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»بسم ال الرحمن الرحيم«

بنام خداوند نام،خداوند رأي

خداوند بخشنده ي رهنماي

خداي زمین و خداي زمان

خداوند دادار و روزي رسان

بدرگاه او من سرافكنده ام

ز خجلت بدرگاه او سر فرو برده ام

خدایي که خود خالق آدم است

نگهدار زوج بني خاتم است

»یادگاري از حسن دّرودي«
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»بسمه تعالي«

نرجس خاتون كيست؟     

 فوق تدبیر خلیق در اوراق گذشته دیدیم 

که سنت الهي بر این بود تا کانون پرورش 

منزه  امهات  ارحام  سایر  از  را  خود  اولیاء 

و  کند  ساختمان  عالیه  مصالح  از  و  دارد 

هیچ شكي  و  دهد  پرورش  نبكو  تربیت  به 

بدست  خداوند  را  خوب  کاري  که  نیست 

مردان خوب  مي سپارد و او بهتر بندگان 

از  را  بد  هر کار  لذا  و  شناسد  مي  را  خود 

دست مردان خوب خارج مي تماید و امور 

که  سپرده  بزرگ  مردان  بدست  را  خطیر 

آنها انجام دهند.
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گوهرهاي  که  خود  اوصیاء  پرورش  براي 

پاك  هاي  صدف  اند  بوده  خلقت  تابناك 

مربیان  بدست  و  آفریده  اي  پاکیزه  و 

آنها  تا  داده  سیرت  نیک  و  خداپرست 

پرورش نمایند تا قابل بار وجود امام و ولي 

خود گردد و در خمسه طیبه که آیه تطهیر 

و  فرمود  معرفي  پلیدي  هر  از  منزه  را  آنها 

دوشیزگاني  دیگر  اقوام  ده  ملل  از  گاهي 

بدست  و  انتخاب  ضمیر  روشن  و  پاك 

او را حفظ کرده و از شهري  قدرت خود 

انتقال داد تا با آفتاب امامت  به شهر دیگر 

وضع و مجازات یافته و از میان این مادران 

ولیت  تابناك  گوهرهاي  اصداف  که 
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بوده اند،.چند نفر آنها را دیدیم که از ملل 

الهام  و  وحي  سرزمین  به  و  انتخاب  غربي 

آن  از  یكي  امام عصر  مادر  و  اند  فرستاده 

از  که  است  زیبایي  و  وجاهت  هاي  ملكه 

نسل حواریون عیسي بن مریم بوده و دست 

قدرت،این لطیفه آسماني را براي همسري 

سامرا  به  السلم  علیه  عسگري  حضرت 

مهدویت  وجود  تابناك  گوهر  تا  فرستاده 

یابد.شهربانو  پرورش  پاك  رحم  آن  در 

مداین  از  که  بوده  ساساني  یزدجرد  دختر 

رانده شد و نصیب سالر شهیدان گردید و 

حضرت سجاد از او بوجود آمد و نرجس 

خاندان  از  و  روم  قیاصر  ببزرگترین  دختر 
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بن  عیسي  حضرت  بلفصل  وصي  شمعون 

مریم بوده که دست این شاهزاده رومي را 

براي مادري حجة بن الحسن حفظ کرد و 

به عراق فرستاد.

انصاري  بُشر  از  نقل مي کند  شیخ طبرسي 

که از خدمه حضرت هادي بود گفت:روزي 

طلبید.فرمود:اي  )ع(مرا  النقي  علي  امام 

با  ما  دوستي  سابقه  و  انصاري  از  بُشر،تو 

است.  موروثي  و  قدیمي  انصار  خاندان 

تو  بعهده  اي  وظیفه  خواهم  مي  اینک 

بدان  و  باشد  تو  براي  فضیلتي  که  بگذارم 

بر دیگران سبقت گیري.بُشر بسیار مشعوف 

سر  و  نوشت  اي  نامه  هادي  شد.حضرت 
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بیرون  زردي  دستارچه  و  داد  او  به  مهر  به 

در  طل  دینار  بیست  و  دویست  که  آورده 

را  نوشته  و  زر  بُشر،این  بود،فرمود:اي  آن 

بگیر و به بغداد برو.

در مسیر فرات حاضر باش که فردا طرف 

عصر کشتي خواهد رسید و در آن کنیزکاني 

اند.اکثر  آورده  فروش  براي  که  هستند 

خریداران از بني عباس مي باشند و برخي 

دیگر جوانان عرب حاضرند.تو نیز مراقبت 

کن در یكي از آن کشتي ها که فروشنده آن 

عمربن یزید نحاس مي باشد،دختریست که 

بر  این هنگام که پرده داران کنیزان را  در 

خود  دادن  نشان  از  نمایند،او  مي  مشتریان 
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اباء و امتناع مي ورزد و نمي گذارد کسي 

پرده نقاب او را بال بزند یا آواز او بشنود.

آنگاه صفات و نشاني آن کنیز را بیان فرمود 

که دو جامه حریر پوشیده و خزي بدوش 

دارد.آنگاه از اصرار مشتریان و فروشندگان 

اینستكه  آن  و  رومي  بزبان  گوید  چیزي 

شد(. دریده  عفتم  پرده  که  )واي  گوید 

یكي از این مشتریان گوید:من این کنیز را 

به  به سیصد دینار خریدارم.کنیز گوید:مرا 

سلیمان  ملک  داراي  اگر  نیست  رغبتي  تو 

فروختن  جز  اي  چاره  گوید  باشي..نحاس 

تو نیست.او خواهد گفت:

پیدا  خواهم  مي  که  مكن.خریداري  شتاب 


