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،   القــديم كمــا هــو   احلاضــر، فــإن املــرأة قضــية، علــى مــر احلقــب التارخييــة
أم  ، أم ســلعة تبــاع وتُشــرتى ، هــل هــي خملــوق كبــاقي املخلوقــات : موضــوعها ابتــدأ

أم أهنـا  ، اأم هل حيـق هلـا احليـاة فتـوأد مبجـرد والدهتـ      ، رجس بيد الشيطان يغوي هبا
أم هـل أن تربيـة   ، أم أن جمال حركتها من البيت إىل القرب، مصدر للعار والفضيحة

أم هـل تصـلح   ، األطفال والقيام بواجب البيـت يعـد عمـل أو تعطيـل لنصـف اتمـع      
أم ، أم أهنا متعة للفراش وحسب، أم أهنا معمل لبقاء النسل، للقيام بكل األعمال

أم هي إنسان حـر   هـذا الكـون هلـا     ، تبيعه من تشاء هل أن جسدها سلعة هتبه أو
واختالف ، وموضوع قضايا املرأة طويل ومتشعب، ...أم أم أم، حقوق وعليها واجبات

إذ ناقشـت تلـك   ، )١(وكُتب عـن ذلـك الكـثري   القـديم واحلـديث     ، اآلراء حوله كبري
نـا أحطنـا بكـل    وال نـدعي أن ، مجعنا العشرات منـها ، الكتابات خمتلف قضايا املرأة

فـإن  ، وحسبنا أن نقـول كلمـة   هـذا البـاب    ، تلك الكتابات وحنن الفقراء املقصرين
   . وإن أخطأنا فاملغفرة من الغفور التواب، أصبنا فهي من رب األرباب

، تلك التساؤالت وغريها هي مدار احلديث عن قضايا املرأة حتى الوقت احلاضر
ــرأة ذو شــجون     ــرآن الكــريم املصــدر األول   التشــريع    ا، وحــديث احلاضــر عــن امل لق
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، وحنـن ال نـدعي العلـم بالتفسـري    ، نظرة   بعض اآليـات تـوحي بـالكثري   ، اإلسالمي
اه  كتَـاب (:وقـد أمـر ا تعـاىل عبـاده بالتـدبر بقولـه      ، ولكن من باب التـدبر  نـ لْ أَنْز  ك يـ لَ  إِ

اركٌ ب وا مر بديل هات آي ر َتذَكَّ يل ابِ أُولُو و ب لْ واآليات اليت تعنينا هنـا هـي قولـه تعـاىل     ، )١()الْأَ
ــلِ (:  ســـورة الليـــل  يـ اللَّ ا و ــى إِذَ غْشـــارِ ) ١(ي هـالن ا و ــى  إِذَ جلـَّ ــا) ٢(تَ مـو  لَـــقخ  ر  الـــذَّكَ

ى الْأُنْثَ جلّ جالله خبلق الذكر ، ))٣(و تعاىل هنا بالليل والنهار ثم عقب فقد أقسم ا
ولكـن مـا   ، قة بني الليل والنهار واضحة كمـا هـي بـني الـذكر واألنثـى     فالعال، واألنثى

ــة الليــل والنــهار بالــذكر واألنثــى     فــاألوالن جيمعهمــا عنصــر الــزمن واآلخــران     ، عالق
فكـل  ، ولكن هل ميكن للبشـر أن يعيشـوا بليـل أو هنـار فقـط     ، جيمعهما عنصر البشر

ملقابل هل ميكـن للـذكور العـيش    وبا، من الليل والنهار وظيفته ال ميكن االستغناء عنها
مـن هنـا   ، بدون إناث أم هل لإلناث العـيش بـدون ذكـور إذاً النقطـع اجلـنس البشـري      

  . ندرك أن كال منهما مكمل لآلخر على الرغم من اختالف وظائفهما
ونظرة سريعة إىل القرآن الكريم جنـد  ، جاء اإلسالم وأحدث ثورة   قضايا املرأة

فاملتتبع آليات القرآن الكريم يرى أن قضايا املرأة ، املتعلقة هبا أنه عاجل معظم القضايا
وحسـبنا أن نشـري هنـا إىل بعـض     ، متت معاجلتـها بشـكل تفصـيلي   معظـم حاالهتـا     

فقــد وردت لفظــة املــرأة   ، املفــردات اخلاصــة بــاملرأة والــيت وردت   القــرآن الكــريم     
 ،)٤(مــرة ٣٥وأم ومشــتقاهتا، )٣(مــرة ٥٩ولفظــة النســاء ومشــتقاهتا، )٢(مــرة ٢٦ومشــتقاهتا

، )٧(مـرة  ١٨وبنـت مشـتقاهتا   ، )٦(مـرة  ٢٨ومؤمنة ومشتقاهتا، )٥(مرة ٣٠وأنثى ومشتقاهتا
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 ٢٣والطــالق ومشــتقاهتا، )٢(مــرة ٨١وزوج ومشــتقاهتا ، )١(مــرة ٢٧والوالــدين ومشــتقاهتا
ةٌ وإماء مرتان، )٤(ومشتقاهتا ستة مرات) زوج(وبعل، )٣(مرة ٦(مرتانوفتياتكم ، )٥(وأم( ،
كمـا أن تسـميات بعـض السـور اختصـت بـاملرأة منـها سـورة النسـاء ومـريم           ، )٦(مرتان

هـذا فضـال عـن القواسـم املشـرتكة   اخلطــاب      ، واادلـة والطـالق واملمتحنـة واملسـد    
ا (:فعلـى سـبيل املثـال عنـدما يقـول تعـاىل      ، القرآني الذي يشمل املـرأة والرجـل   ا  يـ هـأَي 

ينوا الَّذن آم بلَ كُتعكُمي ام يا الص كَم بى كُت ذين  علَ ن  الـَّ مـ  كُملقَـب  لَّكُـملَع  قُـون تَّ  )٧()تَ
   . وهكذا   بقية الفرائض واألوامر والنواهي، فالصيام هنا فرض على الذكر واألنثى

ونظـرة إىل األرقـام يوضـح    ، وقد شاركت املرأة مع الرجـل بقـوة   عصـر الرسـالة    
نسـبة املهـاجرين مـن النسـاء إىل احلبشـة      ، مرأة وأول شهيد امرأةأول من آمن ا: ذلك
ــدل ــعد      ، %٢١تعـ ــن سـ ــد ابـ ــا وردت عنـ ــال كمـ ــحابيات إىل الرجـ ــاء الصـ ــبة النسـ نسـ
وهي ، %١٢وعند ابن حجر، %١٣وعند ابن األثري، %٢٣وعند ابن عبد الرب، %١٣بلغت

  . نسبة مرتفعة بالنسبة إىل تلك املرحلة
، لنأخذ مثال ابن سعد، سالة يبدأ دور املرأة ينحسرولكن عندما نتجاوز عصر الر
امـرأة كـان نصـيب     ٦٣٠نـراه يرتجـم إىل   ) هــ ٢٣٠ت (الذي امتدت ترامجه إىل عصره

مـن جممـوع   % ٨٤أي أنـه خـص عصـر الرسـالة بــ      ، صحابية ٥٣٣الصحابيات منهن 
رجم هلن فيما ذكر حوايل  فيما ... .سالةامرأة عن العصر التايل لعصر الر ١٠٠النساء املُتَ

نظـر االحنســار والرتاجــع .. .ذكـر ترامجــه مـن الرجــال حتـى القــرن الثالـث اهلجــري     ي. ..
بلغــت عــدد ترامجــه ) هـــ٥٧١ت (ابــن عســاكر، ولنأخــذ مــثال واحــداً آخــر عــن ذلــك 
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امرأة فيما زادت حصة الرجال عن عشـرة آالف   ٢٠٠ذكر فقط ، ترمجة ١٠٢٢٦مجيعاً
  . %٢راجم ابن عساكر بلغت حوايلأي أن نسبة النساء   ت، ترمجة

يظهر ، فقد احتلت قضايا املرأة مركزاً متقدماً، أما على صعيد الفكر اإلسالمي
وهو كتاب الفهرست البن النديم الذي انتهى ، ذلك واضحاً من خالل مثال أمنوذجاً

نف من كتب منذ بداية اإلسالم، هـ٣٧٧من تأليفه سنة  وهو   غالبه جريدة ما ص ،
بلـغ عـددها   ، ذكر كتب أُلفت عن قضايا النساء وتناولت   موضوعها املرأة فقـط فقد 
ومـن هنـا   ، كتاب و  خمتلف اجلوانب السياسية واالجتماعية والدينية والثقافية ١٥٩

تظهر عظمة الفكر اإلسالمي   هذا اجلانب عندما نقارنه مبا كان جيري آنذاك   أوربا 
وصـل   حينـها إىل أن املـرأة هـي خملـوق للمتعـة       والـذي ت .. .من نقاش حـول املـرأة  

   . وإنتاج البشر
أما املرأة العلوية موضوع هذا الكتـاب فنقصـد هبـا كـل امـرأة  ينتـهي نسـبها إىل        

ومصدرياً ال خيتلف حاهلا عن املرأة املسلمة ، )u(أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
 إعراضـاً كـبرياً عـن ذكـر املـرأة     فعند مراجعة املصادر اخلاصـة بـالعلويني جنـد    ، األخرى

)واألمثلة كثرية نستعرض بعضها) عدا بعض الشهريات منهن :  
مل يشـر إالّ إىل  ،   كتابه املعقبني من ولد أمـري املـؤمنني  ) هـ٢٧٧ت (العقيقي -

   . ومل يذكر إىل اإلناث وال أعدادهن) u(الذكور من أبناء اإلمام علي بن أبي طالب
ابتـدأ  ،   كتابه سر السلسـلة العلويـة  ) هـ٣٤١ن حياً سنة كا(أبو نصر البخاري -

ذكر وست بنات وعدد األوالد  ١٣إن له : وقال ،)u(باإلمام احلسن السبط بن علي
 ، لــه أربعـة بـنني وابنتــان  : قـال ) u(وعــن احلسـني السـبط  . ومل يـذكر أمسـاء البنـات   

ومل يذكر بنـات  ، بنني وسبع بنات ٩إن له: قال) u(وزين العابدين علي بن احلسني
) u(ومل يذكر بنات اإلمام الكاظم، )u(وال اإلمام الصادق، )u(اإلمام الباقر

  . على الرغم من أنه من أكثر األئمة ذرية من البنات
 )u(ذكر لإلمام علي بن أبي طالب:   كتابه اإلرشاد)هـ٤١٣ت(الشيخ املفيد -
ــاث٧) u(ن الســبطوعــد لإلمــام احلســ . ذكــراً ٢٧ولــه مــن األوالد: أنثــى قــال١٦ ، إن
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ولإلمـام   ، بنـات ٤)u(ولإلمـام زيـن العابـدين   ، بنتـان ) u(ولإلمام احلسني السبط
 . بنتا١٩ً) u(وعد لإلمام الكاظم، بنات٣)u(بنات ولإلمام الصادق ٤) u(الباقر

فهو مـن أكثـر   : كتابه ادي   أنساب الطالبيني) هـ٤٥٩ت   حدود (العمري -
)  u(فـذكر لإلمـام علـي بـن أبـي طالـب       ، ماماً باإلناثمصادر األنساب العلوية اهت

ولإلمـام  ، بنـات  ٥) u(وذكـر لإلمـام احلسـن السـبط     ، ذكراً وتسـعة عشـر أنثـى    ٢٠
ــبط  ــني السـ ــان) u(احلسـ ــدين  ، بنتـ ــن العابـ ــام زيـ ــات ٩) u(ولإلمـ ــام ، بنـ ولإلمـ

 ٣٧) u(ولإلمـام الكـاظم  ، بنـات  ٥) u(ولإلمـام الصـادق  ، بنات ٣) u(الباقر
) u(ولإلمام حممـد اجلـواد  ، بنتاً واحدة) u(وذكر اإلمام الرضا، كراًذ ٢٢بنتاً و

    . أربع بنات
بـدأ باإلمـام احلسـن    ،   كتابـة الشـجرة املباركـة   ) هـ٦٠٦ت (فخر الدين الرازي -
واإلمـام احلسـني   ، ذكـراً وسـت بنـات ومل يـذكر أمسـاءهن      ١٣لـه  : قـال ) u(السبط
 ٨ذكــور و ٩): u(مــام زيـن العابــدين ولإل، ذكــور وابنتـان  ٤لـه  :  قــال) u(السـبط 
 ٤ذكراً  و ١٤: )u(ولإلمام  الصادق، بنات ٣بنني و ٥: )u(ولإلمام الباقر، بنات
وال بنات العبـاس بـن علـي بـن     ، )u(ومل يذكر الرازي بنات اإلمام الكاظم، بنات

وال  ،)u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     ) ابـن احلنفيـة   (وال حممـد ، )u(أبي طالب
   . )u(طالب عمر بن علي بن أبي

مل :   كتابـه عمــدة الطالـب   أنســاب آل أبـي طالــب   ) هـــ٨٢٨ت (ابـن عنبـة   -
 ١٨بنــات فيمــا أشــار إىل ٥ســوى) u(يـذكر مــن بنــات اإلمــام علــي بــن أبـي طالــب  

، بنـات مل يشـر إىل أمسـائهن    ٥ذكـر و  ١٣)u(وذكر لإلمام  احلسـن السـبط  ، ذكرا
إن لإلمـام  زيـن   : وقـال ، بنـت  ٢ذكـور و  ٤فـذكر لـه  ) u(أمـا اإلمـام احلسـني السـبط    

ــدين ــاث ٦) u(العاب ــذكر اإلن ــا    ، ذكــور ومل ي ــاقر والصــادق عليهم ــامني  الب ــا اإلم أم
 ٢٣بنتـاً و   ٣٧إن لـه  ) u(وقال عـن اإلمـام الكـاظم   ، السالم  فلم يذكر هلما بنات

ومل يذكر بنات األئمة الرضا وحممد اجلواد وعلي اهلـادي  ، ذكر ومل يذكر أمسائهن
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ــالم واحلســن العســك  ــيهم الس ــن أبــي       ، ري عل ــي ب ــن عل ــاس ب ــات العب ــذكر بن ومل ي
وال عمر بـن  ، )u(بن علي بن أبي طالب) ابن احلنفية(وال حممد، )u(طالب

ر فهو ميناث، )u(علي بن أبي طالب  . واكتفى بالقول إن من ليس له ولد ذَكَ
سـلة  و  إحصائية نادرة عن العلويني ذكرها أبو نصر البخـاري   كتابـه سـر السل   

وقـرأت   كتـب عديـدة مـن أحصـى آل أبـي       : "هــ   قـال  ٢٢٧العلوية تعود إىل سـنة  
 واحـداً  سبع وعشـرين ومـائتني باملدينـة وسـائر األمصـار فكـانوا ألفـاً       نة   س" ع"طالب
ومـن ذلـك ولـد     ؛وثالمثائـة وسـبعني امـرأة     ومن اإلنـاث ألفـاً  ، وسبعني رجال وثالمثائة
 ومـن اإلنـاث ثالمثائـة وأربـع    ، مثائة وعشرة من الـذكور بن علي عليه السالم ثال احلسن

اإلنـاث   ومـن ، ومن ولـد احلسـني عليـه السـالم أربعمائـة وأربعـني رجـال        ؛عشرة امرأة
ــذكور) رض(ومــن ولــد حممــد ابــن حنفيــة   ؛أربعمائــة وثالثــني امــرأة  مخســة  مــن ال

ي مائـة  بـن علـ   ومـن ولـد العبـاس    ؛وثالثني امـرأة  ومن اإلناث مخساً، وأربعني رجال
األطــراف تســعني  ومــن ولــد عمــر ؛ومــن اإلنــاث مائــة وثالثــني امــرأة، وأربعــني رجــال

وهي حسب اجلدول أدناه. )١(" ومن اإلناث مائة وست عشرة امرأة، رجال :  
      

   
   

   
   
   

                                  
   

 ، من اإلنـاث مـن العلويـات    ١٠٢٥يتضح من أعاله أنه   حوايل قرنني كان هناك 
امـرأة ممـن    ١٣٠٠ادر املتـوفرة لـدينا إالّ علـى   قرون مل حنصـل مـن خـالل املصـ     ١٠وإننا   

إذن إشـكالية  .. .؟ فـأين الباقيـات  )u(ينتهي نسـبها إىل اإلمـام علـي بـن أبـي طالـب      
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: املصادر مع املرأة كانت السبب   غياب أخبار الكثري منهن و  ذلك يقول ابن عنبة
معظـم املصـادر إذ   وهـو مـا جنـده      ، أنه ال حاجة لذكر البنات إال إذا ولدن املشـاهري 

  . أهنا تشري دائماً إىل اسم األم عند ذكر املشاهري من األعالم
و  هذه الدراسة تكمن الصـعوبة إذ أن أغلـب النسـاء العلويـات الالتـي حصـلنا       

م له جر   . عليهن كان عرضاً من كتب الرتاجم عند اإلشارة إىل أم املُتَ
النســاء العلويــات مــن املصــادر  وكــان منــهجنا   هــذا الكتــاب أن تتبعنــا أمســاء  

وحرصـنا أن يكـون النسـب متصـال     ، املتوفرة لـدينا   القـرون العشـرة اهلجريـة األوىل    
ــم ذكرنــا معظــم مــا حصــلنا عليــه مــن    ، )u(حتــى اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب   ث

، وملا كانـت معظـم املصـادر مل تشـر إىل تـاريخ الوفـاة      ، معلومات عن صاحبة الرتمجة
رجع صاحبة الرتمجة إىل عصرها التقرييب عن طريـق تتبـع سـرية    عملنا جاهدين أن ن

ثــم راعينــا   ترتيــب الرتاجــم اهلجــائي دون ، أحـد أقارهبــا والعصــر الــذي عــاش فيـه  
، أخت، أخو، أم، أبو، بنت، ابن: ودون اعتبار الكلمات، )الـ(اعتبار ألداة التعريف

  . ابن بنت، ابن أخت، ابن أخي، ابن أم، ابن أبي
ــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكــريم     نســأل  وأن ، ا ســبحانه وتعــاىل أن جيعــل ه

، فإن ما فيه من خطأ أو نسيان فمن أنفسنا ومن الشيطان، يعصمنا من اخلطأ والزلل
نٍ وصوابٍ فمن اسإنه نعم املوىل ونعم املوفق، وما فيه من ح .    
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١-بـن   بـن زيـد بـن حممـد بـن إمساعيـل      الداعي الكـبري  إبراهيم بنت احلسن  أم

ها سـكينة بنـت   وأمu( ،(بن علي بن أبي طالبالسبط احلسن بن زيد بن احلسن 
حممد أبو احلسني زيد بن تزوجها  محن الشجريرحممد إبراهيم بن علي بن عبد ال

بن زيد بن حممد بن إمساعيل بن احلسن بن زيـد بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن        
ــي طالــب  واملهــدي أبــو احلســن   ، حممــد أبــو جعفــر الرضــا   وأجنبــت لــه  ، )u(أب

فهـي مـن أبنـاء القـرن     ، )٢(هــ ٢٧٠تو  أبوهـا الـداعي احلسـن بـن زيـد سـنة       ، )١(حممد
 . الثالث اهلجري

بـن عمـر   لحق بن علي بن احلسن بـن علـي   أم إبراهيم بنت احلسن الناصر ل -٢
مل تشــر ، )٣()u(األشــرف بــن علــي بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أبــي طالــب  

لحـق قـد ظهـر   طربسـتان     كـان أبوهـا الناصـر ل   ، ا إىل حاهلـا املصادر الـيت بـني أيـدين   
فهي من أبناء النصـف األول مـن   ، )٤(هـ٣٠٤وتغلب عليها ودعا لنفسه وتو  بآمل سنة 

  . رابع اهلجريالقرن ال
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أم إبــراهيم بنــت حممــد األصــغر بــن أمحــد الســكني بــن جعفــر بــن حممــد   -٣
األكرب بن زيد الشهيد بـن علـي زيـن العابـدين بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي            

، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )١(هي من أهل قـزوين ، )u(طالب
 )٢(السـكني معاصـراً للشـيخ الكلـيين    كان أخوها محزة األكـرب بـن حممـد بـن أمحـد      

 . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، هـ٣٢٩سنة  املتوفى
بـن حممـد بـن عبـد ا بـن حممـد بـن         )٣(بن جعفر امللك أم أبيها بنت إسحاق- ٤
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، )٥()u(علي بن أبـي طالـب  بن  )٤(األطرفعمر 
إسحاق بن جعفر امللك نقيب الطالبيني ببغداد أيـام عضـد   كان أخوها أمحد بن ، حاهلا

  . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري) هـ٣٧٢- ٣٦٧()٦(الدولة البويهي
ــا -٥ ــن     أم أبيهـ ــن عبيـــد ا بـ ــت عبـــد ا بـ ــن أبـــي     العبـــاسبنـ ــن علـــي بـ بـ
لـي زيـن   اإلمـام ع بـن   األصـغر  بـن احلسـني   )٧(األعرج عبيد اتزوجها ، )u(طالب
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للخليفة العباسي أبو العباس  كان زوجها عبيد ا األعرج معاصراً، )١()u(العابدين
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )هـ١٣٦ -١٣٢()٢(السفاح
بــن  )٤(بــن جعفـر الصـادق   )٣(العريضـي أم أبيهـا بنـت حممـد األكــرب بـن علـي      -٦

ــاقر  ــدين   )٥(حممــد الب ــن العاب ــن علــي زي ــن احلســني  )٦(ب ــي     ب ــن أب ــن علــي ب الســبط ب
كـان  ، مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    ، )٨(وأمها أم ولد، )٧()u(طالب

ها علي العريضـي أيـام اإلمـام علـي اهلـادي     وفاة جد)u()١٠(هــ ٢٥٤املتـوفى سـنة    )٩( ،
وتو  ابن أخيها حييـى بـن   ، )١٢(هـ٢٠٣املتوفى سنة  )١١()u(وأدرك أبوها اإلمام الرضا

فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء النصـف      ، )١٣(هـ٣٣٩حممد بن علي العريضي سنة  حييى بن
  . الثاني من القرن الثالث اهلجري

٧- (بــن علــي بــن أبــي طالــب) ابــن احلنفيــة(أبيهـا بنــت حممــد أمu( ، هــاوأم
تزوجـت  ، )١٤(بـن احلـارث بـن عبـد املطلـب      نوفـل  احلارث عبد الرمحن بن الشهباء أم
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تـو   ، )١(بد بن العباس بن عبد املطلب فولدت لـه حممـد  العباس بن عبد ا بن مع
 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية األوىل، )٣(هـ٨١سنة  )٢()ابن احلنفية(أبوها حممد

بن جعفر الصادق بـن حممـد البـاقر بـن علـي       )٤(أم أبيها بنت موسى الكاظم-٨
 تشـر املصـادر   ومل، )٥()u(زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  

فهي ، )٦(هـ١٨٣سنة ) u(ا اإلمام الكاظمكانت وفاة أبيه، أيدينا إىل حاهلااليت بني 
 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية

 )٨(حممد اجلـواد بن علي اهلادي بن  )٧(أم أمحد بنت جعفر امللقب بالكذاب-٩
ادق بن حممد  بن علي الرضا بنا زيـن    موسى الكاظم بن جعفر الص الباقر بـن علـى

مل تـذكر املصـادر الـيت     ،)٩()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن احلسني 
ألن أباهـا  ، وهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري، بني أيدينا حاهلا

 . )١١(هـ٢٦٠سنة  املتوفى  )١٠()u(إلمام احلسن العسكريجعفر الكذاب كان معاصراً ل
 . )١١(هـ٢٦٠

بنــت احلســني النســابة بــن أمحــد احملــدث بــن عمــر بــن حييــى بــن    أم أمحــد-١٠
ــة  ــي          )١٢(احلســني ذي الدمع ــن أب ــي ب ــن عل ــن احلســني ب ــي ب ــن عل ــد الشــهيد ب ــن زي ب
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ــدينا إىل حاهلــا  ، )١()u(طالــب ــني أي ــيت ب كــان أبوهــا احلســني  ، مل تشــر املصــادر ال
ز إىل النسابة بن أمحد احملدث أول نقيب ويل على سـائر الطـالبيني رحـل مـن احلجـا     

  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(هـ٢٥١العراق سنة 
بن علي  أمحد الضرير بن )٣(ملقطهحممد بن  احلسني علي يأببنت  اختيار-١١

بــن حييــى الصــاحل بــن عبــد ا بــن حممــد بــن عمــر   )٤(الضــرير بــن حممــد الصــو 
 )٥(د األدرعحممبن احلسن فاطمة بنت أمها ، )u(األطرف بن علي بن أبي طالب

 بن احلسن بن جعفر بن احلسـن بـن احلسـن بـن علـي     بن عبيد ا بـن أبـي    عبد ا
 )٧(وهي معاصرة للعمري، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٦()u(طالب

 . فهي من أبناء القرن اخلامس اهلجري، هـ٤٥٩املتوفى   حدود سنة 
اس بن احلسن بن عبيدا بن العباس أروى بنت أمحد بن عبيدا بن العب-١٢

وأمها كلثوم بنت جعفر ، الرملة اً  خطيبكان أبوها ، )u(بن علي بن أبي طالب
، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٨(بن صاحل بن معاوية بن عبدا اجلواد
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-١٩٨ ()١(اسـي كان عمها عبدا بن عبيدا بن احلسن معاصراً للخليفـة املـأمون العب  
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢١٨

بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن         )٢(أم إسحاق بنـت إبـراهيم الغمـر   -١٣
 حممـد  بنـت  ربيحة وأمها سحيقة وهي: قال ابن سعد، )٣()u(علي بن أبي طالب

بد بن املغرية بن أمية أبي بن ا عبد بن ا عبد بن ا ع ٤(خمـزوم  بن عمر بن( ،
ومل ، )٥(هــ ١٤٥تو  أبوهـا إبـراهيم الغمـر   حـبس اخلليفـة أبـي جعفـر املنصـور سـنة          

 . وهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا
علــي بــن احلســني زيــن العابــدين بــن أم إمساعيــل بنــت حممــد بــن احلســني -١٤
كلثوم بنت إمساعيل بنت عبد ا بن جعفـر   أمأمها ، )u(بن أبي طالبالسبط 

تـو  أبوهـا إمساعيـل    ، مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   ، )٦(بن أبي طالب
 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٧(هـ١٨١بن حممد سنة

١٥- ابن (بن جعفر بن حممدأمساء بنت جعفر األعرج بن  إسحاق بن عبد ا
ــني أيــدينا إىل  ، )٨()u(بــن علــي بــن أبــي طالــب ) احلنفيــة مل تشــر املصــادر الــيت ب
أبو العباس أمحد كان أخوها عبد ا بن جعفر بن إسحاق حمدثاً روى عنه ، حاهلا

مـن أبنـاء     افـالراجح أهنـ  ، )١()u(تفسري اإلمـام البـاقر   ـه٣٣٢املتوفى سنة )٩(بن عقدة
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  . القرن الرابع اهلجري
بـن علـي   ) ابـن احلنفيـة  (بن عبد ا بن جعفر بن حممدأمساء بنت جعفر -١٦

تزوجها عيسى بن علـي بـن احلسـني األصـغر بـن اإلمـام علـي        ، )u(بن أبي طالب
زوجهـا احلسـني األصـغر سـنة      تـو  جـد  ، )٢(وأجنبـت لـه جعفـر   ، )u(زين العابـدين 

أهنا  فالراجح )٤(هـ٢٧٠محد بن عيسى أمرياً   الري سنة أوكان ابن زوجها ، )٣(هـ١٥٧
 . من أبناء القرن الثالث اهلجري

بـن   )٥(حممد اجلوادأمساء بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلادي بن -١٧
د البـاقر بـن علـى زيـن             علي الرضـا بـن   ادق بـن حممـ موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـ

مل تذكر املصادر اليت ، )٦()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن  احلسني 
ألن أباهـا   وهي من أبناء النصف الثاني من القـرن الثالـث اهلجـري   ، دينا حاهلابني أي

  .)٨(هـ٢٦٠سنة  املتوفى )٧()u(اإلمام احلسن العسكري جعفر الكذاب كان معاصراً
البــاقر بــن علــي زيــن العابــدين بــن  بــن حممــد الصــادق جعفــر أمســاء بنــت -١٨

محـزة بـن   تزوجهـا  ، ولـد أمهـا أم  ، )٩()u(بن علي بـن أبـي طالـب   احلسني السبط 
عبد  وأم، فروة ولدت له أمu( ،(اإلمام علي زين العابدينعبد ا بن حممد بن 
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هـ١٤٨وهي من أبناء القرن الثاني اهلجري ألن أباها اإلمام الصادق تو  سنة ، )١(ا . 
بــن موســى الكــاظم بــن جعفــر الصــادق بــن   )٢(ياخلــوارأمســاء بنــت جعفــر -١٩

ــاقر بـــن ع  ــبط بـــن علـــي بـــن أبـــي    حممـــد البـ ــني السـ لـــي زيـــن العابـــدين بـــن احلسـ
دخـل ولـد أخيهـا حممـد     ، مل تذكر املصادر اليت بـني أيـدينا حاهلـا   ، )٣()u(طالب

إىل املدينة املنورة سنة  )u(وعلي ابنا احلسني بن جعفر اخلواري بن موسى الكاظم
  . اهلجري فهي من أبناء القرن الثالث، )٤(هـ وهنبوها وقتلوا مجاعة من أهلها٢٧١

أمساء بنت احلسن بن حييى الصاحل بن عبد ا بن حممد األكرب بن عمـر  -٢٠
مل تشـر املصـادر الـيت    ، من أهـل الكوفـة  ، )u(بن علي بن أبي طالب  )٥(األطرف

مـن اخلليفـة الرشـيد    أمر ها املعـروف بيحيـى الصـاحل بـ    جد قُتل، بني أيدينا إىل حاهلا
ــاًالعباســي  ــك حمبســه وهــو   خنق ـــ١٩٣قبــل ســنة  وذل ــة   مســجد    ه وقــربه بالكوف
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(السهلة
بن احلسني بن عيسـى بـن حممـد     )٧(احلسني بن حممد ششديوأمساء بنت -٢١

بــن القاســم بــن احلســن بــن زيــد بــن احلســن الســبط بــن علــي بــن أبــي     )٨(البطحــاني
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مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا  ، )٢(  هباوتو )١(انتقل من قم إىل أهبر، )u(طالب
كـان عـم أبيهـا علـي النقيـب بـن عيسـى بـن حممـد البطحـاني مصــاحباً           ، إىل حاهلـا 

، )٤(هــ ٣١٦الـذي قتـل سـنة    )٣(للـداعي الصـغري حممـد بـن القاسـم بـن احلسـن العلـوي        
 . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري

حممـد بـن    بـن  )٥(جعفـر األبلـه  بن حممد بـن  ي السخعبد ا أمساء بنت -٢٢
علية بنت جعفـر بـن عيسـى بـن     وأمها ، )u(بن علي بن أبي طالباألطرف عمر 

األصغر بن زين العابدين علي بن احلسني السـبط بـن علـي بـن أبـي      علي بن احلسني 
كان أخوها حممد بن عبد ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٦()u(طالب
فهـي  ، )٨(هــ ٣٢٣املتـوفى سـنة   )٧(سخي قتل   البصرة من قبل صاحب مرداويجا ال
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 . من أبناء النصف األول من القرن الرابع اهلجري
بــن حممــد الــرئيس الفقيــه باملدينــة أمســاء بنــت عبــد الــرمحن بــن القاســم -٢٣

ــي          ــن أب ــن علــي ب ــن احلســن الســبط ب ــد ب ــن احلســن بــن زي ــن القاســم ب البطحــاني ب
كان ابن عمها طاهر بـن  ، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلامل ، )١()u(طالب

الـذي ظهـر بالبصـرة     )٢(أمحد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج        
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٣()هـ٢٦٩ -٢٥٥( للمدة
الباقر عبيد ا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد أمساء بنت -٢٤

مل تشـر  ، )٤()u(أبـي طالـب   بن علي بـن السبط بن احلسني زين العابدين بن علي 
والراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري ، املصادر اليت بني أيدينا إىل سنة وفاهتا

  . )٥(هـ١٨٣تو  سنة  )u(ها اإلمام موسى الكاظمدألن ج
ن احلسـن  ن القاسم بـ بأمساء بنت علي بن علي بن عبد الرمحن الشجري -٢٥

أمهـا حـب بنـت احلسـن بـن عبـد       ، )u(بن أبي طالببن زيد بن احلسن بن علي 
مل تذكر املصادر ، )٦()u(بن احلسن بن علي بن أبي طالب ا بن احلسن بن زيد
كان عمها حييى بن علي بن عبـد الـرمحن الشـجري قتـل       ، اليت بني أيدينا حاهلا

ــام اخلليفــة املهتــدي ال   ــث   ) هـــ٢٥٦-٢٥٥()٧(يعباســالــري أي ــاء القــرن الثال فهــي مــن أبن
   . اهلجري
، )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     ) ابن احلنفية(ون بن حممدأمساء بنت ع-٢٦
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وأمكانـت أمسـاء   و، من بين عبد األشهل، سعيد بنت سعيد بن زيد بن مالك ها أم
وها عون كان أب، )١(فولدت له، عند حييى بن حممد بن علي بن عبد ا بن العباس

، )٣(هـــ١٠٥املتــوفى ســنة  )٢(للخليفــة األمــوي يزيــد بــن عبــد امللــك  بــن حممــد معاصــراً
 . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية األوىل

ــا  -٢٧ ــديباج   )٤(أمســاء بنــت القاســم الرســي بــن إبــراهيم طباطب بــن إمساعيــل ال
بـن علـي بـن أبـي     بـن إبـراهيم الغمـر بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن السـبط           )٥(األكرب
والرس الذي نسب إليـه القاسـم هـي أرض اشـرتاها وراء جبـل أسـود       ، )u(طالب

بـالقرب مــن ذي احلليفــة بينــها وبـني املدينــة املنــورة وعــاش هبـا مــع ولــده حتــى تــوفى     
كان أبوها القاسم الرسي صاحب ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٦(هبا

 وتو  خمتفيـاً ، رع خرج يدعو إىل الرضا من آل حممدتصانيف ومشهور بالزهد والو
  .أبناء القرن الثالث اهلجري فهي من، )٧(هـ٢٤٦  جبل الرس سنة 

بن الكاظم  بن موسىالوراق بن العباس اليماني أمساء املسنة بنت القاسم -٢٨
، )u(جعفــر الصــادق بــن حممــد بــن علــي بــن احلســني بــن علــي بــن أبــي طالــب  
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وذكـر الـبعض   ، )١(مائة وعشـرين سـنة  من العمر ما يقارب بلغت ا وعرفت باملسنة ألهن
 معاشه ومل إلمراركان خيفي نسبه خوفاً من بين العباس ويعمل  قصتها ذلك أن أباها

وكان له صـديق قـد عـزم علـى السـفر إىل احلـج فلمـا جـاء         ، يعرفه أحد وقد رزق بنتاً
ن تأخـذ ابـنيت هـذه    أوهـي   يل إليك حاجة؟: لوداع القاسم قال له القاسم بن العباس

أخـذ  ف، مهم البنـت إىل املدينة املنورة فـإذا وصـلت هنـاك فاسـأل عـن بيـت فـالن وسـلّ        
ن القاسـم هـو   أوعند ذلك عرف ، رب وفاة القاسمخبمسع الرجل البنت إىل املدينة ثم 
ن صحت هو ملـاذا يقـوم العبـاس    والغريب   القصة أ، )٢(حفيد اإلمام موسى الكاظم

مع صـديقه علـى الـرغم مـن وجـود أوالده األربعـة والـذين مل تشـر إلـيهم           بإرسال ابنته
، أمحـد أبـو العبـاس صـاحب السـلعة      القصة ال من قريـب وال مـن بعيـد وأبنـاءه هـم     

 مبينما ذكر ابن عنبة أهن، )٣(وحممد وموسى، واحلسني أبو عبد ا صاحب السلعة
كمـا أن املصـادر   ، )٤(ةبالكوفـة واحلسـني صـاحب السـلع     ولـد أمحد ثالثة هم حممد و

والراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن الثالـث اهلجـري       ، اليت بني أيدينا مل تذكر بقية حاهلا
ها اإلمام الكاظمألن جد)u (هـ١٨٣تو  سنة)٥( . 
أمساء بنت القاسم بن حممد اللحياني بن عبد ا بن عبيد ا بن احلسن -٢٩

مل ، )٦(وهي مـن أهـل الـري   ، )u(ببن عبيد ا بن العباس بن علي بن أبي طال
كان عمها إبراهيم بن حممـد اللحيـاني قتلـه    ، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

فهي مـن أبنـاء القـرن    ، )هـ٢٥٥-٢٥٢()١(بقزوين أيام اخلليفة املعتز العباسي )٧(ونيالطاهر
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 .الثالث اهلجري
البـاقر بـن زيـن     بـن حممـد  الصـادق  جعفـر  بن  )٢(أمساء بنت حممد الديباج-٣٠

مل تـذكر املصـادر   ، )٣()u(بن علي بن أبي طالبالعابدين علي بن احلسني السبط 
هــ أيـام اخلليفـة املـأمون     ٢٠٠خـرج أبوهـا مـع أبـي السـرايا سـنة       ، اليت بني أيدينا حاهلـا 

فهي من أبنـاء  ، )٤(العباسي ثم دعا لنفسه فقبض عليه املأمون وعفا عنه وتو  جبرجان
 .اهلجريالقرن الثالث 

أمساء بنت بن حممد الشبيه بن زيد النسابة بن علـي األصـغر بـن احلسـني     -٣١
بن احلسـني السـبط بـن علـي بـن       بن علي زين العابدين )٥(بن زيد الشهيد ذي الدمعة
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، وهـي مـن أهـل البصـرة    ، )٦()u(أبي طالب
ــان جــد ، حاهلــا ــأمون ها حممــد الشــبيه معاصــراً ل  ك  -١٩٨( ،)٧(العباســي لخليفــة امل
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢١٨

بن جعفر الصـادق بـن حممـد    العريضي أمساء بنت حممد األكرب بن علي -٣٢
وأمها أم ، )٨()u(الباقر بن زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب

حييـى بـن حممـد    كان وفاة أخيها ، يدينا إىل حاهلامل تشر املصادر اليت بني أ، )٩(ولد
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 .فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )١(هـ٣٣٤بن علي العريضي   املدينة سنة 
أمهـا  ، )٢()u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     ) ابـن احلنفيـة  (حممد بنت أمساء-٣٣

مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا      ، )٣(الشهباء بنت عند الرمحن بن حارث بن نوفـل 
فهي من أبناء النصف الثاني ، )٤(هـ٨٢سنة) ابن احلنفية(تو  أبوها حممد، إىل حاهلا

 . الثاني من القرن األول اهلجري
بــن علــي بــن أبــي ) ابــن احلنفيــة(حممــد بــن عــون بــن حممــدأمســاء بنــت -٣٤
كانـت  ، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )٥(وأمها أم ولد، )u(طالب

ألن ، )هــ ٢١٨-١٩٨(بن عون معاصرة خلالفـة املـأمون العباسـي    أختها علية بنت حممد
  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٦(زوجها توىل املدينة املنورة للمأمون

أمساء الصغرى بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن -٣٥
ومل تشـر  ، )٧()u(علي زين العابدين بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب        

ســنة ) u(كانــت وفــاة أبيهــا اإلمــام الكــاظم  ، املصــادر الــيت بــني أيــدينا إىل حاهلــا 
 .فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٨(هـ١٨٣

أمساء الكربى بنـت موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن           - ٣٦
وقـد ذكـر العمـري     ،)u(علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالـب 

باسـم أمسـاء كمـا ذكـر أمسـاء الكـربى وأمسـاء        ) u(ني من بنـات اإلمـام الكـاظم   تاثن
ــذكر مــن بناتــه أمســاء وأمســاء الصــغرى  ، )٩(الصــغرى ني تولعلــهما اثنــ، )١(أمــا اإلربلــي ف
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كانـت  ، ومل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، أمساء الكربى وأمساء الصـغرى 
   .فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٢(هـ١٨٣سنة ) u(الكاظم وفاة أبيها اإلمام

تزوجها الصلت بـن  ، )٣(ها أم ولدأم، )u(مامة بنت علي بن أبي طالبأ-٣٧
، )٥(فولدت له نفيسـة وتوفيـت عنـده   ، )٤(عبد ا بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب

  . )٦(هـ٤٠تو  سنة  )u(مام عليوهي من أبناء القرن األول اهلجري ألن أباها اإل
ــن عبــد ا األشــرت  )٧(مامــة بنــت حممــد الكــابلي  أ-٣٨ ــنفس   )٨(ب بــن حممــد ال
بــن عبــد ا بــن احلســن املثنــى بــن احلســن الســبط بــن علــي بــن أبــي            )٩(الزكيــة
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مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، )١(أمهـا أم ولـد مـن سـاكنة قـم     ، )u(طالب
، )٤(هـ٢٥١سنة  )٣(بفيد )٢(بن حممد الكابليأخاها احلسن األعورقتل بنو طيء ، حاهلا

   . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري
مامــة بنــت حممــد اجلــواد بــن علــي الرضــا بــن موســى الكــاظم بــن جعفــر   أ-٣٩

الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي     
كان أبوها اإلمام حممد ، اليت بني أيدينا إىل حاهلامل تشر املصادر ، )٥()u(طالب
 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ٢٢٠تو  سنة  )u(اجلواد
بن حممد البطحاني بن الرئيس الفقيه باملدينة مامة بنت حممد بن القاسم أ-٤٠

مل ، )٧()u(القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      
كان ابن عمهـا طـاهر بـن أمحـد بـن القاسـم       ، صادر اليت بني أيدينا إىل حاهلاتشر امل

 -٢٥٥( الـــذي ظهــر بالبصــرة للمـــدة   )٨(بــن حممــد البطحــاني قتلـــه صــاحب الــزنج     
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٩()هـ٢٦٩

مامة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد البـاقر بـن علـي زيـن     أ-٤١
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ومل تشـر املصـادر الـيت    ، )١()u(لعابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالبا
فهـي مـن   ، )٢(هــ ١٨٣سـنة )u(كانت وفاة أبيها اإلمـام الكـاظم  ، بني أيدينا إىل حاهلا

  . أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية
بـن عبـد ا بـن احلسـن      )٣(موسى بن عبد ا بن موسـى اجلـون  مامة بنت أ-٤٢

مل تشــر املصــادر الــيت بــني أيــدينا إىل  ، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــب  نبــن احلســ
وتو  أخوها إبراهيم بن موسى   احلبس   املدينة ، )٤(هـ٢٥٦تل أبوها سنة قُ، حاهلا

ودفـــن   ) هــــ٢٥٦-٢٥٥(املدينـــة املنـــورة إذ حبســـه عامـــل اخلليفـــة املهتـــدي العباســـي 
  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(البقيع
بـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد بـن         ينهارون بن حممـد البطحـا  مة بنت ماأ-٤٣

ها حممـد البطحـاني مـن    كـان جـد  ، )٦()u(احلسن السبط بن علي بن أبـي طالـب  
فالراجح أهنا من أبناء ، )٨(هـ١٤٨املتوفى سنة  )٧()u(أصحاب اإلمام جعفر الصادق
 . أبناء القرن الثالث اهلجري

 )١٠(احملـض عبـد ا   بـن  اهيم بـن موسـى  بن إبر )٩(مامة بنت يوسف األخيضرأ-٤٤
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مل تشر املصادر ، )١()u(املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب بن احلسن
ربيـع األول  تو  أخوها إمساعيل بن يوسف األخيضـر    ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(هـ٢٥٢سنة 
عبد ا  بن إمساعيل بن إبراهيم بن موسىبن  مامة بنت يوسف األخيضرأ-٤٥
مل تشر ، )٣()u(املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب بن احلسناحملض 

إال أن أخاها إمساعيـل بـن يوسـف أمـري اليمامـة      ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 . ع اهلجريفالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الراب، )٤(هـ٣١٦قتله القرامطة سنة 

العــامل بــن احلســني بــن احلســني بــن    موســى بــن إســحاق بنــت  أمــة اجلليــل-٤٦
إسحاق بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابـدين  

مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا   ، )٥()u(بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
حملدث بن علي اخلـواري بـن احلسـن بـن     كان أحد أبناء عمومتها حممد ا، إىل حاهلا

املتـوفى سـنة    )٦(روى عنـه احلـاكم النيسـابوري   ) u(جعفر بن اإلمام موسـى الكـاظم  
   . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٧(هـ٤٠٥

عبد ا بن  نموسى ب ت عبد العزيز بن احلسن بن أبي البسامأمة العزيز بن-٤٧
بن موسى  ابن علي الرض اجلواد اهلادي بن حممد علي جعفر الزكي بن بن نياحلس

السـبط  علي بن احلسـني  زين العابدين بن الباقر الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد 
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تصـرفت  (قالت عنها فواز العامليـة إهنـا  ، من أهل األندلس، )١(بن علي بن أبي طالب
إال أن املصـادر   وكانت شاعرة، )٢()  أثناء شبيبتها بني دراسة معارف وإفاضة عوارف

  : بيتني من الشعر قوهلا مل تذكر هلا إال


  
    

   
  

    
ولكنها كانـت معاصـرة البـن    ، ومل تشر املصادر اليت بيت ليدينا إىل تاريخ وفاهتا  

 فهي من أبناء القرن السابع اهلجري  ، هـ٦٣٣املتوفى سنة  )٤(دحية الكليب
٤٨-بن عيسى بن زيد الشـهيد بـن زيـن العابـدين      )٥(بنت أمحد املختفي أمة ا

إمساعيـل بـن   كانـت حتـت   ، )u(علي بن احلسني السبط بن علي بـن أبـي طالـب   
ــن العبــاس         ــن عبيــد ا ب ــن احلســن ب ــن عبيــد ا ب ــد ا ب ــن علــي عب ــن أبــي   ب ب

فهي من ، )٧(هـ٢٤٠سنة تو  أبوها أمحد املختفي  ،)٦(من أهل البصرة، )u(طالب
  . من أبناء القرن الثالث اهلجري

وهـي  ، )٩(وأمها أم ولـد ومل تـربز  ، )٨()u(أمة ا بنت علي بن أبي طالب-٤٩
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 . )١(هـ٤٠من أبناء القرن األول اهلجري ألن أباها اإلمام علي تو  سنة 
 منة بنت أمحد األمني بن عبيد ا بن حممد بـن عبـد الـرمحن الشـجري    آ-٥٠

مـن أهـل   ، )u(بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بـن علـي بـن أبـي طالـب     
كان ابن عم أبيها حييى بن علـي  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٢(آمل

ــالري   خ    ــزوين ودفــــن بــ ــرمحن الشــــجري قتــــل بقــ ــد الــ ــة املهتــــدي  بــــن عبــ الفــ
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )هـ٢٥٦-٢٥٥()٣(العباسي
٥١-       بــن جعفـر بــن  آمنـة الصـغرى بنــت جعفـر األعــرج بـن إسـحاق بــن عبـد ا
صفية بنـت عبـد ا بـن    وأمها ، )u(بن علي بن أبي طالب) ابن احلنفية( حممد

بـني  مل تشـر املصـادر الـيت    ، )٤()u(األصـغر بـن اإلمـام علـي زيـن العابـدين      احلسني 
أبو العبـاس  حمدثاً روى عنه  األعرجعبد ا بن جعفر  كان أخوها، أيدينا إىل حاهلا

مـن   افـالراجح أهنـ  ، )٥()u(تفسـري اإلمـام البـاقر    ـهـ ٣٣٢أمحد بن عقدة املتوفى سنة
  . أبناء القرن الرابع اهلجري

بــن جعفــر بــن  منــة الكــربى بنــت جعفــر األعــرج بــن إســحاق بــن عبــد ا آ-٥٢
صـفية بنـت عبـد ا بـن     وأمهـا  ، )u(بن علي بن أبي طالب) ابن احلنفية(حممد

مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٦()u(األصـغر بـن اإلمـام علـي زيـن العابـدين      احلسني 
أبـو  بـن حمـدثاً روى عنـه     األعـرج كـان أخوهـا عبـد ا بـن جعفـر      ، أيدينا إىل حاهلـا 

فـالراجح  ، )٧()u(تفسـري اإلمـام البـاقر    ـهـ ٣٣٢ى سـنة العباس أمحد بن عقـدة املتـوف  
 . من أبناء القرن الرابع اهلجري اأهن
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علـي  على األصغر بن بن  )١(آمنة بنت جعفر بن احلسني بن احلسن األفطس-٥٣
مل تشـر املصـادر   ، )٢()u(طالـب  بن علـي بـن أبـي   السبط زين العابدين بن احلسني 
هــ للـهجرة   ٢٠٠سـنة   بن احلسن األفطـس  احلسنيها ثار جد، اليت بني أيدينا إىل حاهلا

فـالراجح  ، أيام اخلليفة املأمون العباسـي  )٣(باخلالفةدعا حملمد بن إبراهيم طباطبا ومبكة 
 .أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري

 حممد اجلوادآمنة الصغرى بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلادي بن -٥٤
د البـاقر بـن علـى زيـن       موسى الكاظم بن علي الرضا بن ادق بن حممـ بن جعفر الص

مل تذكر املصـادر الـيت   ، )٤()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن احلسني 
ألن أباهـا  وهي من أبناء النصف الثاني من القـرن الثالـث اهلجـري    ، بني أيدينا حاهلا

  . )٦(هـ٢٦٠نة املتوفى س  )٥()u(جعفر الكذاب كان معاصراً لإلمام احلسن العسكري
  . )٦(هـ٢٦٠

د اجلـواد  آمنة الكربى بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلادي بن -٥٥ حممـ 
د البـاقر بـن علـى زيـن       بن علي الرضا بن ادق بن حممـ موسى الكاظم بن جعفر الص

مل تذكر املصادر اليت ، )٧()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن  احلسني 
ــابــــني أيــــدين ــام احلســــن   ألن أبا، ا حاهلــ ــراً لإلمــ ــذاب كــــان معاصــ ــا جعفــــر الكــ هــ
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  . )٢(هـ٢٦٠املتوفى سنة   )١()u(العسكري
آمنة الكربى بنت جعفر تاج الدين بن حممد السادس بن محزة الثاني بـن  -٥٦

عبد ا بن حممد اخلامس بن حممـد الرابـع بـن عبـد احملسـن بـن احلسـن بـن زهـرة          
النقيـب بـن    زهـرة األول بـن علـي    الثاني بن احلسـن بـن محـزة بـن علـي النقيـب بـن       

بــن أبــي ســامل حممــد بــن حممــد احلرانــي بــن أمحــد    حممــد الثالــث بــن حممــد  
احلجـازي بـن حممـد بـن حممـد الـوارث بـن احلسـني بـن إسـحاق املـؤمتن بـن جعفــر             

مل تشـر  ، )٣()u(الصادق بن حممد بن علي بن احلسني بـن علـي بـن أبـي طالـب     
ومن احملتمل أهنا عاشت   منتصـف القـرن   ، اهتاسنة وف املصادر اليت بني أيدينا إىل

العاشر اهلجري ألن ابن أخيها حممد بن ركن الدين والـذي كـان مـن علمـاء حلـب      
ضـمن  ) هــ ٧٠٩ت (وجاء ذكرها   كتاب األصيلي البن الطقطقي، )٤(هـ٩٩٠تو  سنة 

ــك بقولــه    ــث أشــار احملقــق إىل ذل إن فيــه مــن الــدس  " اإلضــافات علــي الكتــاب حي
 . )٥(..".ادة والتغيري والتبديلوالزي

آمنة الصغرى بنت جعفر تاج الدين بن حممد السادس بن محزة الثاني بن -٥٧
عبد ا بن حممد اخلامس بن حممـد الرابـع بـن عبـد احملسـن بـن احلسـن بـن زهـرة          

النقيـب بـن    الثاني بن احلسـن بـن محـزة بـن علـي النقيـب بـن زهـرة األول بـن علـي          
بــن أبــي ســامل حممــد بــن حممــد احلرانــي بــن أمحــد     حممــد الثالــث بــن حممــد 

احلجـازي بـن حممـد بـن حممـد الـوارث بـن احلسـني بـن إسـحاق املـؤمتن بـن جعفــر             
مل تشـر  ، )٦()u(الصادق بن حممد بن علي بن احلسـني بـن علـي بـن أبـي طالـب      
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ومـن احملتمـل أهنـا عاشـت       ، سـنة وفاهتـا   املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل سـنة وفاهتـا     
القرن العاشر اهلجري ألن ابن أخيها حممد بن ركن الدين والذي كان مـن  منتصف 

    وجــاء ذكرهــا   كتــاب األصــيلي البــن الطقطقــي  ، )١(هـــ٩٩٠علمــاء حلــب تــو  ســنة 
إن فيه "ضمن اإلضافات علي الكتاب حيث أشار احملقق إىل ذلك بقوله ) هـ٧٠٩ت (

 . )٢(..".من الدس والزيادة والتغيري والتبديل
منة بنت احلسن بن حممد بـن احلسـني بـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم بـن         آ-٥٨

حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السـبط بـن علـي بـن أبـي      
مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا   ، )٣(وأمها قطام بنت عبد ا األسدي، )u(طالب

أمحد بن حممد بن احلسني كان ابن عم أبيها علي بن احلسن بن ، إىل تاريخ وفاهتا
نـاء النصـف   فـالراجح أهنـا مـن أب   ، )٦(هـ٤٣٠سنة  )٥(رآه العمري النسابة بآمد )٤(الربسي

 .اهلجري الثاني من القرن اخلامس
السبط علي بن احلسني زين العابدين بن  األصغر احلسنيآمنة الصغرى بنت -٥٩

فلعـل  ، )٧(الكـربى ذكرها العمري ثم ذكر أختها آمنة ، )u(بن علي بن أبي طالب
 تــو  أبوهــا، )٨(خرجــت إىل بعـض بــين جعفــر الطيــار  :قــال العمــري، هـذه الصــغرى 
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 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )١(هـ١٥٧سنة احلسني األصغر
آمنة الكربى بنت احلسني األصغر بن زين العابدين علي بـن احلسـني السـبط    -٦٠

 هـا وأم حسـني  بنـت  أمينـة "هـا  وقال ابن سعد امس، )٢()u(بن علي بن أبي طالب
وميكـن  ، شـيئاً  اأحواهلـ  مـن   تذكر مصادرناومل، )٣("حارثة بين من األنصار من امرأة
 . )٤(هـ١٥٧سنة ن أباها احلسني األصغر تو  هنا من أبناء القرن الثاني ألول إالق

بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علـي   األصغر آمنة بنت احلسني-٦١
وأجنبـت  ، )ابـن احلنفيـة  (تزوجها عبد ا بن جعفر بن حممد، )u(طالببن أبي 
مـن بـين    تزوجت رجال ولعلها نفسها آمنة الكربى اليت مر ذكرها واليت، )٥(له جعفر

تـوفى  احلسـني األصـغر    ألن أباهـا  وهي من أبناء القـرن الثـاني اهلجـري   ، جعفر الطيار
 . )٦(هـ١٥٧سنة 

احملسن بن حممد األكرب بن أمحد السكني بن آمنة بنت محزة بن علي بن -٦٢
بن احلسني السبط بن علي  زين العابدين بن علي )٧(جعفر بن حممد بن زيد الشهيد

مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، وهـي مـن أهـل بغـداد    ، )u(بن أبي طالب
كــان ابــن عــم جـدها محــزة األكــرب بــن حممـد بــن أمحــد الســكني معاصــراً    ، حاهلـا 
 .من أبناء القرن الرابع اهلجري فالراجح أهنا، هـ٣٢٩وفى سنة املت )٨(لكليينللشيخ ا
ــدبــن عب )٩(خمــتلس الوصــية  محــزةآمنــة بنــت  -٦٣ ــن األعــرج ا  ي  ســنياحلب
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، )١()u(بن علـي بـن أبـي طالـب    السبط علي بن احلسني زين العابدين بن  األصغر
أصحاب من  بيد ا األعرجع كان جدها، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

فالراجح أهنا من ،  )٣(هـ١٤٨لذي كانت وفاته   سنةا، )٢()u(الصادقاإلمام جعفر 
 . من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية

آمنة بنت محزة بن حممد األصغر بن احلسني األكرب بن حممد األكـرب بـن   -٦٤
زيــن  هيد بــن علــيالشــ )٤(احلســن الفقيــه بــن حييــى بــن احلســني ذي الدمعــة بــن زيــد  

، وهي من أهـل بغـداد  ، )٥()u(بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب العابدين
زيـد بـن علـي    كان ابن عمهـا حممـد بـن    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

 اًصــديقزيــد الشــهيد  بــن ذي الدمعــة بــن حممــد بــن احلســني بــن حييــى بــن احلســني 
احلسـن الفقيـه    أحـد أجـدادها وهـو    كمـا أن ، هـ٤٥٩املتوفى   حدود سنة  )٦(للعمري

 .فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الرابعة، )٧(هـ٢٦٧الزاهد تو  سنة 
ن طاهر بن علي بـن حممـد الشـاعر بـن     بآمنة بنت عباد بن علي بن محزة -٦٥

حممـد بـن أمحـد بـن إبـراهيم طباطبـا بـن إمساعيـل الـديباج بـن إبـراهيم             أمحد بن
قــال ، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــب املثنــى بــن احلســن اتبــى مــر بــن احلســنالغ

ــمعاني ـــ٥٦٢ت( :السـ ــبهان  )هـ ــن أهـــل أصـ ــام مسعـــت"مـ ــا اإلمـ ــد أبـ  ا رزق حممـ
 منـها  مسعـت : "وأضاف   كتابه املنتخـب ، )٨("يسرياً شيئاً منها مسعت، التميمي

 عـن  ،الطيـان  سـحاق إ أبـي  عـن  بروايتها ،احملاملي أمايل من ،احلديث من ورقتني قدر
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 سـنة  احلجة ذي   ،احملاملي ا عبد أبي عن ،التاجر قوله خرشيذ بن إسحاق أبي
: وقـال األمـني  ، ومل يشـر إىل حاهلـا  ، فهـي حمدثـة مـن شـيوخه     ، )١("وثالثني إحدى

عاملة فاضلة حمدثة ذات صالح وديـن ومـن ربـات الفصـاحة والبالغـة واحملـدثات         "
مسعت احلديث من ، ع القرن السادس للهجرة   أصفهانأواخر القرن اخلامس ومطل

أسـرهتا آل الطباطبـائي    ...بأصـفهان أبي حممد رزق ا التميمي وتصدرت للتـدريس  
  أصفهان من أشهر األسر العلميـة   أصـفهان وأعرقهـا   الزعامـة والرئاسـة واجلـاه       

ول علينا شرحها نزح نبغ منها علماء أعالم وشعراء أفذاذ وتفرعت إىل بطون وفروع يط
ومن أشهر هذه البطون   العراق آل احلكيم الذين نزحوا    ...قسم منهم إىل العراق

العصر الصفوي إىل النجف األشرف وآل حبر العلوم وآل الطباطبائي صاحب الرياض 
وهـي   ، )٢("  كربالء وآل الربوجردي   قم وبروجرد وغريمهـا مـن الفـروع والبطـون    

 . ن السادس اهلجريمن أبناء القر
بـن عبـد    )٣(آمنة بنت عبد ا بن احلسن األعور اجلـواد بـن حممـد الكـابلي    -٦٦

عبد ا احملض بن احلسن املثنى بـن احلسـن    ا األشرت بن حممد النفس الزكية بن
مل تشـر املصـادر الـيت    ، مـن أهـل طربسـتان   ، )٤()u(سبط بن علي بن أبي طالبال

أحـد أجـواد بـين هاشـم املمـدوحني      احلسن األعور  ها ن جدكا، بني أيدينا إىل حاهلا
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء النصـف      ، )٥(ـهـ  ٢٥١  ذي احلجة سنة ءقتلته طيواملعدودين 

 .الثاني القرن الثالث اهلجري
عبـد ا بــن احلســني األصـغر بــن زيــن   بــن  )٦(آمنـة بنــت عبــدا أبـا صــفارة  -٦٧
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الـداعي   أموهـي  ، )u(لـي بـن أبـي طالـب    علي بن احلسني السـبط بـن ع   العابدين
 إمساعيـل بـن احلسـن بـن زيـد بـن حممـد بـن         الكبري احلسن بن زيد بن حممـد بـن  

الذي  )١()u(بن أبي طالب بن عليالسبط إمساعيل بن احلسن بن زيد بن احلسن 
بـايعوه علـى كتـاب ا    وطربسـتان   مقاطعة   كجور من بالدالذي التف حوله أهايل 

هـ وبقي فيها حتـى  ٢٥٠سنةباملعروف والنهي عن املنكر وكان ذلك واألمر وسنة رسوله 
ا أبوها فيدعى أبو صفارة لفصاحته وحسن خلقه، )٢(وفاته وهي من أبناء القرن ، )٣(أم

 . الثالث اهلجري
آمنــة بنــت عبــد ا بــن عبيــد ا بــن احلســن بــن علــي زيــن العابــدين بــن     -٦٨

ه رأس املـذري   عتزوجهـا  ، )u(احلسني بن علي بن أبي طالـب  بـن جعفـر    )٤(بـد اللـَّ
ه بن جعفر بن حممـد بـن علـي بـن أبـي طالـب       ولـه منـها   ، )u(الثاني بن عبد اللَّ

جرية الثانية لعلها من أبناء رأس املائة اهل، )٥(وله عقب بالكوفة والبصرة، جعفر الفقيه
املتـوفى   )٦(الثانية ألن ابنها جعفر الفقيه روى احلديث عن احلسن بن علـي بـن فضـال   

 . )٧(هـ٢٢٤ سنة
القـائم بـن   حممد املنصور بن إمساعيل املعز بن آمنة بنت عبد ا بن معد -٦٩

 بـن   )٢(بـن حممـد املكتـوم    )١(بن جعفر املصدق )٨(بن حممد احلبيب املهديعبيد ا
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ــي         ــن أب ــدين علــي ب ــن زيــن العاب ــاقر ب ــر الصــادق بــن حممــد الب ــن جعف إمساعيــل ب
بـن العزيـز نـزار بـن معـد       احلـاكم بـأمر ا  تزوجهـا ابـن عمهـا اخلليفـة     ، )u(طالب
فهي من أبنـاء رأس املائـة   ، )٤()هـ٤١١-٣٨٦(الذي توىل اخلالفة الفاطمية للمدة )٣(املعز

 .اهلجرية الرابعة
السبط بـن   علي بن احلسنيزين العابدين آمنة بنت عبيد ا بن احلسني بن -٧٠

املثنـى   جعفر بـن احلسـن   جعفر بن إبراهيم بنتزوجها ، )٥()u(علي بن أبي طالب
ا الـذي هـاجر   وأجنبـت لـه عبـد    ، )u(بن علي بن أبي طالـب السبط بن احلسن 

، )٦(من اخلـوارج  مجاعة هناك قتلهف، فارسبالد إىل  )هـ٢١٨-١٩٨(املأموناخلليفة أيام 
أمـا أبوهــا عبيـد ا بــن احلســني فقـد وفــد علـى أبــي العبــاس السـفاح فأقطعــه ضــيعة       

فهـي مـن   ، )٧(نني ألف دينار فكان يأخذها وينفقهـا وتـو    حيـاة أبيـه    باملدائن تغل مثا
  . أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري

علـي   آمنة الكربى بنت عبد ا األعرج بن احلسني األصغر بن زين العابدين-٧١
ابـن  (حممـد بـن  جعفـر األصـغر   تزوجهـا  ، )u(بن احلسني بن علي بن أبي طالـب ا

كان ، )٨(وهو عبد ا، رجل واحد وله منها، )u(ن علي بن أبي طالبب) احلنفية
ها احلســني األصــغر بــن اإلمــام علــي زيــن العابــدين   جــد)u ( ــو  ســنة ، )٩(هـــ١٥٧ت
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 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري
 )٢(الـتج احلسن بن  بن حممد )١(اجللد علي بن عبد ا بن أمحدآمنة بنت -٧٢

السـبط   بن احلسـن املثنى بن احلسن  الغمر مإبراهيبن  إمساعيلبن لتج ابن احلسن ا
مل تـذكر  ، )٣(مـن أهـل بغـداد    خرسـاء بلـهاء  وكانـت  ، )u(بن علي بن أبي طالبا

ها احلسـن الـتج   حـبس اخلليفـة الرشـيد العباسـي جـد     ، املصادر اليت بني أيدينا حاهلـا 
فلعلـها كانـت   ، )٤(  أيامـه وتو  ) هـ٢١٨ -١٩٨(ن سنة وبقي حتى أطلقه املأمونعشري
 . اهلجري اء القرن الرابعمن أبن
بـن علـي   السـبط  سـني  احلبـن   آمنة بنت علي األصغر بن علي زين العابـدين -٧٣

بـــن علـــي بـــن أبـــي   )ابـــن احلنفيـــة(أبيهـــا بنـــت حممـــد أموأمهـــا  بـــن أبـــي طالـــبا
يــن ها علــي زتــو  جــد، ومل تــذكر املصــادر الــيت بــني أيـدينا حاهلــا ، )٥()u(طالـب 
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٧(هـ٩٤وقيل  )٦(هـ٩٥سنة  )u(العابدين
آمنة بنت علي بن حممد بن عبد ا بن حممد بن علـي بـن عبـد ا بـن     -٧٤

احلسن األعور بن حممد الكابلي بن عبـد ا األشـرت بـن حممـد الـنفس الزكيـة بـن        
وأمهـا  ، )u(علـي بـن أبـي طالـب    عبد ا بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بـن  

مـن   )٨(وتلقـب بسـتكا  ، سكينة بنت أبي يعلي علي بـن حممـد بـن عيسـى احلسـيين     
وجاء ذكرها عنـد إبـراهيم بـن    ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، أهل أصبهان
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 ت من أبناء القرن اخلامس اهلجري هـ  فلعلها كان٤٧٩طباطبا املتوفى بعد سنة
د األصغر بن أمحد سكني بن جعفر بن حممـد األكـرب بـن    آمنة بنت حمم-٧٥

وهـي مـن أهــل   ، )u(زيـد الشـهيد بـن علـي بـن احلسـني بـن علـي بـن أبـي طالـب           
كـان أخوهـا محـزة األكـرب بـن      ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )١(قزوين

 فهـي مـن  ، هــ ٣٢٩املتـو  سـنة   )٢(حممد بن أمحـد السـكني معاصـراً للشـيخ الكلـيين     
 . أبناء القرن الرابع اهلجري

آمنة بنت حممد بن أمحد الشعراني بن علي العريضي بن جعفر الصـادق  -٧٦
تزوجهـا احلسـني بـن    ، )u(بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالبا

كـان  ، )٣(وأجنبـت لـه حممـد   ، حممد األكرب بن حييى بن حممـد بـن علـي العريضـي    
فلعلـها  ، )٤(هــ ٣٣٤لعريضي تو    املدينة سـنة  جد زوجها حييى بن حممد بن علي ا
 . كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري

بن جعفر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن علـي زيـن         )٥(آمنة بنت حممد الديباج- ٧٧
تزوجها عيسـى بـن علـي بـن     ، )u(العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب

، )u(احلســني بــن علــي بــن أبــي طالــب احلســني األصــغر بــن علــي زيــن العابــدين بــن  
، مل تـذكر املصـادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا      ، )٦(وأجنبت لـه حممـد وزينـب وفاطمـة وعليـة     

هـ أيام اخلليفة املأمون العباسـي ثـم دعـا لنفسـه فقـبض      ٢٠٠خرج أبوها مع أبي السرايا سنة 
 .جريفهي من أبناء القرن الثالث اهل، )٧(عليه املأمون وعفا عنه وتو  جبرجان

آمنــة بنــت حممــد بــن احلســن بــن القاســم الرســى بــن إبــراهيم طباطبــا بــن   -٧٨
إمساعيل بن إبراهيم الغمر بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي           
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وأمهـا فاطمـة بنـت عبـد الـرمحن بـن إبـراهيم بـن         ، )١(من أهل العقيق، )u(طالب
ن ســهيل بــن عمــرو عبـد امللــك بــن ســهل بــن مسـلم بــن عبــد الــرمحن بــن عمـرو بــ    

وكان جدها القاسم الرسي خرج يـدعو إىل الرضـا مـن آل حممـد وتـو       ، )٢(العامري
 . فلعلها كانت من أبناء رأس املائة الثالثة للهجرة، )٣(هـ٢٤٦سنة 

بــن زيــد  ذي الدمعــة آمنــة بنــت حممــد بــن احلســن بــن حييــى بــن احلســني   -٧٩
تزوجهـا احلسـني بـن     ،)u(بـن علـي بـن احلسـني بـن علـي بـن أبـي طالـب          الشهيد

علـي النقيـب   وأجنبـت لـه   ، القاسم بن حييـى بـن احلسـني بـن زيـد الشـهيد      حممد بن 
كان ابنا عمها إبراهيم وحممد ابنا العباس بـن حييـى يـن    ، )٤(طنبورب  وامللقببالكوفة 

ثــم أطلقــوا ســراح ، حييــى بــن احلســني ذي الدمعــة قــد أســرمها القرامطــة   الكوفــة  
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٥(هـ٣٣٩إبراهيم سنة 

آمنة بنت حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن -٨٠
 مصـــر إن قربهــا يقـــع بــني  : وقـــد ذكرهــا يــاقوت احلمـــوي وقــال   ، )u(أبــي طالــب  

، )٧(وذكـر ابـن سـعد والـزبريي بنـات اإلمـام البـاقر وهـن زينـب وأم سـلمة          ، )٦(والقاهرة
، ولكـن مل يسـميهما   )٨(ولد الباقر عليه السالم ابنـتني  :وكذلك قال أبو نصر البخاري
سلمة زوجهـا   أم وهنمن البنات ثالث إن لإلمام الباقر  :بينما قال فخر الدين الرازي

جعفر وال  أم فهيالثالثة  ماأزينب  هيوالثانية ، )١(بن عبد ا الباهر )٩(حممد األرقط
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لـه ثـالث بنـات ولكـن ذكـر منـهن اثنـتني أم         :ذلك قـال العمـري  وكـ   )٢(وال عقب هلا
 ةسـلم  مل يكن له غري بنت واحدة هـي أم  :وهناك من قال، )٣(سلمة وزينب الصغرى

 . )٤(وامسها زينب
 مـا أ"يت قـال عنـها فخـر الـدين الـرازي      ونقول رمبا كانـت آمنـة هـي أم جعفـر والـ     

أن أم جعفر هي زينب املدفونة  رباطيورجح الز، "جعفر وال عقب هلا أم فهيالثالثة 
مع أخيها إبراهيم   إيران ولقبها بزينب الكربى على اعتبار أن العمري ذكر من بـني  
بنات اإلمام الباقر زينب الصغرى فهذا يشـري إىل وجـود بنـت غريهـا وتعـرف بـالكربى       

ه ثــم وهــذا وارد   ســرية األئمــة علــيهم الســالم فــأهنم يســمون ابنــاهم بأمســاء متشــاب 
ن تكون زينب هـذه  أفبعيد جداً : "و  ذلك قال، قب األكرب واألصغريفرقون بينهم بل

املدفونة جوار السيد إبراهيم هي تلك اليت كانت زوجة عبيد ا بن حممد صاحب 
وتصريح ادي باسم زينب ) u(مقربة النذور ببغداد فمع ظهور زينبني لإلمام الباقر

جـة عبيــد ا بـن حممــد تبقـى زينــب هـذه األخــرى     الصـغرى وعــدها الـيت كانــت زو  
تكـون هـي    أناسـتبعد جـداً    املدفونة   إيران واملعروف عنها أهنا ماتت بال ذريـة فـال  

جعفر اليت ال عقب هلـا وهـي الـيت قيـل عنـها غـري معروفـة قـد          اليت ذكرت باسم أم
إلمام الباقر وحسب هذا الرأي يكون ل، )٥("هربت مع أخيها إبراهيم إىل منطقة اجلبل

ثالث بنات زينب الصغرى واليت رمبا كان يقصدها الطربسي وكنيتها أم سلمة وزينب 
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وعن قرب آمنة بنت الباقر مبصر أشار األمني مستبعداً ذلك ، الكربى وكنيتها بأم جعفر
الـذي جـاء هبـا     ولو كانت فما، من امسها آمنة )u(وليس   أوالد الباقر: "بقوله

قول رمبا كـان هنـاك خلـط بـني آمنـة بنـت البـاقر وآمنـة بنـت موسـى           ون، )١("إىل مصر
وهي من أبناء القرن الثاني اهلجري ألن أباها ، )٢(الكاظم اليت هلا مشهد مشهور مبصر

  . )٣(هـ١١٤اإلمام الباقر تو  سنة 
بن عبيد ا األمـري بـن احلسـن بـن جعفـر       )٤(آمنة بنت حممد بن علي باغر-٨١

تزوجهـا أمحـد   ، )u(بن احلسن السبط بن علي بن أبـي طالـب   بن احلسن املثنىا
بن إمساعيل بن إبراهيم بن موسى بن سليمان بن القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا ا
وأجنبت له أبو احلسن حممـد  ، )u(بن احلسن بن احلسن بن علي بن أبي طالبا

اً للخليفــة ها علـي بـاغر بـن عبيـد ا األمـري معاصـر      كـان جـد  ، )٥(الـذي سـكن بغـداد   
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء النصـف الثـاني مـن        ، هـ٢٤٧املتوفى سنة  )٦(املتوكل العباسي

 . القرن الثالث اهلجري
آمنة بنت حممد بن عيسى بن حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بـن  -٨٢

مل تشر ، )٧(وهي من أهل بلخ، )u(زيد بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
  الوقعـة الــيت   بـن عيسـى    محـزة قتـل عمهـا   ،  أيـدينا إىل حاهلـا  املصـادر الـيت بـني   
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وكان تلـك  ، )١(بطربستانبن زيد العلوي الصفار واحلسن  يعقوب بن الليث كانت بني
 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(هـ٢٦٠الوقعة سنة
بن القاسم بـن احلسـن بـن     حممد بن هارون بن حممد البطحانيآمنة بنت -٨٣

عبد  )(تزوجها شبيه النيب، )u(بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالبزيد 
بن جعفرإسحاق بن ) ابن ظنك(ا رأس املدري بن جعفر بن عبد ا بن عبد ا 
ومل تـذكر املصـادر الـيت    ، )٣()u(بن علي بـن أبـي طالـب   ) ابن احلنفية(بن حممدا

بـن جعفـر روى عنـه أبـو العبـاس      عبـد ا   زوجهـا  ولكن جد، ابني أيدينا تاريخ وفاهت
مـن   افـالراجح أهنـ  ، )٤()u(هــ تفسـري اإلمـام البـاقر    ٣٣٢أمحد بن عقدة املتوفى سنة

  . أبناء النصف الثاني من القرن الرابع اهلجري
بــن جعفــر الصــادق بــن حممــد البــاقر بــن زيــن     آمنــة بنــت موســى الكــاظم -٨٤

الشـيخ املفيـد واحـدة     وذكر، )u(العابدين علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب
وفاطمــة ، فاطمــة الكــربى: "وهــن: مــن بنــات اإلمــام موســى الكــاظم باســم آمنــة قــال 

، ولبابـة ، جعفـر  وأم، وكلثم، ورقية الصغرى، أبيها وأم، وحكيمة، ورقية، الصغرى
، وميمونـة ، سـلمة  وأم، وعائشـة ، وبريهة، وحسنة، وآمنة، وعلية، وخدجية، وزينب
ــو نصــر البخــاري أن اإلمــام موســى الكــاظم    فيمــا، )٥("كلثــوم وأم ــه  ذكــر أب ــتني ل اثن

ن لإلمـام الكـاظم   ي وابن عنبة إوقال العمر، ومل يشري إىل أمسائهن، )٦(وعشرين بنتا
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وقـد ذكـر العمـري أن قـرب آمنـة      ، ومل يشريا أيضاً إىل أمسـائهن ، )١(سبعاً وثالثني بنتاً
ي أن قربهـا   منطقـة القرافـة    وأضـاف يـاقوت احلمـوي واهلـرو    ، )٢(بنت الكاظم مبصـر 

ن وكر املؤرخذ: "وعلق حسن األمني على ذلك بقوله، هـ١٨٦توفيت بعد سنة، )٣(مبصر
ا آمنـة  الصـغرى وآمنـة الوسـطى وآمنـة الكـربى وأمـ       هن آمنـة ، ثالث بنات باسم آمنة

الوسطى فنسب هلا قرب   مصر   القاهرة وأما آمنة الكربى ففي قـزوين وهلـا روضـة    
أما سبب ذهاهبا إىل مصر فلم تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٤("تقع   وسط حملة قدمية

ربـات   مـن  وكـل مـا ذكـر عنـها أهنـا كانـت      ، أيدينا إىل ذلك كما أهنا مل تـبني حاهلـا  
 . )٥(العبادة والصالح وحكي عن خادمها أنه كان يسمع عندها قراءة القرآن   الليل

ن إدريس بن إدريس بن عبد ا بـن  آمنة بنت املهلب بن حممد بن حييى ب-٨٥
مل تشـر املصـادر   ، )٦()u(احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علـي بـن أبـي طالـب    

بـن حممـد بـن حييـى بـن       )٧(كان عمها عبـد ا التـاهرتي  ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
ــه ودعــا) هـــ٤١١-٣٨٦(م الفــاطميحييــى بــن إدريــس بــن إدريــس معاصــراً للحــاك   ، )٨(ل

 . هنا من أبناء النصف الثاني من القرن الرابع اهلجريفالراجح أ
أمنـة بنـت حييـى بــن القاسـم الرسـي بـن إبــراهيم طباطبـا بـن إمساعيـل بــن          -٨٦

 وأمهـا أمu( ، (إبراهيم بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
كـان جـدها   ، مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا     ، )٩(من ساكنة الرملة، ولد
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القاسم الرسي صاحب تصانيف ومشهور بالزهد والورع خرج يدعو إىل الرضا مـن آل  
فالراجح أهنا مـن أبنـاء النصـف    ، )١(هـ٢٤٦  جبل الرس سنة  حممد وتو  خمتفياً

 . الثاني من القرن الثالث اهلجري
بـن  احملـض  عبـد ا   بـن  بن إبـراهيم بـن موسـى   آمنة بنت يوسف األخيضر -٨٧
مل تشـر املصـادر   ، )٢()u(املثنى بن احلسن السبط بن علـي بـن أبـي طالـب     احلسن

ربيـع األول  تو  أخوها إمساعيل بن يوسف األخيضـر    ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٣(هـ٢٥٢سنة

السـبط  بـن احلسـني   علـي زيـن العابـدين    بنت عبد ا بن احلسني بن  أميمة-٨٨
 بـن جعفـر بـن حممـد    تزوجها إسحاق بـن عبـد اu( ،   (بن أبي طالب ن عليبا
وذكر أبـو نصـر البخـاري أن أباهـا     ، )٤(وأجنبت له جعفر األعرج الثاني، )ابن احلنفية(

فهــي مــن أبنــاء القــرن الثــاني ، )٥(هـــ١٤١عبـد ا بــن احلســني تــو    حيــاة أبيــه سـنة  
 . اهلجري
د اجلـواد  اب بـن علـي اهلـادي بـن     أمينة بنت جعفر امللقـب بالكـذ  -٨٩ بـن   حممـ

د        علي الرضـا بـن   ادق بـن حممـ زيـن      موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـ البـاقر بـن علـى
مل تذكر املصـادر الـيت   ، )٦()u(بن علي بن أبي طالبالسبط احلسني  العابدين بن

ألن أباهـا   وهي من أبناء النصف الثاني من القـرن الثالـث اهلجـري   ، بني أيدينا حاهلا
  . )٨(هـ٢٦٠املتوفى سنة  )٧()u(جعفر الكذاب كان معاصراً لإلمام احلسن العسكري
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أمينة بنـت احلسـن املكفـوف بـن علـي العابـد بـن احلسـن املثلـث بـن احلسـن            -٩٠
وأمها سـكينة بنـت زيـد بـن     ، )u(املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب

قتـل عمهـا احلسـني    ، أيـدينا حاهلـا  مل تذكر املصادر اليت بـني  ، )١(سلمة بن اهلامشية
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء النصـف      ، )٢(هــ ١٦٩بن علي بن احلسن املثلث مبوقعة فـخ سـنة  

 . الثاني من القرن الثاني اهلجري
السـبط  سني احلبن بن علي زين العابدين  األصغر أمينة الكربى بنت احلسني-٩١

، )٣(ن مصعب بـن الـزبري  خالد بنت محزة ب أموأمها ، )u(بن علي بن أبي طالب
فولدت لـه ابنـه جعفـر    ، )٤()ابن احلنفية(جعفر األصغر بن حممدتزوجها عبد ا بن 

 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٦(هـ١٥٧تو  أبوها سنة ، )٥(الثاني
ســني احلبــن بــن علــي زيــن العابــدين   األصــغر أمينــة الصــغرى بنــت احلســني -٩٢
فيمـا ذكـر ابـن سـعد أمينـة      ، )٧(ولـد  وأمهـا أم ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط 
ومل تذكر املصادر اليت بـني أيـدينا   ، )٨(إن أمها امرأة من األنصار من بين حارثة :وقال
 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري ،)٩(هـ١٥٧تو  أبوها سنة ، حاهلا

علـي   بـن  السـبط  بن زيد بن احلسن محزة بن القاسم بن احلسنأمينة بنت -٩٣
 بن عبد ا بن جعفر بـن حممـد بـن احلنفيـة     جعفرتزوجها ، )u(بن أبي طالبا

قتل ابن أخيها احلسني بـن حممـد بـن محـزة بـن القاسـم بقـزوين        ، )١٠(فولدت له بنتاً
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 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٥٦-٢٥٥()١(أيام اخلليفة املهتدي العباسي
بن علـي بـن احلسـني األصـغر بـن علـي زيـن         أمينة بنت عبد ا بن احلسني-٩٤

تزوجها إسحاق بـن عبـد   ، )u(العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
ــذري بــن جعفــر بــن حممــد   ــن احلنفيــة (ا رأس امل ــه جعفــر األعــرج   ، )اب وأجنبــت ل

أخو زوجها جعفر الفقيه بن عبـد ا رأس املـذري روى احلـديث عـن     كان ، )٢(الثاني
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن      ، )٤(هــ ٢٢٤املتـوفى سـنة    )٣(لـي بـن فضـال   احلسن بن ع

 . الثالث اهلجري
بـن  زيـن العابـدين   أمينة بنت عبيد ا األعرج بـن احلسـن األصـغر بـن علـي      -٩٥
جعفر بـن إبـراهيم بـن جعفـر     تزوجها ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط  احلسني

 وأجنبـت لـه عبـد ا الـذي خـرج      ، )u(السـبط  احلسناإلمام بن املثنى  بن احلسن
فنـزل   ظـل شـجرة ونـام فهجـم عليـه        )هـ٢١٨-١٩٨(املأمون اخللبفة إىل فارس   أيام

 . فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، )٥(اخلوارج فقتلوه قوم من
علـي بـن احلسـني    زيـن العابـدين   بن األصغر عبيد ا بن احلسني أمينة بنت -٩٦

مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل   ، )٧(أمها أم ولد، )٦()u(بن أبي طالببط الس
ــاس        ، حاهلــا ــي العب ــة أب ــن احلســني األصــغر معاصــراً للخليف ــد ا ب ــا عبي ــان أبوه ك
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أبـو  ثم أمر ، )١(أقطعه ضيعة تغل   السنة مثانني ألف دينارالذي ) هـ١٣٦-١٣٤(السفاح
فهـي مـن أبنـاء القـرن الثـاني      ، )٢(فمات ودفن مبـرو ، دس السم إليهساني بااخلرمسلم 
 .اهلجري
أمينة الصغرى بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بـن حممـد البـاقر بـن     -٩٧

ومل تشـر  ، )٣()u(علي زين العابدين بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب        
سنة ) u(كانت وفاة أبيها اإلمام موسى الكاظم، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

   . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٤(هـ١٨٣
أمينة الكربى بنت موسى الكاظم بن جعفـر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن       -٩٨

ومل تشـر  ، )٥()u(علي زين العابـدين بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب         
، )٦(هــ ١٨٣سـنة  كانـت وفـاة أبيهـا اإلمـام الكـاظم      ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا 

   . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية
نسية بنت السيد أبي القاسم بن حممد بن الداعي بن احلسني بن علي بن أ-٩٩

بـن   محد بن علي بن عبـد ا بـن احلسـني بـن علـي العريضـي بـن جعفـر الصـادق         أ
ــبط بـــن علـــي بـــن أبـــي       ــني السـ ــاقر بـــن علـــي زيـــن العابـــدين بـــن احلسـ حممـــد البـ

إمساعيل بن حممد بـن احلسـني بـن إسـحاق بـن موسـى بـن        تزوجها ، )u(البط
، )u(بن احلسني بن احلسني بن إسحاق بـن اإلمـام موسـى الكـاظم     إسحاق العامل

وكـان ظهـور الـداعي العلـوي       ، )٧(حممد أبو الفتح الرئيس النقيب مبـرو وأجنبت له 
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 . أبناء القرن الرابع اهلجري فالراجح أهنا من، )١()هـ٣٢٠-٢٩٥(خالفة املقتدر العباسي
املعروف بشـكر تـاج املعـايل بـن احلسـن بـن        عبد ا حممد بيأتاج امللك بنت - ١٠٠

بـن موسـى الثـاني بـن عبـد ا       حممدجعفر أمري مكة بن حممد بن األمري احلسني بن 
بـن علـي بـن    السـبط  احلسـن   بـن املثنـى  بن موسى اجلون بن عبد ا احملض بن احلسن ا

كـان وفـاة والـدها أمـري     ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٢()u(لبأبي طا
  .فهي من أبناء القرن اخلامس اهلجري، )٣(هـ٤٥٣مكة تاج املعايل شكر سنة 

بـن القاسـم   بن حممد بن عبد الرمحن الشـجري   )٤(تقية بنت عبد الرمحن-١٠١
تزوجها عيسى ، )u(الببن علي ابن أبي طالسبط بن احلسن بن زيد بن احلسن ا
بن القاسم ميمون األعرج بن محزة بن عيسى بن حممد البطحاني بـن القاسـم بـن    ا

وأجنبـت لـه علـي    ، )u(احلسن بن زيد بن احلسن السبط بن علـي بـن أبـي طالـب    
ابــن عــم أبيهــا حييــى بــن علــي بــن عبــد    كــان، )٥(ومحــزة وتعــدادمها   أهــل خبــارى 

) هـــ ٢٥٦-٢٥٥( )٦(اخلليفــة املهتــدي العباســي  الــرمحن الشــجري قتــل   الــري أيــام     
 . فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري

وذكـر اإلربلـي مجانـة وتقيـة مـن      ، )٧()u(تقية بنت علـي بـن أبـي طالـب    -١٠٢
فيما أشار الزبريي إىل أن أم جعفـر تكنـى مجانـة وذكـر     ، )٨()u(بنات اإلمام علي
، ومل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، لتقية ةرمبا تكون كنيو )٩(معها أم الكرام

تـو  سـنة    )u(وهي من أبنـاء القـرن األول اهلجـري ألن أباهـا اإلمـام علـي      ، حاهلا
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     . هـ٤٠
بـن علـي بـن     الناصـر الكـبري   احلسـن  تقية بنت حممد بن علـي الشـاعر بـن   -١٠٣

زيـن العابــدين بــن   بــن علــي )١(احلسـن الشــجري بـن علــي األصــغر بـن عمــر األشـرف    
تزوجـت ابـن عمهـا احلسـني بــن     ، )٢()u(احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب       

تـو   ، )٣(احلسن بن علي الشاعر بن الناصر الكبري فولـت لـه ابنـه احلسـن تـو  بآمـل      
فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٤(هـ٣٠٥ها الناصر الكبري سنة جد . 

بـن   بن القاسم بن احلسـن  ينمد البطحاحممد بن عيسى بن حمتقية بنت -١٠٤
مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل ، )٥()u(زيد بن احلسن بن علي بن أبي طالب

كان عمهـا علـي النقيـب بـن عيسـى بـن حممـد البطحـاني مصـاحباً للـداعي           ، حاهلا
فـالراجح  ، )٧(هــ ٣١٦الـذي قتـل سـنة     )٦(الصغري حممد بن القاسم بن احلسـن العلـوي  

 .ت من أبناء القرن الرابع اهلجريأهنا كان
بـدر الشــرف بنـت تــاج الـدين أبــو عبــد ا جعفـر بــن حممـد الســادس بــن      -١٠٥

محزة الثاني بن عبد ا بن حممد اخلـامس بـن حممـد الرابـع بـن عبـد احملسـن بـن         
احلسن بن زهرة الثاني بن احلسن بن محزة بن علي النقيب بن زهرة األول بن علـي  

لثالث بن حممـد بـن أبـي سـامل حممـد بـن حممـد احلرانـي بـن          النقيب بن حممد ا
أمحد احلجـازي بـن حممـد بـن حممـد الـوارث بـن احلسـني بـن إسـحاق املـؤمتن بـن             
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جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن 
حملتمـل  سـنة وفاهتـا ومـن ا    مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل    ، )١()u(أبي طالب

أهنا عاشت   منتصف القرن العاشر اهلجري ألن ابن أخيها حممد بن ركن الـدين  
وجاء ذكرها   كتاب األصيلي البن ، )٢(هـ٩٩٠والذي كان من علماء حلب تو  سنة 

ضمن اإلضافات علي الكتاب حيث أشار احملقق إىل ذلك بقوله ) هـ٧٠٩ت (الطقطقي
 .)٣(..".والتبديل إن فيه من الدس والزيادة والتغيري"

جعفـر امللـك بـن حممـد بـن عبـد ا بـن حممـد بـن          بدهون بنت عمر بن -١٠٦
مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل     ، )٤()u(علي بن أبي طالببن  األطرفعمر 
كان ابن عمها أمحد بن إسحاق بن جعفر امللك نقيب الطالبيني ببغداد أيام ، حاهلا

فـالراجح أهنـا كانـت مـن أبنـاء القـرن الرابـع        ، )هــ ٣٧٢-٣٦٧()٥(عضد الدولـة البـويهي  
  . اهلجري
بـن  إبـراهيم  بـن عبـد ا بـن احلسـن بـن       إبراهيمداود بن  أم الربكات بنت -١٠٧

مل ، )٦()u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     السـبط  بن احلسـن   املثنى عبد ا بن احلسن
فهاني أن اثنني من أبناء وذكر أبو الفرج األص، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

، )٧(داود بن إبراهيم احلسين قتلهم إدريس بن موسى بن عبد ا بن موسى احلسـين 
وهـذا يعـين أهنـا    ، )٨(هـ أيام اخلليفة املسـتعني العباسـي  ٢٥٠وكان خروج األخري   سنة

  . من أبناء القرن الثالث اهلجري
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، )١(كرها ابن الطقطقيوأمها أم ولد ذ، )u(بقية بنت علي بن أبي طالب-١٠٨
تصحيف  ورمبا هي أيضاً، )٢(وهي رمبا تصحيف السم تقية اليت ذكرهتا بعض املصادر

تـو   ) u(وهي من أبناء القرن األول اهلجري ألن أباهـا اإلمـام علـي   ، السم نفيسة
  . )٣(هـ٤٠سنة

بــن  املثنــىاحلســن بــن احملــض بــن عبــد ا  إبــراهيماحلســن بــن بكيــة بنــت -١٠٩
بـن   علي بن احلسني بـن علـي  تزوجها ، )u(لسبط بن علي بن أبي طالباحلسن ا
كـان أبوهـا احلسـن بـن إبـراهيم خـرج إىل اخلليفـة        ، )٤(بن احلسن املثنى املثلث احلسن

فهي من أبناء النصف الثـاني مـن   ، )٥(وطلب منه األمان) هـ١٩٦-١٥٨(املهدي العباسي
 . القرن الثاني اهلجري

ريكة بنت -١١٠ (بن علي بن أبـي طالـب   )ابن احلنفية(حممد القاسم بنبu( ،
اهـ وأم بـن ربيعــة بـن احلـارث بــن عبـد املطلــب        أم يعقـوب بنــت جعفـر بـن عبــد ا ،

عبد الرمحن بن عمرو بن عبد الـرمحن بـن عمـرو بـن سـهل بـن عمـرو بـن         تزوجها 
فولـدت لـه   ، عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عـامر بـن لـؤي   

ثم خلف عليها عبد العزيز بن سلمة بن عبد ا بن سـلمة  ، الرمحن عمرو بن عبد
وكـان ابنـها عمـرو بـن عبـد      ، )٦(بنـت فولـدت لـه   ، بن عمر بن أبي سـلمة املخزومـي  ا

فهي من ، )٧(قضاء املدينة )هـ١٩٣-١٧٠(الرمحن العامري واله اخلليفة الرشيد العباسي
 . أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري
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وقد ذكـر  ، )١()u(بن علي بن أبي طالب) ابن احلنفية(بنت حممدبريكة -١١١
ورقيــة ، وأم أبيهــا، أم القاســم: هــن أربعــة: قــالف) ابــن احلنفيــة(الــزبريي بنــات حممــد

ابة وأمهن الشـهباء بنـت عبـد الـرمحن بـن نوفـل       أمـا ابـن سـعد فـذكر منـهن      ، )٢(وحب
فولد أبـو القاسـم حممـد بـن     : "ل ابن عنبةبينما قا، )٣(اثنتني فقط مها أم أبيها ورقية
وحسب هذا القول يكون عدد ، )٤("ذكرا منهم أربعة عشر احلنفية أربعة وعشرين ولداً

، بريكة: وقد ذكرهن العمري قال هن، ولكن مل يذكر أمسائهن، البنات منهم عشرة
وأمســاء ، وعليــة ، ومحــادة ، ســلمة أم ،ومجانــة ، القاســم وأم ةورقيــ ، أبيهــا  وأم ،

وتزوجت من العباس بن عبد ، الشهباءأمها إال أم أبيها  وال يعرف حاهلن،  )٥(وريطة
تــو  أبوهــا ، )٦(عبــد ا بــن معبــد بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب فولــدت لــه حممــد  

فهــي مـن أبنـاء النصـف الثـاني مـن القــرن األول      ، )٧(هــ ٨٢سـنة  ) بـن احلنفيـة  (حممـد 
 . اهلجري
بـن علـي بـن أبـي     ) ابـن احلنفيـة  (م بـن حممـد  حممد بـن القاسـ  بريكة بنت -١١٢
تو  عم أبيها احلسن بن ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٨()u(طالب

) ابن احلنفية(وتو  أبو هاشم عبد ا بن حممد، )٩(هـ١٠٠سنة) ابن احلنفية(بن حممد
 فــالراجح أهنــا مــن أبنــاء القــرن الثــاني ، )١١(هـــ٩٩وقيــل ســنة ، )١٠(هـــ٩٨ســنة ) احلنفيــة
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 . اهلجري
د اجلـواد  بريهة بنت جعفر امللقب بالكـذاب بـن علـي اهلـادي بـن      -١١٣ بـن   حممـ

د البـاقر بـن علـى زيـن             علي الرضـا بـن   ادق بـن حممـ موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـ
تزوجــت موســى ، )١()u(بــن علــي بــن أبــي طالــب الســبط العابــدين بــن  احلســني 

حلـة  مبمدينـة قـم     مـع زوجهـا   وسـكنت   )٣()u(بن اإلمـام حممـد اجلـواد    )٢(املربقع
وكان زوجها موسى املربقع يلـبس السـواد واخـتص خبدمـة اخلليفـة املتوكـل       ، موسويان
كانت من أبرز النساء العلويات   عصرها عابدة زاهدة أما زوجته بريهة ف، )٤(العباسي

وكانت هلا رئاسة حتى توفيت بقم ودفنـت   جـوار قـرب    ، جليلة القدر عظيمة الشأن
 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة، )٥(هـ٣١١وذلك بعد سنة ا زوجه

البــاقر بــن علــي زيــن العابــدين بــن   بــن حممــد  الصــادق جعفــربريهــة بنــت -١١٤
أمهـا  ، )٧(ومساها ابـن طباطبـا هبيـة   ، )٦()u(بن علي بن أبي طالباحلسني السبط 

بـن   ا بـن العبـاس   حممد بن إبراهيم بن حممد بن علي بـن عبـد  تزوجها ، أم ولد
ولكنها توفيت قبـل أن  ، اليت كانت عنده بعد وفاة أختها فاطمة الكربى  عبد املطلب
وقيـل  ، أي مل تتزوج  )٩(بريهة مل تربز أشار فخر الدين الرازي أنفيما ، )٨(يدخل هبا

                                                
  
 

  


 
  

  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ــيت ــاس  ال ــر للن ــا اإلمــام       ، )١(مل تظه ــرن الثــاني اهلجــري ألن أباه ــاء الق ــن أبن وهــي م
   . هـ١٤٨تو  سنة  )u(الصادق
: قـال ابـن عسـاكر   ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط احلسن  بنتبريهة -١١٥
ولكـن الشـيخ املفيـد عنـدما ذكـر بنـات اإلمـام        ، )٢(بـاب الصـغري  قربة مب دمشق قربها  
بنت أبي مسعود عقبة  بشري أم اهمأم احلسني احلسن وأم أم: وهن :قال )u(احلسن

 أم اهمــأم  )٣(األثــرماحلسـني امللقــب  أخــت  فاطمــةو، خلزرجيــةبـن عمــرو بــن ثعلبـة ا  ا
  ــد ا ــة ســلمة  عبــد ا وفاطمــة وأم  التيمــي وأم إســحاق بنــت طلحــة بــن عبي ورقي

ومل يشري إىل بريهة ورمبا هلـذا السـبب شـكك حمسـن األمـني      ، )٤(هات أوالد شتىألم
فـالن هـو اسـم ال كنيـة      والظـاهر أن أم .. .: "بوجود بنت للحسن تسمى بريهة إذ قال

إىل دمشـق مقـر    )ع(وما الذي أتى ببنـت احلسـن   اسم واحدة منهن حتى تكون بريهة
وهـي  ، )٥("اسـم أبيهـا احلسـن    شـراف األيكون هذا قرب واحدة من  أنوميكن  بين أمية

من أبناء النصف الثاني من القرن األول اهلجري ألن أباها اإلمام احلسن السبط تـو   
 .)٦(هـ٤٩سنة 

موسى الكاظم  بن علي الرضا بن حممد اجلوادبريهة بنت علي اهلادي بن -١١٦
د البـاقر بـن علـى زيـن العابـدين بـن احلسـني         ا ادق بن حممـ بـن  السـبط  بن جعفر الص
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اجلـواد بـن علـي    حممـد بـن موسـى بـن حممـد      تزوجها ، )u(علي بن أبي طالب
اإلمـام علـي    هـا وكانت وفـاة أبي ، ايدينا إىل حاهلومل تشر املصادر اليت بني أ، )١(الرضا
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(هـ٢٥٤سنة  )u(اهلادي
بريهة بنت حممد األعرج بن أمحد بن موسى املربقع بـن حممـد بـن علـي     -١١٧
بن جعفر الصادق بن حممد البـاقر بـن علـي زيـن العابـدين       بن موسى الكاظمالرضا 

ولـدت    ، )٣(وأمها أم ولد رومية، )u(طالب بن احلسني السبط بن علي بن أبيا
هــ  ٣١٥وكان أبوها من أشراف العلويني   عصره بقم وتو  هبا سنة ، قم وتوفيت هبا

وعندما توفيت بريهة دفنت جبانبـه وكـذلك أخواهتـا فاطمـة     ، ودفن   حملة موسويان
وأم فهـي مـن أبنـاء     ،ومل توضح املصـادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا     ، )٤(كلثوم سلمة وأم

 .القرن الرابع اهلجري
الباقر بن علي زيـن  بن حممد الصادق جعفر بريهة بنت حممد الديباج بن -١١٨

مل تذكر املصـادر الـيت   ، )٥()u(بن علي بن أبي طالبالعابدين بن احلسني السبط 
 هـ أيام اخلليفـة املـأمون العباسـي   ٢٠٠خرج أبوها مع أبي السرايا سنة ، بني أيدينا حاهلا

فهـي مـن أبنـاء القـرن     ، )٦(ثم دعا لنفسه فقبض عليه املأمون وعفا عنـه وتـو  جبرجـان   
 . الثالث اهلجري

ــد اجلــوادبريهــة -١١٩ الرضــا بــن بنــت حمم موســى الكــاظم بــن جعفــر  بــن علــي
ادق بن حممد الباقر بن على زين العابدين بن احلسني  بـن أبـي     السبط الص بـن علـي

لـه ابنـتني مهـا    ) u(ن اإلمـام اجلـواد  إ :إلربلـي ملفيد واقال الشيخ ا، )٧()u(طالب
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، )٢(مـن سـكنت بغـداد   ، ن أمها أم ولدإ :ويقال، )١(ومل يشريا إىل بريهة مامةفاطمة وأ
) u(تـو  أبوهـا اإلمـام حممـد اجلـواد     ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٣(هـ٢٢٠سنة 
بن الباقر بن حممد الصادق جعفر  بن الكاظمموسى حممد بن بريهة بنت -١٢٠

مل تشــر ، )٤()u(الســبط بـن علــي بـن أبــي طالـب    بــن احلسـني علـي زيــن العابـدين   
ســنة ) u(ها اإلمـام موســى الكـاظم  تــو  جـد ، املصـادر الـيت بــن أيـدينا إىل حاهلـا    

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(هـ١٨٣
بريهة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زيـن  -١٢١

ومل تشر املصـادر الـيت   ، )٦()u(العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
فهي مـن  ، )٧(هـ١٨٣سنة ) u(كانت وفاة أبيها اإلمام الكاظم، بني أيدينا إىل حاهلا

  . أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية
بـن   )٩(مهريجـة  )٨()كـا ريأم(ريهة بنت مهدي بن حممد الزينيب بن احلسـني ب-١٢٢

علي بن احلسني بن عيسـى األكـرب بـن حممـد األكـرب بـن علـي العريضـي بـن جعفـر           
الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي     
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سـن الـدالل بـن    كـان أحـد بنـاء عمومتـها وهـو احل     ، )١(من أهل تفـرش ، )u(طالب
بــن حممـد بــن علـي بــن حممـد بـن أمحــد بـن عيســى األكـرب بــن        )٢(أمحـد النفـاط  

حممــد األكــرب بــن علــي العريضــي معاصــراً الشــيخ العمــري املتــوفى   حــدود ســنة    
فلعلـها كانــت مـن أبنـاء القـرن اخلــامس     ، )٣(رأيتــه مـات ببغـداد  : قـال العمـري  ، هــ ٤٥٩

 . اهلجري
علـي بـن    مساعيل بن جعفـر بـن حممـد بـن    بن إ )٤(بن حممد بنت جعفر-١٢٣
وقـد كانـت   ، مل نتمكن مـن معرفـة امسهـا    ، )u(بن علي بن أبي طالب احلسني
زين العابدين بن  حممد األرقط بن بن إمساعيل أمحد بن إمساعيل بن حممدزوج 

الـذي ثـار      )٥(وأجنبت له احلسني امللقب بـالكوكيب ، )u(السبط علي بن احلسني
املستعني واملعتز وكان ظهوره   شهر  بني فتنةأيام ال  وكان ذلك  قزوين فغلب عليها
 واجتمع هو وأمحد بن عيسى العلـوي علـى الـري فقـتال خلقـاً     هـ ٢٥١ربيع األول سنة 

وذكر أبو الفرج األصفهاني أن الذي قتله احلسن بن ، )٦(تل اآلخرسر أحدمها وقُثم أُ
أبنـاء النصـف األول مـن القـرن الثالـث       فهي من، )٧(زيد كان قد بلغه أنه يريد خالفه

  . اهلجري
موسـى   بن علي بن عبد ا بن مفرج بن بنت حممد األشرف بن رمضان-١٢٤

ي بن إبـراهيم طباطبـا بـن إمساعيـل الـديباج      بن علي بن القاسم بن حممد بن الرسا
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ــبط بـــن علـــي بـــن أبـــي      ا ــر بـــن احلســـن املثنـــى بـــن احلســـن السـ بـــن إبـــراهيم الغمـ
وقد كانـت زوج عيسـى بـن حييـى بـن      ، نتمكن من معرفة امسهامل  ، )u(طالب

بـن موســى الثـاني بـن عبــد ا     )١(بــن عبـد ا بـن حممــد الثـائر   اعلـي بـن السـلمية    
الناسك بن موسى اجلون بن عبد ا احملض بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بـن  

ة حممد وهي ابنة ، )٢(وأجنبت له سالمة سكن احللة، )u(علي بن أبي طالب عم
فـالراجح  ، )٣(هــ ٧٠٩بن علي بن حممد بن رمضان املعروف بابن طباطبا املتوفى سـن  ا

  . أهنا من أبناء القرن السابع اهلجري
موسـى الكـاظم بـن جعفـر      بـن علـي الرضـا بـن     بنت حممد اجلـواد هبجت -١٢٥

ادق بن حممد الباقر بن على زين العابدين بن احلسني  بـن أ   السبط الص بـي  بـن علـي
تــو  أبوهـا اإلمــام حممــد  ، )٤(وتعــرف بصـاحبة الروايــة وال عقــب هلـا  ، )u(طالـب 
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(هـ٢٢٠سنة ) u(اجلواد

امللتـاني بـن حممـد بـن      بـن جعفـر امللـك   بيبة بنت العالء بن جعفر القائد -١٢٦
بـن علـي بـن أبـي طالـب      اإلطـراف بـن حممـد بـن عمـر      عبد ا)u()مل تشـر  ، )٦

كان ابن عم أبيهـا أمحـد بـن إسـحاق بـن جعفـر       ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
فالراجح أهنا ، )هـ٣٧٢-٣٦٧()٧(امللك نقيب الطالبيني ببغداد أيام عضد الدولة البويهي

 .كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري
بن  د اجلوادحممأم جعفر بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلادي بن -١٢٧
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د البـاقر بـن علـى زيـن             علي الرضـا بـن   ادق بـن حممـ موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـ
مل تـذكر املصـادر الـيت    ، )١()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن احلسني 

أباهـا   وهي من أبناء النصف الثاني من القـرن الثالـث اهلجـري ألن   ، بني أيدينا حاهلا
، )٣(هـ٢٦٠املتوفى سنة  )٢()u(لإلمام احلسن العسكري جعفر الكذاب كان معاصراً

 . )٤(هـ٣١١توفيت بعد سنة أختها بريهة و
بـن علـي بـن أبـي     األطـرف  بن حممد بن عمـر  األبله جعفر أم جعفر بنت -١٢٨
بـن   ها حممـد قتـل جـد  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٥()u(طالب

عمها عبد ا بن حممد بن عمر األطرف امللقـب  وتو  ، )٦(هـ١٤٥سنة  عمر األطرف
فالراجح أهنا من ، )٩(هـ١٥٨الذي تو  سنة  )٨(جعفر املنصور أبيآخر خالفة  )٧(بدافن

 . من أبناء القرن الثاني اهلجري
بـن علـي بـن أبـي     ) ابـن احلنفيـة  (أم جعفر بنـت جعفـر األصـغر بـن حممـد     -١٢٩
مل ، )١١(هــ ٦٣رة اليت وقعت   سـنة يوم احل جعفر األصغر قُتل أبوها، )١٠()u(طالب

 .فهي من أبناء القرن األول اهلجري، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
د      أم جعفر بنـت احلسـني بـن موسـى الكـاظم      -١٣٠ ادق بـن حممـ بـن جعفـر الصـ
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وأمها ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط الباقر بن على زين العابدين بن احلسني 
مــن أهــل طــبس   ، العبــاس بــن عبيــد ا بــن جعفــر بــن املنصــور      أم ســلمة بنــت  

أغلب كتـب النسـب   عقـب احلسـني بـن موسـى الكـاظم         توقد شكك، )١(خبراسان
ولكــن املصـادر مل ختتلــف   أن  ، )٢(فـذهبوا إىل أهنـم انقرضــوا ومل يصـح هلــم عقـب    

ت وقد أشار العمري إىل أن لـه بنـا  ، ابن امسه احلسني) u(لإلمام موسى الكاظم
ها اإلمـام  وكانـت وفـاة جـد   ، ومل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   ، )٣(انقرضوا

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري ، )٤(هـ ١٨٣سنة) u(موسى الكاظم
 امللتـاني بـن حممـد بـن عبـد ا      بن جعفر امللك األعورزيد أم جعفر بنت -١٣١

مل تشر املصـادر  ، )٥()u(علي بن أبي طالب بن اإلطرافبن حممد بن عمر دافن 
كان ابن عمها أمحد بن إسحاق بن جعفـر امللـك نقيـب    ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا

فـالراجح أهنـا كانـت مـن     ) هــ ٣٧٢-٣٦٧()٦(الطالبيني ببغداد أيام عضد الدولة البـويهي 
 . أبناء القرن الرابع اهلجري

بن علي بن أبـي  ) ابن احلنفية(مدعبد ا بن جعفر بن حمأم جعفر بنت -١٣٢
مل تشـر املصـادر   ، )٧(أمها صفية بنت الغضبان بـن يزيـد مـن بـين أمنـار     ، )u(طالب

ها جعفر بن حممد بـن احلنفيـة   موقعـة احلـرة     قتل جد، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٨(هـ٦٣سنة 
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زيــن العابــدين بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أبــي  أم جعفـر بنــت علــي  -١٣٣
، )١(مـام زيـن العابـدين   فخر الدين الرازي من بنات اإل ابن فندق ذكرها، )u(طالب

كانـت مـن أبنـاء النصـف الثـاني مـن القـرن األول        ، كنية إلحـدى بناتـه   والراجح أهنا
  . )٢(هـ٩٥تو  سنة ) u(اهلجري ألن أباها اإلمام زين العابدين

١٣٤-جعفر بنت علي بن حييـى بـن احلسـني ذي الدمعـة بـن زيـد الشـهيد بـن          أم
تزوجهـا أبـو   ، )u(علي زين العابدين بن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب       

حممد احلسن األعور بن حممد الكابلي بن عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكية 
، ة بـني مكـة والكوفـة   هــ  ودفـن   بقريـة فيـد   الباديـ     ٢٥١الذي قتلته بنو طـي سـنة   

وقيل أمهمـا زينـب بنـت عمـر بـن      ، جعفرو، له حممد األصغر نقيب الكوفة وأجنبت
فيمـا ذكـر ابـن طباطبـا أن أم جعفـر هـي أم حممـد األصـغر         ، علي بن عمر األشرف

  . وهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٣(وكل أوالده يعرفون ببين أم جعفر
١٣٥-األعـرج   جعفر بنت حممد بن  أم بـن احلسـني األصـغر    جعفر بـن عبيـد ا 

علـي بـن إبــراهيم   تزوجهـا  ، )u(بـن علـي زيـن العابـدين بـن علـي بــن أبـي طالـب        ا
بــن اإلمــام علــي زيــن  بــن احلســني األصــغر  علــي بــن عبيــد ا األعــرجبــن  الــرئيس
كان ابن عمها عبيد ا بن احلسـن بـن جعفـر    ، )٤(وله منها احلسني، )u(العابدين

، )٦(هــ ٢٥٠الثـائر بطربسـتان سـنة     )٥(عبيد ا األعرج قتله احلسـن بـن زيـد العلـوي    بن ا
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري

١٣٦-بـن  السـبط   احلسـني  بـن  زين العابـدين جعفر بنت حممد الباقر بن علي  أم
 أم: وللبـاقر مـن البنـات ثـالث    ": الـرازي الـدين  قـال فخـر   . )u(بن أبي طالـب  علي
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، والثانيـة زينـب  ، وزوجها حممد األرقط بن عبد ا الباهر وله منها إمساعيـل سلمة 
ولكـن إذا رجعنـا إىل   ، مـن ذكرهـا غـريه    جندومل ، )١("جعفر وال عقب هلا والثالثة أم

عنـد   العمـري قـال  : تصرحيات بعضهم لتوصلنا إىل حل حمتمل لوجود البنـت الثالثـة  
وزينـب  سـلمة   أعقـب ثـالث بنـات وذكـر منـهن أم     نـه  إ )u(ذكر بنات اإلمام الباقر

ومـن ذكـر زينـب الصـغرى حيصـل االحتمـال أن تكـون        ، )٢(الصغرى ومل يذكر الثالثـة 
ومع الرجوع إىل قول صاحب حبر اجلواهر بعد ذكره زينـب  ، الثالثة هي زينب الكربى

ة ثم نضيف ما ذكـره الفخـري الـرازي   الشـجر    ، )٣("وثالثة غري مشهورة"سلمة  وأم
 مبجموعهـا عاضـدة الحتمـال أن تكـون تلــك      فيكـون ، جعفـر ال عقـب هلـا    والثالثـة أم

علـى   –الـرأي   ومما يسـاعد علـى قبـول هـذا    ، أيضاً زينب الكربى لتكون االبنة الرابعة
املدفونـة جبـوار أخيهـا    )u(هـو مرقـد السـيدة زينـب بنـت حممـد البـاقر        - قول الزرباطي 
ــراهيم ــراهيم  )u(الســيد إب ــران  بشــتكوه   مشــهد إب تكــون  أنفبعيــد جــداً  ،   إي

املدفونة جوار السيد إبراهيم هي تلك اليت كانت زوجة عبيد ا بـن حممـد    زينب هذه 
وتصريح )u(لإلمام الباقر وجود اثنتني باسم زينبفمع ، )٤(صاحب مقربة النذور ببغداد

دي باسم زينب الصغرى وعدبـن حم ا صـاحب مقـربة    مـد ها اليت كانت زوجة عبيدا
 تبقى زينب هذه األخرى املدفونة   إيران واملعروف عنها أهنا ماتت بال ذريـة فـال  ، النذور

أنستبعد ي   وهـي الـيت قيـل    ، جعفـر الـيت ال عقـب هلـا     تكون هي اليت ذكـرت باسـم أم
عنها غري معروفة قد هربت مع أخيها إبراهيم إىل منطقة اجلبل كما أشار إىل ذلك بعـض  

وهي من أبناء القرن الثاني اهلجري ألن أباها اإلمـام   ،)٥(ر األنساب وتوفيت هناككتب حبا
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  .)١(هـ١١٤تو  سنة )u(الباقر
أم جعفر وتدعى بلبـل بنـت حممـد بـن طـاهر بـن حممـد بـن احلسـني بـن           -١٣٧

 بــن زيــن العابــدينبــن حممــد البــاقر بــن علــي   )٢(إســحاق املــؤمتن بــن جعفــر الصــادق 
مل تشـر  ، مـن أهـل الرقـة   ، )٣()u(بن أبـي طالـب   املرتضى بن عليالسبط  احلسني

بن أمحد بن  )٤(كان ابن عم أبيها حممد احلراني، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
املتـوفى   )٥(حممد بن احلسني بن إسـحاق املـؤمتن معاصـراً للشـاعر أبـي العـالء املعـري       

    . يفالراجح أهنا من أبناء القرن السادس اهلجر، هـ٤٤٩سنة 
١٣٨-جعفر بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بـن علـي    أم

ومل تشـر املصـادر   ، )٦()u(زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  
فهي ، )٧(هـ١٨٣سنة ) u(كانت وفاة أبيها اإلمام الكاظم، اليت بني أيدينا إىل حاهلا

 . ةفهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثاني
جلوبة وقيل حسلويه بنت أمحد بن القاسم بـن أمحـد بـن جعفـر بـن أمحـد       - ١٣٩

بن القاسم بن احلسن بـن زيـد   األمني بن عبيد ا بن حممد بن عبد الرمحن الشجري 
ها باسم املسـتعني بـا علـي    أبوعرف ، )u(بن أبي طالببن علي السبط بن احلسن ا
أم البنني فاطمة بنت األمري إمساعيـل بـن    وأمها، وهو من أهل أصفهان، بن أبي طالبا

جعفر بن أبي جعفر الثائر   ا حممد بن احلسني بـن علـي بـن احلسـن بـن علـي بـن        
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، )u(عمر األشرف بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علـي بـن أبـي طالـب    
  .)١(هـ٤٦٣سنة  اهلجري إذ أن أباها كان حياً لوبة من أعالم القرن اخلامسوج

بن إمساعيـل بـن زيـد بـن     جليلة بنت علي بن احلسن بن احلسني الشجري -١٤٠
احلسن بن جعفر بـن احلسـن بـن حممـد بـن جعفـر بـن عبـد الـرمحن الشـجري بـن            

كانت ، )٢()u(بن علي بن أبي طالبالسبط القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن 
يت بـني أيـدينا إىل   مل تشر املصادر الـ ، )٣(للهجرة ٤٨٥قارئة للقرآن حمدثة ولدت سنة 

 . وهي من أبناء القرن السادس اهلجري، حاهلا
، وأمها أم ولد، )٤(جعفر وتكنى أم، )u(مجانة بنت علي بن أبي طالب-١٤١
والـراجح أهنـا   ، )٦(أم جعفر ومجانة اثنتان وقد عد البعض، )٥(أي مل تتزوج ،مل تربز

، املصادر اليت بني أيدينا حاهلاومل تذكر ، واحدة إلمجاع املصادر املتقدمة على ذلك
 .)٧(هـ٤٠تو  سنة  )u(وهي من أبناء القرن األول اهلجري ألن أباها اإلمام علي

أمهـا  ، )٨()u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     ) ابن احلنفيـة (مجانة بنت حممد-١٤٢
مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل  ، )٩(الشهباء بن عبد الرمحن بن حارث بن نوفل

فهـي مـن أبنـاء النصـف الثـاني      ، )١٠(هــ ٨٢سنة ) بن احلنفية( أبوها حممدتو ، حاهلا
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 .من القرن األول اهلجري
بـن علـي بـن أبـي      )ابـن احلنفيـة  (حممـد بـن علـي بـن حممـد     مجانة بنـت  -١٤٣
 ابـن  كـان  ،مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )١(ولد ها أموأم، )u(طالب
بـن احلنفيـة  ا(حممد تها فاطمة بنت علي بنعم(     ـ املُالـذي يـدعى علـيىرج)خـرج   )٢

 ،)٣(هـ١٤٥على اخلليفة العباسي أبي جعفر املنصور مع حممد ذي النفس الزكية سنة 
 .فلعلها كانت من أبناء رأس املائة الثانية للهجرة

جــوهرة بنــت احلســن بــن علــي الــواعظ بــن احلســن بــن جعفــر بــن حممــد    -١٤٤
حلسن بن احلسني األصغر بن علي زين العابدين السيلقي بن عبد ا بن حممد بن ا

تزوجهــا ، مــن أهــل أصــبهان، )u(بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أبــي طالــب  ا
بن أبي القاسم عبد ا بن أبي احلسن علي بن أبي علي احلسني بن أبي  )٤(مانكديم

أبي عبد ا حممد بن عبيد ا األمري بن عبد ا بن احلسن بن جعفر بن احلسـن  
ومل تشر املصادر اليت بني ، )٥()u(نى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالباملث

ويل مكـة للخليفـة    بـن عبـد ا   زوجهـا عبيـد ا األمـري    كـان جـد  ، أيدينا إىل حاهلا
  . فلعلها كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٦()هـ٢١٨-١٩٨(املأمون العباسي

وأمهــا ، )u(علــي بــن أبــي طالــببــن ) ابــن احلنفيــة(بنــت حممــدحبابــة -١٤٥
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فيمـا ذكـر   ، )١(بن احلارث بـن عبـد املطلـب    نوفل احلارث عبد الرمحن بن الشهباء أم
تـو  أبوهـا   ، ومل تـذكر املصـادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا      ، )٢(ابن سعد أن أمها أم ولـد 

 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية األوىل، )٣(هـ٨١سنة ) ابن احلنفية(حممد
١٤٦-حبيب بنت أمحد بن موسى املربقع حممد اجلـواد بـن علـي الرضـا بـن       أم

بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسـني   موسى الكاظم
  الشجرة الطيبة عن تـاريخ قـم أهنـا جـاءت     ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب

ومل توضـح املصـادر الـيت    ، )٤(أخيها حممد األعرج ابنمع  من الكوفة إىل قم وكانت
كتــاب صــاحب علــي بــن أمحــد بــن موســى املربقــع تــو  أخوهــا ، بــني أيــدينا حاهلــا

 . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٥(هـ ٣٥٢ سنة االستغاثة
أم حبيب بنت زيد بن أمحد بن حممـد بـن احلسـن بـن علـي بـن حممـد        -١٤٧

ي زيـن العابـدين بـن احلسـني     بن علي بن علـ  )٦(بن علي بن علي بن احلسن األفطسا
أمها عـز األشـعرية القميـة وتعـرف ببنـت أبـي       ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب

فهـم مـن كالمـه أن أباهـا كـان قريـب العهـد        ، مل يذكر ابن طباطبا حاهلـا ، )٧(سهل وي
 . اهلجري لراجح أهنا من أبناء القرن اخلامسفا، فإن صح ذلك، )٨(به

بن حممد بن عبد ا بن حممد بن عمـر   )٩(طبأم حبيب بنت علي املش-١٤٨
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مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )١(أمهـا أم ولـد  ، )u(األطرف بن علي بن أبـي طالـب  
فهـي مـن أبنـاء رأس املائـة اهلجريـة      ، )٢(هـ٢١٠مبصر سنة أبوها  تو ، أيدينا إىل حاهلا

   . الثانية
بـن  السـبط  سـني  احلبن علي زين العابدين بن األشرف عمر أم حبيب بنت -١٤٩

بـن علـي بـن أبـي      األطـرف موسـى بنـت عمـر     أموأمهـا  ، )u(علي بن أبي طالـب 
كمـا مل يـذكرها ابـن سـعد     ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٣()u(طالب

موسـى    وعبـدة  وحمبـة  وحبة خدجية: ضمن بنات عمر األشرف إذ قال هن هـم أموأم
ث بــن عمــر األشــرف احلــديث عــن اإلمــام      روى أخوهــا علــي احملــد  ، )٤(بنــت عمــر 
 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٥(هـ١٤٨املتوفى سنة )u(الصادق
 عبـد  أم هـا وأمu( ،(أم حبيب بنت عمر األطرف بن علي بن أبي طالب-١٥٠

حبيــب بنــت عمــر   ، )٦(طالــب أبــي بــن عقيــل بنــت ا فيمــا ذكــر ابــن ســعد أن أم
السـبط   احلسن بن احلسنيتزوجها ، )٧(قيل بن أبي طالباألطرف أمها أمساء بنت ع

وأجنبت له ابنه علي بن احلسني وابنته فاطمة بنت ، )٨()u(طالب أبي بنا علي بن
وهي من أبنـاء النصـف الثـاني مـن القـرن األول اهلجـري ألن أباهـا         ، )٩(بنت احلسني

 . )١٠()هـ٩٦-٨٦( عمر بن علي بن أبي طالب كان حياً   خالفة الوليد بن عبد امللك

                                                
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

١٥١- بن حممد بن بنتحبيبة ا الصفي عبد الرمحن بن حممد بن عبد ا 
اهيم بن احلسن بن عبد ا بن هادي بن حممد ني بن حسان بن إِبرسمعتـوق  بـن  ح 

درِيس بنا ى م بـن  احلسـن  بـن  مدحم بن ا عبد بن حسن بن إِ د حم بـن  وسـ بـن  مـ 
اس ب ع بن ععل بن نياحلس بن ليع بـن  نياحلسـ  بـن  علـي  العابدين زين بن ي بـن  لـي 
ولـدت   عاشـر ربيــع   ، الفضــل أموكنيتـها  ، )١(ةاإلجييـ  ةاحلســيني، )u(الـب ط أبـي 

، وأجـاز هلـا مجاعـة   ، ونشـأت   كنـف أبيهـا   ، األول سنة سبع عشرة ومثامنائة بشـرياز 
 هــا العـالء حممــد بـن الســيد عفيـف الــدين   تزوجهــا ابـن عم ، ومسـع منــها السـخاوي  
ثم تزوج عليها امـرأة أخـرى سـراً فلمـا علمـت بـذلك بـادر        ، وولدت له ابنه عبيد ا

، ثم سكنت مكة مع ابنـها ، لفراق اجلديدة خوفاً من سخط أم الفضل احلسنية عليه
ــادة   وعرفــت مب ــر   قربائهــاأل وبكثــرة إحســاهنا ثابرهتــا علــى وظــائف العب وكــادت أن تفتق

وكان وجعها احلرقة تعللت هبا مدة ودفنت ، هـ٨٩٥فأدركتها املنية   ثالث شوال سنة 
 .)٢(عند سلفها باملعالة

ــرف بـــن علـــي بـــن أبـــي      -١٥٢ ــد بـــن عمـــر األطـ ــر بـــن حممـ حبيبـــة بنـــت عمـ
كـان أخوهـا إمساعيـل    ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٣()u(طالب

، )٤(سالت معـه وكانت له مرا) هـ١٥٨-١٣٦(بن عمر معاصراً للخليفة املنصور العباسي
 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري

بـن   إبـراهيم بـن  حبيبة بنت حممد أمري اليمامة وملكهـا بـن يوسـف األخيضـر     - ١٥٣
ــد ا بــن احلســن    موســى اجلــون  ــى   الســبط بــن احلســن  املثنــى بــن عب ــن أب ــن علــي ب ب

حممـد  خـرج أبوهـا األمـري    ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٥()u(طالب
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وقتـل أخوهـا حممـد بـن حممـد بـن يوسـف األخيضـر مـن قبـل           ، )١(هــ باملدينـة   ٢٥٠سنة 
 . فهي من أبناء النصف األول من القرن الرابع اهلجري، )٢(هـ٣١٦القرامطة سنة 

حممد بن علي بـن   )٣(أمحد بن عجالن بن رميثة بن أبي منى بنتحزمية  -١٥٤
ن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم ب

ه  ه بن أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبد اللَّ بن احلسـن   املثنى بن حسناحملض اللَّ
بط بن علي بن أبي طالـب  ٤(الس()u (   ابنـة أمـري مكـة ،هـا فريعـة ابنـة مبـارك بـن      أم

ــارك بــن أَمحــد تزوجهــا، رميثــة ــي احلســين منــي أبــي بــن رميثــة بــن مب  ويعــرف املَكِّ
وقبل أمها بقليل وكانت وفـاة أمهـا بعـد     ماتت بعد أبيها )٥(هـ٨٢٠املتو  سنة  باهلدباني

 . فهي من أبناء النصف األول من القرن التاسع اهلجري ،)٦(هـ ٨٢٠سنة 
أم احلسن بنت إبراهيم بن احلسن بن القاسم الرسى بن إبراهيم طباطبا بـن  -١٥٥

ملثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي         إمساعيل بن إبراهيم الغمر بـن احلسـن ا  
أمهـا أم علـي بنـت حممـد بـن احلسـن بـن        ، من أهل العقيـق باملدينـة  ، )u(طالب

حممد بن جعفر بن القاسم بن إسحاق األطـرف بـن عبـد ا اجلـواد بـن جعفـر بـن        
ها القاســم الرســي خــرج يــدعو إىل الرضــا مــن آل   وكــان جــد، )٧()u(أبــي طالــب

 . لعلها كانت من أبناء رأس املائة الثالثة للهجرةف، )٨(ـه٢٤٦حممد وتو  سنة 
ــراهيم الشــجري بــن حممــد البطحــاني    -١٥٦ بــن القاســم بــن  أم احلســن بنــت إب
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مل تشـر املصـادر   ، )١()u(بن علي بن أبـي طالـب  السبط بن زيد بن احلسن  احلسن
ــني أيــدينا إىل حاهلــا  كــان ابــن عمهــا علــي النقيــب بــن عيســى بــن حممــد    ، الــيت ب

الذي قتل  )٢(لبطحاني مصاحباً للداعي الصغري حممد بن القاسم بن احلسن العلويا
 .فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٣(هـ٣١٦سنة 

 ذي الدمعـة  بن عمـر بـن حييـى بـن احلسـني      احملدث أمحدأم احلسن بنت  -١٥٧
، )٤()u(بـي طالـب  علي بن احلسني السبط بن علي بـن أ  بن زيد بن زين العابدينا

أمحـد   بـن  كـان أخوهـا احلسـني النسـابة    ، مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   
احملــدث أول نقيــب ويل علــى ســائر الطــالبيني رحــل مــن احلجــاز إىل العــراق ســنة          

 .وبذلك فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(هـ٢٥١
حممــد بــن زيــد  أم احلســن بنــت أبــي أمحــد بــن ســليمان بــن جعفــر بــن    -١٥٨

تزوجهـا أبـو عبـد    ، )u(الشهيد بن علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
ا جعفر بن إبراهيم بن القاسم بن إبراهيم بـن احلسـن بـن حممـد بـن سـليمان بـن        

، )٦(وأجنبت لـه أبـو طالـب احلسـن قاضـي الرملـة   فلسـطني       ، داود بن احلسن املثنى
بــن حممــد بــن زيــد الشــهيد امللقــب بالســكني  كــان ابــن عــم أبيهــا أمحــد بــن جعفــر  

فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن       . )٨(هـ ٢٠٣املتوفى سنة )٧()u(معاصراً لإلمام الرضا
  . الثالث اهلجري
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أم احلســن بنــت جعفــر بــن احلســن املثنــى بــن احلســن الســبط بــن أبــي           -١٥٩
مـن  وهـي  ، وف بـن احلـارث بـن الطفيـل مـن األزد     أمها عائشة بنت عـ ، )u(طالب

كان معاصراً  احلسن بن احلسن السبط رن الثاني اهلجري ألن أباها جعفر بنأبناء الق
وذكـر  ، )١(هــ ١٤٥حملمد ذي النفس الزكية الذي ثار على اخلليفة املنصور العباسي سنة 

 . )٢(اهلروي أن قربها   دمشق   مشهد النارنج
على األصغر بن ن ب )٣(أم احلسن بنت جعفر بن احلسني بن احلسن األفطس-١٦٠

مل تشـر  ،  )٤()u(طالـب  بـن علـي بـن أبـي    السـبط  زين العابـدين بـن احلسـني    علي 
هــ للـهجرة   ٢٠٠سـنة   بـن احلسـن   ها احلسنيثار جد، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

فـالراجح  ، )٥(باخلالفـة   خالفـة املـأمون العباسـي    دعا حملمد بن إبراهيم طباطبـا  ومبكة 
 .لقرن الثالث اهلجريأهنا من أبناء ا

د اجلـواد  أم احلسن بنت جعفر امللقب بالكذاب بـن علـي اهلـادي بـن     -١٦١ حممـ 
ادق بن حممد الباقر بـن علـى زيـن     بن علي الرضا بنا موسى الكاظم بن جعفر الص

مل تذكر املصـادر الـيت   ، )٦()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن احلسني 
لثاني من القـرن الثالـث اهلجـري ألن أباهـا     من أبناء النصف ا وهي، بني أيدينا حاهلا

، )٨(هـ٢٦٠املتوفى سنة  )٧()u(جعفر الكذاب كان معاصراً لإلمام احلسن العسكري
 . )٩(هـ٣١١توفيت بعد سنة أختها بريهة و، )٨(هـ٢٦٠
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١٦٢-بـن  السـبط  بـن احلسـن   املثنـى  احلسن بنت احلسن بن جعفر بن احلسـن   أم
عبد الرمحن الشجري بن القاسم بن احلسن بن جها تزو، )u(طالب علي بن أبي

 زينــب وأمو، )١(علــيوأجنبــت لــه ، )u(بــن علــى بــن أبــى طالــب  زيــد بــن احلســن
كان حفيدها حييى بن علي بن عبد الرمحن الشـجري قتـل   الـري أيـام     ، )٢(القاسم

ها جعفـر بـن احلسـن بـن احلسـن      وكان جد، )هـ٢٥٦-٢٥٥()٣(اخلليفة املهتدي العباسي
سبط معاصراً حملمد ذي النفس الزكية الذي ثار على اخلليفة املنصور العباسي سـنة  ال
 .من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري فالراجح أهنا، )٤(هـ١٤٥

 أموأمهـا  ، )٥()u(أم احلسن بنت احلسن السبط بن علي بن أبـي طالـب  -١٦٣
ة بشري بنت أبي مسعود بن عقبة بن عمـرو بـن ثعلبـة ا    ٦(خلزرجيـ( ،    هـا أموقيـل بـل أم

وهـي مـن أبنـاء القـرن األول     ، )٧(تزوجها عبد ا بن الزبري بن العوام بن خويلد، ولد
   . )٨(هـ٤٩تو  سنة  )u(اهلجري ألن أباها اإلمام احلسن بن علي

بـن علـي بـن احلسـن بـن       )٩(األطروشالناصر الكبري أم احلسن بنت احلسن -١٦٤
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بن علي زيـن العابـدين بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي          علي بن عمر األشرف 
ثـم  ، العباسـي  املكتفـى اخلليفـة  أيـام  هــ  ٢٩٠بـالد الـديلم سـنة   ها أبوورد ، )u(طالب
، )١(هــ ٣٠٤وتـوفى سـنة   ، واسـتطاع السـيطرة عليهـا   طربستان   جيش عظيم  إىل خرج

 .ابع اهلجريوهي من أبناء القرن الر، ومل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا
أم احلســن بنــت احلســن املكفــوف بــن علــي العابــد بــن احلســن املثلــث بــن    -١٦٥

وأمهـا سـكينة بنـت    ، )u(احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبـي طالـب  
تـل عمهـا   قُ، مل تذكر املصادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا    ، )٢(زيد بن سلمة بن اهلامشية

فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء     ، )٣(هــ ١٦٩قعة فخ سـنة  احلسني بن علي بن احلسن املثلث مبو
    . النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري

بـن القاســم بــن   ينبــن حممـد البطحــا أم احلسـن بنــت احلسـن بــن موسـى    -١٦٦
ولد تدعى وأمها أمu( ، (احلسن بن زيد بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب

مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا      ، )٤(نةحبس املخزومي باملدي وتو  أبوها  ، محدة
كان ابن عمهـا طـاهر بـن أمحـد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه           ، إىل حاهلا

فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء     ، )٦()هــ ٢٦٩ -٢٥٥(الذي ظهر بالبصرة للمدة )٥(صاحب الزنج
 .القرن الثالث اهلجري

العابــدين بــن  أم احلســن بنــت احلســني ذي الدمعــة بــن زيــد بــن علــي زيــن  -١٦٧
حسـن بـن عبـد    تزوجها ، ولد أمها أمu( ،(احلسني السبط بن علي بن أبي طالب

كـان  ، )٧()u(ا بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالـب 
                                                

  
   
  
  
  
   
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وتــزوج ابنتــه ) هـــ١٦٩ت(احلســني ذي الدمعــة معاصــراً للخليفــة املهــدي العباســي أبوهــا
من أبناء القرن الثاني  فالراجح أهنا، )٢(هـ١٩٠ وقيل إنه تو    حدود سنة، )١(ميمونة
 .اهلجري
أم احلســن بنــت احلســني بــن داود بــن أبــي تــراب علــي النقيــب مبصــر بــن    -١٦٨

عيسى بن حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط بن علي 
نا إىل مل تشر املصادر اليت بني أيدي، )٣(وهي من أهل نيسابور، )u(بن أبي طالبا

كان إخوهتا أبو القاسم زيد وأبو احلسن حممد وأبو علي حممد مـن مشـايخ   ، حاهلا
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء النصـف الثـاني مـن        ، هــ ٤٠٥املتو  سنة  )٤(احلاكم النيسابوري

  . القرن الرابع اهلجري
بـن احلسـني بـن عيسـى بـن       )٥(احلسـني بـن حممـد ششـديو    أم احلسن بنـت  -١٦٩

بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السـبط بـن علـي بـن أبـي       حممد البطحاني
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا      ، )٦(وتو  هبا انتقل من قم إىل أهبر، )u(طالب

علـي النقيـب بـن عيسـى بـن حممـد البطحـاني مصــاحباً        كـان عـم أبيهـا    ، إىل حاهلـا 
، )٨(هــ ٣١٦سـنة   الـذي قتـل   )٧(للداعي الصغري حممد بن القاسـم بـن احلسـن العلـوي    

  . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري
د     أم احلسن بنت احلسني بـن موسـى الكـاظم    -١٧٠ ادق بـن حممـ بـن جعفـر الصـ 

                                                
  
   
  
  
  
  
  
 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وأمها ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط احلسني  الباقر بن على زين العابدين بن
مـن أهـل طـبس    ، العباسي أم سلمة بنت العباس بن عبيد ا بن جعفر بن املنصور

وقـد شـكك أغلـب كتـب النسـب   عقـب احلسـني بـن موسـى الكــاظم          ، )١(خبراسـان 
ولكــن املصـادر مل ختتلــف   أن  ، )٢(فـذهبوا إىل أهنـم انقرضــوا ومل يصـح هلــم عقـب    

وقد أشار العمري إىل أن لـه بنـات   ، ابن امسه احلسني) u(لإلمام موسى الكاظم
ها اإلمـام  وكانـت وفـاة جـد   ، يت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   ومل تشر املصادر ال، )٣(انقرضوا

 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري ، )٤(هـ ١٨٣سنة ) u(موسى الكاظم
أم احلسن بنت محزة بـن جعفـر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن علـي زيـن          -١٧١

دفنـت   مقـربة البـاب    ، )u(العابدين بن احلسني السبط بن علـي بـن أبـي طالـب    
وأعقب : "أبناء اإلمام الصادق قال ولكن ابن عنبة عندما عد، )٥(لصغري مبدينة دمشقا

وعلــى ، وإمساعيــل )u(مخســة رجــال موســى الكــاظم   مــن" ع"جعفــر الصــادق 
أبنـاء اإلمـام    بينمـا ذكـر محـزة عنـدما عـد     ، )٦("وإسـحاق ، العريضي وحممد املـأمون 

أعقابـه بنـت تـدعى أم    ومل يذكر ضـمن  ، )٧()u(موسى الكاظم بن جعفر الصادق
فـالعمري ذكـر أن حلمـزة    ، مل يذكر من سبقه أمسـاء بنـات محـزة    وأيضاً، )٨(احلسن

مـن بنـات محـزة بـن      –إن صـحت   –فلعلـها  ، )٩(دون ذكـر أمسـائهن  " إناثمثاني "
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   . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، هـ١٨٣اإلمام موسى الكاظم املتوفى سنة 
 السـبط  )١(نيبن زيـد بـن احلسـ    محزة بن القاسم بن احلسنت أم احلسن بن-١٧٢

وأجنبـت  ، )u(جعفـر الصـادق   تزوجها حممد بـن ، )u(بن علي بن أبي طالبا
وذكــر النســابة العقيقــي أن أم احلســن تزوجــت أمحــد بــن حييــى بــن    ، )٢(لــه القاســم

 )u(احلسني ذي الدمعة بن زيد بن علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
عنـد حممـد بـن     ولعل وجه اجلمع بني االثنني أهنـا كانـت أوالً  ، )٣(بت له أمحدوأجن

كان وفاة زوجها حممد بن جعفر الصادق ، جعفر ثم عند أمحد بن حييى أو العكس
، )٥(جبرجان وكان قد خرج مع أبـي السـرايا   خالفـة املـأمون العباسـي     ، )٤(هـ٢٠٣سنة

 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية
بــن القاســم بــن  ينبــن حممــد البطحــا محــزة بــن موســىأم احلســن بنــت -١٧٣
مل تشـر املصـادر   ، )٦()u(بن علي بن أبي طالـب السبط بن زيد بن احلسن  احلسن

ــني أيــدينا إىل حاهلــا  كــان ابــن عمهــا علــي النقيــب بــن عيســى بــن حممــد    ، الــيت ب
الذي قتل  )٧(العلويالبطحاني مصاحباً للداعي الصغري حممد بن القاسم بن احلسن 

 . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٨(هـ٣١٦سنة
حييى بن عبد ا بن  بن احلسن بن حممد الصو أم احلسن بنت زيد بن -١٧٤
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، )٢(صاحبة الوقفولقبت ب، )١()u(األطرف بن علي بن أبي طالب حممد بن عمر
او سـبب تلقبـها بـذلك ولعلـها     ، امل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـ ، )٢(الوقف

  حـدود   املتـوفى  )٣(وهي معاصرة للنسابة العمـري ، وقفت من أمالكها شيئاً للفقراء
  . فالراجح أهنا من أبناء النصف األول من القرن اخلامس اهلجري، هـ٤٥٩سنة 

أم احلسن بنت عبد العظيم بن علي السديد بن احلسن بن زيد بـن احلسـن   -١٧٥
تزوجها زيد بن عبد ا بن ، )٤(من أهل الري، )u(ي بن أبي طالبالسبط بن عل

وأجنبـت لـه   ، )u(بن احلسن بن زيـد بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب         
وذكر النسابة العقيقي أن أم احلسن تزوجت من عمر بـن  ، )٥(ًحممداً وعبد ا وعليا

وأجنبـت لـه   ، )u(حييى بن احلسني بن زيد الشـهيد بـن اإلمـام زيـن العابـدين علـي      
إذ حتدثت املصادر عن خرج زوجهـا زيـد   ، ورمبا تزوجت منه بعد مقتل زيد، )٦(أمحد

 ومقتلـه     هــ ١٩٩سـنة  بن احلسـن مـع أبـي السـرايا أيـام املـأمون العباسـي       ابن عبد ا
 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٧(األحواز
بــن احملــض بــن عبــد ا  إبــراهيماحلســن بـن  أم احلسـن بنــت عبــد ا بــن  -١٧٦
مل تشـر املصـادر   ، )٨()u(بن احلسن السبط بن علـي بـن أبـي طالـب     املثنىاحلسن 

ها احلسن بن إبراهيم بن عبـد ا احملـض طلبـت    كان جد، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
فلعلـها كانـت   ، )٩(فأعطـاه إيـاه  ) هـ١٦٩-١٥٨(له زوجته أماناً من اخلليفة املهدي العباسي
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 . من أبناء النصف األول من القرن الثالث اهلجري
أم احلسن بنت عبـد ا بـن احلسـن املثلـث بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن          -١٧٧

وأمهــا فاطمــة بنــت عبــد ا بــن احلســن    ، )u(الســبط بــن علــي بــن أبــي طالــب  
 سـن عبـد ا بـن احل   أبوهاتو  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )١(املثنى

فهي من أبنـاء  ، )٢(هـ١٤٥سنة  األضحى عيد يوم املنصورجعفر  اخلليفة أبي  حبس 
 .القرن الثاني اهلجري

حممد بـن   جعفر األبله بنبن حممد بن السخي عبد ا أم احلسن بنت -١٧٨
علية بنت جعفـر بـن عيسـى بـن     وأمها ، )u(بن علي بن أبي طالباألطرف عمر 

مل تـذكر املصـادر   ، )٣()u(اإلمـام علـي زيـن العابـدين    األصـغر بـن   علي بن احلسني 
كان أخوها حممد بن عبـد ا السـخي قتـل   البصـرة مـن      ، اليت بني أيدينا حاهلا
فهي من أبناء النصف األول من القرن ، )٥(هـ٣٢٣املتوفى سنة  )٤(قبل صاحب مرداويج
 .القرن الرابع اهلجري

زين العابدين علي بن احلسني أم احلسن بنت عبد ا بن حممد الباقر بن -١٧٩
تزوجهــا ، )٧(احلســني وقيــل بــل تكنــى أم، )٦()u(السـبط بــن علــي بــن أبــي طالـب  

، اجلعفريإسحاق احلسن بن حممد بن خلف عليها ثم ، العباسي جعفر بن املنصور
ومن بعده تزوجها عبد ا بـن حممـد   ، )٨(وزينب واحلسن وفاطمة فولدت له حممداً

امللقـب باملبـارك    وأجنبت لـه عيسـى  ، )u(لي بن أبي طالببن عمر األطرف بن عا
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  :بقوله، هـ١٦٩سنة  فخشهداء معركة رثى وقد  وشاعراً وكان حمدثاً
  

  
    

   
 

   
   

 
   

   .الثاني اهلجري وهي من أبناء القرن
بـن علـي بـن أبـي      األطـرف عبيـد ا بـن حممـد بـن عمـر      أم احلسن بنـت  -١٨٠
علــي بـن احلســني  زيــن العابـدين  بـن  البــاقر حممـد  وأمهــا زينـب بنــت  ، )u(طالـب 

، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٢()u(بن علي بن أبي طالبالسبط 
-١٣٦()٣(األطرف معاصراً ألبي جعفر املنصوركان أبوها عبيد ا بن حممد بن عمر 

 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )هـ١٥٨
السـبط  بن احلسـن  املثنى بن احلسن املثلث علي بن احلسن أم احلسن بنت -١٨١

وهي من أعالم القرن الثاني للـهجرة إذ قتـل أخوهـا    ، )u(بن علي بن أبي طالبا
 . )٤(هـ١٦٩ة سنة بفخ يوم الرتوي بن علي احلسين احلسني
أم احلسن بنت حممد بن احلسن بن القاسم الرسى بن إبراهيم طباطبا بن -١٨٢

إمساعيل بن إبراهيم الغمر بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي           
وأمها فاطمة بنت عبد الرمحن بن إبراهيم بن عبـد  ، من أهل العقيق، )u(طالب

، )٥(رمحن بن عمرو بن سهيل بن عمرو العامريامللك بن سهل بن مسلم بن عبد ال
ها القاسم الرسي خرج يـدعو إىل الرضـا مـن آل حممـد وتـو       وكان جد، )٥(العامري
 . فلعلها كانت من أبناء رأس املائة الثالثة للهجرة، )٦(هـ٢٤٦سنة
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ــني بـــن علـــي بـــن أبـــي      -١٨٣ ــدين بـــن احلسـ أم احلســـن بنـــت علـــي زيـــن العابـ
داود بن علي بن عبد ا وتزوجها ، )٢(ولد أمها أم،  )١(وامسها حسنة، )u(طالب

وهي مـن  ، ) ٣(وكلثم، فولدت له موسى، بن عبد املطلب اهلامشي  ا بن العباس
 . )٤(هـ١٣٣أبناء القرن الثاني للهجرة الن داود بن علي كانت وفاته   سنة

بـن علـي بـن حممـد العقيقـي       )٥(أم احلسن بنت علي بن عبد ا العقيقـي -١٨٤
بن عبد ا العقيقي بن احلسني األصغر بن علي زين العابدين بن احلسني بن جعفر ا

تزوجت احلسني بن هـارون بـن احلسـني بـن     ، )٦()u(السبط بن علي بن أبي طالب
حممد بن هارون بن حممد بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط بن علي 

خـرج  ، ظـافر بتأييـد ا  وأجنبت له أمحد املؤيـد بـا وحييـى ال   ) u(بن أبي طالبا
وخرج ابنها حييى ، )٧(هـ٤١١ابنها املؤيد با   الري ثم اهنزم واعتزل الناس تو  سنة 

وهي من أبناء القرن الرابع ، )٨(هـ٤٢٤هـ وتو  سنة ٤٢٢حييى   بالد الديلم وبويع سنة 
    . )٩(هـ٣٤٠هـ وابنها حييى ولد سنة ٣٣٣الرابع اهلجري ألن ابنها أمحد ولد سنة 

بـن القاسـم بـن    أم احلسن بنت علي بـن علـي بـن عبـد الـرمحن الشـجري       -١٨٥
وأمهـا حـب بنـت    ، )u(بن علي ابن أبي طالـب السبط احلسن بن زيد بن احلسن 

، مل تذكر املصـادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا     ، )١٠(احلسن بن عبد ا بن احلسن بن زيد
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أيام اخلليفة املهتدي  كان عمها حييى بن علي بن عبد الرمحن الشجري قتل   الري
  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٥٦-٢٥٥()١(العباسي
وأمها أم سعيد بنـت عـروة بـن    ، )u(أم احلسن بنت علي بن أبي طالب-١٨٦

خت تزوجها ، )٢(مسعود الثقفية جعـدة بـن هـبرية املخزومـي     ) u(علـي  اإلمـام ابن أُ
فولــدت لــه حســناً وعليــاً  ، )٣()u(علــي اإلمــامالنــاس إىل  وكــان مــن أحــب الــذي 
فخلـف عليهـا عبـد ا بـن     ، )٤(ثم خلف عليها جعفر بن عقيـل فلـم تلـد لـه    ، وحبيباً
وهـي  ، )٦(سلمان بن علي بـن عبـد ا بـن العبـاس    وقيل تزوجت أيضاً من ، )٥(الزبري

 . )٧(هـ٤٠من أبناء القرن األول اهلجري ألن أباها اإلمام علي تو  سنة 
بــن  )٨(سـن بنــت علــي نقيــب الكوفــة بــن حممــد األصــغر اإلقساســي  أم احل-١٨٧
بـــن احلســـني بـــن زيـــد الشـــهيد بـــن علـــي بـــن احلســـني بـــن علـــي بـــن أبـــي    احييـــى 
كـان ابنـا عمهـا إبـراهيم     ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٩()u(طالب

لقرامطـة  وحممد ابنا العباس بن حييى ين حييى بن احلسني ذي الدمعـة قـد أسـرمها ا   
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فـالراجح أهنــا مـن أبنــاء القــرن   ، )١(هـــ٣٣٩ســنة  م أطلـق ســراح إبـراهيم  ثــ،   الكوفـة 
  . الرابع اهلجري

ي بــن نالقاســم الــرئيس الفقيــه باملدينـة بــن حممــد البطحــا أم احلسـن بنــت  -١٨٨
مل ، )٢()u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     السـبط  بن زيد بن احلسـن   القاسم بن احلسن

كان ابن عمهـا علـي النقيـب بـن عيسـى بـن       ، يدينا إىل حاهلاتشر املصادر اليت بني أ
 )٣(حممد البطحاني مصاحباً للداعي الصـغري حممـد بـن القاسـم بـن احلسـن العلـوي       

  . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٤(هـ٣١٦الذي قتل سنة 
مـد بـن   الشـاعر بـن حم   )٥(حممد بن زيد بن علي احلمانيأم احلسن بنت  -١٨٩

جعفر الرئيس بن حممد بن زيد الشهيد بن علـي زيـن العابـدين بـن احلسـني السـبط       
مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٦(وهي من أهل الكوفة، )u(بن علي بن أبي طالبا

ورجــح األمــني أن جــدها علــي احلمــاني الشــاعر تــو    ســـنة        ، أيــدينا إىل حاهلــا  
 . جريفهي من أبناء القرن الرابع اهل، )٧(هـ٣٠١

بـن عبـد ا بـن    إبـراهيم  حممد بن عبد ا بن احلسن بـن  أم احلسن بنت -١٩٠
مل تشـر املصـادر   ، )٨()u(بن علـي بـن أبـي طالـب    السبط بن احلسن املثنى احلسن 

وذكـر أبـو الفـرج األصـفهاني أن اثـنني مـن أبنـاء داود بـن         ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
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ين قتلـهم إدريـس بـن موسـى بـن عبـد ا بـن        إبراهيم بن عبـد ا بـن احلسـن احلسـ    
ــين ــنة  ، )١(موســـى احلسـ ــري   سـ ــان خـــروج األخـ ــتعني  ٢٥٠وكـ ــام اخلليفـــة املسـ ـــ أيـ هـ

وهذا يعين أهنـا مـن أبنـاء القـرن الثالـث      ، ومها ابنا عم أم احلسن أعاله، )٢(العباسي
  . اهلجري
حلــس بــن ا بــن عبــد ا بــن احلســن املثنــى اجلــون  بنــت موســىأم احلســن -١٩١

، مل تـذكر املصـادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا      ، )٣()u(السبط بن علي بن أبي طالـب 
فهي من أبناء القرن الثاني ، )٤()هـ١٩٣-١٧٠(تو  أبوها موسى اجلون   خالفة الرشيد

 .الثاني اهلجري
عبيــد ا بــن  بــن  )٥(أم احلســن بنــت حييــى بــن احلســن بــن جعفــر احلجــة   -١٩٢
بــن علــي بــن أبــى    الســبط   علــي بــن احلســني   زيــن العابــدين بــن  األصــغر احلســني 
مل ، )٦(وأمها ميمونة بنت احلسـني بـن جعفـر احلجـة مـن أهـل املدينـة       ، )u(طالب

مبكة سنة  بن احلسن تو  أبوها حييى النسابة، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٧(هـ٢٧٧

بـن علـي بـن عبـد      )٨(الـداعي احلسـن بـن القاسـم     أم احلسن بنت حييى بـن -١٩٣
الرمحن بن القاسم البطحاني بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي   

تزوجها أبو طالـب حييـى الظـافر بتأييـد ا بـن احلسـني بـن هـارون بـن          ، )u(طالب
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احلسني بن حممد بن هارون بن حممـد بـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد بـن احلسـن          
كان زوجها ، )١(فولدت له ابنه أبا هاشم حممد) u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

فهـي مـن   ، )٢(هــ ٤٢٤هــ وتـو  سـنة    ٤٢٢ودعـا لنفسـه   سـنة    قد خرج   بالد الديلم 
 . أبناء النصف الثاني من القرن الرابع اهلجري

حسنة بنت إبراهيم الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علـي بـن   -١٩٤
تو  أبوها إبراهيم الغمر   حبس اخلليفة أبـي  ، )٤(أمها أم ولد، )٣()u(بأبي طال

وهي من أبناء ، ومل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٥(هـ١٤٥جعفر املنصور سنة 
 . القرن الثاني اهلجري

حسـنة بنـت أمحــد بـن هـارون بــن موسـى الكـاظم بــن جعفـر الصـادق بــن         -١٩٥
ــاقر بـــن علـــي زيـــن   ــبط بـــن علـــي بـــن أبـــي    حممـــد البـ ــني السـ العابـــدين بـــن احلسـ

ها اإلمـام موسـى   تـو  جـد  ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلـا ، )٦()u(طالب
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٧(هـ١٨٣سنة ) u(الكاظم
بـن   حسنة بنت جعفر بن احلسن بن موسى بن جعفـر بـن موسـى الكـاظم    -١٩٦

حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن  جعفر الصادق بن
بن عمـر بـن حييـى بـن      زيد بن احلسني بن أمحد احملدثتزوجها ، )u(أبي طالب

وأجنبـت لـه   ، )u(احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن اإلمام علي زيـن العابـدين  
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يـى بـن احلسـني بـن     كان ابن أخي زوجها عمر بن حي، )١(ابن احلريية حممد املعروف ب
لكعبـة بعـد أن   ل هـ وهـو الـذي رد احلجـر األسـود    ٣٣٩أمحد احملدث أمرياً للحاج سنة 

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٢(أخذه القرامطة إىل اإلحساء
بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بـن حممـد    )٣(ياخلوارحسنة بنت جعفر - ١٩٧

مل ، )٤()u(ين بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب        الباقر بن علي زيـن العابـد  
دخـل ولـد أخيهـا حممـد وعلـي ابنـا احلسـني بـن         ، تذكر املصادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا    

هـــ وهنبوهــا ٢٧١إىل املدينــة املنــورة ســنة) u(جعفــر اخلــواري بــن اإلمــام موســى الكــاظم
  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(وقتلوا مجاعة من أهلها

حسنة بنت احلسن املثلث بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بـن  -١٩٨
مل تشـر املصـادر   ، )٦(وأمها أم ولد تـدعى خريـدة مـن أهـل املدينـة     ، )u(أبي طالب

كان أبوها احلسن املثلث تـو    حـبس اخلليفـة املنصـور     ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 .القرن الثاني اهلجري فهي من أبناء، )٧(هـ١٥٤العباسي سنة 

