
خداي ش��ان روزي خوارانند.« )آل عمران )3(: 
169( و بي ترديد پيامبر گرامي اس��الم شهيد از 
دنيا رفته اس��ت؛ چنانکه خ��ود از آن خبر داده 

است. )بحاراألنوار، ج33، ص267(
5 . در اينج��ا مؤل��ف بحث گس��ترده اي دربارةراز 
حض��ور مؤذن منبر در کن��ار خطيب، به جهت 

حفاظت و حراست خطيب از حوادث احتمالي 
و اين ک��ه اين تدبير پس از تهاجم قرامطه اتخاذ 
ش��ده، به تفصي��ل س��خن گفته، که ني��ازي به 
ترجمة آن ديده نش��د. )م��رآت الحرمين، ج2، 

صص 101 � 98(
6 . اي��ن باغچه در داخل مس��جد النبي ت��ا زمان ما 
موج��ود ب��ود و نگارنده به س��ال 1354ش. در 

تشرف خود آن را مشاهده نمود.
7 . مشهور در ميان ش��يعه، ميالد مسعود پيامبر9 
روز 17 ربيع االول عام الفيل مي باش��د )ش��يخ 
طوس��ي، مصب��اح المتهج��د، ص791( ول��ي 
بنابر مش��هور در ميان اهل س��نت، روز 12 ربيع 
االول مي باشد )ابن هش��ام، السيرة النبويه ، ج1، 

ص294(
8 . بنابر مش��هور در ميان امامي��ه، معراج پيامبر9 
در شب هفدهم رمضان و بعثت آن حضرت در 
روز 27 رجب بوده که عامّه آن را ش��ب معراج 

مي دانند.

پینوشت:




