


کتــــابی، نــــام خـــــدای دانــــــاست آغــــاز هر 
که همیشه هرجا، بخشنده و تواناست او     
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قــلب مــرا تو از َوهــم، خـارج نمــا خـدایــا!    

گـرامی ام دار  مــن را بــه نــور دانــش، یــارب 
درهــای رحمتــت را بر من تــو باز بگــذار!     

عــلـم تــو بــی نـهـــایـت، مــن بــنــده ای زمینــی 
فـهـمـیـده ام خـدایـــا، تــو مـهـربـــان تـریـنــی!    
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حضرت نرجس خاتون؟اهع؟، مادر بزرگوار امام زمان؟جع؟.



به  را  خودش  گرمای  و  نور  خورشید،  می کردند.  حرکت  آسمان  در  به آرامی  ابرها 
می داد.  تکان  را  درختان  شاخه های  و  می وزید  خنکی  نسیم  می بخشید.  زمین 
ک های باغچۀ خانه اش را زیر و رو  »ُبشر« با بیل کوچکی که در دست داشت، خا
می کرد و علف های اضافی را برمی داشت. او تصمیم گرفته بود باغچۀ کوچکش 
داشت؛  دوست  خیلی  را  باغچه  و  خانه  این  ُبشر  آخر  کند؛  ُپر  زیبا  ُگل های  از  را 

به خاطر اینکه فاصلۀ اینجا تا خانۀ امام هادی)سالم اهلل علیه( خیلی کم بود.

سکونت  زمان  از  که  بود  امام هادی)سالم اهلل علیه(  پیروان  و  دوستان  از  ُبشر 
امام در شهر سامرا، افتخار همسایگی با حضرت را به دست آورده بود.

کار باغچه داشت تمام می شد که یک مرتبه صدای درب حیاط بلند شد. ُبشر 
را باز کرد. »کافور« بود: همان جوانی که در منزل  دست هایش را شست و درب 
امام هادی)سالم اهلل علیه( خدمت می کرد. سالم وعلیکی کردند و ُبشر فهمید که 
امام با او کار دارند. به سرعت لباس های خاکِی خود را تکان داد، دست وصورتش 

را شست و دنبال کافور به راه افتاد.

انتخاب  مهمی  مأموریت  برای  شد  متوجه  امام هادی)سالم اهلل علیه(  منزل  در 
شده است. امام نامه ای را که به خط رومی نوشته بودند، همراه با 220 سکۀ طال 
به او دادند. روزی را هم مشخص کردند و به ُبشر فرمودند که باید قبل از ظهِر آن 
روز، کنار پل بزرگ شهر بغداد که روی رودخانه زده بودند، حاضر شود و در میان 
اسیران جنگی که برای فروش به مردم، با کشتی به شهر آورده می شدند، خانمی  6
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را پیدا کند و او را به منزل امام ببرد. حضرت تمام نشانه های آن خانم را هم به 
ُبشر دادند و برایش دعا کردند.

ُبشر خیلی خوش حال بود که امام این قدر به او اعتماد کرده اند و مأموریت به 
این مهمی را به او سپرده اند.

طبق  و  پوشید  پاکیزه ای  لباس  ُبشر  رسید.  فرا  بودند،  فرموده  امام  که  روزی 
خواستۀ امام، قبل از ظهر، خود را کنار پل بزرگ بغداد رساند. کشتی ها کنار پل، 
آرام گرفته بودند و اسیران جنگی از آن ها پیاده می شدند. چند نفر مسئول فروش 
غ است. جلوتر  اسیران بودند. ُبشر که رسید، دید سر یکی از فروشنده ها خیلی شلو
که رفت، متوجه شد این همان فروشنده ای است که امام فرموده بودند. کمی 
شد  متوجه  ُبشر  یک مرتبه  اینکه  تا  شدند  فروخته  اسیران  از  نفر  چند  شد.  منتظر 
را  نشانه هایش  امام هادی)سالم اهلل علیه(  که  است  خانمی  همان  فروش  نوبت 

گفته بودند. به سرعت جلو رفت و خود را به فروشنده رساند.

مردی مشغول چانه زدن با فروشنده بود و می خواست آن خانم اسیر را بخرد. 
پرده ای  پشت  که  خانم  آن  ولی  بپردازد؛  طال  سکۀ   300 بود  شده  حاضر  خریدار 
تو  همراه  نیستم  حاضر  من  نریز!  دور  را  پول هایت  مرد،  گفت:»ای  بود،  ایستاده 

بیایم.«

فروشنده گفت: »آخر خانم جوان، من باید چه کار کنم؟ شما که همۀ مشتری ها 
تا  کن  صبر  کمی  فقط  نکن.  کاری  »هیچ  داد:  جواب  خانم  می کنی!«  رد   را 
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کسی بیاید که من هم بتوانم به او اعتماد کنم.«

فروشنده می خواست چیزی بگوید که ُبشر جلو رفت. نامۀ امام را از زیر لباسش 
درآورد و گفت: »آقا، لطفًا این نامه را به آن خانم بدهید. این نامه را یکی از بزرگان 
عرب نوشته اند. اگر خانم قبول کنند، من از طرف صاحِب نامه مأمورم که ایشان 

را با خودم ببرم.«

فروشنده با تعجب نامه را گرفت و باز کرد؛ ولی هرچه به نامه نگاه کرد، چیزی 
با  نفهمید؛ برای همین، به ُبشر گفت: »این نوشته چه معنایی دارد؟ ما عرب ها 

این خط  آشنا نیستیم!«

ُبشر جواب داد: »بله! درست است. این خط رومی است. موالی من این نامه را 
به زبان اهل روم نوشته اند.«

فروشنده سری تکان داد و نامه را به سمت خانم اسیر گرفت.

چشم او که به نامه افتاد، اشک در چشم هایش حلقه زد و به فروشنده گفت: 
»از تو ممنونم! نویسندۀ این نامه، همان است که من در انتظارش بودم. لطفًا مرا 

به او بفروش.«

فروشنده کمی فکر کرد؛ بعد لبخندی زد و گفت: »باشد! قبول می کنم. برای 
من فرقی نمی کند: این آقا 350 سکۀ طال بدهد و شما را بَبرد.« 10
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گفت:  و  کرد  فروشنده  به  نگاهی  بعد  ولی  کرد؛  نگرانی  احساس  لحظه  چند  ُبشر 
»فرستندۀ نامه خودش قیمت را هم معلوم کرده و فقط 220 سکۀ طال فرستاده  است.«

بعضی از خریداران که داشتند نگاه می کردند، به خنده افتادند. یکی از آن ها 
دقیقۀ  چند  ندیدی  مگر  »عموجان،  گفت:  بود،  الغراندامی  و  قدبلند  جوان  که 

پیش حاضر شدند تا 300 سکه بپردازند؛ اما فروشنده راضی نشد؟!«

ُبشر نگاهی به آن جوان کرد و نگاهی به فروشنده؛ بعد هم منتظر جواب ماند. 
فروشنده که توی فکر بود، یک دفعه سرش را بلند کرد و در میان تعجب حاضران 

گفت: »باشد، قبول می کنم. به همین 220 سکه راضی هستم.«

سروصدای جمعیت بلند شد. بعضی ها غرغر می کردند و می گفتند: »یعنی چه؟ 
ما که حاضر بودیم پول بیشتری بدهیم و... !« ولی معامله تمام شده بود.

که  جمعیت  از  کرد.  حرکت  او  سر  پشت  هم  جوان  خانم  و  افتاد  به راه  ُبشر 
فاصله گرفتند، خانم نامه را چند بار بوسید و بر چشم هایش گذاشت. ُبشر گفت: 
»عجیب است! شما نامه ای را می بوسید که حتی نویسنده اش را نمی شناسید؟!« 
و جواب شنید: »عجیب حال شماست که امام خود را نمی شناسید و به بزرگی و 

عظمت مقام او آگاهی ندارید!«

اسیری  شما  چیست؟  »منظورتان  گفت:  بود،  شده  گیج  واقعًا  حاال  که  ُبشر 
هستید که از کشور دیگری به اینجا آورده شده اید. این چیزها را از کجا می دانید؟  12
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اصاًل ماجرای شما چیست؟ اگر ممکن است بگویید تا من هم بدانم!«

خانم جوان کمی فکر کرد و بعد همان طور که به آرامی پشت سر ُبشر حرکت 
می کرد، گفت:

ــدرم شــاهــزاده و پــدربــزرگــم امــپــراطــور بــزرگ  نــام مــن ملیکه اســـت. پـ
مخصوص  ــاران  ــ یـ یــعــنــی  ــون،  ــ ــوارّی ــ ح ــدان  ــرزنـ فـ از  نــیــز  ــادرم  ــ مـ و   روم 
حضرت عیسی)سالم اهلل علیه( است. پدربزرگم چند بار تصمیم گرفت 
مرا شوهر دهد؛ ولی هربار اتفاقی می افتاد و مراسم به هم می خورد تا آنکه 

یک شب، خواب عجیبی دیدم!

حضرت عیسی)سالم اهلل علیه( و حوارّیون را دیدم که در قصر پدربزرگم 
نـــور شــد و پیامبر اســـالم و  از  ــر  پ بــودنــد. یــک مــرتــبــه قــصــر  جــمــع شـــده 
عیسی)سالم اهلل علیه(  حضرت  شدند.  وارد  امامان  سایر  و  علی  حضرت 
به احترام پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه وآله وسلم( بلند شدند و به سرعت، 
ــان رفــتــنــد. پــیــامــبــر اســالم)صــلــی اهلل عــلــیــه وآلــه وســلــم(،  ــش  بــه ســمــت ای
فــرمــودنــد:  و  آغـــوش گــرفــتــنــد  را در  عــیــســی)ســالم اهلل عــلــیــه(   حــضــرت 
»ای روح اهلل، به تو مژده می دهم: ما آمده ایم تا ملیکه را برای فرزندم 

حسن بن علی خواستگاری کنیم!« 

حضرت عیسی)سالم اهلل علیه( با خوش حالی قبول کردند و این دو پیامبر 
بزرگ خدا، مرا به عقد حسن بن علی درآوردند.
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نگفتم؛  هــیــچ کــس  بـــه  را  مـــاجـــرا  ــــن  ای شــــدم،  بـــیـــدار  کـــه  خــــواب  از 
 ولـــی محبت حــســن بــن عــلــی در دلـــم جـــای گــرفــت. حــتــی یــک شــب، 
حضرت فاطمه)سالم اهلل علیه( را در خواب دیدم که با مهربانی و محبت 
و  پذیرفتم  را  اســالم  دیــن  حضرت،  آن  به برکت  و  کردند  رفتار  من  با 
خواب  در  را  حسن بن علی  هرشب،  بعد،  به  زمان  آن  از  شدم.  مسلمان 

می دیدم و برای دیدن ایشان لحظه شماری می کردم.

ُبشر گفت: »ماجرای عجیبی است خانم! ولی از این عجیب تر آن است که شما در 
بین اسیران چه  می کردید؟«

ملیکه خانم پاسخ داد:

در  را  ایشان  که  شب  یک  است.  حسن بن علی  الطاف  از  یکی  هم  این 
دارم  دوست  شده!  تنگ  خیلی  دلم  »آقا،  گفتم:  کردم،  زیارت  خواب 
دیگر،  روز  »چند  فرمودند:  حضرت  کنم؟«  چه کار  باشم.  شما  پیش 
را  خدمتکاران  لباس  می دهد.  خ  ر رومیان  و  مسلمانان  بین  جنگی 
ِبدان  بپوش و به صورت ناشناس، همراه خدمتکاران لشکر روم باش. 
خواهی  ما  به  طریق  این  از  و  شد  خواهی  اسیر  مسلمانان  به دست  که 
طرف  از  که  آمد  پیش  دل نشین  نامۀ  این  ماجرای  هم  بعد  رسید.« 

امام هادی)سالم اهلل علیه( و توسط شما به دست من رسید.
16
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ــام، یعنی  ــ ــر  امـ ــواهـ ــد. خـ ــدن ــی ــشــر هــنــوز هـــم مــتــحــّیــر بـــود کـــه بـــه مــنــزل امــــام رس ُب
امــام هــادی)ســالم اهلل عــلــیــه(  شــدنــد،  کــه  خانه  وارد  بــودنــد.  آنجا  هــم  حکیمه خانم 
ملیکه  از  و  کــردنــد  تشکر  ُبــشــر  از  بعد  ــد؛  ــردن ک استقبال  آن هـــا  از  خـــوش رویـــی  ــا  ب
انداخت  زیــر  به  سر  ملیکه  دیــدیــد؟«  چگونه  را  اســالم  عظمت  و  »بــزرگــی  پرسیدند: 
و گــفــت: »مـــــوالی مـــن، چـــه بــگــویــم! شــمــا کـــه خــــود، بــهــتــر از مـــن مــی دانــیــد.«

حضرت فرمودند: »آفرین بر تو! حاال بگو ببینم دوست داری به عنوان هدیه، 
ده هزار سکۀ طال به تو بدهم یا مژدۀ یک بشارت بزرگ را؟« ملیکه که در وجود خود 
نیازی به مال و اموال دنیا نمی دید، پاسخ داد: »به مال و اموال دنیا نیازی ندارم. 

اگر صالح می دانید، آن بشارت را بفرمایید.«

حضرت لبخندی زدند و فرمودند: »به تو بشارت می دهم که به زودی، از پسرم 
مهربانی  و  دوستی  از  را  دنیا  تمام  که  شد  خواهی  فرزندی  صاحب  حسن بن علی، 
و عدالت پر می کند و حکومت الهی را در تمام ُکرۀ زمین برپا می کند. او آخرین 

حجت خداست.« 

بعد ملیکه خانم را به خواهر عزیزشان سپردند و فرمودند: »او را به خانۀ خودت 
قائم  مادر  و  حسن  فرزندم  همسر  او  بیاموز.  او  به  را  اسالم  دین  دستورات  و  ببر 

آل محمد)صلی اهلل علیه وآله وسّلم( است.«

ملیکه خانم خیلی خوش حال شد و خدا را شکر کرد که چنین عاقبت خوبی در 
انتظار اوست.
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مسابقۀ فرهنگی شاهزادۀ اسیر
توضیحات شرکت در مسابقۀ فرهنگی

* به روش های زیر می توانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:
به صورت  پرسش ها  را  صحیح  گزینۀ  شمارۀ  و  مسابقه  نام  بزرگ ترها،  کمک  با   .1
شمارۀ  به  خود،  خانوادگی  نام  و  نام  به همراه  راست،  به  چپ  از  دورقمی  عدد  یک 

3000802222 پیامک کنید.
مثال: شاهزادۀ اسیر 12 سعیده براتی

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی، به نشانی:
www.razavi.aqr.ir

* از زمان دریافت کتاب، یک ماه مهلت دارید که در مسابقه شرکت کنید.
*   بین پاسخ های صحیح، قرعه کشی می شود و برای برندگان پیامک ارسال خواهد   شد.

تلفن: 32002569– 051

پرسش ها
پرسش اول. ملیکه خانم چگونه دین اسالم را پذیرفت؟

1. بعد از دیدار امام حسن عسکری)سالم اهلل علیه(
2. در خواب و بعد از دیدار حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(

3. بعد از دیدار پیامبر اسالم)صّلی اهلل علیه وآله وسّلم(

پرسش دوم. مادر ملیکه خانم از فرزندان چه کسی بود؟
1. حوارّیون، یعنی یاران مخصوص حضرت عیسی )سالم اهلل علیه(
2. حوارّیون، یعنی یاران مخصوص حضرت موسی )سالم اهلل علیه(

3. قیصر، پادشاه امپراطورِی بزرگ روم 