علـي بـن   األصـغر بـن زيـن العابـدين      بـن علـي   احلسـن األفطـس  حسنة بنت -١٩٩
مل تشر ، )٨(تدعى عايدةوأمها أم ولد ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط سني احل
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قُتل أخوها عبد ا بن احلسـن األفطـس   وقعـة    ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 . ي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجريفه، )١(هـ١٦٩ فخ سنة
حسنة بنت احلسني بـن حممـد بـن علـي العريضـي بـن جعفـر الصـادق بـن          -٢٠٠

ــبط بـــن علـــي بـــن أبـــي       ــني السـ ــاقر بـــن علـــي زيـــن العابـــدين بـــن احلسـ حممـــد البـ
، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٢(وهي من أهل أصفهان، )u(طالب

٣(هــ ٣٣٩ها حييى بـن حييـى بـن حممـد بـن علـي العريضـي تـو  سـنة          كان ابن عم( ،
   . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري

ــي   - ٢٠١ ــن حممــد  حســنة بنــت عل ــن القاســم ب ــة (ب ــن احلنفي ــي   ) اب ــن أب ــي ب ــن عل ب
ابنـة املطلـب بـن عبـد ا بـن املطلـب بـن عبـد ا بـن املطلـب بـن            وأمها ، )u(طالب

تـو  عـم أبيهـا احلسـن     ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٤(حنطب املخزومي
) ابـن احلنفيـة  (وتو  أبو هاشـم عبـد ا بـن حممـد    ، )٥(هـ١٠٠سنة) ابن احلنفية(بن حممدا

  . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٧(هـ٩٩وقيل سنة ، )٦(هـ٩٨سنة 
ــنة بنـــت عمـــر بـــن حممـــد بـــن عمـــر األ  -٢٠٢ ــرف بـــن علـــي بـــن أبـــي   حسـ طـ
كـان أخوهـا إمساعيـل    ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٨()u(طالب

، )٩(وكانت له مراسالت معه) هـ١٥٨-١٣٦(بن عمر معاصراً للخليفة املنصور العباسيا
 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٩(معه
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بـن إبـراهيم    حسنة بنـت القاسـم الرسـي بـن إبـراهيم طباطبـا بـن إمساعيـل        -٢٠٣
والـرس  ، )u(الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      

الذي نسب إليه القاسم هي أرض اشرتاها وراء جبل أسـود بـالقرب مـن ذي احلليفـة     
مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )١(رة وعاش هبا مع ولده حتى وفاتهبينها وبني املدينة املنو

ها القاسم الرسي صاحب تصـانيف ومشـهور بالزهـد والـورع     كان أبو، أيدينا إىل حاهلا
، )٢(هــ ٢٤٦وتو  خمتفياً   جبل الرس سـنة  ، خرج يدعو إىل الرضا من آل حممد

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري
بـن علـي بـن     )ابن احلنفيـة (حممد بن عون بن علي بن حممدحسنة بنت -٢٠٤

ومل ، )٣(بت العوام حممد بن مصعب بن الزبريصفية بنت وأمها ، )u(أبي طالب
ولكن مصـعب الـزبريي الـذي ذكرهـا تـو  سـنة       ، تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا

 . فلعلها كانت على رأس املائة الثانية للهجرة، هـ٢٣٦
بن  إبراهيمبن حسنة بنت حممد أمري اليمامة وملكها بن يوسف األخيضر -٢٠٥

بـن علـي بـن أبــى    الســبط بـن احلسـن   املثنـى  بــن احلسـن   بـن عبـد ا   موسـى اجلـون  
خرج أبوها األمري حممد ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٤()u(طالب

وقتل أخوها حممد بن حممد بن يوسف األخيضر من ، )٥(هـ باملدينة ٢٥٠حممد سنة
ــع    ، )٦(هـــ٣١٦مــن قبــل القرامطــة ســنة   ــاء النصــف األول مــن القــرن الراب فهــي مــن أبن

 . هلجريا
حسنة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين -٢٠٦
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ومل تشـر املصـادر الـيت    ، )١()u(العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
فهـي مـن أبنـاء    ، )٢(هــ ١٨٣كانت وفاة أبيها اإلمام الكـاظم سـنة   ، بني أيدينا إىل حاهلا

 . رأس املائة اهلجرية الثانية
حسنة بنت حييى بن زيد بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي -٢٠٧

مل ، )٣()u(بن علي بن أبي طالباألطرف حمبة بنت عمر  وأمها، بن أبي طالبا
، )٤(هــ ١٢٥استشهد أبوها حييـى بـن زيـد سـنة     ، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري

٢٠٨-احلسني بنت إبراهيم بن احلسن بن سـليمان بـن داود بـن احلسـن املثنـى       أم
تزوجهـا جعفـر بـن أمحـد بـن      ، )u(بن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب       ا

حممد بن عبد الرمحن بن احلسن بن حممد البطحاني بـن القاسـم بـن احلسـن بـن      
، )٥(مـل وأجنبت له أبو احلسني أمحد من أهل آ، )u(زيد بن اإلمام احلسن السبط

هــ علـى   ١٩٩كان عم أبيهـا حممـد بـن سـليمان بـن داود خـرج مـع أبـي السـرايا سـنة           
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(اخلليفة املأمون العباسي

أم احلسني بنت أمحد املختفي بن عيسى بن زيد الشهيد بن زين العابـدين  -٢٠٩
مل تشـر  ، )٧(وأمهـا أم ولـد  ، )u(بعلي بن احلسني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـ      

فهـي  ، )٨(هــ ٢٤٠سـنة  تو  أبوها أمحـد املختفـي    ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 . من أبناء القرن الثالث اهلجري
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بـن زيـن   البـاهر  بـن عبـد ا    األرقـط بـن حممـد    أم احلسني بنـت إمساعيـل  -٢١٠
مل تشـر املصـادر الـيت    ، )١()u(بن علي بن أبـي طالـب  السبط العابدين بن احلسني 
إذ خـرج مــع أبـي الســرايا     ، )٢(هـــ١٩٩سـنة  أبوهــا حيـاً  كـان  ، بـني أيـدينا إىل حاهلــا  
 . فهي من أبناء النصف األول من القرن الثالث اهلجري، )٣(خالفة املأمون العباسي

، أم احلسني بنت جعفر بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن أبـي طالـب  -٢١١
حـبس اخلليفـة   ، )٤()u(بـن علـي بـن أبـى طالـب      ن حممد بن عمـر عمر بتزوجها 

املنصــور العباســي أبوهــا جعفــر بــن احلســن بعــد ثــورة حممــد ذي الــنفس الزكيــة           
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٥(هـ١٤٥سنة

د اجلـواد  أم احلسني بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلـادي بـن   -٢١٢ حممـ 
ادق بن حممد الباقر بـن علـى زيـن     ضا بنبن علي الرا موسى الكاظم بن جعفر الص

مل تذكر املصـادر الـيت   ، )٦()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن احلسني 
وهي من أبناء النصف الثاني من القـرن الثالـث اهلجـري ألن أباهـا     ، بني أيدينا حاهلا

، )٨(هـ٢٦٠املتوفى سنة  )٧()u(جعفر الكذاب كان معاصراً لإلمام احلسن العسكري
 . )٩(هـ٣١١توفيت بعد سنةوأختها بريهة ، )٨(هـ٢٦٠سنة

وأمهـا أمu( ،  (أم احلسني بنت احلسن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      -٢١٣
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، كانــت حتــت عبــد ا بــن الــزبري بــن العــوام  ، )١(بشــري بنــت أبــي مســعود األنصــاري 
وملا كانت وفاة ، توفيت بعده أي أهنا، )٣(وورثته: قال الزبريي، )٢(فولدت له بكر ورقية

 .فإن وفاهتا بعد هذا التاريخ، )٤(هـ٧٣وفاة عبد ا بن الزبري سنة 
احلسني وقيل امسه احلسن بن أمحد بن حممـد بـن عبـد    بنت أم احلسني -٢١٤

الرمحن بن القاسم البطحاني بن القاسم بـن احلسـن بـن زيـد بـن احلسـن املثنـى بـن         
أم احلســني بنــت محــزة بــن وأمهــا ، )u(احلسـن الســبط بــن علــي بــن أبــي طالـب  

مل تشر ، )٥(من أهل خبارى، حممد بن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد البطحاني
علـي النقيـب بـن    كـان أحـد أبنـاء عمومتـها     ، تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  

بن حممد البطحاني مصاحباً للداعي الصغري حممد بن القاسـم بـن احلسـن    اعيسى 
 . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٧(هـ٣١٦ذي قتل سنةال )٦(العلوي
أم احلســني بنــت احلســني بــن داود بــن أبــي تــراب علــي النقيــب مبصــر بــن    -٢١٥

عيسى بن حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط بن علي 
أبا  كان إخوهتا، ىل حاهلامل تشر املصادر اليت بني أيدينا إ، )٨()u(بن أبي طالبا

 )٩(علـي حممـد مـن مشـايخ احلـاكم النيسـابوري       القاسـم زيـد وأبـا احلسـن حممـد وأبـا      
 . فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الرابع اهلجري، هـ٤٠٥املتوفى سنة
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بــن  ينبـن حممــد البطحـا  أم احلسـني بنـت احلســني بـن حممــد بـن هــارون     -٢١٦
كـان  ، )١()u(زيد بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي طالـب   القاسم بن احلسن بن 

أحــد أبنــاء عمومتــها وهــو طــاهر بــن أمحــد بــن القاســم بــن حممــد البطحــاني قتلــه     
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء     ، )٣()هـ٢٦٩ -٢٥٥(الذي ظهر بالبصرة للمدة )٢(صاحب الزنج

 . القرن الثالث اهلجري
حييــى بــن عبــد ا بــن   أم احلســني بنــت احلســني بــن حممــد الصــو  بــن  -٢١٧

، مـن أهـل الكوفـة   ، )u(بن علي بن أبي طالـب  )٤(حممد األكرب بن عمر األطرف
بـن   أمحـد بـن عبـد ا   قُتـل ابـن عمهـا    ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  

، )٥(هـــ ٣٠٣املقتــدر ســنة اخلليفــة العمري العلــوي   أيــام واملعــروف بــ حممــد الصــو 
  .أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثةفالراجح أهنا من 

أم احلسني بنت احلسني بن موسى الكـاظم بـن جعفـر الصـادق بـن حممـد       -٢١٨
وأمها ، )u(الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب

مــن أهــل طــبس   ، أم ســلمة بنــت العبــاس بــن عبيــد ا بــن جعفــر بــن املنصــور        
غلــب كتــب النســب   عقــب احلســني بــن اإلمــام موســى  وقــد شــكك أ، )٦(خبراســان
ولكـن املصـادر مل   ، )٧(فذهبوا إىل أهنم انقرضوا ومل يصح هلم عقب، )u(الكاظم

وقد أشار العمري إىل ، ابن امسه احلسني) u(ختتلف   أن لإلمام موسى الكاظم
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وفـاة   وكانـت ، ومل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )١(أن له بنـات انقرضـوا  
ها اإلمام موسى الكـاظم جد)u (  هــ  ١٨٣سـنة)فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن       ، )٢

 . الثالث اهلجري
أم احلسني بنت محزة السماك بن أمحد احملـدث بـن عبـد ا بـن حممـد      -٢١٩

مـن أهـل    )٣(وأمهـا أم ولـد  ، )u(األكرب بن عمر األطـرف بـن علـي بـن أبـي طالـب      
كـان أبوهـا مـن    ، شر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلامل ت، )٤(مساك من بالد الشام

فالراجح أهنا من أبناء ، )٦(هـ١٨٣املتوفى سنة  )٥()u(أصحاب اإلمام موسى الكاظم
 . أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية

٢٢٠-السـبط بـن    احلسني بنت محزة بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن أم
بــن القاســم بــن  بــن حممــد البطحــانيهــارون تزوجهــا ، )u(علــي بــن أبــي طالــب

كان ، )٧(حممد وأجنبت له، )u(احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أبي طالب
ابــن أخــي زوجهــا علــي النقيــب بــن عيســى بــن حممــد البطحــاني مصــاحباً للــداعي  

فـالراجح  ، )٩(هــ ٣١٦الـذي قتـل سـنة     )٨(الصغري حممد بن القاسم بن احلسـن العلـوي  
 . قرن الثالث اهلجريأهنا كانت من أبناء ال

أم احلسني بنت محزة بن حممد بن عبد الرمحن بن القاسم بن حممـد   -٢٢١
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ــي          ــن أب ــن علــي ب ــن احلســن الســبط ب ــد ب ــن احلســن بــن زي ــن القاســم ب البطحــاني ب
احلسني وقيل احلسن بن أمحد بن حممـد بـن عبـد الـرمحن     تزوجها ، )u(طالب

يد بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن       بن القاسم بن احلسن بن ز بن القاسم البطحانيا
ذكرهـا  ، )١(وأجنبت له حممد وفاطمـة وأم احلسـني مـن أهـل خبـارا     ، )u(أبي طالب

فالراجح أهنا من ، هـ٤٧٩النسابة إمساعيل بن إبراهيم بن طباطبا الذي كان حياً سنة 
 . أبناء القرن اخلامس اهلجري

٢٢٢-بـن  أمحـد  بـن  مـد حمالقاضي عبد القادر بـن أبـي الفـتح     بنتاحلسني  أم 
 عبـد  بـن  علـي  بـن  أمحـد  بـن  عـوف  بن الرمحن عبد بن حممد بن حممد بن علي

 ا عبـد  بـن  علي بن إبراهيم بن ميمون بن محزة بن علي بن ا عبد بن الرمحن
 يةاحلســن)u(طالــب أبـي  بــن علــي بـن  الســبط احلسـن  بــن احلســن بـن  إدريــس بـن ا

   سنة أربع وعشرين ومثامنائةة احلديث بروايأجاز هلا  حمدثة، وامسها رابعة، ةالفاسي
ا الفـوى  يلـ وع العراقـى  الوىل للهجرة ـ وآخـرون  الزراتينـى  نبمبكـة   ربيـع    توفيـت و، و

  .)٢(هـ٨٨٣اآلخر سنة 
٢٢٣-أم     امللقــب ضــنك بــن إســحاق بــن عبــد ا رأس  احلســني بنــت عبــد ا
تزوجهـا  ، )u(لـب بن أبـي طا بن على  )ابن احلنفية(بن حممد )٣(بن جعفراملذري 

بن حييى بن احلسني ذي الدمعة بن  )٤(علي بن حممد بن احلسني بن احلسن الفرعل
مل تذكر املصادر اليت بني ، )٥()u(زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب

بن ا بن القاسم بـن عبـد ا    )٦(كان أحد أبناء عمومتها علي برغوثة، أيدينا حاهلا
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فالراجح أهنا من أبناء النصف األول مـن القـرن   ، )١(هـ٣٣٠صر سنةرأس املذري تو  مب
 . الرابع اهلجري

بـن حممـد   الرئيس الفقيه باملدينة أم احلسني بنت عبد الرمحن بن القاسم -٢٢٤
ــي          ــن أب ــن علــي ب ــن احلســن الســبط ب ــد ب ــن احلســن بــن زي ــن القاســم ب البطحــاني ب

كان ابن عمها طاهر بن ، حاهلا مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل، )٢()u(طالب
الـذي ظهـر بالبصـرة     )٣(أمحد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج        

 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤()هـ٢٦٩ -٢٥٥( للمدة
٢٢٥-بـن احلسـن بـن زيـد بـن احلسـن بـن         احلسني بنت عبد العظـيم بـن علـي    أم

ــغر بـــن احلســـن بـــن   ــد بـــن احلســـن   عبـــد ا األصـ ــبط زيـ بـــن علـــي بـــن أبـــي   السـ
علـي زيـن العابـدين بـن     بن زيد بـن   عمر بن حييى بن احلسنيتزوجها ، )u(طالب

وذكـر العقيقـي   ، )٥(وأجنبت له أمحـد ، )u(احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
وهـذا يعـين أنـه تـزوج إحـدامها      ، )٦(أنه تزوج أيضاً أختها أم سلمة بنت عبد العظـيم 

كان أبـو زوجهـا حييـى بـن احلسـني بـن زيـد قتـل   خراسـان أيـام           ، ألخرىبعد وفاة ا
  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، ) ه٢٥٢-٢٤٨()٧(اخلليفة العباسي املستعني

 السـبط  سـني احلبن علي زين العابدين عبد ا بن حممد بن أم احلسني بنت - ٢٢٦
هـا عبـد ا بـن حممـد بـن عمـر       تزوج، )٨(أمهـا أم ولـد  ، )u(بن علي بن أبي طالبا

ومبـا أن أم عبـد ا   ، )٩(وأجنبت له حييى وعيسى، )u(األطرف بن علي بن أبي طالب
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بــن حممــد بــن عمــر األطــرف هــي خدجيــة بــن علــي زيــن العابــدين بــن علــي بــن أبــي     ا
 .وعليه فإن أم احلسني بنت عبد ا من أبناء القرن الثاني اهلجري، )١()u(طالب

بـن حممـد العابـد بـن موسـى       )٢(سني بنت علي بـن إبـراهيم اـاب   أم احل -٢٢٧
الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسـني السـبط   

مل تشر املصادر اليت بـن  ، )٣(وهي من أهل سريجان، )u(بن علي بن أبي طالبا
ها وتــو  جــد، )٤(هـــ١٨٣ها اإلمــام موســى الكــاظم ســنة  تــو  جــد، أيــدينا إىل حاهلــا

هـا علـي بـن إبـراهيم اـاب قـد ورد السـريجان        بووكـان أ ، )٥(هـ٢٠٠إبراهيم ااب سنة 
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ وتو  فيها وقربه هناك٢٠١سنة 

أم احلســني بنــت علــي زيــن العابــدين بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أبــي     - ٢٢٨
تزوجها إبراهيم اإلمام بن حممد بـن علـي بـن عبـد ا بـن      ، أم ولدأمها ، )u(طالب

داود بـن علـي بـن عبـد ا بـن عبـاس بـن        وقيل بـل تزوجهـا   ، )٧(العباس بن عبد املطلب
وتـو  زوجهــا  ، )٩(هـــ٩٥سـنة )u(تـو  أبوهــا اإلمـام علــي زيـن العابــدين   ، )٨(عبـد املطلــب 

بنــاء النصــف األول مــن القــرن الثــاني  فهــي مــن أ، )١٠(هـــ١٣٢إبــراهيم اإلمــام العباســي ســنة
  .اهلجري
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أم احلسني بنت عيسى بن حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيـد  -٢٢٩
مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا   ، )١()u(بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالبا

كان أخوها علي النقيب بن عيسى بن حممد البطحاني مصاحباً للداعي ، إىل حاهلا
فـالراجح  ، )٣(هــ ٣١٦الـذي قتـل سـنة     )٢(صغري حممد بن القاسم بن احلسـن العلـوي  ال

 .أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري
أم احلسني بنت حممد األصـغر بـن أمحـد السـكني بـن جعفـر بـن حممـد         -٢٣٠

األكرب بن زيد الشهيد بـن زيـن العابـدين علـي بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي            
، مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا     ، )٤(من أهل قزوينوهي ، )u(طالب

 )٥(كان أخوها محزة األكـرب بـن حممـد بـن أمحـد السـكني معاصـراً للشـيخ الكلـيين         
 .فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، هـ٣٢٩املتو  سنة 
بن أمحد بن العباس بن حييى بن حييـى بـن    )٦(أم احلسني بنت حممد قرو-٢٣١
بن احلسني السبط بن علـي بـن أبـي     بن علي زين العابدين )٧(بن زيد الشهيد احلسني
ــني أيــدينا إىل حاهلــا  ، )٨()u(طالــب ــيت ب كــان ابنــا عــم أبيهــا  ، مل تشــر املصــادر ال

إبراهيم وحممد ابنا العباس بن حييى قد أسـرهتما القرامطـة   الكوفـة وذهبـوا هبمـا      
هــ أمـا إبـراهيم فلـم يعـرف لـه       ٣٣٩وأطلـق سـراح حممـد مـن األسـر سـنة       ، إىل هجـر 
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 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )١(خرب
بن احلسني السبط بـن   زين العابدينأم احلسني بنت حممد الباقر بن علي -٢٣٢

بـن علـي بـن أبـي      حممد بن عمر األطرفتزوجها عبد ا بن ، علي بن أبي طالب
والـراجح هـي نفسـها زينـب     ، )٢(عبـد ا  فأولدها بعـض ولـده منـهم أم   ، )u(طالب

بنـت البــاقر الــيت ذكرهــا ابــن الطقطقــي أهنـا تزوجــت عبــد ا بــن حممــد بــن عمــر    
كما أن املصادر اليت بني أيدينا ذكرت أن للباقر عليه السالم بنـتني مهـا   ، )٣(األطرف

رن الثاني فهي من أبناء الق، )٥(هـ١٤٤كانت وفاة اإلمام الباقر سنة ، )٤(أم سلمة وزينب
 . الثاني اهلجري

األصغر بن احلسني  األعرج حممد بن محزة بن عبيد اأم احلسني بنت -٢٣٣
تزوجهـا  ، )u(بـن علـي بـن أبـى طالـب     السـبط   علي بن احلسـني زين العابدين بن ا

بـن علـي    األطرفعبد ا بن حممد بن عمر  جعفر بن أمحد بن عيسى املبارك بن
خرج بالكوفة فحبسه  )٧(حلسني امللقب باحلرونكان أخوها ا، )٦()u(بن أبي طالبا
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فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن      ،  )١(هــ ٢٧١املوفق با العباسي وتو    احلـبس سـنة   
 . الثالث اهلجري

أم احلسني بنت حممد بن احلسني بن داود بن علي النقيب بن عيسى بن -٢٣٤
بط بـن علـي بـن أبـي     حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السـ 

وأمها أمنة بنت حممد بن أمحد بن عبـد ا بـن احلسـن بـن جعفـر      ، )u(طالب
كـان أبوهـا أبـو احلسـن     ، مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   ، )٢(من أهل مرو

، هـــ٤٠٥املتــو  ســنة  )٣(حممــد بــن احلســني بــن داود مــن مشــايخ احلــاكم النيســابوري  
  . لنصف الثاني من القرن الرابع اهلجريفالراجح أهنا من أبناء ا

أم احلسني بنت حممد بن محزة بن القاسم بن احلسن األمري بن زيـد بـن   -٢٣٥
تزوجهـا عبيـد ا بـن أمحـد الشـعراني بـن       ، )u(احلسني بن علي بن أبـي طالـب  

بن حممد بن علـي بـن احلسـني بـن علـي بـن أبـي         بن جعفر الصادق علي العريضي
كان ابن ابنها حممد بن علي بن عبيد ، )٤(ه أبو احلسن عليوأجنبت ل، )u(طالب

، )٦(هـ٣٨٧املتوفى سنة  )٥(عبيد ا بن أمحد الشعراني معاصراً لفخر الدولة البويهي
 . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٦(هـ٣٨٧

سـني  احلعلـي بـن   زين العابدين بن الشهيد حممد بن زيد أم احلسني بنت -٢٣٦
ها فاطمة بنت علي بن جعفر بن إسـحاق  أمو، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

هـا احلسـني   ابـن عم تزوجها ، )٧()u(بن علي بن عبد ا بن جعفر بن أبي طالبا

                                                
  
   
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

قُتل أخوهـا حممـد بـن حممـد بـن زيـد الشـهيد بعـد         ، )١(الشهيد بن احلسني بن زيدا
ء رأس فهـي مـن أبنـا   ، )٢(  خالفة املـأمون العباسـي   هـ٢٠١فشل ثورة أبي السرايا سنة 

 .املائة اهلجرية الثانية
أم احلسني بنت حييى بن احلسن الداعي الصغري بن القاسم بن احلسن بن -٢٣٧

بـن  السـبط  بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسـن  علي بن عبد الرمحن الشجري 
، )٣(من أهل آمل، وأمها ريكوية بنت احلسن بن فريوزان، )u(علي بن أبي طالب
لَ جـد  ، يت بني أيـدينا إىل حاهلـا  مل تشر املصادر ال ها الـداعي الصـغري احلسـن بـن     قُتـ

فهـي مـن أبنـاء    ، )٤(هـ على يد أسفار بن شريويه الديلمي   طربستان٣١٦القاسم سنة
 . القرن الرابع اهلجري

بن  حممد اجلوادحكيمة بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلادي بن -٢٣٨
د    موسـى الكـاظم بـن جع    علي الرضـا بـن   ادق بـن حممـ زيـن      فـر الصـ البـاقر بـن علـى
مل تذكر املصـادر الـيت   ، )٥()u(بن علي بن أبي طالبالسبط احلسني  العابدين بن

ألن أباهـا  وهي من أبناء النصف الثاني من القـرن الثالـث اهلجـري    ، بني أيدينا حاهلا
املتـــوفى ســـنة   )٦()u(جعفـــر الكـــذاب كـــان معاصـــراً لإلمـــام احلســـن العســـكري 

 . )٨(هـ٣١١توفيت بعد سنة أختها بريهة و، )٧(هـ٢٦٠
حكيمة بنت احلسن بن علي بـن احلسـن بـن علـي بـن عمـر األشـرف بـن         -٢٣٩

تزوجهـا أمحـد   ، )u(زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
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، )u(بن احلسني بن علي اخلارصي بن حممد الديباج بـن اإلمـام جعفـر الصـادق    ا
زوجها علـي اخلارصـي حـاول الثـورة بـاألحواز أيـام        وكان جد، )١(زوهي من أهل شريا

، )٢(  خالفـة املـأمون   هــ ثـم رجـع عـن ذلـك وتـو       ٢٠٠املـأمون العباسـي سـنة    اخلليفة 
 . وعلى هذا فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري

بـن  البـاقر  بـن حممـد   الصـادق  علي بـن إمساعيـل بـن جعفـر     حكيمة بنت -٢٤٠
أمهـا بنـت   ، )٣()u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     السبط سني احلبن العابدين  زينعلي 

ومل تـذكر املصـادر الـيت بـني     ، )٥()u(بن اإلمـام جعفـر الصـادق    )٤( عبد ا األفطح
ــا  ــدينا حاهلـ ــد ، أيـ ــان جـ ــه     كـ ــاة أبيـ ــو    حيـ ــادق تـ ــر الصـ ــن جعفـ ــل بـ ها إمساعيـ

ناء رأس املائة اهلجرية فلعلها كانت من أب، )٧(هـ١٤٨الذي تو  سنة  )٦()u(الصادق
 . اهلجرية الثانية

جعفـر   بن حممد بن علي بن إمساعيل بن )٨(علي أبي اجلنحكيمة بنت -٢٤١
بـن علـي بـن أبـي     السبط سني احلبن زين العابدين بن علي الباقر بن حممد  الصادق
قتل أخوهـا احلسـني بـن    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٩()u(طالب

قـال هلـم الصـفارية          علي بن أبي اجلـ  ١٠(ن بتفلـيس مـن بـالد أرمينيـة مـن قبـل قـوم ي( ،
هــ إىل أن هنـاك فرقــة كانـت   اجلــيش    ٣٠٣وأشـار عريـب القــرطيب   أحـداث ســنة    
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ولعل هؤالء كانوا من إتباع الدولـة الصـفارية الـيت قامـت     ، )١(العباسي تدعى الصفارية
ن مقتل أخيها كان   النصـف  وعليه فالراجح أ، )٢()هـ٢٩٠-٢٥٤(  بالد فارس للمدة

 .الثاني من القرن الثالث اهلجري
د     بن حكيمة بنت علي الرضا-٢٤٢ ادق بـن حممـ موسى الكاظم بن جعفر الصـ

قـال  ، )u(بن علي بـن أبـي طالـب   السبط الباقر بن على زين العابدين بن احلسني 
اإلمـام   لـيس هلـا ذكـر   كتـب الـرواة مـع أهنـا حـدثت عـن أخيهـا          : "الشاكري عنـها 

وذكـر فخـر   ، )٣("وال يوجد تفصـيل عـن أحواهلـا   . حسب الظاهر )عليه السالم(اجلواد
وقيـل امسهـا    )٤(تـدعى فاطمـة   بنـت واحـدة  لـه  ) u(ن اإلمـام الرضـا  الدين الرازي أ

وهـي مـن أبنـاء القـرن الثالـث اهلجـري ألن أباهـا        ، ورمبـا حكيمـة هـو لقـب    ، )٥(عائشة
 . )٦(هـ ٢٠٣تو  سنة ) u(اإلمام علي الرضا

موسـى الكـاظم بـن جعفـر      بن علي الرضـا بـن   بنت حممد اجلوادحكيمة -٢٤٣
ادق بن حممد الباقر بن على زين العابدين بن احلسني  بـن أبـي     السبط الص بـن علـي

فــذكر  ، )u(  عــدد بنــات اإلمــام حممــد اجلــواد اختلــف اخلــرب ، )٧()u(طالــب
جعفـر اجلـواد عليـه السـالم بعـده مـن       وخلـف أبـو   : "إذ قال الشيخ املفيد إهنن اثنتني

وذهـب إىل هـذا   ، )٨("مامة ابنتيهوفاطمة وأ، وموسى، م من بعدهالولد عليا ابنه اإلما
 ذكـر  بينمـا ، )٩("فقـط  مامـة وأخلـف فاطمـة   ": قـال  أبو عبـد ا احلـارثي  : القول أيضاً
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إىل واخلصـييب ذهـب   ،  )١("كلثوم حكيمة وخدجية وأم": ثالثةإهنن  الصدوقالشيخ 
: وقد علل السي سبب ذلك قائال ، )٢(ذلك أيضاً ولكن جعل حليمة بدل حكيمة

وأمـا حليمـة   ": قـال رمحـه ا   وحكيمة بالكـاف كمـا صـرح بـه جـدي حبـر العلـوم       "
لـه مـن    إنويقـال  : "وأيضا ذكرهن  الطربسـي وقـال  ، )٣("بالالم فمن تصحيف العوام

، فاطمــةبينمـا   موضـع أخــر ذكـر    ، )٤("وأمامــة ، فاطمـة ، غـري مــن ذكرنـاه   البنـات 
ــرازي ، )٥("ومل خيلــف غريهــم: "وأمامــة وقــال ولــه مــن البنــات  : "وقــال فخــر الــدين ال

ال عقــب . وخدجيــة، وحكيمــة، وبريهــة، وهبجــت صــاحب الروايــة، فاطمــة: مخســة
 وأمامـة حكيمـة وبريهـة   "بينما ذكر العمري أنه خلـف أربعـة فقـط وهـن     ، )٦("للبنات
، وحكيمـة ، وخدجيـة ، وميمونـة ، حممـد  وأم، زينـب : "هن سـتة  وقيل، )٧("وفاطمة
أم، كلثوم وأم لسي ، )٨("ولد  أمهنزينبإىل  وقد أشار ا ،وميمونـة  ، حممد وأم

 تي ذهـنببينمـا ذكـر فاضـل    ، )٩(فتـوفني هبـا   ، مـع أخـيهن موسـى املربقـع إىل قـم      الال
أهنـن اثنـتني و  األصـل     وبذلك أنه يرى، )١٠(الصفوي أن أم حممد هي كنية لزينب

  حني ورمبا ذات األمر ينطبق على أم كلثوم اليت قد تكون أيضاً كنية  ، هي واحدة
 بينماو، )١١(علياً اهلادي وموسى املربقع مل يتعرض لذكر البنات ابن عنبة إمنا ذكر ولداه
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عليـاً وموســى  ) عليـه السـالم  (ولــد اجلـواد ": مصـحح الكتـاب   حاشـيته   ذكـر   بينمـا و
وبذلك ال يوجد إمجاع على عدد بنات ، )١("وفاطمةوأمامة وحكيمة وبريهة  واحلسن

ولكن يوجـد إمجـاع بـني املـؤرخني علـى أن      ، بنات اإلمام حممد اجلواد عليه السالم
السيدة حكيمة هي إحـدى بنـات اإلمـام حممـد اجلـواد وأخـت اإلمـام علـي اهلـادي          

ــيت مل نتوصــل إىل هــل أن حكيمــة اســم هلــا أم لقــب مــن ألق    ــيت  ، اهبــاوال وهــي ال
  . )٢(  النصف من شعبان هـ٢٥٥سنة  القائم احلجة عليه السالماإلمام والدة  حضرت

: وقـد علـل اخلطيـب سـبب ذلـك بقولـه       )٣(مـن أخبارهـا   ن الكثرياملؤرخو مل يذكر
فعـدم تعرضــهم هلـا قــد يكــون بسـبب الوضــع السياســي واالجتمـاعي الــذي يفــرض     "

وكـل مــا  ، )٤("م مـن قبـل اجلهــاز احلـاكم آنــذاك    التعتـيم علـى نشــر فضـائلهم ومناقبــه   
ذكرته املصادر من أهنا قدمت مع أبيها اإلمام اجلواد من املدينة املنـورة حـني اسـتدعاه    

هـــ وبعـد رحيلــه إىل الرفيــق األعلــى   الســنة   ٢٢٠املعتصـم العباســي إىل بغــداد ســنة  
وجـت مـن علـي    وقيل إهنـا  تز ، )u(املذكورة عاشت مع أخيها اإلمام علي اهلادي

بن عبد ا بن حممد األكرب بـن احلسـن احملـدث بـن احلسـني األصـغر بـن         )٥(املرعش
ولكـن علـي املـرعش    ، )٦(فولدت له احلسـني ومحـزة وزيـد   ، )u(علي زين العابدين
والسيدة حكيمة عاشت   البـدء   بغـداد مـع أبيهـا ثـم انتقلـت       ، )٧(عاش   قزوين

علـي اهلـادي وبقيـت فيهـا إىل أن أدركتـها املنيـة        للعيش   سامراء مـع أخيهـا اإلمـام   
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هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى جنـد املصـادر الـيت          ،  )١(هـ وقـد دفنـت فيهـا   ٢٧٤سنة
ــهم        ــرعش وأم أوالده ومن ــي امل ــذكرون اســم زوجــة عل ــة ال ي اهتمــت باألنســاب العلوي

م العمري وفخر الدين الرازي وابن عنبة على الرغم مـن تركيـزهم علـى ذكـر اسـم األ     
  .   اغلب األحيان

يل أن لاملباركـات بـد   كانت من الصـاحلات العابـدات  ومن أهم ما ذكر عنها أهنا  
وكـان هلـا مقـام    ، )٢("يا مباركـة : "كان خياطبها بقوله )u(أخاها اإلمام علي اهلادي

مهمـة تعلـيم   ) u(اهلـادي علـي   فقـد أوكـل إليهـا اإلمـام    ، وجاللة قـدر ، سام ورفيع
 وأحكـام ، كـي تعلمهـا معـامل الـدين    -)u(املهـدي حممـد  مام اإل أم-نرجسالسيدة 
ــا بنــت: "إذ قــال هلــاوتؤدهبــا بــاآلداب اإلهليــة  ، الشــريعة رســول ا أخرجيهــا إىل   ي

احلسن  اإلمام استشهاددور مهم بعد  هلاوكان ، )٣("منزلك وعلميها الفرائض والسنن
كتــب النــاس     اســتالم) u(املهــديحممــد اإلمــام    حيــاة ابنــه  )٤(العســكري
ــك   فــرتة غيبتــه  ، )٥(أي كانــت تقــوم بــدور الســفارة ، وإيصــاهلا إليــه، ومســائلهم وذل
كما روى الشيخ الصدوق بإسناده عن حممد بن عبد ، على ما يظهر) u(الصغرى

عن السيدة حكيمة عندما قصدها وسأهلا عـن احلجـة ومـا قـد اختلـف       )٦(ا الطهوي
قـال  : قالت السيدة حكيمة   حـديث طويـل  : قال فيه الناس من احلرية اليت هم فيها
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قليــل تفقــدوني  هــذا ابــن نـرجس وهــذا خلــيفيت مــن بعـدي وعــن  : "يل علـي اهلــادي 
وإنـه   ومسـاء  وا إنـي ألراه صـباحاً   وافـرتق النـاس كمـا تـرى     ...فامسعي لـه وأطيعـي  

قال عنـها إ ، )١(..".لينبئين عما تسألون عنه فأخربكم صـة  هنـا كانـت خمصو  وخري ما ي
واإلمـام علـي   ، باألئمة سالم ا عليهم عاصرت أربعة منهم وهـم اإلمـام اجلـواد أبيهـا    

إلمام حممـد املهـدي علـيهم    اهلادي أخيها واإلمام احلسن العسكري ابن أخيها وابنه ا
   . وهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، السالم
ر بـن زيـن   البـاق بـن حممـد   الصـادق  جعفر حكيمة بنت حممد الديباج بن -٢٤٤

حممد  أبوها انك، )٢()u(بن علي بن أبي طالبالعابدين علي بن احلسني السبط 
إقامتـه مبكـة بويـع لـه ملـا ظهـر        وكانـت ، علماء الطالبيني وأعياهنم وزهـادهم  من الديباج

وتبعه الزيدية فاقبل عليهم إسحاق بن موسى  هـ١٩٩اخلالف على املأمون العباسي سنة
البيعة إال بعـد أن قيـل لـه     يبأنه ما رض حممد نفسه معتذراالعباسي فاهنزموا وخلع 

فهي مـن أبنـاء   ، )٣(عليه املأمون وصلىهـ  ٢٠٣مات هو جبرجان سنة، إن املأمون توفى
 . القرن الثالث اهلجري

الباقر بن حممد الصادق جعفر  بن الكاظمموسى حممد بن حكيمة بنت -٢٤٥
ومل ، )٤()u(علـي بـن أبـي طالـب    السـبط بـن    علـي بـن احلسـني   زيـن العابـدين   بن ا

تـو   ) u(ها اإلمـام موسـى الكـاظم   كـان جـد  ، تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(هـ١٨٣سنة 

د البـاقر بـن علـى      حكيمة بنت موسى الكاظم-٢٤٦ ادق بن حممـ بن جعفر الص
كانـت صـاحبة   ، )٦()u(أبـي طالـب  بن علـي بـن   السبط زين العابدين بن  احلسني 
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فقــد شــهدت والدة اإلمــام التاســع ، عاشــت طــويال، عقــل ومطاعــة عنــد أهــل البيــت 
دة سـنة  ملى باحلم أصيبتإهنا  ويقال، )٢(هـ١٩٥الذي ولد سنة  )١()u(حممد اجلواد

 . وهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٣(اجلن إثر مساعها كالم
 رمحن بن حممد بـن عبـد ا بـن حممـد بـن     الصفي عبد ال بنتحليمة -٢٤٧

اهيم بن احلسن بن عبد ا بن هادي بن حممد معتـوق  بـن  نيحس بن حسان بن إِبر 
درِيس بنا ى م بـن  احلسـن  بـن  مدحم بن ا عبد بن حسن بن إِ د حم بـن  وسـ بـن  مـ 

اس ب ع بن عبن نياحلس بن لي بـن  احلسـني  بـن  علـي  العابدين زين بن علي  لـيبـن  ع 
تزوجهـا قريبـها السـيد جـالل     ، أخـت حبيبـة ا   ةاإلجييـ  ةاحلسـيني  )u(البط أبي

 وأجنبـت لـه  ، الدين عبـد ا بـن حممـد بـن السـيد عبيـد ا بـن نـور الـدين اإلجيـي          
  . فهي من أبناء القرن التاسع اهلجري ،)٤(هـ٨٦٠تو  زوجها   حدود سنة ، عابدة

ا بـن موسـى الكـاظم بـن جعفـر      حليمة بنت حممد اجلواد بـن علـي الرضـ   -٢٤٨
الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي     

مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا  ، )٥(وهي من نازلة بغداد، أمها أم ولد، )u(طالب
فهي من أبناء القرن ، )٦(هـ٢٢٠كان أبوها اإلمام حممد اجلواد قد تو  سنة، إىل حاهلا
 . لثالث اهلجريالقرن ا
حليمة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن علـي       -٢٤٩

ومل تشـر املصـادر   ، )٧()u(زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  
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فهـي مـن   ، )١(هــ ١٨٣كانت وفاة أبيها اإلمـام الكـاظم سـنة    ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 . نيةأبناء رأس املائة اهلجرية الثا

بــن احلســن بــن زيــد بــن احلســن   )٢(محــادة بنــت إمساعيــل حالــب احلجــارة-٢٥٠
أمها فاطمة بنت عبيد ا بن احلسني األصغر ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب

، مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا     ، )٣()u(بن علي بن احلسني السبطا
١٣٦()٤(ة أبي جعفـر املنصـور العباسـي   ها احلسن بن زيد وايل املدينة للخليفكان جد-

 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )هـ١٥٨
بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي         بنـت داود بـن احلسـن املثنـى    محادة -٢٥١
تزوجها رجل مـن  ، )u(أمها أم كلثوم بن اإلمام علي زين العابدين، )u(طالب

  حـــبس اخلليفـــة املنصـــور  كـــان أبوهـــا  داود بـــن احلســن قـــد تـــو  ، )٥(بــين أميـــة 
فهـي مـن   ، )٧(وقيل بل افلـت مـن احلـبس وتـو  بعـد ذلـك      ، )هـ١٥٨-١٣٦()٦(العباسي

  . أبناء القرن الثاني اهلجري
مل تشر ، )٨()u(بن علي بن أبي طالب) ابن احلنفية(حممد بنت محادة-٢٥٢

فهي ، )٩(هـ٨٢سنة ) بن احلنفية(تو  أبوها حممد، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 . من أبناء النصف الثاني من القرن األول اهلجري
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بـن   بن جعفر الصـادق  )١(محدونة بنت أمحد الشعراني بن علي العريضي-٢٥٣
بـن أبـي    بـن علـي املرتضـى   السـبط   احلسـني  بـن  زيـن العابـدين  حممد الباقر بن علـي  

املصـادر   مل تشـر ، من أهل جذوع مـن نـواحي املدينـة   ، )٢(أمها أم ولد، )u(طالب
فـالراجح أهنـا   ، )٣(هــ ٢١٠سـنة  تو  جـدها علـي العريضـي    ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا

 .من أبناء القرن الثالث اهلجري
األصغر بن زين  بن علي احلسن األفطس محدونة بنت احلسن املكفوف بن-٢٥٤
مل ، )٤(وأمها أم ولد، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط سني احلعلي بن العابدين 

سـنة   )٥(مبكـة أيـام أبـي السـرايا    خـرج أبوهـا   ، شر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    ت
 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية،   خالفة املأمون العباسي )٦(هـ١٩٩

ابـن  (محدونة بنت احلسن بن علي بن حممد بن عون بن علي بن حممـد -٢٥٥
حلسن بن حممد الصو  بن حييـى  تزوجها ا، )u(بن علي بن أبي طالب) احلنفية

وأجنبت لـه  ، )u(بن عبد ا بن حممد بن عمر األطرف بن علي بن أبي طالبا
كــان أخــو زوجهــا علــي بــن حممــد  ، )٧(أبــو احلســني حييــى وهــي مــن نازلــة طربســتان 
فالراجح أهنا كانت مـن  ، )هـ٢٥٢-٢٤٨( )٨(الصو  معاصراً للخليفة املستعني العباسي

 . لث اهلجريأبناء القرن الثا
محدونة بنت علي بـن علـي بـن احلسـن بـن علـي بـن عيسـى النقيـب بـن           -٢٥٦

حممد األكرب بن علي العريضي بن جعفـر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن علـي زيـن         
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أمهـا أم ولـد مـن أهـل     ، )u(العابدين بن احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب     
كــان أحــد أبنــاء عمومتــها وهــو ، مل تشــر املصــادر الــيت بــني أيــدينا إىل حاهلــا ، )١(قــم

بن حممد  النقيب أمحد النفاط بن حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن عيسى
وفى   حـدود  تـ صاحب كتاب ادي امل )٢(األكرب بن علي العريضي معاصراً للعمري

 . فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الرابع اهلجري، هـ٤٥٩سنة 
ــة بنــت علــي -٢٥٧ ــن       محدون ــن زي ــن حممــد ب ــر الصــادق ب ــن جعف العريضــي ب

وهـي مـن نازلـة    ، )u(العابدين علـي بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب         
، أيـدينا إىل حاهلـا  مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٣(من نـواحي املدينـة املنـورة    العريض

، هــ ٢٥٤املتوفى سنة  )٤()u(ا علي العريضي أيام اإلمام علي اهلاديكانت وفاة أبيه
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري

بن إبراهيم طباطبا بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم      يمحدونة بنت القاسم الرس-٢٥٨
والـرس  ، )u(الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      

الذي نسب إليه القاسم هي أرض اشرتاها وراء جبل أسـود بـالقرب مـن ذي احلليفـة     
مل تـذكر املصـادر الـيت بـني أيــدينا     ، )٥(دينـة املنـورة وعـاش هبـا مــع ولـده     بينـها وبـني امل  

كان أبوها صاحب تصانيف ومشهور بالزهد والورع خرج يدعو إىل الرضا مـن  ، حاهلا
فهي من أبناء القـرن الثالـث   ، )٦(هـ٢٤٦آل حممد وتو  خمتفيا   جبل الرس سنة 

 . اهلجري
بـن حممـد   لـرئيس الفقيـه باملدينـة    امحدية بنت عبد الـرمحن بـن القاسـم    -٢٥٩

ــي          ــن أب ــن علــي ب ــن احلســن الســبط ب ــد ب ــن احلســن بــن زي ــن القاســم ب البطحــاني ب
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كان ابن عمها طاهر بـن  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )١()u(طالب
الـذي ظهـر بالبصـرة     )٢(أمحد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج        

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٣()هـ٢٦٩ -٢٥٥(للمدة
بـن   بـن جعفـر الصـادق   محيدة بنـت أمحـد الشـعراني بـن علـي العريضـي       -٢٦٠

بـن أبـي    بـن علـي املرتضـى   السـبط   احلسـني  بـن  زيـن العابـدين  حممد الباقر بن علـي  
مل تشــر ، وهـي مــن أهـل جــذوع مـن نــواحي املدينـة    ، )٤(أمهـا أم ولــد ، )u(طالـب 

فالراجح ، )٥(هـ٢١٠سنة ها علي العريضي تو  جد، ليت بني أيدينا إىل حاهلااملصادر ا
 .أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري

أم محزة بنت احلسني نقيب الكوفة بن أمحد احملـدث بـن عمـر بـن حييـى      -٢٦١
بــن احلســني ذي الدمعــة بــن زيــد الشــهيد بــن علــي بــن احلســني بــن علــي بــن أبــي      ا

ــني أيــدينا إىل حاهلــا  مل تشــر، )٦()u(طالــب ــيت ب كــان أبوهــا احلســني  ، املصــادر ال
النسابة بن أمحد احملدث أول نقيب ويل على سـائر الطـالبيني رحـل مـن احلجـاز إىل      

  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٧(هـ٢٥١العراق سنة
بن عبد ا بن احلسـن   )٨(ثييباألبن حييى محيدة بنت إدريس بن حممد -٢٦٢
 )٩(إبـراهيم البـاقالني  تزوجها ، )u(بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب املثنى
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وأجنبـت لـه   ، بن حييى بن عبد ا بن احلسـن املثنـى  حممد بن  عبد ا احملدثبن ا
ها حممـد  تـو  جـد  ، )١(وعقبهم   بغداد وحممد أبو الغين، عبدا الشيخ املكفوف

فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء     ، )هـ١٩٣ -١٧٠( )٢(االثييب   حبس اخلليفة الرشيد العباسي
 . القرن الثالث اهلجري

خدجية بنت إبراهيم الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن -٢٦٣
تو  أبوها إبراهيم الغمر   حبس اخلليفة أبـي جعفـر املنصـور    ، )٣()u(أبي طالب

وهي مـن أبنـاء القـرن الثـاني     ، ومل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٤(هـ١٤٥سنة 
 .اهلجري
بن علي بن أبـي  األطرف بن عمر بن حممد بن عمر  إبراهيم بنت خدجية-٢٦٤
جعفـــر  اإلمـــام  بـــن   إمساعيـــل حممـــد بـــن علـــي بـــن     تزوجهـــا  ، )٥()u(طالـــب
قتـل جـدها حممـد    ، )٦(جلرأتـه أبا اجلـن  وأجنبت له ابنه علي امللقب ، )u(الصادق

حييـى بـن عبـد ا بـن حممـد بـن عمـر        عـم أبيهـا    وكـان ابـن  ، )٧(هـ١٤٥سنةبن عمر ا
تــل   حــبس اخلليفــة العباســي هــارون  قُ، )u(بــن علــى بــن أبــي طالــب األطــرف 
فالراجح أهنا من أبناء ، )٨(وقربه بالكوفة   مسجد السهلة، خنقاً) هـ١٩٣-١٧٠(الرشيد

 . القرن الثالث اهلجري
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 بن إبـراهيم   )١( بن احلسنبن عبد ا األزرق خدجية بنت أمحد بن إبراهيم-٢٦٥
بـن علـي بـن أبـي     السـبط   قتيل بامخرى بن عبد ا احملـض بـن احلسـن بـن احلسـن     

كـان جـدها احلسـن بـن     ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٢()u(طالب
فالراجح ، )٣()هـ١٦٩-١٥٨(إبراهيم بن عبد ا احملض معاصراً للخليفة املهدي العباسي

 .بناء القرن الثالث اهلجريأهنا من أ
خدجية بنت أمحد بن إبراهيم بن حممد بن القاسم بن حممد البطحـاني  -٢٦٦

، )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب      بن احلسن بن زيـد بـن احلسـن اتبـى     بن القاسما
مل تشـر املصـادر   ، )٤(وأمها سكينة بنت احلسني بـن خليفـة األسـدي مـن أهـل الكوفـة      

كـان أبنـاء عمومتـها أبـا القاسـم زيـد وأبـا احلسـن حممـد          ، اليت بني أيدينا إىل حاهلـا 
وأبا علي حممد بين احلسني بن داود بن علي بن عيسـى بـن حممـد البطحـاني مـن      

فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني ، )٥(هـ٤٠٥سنة  املتوفى مشايخ احلاكم النيسابوري
  . الثاني من القرن الرابع اهلجري

حييـى بـن عبـد     بن حممد الصو  لي بنعخدجية بنت أمحد الضرير بن -٢٦٧
مل تشر املصادر اليت ، )u(األطرف بن علي بن أبي طالب ا بن حممد بن عمر
، )هــ ٢٥٢-٢٤٨()٦(كان أبوها معاصراً للخليفة املستعني العباسـي ، بني أيدينا إىل حاهلا

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري
جعفـر بـن أمحـد األمـني بـن       خدجية بنت أمحد بن القاسم بن أمحد بن-٢٦٨

بـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد بـن        عبيد ا بن حممد بن عبد الـرمحن الشـجري   
باملسـتعني بـا علـي بـن أبـي       املعروف، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط احلسن 
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وأمها أم البنني فاطمة بنت األمري إمساعيل بن جعفـر بـن أبـي جعفـر الثـائر      ، طالب
سني بن علي بن احلسن بن علي بـن عمـر األشـرف بـن اإلمـام        ا حممد بن احل
وخدجية من أبناء القرن اخلامس اهلجري إذ أن أباها كـان  ، )u(علي زين العابدين

 . )١(هـ٤٦٣حياً سنة 
خدجية بنت أمحد بن القاسم بن أمحـد بـن القاسـم بـن زيـد بـن احلسـني        -٢٦٩
بــن علــي بــن أبــي     بــن عيســى بــن زيــد الشــهيد بــن علــي بــن احلســني         )٢(غضــارة
ــني أيــدينا إىل  ، )٣(وهــي مــن ســاكين احلجــاز ، )u(طالــب ــيت ب مل تشــر املصــادر ال
كان أحد أبناء عمومتها وهو القاسم بن أمحد الشاعر بن حممـد بـن أمحـد    ، حاهلا

بـن زيـد الشـهيد قتلـه احلـاكم بـأمر ا        )٤(بن حممد بن زيد بن عيسى مؤمت األشـبال ا
 .راجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجريفال، )هـ٤١١-٣٨٦()٥(الفاطمي
بن حممـد البطحـاني   الرئيس الفقيه باملدينة خدجية بنت أمحد بن القاسم -٢٧٠

، )u(بن القاسم بن احلسن بن زيـد بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب         ا
كـان أخوهـا   ، مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    ، )٦(وهي من أهل طربستان
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الـذي ظهـر    )١(أمحد بن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج        طاهر بن
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢()هـ٢٦٩ -٢٥٥(بالبصرة للمدة

خدجية بنـت أمحـد بـن حممـد الزاهـد بـن أمحـد السـكني بـن جعفـر بـن            -٢٧١
ي بن أبـي  حممد بن حممد بن زيد الشهيد بن علي زين العابدين بن احلسني بن عل

تزوجها أبو عبد ا حممد بن أبي علي أمحد بـن  ، من أهل أردبيل، )u(طالب
بن عيسى بن حممد البطحاني بن القاسـم بـن    )٣(حممد ششديو بن احلسني املكاري

وأجنبـت لـه  أبـو    ، )u(احلسن بن زيد بن احلسن السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب     
 )٥(صـراً لإلمـام الرضـا عليـه السـالم     ها أمحـد السـكني معا  كان جد، )٤(احلسني أمريكا
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، هـ٢٠٦املتوفى سنة 
القاسـم  بن  بن احلسني الرسياهلادي  حييىخدجية بنت أمحد الناصر بن -٢٧٢

طباطبـا بـن إمساعيـل الـديباج بـن إبـراهيم الغمـر بـن احلسـن املثنـى بـن            إبـراهيم  بن ا
ن أباها اهلجري أل وهي من أعالم القرن الرابع، )u(طالب احلسن بن علي بن أبي

 . )٦(هـ٣٢٤سنة وتو   ظهر باليمن وتوىل اإلمامة هناك الناصر
ومل نعثـر علـى سلسـلة نسـبها فلعلـها مـن       ، )٧(املوسـوية  األزرقخدجية بنـت  -٢٧٣

 بن موسى الثاني بـن إبـراهيم بـن    )٨(رذرية إبراهيم األزرق بن إسحاق بن أمحد الزنبو
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موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد بن علـي بـن احلسـني بـن علـي بـن أبـي        
بــن حممــد  )٢(محــد بــن حممــد املعــروف بــأخي البصــري تزوجهــا أ، )١()u(طالــب

ــرج  ــي اجلــامعي  األع ــن عل ــن       )٣(ب ــن حممــد ب ــي ب ــن عل ــن احلســن ب ــام ب جعفــر االم
 خـرياً  شـريفاً ن وكـا ، )٤(نقيـب عكـربا   الغنائم حممداً ابنها أبافأولدها ، )u(الصادق

تو  حفيدها املعمر بن حممد بن أمحد بن حممد نقيب الطـالبيني  ، )٥(كبري النفس
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن اخلامس اهلجري، )٦(هـ٤٩٠ببغداد سنة 
السـبط  بن احلسني علي زين العابدين إسحاق بن عبد ا بن خدجية بنت -٢٧٤

زيـن  علـي   اإلمـام  بـن حممـد بـن    عبـد ا تزوجهـا  ، )u(بن علي بـن أبـي طالـب   ا
خلف عليها حممد بن إبراهيم بـن حممـد بـن علـي بـن      و فارقها ثم، )u(العابدين

فتزوجها عبد الـرمحن بـن القاسـم بـن إسـحاق       ، أيضاً فارقهاو، عبد ا بن العباس
 وأم، فولــدت لـه حممــداً ، )u(بـن عبــد ا بـن جعفــر بـن علــي بـن أبــي طالـب     ا

مـن أصـحاب    )(ه الـنيب يشـب  )٨(بالفافـا  امللقبكان أبوها ، )٧(حكيم وأم، كلثوم
وكان عمها حممد األرقط بن عبد ا بـن اإلمـام علـي زيـن     ، )٩(الصادق عليه السالم

كمـا  ، العبـاس السـفاح وأقطعـه أرضـاً     للخليفة العباسـي أبـي   معاصراً) u(العابدين
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أبنـاء القـرن الثـاني     فهـي مـن  ، )١(هـ١٤٨املتوفى سنة ) u(لقي اإلمام جعفر الصادق
 . اهلجري
 األرقـط بن حممد إمساعيل احلسني بن بن  )٢(خدجية بنت إمساعيل الدخ-٢٧٥

بـــن علـــي بـــن أبـــي  الســـبط بـــن زيـــن العابـــدين بـــن احلســـني  البـــاهر بـــن عبـــد ا ا
 بـن عبـد ا   األرقطبن حممد  إمساعيلفاطمة بنت حممد بن أمها ، )u(طالب
، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )٣(عابـدين زين الاإلمام علي بن  الباهر

-٢٥٤(الــذي تــوىل مصــر )٤(كــان أخوهــا حممــد بــن إمساعيــل معاصــراً البــن طولــون  
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥()هـ٢٧٠

بن أمحـد الشـعراني بـن علـي      )٦(خدجية بنت جعفر بن أمحد بن احلسني-٢٧٦
مــد بــن علــي بــن احلســني بــن علــي بــن أبــي    العريضــي بــن جعفــر الصــادق بــن حم 

وهــي مــن أهــل  ، وأمهــا وهيبــة بنــت القاســم بــن احلســن بــن عيســى   ، )u(طالــب
كان أحد أبنـاء عمومتـها وهـو    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٧(الرحبة

حييى بن العمرية بن علي بن حييى بن حممد بن علي العريضي تو    املدينة سنة 
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٨(هـ٣٣٤

 امللتاني بن حممـد بـن عبـد ا    بن جعفر امللكخدجية بنت جعفر القائد -٢٧٧
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مل تشر املصادر اليت ، )١()u(بن علي بن أبي طالب اإلطرافبن حممد بن عمر ا
كــان ابــن عمهــا أمحــد بــن إســحاق بــن جعفــر امللــك نقيــب  ، بــني أيــدينا إىل حاهلــا

فالراجح أهنـا كانـت مـن    ، )هـ٣٧٢-٣٦٧()٢(الطالبيني ببغداد أيام عضد الدولة البويهي
 . أبناء القرن الرابع اهلجري

بـن زيـن    األصـغر بـن عبـد ا بـن احلسـني      )٣(جعفر صحصحخدجية بنت -٢٧٨
مل تشـر املصـادر   ، )٤()u(بن علي بـن أبـي طالـب   السبط سني احلالعابدين علي بن 

ــني أيــدينا إىل  ــيت ب كــان عمهــا القاســم بــن عبــد ا بــن احلســني األصــغر    ،  حاهلــاال
طلـب منـه املعتصـم لـبس السـواد      ، )هــ ٢٢٧-٢١٨(معاصراً للخليفـة املعتصـم العباسـي   

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(فأبى
د اجلـواد  خدجية بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلادي بن -٢٧٩ بـن   حممـ

د البـاقر بـن علـى زيـن           موسـى ا  علي الرضـا بـن   ادق بـن حممـ لكـاظم بـن جعفـر الصـ
مل تذكر املصـادر الـيت   ، )٦()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن احلسني 

لثاني من القـرن الثالـث اهلجـري ألن أباهـا     وهي من أبناء النصف ا، بني أيدينا حاهلا
، )٨(هـ٢٦٠فى سنة املتو )٧()u(جعفر الكذاب كان معاصراً لإلمام احلسن العسكري

 . )٩(هـ٣١١توفيت بعد سنة أختها بريهة و، )٨(هـ٢٦٠
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بن عيسى بن  )٢(بن أمحد بن حممد األعلم )١(خدجية بنت احلسن الناسك-٢٨٠
بـن احلسـني    بن علي زين العابدين )٣(بن زيد الشهيد الدمعة ذيبن حييى بن احلسني 

اليت بـني  تشر املصادر  مل، من أهل البصرة، )٤()u(السبط بن علي بن أبي طالب
كان ابن أخيها حممد بـن زيـد بـن احلسـن بـن أمحـد بـن حممـد         ، أيدينا إىل حاهلا

فالراجح أهنا من أبناء ، هـ٤٥٩املتوفى   حدود سنة  )٥(األعلم صديقاً للعمري النسابة
 . النصف األول من القرن اخلامس اهلجري

ري بــن خدجيــة بنــت احلســن بــن إمساعيــل بــن عبــد ا بــن عبيــد ا األمــ  -٢٨١
مل تشـر  ، )٦()u(احلسن األمري بـن عبيـد ا بـن العبـاس بـن علـي بـن أبـي طالـب         

ــدينا إىل حاهلــا   ــني أي ــيت ب ــد ا معاصــراً   كــان جــد ، املصــادر ال ها إمساعيــل بــن عب
فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني مـن  ، )هـ٢٤٧-٢٣٢()٧(العباسي املتوكل للخليفة

 .القرن الثالث اهلجري
بـن  األصـغر  عبيد ا بن احلسـني  بنت احلسن بن جعفر احلجة بن خدجية -٢٨٢

فاطمـة  وأمهـا  ، )u(بن علـي بـن أبـى طالـب    السبط  علي بن احلسنيزين العابدين 
، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )٨(بنت حممد بن سليمان املخزومـي 
  . القرن الثالث اهلجريفهي من أبناء ، )٩(هـ٢٧٧تو  أخاها حييى النسابة مبكة سنة 

خدجية بنت احلسن املثلث بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن -٢٨٣
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وأمها ذبيحة بنت حممد بن عبد ا بـن عبـد ا بـن أبـي أميـة      ، )u(أبي طالب
املنصـور   اخلليفـة  تـو  أبوهـا   حـبس   ، بن املغرية بن عبد ا بن عمرو بن خمزوما

ومل تشـر املصـادر    ، فهـي مـن أبنـاء القـرن الثـاني اهلجـري      ، )٢(ـهـ ١٤٥سنة  )١(العباسي
 . اليت بني أيدينا إىل حاهلا

علـي بـن   األصـغر بـن زيـن العابـدين      بـن علـي   احلسن األفطسخدجية بنت -٢٨٤
فيمـا  ، )٣(تـدعى عايـدة  وأمهـا أم ولـد   ، )u(بن علي بن أبـي طالـب  السبط سني احل

قُتـل  ، تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا       مل، )٤(ذكر ابن فندق أن أمها أم ولد
فيما قُتل أخوها اآلخر ، )٥(هـ١٦٩ أخوها عبد ا بن احلسن األفطس   وقعة فخ سنة

اآلخر احلسن املكفوف بن احلسن األفطس على يد جعفر الربمكي   خالفة الرشيد 
   فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، )٦(العباسي
خدجية امللقبة ببنت ملك بنت احلسن األعور بن حممـد الكـابلي بـن عبـد     -٢٨٥

ا األشرت بن حممد النفس الزكية بن عبد ا احملض بن احلسن املثنى بـن احلسـن   
وأمها من ولد طلحة بن عبيد ا بـن عثمـان   ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب

، )٧(مـن أهـل فيـد   ، ا أم ولـد وقيل أمهـ ، بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرةا
بفيـد سـنة    طـي كان أبوها احلسن األعـور قتلتـه   ، )٨(حممد اجلعفري أيوب بنتزوجها 

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٩(هـ٢٥١
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حممد بن علي بـن حممـد بـن أمحـد بـن       خدجية بنت احلسن الدالل بن-٢٨٦
لبـاقر بـن زيـن    بـن جعفـر الصـادق بـن حممـد ا      العريضـي علـي  عيسى بن حممد بن 

كـان أبوهـا يعمـل ببيـع     ، )u(العابدين بن احلسني السبط بن علـي بـن أبـي طالـب    
، حـرب بـن الشـعراني اجلعفـري     وأبتزوجها ، قب بالدالللُوهلذا  الدور ببغداد وشراء

وأشــار العمــري إىل أن ابــن أخيهــا كــان مــن ســفلة ، )١(فولــدت لــه أبــا غالــب ومحــزة
وعلى هذا فهي من أبنـاء النصـف األول مـن القـرن      ،)٢(هـ٤٣٩الناس قتل ببغداد سنة 

 .اخلامس اهلجري
خدجية بنت احلسني بن أمحد احملدث بن عمر بن حييى بن احلسـني بـن زيـد    - ٢٨٧
، )٣()u(بـن أبـي طالـب    بـن علـي  السـبط  بـن علـي زيـن العابـدين بـن احلسـني       الشهيد 

ه حييـى    وأبوها نقيب الكوفة وهو صاحب فكرة تأسـيس نقابـة الطـالبيني إذ بعـ     د مقتـل عمـ
ارتأى أن يكون احلاكم على الطالبيني رجـال منـهم ال يـأنفون مـن طاعتـه ويعـرف أقـدارهم        

فجمــع ، فوجــه إىل اخلليفــة العباســي املســتعني بــا   ذلــك فأستحســن اخلليفــة الفكــرة 
الطالبيني وشاورهم فيمن يتوىل أمورهم فأمجعوا على احلسني فهو أول نقيب علـوي تـوىل   

الغصـون   آل  "كما أنه أول من كتب املشـجر   النسـب واسـم كتابـه     ، الطالبينينقابة 
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤(هـ ٢٦٠وكانت وفاته سنة ، "ياسني

سـني  احلعلي بـن  زين العابدين بن زيد بن ذي الدمعة احلسني خدجية بنت -٢٨٨
، اليت بني أيدينا إىل حاهلـا مل تشر املصادر ، )٥()u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

فالراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن     ، )٦(هـ١٩٠تو  أبوها احلسني ذي الدمعة   حدود سنة 
 .الثالث اهلجري
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بـن عبـد ا بـن احلسـني بـن عبـد ا بـن         )١(خدجية بنت احلسـني احلرانـي  -٢٨٩
بــن عبيــد ا بــن حممــد بــن عمــر األطــرف بــن علــي بــن أبــي            )٢(علــي الطبيــب 

وتكنى بأم سـلمة تزوجهـا أبـو إبـراهيم حممـد بـن أمحـد بـن حممـد          ، )u(طالب
ــن      ــن احلســـني بـ ــد الـــوارث بـ ــن حممـ ــؤمتن إســـحاق األول بـ ــام بـــن املـ  جعفـــراإلمـ

ومل تشـر  ، )٣(د أباها باملـال واجلـاه عنـدما اسـتوىل علـى حـران      الذي أم )u(الصادق
للشـاعر   كـان معاصـراً   هـا احلسـني احلرانـي   كان أبو،  بني أيدينا إىل حاهلااملصادر اليت

  . فهي من أبناء القرن اخلامس اهلجري، هـ٤٤٩املتوفى سنة )٤(أبي العالء املعري
علي أبي اجلن بن حممـد بـن علـي بـن إمساعيـل      خدجية بنت احلسني بن -٢٩٠

بـن  السـبط  سـني  احلبـن  زيـن العابـدين   بـن علـي   البـاقر  بن حممـد   جعفر الصادق بنا
جعفـر حممـد بـن     وهـو أبـو  ، )٥(قيـب املوصـل  تزوجهـا ن ، )u(علي بـن أبـي طالـب   

علـي زيـن    اإلمـام الشهيد بن  أمحد بن موسى بن حييى بن حييى بن احلسني بن زيد
محـدان   البويهي املوصل فقتلـه بنـو  ) هـ٣٧٢-٣٦٧(واله عضد الدولة، )u(العابدين
  . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٦(هناك

بـن القاسـم بـن     ينبن حممد البطحـا  دي الشدياحلسني بن علخدجية بنت -٢٩١
مل تذكر املصـادر  ، )٧()u(احلسن بن زيد بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
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بـن حممــد   الشـديد  كـان عمهـا احلســن األطـروش بـن علـي     ، الـيت بـني أيـدينا حاهلـا    
فهـي مـن أبنـاء    ، )١(هــ ٣٠٤هــ وتـو  هبـا سـنة     ٣٠٢البطحاني تغلب على طربستان سـنة  

  . اهلجري القرن الرابع
بـن موسـى امللقـب أبـا      األعـرج  موسـى بـن حممـد   خدجية بنت احلسني بن -٢٩٢

علي زين بن الباقر  بن حممدالصادق بن جعفر الكاظم بن موسى  إبراهيمسبحة بن 
وهـي أخـت الشـريف    ، )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     السـبط  بن احلسـني  العابدين 
ح املصادر الـيت بـني أيـدينا    مل توض، )هـ٤٣٦ت()٢(والشريف املرتضى) هـ٤٠٦ت(الرضي
 .والراجح أهنا من أبناء النصف األول من القرن اخلامس اهلجري، حاهلا

خدجيــة بنــت محــزة الســماك بــن أمحــد احملــدث بــن عبــد ا بــن حممــد  -٢٩٣
مـن أهـل   ، )٣(وأمهـا أم ولـد  ، )u(األكرب بن عمر األطرف بن علي بـن أبـي طالـب   

كـان  ، شـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      مل ت، من بالد الشام يقال بلدة مساك
فـالراجح  ، )٥(هــ ١٨٣املتـوفى سـنة    )٤()u(أبوها من أصـحاب اإلمـام موسـى الكـاظم    
 .أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية

خدجية بنت محزة بن علي بن احملسن بن حممد األكرب بن أمحد السكني -٢٩٤
بن احلسني السـبط بـن    زين العابدين علي بن )٦(بن جعفر بن حممد بن زيد الشهيدا

مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا      ، وهي من أهـل بغـداد  ، )u(علي بن أبي طالب
ها محزة األكرب بن حممـد بـن أمحـد السـكني معاصـراً      كان ابن عم جد، إىل حاهلا
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 . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، هـ٣٢٩سنة  املتوفى )١(للشيخ الكليين
ة بنت محزة بن حممد األصغر بن احلسني األكرب بن حممـد األكـرب   خدجي-٢٩٥

زيـن   الشـهيد بـن علـي    )٢(بن احلسن الفقيه بن حييى بن احلسني ذي الدمعـة بـن زيـد   ا
، وهي من أهـل بغـداد  ، )٣()u(بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب العابدين

زيـد بـن علـي    حممـد بـن    كان ابن عمهـا ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
صــديق زيــد الشــهيد  بــن ذي الدمعــة بــن حممــد بــن احلســني بــن حييــى بــن احلســني ا

ها احلسـن الفقيـه الزاهـد تـو      كمـا أن جـد  ، هــ ٤٥٩املتوفى   حدود سـنة   )٤(للعمري
  . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الرابعة، )٥(هـ٢٦٧سنة 

بن احلسني بن علي بن احلسن  )٦(محد املخلعزيد البكاء بن أخدجية بنت -٢٩٦
بـن احلسـني السـبط بـن      بن علـي زيـن العابـدين   األصغر بن علي  األفطسبن احلسن ا

، )٨(هــ ٤٢٣طالب بـن البكـاء حيـاً سـنة      كان أخوها أبا، )٧()u(علي بن أبي طالب
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن اخلامس اهلجري

محد بن إمساعيل بن حممد املكتوم بـن  خدجية بنت زيد بن احلسن بن أ-٢٩٧
ــي         ــن أب ــدين علــي ب ــن زيــن العاب ــاقر ب ــر الصــادق بــن حممــد الب ــن جعف إمساعيــل ب

، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٩(كان هلا ولد   بغداد، )u(طالب
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وتـو  عـم أبيهـا    ، )١(هــ ٢٧٤مبصر   ذي القعـدة سـنة   تو  جدها أمحد بن إمساعيل 
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن الرابـع       ، )٢(هــ ٣٠٠ن أمحـد بـن إمساعيـل سـنة     جعفر ب
 .اهلجري
السـبط بـن    بـن احلسـني   زين العابـدين زيد بن احلسن بن علي خدجية بنت -٢٩٨

كان أخوها ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٣()u(علي بن أبي طالب
فهـي مـن   ، )هــ ١٥٨-١٣٦()٤(نصـور املجعفر  معاصراً للخليفة أبيعيسى بن زيد أخوها 

 . أبناء القرن الثاني اهلجري
عبد الرمحن بن أبي اخلري حممـد بـن حممـد بـن      بنتخدجية املدعوة سعادة - ٢٩٩

م  بـن  ا عبـد  بـن  دأَمحـ  بـن  مدحم بن هاشم بن سعد بن  عبد ا بن فهد بـن  القاسـ 
د حم بـن  رفـ عج بـن  ا عبـد  بـن  رجعفـ  بـن  إِلَـه  عبد بـن  )نفيـة ابـن احل (مـ  لـيأبـي  بـن  ع 
ولدت   ليلـة األربعـاء لسـبع    ، ة اهلامشية املكيةالفضل العلوي أموتكنى ب، )u(طَالب

وولـدت لـه العديـد     زوجها التقي بن فهد، بقني من صفر سنة سبع ومثانني وسبعمائة مبكة
اهتمــت باحلــديث النبــوي ومسعــت مــن عمهــا ، مــن األوالد منــهم الــنجم عمــر بــن فهــد

وكانـت  ، ومسـع منـها الفضـالء قـرأت عليهـا بلـدانيات السـلفي       ، بن فهد وآخـرون النجم 
   توفيـت مبكـة  ، خرية عفيفة حمسنة للفقراء واألرامل ذات معرفة وخربة ودماثة أخـالق 

 .)٥(املعالة   مقربة ودفنت هـ٨٦٠عشاء ليلة االثنني حادي عشر صفر سنة 
ــن احلســني ال    -٣٠٠ ــدين ب ــن العاب ــي زي ــي    خدجيــة بنــت عل ــن أب ــن علــي ب ســبط ب
تزوجـــت حممـــد بــن عمـــر بـــن علــي بـــن أبـــي   ، )٧(أمهـــا أم ولــد ، )٦()u(طالــب 
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تـو  أبوهـا اإلمـام علـي زيـن العابـدين       ، )١(وأجنبـت منـه ابنـه عبيـد ا    ، )u(طالب
  . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٢(هـ٩٥سنة

حلسن املثنـى  بن ا بن احلسن بن جعفرالسيلق علي بن حممد خدجية بنت -٣٠١
ه    )٤(بـابن احملمديـة  يعـرف أبوهـا   ، )٣()u(بن احلسن السبط بن أبي طالبا نسـبة ألمـ 

بـن   ها احلسـن جـد كـان  ، )٥()احلنفيـة  بـن (فاطمة بنت حممـد بـن القاسـم بـن حممـد     
لــذي كانــت وفاتــه   ســنة    ا )٦()u(الصــادقاإلمــام جعفــر  مــن أصــحاب   جعفــر
فالراجح أهنا مـن أبنـاء   ، )٩(هـ١٦٩ثت سنة اليت حد ) ٨(ومل حيضر موقعة فخ، )٧(هـ١٤٨

   . القرن الثالث اهلجري
بـن احلسـني ذي الدمعـة     علي بن عمر بـن حييـى  خدجية بنت أبي طاهر بن -٣٠٢

ــن أبــي           ا ــي ب ــن عل ــني الســبط ب ــن احلس ــي ب ــدين عل ــن العاب ــن زي ــد الشــهيد ب ــن زي ب
فـة  ها عمـر بـن حييـى بـن احلسـني ذي الدمعـة خـرج بالكو       كـان جـد  ، )١٠()u(طالب

فقتلــه ) هـــ٢٥٢-٢٤٨(داعيـاً إىل الرضــا مـن آل حممــد أيــام اخلليفـة املســتعني العباسـي    
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء     ، )١١(حممد بن عبد ا بـن طـاهر ومحـل رأسـه إىل سـامراء     

 . النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري
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بـن حممـد   الـرئيس الفقيـه باملدينـة    خدجية بنـت عبـد الـرمحن بـن القاسـم      -٣٠٣
ــي         ال ــن أب ــن علــي ب ــن احلســن الســبط ب ــد ب ــن احلســن بــن زي ــن القاســم ب بطحــاني ب

كان ابن عمها طاهر بـن  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )١()u(طالب
الـذي ظهـر بالبصـرة     )٢(أمحد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج        

 .الثالث اهلجريفالراجح أهنا من أبناء القرن ، )٣()هـ٢٦٩ -٢٥٥(للمدة
بـن عبـد ا    )٤(خدجية بنت عبد ا بن احلسن األعور بـن حممـد الكـابلي   -٣٠٤

عبـد ا احملـض بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن         األشرت بن حممد الـنفس الزكيـة بـن   
مل تشـر املصـادر الـيت    ، مـن أهـل طربسـتان   ، )٥()u(سبط بن علي بن أبي طالبال

أحـد أجـواد بـين هاشـم املمـدوحني      احلسـن األعـور    هاكان جد، بني أيدينا إىل حاهلا
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء النصـف      ، )٦(ـهـ  ٢٥١قتلته طي   ذي احلجة سنة واملعدودين 

 .الثاني القرن الثالث اهلجري
بن احلسني علي زين العابدين بن  األصغرعبيد ا بن احلسني خدجية بنت -٣٠٥
عبـد ا بـن صـفوان بـن عبـد ا       محادة بنتأمها ، )٧()u(بن أبي طالبالسبط 

، )u(تزوجها حممـد بـن اإلمـام جعفـر الصـادق     ، )٨(القرشي بن صفوان اجلمحيا
وملا كانت وفـاة اإلمـام جعفـر الصـادق عليـه السـالم سـنة         ،)٩(وأجنبت له حييى وجعفر

 . فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، هـ١٤٨
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عبـد ا بـن احلسـن بـن جعفـر بـن احلسـن بـن          خدجية بنـت عبيـد ا بـن   -٣٠٦
، ملصـادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا     مل تـذكر ا ، )١()u(احلسن بن علي بن أبي طالـب 

إذ كـان أمـري الكوفـة مـن     ، )هــ ٢١٨-١٩٨(أبوها معاصراً للخليفـة املـأمون العباسـي   كان 
قفهي من أبناء القرن الثالث اهلجري )٢(هلَب. 

ــخدجيــة بنــت -٣٠٧ بــن علــي بــن أبــي   األطــرفن حممــد بــن عمــر  عبيــد ا ب
فيمـا  ، )٣()u(اإلمام علي زين العابدينحممد بن وأمها زينب بنت ، )u(طالب

 :ولكن العمري قال، )٤(أشار ابن فندق أن أم أبيها هي خدجية بنت علي زين العابدين
، امل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهل، )٥(أبي جعفر املنصور ةعمّإن أمها هي  :قال
  أواخـر خالفـة املنصـور     بـن حممـد بـن عمـر األطـرف      تو  أبوها عبيد ا، احاهل

 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٧(هـ١٥٢وقيل سنة ، )٦(العباسي
بن عبـد ا بـن    )٨(جعفر امللك بن حممد املنجوري بنخدجية بنت عقيل -٣٠٨
مل تشـر املصـادر   ، )٩()u(علـي بـن أبـي طالـب    بـن   األطـرف بن عمر األكرب حممد 

كان ابن عمها أمحد بن إسحاق بن جعفـر امللـك نقيـب    ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
فالراجح أهنا كانـت مـن   ، )هـ٣٧٢-٣٦٧()١٠(الطالبيني ببغداد أيام عضد الدولة البويهي

  . أبناء القرن الرابع اهلجري
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 إبـراهيم  بـن  احلـائري  بـن احلسـن بـن حممـد     بـن أمحـد   خدجية بنـت علـي  -٣٠٩
زيـن  بـن  البـاقر  بـن حممـد   الصـادق  جعفـر   بـن  الكـاظم موسـى  بن حممد بـن   ااب

تزوجهـا ابـن عمهـا    ، )u(السبط بن علي بن أبـي طالـب   علي بن احلسنيالعابدين 
 بـن حممــد بــن  إبــراهيم احلســن حممـد بــن حممــد بـن احلســن بــن حممـد بــن    يأبـ 

ذكر املصـادر الـيت   ومل تـ ، )١(  الشـام  ولد باحلـائر  وأجنبت منه ) u(الكاظم موسى
  ) u(ها إبراهيم ااب بن حممد بن موسـى الكـاظم  تو  جد، بني أيدينا حاهلا

 . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة، )٢(هـ٢٠٠سنة 
الباقر بن حممد الصادق علي بن إمساعيل بن جعفر بنت  خدجية الصغرى-٣١٠

وأمهـا أمu( ،  (بن علـي بـن أبـي طالـب    ط السبسني احلبن زين العابدين بن علي ا
دق تو    حياة أبيـه الصـا  ) u(ها إمساعيل بن اإلمام جعفر الصادقوجد، )٣(ولد

وخرج أخوها إمساعيل بن علي بن إمساعيل مع أبي السرايا ، هـ١٤٨الذي تو  سنة 
، إىل حاهلاصادر اليت بني أيدينا ومل تشر امل )٤(هـ١٩٩أيام اخلليفة املأمون العباسي سنة 

   . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، حاهلا
البـاقر  بن حممد الصادق علي بن إمساعيل بن جعفر خدجية الكربى بنت -٣١١

أمهـا أمu( ،  (بـن علـي بـن أبـي طالـب     السـبط  سني احلبن زين العابدين بن علي ا
يـل بـن علـي    خرج أخوهـا إمساع ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٥(ولد

فهي مـن أبنـاء رأس املائـة    ، )٦(هـ١٩٩مع أبي السرايا أيام اخلليفة املأمون العباسي سنة 
 .اهلجرية الثانية

خدجية بنت علي العريضي بن جعفر الصادق بن حممد بن زيـن العابـدين   -٣١٢
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، )١(وهـي مـن نازلـة العـريض    ، )u(علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
ا علي العريضي أيام اإلمام ت وفاة أبيهكان، اليت بني أيدينا إىل حاهلامل تشر املصادر 

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٣(هـ٢٥٤املتوفى سنة  )٢()u(علي اهلادي
 بن احلسن بن جعفر اخلواري بن موسى الكاظم يعلي اخلوارخدجية بنت -٣١٣

بـن احلسـني السـبط بـن      بن جعفر الصادق بن حممـد البـاقر بـن علـي زيـن العابـدين      ا
دخـل ولـد   ، مل تـذكر املصـادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا      ، )٤()u(علي بن أبي طالـب 

) u(عمها حممد وعلي ابنا احلسني بن جعفر اخلـواري بـن اإلمـام موسـى الكـاظم     
فهي من أبناء القرن ، )٥(هـ وهنبوها وقتلوا مجاعة من أهلها٢٧١إىل املدينة املنورة سنة 

  .الثالث اهلجري
زيـن  بـن  خدجية بنت علي األصغر بن احلسني ذي الدمعـة بـن زيـد الشـهيد     -٣١٤
بـن   )٧(تزوجها علـي كتيلـة  ، )٦()u(بن أبي طالبالسبط علي بن احلسني العابدين 

 ها احلسني امللقب بذي الدمعة تو  جد، )٨(حييى بن حييى بن احلسني بن زيد الشهيد
عمها حييى بن احلسني ذي الدمعـة   وتو ، )٩(ـه١٩١وقيل سنة، هـ١٩٠باملدينة املنورة سنة

  . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )١٠(هـ٢٣٧سنة 
بـن علـي    بـن زيـد الشـهيد   ذي الدمعـة  بن احلسـني  األكرب خدجية بنت علي -٣١٥
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جعفـر  وتزوجهـا  ، )١()u(زين العابدين بن احلسني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      
فخلف عليها علي ، توفى قبل أن يدخل هبا إال أنه بن علي األكرب بن حسن بن زيد

، ومليكـة ، كلثـوم  فولـدت لـه أم  ، بن محزة بن القاسم بن حسن بن زيد بن حسنا
ــاة جــد  تكانــ، )٢(وتوفيــت عنــده ، )٣(هـــ١٩٠ها احلســني ذي الدمعــة   حــدود ســنة  وف

  . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري
ــي     خدجيــة بنــت علــي  -٣١٦ ــدين بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أب زيــن العاب
تزوجهـا حممـد بـن عمـر األطـرف بـن علـي بـن أبـي          ، )٤(أمها أم ولـد ، )u(طالب
  )٧(وأضـاف ابـن عنبـة عبـد ا    ، )٦(عبيد ا وعمر الثانيوأجنبت له ، )٥()u(طالب
، )٨(هــ ١٥٢تـو  سـنة   و وهو أحد رواة احلديث روى له أبو داود والنسائي دافنب امللقب

   . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري
خدجية بنت علي بـن سـليمان بـن القاسـم الرسـى بـن إبـراهيم طباطبـا بـن          -٣١٧

 إمساعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بـن علـي بـن   
هــا القاســم بــن أمحــد بــن ســليمان بــن القاســم  تزوجهــا ابــن عمu( ،(أبــي طالــب
، وأجنبت له علـي ، ن إبراهيم طباطبا بن إمساعيل الديباج بن إبراهيم الغمرالرسى ب
ها القاسم الرسي صاحب تصانيف ومشـهور  كان جد، )٩(سلمة ومباركة وأم، وأمحد
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  جبـل الـرس    بالزهد والورع خـرج يـدعو إىل الرضـا مـن آل حممـد وتـو  خمتفيـاً       
 ني من القرن الثالث اهلجري الثا فالراجح أهنا من أبناء النصف، )١(هـ٢٤٦سنة 

بـن القاسـم بـن احلسـن بـن       )٢(خدجية بنت علي بن عبد الرمحن الشجري-٣١٨
تزوجهـا أمحـد بـن عبيـد اu( ،     (زيد بن احلسن السبط بن علي بن أبـي طالـب  

كـان أخوهـا حييـى بـن     ، )٣(وأجنبت له حممد، بن حممد بن عبد الرمحن الشجريا
-٢٥٥( )٤( الري أيام اخلليفة املهتـدي العباسـي  علي بن عبد الرمحن الشجري قتل  

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري) هـ٢٥٦
بن القاسم بن احلسن خدجية بنت علي بن علي بن عبد الرمحن الشجري -٣١٩

أمها عليـة بنـت عبـد اu( ،    (بن علي ابن أبي طالبالسبط بن زيد بن احلسن ا
بن حممد بن علـي بـن عبـد ا بـن جعفـر بـن       بن إبراهيم بن عبد ا أبي القاسم ا

قتل عمها حييى بـن علـي بـن    ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٥(أبي طالب
فهـي  ، )هــ ٢٥٦-٢٥٥()٦(عبد الرمحن الشجري   الري أيام اخلليفة املهتـدي العباسـي  

 . من أبناء القرن الثالث اهلجري
علــي بــن زيــن العابــدين بــن رف األشــعمــر خدجيــة بنــت علــي األصــغر بــن -٣٢٠

تزوجهــا أمحــد ، )٧(ولــد وأمهــا أم، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــب الســبط ســني احل
وأجنبـت لـه حممـد    ، )u(املختفي بن عيسى بن زيد بن اإلمام علي زين العابـدين 
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كــان أبوهــا علــي األصــغر بــن عمــر األشــرف حيــدث عــن اإلمــام جعفــر          ، )١(األكــرب
 . انت على رأس املائة الثانية للهجرةفالراجح أهنا ك، )٢()u(الصادق
األشرف بن علي زيـن العابـدين بـن احلسـني بـن      خدجية بنت علي بن عمر -٣٢١

الشـهيد بـن    زيـد  جعفر بن حممد بن عيسى بنتزوجها ، )u(علي بن أبي طالب
لعـل أباهـا هـو األكـرب وكـان      ، )٣(وأجنبت لـه حممـد  ، )u(اإلمام علي زين العابدين

صـادق حدث عن اإلمـام ال ي)u()فلعلـها كانـت مـن أبنـاء     ، )٥(هــ ١٤٨املتـوفى سـنة    )٤
 . رأس املائة اهلجرية الثانية

تزوجهـا عبـد   ، )٦(وأمهـا أم ولـد  ، )u(خدجية بنـت علـي بـن أبـي طالـب     -٣٢٢
ثم خلف عليها أبـو السـنابل عبـد    ، )٨(ومحيدة )٧(الرمحن بن عقيل وأجنبت له سعيد

بينمـا  ، )٩()t(عهـد اخلليفـة عثمـان بـن عفـان     ا بن عامر بن كريز أمري البصرة   
ذكر ابن حزم أن ابنه عبد الرمحن بن عبـد ا بـن عـامر بـن كريـز هـو الـذي تـزوج         

وهي مـن أبنـاء القـرن األول اهلجـري ألن     ، )١٠()u(بنت علي بن أبي طالب خدجية
 . )١١(هـ٤٠تو  سنة  )u(أباها اإلمام علي

٣٢٣-خدجية بنت علي بن حممد بن عبد ا    بن حممد بن علي بـن عبـد ا
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بن احلسن األعور بن حممد الكابلي بن عبد ا األشـرت بـن حممـد الـنفس الزكيـة      ا
، )u(بن عبد ا بن احلسن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب         ا

وتلقــب خدجيــة   ، وأمهــا أم كلثــوم بنــت أمريكــا بــن عبــد ا بــن احلســني العلــوي        
وجـاء  ، ا حاهلـا مل تذكر املصادر اليت بـني أيـدين  ، )٢(هل أصبهانوهي من أ، )١(بعسكا

هــ  فلعلـها كانـت مـن أبنـاء القـرن       ٤٧٩بن طباطبا املتو  بعد سنة  ذكرها عند إبراهيم
 . اخلامس اهلجري

خدجية بنـت علـي املشـطب بـن حممـد بـن عبـد ا بـن حممـد بـن عمـر            -٣٢٤
ــدينا إىل  مل تشــر املصــ، )٣()u(األطــرف بــن علــي بــن أبــي طالــب   ــني أي ــيت ب ادر ال

ــة  ، )٤(هـــ٢١٠مبصــر ســنة  علــي املشــطب أبوهــا تــو ، حاهلــا فهــي مــن أبنــاء رأس املائ
   . اهلجرية الثانية

خدجية بنت علي الشديد بن حممد البطحاني بـن القاسـم بـن احلسـن بـن      -٣٢٥
مل تـذكر املصـادر الـيت بـني     ، )٥()u(زيد بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالـب 

األطــروش بــن علــي بــن حممــد  ) وقيــل احلســني(وهــي أخــت احلســن ، حاهلــا أيــدينا
فهـي مـن   ، )٦(هــ ٣٠٤هـ وتو  هبا سنة ٣٠٢الذي تغلب على طربستان سنة ، البطحاني

    . أبناء القرن الرابع اهلجري
جعفر امللك بن حممد بـن عبـد ا بـن حممـد بـن      خدجية بنت عمر بن -٣٢٦
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مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل     ، )١()u(علي بن أبي طالببن  األطرفعمر 
كان ابن عمها أمحد بن إسحاق بن جعفر امللك نقيب الطالبيني ببغداد أيام ، حاهلا

ت مـن أبنـاء القـرن الرابـع     فـالراجح أهنـا كانـ   ، )هــ ٣٧٢-٣٦٧( )٢(عضد الدولة البـويهي 
   اهلجري 
بـن  السـبط   سـني احلبـن  علـي زيـن العابـدين    بن  األشرفعمر خدجية بنت -٣٢٧

اإلمـام علـي   سني بن زيد بن تزوجها احل، )٣(ولد وأمها أم، )u(علي بن أبي طالب
روي أبوهـا احلـديث   ، )٤(وحييـى ، والقاسـم ، عبـد ا  وأجنبت له، )u(زين العابدين

فهي من أبنـاء القـرن الثـاني    ، )٦(هـ١٤٨املتوفى سنة )٥()u(عن اإلمام جعفر الصادق
   . اهلجري
بـن زيـن العابـدين علـي بـن       عمر بن حممد بن عمر األشرف خدجية بنت-٣٢٨

حممد بن إسحاق املؤمتن بـن  تزوجها ، )u(احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
كـان أبـو زوجهـا إسـحاق املـؤمتن      ، )٧(وأجنبت له حممـد ، )u(جعفر الصادقاإلمام 

ناء القرن فالراجح أهنا من أب، )٨(هـ٢٠٦املتوفى سنة  )u(معاصراً لإلمام علي الرضا
 . الثالث اهلجري

خدجية بنت عمر بن حييى بن احلسني بن زيد الشهيد بن علي بن احلسني -٣٢٩
أمها أم اخلري بنت احلسني بن عبد ا بن إمساعيل ، )u(بن علي بن أبي طالبا
قتـل أخوهـا   ، )١(تزوجهـا ابـن األرقـط   ، )٩(بن عبد ا اجلواد بن جعفر بن أبي طالـب ا
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فهـي مـن أبنـاء القـرن     ) هــ ٢٥٢-٢٤٨()٢(يـام اخلليفـة املسـتعني العباسـي    حييى بن عمـر أ 
  . الثالث اهلجري

بـن جعفـر الصـادق بـن     العريضـي  خدجية بنت عيسى بن حممـد بـن علـي    -٣٣٠
، )٣()u(حممد الباقر بن زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بـن أبـي طالـب   

أخيهـا حييـى بـن حييـى بـن عيسـى        تو  ابـن ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا
 .فلعلها كانت من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة، )٤(هـ٣٣٤الرومي سنة 

خدجية بنت القاسم الرسـي بـن إبـراهيم طباطبـا بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم         -٣٣١
والـرس  ، )u(الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      

رض اشرتاها وراء جبل أسـود بـالقرب مـن ذي احلليفـة     الذي نسب إليه القاسم هي أ
مل تشـر املصـادر الـيت    ، )٥(بينها وبني املدينة املنورة وعاش هبا مع ولده حتى توفى هبا

كـان أبوهـا القاسـم الرسـي صـاحب تصـانيف ومشـهور بالزهـد         ، بني أيـدينا إىل حاهلـا  
الـــرس  وتــو  خمتفيـــاً   جبـــل ، والــورع خـــرج يـــدعو إىل الرضــا مـــن آل حممـــد  

 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ٢٤٦سنة
السـبط بـن علـي بـن أبـي       بن زيـد بـن احلسـن    احلسنخدجية بنت القاسم بن - ٣٣٢
 عابـداً  القاسـم زاهـداً  كـان أبوهـا   ، )٧(تزوجها عبد العظيم بـن علـي الشـديد   ، )u(طالب
وهـو معاصـراً   ، )٨(حلسـن املثنـى  ه اعمـ  بـين لـبين العبـاس علـى     إال أنـه كـان مظـاهراً    ورعاً
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 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثاني اهلجري، )هـ١٥٨- ١٣٦()١(للخليفة املنصور العباسي
خدجية بنت احملسن بن إبراهيم الثاني بن موسـى الثـاني بـن إبـراهيم األول     -٣٣٣

وأمها فاطمة من ولد احلسني األصغر بن اإلمام علي زين ، )u(بن موسى الكاظما
، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٢(شرياز وهي من ساكين، )u(ابدينالع

كان ابن عم أبيها أبو أمحد املوسوي بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم بن 
فالراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن الرابـع      ، )٣(هـ٤٠٠تو  سنة ) u(اإلمام موسى الكاظم

 .اهلجري
بـن احلسـن األعـور بـن حممـد الكـابلي بـن        خدجية بنت حممد بن أمحد -٣٣٤

عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكية بـن عبـد ا بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن        
مل تشـر املصـادر   ، )٤(وهـي مـن أهـل جرجـان    ، )u(السبط بن علي بن أبـي طالـب  

، )٥(هــ ٢٥١سنة  طيكان جدها احلسن األعور قتله أعراب ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 . اجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجريفالر

خدجية بنت حممد بن أمحد بن حممد األكرب بـن احلسـن األعـور اجلـواد     -٣٣٥
بـن عبــد ا األشــرت بــن حممــد الــنفس الزكيـة بــن عبــد ا بــن احلســن املثنــى بــن    ا

مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل  ، )٦()u(احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
فـالراجح أهنـا مـن    ، )٧(هــ ٢٥١سـنة   طيكان جدها احلسن األعور قتله أعراب  ،حاهلا

  . أبناء القرن الرابع اهلجري
البـاقر بـن زيـن    بـن حممـد   الصـادق  جعفـر  خدجية بنت حممد الديباج بن -٣٣٦
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مل تـذكر املصـادر   ، )١()u(بن علي بن أبي طالـب العابدين علي بن احلسني السبط 
فهـي مـن   ، )٢(هــ ٢٠٣و  أبوهـا حممـد الـديباج جبرجـان سـنة      ت، اليت بني أيدينا حاهلا

 . أبناء القرن الثالث اهلجري
األصغر بن زيـن العابـدين علـي    بن احلسني  خدجية بنت حممد بن احلسن-٣٣٧

سـليمان بـن   كلثوم بنت  وأمها أمu( ،(بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالبا
مل تـذكر املصـادر الـيت بـني     ، )٣()u(علـي زيـن العابـدين   اإلمام األصغر بن احلسني 

فالراجح أهنا من أبنـاء  ، )٤(هـ١٥٧ها ألمها احلسني األصغر سنة تو  جد، أيدينا حاهلا
 .رأس املائة اهلجرية الثانية

بـن علـي زيـن     بن زيـد الشـهيد  ذي الدمعة احلسني خدجية بنت حممد بن -٣٣٨
 مل تشـر املصـادر الـيت    ،)٥()u(العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  

 املـأمون  إذ   هذه السنة أمـر اخلليفـة  ، هـ٢١٠ها حياً   كان أبو، بني أيدينا إىل حاهلا
إىل حممــد بــن  هافــدفع، بنــت رســول اإىل أوالد فاطمــة  رد فــدكبــ العباســي
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(بن ذي الدمعة احلسني
بـن   بـن أمحـد بـن علـي الـدينوري      )٧(األصـم  خدجية بنت حممـد بـن داود  -٣٣٩

بن علي بن علي بن احلسني بن علي بن أبي األفطس احلسن بن احلسني بن احلسن 
ومهــا بابــان مــن أبــواب  " العرمــر ميتــان"ويقــال هلــا وألختــها فاطمــة  ، )u(طالــب
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ــك  : قــال العمــري ، الغــالة ــه مل يوضــح ذل كمــا مل توضــح  ، )١(وهلمــا حكايــات إال أن
ــيت  ــدينا حاهلــا   املصــادر ال ــني أي ــو      ، ب ــدينوري ت ــي ال إال أن أحــد أجــدادها وهــو عل

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٢(هـ٢٧٤سنة
بن زيد بـن احلسـن السـبط     حممد بن طاهر بن زيد بن احلسنخدجية بنت -٣٤٠

ال يصح لطاهر بـن  : "أبا نصر البخاري قال إال أن، )٣()u(بن علي بن أبي طالبا
أمحد بن وهو أحد علماء العلوية بالنسب كما ذكر ابن عنبة قول ، )٤("د ولد ذكرزي

ال عقـب  ": يقـول موتـه   مسـع طـاهر بـن زيـد عنـد     الـذي   احلسـني بـن علـي    عيسى بن
فيما ذهب النسابة العمري إىل أن نسـب حممـد بـن طـاهر بـن زيـد صـحيح        ، )٥("يل

فـإن  ، وإذا صـح نسـبها   ،)٦(وأنه من أهل صـنعاء وابنتـه خدجيـة خرجـت إىل موسـوي     
ابن عم أبيها عبد العظيم بن عبد ا بن علي بن زيد بن احلسن بـن زيـد بـن اإلمـام     

املتـوفى سـنة    )٧()u(كـان معاصـراً لإلمـام احلسـن العسـكري     ) u(احلسن السـبط 
  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٨(هـ٢٦٠

ألطـرف بـن علـي بـن     خدجية بنت حممد بن عبد ا بن حممد بن عمـر ا -٣٤١
كـان أبوهـا حممـد    ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٩()u(أبي طالب

ــر الصــادق    ا ــام جعف ــد ا مــن أصــحاب اإلم ــن عب ــو ، )١٠(ب ــا علــي امللقــب    وت أخوه
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فهـي مـن أبنـاء النصـف الثـاني مـن القـرن        ، )١(هــ ٢١٠مبصـر سـنة   باملشطب بـن حممـد   
 . الثاني اهلجري

بـن حممـد    بـن جعفـر الصـادق    إمساعيـل حممد بن علي بن  خدجية بنت-٣٤٢
مل ، )٢()u(الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  

قتـل ابـن أخيهـا احلسـني بـن علـي بـن أبـي         ، تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  
قـال هلـم الصـفارية    و، )٣(اجلن بتفليس من بالد أرمينية من قبل قوم ي ريـب    أشـار ع

، )٤(هـ إىل أن هناك فرقة كانت   اجليش العباسـي تـدعى الصـفارية   ٣٠٣أحداث سنة 
-٢٥٤(ولعل هؤالء كانوا من أتباع الدولة الصـفارية الـيت قامـت   بـالد فـارس للمـدة      

وعليــه فــالراجح أن مقتــل ابــن أخيهــا كــان   النصــف الثــاني مــن القــرن   ، )٥()هـــ٢٩٠
  . أبناء هذا القرنفهي من ، الثالث اهلجري

بـن جعفـر الصـادق بـن حممـد      العريضـي  خدجية بنت حممد األكرب بن علي - ٣٤٣
وأمهـا أم  ، )٦()u(الباقر بن زين العابدين بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب        

ها علي العريضـي أيـام   وفاة جد تكان، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٧(ولد
 )١٠()u(وأدرك أبوهـا اإلمـام الرضـا   ، )٩(هــ ٢٥٤املتـوفى سـنة    )٨()u(ادياإلمام علي اهلـ 

                                                
  
  
  
  
   
 

 
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وتو  ابن أخيها حييى بن حييى بن حممد بن علي العريضي سنة ، )١(هـ٢٠٣املتوفى سنة 
   .فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري، )٢(هـ٣٣٩سنة 

ن بن احلسني السبط بن علي بن علي زين العابدي خدجية بنت حممد الباقر-٣٤٤
بن زيـد الشـهيد بـن     ذي الدمعة احلسنيتزوجها : قال العمري، )u(بن أبي طالبا

 هـ وصلى عليه٢٢٠وأجنبت له حييى الذي تو  سنة ، )u(زين العابدينعلي اإلمام 
األول كيـف صـلى عليـه املـأمون     ، وهذه الرواية ضعيفة من وجهني، )٣(املأمون اخلليفة

حتدث عن بنات اإلمام  أما الثاني فإن أغلب من، هـ٢١٨هـ ووفاته سنة٢٢٠العباسي سنة
إذ أشـارت أن لإلمـام البـاقر    ، بنت تـدعى خدجيـة   مل يذكر من ضمنهنu( (الباقر

سلمة ومها ألم ٤(ولد ابنتني مها زينب وأم( ،جعفـر وقيل ثالثة فأضافوا إ أم ليهن)٥( ،
ه خدجيـة بنـت عمـر األشـرف بـن زيـد       كما أن حييى بـن احلسـني بـن زيـد الشـهيد أمـ      

فـالراجح أن  ، )٦(وصلى عليـه اخلليفـة املـأمون العباسـي     هـ٢٠٩يد كانت وفاته سنة الشه
   . هناك خلط وأن املقصودة هي خدجية بنت عمر األشرف بن زيد الشهيد

خدجية بنـت حممـد بـن علـي بـن عبـد ا بـن احلسـن األعـور بـن حممـد            -٣٤٥
شرت بن حممد النفس الزكية بـن عبـد ا بـن احلسـن املثنـى      الكابلي بن عبد ا األ

متيمة من أهل جرجان  تدعى أمها، )u(بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالبا
ها احلسـن  كـان جـد  ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٧(وسكنوا أسرتاباد
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 .اء القرن الرابع اهلجريفالراجح أهنا من أبن، )١(هـ٢٥١سنة  ءاألعور قتله أعراب طي
موسـى الكـاظم بـن جعفـر      بـن علـي الرضـا بـن     بنت حممد اجلوادخدجية -٣٤٦

ادق بن حممد الباقر بن على زين العابدين بن  احلسني  بـن أبـي   السبط الص بن علي
ومل يرد ذكرها عنـد الشـيخ املفيـد      ،)٣(من نازلة بغداد، أمها أم ولد، )٢()u(طالب

تــو  أبوهــا اإلمــام ، ومل تــذكر املصــادر األخــرى الــيت بــني أيــدينا حاهلــا ، )٤(واإلربلــي
  القرن الثالث اهلجري  فهي من أبناء، )٥(هـ٢٢٠سنة ) u(حممد اجلواد

 إبـراهيم بـن  خدجية بنت حممد أمري اليمامة وملكها بـن يوسـف األخيضـر    -٣٤٧
ــون  ا ــى اجلـ ــن موسـ ــى         بـ ــن أبـ ــي بـ ــن علـ ــن بـ ــن احلسـ ــن بـ ــن احلسـ ــد ا بـ ــن عبـ بـ
ــني أيــدينا إىل حاهلــا  ، )٦()u(لــبطا ــيت ب ــري  ، مل تشــر املصــادر ال خــرج أبوهــا األم

وقتل أخوها حممد بـن حممـد بـن يوسـف األخيضـر      ، )٧(هـ باملدينة ٢٥٠حممد سنة 
ــع    ، )٨(هـــ٣١٦مــن قبــل القرامطــة ســنة   ــاء النصــف األول مــن القــرن الراب فهــي مــن أبن

  . اهلجري
ــن  خدجيــة بنــت موســى بــن أمحــد  -٣٤٨ ــراهيمب ــ إب وقيــل (ين حممــد اليمــام ب
زين بن الباقر  بن حممدبن جعفر الصادق  الكاظمموسى عبيد ا بن بن  )اليماني

خـان  بغداد هلا   و، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط علي بن احلسني العابدين 
ــا   ــاس   الطــرق     ، )٩(خــان خدجيــة يعــرف بامسه ــه الن ــذي ينزل ــدق ال واخلــان هــو الفن
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ها أبـو الفـائز   كـان ابـن عـم جـد    ، صادر اليت بني أيدينا حاهلـا مل توضح امل ،)١(واملدائن
احلسني بن عبد ا بن جعفر بن حممد بن إبـراهيم بـن حممـد اليمـامي مـع عضـد       

-٣٣٨(حكـــم عضـــد الدولـــة   شـــرياز للمـــدة وكـــان، )٢(الدولــة البـــويهي   شـــرياز 
 . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة، )٣()هـ٣٦٧

خدجية بنت موسى الكاظم بن جعفر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن علـي       -٣٤٩
ومل تشـر املصـادر   ، )٤()u(زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  

فهي ، )٥(هـ١٨٣سنة ) u(كانت وفاة أبيها اإلمام الكاظم، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية

دجية الكربى بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بـن  خ-٣٥٠
ذكـر  فيمـا  ، )٦()u(علي زين العابدين بن احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب     

ومل تشر املصادر اليت ، )٧(باسم خدجية) u(اإلربلي واحدة من بنات اإلمام الكاظم
فهـي مـن   ، )٨(هــ ١٨٣سـنة  )u(كانت وفاة أبيها اإلمام الكاظم، بني أيدينا إىل حاهلا

 . أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية
بـن احلـس السـبط     بن عبد ا بن احلسن املثنىاجلون  بنت موسىخدجية -٣٥١

وأمها أم سلمة بنت حممد بن طلحة بن عبد ا ، )٩()u(بن علي بن أبي طالبا
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 بـن عبـد الـرمحن بـن أبـي بكـر الصـديق       اا)t()يت بـني  مل تـذكر املصـادر الـ    ، )١
، )٢()هــ ١٩٣-١٧٠(العباسـي  تـو  أبوهـا موسـى اجلـون   خالفـة الرشـيد      ، أيدينا حاهلا

 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري
علـي بـن    بـن زيـن العابـدين    األشـرف  خدجية بنت موسى بن علي بن عمر-٣٥٢

احلسـن الفقيـه بـن حييـى بـن      تزوجهـا  ، )u(احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
وأجنبت له ، )٣()u(بن اإلمام علي زين العابدين بن زيد الشهيد الدمعةذي  احلسني

كـان عمهـا القاسـم بـن علـي بـن عمـر األشـرف معاصـراً          ، )٤(له حممد وزيد واحلسني
فالراجح أهنا من أبنـاء القـرن الثالـث    ، هـ١٩٣املتوفى سنة  )٥(للخليفة الرشيد العباسي

 . اهلجري
بن زيد بن  بن القاسم بن احلسن ينبن حممد البطحاخدجية بنت موسى -٣٥٣

، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٦()u(احلسن بن علي بن أبي طالب
كان ابن عمها علي النقيب بن عيسى بن حممد البطحاني مصاحباً للداعي الصغري 

فالراجح أهنا كانت ، )٨(هـ٣١٦الذي قتل سنة  )٧(حممد بن القاسم بن احلسن العلوي
 .بناء القرن الرابع اهلجريكانت من أ
بن  )١(مهريجة )٩()كاأمري(بن حممد الزينيب بن احلسنيخدجية بنت مهدي -٣٥٤
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بن علي بن احلسني بن عيسى األكرب بن حممد األكرب بن علي العريضي بـن جعفـر   
وهــي مــن أهــل ، )u(بــن حممــد بــن علــي بــن احلســني بــن علــي بــن أبــي طالــب 

حلسن الـدالل بـن أمحـد النفـاط بـن حممـد       كان أحد بناء عمومتها وهو ا، )٢(تفرش
بن علي بن حممد بن أمحد بن عيسى األكرب بن حممد األكرب بن علـي العريضـي   

رأيتــه مــات  : قــال العمــري ، هـــ٤٥٩معاصــراً الشــيخ العمــري املتــوفى   حــدود ســنة    
 . فلعلها كانت من أبناء القرن اخلامس اهلجري، )٣(ببغداد

بن القاسم بن احلسن بن زيـد بـن    ينلبطحاهارون بن حممد اخدجية بنت -٣٥٥
ا بن علي  عبد ا بن عبيدتزوجها ، )u(احلسن السبط بن علي بن أبي طالب

 )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب      األطـرف الطبيب بن عبيد ا بـن حممـد بـن عمـر     
كان ابن عمها طاهر بن أمحد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني       ،)٤(له كلثم فولدت

فـالراجح أهنـا مـن    ، )٦()هــ ٢٦٩ -٢٥٥(الذي ظهر بالبصـرة للمـدة   )٥(نجقتله صاحب الز
 . أبناء القرن الثالث اهلجري

بــن  جعفـر امللـك امللتـاني بــن حممـد بـن عبـد ا      خدجيـة بنـت حييـى بــن    -٣٥٦
مل تشر املصادر اليت بني ، )٧()u(بن علي بن أبي طالب اإلطرافحممد بن عمر 
أمحد بن إسحاق بن جعفر امللـك نقيـب الطـالبيني    كان ابن عمها ، أيدينا إىل حاهلا

فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن ) هـ٣٧٢-٣٦٧( )٨(ببغداد أيام عضد الدولة البويهي
  . الرابع اهلجري
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بـن حممـد بـن عبـد ا      بن جعفـر امللـك   خدجية بنت يعقوب بن إسحاق-٣٥٧
مها أمحـد بـن   كان ع، )١()u(علي بن أبي طالببن  األطرفبن حممد بن عمر ا

-٣٦٧( )٢(إسحاق بن جعفر امللك نقيب الطالبيني ببغداد أيـام عضـد الدولـة البـويهي    
  . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري) هـ٣٧٢

أمهـا شـهربانو   ، )u(خولة بنت احلسني السبط بن علـي بـن أبـي طالـب    -٣٥٨
للهجرة  ٦١علبك سنة  ب وتوفيت هـ ٥٦ولدت   حدود سنة، نيبنت يزدجرد الساسا

ــر اإلرهــاق   األســر مــن أ وقيــل إن اإلمــام علــي زيــن   ، فــدفنت   موضــع وفاهتــا ، ث
وكانــت ، عالمــة ملرقــدهاأمــر بغــرس شــجرة ســرو هنــاك  )u(العابــدين بــن احلســني

إنـا  : "طفلـة صـغرية تقـول لـه     فـرأى ذات ليلـة   املنـام   ، األرض لرجل من آل جاري
لت إذ قا، ن حيول املياه عن ضرحيهامرته أوأ، "بستانك ت احلسني مدفونة  بن خولة

،  يلتفـت لألمــر ولكـن الرجـل مل  ، "ن امليـاه تـؤذيين  حـول السـاقية عـن قـربي أل    : "لـه 
وهرع عندها لالتصال  فأنتبه الرجل من النوم فزعاً، ثانية وثالثة ورابعة فجاءته   الرؤيا

فذهب النقيـب مـع جمموعـة     ،عليه الرؤيا بنقيب السادة آل مرتضى   بعلبك وقص
ونقلـوا  ، كان واحتفروا وإذا هبم إمام قرب حيوي طفلة مـا تـزال طريـة   املمن األهايل إىل 
وإىل يومنا هذا   ، )٣(عن جمرى الساقية وبنوا قبة صغرية للداللة عليه جسدها بعيداً

إال أن ، وقــد شــاهدناه )u(قــرب خولــة بنــت احلســني بعلبــك هلــا قــرب يــزار قيــل إنــه 
فمـن قـال إن لـه    ، صادر اليت بني أيدينا مل تذكر لإلمام احلسني ابنـة امسهـا خولـة   امل

  . )٥(وقيل ثالثة وهم زينب وسكينة وفاطمة، )٤(ابنتان
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تزوجهـا أبـو عبـد ا حممـد     ، )١(أم اخلري بنت أمحد بن الفضل األفطسي-٣٥٩
اني بن أبي علي أمحد بن حممد ششديو بن احلسني بن عيسى بـن حممـد البطحـ   ا
، )u(بن القاسم بن احلسن بن زيـد بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب         ا

كـان عـم زوجهـا احلسـني األكـرب بـن حممـد ششـديو         ، )٢(وأجنبت له أبو علي احلسـني 
الذي يروي عن أمحد بن  )٣(حممد بن عبد ا بن إبراهيم بن ثابت  للنسابة معاصراً
كانت من أبناء النصـف الثـاني مـن القـرن      ح أهنافالراج، هـ٢٤١املتوفى سنة  )٤(حنبل
 . اهلجري الثالث

وامسهــا ، )u(أم اخلــري بنــت احلســن الســبط بــن علــي بــن أبــي طالــب   -٣٦٠
بشر بنت أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسـرية بـن عمـرية     أمأمها ، )٥(رملة
أم بشـر   فيما ذكر الشيخ املفيد أن بنـات احلسـن السـبط مـن    ، )٦(ة األنصارييبن عطا

 هنأم احلسني احلسن وأم ،   بشـر ومل يكـن بينـهن كما أنه ذكر بقيه بناته من غري أم 
  اخلــري قـال  بنـت تــدعى بـأم : وفاطمـة  هــناهــأم أم   إسـحاق بنــت طلحـة بــن عبيــد ا 

وعليـه فرمبـا   ، )٧(سـلمة ورقيـة أمهـات أوالد شـتى     وفاطمـة وأم ، عبد ا وأم، التيمي
وهي مـن أبنـاء القـرن النصـف الثـاني مـن القـرن        ، واحدة منهنلكنية تكون أم اخلري 
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 . )١(هـ٤٩تو  سنة  )u(السبط األول اهلجري ألن أباها اإلمام احلسن
٣٦١-احلســن اخلــري  أم ــاقر  وقيــل أم بــن علــي زيــن   بنــت عبــد ا بــن اإلمــام الب

وقــد  شــكك الشبســرتي  ، )٢()u(العابــدين بــن احلســني بــن علــي بــن أبــي طالــب   
لإلمام البـاقر عليـه السـالم باسـم      علماء النسب مل يذكروا ولداً نإ: "بوجودها إذ قال

إذ أن كتب األنساب أشارت إىل أن من بني أوالد ، ولعل هذا وهم منه، )٣("عبد ا
ه ، باسم عبد ا ولداً )u(اإلمام الباقر أبـي  بـن  حممـد  بـن  القاسـم  بنـت  فروةوأم 

: الشيخ عباس القمي   منتهى اآلمال قال رباطي عنونقل الز، )٤()t(الصديق بكر
، )٥("اخلرييــة هنــاك ينتســبون إليهــا  واملكنــون بــأم، أعقبــت وذريتــها   املدينــة املنــورة"

وعلى ما يبدو أن ، )٦(ها األمني من املعاصرين لإلمام الصادق علية السالموكذلك عد
الـيت سـيأتي   احلسـن   مصـحف أ االلتباس الذي وقـع فيـه بعـض البـاحثني يرجـع إىل ت     

  . وهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، اخلري بأمذكرها 
عـد ابـن سـعد بنـات اإلمـام      ، )٧()u(أم اخلري بنت علي بـن أبـي طالـب   -٣٦٢

 ورملـة احلسـن   ورقيـة وأم  كلثـوم الكـربى   زينـب الكـربى وأم  وهـن   اًمثانية عشر بنتعلي 
ورملةالصغرى  هانئ وميمونة وزينب الكربى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة  الصغرى وأم

بينمـا ذكـر ابـن    ، )٨(جعفـر ومجانـة ونفيسـة    سلمة وأم الكرام وأم وخدجية وأموأمامة 
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فقط ومل يذكر بينهن رملة الكربى ورملة الصغرى وأم هانئ  اًقتيبة إهنن ستة عشر بنت
 الفيما ذكرهـا كـ  ، دمل يذكرها ابن سع، )١(بينما أشار إىل وجود بنت تدعى أم أبيها

إن أمهـا أم ولـد    :وذكرها أيضاً ابن الطقطقـي وقـال  ، )٢(ابن أبي احلديدوابن قتيبة  من
سـبعة عشـر ومل يكـن بينـهن بنـت      أما الطربي فعـدهن  ، )٣(وإهنا مل تربز أي مل تتزوج

 وأيضاً ومل تكن بينهن بنت تدعى، اًبنت )٥(وعدهن الكو  تسع عشر، )٤(باسم أم اخلري
إن : قالواليت ذكرها ابن الطقطقي ، )٦(عبد ا أمأم اخلري ولكن أضاف هلن   تدعى

 هـا أمكمـا أشــار إىل وجـود بنــتني تســمتا   ، )٧(ولــد كمـا أهنــا مل تـربز أي مل تتــزوج   أم
بينما ذكر ابن سـعد فاطمـة فقـط كمـا ذكـر بنـت       ، )٨(بفاطمة وهن الكربى والصغرى

 إن فاطمة الكـربى تكنـى بـأم   : ولكن األخري قال، تكنى بأم احلسن مل يذكرها الكو 
فـذكرها ابـن سـعد أم    ، رمبا تكون هي ذاهتا ولكن وقـع تصـحيف   الكـين   ، احلسني

كما افرد حمـب الـدين الطـربي عنـوان حتـت      ، احلسني احلسن بينما ذكرها الكو  أم
تكـن   مل وأيضـاً ، وعـدهن مثانيـة عشـر    )u(من أوالد اإلمام علـي ) ذكر اإلناث(اسم

الـيت أشـار إليهـا أيضـاً     ، )٩(فيهن بنت تدعى أم اخلري إالّ أنه أضاف بنتا تسـمى تقيـة  
واالخـتالف   العـدد رمبـا يرجـع إىل     ، ورمبا تكون تصحيف السـم نفيسـة  ، )١٠(اإلربلي

ان مثلمـا وقـع لزينـب الصـغرى     تـ هنمـا اثن فيعتقـد الـبعض أ  ، اخللط بني االسم وكنيتـه 
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كناها الرسولواليت )١(كلثوم املكناة أم  كلثوم  بأمهـا قربو كلثـوم  لشبهها بابنته أم 
اة  وكذلك ، )٢(كلثوم الست أميعرف بقرب  مجانة املكنـوذات األمـر وقـع   ، )٣(جعفـر  أم

 ةفاختمع و، )٥(وقيل إن أم الكرام هي نفيسة، )٤(كلثوم الصغرى وامسها نفيسة أممع 
هي كنيه إلحـدى البنـات املـار ذكـرهن     ورمبا كانت أم اخلري ، )٦(هاني أماملكناة  ةفاخت
اة بنـت   من زوجته) u(اإلمام علي ورمبا تكون هي بنت، أعاله ي ح القـيس   امـرئ م

 ليم من كلبابن عديهلكت وهي جاريـة  واليت ، بن أوس بن جابر بن كعب بن ع
وه : من أخوالك؟ فتقول" :فيقال هلا صغرية املسجد وهي  وكانت خترج إىل، مل تربز
هـي أم يعلــي بنــت  : ومل يـذكر امسهــا ســوى ابـن الطقطقــي قــال  ، )٧("ى كلبــاًوه تعنـ 
اليت مل جند هلـا   )٩(بنت تدعى هند )u(كما ذكر البعض أن لإلمام علي، )٨(علي

وهــي مــن أبنــاء القــرن األول اهلجــري ألن أباهــا ، ذكــر   املصــادر الــيت ذكــرت بناتــه
  . )١٠(هـ٤٠اإلمام علي تو  سنة 

بن  بن القاسم بن احلسن يند بن عيسى بن حممد البطحاحممدرة بنت -٣٦٣
كـان عمهـا   ، )١١(تزوجهـا ابـن املـرعش   ، )u(زيد بن احلسن بن علي بن أبي طالـب 
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علي النقيب بن عيسـى بـن حممـد البطحـاني مصـاحباً للـداعي الصـغري حممـد بـن          
اء فـالراجح أهنـا كانـت مـن أبنـ     ، )٢(هـ٣١٦الذي قتل سنة  )١(القاسم بن احلسن العلوي

 . القرن الرابع اهلجري
دليلة بنت أبي حممد القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إمساعيـل بـن   -٣٦٤

، )u(إبراهيم الغمر بن احلسن املثنى بن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب       
والرس الذي نسب إليه القاسم هي أرض اشـرتاها وراء جبـل أسـود بـالقرب مـن ذي      

مل تشـر املصـادر   ، )٣(رة وعاش هبـا مـع ولـده حتـى وفاتـه     املنو احلليفة بينها وبني املدينة
كان أبوها القاسم الرسي صاحب تصانيف ومشهور بالزهد ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا

  جبـل الـرس سـنة     وتـو  خمتفيـاً  ، والورع خرج يـدعو إىل الرضـا مـن آل حممـد    
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤(هـ٢٤٦

ل بن منصور بن مفضل ن املرتضى بندمهاء بنت حييى -٣٦٥  حجـاج  بن مفضّ
اسم بن حييى بن علي بنا ف بن القَ وسور حييى بن الداعي ير  أَمحـد  بن املنص اصـ الن 
ين  بن اهلادي حييى بنا م  بـن  احلُسـ اسـ  بـن  إبـراهيم  بـن  إمساعيـل  بـن  إبـراهيم  بـن  القَ

الـب  أَبـى  بـن  علي بن احلسن بن احلسن يمن تزوجـت السـيد   لـ مـن أهـل ا  ، )u(طَ
فة يكانـت الشـر  ، حممد بـن أبـي الفضـائل وهلـا منـه ولـد امسـه إدريـس بـن حممـد          

وهلـا  ، ملة فاضـلة أخـذت العلـم عـن أخيهـا اإلمـام املهـدي أمحـد بـن حييـى          ادمهاء ع
وكتاب شـرح ملنظومـة الكـو     ، مصنفات منها كتاب شرح األزهار   أربعة جملدات

 )٥(ودرست الطالب   مدينة ثال، كتاب شرح ملختصر املنتهىو،   الفقه والفرائض
  : قالت، منه   مدح كتاب أخيها األزهار، وهلا شعر، حتى وفاهتا
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اني إىل سنة ومل يشر الشوك، )١(ربها هناك مشهور عليه قبةتوقيت   مدينة ثال وق  
نـاء  فهـي مـن أب  ، )٢(هــ ٨٠١ولكن أخاها املهدي أمحد بن حييى تو  سنة ، سنة وفاهتا

    . اهلجري النصف الثاني من القرن التاسع
بـن  احملـض  بـن عبـد ا    صاحل بـن عبـد ا بـن موسـى اجلـون     ذلفاء بنت -٣٦٦
مل تشـر املصـادر   ، )٣()u(سبط بن علـي بـن أبـي طالـب    ال بن احلسناملثنى احلسن 

اخلليفــة أيــام  كــان أخوهــا حممــد بــن صــاحل قــد خــرج ، الــيت بــني أيــدينا إىل حاهلــا
فسجنه وكان شـاعراً فامتـدح املتوكـل بقصـائد وهـو        ) هـ٢٤٧-٢٣٢(العباسي املتوكل
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤(السجن

حمـب الـدين حممـد بـن كـريم الـدين عبـد الكـريم بـن داود بـن           راضية بنـت  - ٣٦٧
سليمان بن حممد بن داود بن عبد احلافظ بن أبي الوفـاء حممـد بـن يوسـف بـن بـدران       

بن حممد بن حممد بن زيد بن حسـن   بن يعقوب بن مطر بن السيد زكي الدين ساملا
ين بـن احلسـني   بن السيد عـريض املرتضـى األكـرب بـن زيـد الشـهيد بـن علـي زيـن العابـد          ا

شـرف الـدين بـن زيـن العابـدين بـن عـالء        زوجـة  ، )u(بن علي بن أبي طالـب السبط 
 ولد ببيت املقدس وهبـا نشـأ وقـرأ شـيئاً    ، وأجنب منها ابنه احلسني الدين املقدسي احلنفي

سـافر  ثـم  ، على حتصيل العلم واملعارففيها مصر واقبل ومن املبادئ ثم ارحتل إىل دمشق 
مصـر وتوجـه منـها     عـاد إىل  ثـم  ذ من علمائها الشيء الكثري من العلوم وأخإىل احلرمني 

مصـر مـع بعـض     رجـع إىل ثـم   تعلـم لغتـهم   ومـن علمائهـا   األكابر فيها الروم وعاشر  لدولة
نافذ الكلمـة مسـموع املقـال    وكان ، اإلشرافتوىل نقابة السادة هـ و ١١٧٢أمراء الدولة سنة 
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األجـل  بالشفاعة عند أرباب الدولة حتى وافاه  الًحسن وصار مرجع اخلواص والعوام مقبو
   .فهي من أبناء القرن الثاني عشر اهلجري ،)١(هـ١١٩٥سنة 

بن حممد بن حييـى بـن عبـد ا احملـض     أم رزين بنت سليمان بن أمحد -٣٦٨
مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٢()u(بن علي بن أبـي طالـب   بن احلسن بن احلسنا

ن أبنــاء عمهــا عيســى وإبــراهيم وأمحــد وصــاحلاً بنــو حييــى بــن  كــا، أيــدينا إىل حاهلــا
أمحد بن حممد بن حييى بن عبد ا احملـض قـد قـبض علـيهم ابـن أبـي السـاج          

فالراجح أهنا مـن  ، )٤(هـ٢٧١وملا كان ابن أبي الساج   احلجاز سنة ، )٣(املدينة وقتلهم
 . أبناء القرن الثالث اهلجري

معد بن إمساعيل بن حممد بـن  لدين ا  املعز لفاطمياخلليفة ا رشيدة بنت- ٣٦٩
املهدي بن حممد احلبيب بن جعفر املصدق بن حممـد املكتـوم بـن إمساعيـل      عبيد ا

خلفت ، )u(بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين علي بن أبي طالبا
هلـا   خـزائن    ما قيمته ألف ألف وسبعمائة ألف دينـار ومـن مجلـة مـا وجـد      بعد موهتا

كسوهتا ثالثون ألف ثوب خـز واثنـا عشـر ألفـا مـن الثيـاب املصـمتة ألوانـا ومائـة قطرميـز           
وكانت مـع   ،)٦(ومن النقد ما يقرب من مليون ونصف من العملة الذهبية، )٥(مملوءة كافوراً

 . )٧(هـ٤٤٢توفيت سنة ، ذلك تأكل من غزهلا ال من مال السلطان
علـى بـن حممـد بـن     بـن   النسابةحممد الغنائم  يبأبنت  ست الدار رفيعة-٣٧٠

بن علي بن حممـد الصـو  بـن حييـى بـن عبـد ا        أمحد الضرير بن حممد ملقطه
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ت ( مل يذكر العمـري  ،)١()u(بن حممد بن عمر األطرف بن علي بن أبي طالبا
 . فهي من أبناء القرن اخلامس اهلجري، وهي أخته، حاهلا) هـ٤٥٩  حدود سنة 

بنت إبراهيم الغمر بن احلسن املثنى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن        رقية-٣٧١
تو  أبوها إبراهيم الغمر   حبس اخلليفة أبـي  ، )٣(أمها أم ولد، )٢()u(أبي طالب

وهي من أبناء ، ومل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٤(هـ١٤٥جعفر املنصور سنة 
 .القرن الثاني اهلجري

بـن زيـد    ذي الدمعة بن عمر بن حييى بن احلسني احملدث أمحدرقية بنت -٣٧٢
مل تشـر  ، )٥()u(بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب   زين العابدينعلي بن ا

كان أخوها احلسني النسابة بن أمحد احملدث أول ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
فهـي مـن   ، )٦(هــ ٢٥١نقيب ويل على سائر الطالبيني رحل من احلجاز إىل العراق سنة 

 . أبناء القرن الثالث اهلجري
رقيــة بنــت أمحــد بــن عبيــدا بــن العبــاس بــن احلســن بــن عبيــدا بــن     -٣٧٣

وأمها كلثوم بنت جعفر بن صاحل بن معاوية ، )u(العباس بن علي بن أبي طالب
دا كان عمهـا عبـ  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٧(بن عبدا اجلوادا
فـالراجح  ، )هــ ٢١٨-١٩٨( )٨(بن عبيدا بن احلسن معاصراً للخليفـة املـأمون العباسـي   ا

 . أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري
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رقية بنت أمحد بن هارون بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد -٣٧٤
 مل، )١()u(الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  

سـنة  ) u(ها اإلمـام موسـى الكـاظم   تـو  جـد  ، تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(هـ١٨٣

بـن   األخيضـر بـن حممـد   ملك اليمامة يوسف رقية بنت إدريس األكرب بن -٣٧٥
علـي بـن أبـي    موسى اجلون بن عبد ا بن احلسن بن احلسن بن  بن إبراهيميوسف بن 

إال أن ابـن خلـدون أشـار إىل    ، مل تذكر املصادر اليت بـني أيـدينا حاهلـا   ، )٣()u(طالب
، فلما تو  ملك بعده ابنه يوسف، هـ٢٥٢ملك اليمامة سنة ) هاجد(أن حممد األخيضر

فيمــا ذكــر أبــو الفــرج األصــفهاني أن الــذي قتــل بــين  ، )٤(قــال ثــم غلــب علــيهم القرامطــة
وملــا كانـت وفـاة أبــي سـعيد اجلنـابي ســنة     ، )٥(يد اجلنـابي القرمطـي  األخيضـر هـو أبـو ســع   

ن رقيـة  ليه فإوع، فهذا يعين أن القضاء على بين األخيضر كان قبل هذا التاريخ، )٦(هـ٣٠١
   .بنت إدريس األخيضر رمبا كانت من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة

ق بـن حممـد بـن    الصـاد بـن جعفـر    الكـاظم   رقية بنت إسحاق بن موسى-٣٧٦
 هـ٣١٠سنة  عاشت إىل، )u(علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أبي طالب

 . ومل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٧(فدفنت ببغداد وماتت
زيـن  علـي  بـن  البـاهر  بـن عبـد ا    األرقـط بـن حممـد    رقية بنت إمساعيل-٣٧٧

مل تشـر املصـادر الـيت    ، )٨()u(لـب بن علي بن أبي طاالسبط العابدين بن احلسني 
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إذ خـرج مــع أبــي الســرايا    ، )١(هـــ١٩٩ســنة أبوهـا حيــاً  كــان ، بـني أيــدينا إىل حاهلــا 
  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٢(خالفة املأمون العباسي

ــن الســـبط بـــن أبـــي          -٣٧٨ ــن احلســـن املثنـــى بـــن احلسـ ــة بنـــت جعفـــر بـ رقيـ
حـبس اخلليفـة املنصـور    ، ر اليت بني أيدينا إىل حاهلامل تشر املصاد، )٣()u(طالب

، )٤(هــ ١٤٥العباسي أبوها جعفر بن احلسن بعـد ثـورة حممـد ذي الـنفس الزكيـة سـنة       
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثاني اهلجري

بـن حممـد البـاقر     رقية بنت جعفر بن حممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق- ٣٧٩
 محـد تزوجها أ، )u(حلسني السبط بن علي بن أبي طالببن علي زين العابدين بن اا
وأجنبت له ، بن حممد بن عبد ا الباهربن إمساعيل  بن حممد بن إمساعيل اخلداعا

وقـد ثـار ابنـها    ، وحممـد ، وأمحـد القمـي  ، وعبد ا املصري، جعفر واحلسني الكوكيب
فـاهنزم وتغيـب ومـات    ، السـلطة ه تـ حاربومبصـر   ـ هـ ٢٥٢ املصري أيام املسـتعني سـنة  عبد ا
احلسني الكـوكيب  وكذلك ثار ابنها ، سنة ال يعرف قربه وهو ابن مخس ومخسني متغيباً

  قتـل  واهنـزم  مـا   نفسـرعا ، ولكـن مل تـدم سـيطرته   ، وزجنان، وأهبر، فغلب على قزوين
  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(طربستان
ر بن علي زين العابدين بن احلسني الباقبن حممد الصادق جعفر رقية بنت -٣٨٠
تو  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٦()u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

فهــي مــن أبنــاء القــرن الثــاني ، هـــ١٤٨ســنة  )u(تــو  أبوهــا اإلمــام جعفــر الصــادق
 . اهلجري
بــن  املثنــىاحلسـن  بــن احملــض بــن عبـد ا   إبــراهيماحلســن بـن  رقيـة بنــت  -٣٨١
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بن  األشرت احلسن بن عبد اتزوجها ، )u(سبط بن علي بن أبي طالباحلسن ال
-١٥٨(كان أبوها إبراهيم حيـاً أيـام اخلليفـة املهـدي العباسـي     ، )١(النفس الزكية حممد
 . فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، )٢(وطلب األمان منه )هـ١٦٩

نى بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي   رقية بنت احلسن املثلث بن احلسن املث- ٣٨٢
وأمها ذبيحة بنت حممد بن عبـد ا بـن عبـد ا بـن أبـي أميـة بـن        ، )u(طالب

تـــو  أبوهـــا   حـــبس املنصـــور    ، املغـــرية بـــن عبـــد ا بـــن عمـــرو بـــن خمـــزوم      
ومل تشر املصـادر الـيت   ، فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٤(هـ١٤٥سنة )٣(العباسي

  .إىل حاهلابني أيدينا 
، )٥()u(رقية بنت احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي طالـب   - ٣٨٣

تــو  إخوهتــا احلســن وعبــد ا وإبــراهيم   ســجن اخلليفــة املنصــور        ، )٦(أمهــا أم ولــد 
   . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )هـ١٥٨- ١٣٦( )٧(العباسي
بد بن احلسن املثلث بن احلسـن املثنـى   رقية بنت احلسن املكفوف بن علي العا- ٣٨٤

وأمها سكينة بنت زيد بـن سـلمة بـن    ، )u(بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالبا
قتـل عمهـا احلسـني بـن علـي بـن       ، مل تذكر املصادر اليت بني أيـدينا حاهلـا  ، )٨(اهلامشية

مـن القـرن    فالراجح أهنا من أبنـاء النصـف الثـاني   ، )٩(هـ١٦٩احلسن املثلث مبوقعة فخ سنة 
   . الثاني اهلجري
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أمها عاصمة بنت ، )u(رقية بنت احلسن السبط بن علي بن أبي طالب-٣٨٥
بـن العبـاس بـن علـي      عبيد ا هاتزوج، )١(هند بن أبي هالة بنت خال اإلمام احلسن

وذكر العمري أهنا تزوجت من عمـرو بـن املنـذر بـن الـزبري      ، )٢()u(بن أبي طالبا
أشار ابن حبيب إىل أن عمرو بن املنذر بن الزبري كانت عنـده أم   فيما، )٣(بن العواما

وهي من أبناء القرن األول اهلجري ألن أباها احلسن ، )٤(أم سلمة بنت احلسن السبط
  .هـ٤٩احلسن السبط تو  سنة

إسـحاق   أمهـا أمu( ، (رقية بنت احلسني السبط بن علي بن أبي طالب-٣٨٦
حضـرت  ، للـهجرة باملدينـة املنـورة    ٥٨يـل وق ٥٧ولـدت سـنة  ، بن عبيد ا بنت طلحة

أن تسـكن األُسـارى   خربـة مـن     بـن معاويـة   أمر يزيد  و  الشام، رقية واقعة كربالء
أيـن أبـي احلسـني ؟    : و  ليلة من الليايل قامت رقية فزعة من نومهـا وقالـت  ، خربات

ي رأيته الساعة   املنام مضطرباً شديداً ا مسعـن النسـاء بكـني   ، فإنّ كـى معهـن   وب فلم
فانتبـه مـن نومـه    ووصـل أصـواهتن إىل يزيـد    ، وارتفـع العويـل والبكـاء   ، سائر األطفـال 

فجـاءوا بـالرأس   ، فأمر أن يذهبوا إليهـا بـرأس أبيهـا   ، ما اخلرب؟ فأخربوه بالواقعة: وقال
ــا كشـفت الغطـاء رأت الــرأس   ، فوضـع بـني يـديها   ، الشـريف إليهـا مغطّـى مبنــديل    فلم

بك بدمائك؟ يا أبتاه من الـذي قطـع وريـدك؟     يا أبتاه" :الشريف نادت من الذي خضّ
ي؟ يا أبتاه من بقي بعدك نرجوه؟ يا أبتاه من  ن الذي أيتمين على صغر سنيا أبتاه م

ى تكرب وبكـت بكـاء شـديداً    ، ثم إنّها وضعت فمها على فمه الشـريف ، "لليتيمة حتّ
ا حركوهـا وجـدوها قـد فارقـت رو     ، حتّـى غشـي عليهـا    فعلـى البكـاء   ، حهـا احليـاة  فلمـ

  اخلامس  وكان ذلك فلم ير ذلك اليوم إالّ باك وباكية، واستجدوا العزاء، والنحيب
 . )٥(وقربها معروف يزار، ودفنت بقرب املسجد األموي، هـ مبدينة دمشق ٦١من صفر
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 سـب إليهـا قـرب ومشـهد مـزور مبحلـة العمـارة مـن         نُ: "وذكرها حمسن األمني قـائال
جـدده املــريزا علــي أصــغر خـان وزيــر الصــدراة   إيــران   ، بصــحته  أعلــما، دمشـق 
  :"وقد أرخت ذلك بتاريخ منقوش فوق الباب أقول فيه من أبياتهـ  ١٣٢٣عام

  
  

    
    

  
    

ــيت   ، ابنــة امسهــا رقيــة ) u(بــني أيــدينا أن لإلمــام احلســني  ومل يــرد   املصــادر ال
ــال    ــارعي قـ ــإن الشـ ــق فـ ــهد دمشـ ــوص مشـ ــي      :وخبصـ ــن أبـ ــي بـ ــة بنـــت علـ ــرب رقيـ ــه قـ إنـ

: بنتــان مهــا) u(وقــد أشــارت املصــادر أن لإلمــام احلســني بــن علــي   ،)٢()u(طالــب
القـيس وفاطمـة أمهـا أم إسـحاق بنـت طلحـة بـن عبيـد          امـرئ سكينة وأمها الرباب بنـت  

٣(ا( ،زينب وسكينة وفاطمة: فيما أشارت رواية أن له من البنات ثالث هن)ومل يرد ، )٤
  .ذكر رقية
رقية بنت محزة بن علي بن احملسن بن أبي احلسني حممد األكرب بن أمحـد  - ٣٨٧

بن احلسـني السـبط    زين العابدين بن علي )٥(السكني بن جعفر بن حممد بن زيد الشهيد
مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل     ، من أهل بغداد، )٦()u(بن علي بن أبي طالبا

كان ابن عم جدها محزة األكرب بن حممـد بـن أمحـد السـكني معاصـراً للشـيخ       ، حاهلا
    .فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، هـ٣٢٩املتو  سنة، )٧(الكليين
عابـدين بـن   رقية بنت زيد بن احلسن األفطس بن علي األطهر بـن علـي زيـن ال   - ٣٨٨
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ــي طالــب    ــن أب ــن علــي ب ــن     ، )u(احلســني ب ــن القاســم ب ــا بركــة بنــت حممــد ب وأمه
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا      ، )١()u(بن علي بن أبي طالـب ) ابن احلنفية(حممد

فيمـا قُتـل   ، )٢(هـ١٦٩ قُتل عمها عبد ا بن احلسن األفطس   وقعة فخ سنة، إىل حاهلا
بـن احلسـن األفطـس علـى يـد جعفـر الربمكـي   خالفـة          عمها اآلخـر احلسـن املكفـوف   

  .فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، )٣(الرشيد العباسي
 بـن إبـراهيم    )٤(بن عبد ا بن احلسن األزرق رقية بنت سليمان بن إبراهيم-٣٨٩

ي بـن علـي بـن أبـ    السـبط   بن عبد ا احملـض بـن احلسـن بـن احلسـن      يقتيل بامخر
مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٥(من أهل ينبوع مـن قـرى املدينـة املنـورة    ، )u(طالب

كان جدها احلسن بن إبراهيم بن عبد ا احملض معاصـراً للخليفـة   ، أيدينا إىل حاهلا
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦()هـ١٦٩-١٥٨(املهدي العباسي

بـن  املثنـى  بن احلسن املثلث بن احلسن  العابد يعلرقية بنت عبد الرمحن بن - ٣٩٠
ــني أيــدينا  ، )٧()u(بــن علــي بــن أبــي طالــب الســبط احلســن  ــيت ب ــذكر املصــادر ال مل ت
كان عمها احلسني بن علـي بـن احلسـن املثلـث ثـار   مكـة أيـام اخلليفـة اهلـادي          ، حاهلا

ي من القرن الثـاني  فالراجح أهنا من أبناء النصف الثان، )٨(هـ١٦٩العباسي وقتل بفخ سنة 
 .اهلجري
رقية بنت عبد ا بن احلسن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي         -٣٩١
هند بنت أبي عبيدة بن عبد ا بن زمعة بن األسود بن املطلـب  أمها ، )u(طالب

املثنـى بـن   سـن  احلإسحاق بن إبراهيم بن  تزوجها، بن أسد بن عبد العزى بن قصي
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 )٢(وأجنبت له عبد ا امللقب باجلدي، )١()u(بن أبي طالباحلسن السبط بن علي 
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٣(هـ١٦٩قتل بفخ سنة  )٢(باجلدي
رقية بنت عبد ا بن عبد ا بن احلسني األصغر بن علـي زيـن العابـدين بـن     - ٣٩٢

تزوجهـا علـي بـن حممـد العقيقـي بـن       ، )u(احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب     
كـان عمهـا   ، )٤(وأجنبت له حييـى قاضـي جرجـان   ، بن عبد ا بن احلسني األصغرجعفر 

) هــ ٢٢٧- ٢١٨( القاسم بن عبد ا بن احلسني األصغر معاصراً للخليفة املعتصم العباسـي 
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(وأراده لبس السواد فأبى

بـن حممـد البـاقر    بن جعفر الصادق  الكاظمموسى عبد ا بن رقية بنت -٣٩٣
مل تذكر ، )٦()u(بن علي بن أبي طالب السبطعلي زين العابدين بن احلسني  بنا

ــدينا حاهلــا    ــني أي ــيت ب ــو  جــد ، املصــادر ال ــام موســى الكــاظم  ت ســنة  )u(ها اإلم
   . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٧(هـ١٨٣

بـن علـي   البـاقر  بن حممد الصادق جعفر  علي بن إمساعيل بنرقية بنت -٣٩٤
وأمهـا فاطمـة بنـت    ، )u(بن علي بـن أبـي طالـب   السبط سني احلبن زين العابدين 

ها إمساعيـل بـن جعفـر الصـادق     وجـد ، )٨()u(عبد ا بـن اإلمـام جعفـر الصـادق    
فهـي مـن أبنـاء القـرن الثــاني     ، هــ ١٤٨الـذي تـو  سـنة     )٩(تـو    حيـاة أبيـه الصـادق    

  . اهلجري
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بـن  السـبط  بـن احلسـن   املثنـى  بن احلسن املثلث علي بن احلسن رقية بنت -٣٩٥
وهـي مــن أعـالم القــرن الثـاني للــهجرة إذ قتـل أخوهــا     ، )u(علـي بــن أبـي طالــب  

 . )٢(هـ١٦٩يوم الرتوية سنة  )١(احلسني بفخ
األصغر بن علي زين العابـدين   بن علي احلسن األفطسرقية بنت علي بن -٣٩٦

يدينا مل تشر املصادر اليت بني أ، )٣()u(بن علي بن أبي طالبط السبسني احلبن ا
 اخلليفــة هــارون الرشــيد قُتــل أبوهــا علــي بــن احلســن األفطــس علــى يــد    ، إىل حاهلــا
 . فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، )هـ١٩٣-١٧٠()٤(العباسي
بــن أبــي  رقيــة بنــت علــي زيــن العابــدين بــن احلســني الســبط بــن علــي          -٣٩٧
تـو  أبوهـا اإلمـام علـي     ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٥()u(طالب

 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية األوىل ،)٦(هـ٩٥زين العابدين سنة 
ولكن الزبريي وابن ، )٧(ولد أم وأمها، )u(رقية بنت علي بن أبي طالب-٣٩٨

األطـرف هـي أم حبيـب وامسهـا الصـهباء      وابن طباطبا ذكرا أن أمها وأم أخيها عمـر  
بنت ربيعة بن جبري بن العبد بن علقمة بن احلـارث بـن عتبـة بـن سـعد بـن زهـري بـن         

وتوأمـة عمـر بـن علـي عـدها ابـن فنـدق        ، )١(وأضـاف الـزبريي أهنمـا توأمـان    ، )٨(جشم
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وأجنبت هلا عبد  مسلم بن عقيل بن أبي طالبتزوجها ، )٢(واإلربلي هي رقية الكربى
وهـو   أصـابه سـهم  ب حيـث رمـاه   الصدائي   معركـة الطـف   قتله عمرو بن صبيحو ا

وقال ابن فندق إن ملسلم بن عقيل ، )٣(واضع يده على جبينه فأثبته   راحته وجبهته
بـن أبـي    الذي تزوجهـا سـليمان بـن عقيـل     إن :وقيل، )٤(عبد ا وعلي وحممد: منها
    هي من أبناء القرن األول اهلجريو، )٥(طالب

بـن احلسـن املثنـى بـن      بن احلسن بن جعفـر السيلق علي بن حممد رقية بنت - ٣٩٩
ه   )٧(بـابن احملمديـة  يعـرف أبوهـا   ، )٦()u(احلسن السبط بن أبي طالـب  فاطمـة   نسـبة ألمـ

مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، )٨()احلنفية بن(بنت حممد بن القاسم بن حممد
لـذي  ا، )٩()u(الصادقاإلمام جعفر من أصحاب  ها احلسن بن جعفركان جد، حاهلا

وخرج ، )١٢(هـ١٦٩اليت حدثت سنة  )١١(ومل حيضر موقعة فخ، )١٠(هـ١٤٨كانت وفاته   سنة 
هـ فوجه إليه احلسن بن سـهل  ١٩٩ها حممد السليق مع حممد بن الصادق مبكة سنة جد

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري ) ١٣(جيشاً هزمه
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بـن علـي    األطـرف بنت عمر بن علي بن عبيد ا بن حممد بن عمـر   قيةر-٤٠٠
زيـن  علي بن  األصغرالقاسم بن عبد ا بن احلسني تزوجها ، )u(بن أبي طالبا

وأجنبت له علي عاش   ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط سني احلالعابدين بن 
األصغر بن زين  وجها احلسنيكان جد ز، )١(نسبه هلا بنو العمرية: الكوفة  يقال لولده
فلعلــها ، )هـــ ١٤٨ت()٢(حيــدث عــن اإلمــام جعفــر الصــادق  )u(زيــن العابــدين علــي

 . كانت من أبناء النصف األول القرن الثالث اهلجري
بــن علــي بــن أبــي    ) ابــن احلنفيــة (بنــت عــون بــن علــي بــن حممــد     رقيــة -٤٠١
 مهديــة بنــت عبــد الــرمحن بــن عمــر بــن حممــد بــن مســلمة   وأمهــا ، )u(طالــب

تزوجها عبد ا بن داود بن احلسن املثنى بن احلسـن السـبط بـن علـي     ، )٣(األنصاري
وقـال العمـري   ، )٤(صرمبسجن الوأجنبت له علي الذي مات    )u(بن أبي طالبا

فــالراجح أهنــا مــن أبنــاء النصــف ، )هـــ١٦٩ -١٥٨()٥(مــات   حــبس املهــدي العباســي
  . الثاني من القرن الثاني اهلجري

 السـبط   سنياحلبن علي زين العابدين عيسى بن زيد بن الصغرى بنت  رقية-٤٠٢
كان أبوها ، املصادر اليت بني أيدينا حاهلا رمل تذك، )٦()u(بن علي بن أبي طالبا

وبعـد مقتـل حممـد سـنة     ، أبوها عيسى بن زيد خرج مـع حممـد ذي الـنفس الزكيـة    
يفــة املهــدي   خالفــة اخلل )٧(هـــ١٦٧هـــ تــوارى عيســى بــن زيــد حتــى تــو  ســنة    ١٤٥

 .فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، )هـ١٦٩-١٥٩( )٨(العباسي
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 السـبط   سـني احلبـن  علي زين العابدين عيسى بن زيد بن رقية الكربى بنت -٤٠٣
بن احلسن بـن   جعفر ديباجة تزوجها، )١(ولد أمها أم، )u(بن علي بن أبي طالبا

وأجنبـت لـه حممـد الـذي ثـار   الـري       ، )٢()u(ناإلمام علـي زيـن العابـدي   عمر بن 
مـات فيـه أيـام    حتـى   فلـم يـزل   حبسـه   ، فأخذه عبد ا بن طاهر فحبسه بنيسـابور 

فهـي أبنـاء النصـف األول مـن القـرن      ، هـ٢٤٧املتوفى سنة  )٣(اخلليفة املتوكل العباسي
 . الثالث اهلجري

جعفـر الصـادق    بـن العريضـي  رقية بنت عيسى الرومي بن حممد بـن علـي   -٤٠٤
ــي        ا ــدين بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أب ــن العاب ــاقر بــن علــي زي بــن حممــد الب

تـو  ابـن أخيهـا حييـى بـن      ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٤()u(طالب
فلعلـها كانـت مـن أبنـاء رأس املائـة اهلجريـة       ، )٥(هــ ٣٣٤حييى بن عيسى الرومي سـنة  

  . الثالثة
م الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إمساعيل بن إبراهيم الغمـر  رقية بنت القاس-٤٠٥

والـرس الـذي   ، )u(بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب     ا
نسب إليه القاسم هي أرض اشرتاها وراء جبل أسـود بـالقرب مـن ذي احلليفـة بينـها      

ادر الـيت بـني   مل تشـر املصـ   ،)٦(وعـاش هبـا مـع ولـده حتـى وفاتـه      ، وبني املدينـة املنـورة  
كان أبوها القاسم الرسي صاحب تصـانيف ومشـهور بالزهـد والـورع     ، أيدينا إىل حاهلا

، )٧(هــ ٢٤٦وتو  خمتفياً   جبل الرس سنة ، خرج يدعو إىل الرضا من آل حممد
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري
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علـي بـن أبـي     بـن السـبط  بـن احلسـن    رقية بنت القاسم بن احلسن بـن زيـد  -٤٠٦
عبد ا بن القاسم بن إسحاق بن عبد ا بن جعفر بن أبي تزوجها ، )u(طالب
ها احلسـن بـن زيـد واله اخلليفـة املنصـور      كـان جـد  ، )١(وأجنبت لـه زيـد  ، )u(طالب

 . أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية فلعلها كانت من، )٢(العباسي املدينة
الباقر بـن علـي زيـن    بن حممد الصادق  جعفررقية بنت حممد الديباج بن -٤٠٧

مل تذكر املصـادر الـيت   ، )٣()u(بن علي بن أبي طالبالعابدين بن احلسني السبط 
هــ أيـام اخلليفـة    ٢٠٠مع أبي السـرايا سـنة    حممد الديباج خرج أبوها، بني أيدينا حاهلا

فهـي  ، )٤(املأمون العباسي ثم دعا لنفسه فقبض عليه املأمون وعفـا عنـه وتـو  جبرجـان    
 . من أبناء القرن الثالث اهلجري

رقيــة بنــت حممــد بــن احلســن بــن القاســم الرســى بــن إبــراهيم طباطبــا بــن   -٤٠٨
إمساعيل بن إبراهيم الغمر بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي           

وأمها فاطمة بنت عبد الرمحن بن إبـراهيم بـن عبـد امللـك بـن سـهل       ، )u(طالب
ها وكـان جـد  ، )٥(لرمحن بن عمرو بن سـهيل بـن عمـرو العـامري    بن مسلم بن عبد اا

فلعلــها ، )٦(هــ ٢٤٦القاسـم الرسـي خـرج يـدعو إىل الرضـا مـن آل حممـد وتـو  سـنة          
 . كانت من أبناء رأس املائة الثالثة للهجرة

رقية بنت حممد بن احلسني بن احلسن األعور بن حممد الكابلي بـن عبـد   -٤٠٩
س الزكية بن عبد ا بن احلسن املثنى بن احلسن السـبط  ا األشرت بن حممد النف

مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٧(هـي مـن أهـل الـري    ، )u(بن علي بن أبـي طالـب  ا
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فـالراجح  ، )١(هــ ٢٥١سـنة   طيها احلسن األعور قتله أعراب كان جد، أيدينا إىل حاهلا
 .أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري

بن عبد ا بن احلسـن  إبراهيم ا بن احلسن بن حممد بن عبد رقية بنت -٤١٠
مل تشر املصادر الـيت بـني   ، )٢()u(بن علي بن أبي طالبالسبط بن احلسن املثنى 

وذكر أبو الفرج األصفهاني أن اثنني من أبناء داود بـن إبـراهيم بـن    ، أيدينا إىل حاهلا
موســى   عبــدا بــن احلســن احلســين قتلــهم إدريــس بــن موســى بــن عبــد ا بــن          

ومها ، )٤(هـ أيام اخلليفة املستعني العباسي٢٥٠وكان خروج األخري   سنة ، )٣(احلسين
 . وهذا يعين أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، ومها ابنا عم رقية أعاله

رقية بنت حممد بن عبـد ا املفقـود بـن احلسـن بـن احلسـن املكفـوف بـن         -٤١١
ن العابدين بن احلسـني بـن علـي بـن أبـي      احلسن األفطس بن علي األطهر بن علي زي

ــني أيــدينا إىل حاهلــا  ، )٥()u(طالــب ــيت ب خــرج أبوهــا أمحــد  ، مل تشــر املصــادر ال
وأعقب من وابنه النقيب ، )٧(إىل طربستان وكانت له وقائع هناك مع السامانيني )٦(زبارة

ر طـويال وتـو  سـنة          مـ٨(هــ ٣٦٠النقيب أبي علي حممد بـن أمحـد زبـارة والـذي ع( ،
 .جح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثةفالرا

بــن  األرقــط بــن عبــد ا البــاهر بــن علــي زيــن العابــدين بنــت حممــد رقيــة -٤١٢
مل تشر املصـادر الـيت   ، )٩(أمها أم ولد، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط احلسني 
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ء القـرن  فهـي مـن أبنـا   ، )١(هــ ١٤٨سنة  حممد األرقط أبوها تو ، بني أيدينا إىل حاهلا
 . الثاني اهلجري

رقية بنت حممد الكابلي بن عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكيـة بـن   -٤١٣
مل ، )٢(أمهـا أم ولـد  ، )u(عبد ا بن احلسن بن احلسن بـن علـي بـن أبـي طالـب     

أخاهــا احلسـن األعـور بفيــد    طـي قتــل بنـو  ، تشـر املصـادر الـيت بــني أيـدينا إىل حاهلـا     
 . ن أبناء القرن الثالث اهلجريفهي م، )٣(هـ٢٥١سنة

بـن حممـد    بـن جعفـر الصـادق   رقية بنت حممد األكرب بن علـي العريضـي   -٤١٤
وأمها ، )u(بن أبي طالب بن عليالسبط  احلسني بن زين العابدينالباقر بن علي 

ــد ــدينا إىل حاهلــا    ، )٤(أم ول ــني أي ــيت ب ــ، مل تشــر املصــادر ال ــاة جــد  تكان ــي وف ها عل
وأدرك أبوهـا اإلمـام   ، )٦(هـ٢٥٤املتوفى سنة  )٥()u(مام علي اهلاديالعريضي أيام اإل

وتو  ابن أخيها حييى بن حييى بن حممد بن ، )٨(هـ٢٠٣املتوفى سنة  )٧()u(الرضا
فالراجح أهنـا مـن أبنـاء النصـف الثـاني مـن القـرن        ، )٩(هـ٣٣٩بن علي العريضي سنة 

  . الثالث اهلجري
بن علي بن حممـد بـن عـون بـن علـي       بن علي )١٠(العسلرقية بنت حممد -٤١٥

 )١١(حممدتزوجها حممد بن ، )u(بن علي بن أبي طالب) بن احلنفيةا(بن حممدا
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بن حممـد بـن علـي بـن احلسـني بـن علـي بـن          بن إسحاق املؤمتن بن جعفر الصادقا
ابن بــ وأمحــد كالمهــا يعــرف      ، ابنــان حممــد  وأجنبــت لــه   ، )u(أبــي طالــب  

 املتـوفى ) u(لإلمام علي الرضا حاق املؤمتن معاصراًكان جد زوجها إس، )١(احملمدية
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(هـ٢٠٦سنة 

ــد -٤١٦ بنــت حممــد النســابة بــن علــي بــن حممــد بــن حممــد       رقيــة ســت البل
بن أمحد الضرير بن علي الضرير بن حممد الصو  بن حييى الصـاحل بـن    )٣(ملقطة

أمها مدلل بنت ، )u(مر األطرف بن علي بن أبي طالبعبد ا بن حممد بن ع
، وهـي أختـه  ، حاهلـا ) هــ ٤٥٩ت   حـدود سـنة   (مل يذكر العمري، )٤(محزة العمرية

 . فهي من أبناء القرن اخلامس اهلجري
بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن العريضي رقية بنت حممد بن علي -٤١٧

مل تشــر ، )٥()u(لــي بـن أبــي طالـب  علـي زيـن العابــدين بـن احلســني السـبط بـن ع     
حييــى بــن حممــد بــن علــي وفــاة أخيهــا  تكانــ، املصــادر الــيت بــني أيــدينا إىل حاهلــا

  . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٦(هـ٣٣٤العريضي   املدينة سنة 
وأمهــا ، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــب ) ابــن احلنفيــة(بنــت حممــدرقيــة -٤١٨
ومل تـذكر  ، )٧(بن احلارث بـن عبـد املطلـب    نوفل حلارثا عبد الرمحن بن الشهباء أم

فهي من ، )٨(هـ٨١سنة ) ابن احلنفية(تو  أبوها حممد، املصادر اليت بني أيدينا حاهلا
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 .من أبناء رأس املائة اهلجرية األوىل
بـن   بن القاسم بن احلسن ينحممد بن عيسى بن حممد البطحارقية بنت -٤١٩

مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )١()u(بـي طالـب  بن علي بـن أ السبط زيد بن احلسن 
كان عمها علي النقيب بن عيسـى بـن حممـد البطحـاني مصـاحباً      ، أيدينا إىل حاهلا

، )٣(هــ ٣١٦الـذي قتـل سـنة     )٢(للداعي الصغري حممد بـن القاسـم بـن احلسـن العلـوي     
 .فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري

بـن   إبـراهيم بـن  مامة وملكها بن يوسف األخيضـر  رقية بنت حممد أمري الي-٤٢٠
 يبـن علـي بـن أبــ   الســبط بـن احلسـن   املثنـى  بـن عبـد ا بــن احلسـن     موسـى اجلـون  

خرج أبوها األمري حممد ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٤()u(طالب
وقتل أخوها حممـد بـن حممـد بـن يوسـف األخيضـر       ، )٥(هـ باملدينة ٢٥٠حممد سنة 
فهــي مــن أبنــاء النصــف األول مــن القــرن الرابــع   ، )٦(هـــ٣١٦القرامطــة ســنة  مــن قبــل
 . اهلجري
رقية بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بـن علـي زيـن    -٤٢١

ومل تشر املصـادر الـيت   ، )٧()u(العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
فهـي مـن أبنـاء    ، )٨(هــ ١٨٣الكاظم سـنة   كانت وفاة أبيها اإلمام، بني أيدينا إىل حاهلا

  . رأس املائة اهلجرية الثانية
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رقية بنت موسى اجلون بن عبد ا بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن -٤٢٢
ومل يوضح لنا معنـى  ، )١("كان هلا خطر : "قال العمري، )u(علي بن أبي طالب

، )٢(قطيـع ضـخم مـن اإلبـل     أو أن هلـا ، فرمبا كان قصده أن هلا نفـوذ وقـوة  ، قوله هذا
وأمها أم سلمة بنت حممد بن طلحـة بـن عبـد ا بـن عبـد الـرمحن بـن أبـي بكـر          

تزوجها إمساعيل بن جعفر السيد بن إبراهيم بن حممد بن علي  ، )٣()t(الصديق
، )٤(فولـت لـه حممـد العـامل    ، )u(الزينيب بـن عبـد ا بـن جعفـر بـن أبـي طالـب       

فهي من أبناء ، )٦()هـ١٩٣-١٧٠(وسى اجلون   خالفة الرشيدتو  أبوها م، )٥(وإبراهيم
 . أبناء القرن الثاني اهلجري

رقية بنت حييى بن سليمان بن احلسني بن علي زيـن العابـدين بـن احلسـني     -٤٢٣
تزوجهـا احلسـن بـن    ، مـن أهـل املدينـة املنـورة    ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب

ن علي زين العابدين بن احلسـني بـن   جعفر بن عبيد ا األعرج بن احلسني األصغر ب
ابة ولـه كتـاب   هــ كـان نسـ   ٢١٤سنة  )٧(وأجنبت له أبو احلسني حييى، )u(أبي طالب

وتــو    مكـــة ســـنة  ،   النســب بعنـــوان املعقــبني مـــن ولــد اإلمـــام أمــري املـــؤمنني    
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٨(هـ٢٧٧

بـن  املثنـى  د ا احملض بـن احلسـن   عب صاحب الديلم بنت حييىبنت  رقية-٤٢٤
مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل   ، )٩()u(السبط بن علي بن أبي طالب احلسن
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وبعـد  ، هــ ١٦٩كان أبوها قد خرج مع احلسني بن علي بن احلسن املثلـث سـنة  ، حاهلا
 ثم أعطاه اخلليفة الرشيد العباسي األمان إال أنه، مقتل األخري هرب حييى إىل املشرق

  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٢(هـ١٩٢  سنة )١(قتله   السجن
بـن علـى بـن أبـي     األطرف حييى بن عبد ا بن حممد بن عمر رقية بنت -٤٢٥
-١٧٠(  حـبس اخلليفـة هـارون الرشـيد     حييـى بـن عبـد ا    قتل أبوهـا ، )u(طالب
ومل تذكر املصادر الـيت بـني أيـدينا     ،)٣(وقربه بالكوفة   مسجد السهلة، خنقاً) هـ١٩٣
  . وهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، حاهلا

رقية بنت حييـى بـن القاسـم الرسـي بـن إبـراهيم طباطبـا بـن إمساعيـل بـن           -٤٢٦
وأمهـا أمu( ،  (إبراهيم بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب

ها كـان جـد  ، صـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا     مل تشر امل، )٤(من ساكنة الرملة، ولد
القاسم الرسي صاحب تصانيف ومشهور بالزهد والورع خرج يدعو إىل الرضا مـن آل  

فالراجح أهنا مـن أبنـاء النصـف    ، )٥(هـ٢٤٦حممد وتو  خمتفيا   جبل الرس سنة 
 .الثاني من القرن الثالث اهلجري

وأمهـا أم سـعيد بنـت عـروة      ،)u(رملة الكربى بنت علي بن أبي طالب-٤٢٧
عبد ا بن أبي سفيان بن احلارث بن عبد  اهلياج وأبتزوجها ، )٦(بن مسعود الثقفيةا

كانـــت عنـــد عاصـــم بـــن عمـــر بـــن       فولـــدت لـــه عبـــد الكـــريم وبنتـــاً     ،)٧(املطلـــب
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ثم خلف عليها من بعده معاويـة بـن مـروان بـن احلكـم شـقيق عبـد        ، )١()t(اخلطاب
وهــي مــن أبنــاء القــرن األول اهلجــري ألن أباهــا اإلمــام   ، )٢(يامللــك بــن مــروان األمــو 

 . )٣(هـ٤٠تو  سنة  )u(علي
وهـي مل  ، )٤(أمهـا أم ولـد  ، )u(رملة الصغرى بنت علي بـن أبـي طالـب   -٤٢٨

عبـد ا بـن    الصـلت بـن  هنا تزوجت من ولكن هناك من قال إ، أي مل تتزوج )٥(تربز
 أن الصلت كان متزوجاً من أختها أمامة بينما ذهب آخرون إىل، )٦(نوفل بن احلارث

ورمبـا تزوجهـا بعـد    ، )٧(وولدت له ابنة امسها نفيسة وعاشت معه إىل أن توفيت عنـده 
 )u(وهـي مـن أبنـاء القـرن األول اهلجـري ألن أباهـا اإلمـام علـي        ، وفاة أختها رملة

     . )٨(هـ٤٠تو  سنة 
الباقر بن علـي زيـن    رملة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد-٤٢٩

ومل تشـر املصـادر الـيت    ، )٩()u(العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
فهـي مـن أبنـاء    ، )١٠(هــ ١٨٣كانت وفاة أبيها اإلمام الكاظم سـنة  ، بني أيدينا إىل حاهلا

  . رأس املائة اهلجرية الثانية
احلسـن املثنـى    بن عبد ا احملـض بـن    بنت إبراهيم بن موسى اجلونريطة -٤٣٠
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مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا   ، )١()u(بن علي بن أبي طالبالسبط  بن احلسنا
 )٢(كان أبوها إبراهيم بن موسى اجلـون معاصـراً للخليفـة املـأمون العباسـي     ، إىل حاهلا

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢١٨-١٩٨(
، )u(بن علي بن أبي طالب) احلنفيةابن (ريطة بنت عبد ا بن حممد-٤٣١

تزوجهـا  ، )٣(بـن هاشـم   ها ريطة بنت احلارث بن نوفل بن احلارث بـن عبـد املطلـب   وأم
وأجنبـت   )u(بن علي بن أبـي طالـب  السبط علي بن احلسني زين العابدين زيد بن 
فتجمـع لـه أهلـها حتـى بلــغ     ، بعـد مقتــل أبيـه  اجلوزجـان  الـذي رحـل إىل    )٤(لـه حييـى  
أشـد   همفقاتلو جيشاً )هـ١٢٦-١٢٥( ائة رجل فبعث إليه الوليد بن يزيدمخسمعددهم 
وكـان ذلـك   أيام حتى قتل مجيع أصحاب حييى وبقى هو وحـده فقتـل    ثالثةلالقتال 
رأسه وبعث إىل الوليد بـن يزيـد فبعـث بـه      واجتزوله مثاني عشرة سنة ، )٥(هـ١٢٥سنة 

 شــردمتوه عنــى طــويال : "قالــتف ه ريطــة فنظــرت إليــهإىل املدينــة فجعــل   حجــر أمــ 
عليه وعلى، وأهديتموه إىل قتيال وإياهـا عنـى أبـو     )٦("آبائه بكرة وأصيال صلوات ا

  :بقوله )٧(موىل بين عبس باراألصاحل  يلةمن
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 .وهي من أبناء القرن الثاني اهلجري  
الباقر بن علي زين بن حممد الصادق جعفر ريطة بنت حممد الديباج بن -٤٣٢

مل تذكر املصـادر الـيت   ، )٢()u(بن علي بن أبي طالبالعابدين بن احلسني السبط 
ة هــ أيـام اخلليفـ   ٢٠٠مع أبي السـرايا سـنة    حممد الديباج خرج أبوها، بني أيدينا حاهلا

فهـي  ، )٣(املأمون العباسي ثم دعا لنفسه فقبض عليه املأمون وعفـا عنـه وتـو  جبرجـان    
 . من أبناء القرن الثالث اهلجري

مل تشـر  ، )٤()u(بن علي بن أبـي طالـب  ) ابن احلنفية(ريطة بنت حممد-٤٣٣
بـن علـي بـن أبـي     ) بن احلنفيـة (تو  أبوها حممد، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

 .فهي من أبناء النصف الثاني من القرن األول اهلجري، )٥(هـ٨٢سنة طالب 
بـن   إبـراهيم بن ريطة بنت حممد أمري اليمامة وملكها بن يوسف األخيضر -٤٣٤

بـن علـي بـن    السـبط  بـن احلسـن   املثنـى  بن احلسـن  احملض بن عبد ا  موسى اجلون
خـرج أبوهـا األمـري    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٦()u(أبى طالب

وقتل أخوها حممد بـن حممـد بـن يوسـف األخيضـر      ، )٧(هـ باملدينة ٢٥٠حممد سنة 
فهــي مــن أبنــاء النصــف األول مــن القــرن الرابــع   ، )٨(هـــ٣١٦مــن قبــل القرامطــة ســنة  
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 . اهلجري
بن عبد ا بن احلسن بـن  موسى بن عبد ا بن موسى اجلون ريطة بنت -٤٣٥
وهي ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )u(طالببن علي بن أبي  احلسن

سـنة  موسـى بـن عبـد ا     أخوها إبراهيم بن تلقُ من أبناء القرن الثالث اهلجري إذ 
 . )١(من قبل عامل اخلليفة املهتدي العباسي على املدينة املنورة هـ٢٥٦

 هيمإبرابن يوسف بن  األخيضربن حممد ملك اليمامة يوسف ريطة بنت -٤٣٦
بن علي بن السبط بن احلسن املثنى بن احلسن احملض موسى اجلون بن عبد ا  بنا

خرج أخوها األمري ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٢()u(أبي طالب
وقتل أخوها إمساعيل بن يوسف مـن قبـل   ، )٣(هـ باملدينة ٢٥٠حممد بن يوسف سنة 

 . ناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجريفهي من أب، )٤(هـ٣١٦القرامطة سنة 
زهراء بنت أبي الفضل علي بن حممد بن عبـد ا بـن حممـد بـن علـي      -٤٣٧

بن عبد ا بن احلسـن األعـور بـن حممـد الكـابلي بـن عبـد ا األشـرت بـن حممـد           ا
النفس الزكيـة بـن عبـد ا بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي              

، وأمها سكينة بنت أبي يعلـي علـي بـن حممـد بـن عيسـى احلسـيين       ، )u(طالب
، ا حاهلـا مل تذكر املصادر اليت بني أيـدين ، )٥(وتلقب بكرمية واملباركة من أهل أصبهان

هـ  فلعلـها كانـت مـن أبنـاء     ٤٧٩بن طباطبا املتوفى بعد سنة  وجاء ذكرها عند إبراهيم
 .القرن اخلامس اهلجري

بن أبي القاسم بن أبي علـي عمـر بـن هبـة ا بـن      زهرة بنت أبي منصور -٤٣٨
ناصر بن زيد النقيب بن أبي الفـتح ناصـر بـن أمحـد بـن ناصـر بـن زيـد األسـود بـن           
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احلسني بن علي كتيبة بن حييى بن حييى بن احلسني ذي الدمعة بن زيد الشـهيد بـن   
ا وكانت امرأة جليلة صاحلة تزوجه، )١()u(علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب

 )٣(ثم خلف عليهـا عبـد احلميـد الثـاني     وأولدها بنتاً )٢(ا أوالً أبو علي بن املختارتزوجه
بن حممد بن عبد احلميد بن التقي بن أسامة بـن أمحـد بـن علـي بـن أبـي طالـب        ا

حممد بن عمر بن حييى بـن احلسـني ذي الدمعـة بـن زيـد بـن علـي بـن احلسـني بـن           
وهـو تـاج    )٥(لـف عليهـا والـدي   قال ابن الطقطقي ثـم خ ، )٤()u(علي بن أبي طالب

الدين حممد بن أبي احلسن علي بن مشس الدين علي بن احلسن بـن رمضـان بـن    
علي بن عبد ا بن موسى بن علي بـن القاسـم بـن حممـد بـن القاسـم الرسـي بـن         
إبراهيم طباطبا بن إمساعيل بن إبراهيم الغمر بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن اتبـى       

فهـي مـن أبنـاء القـرن السـابع      ، )٦(هــ ٦٧٢سـنة  تـوفى امل) u(بن علي بن أبي طالـب ا
 . اهلجري
بـن حممـد بـن عبـد ا بـن       بن جعفـر امللـك   زينب الصغرى بنت إسحاق-٤٣٩

كـان أخوهـا أمحـد بـن     ، )٧()u(علـي بـن أبـي طالـب    بن  األطرفحممد بن عمر 
-٣٦٧( )٨(إسحاق بن جعفر امللك نقيب الطالبيني ببغـداد أيـام عضـد الدولـة البـويهي     

 . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )هـ٣٧٢
بـن حممـد بـن عبـد ا بـن       بـن جعفـر امللـك    زينب الكـربى بنـت إسـحاق   -٤٤٠
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مل تشر املصادر الـيت بـني   ، )١()u(علي بن أبي طالببن  األطرفحممد بن عمر 
البيني كـان أخوهـا أمحـد بـن إسـحاق بـن جعفـر امللـك نقيـب الطـ          ، أيدينا إىل حاهلا

فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن ) هـ٣٧٢-٣٦٧( )٢(ببغداد أيام عضد الدولة البويهي
  . الرابع اهلجري

تنتمــي إىل عائلـة علويــة سـكنت املوصــل   ، زينـب املعروفـة بلقــب أم العـرب   -٤٤١
أبـي   بـن طالب حممـد بـن احلسـني ويقـال احلسـن       يأبتدعى بيت الكربى ترجع إىل 

غلق بن أمحـد بـن احلسـن بـن أمحـد بـن عيسـى بـن حييـى بـن           بن حممد ال القاسم
بـــن علـــي بـــن احلســـني بـــن علـــي بـــن أبـــي  بـــن زيـــد الشـــهيد ذي الدمعـــة  احلســـني
ويفهم ، )٣(عبد ا علي بن أمحد العلوي العمري احلليب وأبتزوجها ، )u(طالب

فـإن صـح ذلـك    ، يب العهـد بـه  يأهنـم قـر  ) هــ ٤٥٩ت   حدود سنة (من كالم العمري
 . أبناء القرن اخلامس اهلجري فهي من
زينب بنت إبـراهيم بـن احلسـن بـن القاسـم الرسـى بـن إبـراهيم طباطبـا بـن           -٤٤٢

إمساعيل بن إبراهيم الغمر بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي           
أمهـا أم علـي بنـت حممـد بـن احلسـن بـن        ، من أهل العقيـق باملدينـة  ، )u(طالب

بن إسحاق األطـرف بـن عبـد ا اجلـواد بـن جعفـر بـن         حممد بن جعفر بن القاسم
ها القاســم الرســي خــرج يــدعو إىل الرضــا مــن آل  وكــان جــد، )٤()u(أبــي طالــب

 . فلعلها كانت من أبناء رأس املائة الثالثة للهجرة، )٥(هـ٢٤٦حممد وتو  سنة 
بـن  السـبط  بـن احلسـني   علـي زيـن العابـدين    بـن  زينب بنت إبراهيم بن احلسني - ٤٤٣

بريكــة بنــت عبيــد ا بــن حممــد بــن املنــذر بــن الــزبري بــن   أمهــا ، )٦()u(أبــي طالــب
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كــان أبوهـا مـن أصـحاب اإلمــام    ، مل تشـر املصـادر الــيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا     ، )١(العـوام 
فهي من أبنـاء القـرن الثـاني    ، )٣(هـ١٤٨لذي كانت وفاته   سنةا، )٢()u(جعفر الصادق

 .اهلجري
ــد الــرمحن       زينــب بنــت أمحــد ا  -٤٤٤ ــن عب ــن حممــد ب ــد ا ب ــن عبي ألمــني ب

ــن احلســن      الشــجري  ــد ب ــن زي ــن احلســن ب ــن القاســم ب ــي   الســبط ب ــن أب ــن علــي ب ب
كان ابن ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٤(من أهل آمل، )u(طالب

عم أبيها حييى بن علي بن عبد الرمحن الشجري قتل بقزوين ودفن بالري   خالفة 
 . هنا من أبناء القرن الرابع اهلجريفالراجح أ) هـ٢٥٦-٢٥٥()٥(دي العباسياملهت

زينب بنت أمحد العقيقي بن عيسى بن علي بن احلسني األصغر بن علـي  -٤٤٥
مل تشـر املصـادر   ، )٦()u(زين العابدين بن احلسني السبط بن علـي بـن أبـي طالـب    

د السـليق بـن عبـد ا بـن     كان أحد أبناء عمومتها حممـ ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
أيـام اخلليفــة املــأمون   )٧(هـــ١٩٩حممـد بــن احلسـن بــن احلســني األصـغر ثــار مبكـة ســنة     

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢١٨-١٩٨(العباسي
بـن  ا(بـن حممـد   األول حممد بن عبد ا بـن جعفـر   زينب بنت أمحد بن-٤٤٦
حممـد بـن    أخيهـا  مـع  دخلت :قال العقيقي، )u(بن علي بن أبي طالب) احلنفية
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، )٨(هــ ٢١٣وقيـل سـنة    هــ ٢١٢مصر سـنة   أمحد
وكان عم أبيها جعفر الثاني بن عبد ا بن جعفر األول من أصـحاب اإلمـام   ، حاهلا
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  . اهلجري وهي من أبناء القرن الثالث، )١()u(الصادق
القاسـم  بـن  سـي  بـن احلسـني الر  اهلادي  حييىناصر بن زينب بنت أمحد ال-٤٤٧

طباطبـا بـن إمساعيـل الـديباج بـن إبـراهيم الغمـر بـن احلسـن املثنـى بـن            إبـراهيم  بن ا
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، )u(احلسن السبط بن علي بن أبي طالـب 

ن وتـوىل  ظهـر بـاليم   الناصـر وهي مـن أعـالم القـرن الرابـع اهلجـري الن أباهـا       ، حاهلا
 . )٢(هـ٣٢٤سنة وتو   اإلمامة هناك
بن علي بن أبي  األطرفبن عمر بن حممد بن عمر  زينب بنت إمساعيل-٤٤٨
وأمهـــا تكنـــى أم إمساعيـــل مـــن نســـل احلســـني بـــن علـــي زيــــن         ، )u(طالـــب 
عمـر بـن   كان أخوهـا  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٣()u(العابدين

فهـي مـن أبنـاء    ، )هــ ١٥٨-١٣٦( )٤(ملنصورا جعفر  ني للخليفة أبيإمساعيل من املقرب
 .القرن الثاني اهلجري

بن زين العابدين الباهر بن عبد ا  األرقطبن حممد  زينب بنت إمساعيل-٤٤٩
مل تشــر ، )٥(جعفـر  وتكنـى أم ، )u(بــن علـي بـن أبـي طالــب   السـبط  بـن احلسـني   ا

إذ خـرج مـع أبـي    ، )٦(هــ ١٩٩سـنة  بوها حيـاً  أكان ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٧(السرايا   خالفة املأمون العباسي

٤٥٠ -     ابـن  (بـن جعفـر بـن حممـد    زينب بنت جعفر األعرج بـن إسـحاق بـن عبـد ا
 األصـغر صفية بنت عبـد ا بـن احلسـني    وأمها ، )u(بن علي بن أبي طالب) احلنفية
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كـان أخوهـا   ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )١()u(بن زين العابدين عليا
أبـو العبـاس أمحـد بـن عقـدة املتــوفى      عبـد ا بـن جعفـر بـن إسـحاق حمـدثاً روى عنــه       

  .من أبناء القرن الرابع اهلجري افالراجح أهن، )٢()u(تفسري اإلمام الباقر ـه٣٣٢سنة
مساعيل بن أمحد بن إمساعيل بن حممـد املكتـوم   زينب بنت جعفر بن إ-٤٥١

بن إمساعيل بن جعفـر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن زيـن العابـدين علـي بـن أبـي            ا
، مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    ، )٣(ومل يلد جعفر غريها، )u(طالب

 . ريفهي من أبناء القرن الثالث اهلج، )٤(هـ٢٧٤تو  أبوها جعفر بن إمساعيل سنة 
السـبط  بن احلسن املثنى جعفر بن احلسن بن جعفر بن احلسن زينب بنت -٤٥٢

 تـو  ، مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   ، )٥()u(بن علي بن أبي طالبا
وسـجن بسـبب مسـاندته    ، )٦(بسـامراء    السـجن حممد بن جعفر بن احلسـن  أخوها 
زيــن علـي  اإلمـام  احلســني بـن   عبـد ا بـن   احلسـني بـن حممـد بــن محـزة بـن     لثـورة  
، )هـ٢٥٢-٢٤٨()٧(هـ أيام اخلليفة املستعني٢٥١سنة  خرج بالكوفةالذي ) u(العابدين

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري
زينب بنت جعفر بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي           -٤٥٣
اخلليفـة املنصـور    حـبس ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٨()u(طالب

، )٩(هــ ١٤٥ها جعفر بن احلسـن بعـد ثـورة حممـد ذي الـنفس الزكيـة سـنة        العباسي أبا
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 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثاني اهلجري
بن احلسن بـن علـي األصـغر بـن عمـر األشـرف        )١(زينب بنت جعفر ديباجة-٤٥٤

ذكـر ابـن   ، )u(بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بـن أبـي طالـب   ا
إن : فيما قال العمري، )٢(طباطبا أن أباها كان توىل إمارة املدينة   أيام اخلليفة املأمون

مل تـذكر  ، )٣(جعفر امللقـب بديباجـة كـان علـى صـدقات املدينـة زمـن اخلليفـة املـأمون         
ومبـا أن أباهـا كـان معاصـراً للخليفـة املـأمون العباسـي        ، املصادر اليت بني أيـدينا حاهلـا  

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، هـ٢١٨وفى سنة املت
زيـن  علـي  بـن   األصـغر بن عبد ا بن احلسـني   جعفر صحصحزينب بنت -٤٥٥

مل تشـر املصـادر الـيت    ، )٤()u(بن علي بن أبـي طالـب  السبط سني احلالعابدين بن 
راً كـان عمهـا القاسـم بـن عبـد ا بـن احلسـني األصـغر معاصـ         ، بني أيدينا إىل حاهلـا 

، )٥(طلـب منـه املعتصـم لـبس السـواد فـأبى      ، )هــ ٢٢٧-٢١٨(للخليفة املعتصم العباسـي 
 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري

بـن   حممد اجلـواد بن علي اهلادي بن  )٦(زينب بنت جعفر امللقب بالكذاب-٤٥٦
د البـاقر بـن علـى زيـن             علي الرضـا بـن   ادق بـن حممـ موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـ

مل تذكر املصادر اليت ، )٧()u(بن علي بن أبي طالبالسبط ن بن  احلسني العابدي
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ــا   ــدينا حاهلـ ــني أيـ ــيت بـ ــراً لإل   ، الـ ــذاب معاصـ ــر الكـ ــا جعفـ ــان أبوهـ ــن  كـ ــام احلسـ مـ
، )٣(هــ ٣١١وأن أختها بريهـة توفيـت بعـد سـنة    ، )٢(هـ٢٦٠املتوفى سنة )١()u(العسكري

   . فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري
بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد  اخلوارىزينب بنت جعفر -٤٥٧

مل ، )٤()u(الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  
وأشــارت املصــادر إىل أن ولــد أخيهــا حممــد ، تــذكر املصــادر الــيت بــني أيــدينا حاهلــا

دخلوا إىل املدينة املنورة سنة وعلي ابنا احلسني بن جعفر اخلواري بن موسى الكاظم 
  هلجري فهي من أبناء القرن الثالث ا، )٥(هـ وهنبوها وقتلوا مجاعة من أهلها٢٧١

زينـــب بنـــت احلســـن املثنـــى بـــن احلســـن الســـبط بـــن علـــي بـــن أبـــي           -٤٥٨
اخلليفـة  تزوجهـا  ، )u (السـبط احلسـني  اإلمـام   هـا فاطمـة بنـت   أم، )٦()u(طالب

فيما أشار العمري أهنا تزوجت من عبد امللك بن ، )٧(عبد امللك بن مروانالوليد بن 
  خالفــة الوليــد بــن عبــد   احلســن الســبط تــو  أبوهــا احلســن املثنــى بــن ، )٨(مــروان
 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية األوىل، )٩()هـ٩٦-٨٦(امللك

بنت احلسن املثنى بن احلسـن السـبط بـن علـي بـن       )تكنى أم سلمة(زينب-٤٥٩
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بـن   )١(األبلـج تزوجهـا احلسـن بـن زيـد     ، أمها أم ولد تدعى محيدة ،)u(أبي طالب
وتوفيت ، فولدت له القاسم وحممداً وحييى وأم كلثوم وسلمة، )u(احلسن السبط
 . )٢(هـ١٦٠باملدينة سنة 

زينــب بنــت احلســن بــن احلســن األفطــس بــن علــي األطهــر بــن علــي زيــن      -٤٦٠
مل تشـر املصـادر الـيت    ، )٣()u(طالـب العابدين بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي   

 قُتــل عمهــا عبــد ا بــن احلســن األفطــس   وقعــة فــخ ســنة  ، بــني أيــدينا إىل حاهلــا
فيما قُتل عمها اآلخر احلسن املكفوف بن احلسن األفطس علـى يـد جعفـر    ، )٤(هـ١٦٩

 فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني، )٥(الربمكي   خالفة الرشيد العباسي
 . اهلجري الثاني

بـن احلسـني    د ايـ زينب بنت احلسن بن احلسني بـن جعفـر احلجـة بـن عب    -٤٦١
قال ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط بن احلسني  زين العابدين بن علي األصغر
ورمبا قصـد بـالعمري   ، )٦("امرأة العلوي العمري البلخي: "عندما ذكر نسبها: العمري

صاحل بن حممد بـن عبـد ا بـن    وجت من إذ تز، ألن زوجها من ولد عمر األطرف
عبـد ا   أبـا وأجنبـت لـه   ، )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     األطـرف  حممد بـن عمـر   

أبنـاء القـرن الثالـث    وهـي مـن   ، )٨(بلخ كان من سكنة وعنى بالبلخي ألنه، )٧(احلسني
  .)٩(هـ٢٢١أباها احلسن بن احلسني بن جعفر احلجة توفى سنة  ألن، اهلجري
األطروش بن علي بن احلسن بن علي بن الناصر الكبري حلسن زينب بنت ا-٤٦٢
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عمـــر األشـــرف بـــن علـــي زيـــن العابـــدين بـــن احلســـني الســـبط بـــن علـــي بـــن أبـــي    
ثـم  ، العباسـي  املكتفـى  اخلليفة أيامهـ ٢٩٠بالد الديلم سنة أبوها ورد ، )١()u(طالب
ى سـنة  وتـوف ، هــ ٣٠١واستطاع السيطرة عليها سنة طربستان   جيش عظيم  إىل خرج
 . فهي من أبناء النصف األول من القرن الرابع اهلجري، )٢(هـ٣٠٤

زينب بنت احلسن املكفوف بن علي العابد بـن احلسـن املثلـث بـن احلسـن      -٤٦٣
أمهـا سـكينة بنـت زيـد بـن      ، )u(املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالـب 

ا احلسـني بـن علـي بـن     قتـل عمهـ  ، مل تذكر املصادر اليت بني أيـدينا حاهلـا  ، )٣(سلمة
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء النصـف الثـاني مـن        ، )٤(هــ ١٦٩احلسن املثلث مبوقعة فخ سـنة  

  . القرن الثاني اهلجري
، )٥(أمهـا أم ولـد  ، )u(زينب بنت احلسن السبط بن علي بن أبي طالـب -٤٦٤
 عبـد  وأخـاه  البـاقر  علـي  بـن  حممـد  لـه  فولـدت ) u(احلسـني  بن علي إىل خرجت

عبـد  وأخوه الباقر حممد العلويني من الفرعني والدة له اجتمعت من أول اومه، ا 
فــإن، ا ٦(علــي بــن احلســن بنــت زينــب همــاأم()u( ،تــو  أبوهــا احلســن)u (

فهـي مـن أبنــاء   ، )٨(هـــ٩٥وتـو  زوجهــا اإلمـام علـي زيــن العابـدين سـنة      ، )٧(هــ ٤٩سـنة 
 . النصف الثاني من القرن األول اهلجري

السـبط  سـني  احلبـن  بن علي زين العابدين  بن علي احلسن األفطس زينب بنت- ٤٦٥
سـعيد بنـت سـعيد بـن حممـد بـن جـبري بـن          أمأمهـا  ، )u(بن علـي بـن أبـي طالـب    ا
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لَ  ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلـا ، )١(مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف قُتـ
الربمكـي   خالفـة هـارون     أخوها عبد ا بن احلسن األفطس من قبل جعفـر بـن حييـى   

   .فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، )هـ١٩٣- ١٧٠()٢(الرشيد
علي زين العابدين بن األشرف بن عمر  األصغر احلسن بن علي زينت بنت-٤٦٦

حممـد بـن احلسـن بـن     تزوجهـا  ، )u(بن علي بـن أبـي طالـب   السبط بن احلسني ا
 ن أبي طالببن العباس بن علي بعبيد ا)u( ،علي وأجنبت له)٣( ، ها كان جـد

وعمهــا ، )٤(الصــادق عليــه الســالماإلمــام حيــدث عــن  باحملــدث وامللقــبعلــي األصــغر 
) هــ ١٩٣-١٧٠(القاسم بن علي األصـغر كـان شـاعراً اسـتدعاه اخلليفـة الرشـيد العباسـي       

) ـهـ ٢٢٧-٢١٨(ثـم قـبض عليـه اخلليفـة املعتصـم العباسـي      ، )٥(وحبسه ففر من السـجن 
 . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٦(وقتله

ات بن حممدزينب بنت احلسن بن أبي منى -٤٦٧  بن بركات بن مدحم بن بركَ
ان بن حسن د حم منـى  أبـي  بن رمية بن عجلَ بـن  سـن احل سـعيد  أبـي  بـن  مـ  بـن  علـي 
دريس بن قتادة انس بن سنيح بن ىعيس بن الكريم عبد بن مطاعن بن إِ بن ليم علي 
 احلسـن  بـن  املثنـى  احلسن بن صناحمل ا عبد بن موسى بن مدحم بن ا عبد بنا

الب أبي بن علي بن السبط وهـي أخـت الشـريف إدريـس بـن احلسـن بـن        ، )u(طَ
وكانت الشريفة زينب بنـت احلسـن قـد لعبـت دور       ، هـ١٠١١أبي منى أمري مكة سنة 

 ذلـك أن ابـن أخيهـا   ، بن أخيها حمسن بـن احلسـني بـن احلسـن    وا يهاأخالصلح بني 
إدريـس عـن إمـارة مكـة      أراد خلـع عمـه  بـن احلسـن بـن أبـي منـى       بن احلسني حمسن

ثم توصال إىل هدنة تكون اخلطبة ألحدمها سـتة أشـهر   ، نزاع وحربوحصل بينهما 
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سن اغـتم  وعندما خطب مبكة للشريف احمل،   البلد واآلخر   الرب ويتناوبا على ذلك
 والعنـاء  احلـزن  ذا عـالم  لـه : "إدريس بسبب ذلك فدخلت عليه أخته زينب وقالت له

ةم وليتها فقد يكأَخ البن دعها ةطو د  واألشراف حمسن الشريف إِىل أرسل فحيئذ يلَ
ممن طلبو هري  مهلة ه أَرب دالبلـ    نشـة و ا خار أشـهر  عـ فر  ليتأهـب  جهـ يـ  إِىل للسـ حث 

ــاء فَأع شــاه ــا أَن عليــه شــرطو اكذ حمســن الشــريف طَ ــي حيــدث لَ املخالفــات مــن ئاش 
ى  فيـه  رضفَم وصفر حمرم شهر فاستمر تـَّ ليـه  خيـف  حي  ع مـن  خـرج  املولـد  لَـة لي فـ 
ة اف مكَّ اف م ا للوداع طَ لَّ قد خرجو حمفة في إِ ١(هـ١٠٣٤سنة " تو ف ضاملر أضعفه و( ،

ناء النصف األول من القرن احلـادي عشـر   فهي من أب، ومل يشر احمليب إىل سنة وفاهتا
 . اهلجري
زينــب بنــت احلســن األعــور بــن حممــد الكــابلي بــن عبــد ا األشــرت بــن    -٤٦٨

حممد النفس الزكية بن عبد ا احملض بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي 
، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٢(من أهل فيد، )u(بن أبي طالبا

فـالراجح أهنـا مـن    ، )٣(هــ ٢٥١سـنة  ءبطـي قتل أبوها احلسن األعور على يد أعراب من 
 . أبناء القرن الثالث اهلجري

 )٤(بن حممد بن احلسن بن حممـد اجلـواني  زينب بنت احلسني بن إبراهيم -٤٦٩
السـبط  ن ـعلي بن احلسيـ زيـن العابدين بن األصغـر ن ـبن احلسي األعرج بن عبيد اا
كـان  ، مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   ، )٥()u(ي طالبـأب بنعلي  بنا

ابن عمها علي بن إبراهيم بن حممد بـن احلسـن بـن حممـد اجلـواني معاصـراً ألبـي        
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ــفهاني  ــرج األصـ ــوفى       )١(الفـ ــاني املتـ ــاب األغـ ــالبيني وكتـ ــل الطـ ــاب مقاتـ ــاحب كتـ صـ
  .فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، هـ٣٥٦سنة

بــن احلســني األعــرج عبيــد ا زينــب بنــت احلســني بــن جعفــر احلجــة بــن   -٤٧٠
، )u(بـن علـي بـن أبـى طالـب     السـبط   بـن احلسـني  زين العابـدين   بن علياألصغر 

بن اوأخوها حييى بن احلسني ، )٣(هـ٢٢٦ةسنتو  أبوها ، )٢(تزوجها رجل عمري علوي
فهي من أبناء ، هـ٢٧٧ سنةجعفر احلجة صاحب كتاب املعقبني من ولد أمري املؤمنني

 . القرن الثالث اهلجري
بـن علـي     بـن احلسـن األفطـس   نياحلسـن بـن احلسـ    زينب بنـت احلسـني بـن   -٤٧١
، )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب      السـبط   احلسني بنعلي زين العابدين بن األصغر 
، )ابــن احلنفيــة(موســى بــن علــي بــن علــي بــن حممــد بــن عــون بــن حممــد تزوجهــا 

عيسـى األكـرب بـن    وقيـل تزوجهـا احلسـن بـن     ، )٤(ي قتل   املدينةوأجنبت له علي الذ
ها احلسـني األفطـس قـد    وكان جـد ، )٦(قم سكنت زينب، )٥(العريضي حممد بن علي
اإلمـام علــي   من أصحاب ن أبـاها كان وأ، سرايا أيام املأمون العباسـيخرج مع أبي ال

أبناء النصف الثـاني مـن    فلعلها كانت من، )٨(هـ٢٥٤سنة الذي تو   )٧()u(اهلادي
 . القرن الثالث اهلجري

زينب بنت احلسني نقيب الكوفة بن احلسن األعور بن حممـد الكـابلي بـن    -٤٧٢
عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكيـة بـن عبـد ا احملـض بـن احلسـن املثنـى بـن         
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 مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل  ، )١()u(احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
فـالراجح  ، )٢(هــ ٢٥١سـنة   ءبطـي قتل جدها احلسن األعور على يد أعراب من ، حاهلا

 . أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة
سـني  احلبـن  علـي زيـن العابـدين    بن زيد بن ذي الدمعة احلسني زينب بنت -٤٧٣
، امل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهل، )٣()u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

النصف األول  فالراجح أهنا من، )٤(هـ١٩٠تو  أبوها احلسني ذي الدمعة   حدود سنة 
 . القرن الثالث اهلجري األول من
بـن احلســني  علـي زيـن العابـدين    بـن   األصـغر  احلسـني زينـب الصـغرى بنـت    -٤٧٤
، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٥()u(بن علي بن أبي طالبالسبط 
 حممد بن احلسنيوتو  أخوها ، )٦(دفن بالبقيع هـ١٥٧سنة  حلسني األصغرا أبوها تو 

ــاني     ، )٧(هـــ١٨١ســنة  األصــغر احلســني ــاء النصــف الثــاني مــن القــرن الث فهــي مــن أبن
 .اهلجري
بـن  السـبط  بـن احلسـني    علـي زيـن العابـدين   احلسني بن بنت الكربى  زينب-٤٧٥

عـل هـذه هـي    ذكر العمـري زينـب الوسـطى والصـغرى فل    ، )u(علي بن أبي طالب
فهـي  ، )٩(هــ ١٥٧تو  أبوها سـنة  ، ومل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٨(الكربى
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  .من أبناء القرن الثاني اهلجري
بن علي السبط بن احلسني علي زين العابدين احلسني بن زينب الوسطى بنت - ٤٧٦

، )ةابـن احلنفيـ  (علي بـن عبـد ا بـن جعفـر بـن حممـد      تزوجها ، )u(بن أبي طالبا
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٢(هـ١٥٧تو  أبوها سنة ، )١(فولدت له صفية

وأمهـا شـهر   ، )u()٣(زينب بنت احلسني السبط بن علـي بـن أبـي طالـب    -٤٧٧
فهي من أبناء النصف األول من القرن األول ، )٤(بانو بنت يزدجر توفيت وهي صغرية

 . اهلجري
بـن   ينعيسـى بـن حممـد البطحـا    لنقيـب بـن   زينب بنت احلسني بن علي ا-٤٧٨

، )u(بن علـي بـن أبـي طالـب    السبط بن احلسن األبلج بن زيد  القاسم بن احلسن
كـان جـدها علـي    ، مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    ، )٥(وتكنى أم احلسني

النقيب بن عيسى بن حممد البطحاني مصاحباً للداعي الصـغري حممـد بـن القاسـم     
فالراجح أهنـا كانـت مـن أبنـاء القـرن      ، )٧(هـ٣١٦الذي قتل سنة  )٦(ن العلويبن احلسا

  .الرابع اهلجري
 
علي كتيلة بن حييى بن  يرجع نسبها إىل، )٨(زينب بنت أبي احلسني بن كتيلة- ٤٧٩

بـن احلسـني بـن     بـن علـي زيـن العابـدين     بن حييى بن احلسني ذي الدمعة بن زيد الشـهيد 
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علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن أبـي نضـر    تزوجها، )u(بن أبي طالباعلي 
 )١(حممد بن أبي طاهر حممد بن أبي عبد ا حممد بـن أمحـد بـن حممـد الطـاووس     

بـن احلسـن    بن إسحاق بن احلسـن بـن حممـد بـن سـليمان بـن داود بـن احلسـن املثنـى         ا
   وأجنبـت لـه علـي رضـي الـدين وكـان مقيمـاً       ، )u(السبط بن علـي بـن أبـي طالـب    

  .فهي من أبناء القرن السابع اهلجري، )٢(هـ ٦٨٠وىل نقابة الطالبيني فيها سنة بغداد وت
بن حممد الشبيه بن زيد بن علي األصغر بن احلسني  )٣(زينب بنت احلسني-٤٨٠
بـن احلسـني السـبط بـن      بن علـي زيـن العابـدين    )٤(بن زيد الشهيد ذي الدمعةاحلسني 

ملصادر اليت بـني أيـدينا إىل   مل تشر ا، من أهل البصرة، )٥()u(علي بن أبي طالب
فـالراجح  ، )هــ ٢١٨ -١٩٨()٦(للخليفة املأمون ها حممد الشبيه معاصراًكان جد، حاهلا

 .أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري
زينب بنت احلسني بـن حممـد الصـو  بـن حييـى بـن عبـد ا بـن حممـد          -٤٨١

مل تشـر  ، الكوفـة من أهل ، )u(بن علي بن أبي طالب )٧(األكرب بن عمر األطرف
بـن حممـد    أمحـد بـن عبـد ا   قُتـل ابـن عمهـا    ، املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  

فـالراجح أهنـا    ،)٨(هــ ٣٠٣املقتدر سنةاخلليفة العمري العلوي   أيام واملعروف ب الصو 
  .من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة

                                                
 

 
  
  
  
  
  
  
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 يأببـ وسـى امللقـب   بـن م  األعـرج  موسى بن حممـد زينب بنت احلسني بن -٤٨٢
علـي  بـن  البـاقر   بن حممـد الصادق بن جعفر الكاظم بن موسى  إبراهيمبن  )١(سبحة

مل توضح املصـادر  ، )٢()u(بن علي بن أبي طالبالسبط بن احلسني زين العابدين 
 )٣(والشـريف املرتضـى  ) هــ ٤٠٦ت (وهي أخت الشريف الرضي، اليت بني أيدينا حاهلا

 . أبناء النصف األول من القرن اخلامس اهلجريمن فالراجح أهنا ) هـ٤٣٦ت (
ذي  بــن احلســني بــن احلســنياألطــروش زيــد بــن  )٤(زينــب بنــت زيــد األفقــم-٤٨٣
بن زين العابـدين علـي بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي           بن زيد الشهيد الدمعة
ها زيـد األطـروش   قتـل جـد  ، )٥(أبـي أمحـد اهلـامشي املنـادي    تزوجهـا  ، )u(طالب

فـالراجح أهنـا   ، )هــ ٢٩٥-٢٨٩ ()٦(كة أيام اخلليفة املكتفـي بـا العباسـي   على طريق م
 . من أبناء القرن الرابع اهلجري

علـي  بـن   بـن زيـد الشـهيد   ذي الدمعـة   زيد بن علي بن احلسـني زينب بنت -٤٨٤
مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٧()u(بن أبي طالـب السبط بن احلسني زين العابدين 

أبـي   أبوها زيـد بـن علـي بـن ذي الدمعـة مـن أصـحاب اإلمـام         كان، أيدينا إىل حاهلا
فهــي مـن أبنــاء القــرن الثالــث  ، )٩(هـــ٢٥٤املتـوفى ســنة   )٨()u(اهلــادي علــي احلسـن 
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 . اهلجري
األصغر بن زين العابـدين علـي بـن احلسـني     سليمان بن احلسني زينب بنت -٤٨٥

أي من ذريـة  ، )٢(قال العمري أمها حممدية، )١()u(السبط بن علي بن أبي طالب
تزوجهـا أبـو طالـب بـن جعفـر      ، )u(بن علـي بـن أبـي طالـب    ) ابن احلنفية(حممد

ها تـو  جـد  ، )٣()u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     األطـرف  حممـد بـن عمـر     األبله بن
 . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٤(هـ١٥٧احلسني األصغر سنة 

بـن  األبلج القاسم بن احلسن بن زيد  بن زينب بنت عبد الرمحن الشجري-٤٨٦
تزوجها القاسـم بـن حممـد البطحـاني     ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط احلسن 

، )٥(وأجنبـت لـه احلسـن الـذي سـكن البصـرة      ، بن القاسم بن احلسن بن زيد األبلـج  ا
قُتل بن أخيها حييى بن علي بن عبد الرمحن الشجري بالري   أيام اخلليفة املهتدي 

  . فهي من أبناء النصف األول من القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٥٦-٢٥٥ ()٦(يالعباس
بــن حممــد الــرئيس الفقيــه باملدينــة زينـب بنــت عبــد الــرمحن بــن القاســم  -٤٨٧

البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد األبلج بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي        
كان ابن عمها طاهر بن ، امل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهل، )٧()u(طالب

الـذي ظهـر بالبصـرة     )٨(أمحد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج        
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 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )١()هـ٢٦٩ -٢٥٥(للمدة
بن حممـد األرقـط   إمساعيل عبد ا بن أمحد بن حممد بن زينب بنت -٤٨٨

ــد ا بـــن  بـــنا ــزيـــن العابـــدين عبـ ــنيعلـــي بـ ــبط بـــن علـــي بـــن أبـــي    ن احلسـ السـ
لَ إىل      ، كانت تعيش   مصر، )u(طالب مـفثار أبوها هنـاك وبعـد فشـل الثـورة ح

احلسـن بـن   وبعد وفاة أبيها كفلّها اإلمام  ، هـ وكانت هي معه٢٥٢سامراء وذلك سنة 
ووهـب هلـا   ، ومسـح يـده علـى رأس زينـب    ا فبارك عليه، علي العسكري عليه السالم

وبلغت  ، ودفنت زينب واحللقة   أذهنا، فصاغت منه حلقة، ن فضةفص خامته وكا
وقـال أبـو نصـر    ، )٢(سـوداء شـعر الـرأس    وكانـت  زينب بنت عبـد ا مائـة سـنة ونيفـاً    

وقــال ، )٣(البخـاري إن أباهـا بعــد فشـل ثورتـه   مصــر تغيـب ومـات ومل يعــرف حالـه       
كانـت  ،  تبني تفاصيل حاهلاإال أن املصادر اليت بني أيدينا مل، )٤(العمري عقبه مبصر

فهـي مـن أبنـاء القـرن     ، )٥(هــ ٢٦٠سنة  املتوفى )u(معاصرة اإلمام احلسن العسكري
 . الثالث اهلجري

زينـب بنــت عبــد ا املفقــود بــن احلسـن بــن احلســن املكفــوف بــن احلســن    -٤٨٩
األفطس بن علي األطهر بن علي زين العابدين بن احلسني السـبط بـن علـي بـن أبـي      

جــدها احلســن  غلـب ، مل تشــر املصـادر الــيت بــني أيـدينا إىل حاهلــا  ، )٦()u(طالـب 
ــذي ثــار علــى املــأمون      املكفــوف بــن احلســن األفطــس علــى مكــة أيــام أبــي الســرايا ال

كما تو  ابن أخيها حممد بـن أمحـد زبـارة بـن حممـد بـن       ، )٧(هـ١٩٩العباسي سنة 
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 .القرن الثالث اهلجري فالراجح من أبناء من ، )١(هـ٣٣٩عبد ا املفقود سنة 
٤٩٠- بـن   بن عليالسبط بن احلسن  بن احلسن املثنىاحملض زينب بنت عبد ا

، ها هنـد بنـت أبـي عبيـدة بـن عبـد ا بـن زمعـة بـن األسـود          وأمu( ،(أبي طالب
زوجهـا الـزوج   لو هلـا وكـان يقـال   ، )٢(املثنـى بن احلسـن   املثلث بن احلسن عليتزوجها 
فقتـل  ، هــ ١٦٩سـنة الذي ثـار   )٤(وأجنبت له احلسن واحلسني، )٣(عبادهتما لكثرالصاحل 

اخلليفـة  فخ بني مكة واملدينة مـع مجاعـة مـن أهـل بيتـه ومحـل رأسـه إىل          منطقة 
حممـد الـذي ثـار    أخاهـا  من ثم أباها و راملنصووملا قتل أبو جعفر ، )٥(العباسي اهلادي
، قـوا بعـد ذلـك   خنــدق   علــى مقـابر اليهـود ثـم أل   ة أيـام  ثالثـ هــ الـذي علـق    ١٤٥سـنة 

قد قتلتموه وقضيتم  إنكم: "قائله بن موسى العباسي زينب إىل عيسىأخته فأرسلت 
عمومتـها   وبعـد مقتـل  ، )٦("حاجتكم منه فلو أذنتم لنا   دفنه فأذن هلا فدفن بـالبقيع 

حتـى حلقـت    وال جتعل بني جسدها وبينـها شـعاراً   وبنيهم وزوجها كانت تلبس املسوح
ــذكر أبــا جعفــر ، غشــى عليهــاوكانــت تنــدهبم وتبكــي حتــى ي ، لبــا عــز وجــ   وال ت

وال تزيـد علـى أن   ، ن تشفي نفسها مبـا يؤمثهـا  من ذلك وكراهة أل بسوء حترجاً املنصور
احلاكم بني عباده احكـم  ، يا عامل الغيب والشهادة، السماوات واألرض يا فاطر: تقول

صـاحب   نـت زينـب تـرقص احلسـني    وكا، باحلق وأنت خـري احلـاكمني   بيننا وبني قومنا
  :وهو صغري وأخاه احلسن وتقول فخ
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 .وهي من أبناء القرن الثاني اهلجري

علـي  بـن  األصـغر   بـن علـي   األفطساحلسن زينب بنت عبد ا الشهيد بن -٤٩١
وشارك ، أمها قرشية، )u(ن علي بن أبي طالببن احلسني السبط ب زين العابدين

عهـد احلسـني إليـه أن    ثم ، هـ١٦٩سنة  صاحب فخ بن علي احلسين احلسنيها مع أبو
اخلليفـة   إذنبغـري  قتلـه   جعفر بن حييى بـن خالـد بـن برمـك     لكنو، بعده باألمريقوم 

، )٢(الطعـام عليـه مشـهد    قـربه ببغـداد بسـوق   و" الشـهيد ب"يلقـب  وهلذا ، الرشيدهارون 
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري

زينب بنت عبد ا الكامل بن احلسن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي       -٤٩٢
خرجـت  ، )٣(أمها هند بنت أبي عبيدة بـن عبـد ا بـن زمعـة    ) u(بن أبي طالبا

وكانت ، )u(إىل علي العابد بن احلسن املثلث بن احلسن املثنى بن احلسن السبط
وهـي أم احلسـني بـن علـي بـن احلسـن الـذي ثـار   املدينـة            ، الصاحل تدعى الزوج

فهي من أبناء القرن الثاني ، )٤(هـ١٦٩خالفة املهدي العباسي وقتل   معركة فخ سنة 
 . اهلجري
سـني  احلبـن  زينب بنت عبد ا بن احلسني األصغر بن علي زين العابـدين  -٤٩٣
وتزوجهــا ، )٥(م ولــد نوبيــة األصــل وأمهــا أ، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــب الســبط 

" فلقبـها أهـل املدينـة    ، ثـم طلقهـا   فباتـت عنـده ليلـةً   ، اخلليفة العباسي هارون الرشيد
فلمـا  ، وقيـل إنـه ادخـل عليهـا خادمـاً لريبطهـا بتكـه لـئال متتنـع عليـه          ، )٦("زينب ليلة

فردهــا الرشــيد إىل احلجــاز ، فكســرت لــه ضــلعني مــن صــدره ، جاءهــا اخلــادم رفســته
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وأضاف حييـى النسـابة إىل أهنـا تزوجـت     ، )١(عل هلا   كل سنة أربعة أالف ديناروج
أجنبـت لـه   ، )u(إمساعيل بن حممد بـن عبـد ا بـن اإلمـام علـي زيـن العابـدين       

ولعــل ذلــك كــان بعــد طالقهــا مــن اخلليفــة الرشــيد  ، )٣(وفاطمــة، )٢(وحســيناً حممــداً
 .الثاني اهلجريوهي من أبناء النصف الثاني من القرن ، العباسي
بن جعفر الصادق  بن جعفر الصادق الكاظمموسى عبد ا بن زينب بنت -٤٩٤

ــاقر بــن  ا ــدين بــن احلســني    بــن حممــد الب ــن العاب ــي   بــن الســبطعلــي زي علــي بــن أب
ها اإلمـام موسـى   تـو  جـد  ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلـا ، )٤()u(طالب
   . ا من أبناء القرن الثالث اهلجريفالراجح أهن، )٥(هـ١٨٣سنة ) u(الكاظم
زينب بنت عبيد ا بن عبد ا بن احلسن بن جعفر بن احلسن املثنى بن -٤٩٥
أمـري الكوفـة مـن     عبيـد ا  كان أبوهـا ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب احلسن

ليفة كانت وفاة اخل، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٦(قبل اخلليفة املأمون
 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، هـ٢١٨ليفة املأمون العباسي سنة اخل

األصغر بن علي زيـن العابـدين بـن    بن احلسني  زينب بنت عبيد ا األعرج-٤٩٦
إمساعيـل  تزوجها ، )٧(تكنى أم خالد، )u(بن علي بن أبي طالبسبط احلسني ال

 وأجنبــت لــه ، )u(دينبــن اإلمــام علــي زيــن العابــ  بــن حممــد بــن عبــد ا البــاهر ا
ولكن أباها عبيـد  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل سنة وفاهتا، )٨(وحسناً حممداً
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فهـي مـن أبنـاء    ، )٢(هــ ١٥٧وكانـت وفـاة األخـري سـنة     ، )١(ا األعرج تو    حياة أبيه
 .القرن الثاني اهلجري

الباقر حممد عبيد ا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن زينب بنت -٤٩٧
مل تشـر  ، )٣()u(أبي طالـب  بن علي بنالسبط بن احلسني زين العابدين بن علي ا

والراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجـري ألن  ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
ها اإلمام موسى الكاظمجد)u ( هـ١٨٣تو  سنة)٤( .   

بن علـي  الباقر بن حممد الصادق علي بن إمساعيل بن جعفر زينب بنت -٤٩٨
مل تشـر املصـادر   ، )٥()u(بن علـي بـن أبـي طالـب    السبط سني احلبن زين العابدين 

خــرج أخوهـا إمساعيـل بـن علــي مـع أبـي السـرايا أيــام       ، الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    
فهي من أبناء النصف األول من القرن الثالث ، )٦(هـ١٩٩اخلليفة املأمون العباسي سنة 

 .اهلجري
زينب بنت علي العريضي بن جعفر الصادق بن حممد بـن زيـن العابـدين     -٤٩٩

، )٧(وهي مـن نازلـة العـريض   ، )u(علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
كان وفاة أبوها علي العريضي أيـام اإلمـام   ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

 القرن الثالث اهلجري  ي من أبناءفه، هـ٢٥٤املتوفى سنة  )٨()u(علي اهلادي
األصـغر   بن علي بنت علي بن احلسن بن احلسني بن احلسن األفطسزينب -٥٠٠
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وأمهـا  ، )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     السـبط  سـني  احلبـن  بن علـي زيـن العابـدين    ا
مل تشـر  ، )١(وهـي مـن نازلـة الـدينور    ، فاطمة بنـت أمحـد بـن مسـلم مـن أهـل اجلبـل       

كان جدها احلسن بن احلسني بن احلسن األفطس ، ااملصادر اليت بني أيدينا إىل حاهل
فـالراجح أهنـا مـن    ، )٣(هــ ٢٢٠املتوفى سنة  )٢()u(من أصحاب اإلمام حممد اجلواد

 . أبناء القرن الثالث اهلجري
ــي طالــب      -٥٠١ ــب بــن هاشــم بــن عبــد       زينــب بنــت علــي بــن أب بــن عبــد املطل
ــاف ــالكربى ، )u(من أدركــت ، )(هــا فاطمــة بنــت رســول ا  أم، )٤(ولقبــت ب
، السنة السادسة من اهلجرة  حدود  )٥(وولدت   حياتهقيل إهنا  إذ  )(النيب
بن اتزوجها عبد ا بن جعفر ،  املخدرةو، النفيسةو، املرأة الكرميةو، العقيلة: ولقبت

 وأم وحممــداً األكــرب وعباســاً وعونــاً لـه عليــاً  فولــدت، )٦(أبـي طالــب بــن عبــد املطلــب 
 أن لـه منـها   إىل أشـار الـبالذري  و، )٨(اف ابن قتيبة هلم جعفـر األكـرب  أضو ، )٧(كلثوم
ه    ، جعفر األصغر أيضاً بن جعفر له ولدان عرفـا مبحمـد األول أمـ وأضاف أن عبد ا

ه، حمشيه من بين أسد ولكن مل مييـز  ، )٩(من ربيعة بنت خصفة اخلوصاء والثاني أم
  جعفراًولدت له "أهنا : قال ابن حبانبينما ، بينهم من حيث أيهما األصغر أو األكرب
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وكان يكنى به األكرب وأم ا العمري فقال، )١("كلثوم وأم عبد ا وولد من زينب : "أم
 وعليـاً  وإبـراهيم   وجعفراً  عباساً، بنت علي بن أبي طالب أمري املؤمنني عليه السالم

حزم أن عبد ا تزوج وذكر ابن ، )٢("فهؤالء يقال هلم الزينبيون، بين اجلواد األصغر
فيما أشار الصاحلي الشامي إىل ، )٣(أختها أم كلثوم الكربى بعد طالقه ألختها زينب
شــريكة أخيهــا كانــت  وعرفــت بأهنــا، )٤(أن عبــد ا تزوجهــا بعــد وفــاة الســيدة زينــب

والدفاع عن شريعة ، واجلهاد   سبيل ااإلسالم احلسني عليه السالم   الذب عن 
وروى العقيقي ، )u(فحضرت وقعة الطف مع أخيها احلسني، د املرسلنيجدها سي

 وأنـا  مقتلـه  عشـية  احلسـني  أبـي  مـع  جلـالس  وا إني: قال احلسني بن علي عن: "قال
 خبائـه    يرجتـز  فسـمعته  ذر أبـي  مـوىل " جـون "يديـه  وبـني  لـه  ترسـاً  يعـاجل  وهو عليل
  :ويقول
 
  

    
   

 
   

  
 

   
  ــا: قــال النســاء دون فســمعته عمــيت زينــب وأمــا، عربتــي ورددت فســمعته أنــا أم 

 أعـدمين  املـوت  ليـت ! حزنـاه وا! واثكـاله  تنادي حاسرة فخرجت، واجلزع الرقة فلزمها
 احليـاة  بئسـت ، البـاقني  ومثـال  املاضـني  بقيـة  يا، حبيباه يا، سيداه يا !حسيناه يا احلياة
 يـذهنب  ال! أختـاه  يـا : هلـا  فقـال  احلسـني  فسـمعها  وأخـي  وأبي يوأم جدي مات اليوم

 ومــا حزنــي أطـول  مــا: فقالـت ، لنــام القطـا  تــرك لـو ، أختــاه يـا  وا الشــيطان حبلمـك 
اً  خـرت  ثـم ، قليب أشجى أحتملـها  حتـى  ويواسـيها  يناشـدها  يـزل  فلـم ، عليهـا  مغشـي 

                                                
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

يـة ال   : "قال هلـا ) u(وأضاف ابن الكردبوس أن احلسني، )١("اخلباء وأدخلها خ يـا أُ
  . )٢("وأني أُقسم عليك أال ختمشي علي وجهاً إذا أنا هلكت، يذهنب حلمك الشيطان

ــن احلســني    ــا استشــهد علــي األكــرب ب ــرأة مســرعة كأهنــا   ") u(ومل خرجــت ام
ــاه: الشـــمس الطالعـــة تنـــادي خيـ ــا أُ ــيب   : فقيـــل، يـ ــذه زينـــب بنـــت فاطمـــة بنـــت نـ هـ

فجـــاءت حتـــى أكبـــت علـــى وجهـــه وأقبـــل إليهـــا احلســـني فردهـــا إىل   ، )(ا
، رأيت احلسني واقفاً: "وروي عن عبد ا بن عمار بن عبد يغوث قال، )٣()الفسطاط

فمـا رأيـت رجـال أربـط منـه      ، خيضـب بالومسـة   ثـم ، عليه قميص من خز وهو معـتم 
وعـن مشالـه انكشـاف الغـنم إذا     ، وا إن كانت الرجـال تنكشـف عـن ميينـه    ، جأشاً

فإنـه لكـذلك إذ خرجــت أختـه زينـب بنـت فاطمـة بنـت رســول        ، اشـتد فيهـا الـذئب   
ليـت  : وهـي تقـول  ، وكأني أنظر إليها وقرطاهـا جيـوالن   أذنيهـا وعنقهـا    ، )(ا

وكــان عمــر بــن ســعد بــن أبــي وقــاص قــد دنــى مــن  ، نطبقــت علــى األرضالســماء ا
قتل أبو عبد ا وأنت نتظر؟ فكأني ألنظر إىل دمـوع عمـر   : فقالت، احلسني ياعمراً أي

    )٤()وقد صرف وجهه عنها، تسيل على خديه وحليته
 وهـي  اخلبـاء  مـن  رأسـها  أخرجت )u(احلسني بن علي وروي أهنا ملا استشهد

   : تقول عالٍ بصوت اعقريهت رافعة
 

 
   

   
 

   
   

 
   

   )u(احلسـني بــن علــي  ادقـدمت الكوفــة عنـد استشــه  : سـيري قــال  وروى جريـر بــن 
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 فارتــدت، أنصـتوا  أن النـاس  إىل أومـأت  وقـد  عنــها ا رضـي  علـي  بنـت  زينـب  ورأيـت "
 أهـل  يـا  بعـد  أمـا . نبيـه  علـى  والصـالة   احلمـد : قالـت  ثـم ، األجـراس  وسكنت األنفاس
 نقضـت  كـاليت  مثلكم إمنا. الرنّة هدأت وال العربة رقأت فال. واخلذل اخلتل أهل يا. الكوفة
ــا فــيكم وهــل أال. بيــنكم دخــال أميــانكم تتخــذون. أنكاثــاً قــوة بعــد مــن غزهلــا  الصــلف إلّ

 العـذاب  و  علـيكم  ا سـخط  أن أنفسـكم  لكـم  قـدمت  مـا  ساء أال. والشنف والصدف
 وشـنارها  بعارهـا  فـزمت  فلقـد . قلـيال  واضـحكواً  كثرياً فابكوا. وا أي أتبكون؟. خالدون أنتم
 شبيبة وسيد الرسالة خامت سليل قتل بعد ترمحون وأنى. اأبد بعدها بغسل ترحضوها ولن
 خـاب  فلقـد . ونكسـاً  تعسـاً . تـزرون  مـا  سـاء  أال. نـازلتكم  ومفـزع  خريتكـم  ومالذ اجلنة أهل

ــؤمت الصــفقة وخســرت األيــدي وتبــت الســعي  الذلــة علــيكم وضــربت ا مــن بغضــب وب
 لــه حرمــة وأي ســفكتم؟ دم وأي فــريتم؟ حملمــد كبــد أي أتــدرون ويلكــم. واملســكنة
. هـدا  اجلبـال  وختر اجلبال وتنشق منه يتفطرن السماوات تكاد. إدا شيئا جئتم لقد أضعتم؟
. دمــاً الســماء قطــرت أن فعجبــتم. والســماء األرض طــالع شــوهاء خرقــاء هبــا أتيــتم ولقــد

. كلّـا . الثـار  فوت خياف ال فإنه، املهل يستخفنكم فال. تنصرون وال أخزى اآلخرة فلعذاب
  . )١("أفواههم   أيديهم ردوا قد وهلى حيارى الناس فرأيت: قال. لباملرصاد بكر إن

ــاد     ــن زي ــد لبســت زينــب بنــت   "وبعــد املعركــة حمــل النســاء إىل عبيــد ا ب وق
من : فقال عبيد ا، وحف هبا إماؤها، وتنكرت، لباس حزهنا) عليها السالم(فاطمة
فقال احلمد  الذي ، زينب بنت فاطمةهذه : فقال له بعض إمائه، فلم تكلمه، هذه

ال ، وطهرنـا تطهـريا  ، احلمد  الذي أكرمنـا مبحمـد  : فقالت، فضحكم وقتلكم
، ؟فكيف رأيت صنع ا بأهل بيتك: فقال هلا، إمنا يفتضح الفاسق، كما تقول أنت

، وغداً جيمع ا بينـك وبينـهم  ، فربزوا إىل مضاجعهم، كتب ا عليهم القتل: قالت
أصـلح ا  : فقال له عمرو بـن حريـث  ، فغضب عبيد ا بن زياد، فتختصمون عنده

قد شفى ا : فقال عبيد ا! ال تؤاخذ املرأة بشيء من منطقها، إمنا هي امرأة! األمري
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رت أهلـي    : فكيف رأيت؟ فقالت، نفسي من طاغيتك لعمري لقد قتلـت كهلـي وأبـ ،
وملـا نظـر عبيـد ا    .. .فك هذا فقد اشتفيتفإن يش، واجتثثت أصلي، وقطّعت فرعي

): عليه السالم(فقال علي، اقتلوه: فقال عبيد ا.. .)عليه السالم(إىل علي بن احلسني
، إن كان بينك وبينهن قرابة فابعث معهن رجـال حيفظهـن  ، ومن يوكل هبؤالء النسوة
ته أمـا رويـت مـن     ،يـا ابـن زيـاد حسـبك منـا مـا بلغتـه       : وقالـت ، فتعلقت به زينب عم

، فنظـر عبيـد ا إليهمـا سـاعة    ! أسألك با إن كنت مؤمنـاً إال قتلـتين معـه    ! دمائنا
، دعـوا الغـالم  ، إنـي وا ألظنـها ودت أنـي قتلتـها معـه أو قتلتـه      ! عجباً للـرحم : وقال

   . )١()فخلوا عنه
عند يزيد بن  وحضرت، إىل دمشق )عليهم السالم(مع نساء آل البت لتمح ثم
األلباب  يدل على  ر  جملس يزيد ما هبر العقول وحيطبتها   الكوفة ووخ، معاوية
 عـن  كعـب  بـن  احلـارث  عـن  خمنـف  أبـو  قـال ": قال ابن عساكر، )٢(وقوة جنان عقل
، وألطفنا شئ أول لنا رقّ معاوية بن يزيد يدي بني أجلسنا ملا :قالت علي بنت فاطمة
 يل هـب  املـؤمنني  أمـري  يـا : فقـال  يزيـد  إىل قـام  رأمح الشام أهل من رجال إن ثم :قال
، هلـم  جـائز  ذلـك  أن وظننـت  وفرقـت  فأرعـدت ، وضـيئة  جاريـة  وكنـت ، يعنيين هذه

وكانـت ، وأعقـل  مـين  أكـرب  زينـب  أخـيت  وكانت قالت، زينب أخيت بثياب وأخذت 
 فغضـب ، لـه  وال لـك  ذلـك  مـا  ولؤمـت  وا كـذبت : فقالـت ، يكون ال ذلك أن تعلم
 مـا  وا كـال  :قالـت ، لفعلـت  أفعلـه  أن شـئت  لو يل ذلك إن وا كذبت: لفقا يزيد
 يزيـد  فغضـب  :قالـت ، ديننـا  بغـري  وتـدين  ملتنـا  مـن  خترج أن إال، لك ذلك ا جعل

: زينب فقالت، وأخوك أبوك الدين من خرج إمنا هبذا تستقبلني إياي: قال ثم واستطار
 يـا  كـذبت : قـال ، وأبـوك  وجـدك  نـت أ اهتديت وجدي أخي ودين أبي ودين ا بدين
 لكأنـه  ا فـو : قالت، بسلطانك وتقهر ظاملاً تشتم  مسلط أمري أنت: قالت، ا عدوة

 قـال ، اجلاريـة  هـذه  يل هـب  املـؤمنني  أمـري  يـا : فقال الشامي عاد ثم، فسكت استحيى
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 بشـري  بـن  نعمـان  يـا : معاويـة  بن يزيد قال ثم: قالت، قاضيا حتفاً لك ا وهب أعزب
 خيال معه وابعث صاحلاً أميناً الشام أهل من رجال معهم وابعث يصلحهم مبا جهزهم
 معهــن، حـدة  علـى  دار   ينــزلن أن بالنسـوة  أمـر  ثـم ، املدينــة إىل هبـم  يسـري  وأعوانـاً 
، زيـد  دار دخلن حتى فخرجن: قال، فيها هو اليت الدار   احلسني بن علي أخوهن
 عليـه  فأقـاموا  احلسـني  علـى  وتنـوح  تبكـي  اسـتقبلتهن  إال امرأة معاوية آل من يبق فلم

  . )١(" ثالثاً املناحة
 عشـر  بضـعة  وكنـا  يزيـد  إىل حملنـا  ملا: قال حسن بن احلسن عن: "قال العقيقي

 سـعيد  بـن  عمـرو  املدينـة  وعلـى   مسـتهلّ    فوصـلناها  املدينـة  إىل نسـري  أن أمـر  نفساً
   ينـادي  أن فـأمر ، بقـدومنا  أخربهفـ  السـهمي  احلـارث  بن امللك عبد فجاء، األشداق
 فـربزت ، إلـيكم  قـدموا  قـد  وعماتـه  عمومتـه  وبـين  العابـدين  زين إن أال: املدينة أسواق
 حاسـرات  هاشـم  بـين  نسـاء  وخرجـت ، باكيـات  صـارخات  والصـبيان  والنساء الرجال
 املدينـة  وأهـل  هاشـم  بـين  ونسـاء  بلياليهـا  أيام ثالثة فأقمنا، !واحسيناه واحسيناه تنادي
  . )٢("حولنا تمعونجم

 بأخذ القيام على الناس تألب باملدينة وهي علي بنت زينب كانت: "قال العقيقي
، احلسني بثأر األخذ على الناس ومحل مبكة الزبري بن ا عبد قام فلما، احلسني ثأر

 القيـام  علـى  تؤلبـهم  وصـارت  زينـب  فـيهم  فخطبـت  املدينـة  أهل ذلك بلغ، يزيد وخلع
 أن إليه فكتب باخلرب يعلمه يزيد إىل فكتب سعيد بن عمرو ذلك فبلغ، بالثأر لألخذ

. تشــاء حيــث واإلقامــة املدينــة مــن بــاخلروج عليهــا ينــادي أن فــأمر، وبينــهم بينــها فـرق 
 ومحلنـا ، األنعـام  تسـاق  كمـا  وانسـقنا ، خرينـا  قتـل ، إلينا صار ما ا علم قد: فقالت
 يا: عقيل بنت زينب هلا فقالت، دماؤنا أهريقت وإن خرجنا ال ا فو، األقتاب على
 نفسـاً  فطـييب ، نشـاء  حيث منها نتبوأ األرض وأورثنا، وعده ا صدقنا قد! عماه ابنة
؟ هذا بعد أتريدين، الظاملني ا وسيجزي عيناً وقري  ثـم ، آمـن  بلـد  إىل ارحلي هواناً
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   .)١(" وواسينها الكالم   معها وتلطفن هاشم بين نساء عليها اجتمع
 النســاء مــع املدينــة إىل الشــام مــن علــي بنــت زينــب قــدمت ملــا": قــال العقيقــي

ل  مـن  املدينـة  وايل األشـدق  سعيد بن عمرو وبني بينها فتنة ثارت والصبيان يزيـد  قبـ ،
 أراد ومـن  هـي  فجهزها بذلك له فكتب، املدينة من بنقلها عليه يشري يزيد إىل فكتب
 عـن  ...رجـب  مـن  بقيـت  أليـام  فقدمتـها ، رمصـ  إىل هاشـم  بـين  نسـاء  مـن  معها السفر
 بـين  نسـاء  من معها خرج املدينة من زينب عميت خرجت ملا: قال احلسن بن احلسن
 باإلســناد روينــا: قــال أبــي وحــدثين، ســكينة وأختــها احلســني عــم ابنــة فاطمــة هاشــم
 مبصـر  علـي  بنـت  زينـب  رأيـت : قـال  األنصاري الرمحن عبد بن ا عبد عن ...املرفوع
 إىل املرفـوع  وبالسند، قمر شقة كأنه وجهها، مثلها رأيت ما ا فو، بأيام دومهاق بعد
 قدمت ملا علي بنت زينب استقبل فيمن كنت: قالت الفهري نافع بن عقبة بنت رقية
 عمـرية  وأبـو  احلـارث  بـن  ا وعبـد  خملد بن مسلمة إليها فتقدم، املصيبة بعد مصر
ا ((:وقالـت  احلاضـرون  ىوبكـ  فبكـت  وبكى مسلمة فعزاها املزني ذَ ا  هـ مـ  د عـ و  نمحالـر 
سلُون وصدقَ ر ٣("باحلمراء داره إىل احتملها ثم )٢())الْم(.  

 ا رسول بنت فاطمة هاأم عن"حدثت زينب بنت علي : قال ابن عساكر
 بن حممد عنها روى ذكوان أو طهمان امسه للنيب وموىل عميس ابنة وأمساء
املشـهور أن  و )٤("علـي  بـن  احلسـني  بنـت  فاطمة أخيها وبنت السائب بن وعطاء عمرو

كان   يوم األحد مسـاء اخلـامس عشـر مـن     ) عليها السالم(وفاة السيدة زينب الكربى
فقيـل  ، املؤرخني   موضع قرب السيدة زينبواختلف ، )٥(هـ ٦٢من سنة، شهر رجب

 حيث بساتني عبـد ا ، وىدفنت مبخدعها بدار مسلمة املستجدة باحلمراء القصإهنا 
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إن زينـب بنـت علـي    : قـال العقيقـي    )١(  القاهرة بن عبد الرمحن بن عوف الزهريا
، جنازهتــا وشــهدت وتوفيــت، يومــاً عشــر ومخســة شــهراً عشــر أحــد "مبصــر أقامــت
 بــاحلمراء فــدفنوها هبــا ورجعــوا، باجلــامع مجــع   خملــد بــن مســلمة عليهــا وصــلى
 رقيـة  بـن  ا عبيـد  بـن  رافع أبي بنت هند مسعت: قال ...بوصيتها الدار إىل مبخدعها
 خلمسـة  األحـد  يـوم  عشـية  علـي  بنـت  زينـب  توفيـت : تقول الفهري نافع بن عقبة بنت
 مبخـدعها  ودفنـت  جنازهتـا  وشـهدت ، اهلجـرة  من ٦٢سنة رجب من مضت يوماً عشر
 بن نالرمح عبد بن ا عبد بساتني حيث، القصوى باحلمراء املستجدة مسلمة بدار
غوطـة  بتوفيت   الشام ودفنت   إحدى قـراه املعروفـة   وقيل إهنا   )٢(" الزهري عوف
والراجح أن روايـة العقيقـي عـن وفـاة زينـب الكـربى   مصـر هـي األقـرب          ، )٣(دمشق
ثم كيـف  ، بعصر األئمة ويروي عن أجدادهوذلك ألن العقيقي قريب العهد ، للصحة

ة هناك وهو من أجربها على اخلروج من املدينـة  تذهب إىل الشام حيث يزيد بن معاوي
  . املنورة

بن عبد املطلب بن هاشم بـن عبـد   بنت علي بن أبي طالب  زينب الصغرى-٥٠٢
ن مـن تسـمى بزينـب مـن بنـات      وذكر حمسن األمني أ، )٤(ولد أُمأمها ، )u(مناف
، قيلـة وهـي الع  ) عليهـا السـالم  (هـا فاطمـة الزهـراء   أم كـربى المها اثنتـان  ) u(علي
املكناة  أضاف إليهن زينب ، ثالث أهنن بينما ذكر اإلربلي، ولد ها أمأم  الصغرىو

 هـا فاطمــة البتــول عليهـا الســالم  : قــالكلثــوم  بـأموزينــب الصـغرى كانــت عنــد ، )٥(وأم 
منـاف بـن قصـي     حممد بن عقيل بن أبي طالب بن عبد املطلب بن هاشـم بـن عبـد   

وعبـد ا الـذي كـان    ، )٢(هــ ١٥٠سنة بعد املتوفى  )١(عبد اوولدت له ، )٦(بن كالبا
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 يشـبه الـنيب صـلى ا عليـه وآلـه      كـان  وعبـد الـرمحن  ، )٣(والقاسـم ، حيدث عن أبيه
وبعد وفاة حممـد بـن عقيـل خلـف عليهـا كـثري       : قال الزبريي، )٤(ومن الصلحاء وسلم

توفيـت  : العقيقيقال ، )٥(امسها أم كلثوم لعباس بن عبد املطلب فولدت له ابنةبن اا
وهـي مـن أبنـاء القـرن     ، )٦(  املدينـة ) u(زينب الصغرى بـن علـي بـن أبـي طالـب     

  . األول اهلجري
ــي بــن أبــي           -٥٠٣ ــني الســبط بــن عل ــن العابــدين بــن احلس زينــب بنــت علــي زي
وفخر الدين الرازي من بنات اإلمام زيـن   العقيقي ذكرها حييى النسابة، )u(طالب

هـا  وماتـت باملدينـة وأم  ": وقال العقيقـي ، نية إلحدى بناتهكولعلها ، )٧()u(العابدين
وأشار ابن العجمي أن مبقربة باب الصغري بدمشق قبة تعـرف بقبـة زينـب    ، )٨("ولد أم
ومل تشـر الروايــة كيـف جـاءت إىل دمشــق الـيت كانــت     ، )u()٩(بـن زيـن العابــدين  ا

ضعف هذه الرواية ويرجح روا، آنذاك مقر حكم بين أمية يـة العقيقـي أعـاله    وهو ما ي
ــذي قــال إهنــا توفيــت باملدينــة   ــاء النصــف الثــاني مــن القــرن األول   ، ال كانــت مــن أبن

   . )١٠(هـ٩٥اهلجري ألن أباها اإلمام زين العابدين تو  سنة 
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زينب بنت علي املكفل بن حممد بن أمحـد املختفـي بـن عيسـى بـن زيـد       -٥٠٤
، )١(وهي من أهـل بغـداد   ،)u(الشهيد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب

وذكر العمري عن أبي الفـرج األصـفهاني   ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
فيمـا  ، )٢()ـهـ ٢٩٧-٢٥٦(أن أباها علي املكفل تو    حبس اخلليفـة العباسـي املعتمـد   

أشـار أبـو الفـرج األصــفهاني إىل أن الـذي تـو    حـبس املعتمــد العباسـي هـو أبــوه         
بن حممـد بـن   ) املكفل(وأن علي، بن عيسى وابنه أمحد املختفي أمحدحممد بن 

، )٣(وقد كتبت عنه األحاديث: قال، أمحد بن عيسى كان حياً إىل وقت تأليف كتابه
فالراجح أهنا من أبناء النصف األول   ، )٤(هـ٣١٣فرغ من تأليفه سنة  األصفهاني وكان

 . األول من القرن الرابع اهلجري
خلطيب بن حممد بـن زيـد بـن علـي كتيلـة بـن حييـى بـن         زينب بنت علي ا-٥٠٥

بـن احلسـني    زيـن العابـدين   الشـهيد بـن علـي    )٥(حييى بن احلسني ذي الدمعـة بـن زيـد   
مل تشر املصادر الـيت  ، وهي من أهل بغداد، )٦()u(السبط بن علي بن أبي طالب

وسة بن الغنائم حممد بن علي بن احلسن س كان ابن عمها أبا، ينا إىل حاهلابني أيد
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء     ، )هـ ٤١١-٣٨٦ ()٧(علي كتيلة قتلة احلاكم بأمر ا الفاطمي
 . النصف الثاني من القرن الرابع اهلجري

زينــب بنــت علــي املشــطب بــن حممــد بــن عبــد ا بــن حممــد بــن عمــر     -٥٠٦
ــدينا إىل   ، )٨()u(األطــرف بــن علــي بــن أبــي طالــب   ــني أي ــيت ب مل تشــر املصــادر ال
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أبنـاء النصـف األول مـن    فهي من ، )١(هـ٢١٠مبصر سنة علي املشطب أبوها تو ، حاهلا
  . القرن الثالث اهلجري

زينب بنت علي جمد الدين بن املعمر بن احلسن بن هبة ا بن ناصر بـن  -٥٠٧
زيد النقيب بن أبي الفتح ناصر بن أبي الفتح ناصر بن زيـد األسـود بـن احلسـني بـن      

حييى بن احلسـني ذي الدمعـة بـن زيـد الشـهيد بـن علـي بـن          علي كتيلة بن حييى بن
تزوجهـا رضـي الـدين علـي بـن موسـى بـن        ، )u(احلسني بن علي بـن أبـي طالـب   

، هــ ٧٠٩املتوفى سنة )٣(وكانت معاصرة البن الطقطقي، )٢(جعفر بن طاووس الداوودي
 .اهلجري السابعفهي من أبناء القرن 

ن زيد الشهيد بـن علـي بـن احلسـني     زينب بنت علي بن حييى بن احلسني ب-٥٠٨
تزوجها أبو عبـد ا احلسـني   ، وهي من أهل الكوفة، )u(بن علي بن أبي طالبا
بن احلسن األعور بن حممد الكابلي بن عبد ا األشـرت بـن حممـد الـنفس الزكيـة      ا
كـان  ، )٤(وأجنبـت لـه أبـو جعفـر احلسـن     ، )u(بن عبد ا بـن احلسـن بـن احلسـن    ا

ه      ٢٥١ور أبو زوجها علـى يـد طـيء سـنة     مقتل احلسن األع هــ أيـام املعتـز العباسـي وأمـ
، )٧(ولـه عقـب بواسـط    )٦(وتوىل زوجها نقابة العلـويني   الكوفـة وقتـل بفيـد    ، )٥(زبريية

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري
زينب بنت عمر الشجري بن علي بن عمر األشرف بن زين العابـدين علـي   -٥٠٩

تزوجهــا احلسـن األعــور بــن  ، )٨()u(بــن علـي بــن أبــي طالـب  بـن احلســني السـبط   ا
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حممد الكابلي بن عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكية بن عبـد ا بـن احلسـن    
وأجنبـت لـه حممـد األكـرب     ، )u(املثنى بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي طالـب   

 .ث اهلجريفهي من أبناء القرن الثال، )١(هـ   بغداد وال عقب له٢٧١املتوفى سنة 
بـن علـي   السـبط  سـني  احلعلـي بـن   زين العابـدين  عيسى بن زيد بن زينب بنت - ٥١٠

أمها عبدة بنت عمر بن زين العابدين علي بن احلسـني السـبط   ، )٢()u(بن أبي طالبا
وتزوجها سليمان بن جعفـر بـن إبـراهيم بـن حممـد بـن       ، )u(بن علي بن أبي طالبا

ومن ثم خلف عليهـا احلسـن بـن علـي بـن      ، )٣(بعلي بن عبد ا بن جعفر بن أبي طال
 )٤(فولـدت لـه حممـد   ، جعفر بن إسحاق بن علي بن عبد ا بن جعفر بـن أبـي طالـب   

املتـوفى   )٦(كان أبوها عيسـى بـن زيـد معاصـراً للخليفـة املهـدي العباسـي       ، )٥(وتوفيت عنده
 .فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، هـ١٦٩سنة

نب بنت عيسى بن علي بن احلسني األصغر بن علي بن احلسني بن علي زي-٥١١
ــب  ا ــي طالـ ــن أبـ ــر      ، )u(بـ ــام جعفـ ــن اإلمـ ــديباج بـ ــد الـ ــة بنـــت حممـ ــا آمنـ وأمهـ

ــدينا إىل   ، )٧(وهــي مــن أهــل الكوفــة  ، )u(الصــادق ــني أي ــيت ب مل تشــر املصــادر ال
القاسـم بـن   كما أن ابن عـم أبيهـا   ، )٨(هـ١٥٧ها احلسني األصغر سنة تو  جد، حاهلا

 ــد ا ــان معاصــراً للخليفــة املعتصــم العباســي      اعب -٢١٨ ()٩(بــن احلســني األصــغر ك
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٢٧
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زينب الصغرى بنت عيسى بن حممد البطحاني بن القاسم بن احلسـن بـن   -٥١٢
املصـادر الـيت   مل تشر ، )١()u(زيد األبلج بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب

علــي النقيــب بــن عيســى بــن حممــد البطحــاني   كــان أخوهــا، هلــابــني أيــدينا إىل حا
الـذي قتـل ســنة    )٢(مصـاحباً للـداعي الصــغري حممـد بـن القاســم بـن احلسـن العلــوي      

 .فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٣(هـ٣١٦
اسـم بـن احلسـن بـن     زينب الكربى بنت عيسى بن حممد البطحاني بن الق-٥١٣

مل تشـر املصـادر الـيت    ، )٤()u(زيد األبلج بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
كــان أخوهــا علــي النقيــب بــن عيســى بــن حممــد البطحــاني  ، بــني أيــدينا إىل حاهلــا

الــذي قتـل ســنة   )٥(مصـاحباً للـداعي الصــغري حممـد بــن القاسـم بـن احلســن العلـوي      
 .أبناء القرن الرابع اهلجريفالراجح أهنا كانت من ، )٦(هـ٣١٦

زينب بنت القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إمساعيل بن إبراهيم الغمر -٥١٤
والـرس الـذي   ، )u(بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب     ا

نسب إليه القاسم هي أرض اشرتاها وراء جبل أسـود بـالقرب مـن ذي احلليفـة بينـها      
مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٧(ة وعاش هبا مع ولده حتى توفى هبـا وبني املدينة املنور
كان أبوها القاسم الرسي صاحب تصـانيف ومشـهور بالزهـد والـورع     ، أيدينا إىل حاهلا

، )٨(هــ ٢٤٦وتو  خمتفياً   جبل الرس سنة ، خرج يدعو إىل الرضا من آل حممد
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 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري
بنت القاسم بن احلسن بن زيد األبلج بن احلسن السبط بن علـي بـن    زينب-٥١٥

تزوجها عبد ا بن القاسم بن إسحاق بـن عبـد   ، )١(ولد ها أموأم، )u(أبي طالب
إال أنـه كــان   ورعـاً  عابـداً  القاسـم زاهـداً  كـان أبوهـا   ، )٢(ا بـن جعفـر بـن أبـي طالـب     

وهـو معاصـراً للخليفـة املنصـور     ، )٣(ىه احلسن املثنعم بينلبين العباس على  مظاهراً
   . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثاني اهلجري، )هـ١٥٨-١٣٦()٤(العباسي
بـن حممـد    بن جعفر الصـادق املأمون بن حممد الطيب زينب بنت القاسم -٥١٦

ها وأمu( ،(الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
إذ قـدمت   عاشـت زينـب   مصـر   ، )٥(موسى الكـاظم وامسهـا فاطمـة   الذرية بنت  أم

مل تشـر  ، )هــ ٢٧٠-٢٥٤( )٦(إليها مع أبيها وبعض أبناء عمومتها على أمحد بن طولون
ها حممـد بـن جعفـر الصـادق   عهـد      تـو  جـد  ، املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  

م سـلمة بنـت اإلمـام موسـى     وأن أباها القاسم تـزوج أ ، )هـ٢١٨-١٩٨()٧(اخلليفة املأمون
، )u(وهذا يعين أن أباها تزوج اثنتني مـن بنـات اإلمـام الكـاظم    ، )٨()u(الكاظم

ــث   وهــي، ولعــل زواجــه مــن أحــدمها كــان بعــد وفــاة األخــرى   مــن أبنــاء القــرن الثال
  . اهلجري
بـن عبـد ا بـن موسـى      زينب بنت القاسـم بـن حممـد بـن موسـى الثـاني      -٥١٧
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، )u(ض بـن احلسـن بـن احلسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب         اجلون بن عبـد ا احملـ  
احلسن بن إدريس بن موسى الثـاني بـن عبـد     )١(وتكنى بأم علقمة تزوجها أبو شويكة

ا بن موسى اجلـون بـن عبـد ا احملـض بـن احلسـن بـن احلسـن بـن علـي بـن أبـي             
تــو  أبــو زوجهــا إدريــس بــن  ، )٢(وأجنبــت لــه إدريــس امللقــب بعلقمــة ، )u(طالــب

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٣(هـ٣٠٠وسى الثاني سنة م
زينــب بنــت احملســن بــن إبــراهيم الثــاني بــن موســى أبــو ســبحة الثــاني بــن    -٥١٨

بـن حممـد البـاقر بـن      بن جعفـر الصـادق   )٤(إبراهيم األول املرتضى بن موسى الكاظم
مـن أهـل جـرة    ، )u(لبعلي بن أبي طا بن السبط علي زين العابدين بن احلسني

كـان جـدها إبـراهيم    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، أحد رساتيق شرياز
وكـان بـن بـن    ، )٥(هــ ١٩٩خرج مع أبي السـرايا سـنة   ) u(بن اإلمام موسى الكاظما

أخيها إبـراهيم بـن احلسـن بـن علـي بـن احملسـن واله شـرف الدولـة بـن عضـد الدولـة             
كمـا أن عـم أبيهـا    ، )٧(هــ ٣٧٩وكان شرف الدولـة قـد تـو  سـنة      ،)٦(النقابة   أعماله

حممد بن إمساعيل بـن إبـراهيم بـن موسـى الكـاظم كـان معاصـراً حملمـد بـن خلـف           
فالراجح أهنا كانـت مـن أبنـاء النصـف     ،  )٨(هـ وروى وكيع عنه٣٠٦وكيع املتوفى سنة 

  . األول من القرن الرابع اهلجري
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بن اإلمام احلسن بن علي بن داود املؤيدي بن زينب بنت حممد بن أمحد -٥١٩
القاسم بن إبراهيم بن القاسم بن إبراهيم بن األمري حممد ذي الشرفني املعروف بـابن  

مـن أهـل بلـدة     )u(من ذرية اإلمام احلسن السبط بن علـي بـن أبـي طالـب     )١(مغل
  اتزوجهـا الســيد علــي بــن املتوكــل علــى  ، كانــت أديبــة وشــاعرة، بــاليمن )٢(شـهارة 
ه املنصور اإلمام بن أَمحد اللَّ اس  املهدي اإلمام بن علي بِ ور  اإلمـام  بـن  العبـ بـن  املنصـ 
  احلسين القاسم بن حسن بن أَمحد بن حسني بن القاسم املتَوكل اإلمام بن احلسني

حــو تعــرف وكانــت، ثــم فارقهــا فتزوجــت آخــر ــول الن األُص والرمــل والنجــوم واملنطــق و 
  : قصيدة إىل زوجها علي بن املتوكل على ا مطلعها، ومن شعرها، ءوالسيميا
  

  
    

  : وهلا قصيدة فضلت هبا بلدهتا شهارة على صنعاء داء فيها  
  

  
    

   
 

   
    .)٣(هـ١١١٤توفيت   بلدهتا شهارة سنة 

بنت حممد األكرب بن جعفر بن القاسم بن جعفر بن حممد بن زيد زينب -٥٢٠
مـن  ) u(الشهيد بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  

كان أبوها حممد األكرب قـد  ، ر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلامل تش، )٤(أهل هراة
فهي من أبناء رأس ، )٥(هـ على اخلليفة املأمون العباسي١٩٩خرج مع أبي السرايا سنة 
 . رأس املائة اهلجرية الثانية

البـاقر بـن زيــن   بـن حممـد   الصـادق  جعفــر زينـب بنـت حممـد الـديباج بـن      -٥٢١
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مل تـذكر املصـادر   ، )١()u(بن علي بن أبي طالـب  العابدين علي بن احلسني السبط
هــ أيـام اخلليفـة املـأمون     ٢٠٠خـرج أبوهـا مـع أبـي السـرايا سـنة       ، اليت بني أيدينا حاهلـا 

فهي من أبنـاء  ، )٢(العباسي ثم دعا لنفسه فقبض عليه املأمون وعفا عنه وتو  جبرجان
 . القرن الثالث اهلجري

د بـن علـي النقيـب بـن عيسـى بـن       زينب بنـت حممـد بـن احلسـني بـن داو     -٥٢٢
حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد األبلج بن احلسن السبط بن علي بـن  

ها أمنة بنـت حممـد بـن أمحـد بـن عبـد ا بـن احلسـن بـن          وأمu( ،(أبي طالب
 اسم زيد وأبـا احلسـن حممـد وأبـا    الق كان إخواهنا أبا،  )٣(وهي من أهل مرو، جعفر

فـالراجح أهنـا مـن    ، هــ ٤٠٥املتـو  سـنة    )٤(احلـاكم النيسـابوري   علي حممد من مشايخ
 . أبناء النصف الثاني من القرن الرابع اهلجري

بـن عبيـد ا األمـري بـن      )٥(زينب بنت حممد بن احلسني بن حممد األدرع-٥٢٣
السـبط بـن علـي بـن     بن احلسـن املثنـى بـن احلسـن      بن جعفر  )٦(عبد ا بن احلسن

 عبيــد ا كــان، مل تشــر املصــادر الــيت بــني أيــدينا إىل حاهلــا  ،)٧()u(أبــي طالــب
وعـم جـدها   ، )هــ ٢١٨-١٩٨()٨(املـأمون  وايل الكوفة من قبل اخلليفةبن عبد ا ا األمري

-٢٢٧(أبو احلسن علي بـاغر بـن عبيـد ا األمـري معاصـراً للخليفـة املتوكـل العباسـي        
مـن   فلعلـها كانـت  ، )٩(فسـمي بـه   وهو الذي صرع غالم املتوكـل بـاغر الرتكـي   ) هـ٢٤٧
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 . أبناء القرن الرابع اهلجري
 احملـض بـن عبـد ا   إبـراهيم  حممد بن عبد ا بن احلسن بـن  زينب بنت -٥٢٤

مل تشر املصادر الـيت  ، )١(بن علي بن أبي طالبالسبط بن احلسن املثنى بن احلسن ا
ن أبناء داود بـن إبـراهيم   وذكر أبو الفرج األصفهاني أن اثنني م، بني أيدينا إىل حاهلا

بن عبد ا بـن احلسـن احلسـين قتلـهم إدريـس بـن موسـى بـن عبـد ا بـن موسـى            ا
ومهـا  ، )٣(هـ أيام اخلليفة املستعني العباسي٢٥٠وكان خروج األخري   سنة، )٢(احلسين

القـرن الثالـث    النصـف الثـاني مـن    وهـذا يعـين أهنـا مـن أبنـاء     ، ابنا عـم زينـب أعـاله   
 . اهلجري
بـن  املثنـى  سـن  احلبن احملض بن عبد ا النفس الزكية حممد زينب بنت -٥٢٥

بنــت حممــد بــن ســلمة  أموأمهــا ، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــب الســبط ســن احل
ثم خلف عليها عيسى بـن  ، )٤(السفاححممد بن أبي العباس تزوجها ، املثنى سناحل

حممد بن إبراهيم بـن  ثم خلف عليها ، بن عبد املطلب علي بن عبد ا بن العباس
ثـم خلـف عليهـا إبـراهيم بـن إبـراهيم بـن        ، حممد بن علي بـن عبـد ا بـن العبـاس    

ثـم خلـف عليهـا عبـد ا بـن      ، )u(سن بن علي بن أبي طالباحلاحلسن بن زيد 
، )u(السـبط سـن  احلبـن  املثنـى اإلمـام   سـن  احلاحلسن بن إبراهيم بن عبد ا بـن  

ملخمسـة ألهنـا تزوجـت مخسـة رجـال وهـم عباسـي        وكانت تلقب با، )٥(فتوفيت عنده
فهـي مـن أبنـاء    ، )٧(هــ ١٤٥قتل أبوهـا حممـد ذو الـنفس الزكيـة سـنة     ، )٦(وأربعة علويني

 . القرن الثاني اهلجري
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زينب بنت حممد بن عبد ا املفقود بن احلسن بـن احلسـن املكفـوف بـن     -٥٢٦
سني السبط بن علي بن احلسن األفطس بن علي األطهر بن علي زين العابدين بن احل

خـرج أبوهـا أمحـد    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )u()١(أبي طالب
وأعقب من وابنه النقيب ، )٣(إىل طربستان وكانت له وقائع هناك مع السامانيني )٢(زبارة

ر طويال وتو  سنة مفالراجح أهنا ، )٤(هـ٣٦٠أبي علي حممد بن أمحد زبارة والذي ع
 .بناء رأس املائة اهلجرية الثالثةمن أ

بـن احلسـني   بن عبد ا بـن علـي زيـن العابـدين      األرقط بنت حممدزينب -٥٢٧
محـزة بـن عبـد ا بـن     تزوجها ، ولد أمها أمu( ،(بن علي بن أبي طالبالسبط 

ثــم ، ولــدت لــه فاطمــة بنــت محــزة ، )u(زيــن العابــدينعلــي اإلمــام ســني بــن احل
ا حممد بن عبد ا بن داوود بن حسن بن حسن بن علي بن فخلف عليه، )٥(فارقها

، )٦(حممـد  وأم، ومليكة، وكلثم، وحسناً، فولدت له حسيناً، )u(بن أبي طالب
كما لقي اإلمام جعفـر  ، لقي أبوها اخلليفة العباسي أبو العباس السفاح وأقطعه أرضاً

  . جريفهي من أبناء القرن الثاني اهل، )٧(هـ١٤٨املتوفى سنة) u(الصادق
زينب الصغرى بنت حممد الكابلي بن عبد ا األشرت بن حممـد الـنفس   -٥٢٨

الزكية بـن عبـد ا احملـض بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي              
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مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، )١(من ساكنة قـم ، ولد أمها أم، )u(طالب
إذ ولـد أبوهـا حممـد    ) هــ ١٥٨ت(صـور العباسـي  كان أبوها معاصراً للخليفة املن، حاهلا

قتـل  و ،)٢(الكابلي بعد وفاة أبيه عبد ا األشرت  بالسند فكتـب املنصـور بصـحة نسـبه    
ــث   ، )٣(هـــ٢٥١بنــو طــيء أخاهــا احلســن األعــور بفيــد ســنة   فهــي مــن أبنــاء القــرن الثال

 . اهلجري
الـنفس  زينب الكربى بنت حممد الكابلي بن عبـد ا األشـرت بـن حممـد     -٥٢٩

الزكية بـن عبـد ا احملـض بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي              
أمها متاضر بنت أبي بكر بن عمر بن عباد بن عبد ا بـن الـزبري بـن    ، )u(طالب
نصور كان أبوها معاصراً للخليفة امل، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٤(العوام
 عبد ا األشـرت   وفاة أبيهأبوها حممد الكابلي بعد إذ ولد ) هـ١٥٨ت(نصور العباسيامل

وقتـل بنـو طـيء أخاهـا احلسـن األعـور بفيـد        ، )٥(بالسند فكتـب املنصـور بصـحة نسـبه    
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ٢٥١سنة

زيــن بــن األصــغر بــن عبيــد ا بــن احلسـني   )٧(اجلـواني حممــد زينـب بنــت  -٥٣٠
مل تشر املصـادر الـيت بـني    ، )٨()u(بن أبي طالبالسبط  علي بن احلسنيالعابدين 

كــان أخوهــا احلســن بــن حممــد اجلــواني معاصــراً لإلمــام حممــد   ، أيــدينا إىل حاهلــا
) u(اهلــاديعلــي اإلمــام  علــى وصــيته إىل ابنــه اإلمــام أشــهدهوقــد  )u(اجلــواد
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  .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )١(هـ ٢٢٠سنة
علــي بــن عبــد ا بــن احلســن األعــور بــن حممــد   زينــب بنــت حممــد بــن-٥٣١

الكابلي بن عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكية بـن عبـد ا بـن احلسـن املثنـى      
كيــة مــن أهــل أمهــا أم ولــد تر، )u(بــن احلســن الســبط بــن علــي بــن أبــي طالــب ا

دها كـان جـ  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٢(جرجان وسكنوا أسرتاباذ
النصـف األول   فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء    ، )٣(هـ٢٥١سنة ءاحلسن األعور قتله أعراب طي

 .القرن الرابع اهلجري من
بن علـي  السبط بن احلسني بن علي زين العابدين زينب بنت حممد الباقر -٥٣٢

وقيـل  ، )٤(ولـد  أم) u(أخيها علي بن حممد البـاقر  ها وأمأم )u(بن أبي طالبا
خرجـت إىل عبيـد ا بـن حممـد     ، )٥(أخيها علـي  أم غري ولد أخرى مزينب أ أم إن
 إن: وقـال الـزبريي  ، وهي الصغرى )٦()u(بن عمر األطرف بن علي بن أبي طالبا

بـن  السـبط  علي بـن احلسـني   زين العابدين زينب كانت عند عبيد ا بن احلسني بن 
بن  األطرفعمر  حممد بن ثم خلف عليها عبيد ا بن، )u(علي بن أبي طالب

فولـدت لـه حممـداً والعبـاس وحممـداً األصـغر وخدجيـة        ) u(علي بـن أبـي طالـب   
بن حممـد  وفاطمة وأم بـن حممـد    ، )٧(حسن بين عبيد ا العمـري  وكـان عبيـد ا 

وهـي مـن أبنـاء القـرن الثـاني اهلجـري ألن       ، )٨(النذور   بغـداد  ربةزوجها صاحب مق
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 . )١(هـ١١٤أباها اإلمام الباقر تو  سنة 
بـن حممـد البطحـاني    الرئيس الفقيه باملدينة زينب بنت حممد بن القاسم -٥٣٣

بــن القاســـم بــن احلســـن بــن زيـــد األبلــج بـــن احلســن الســـبط بــن علـــي بــن أبـــي        ا
كان ابن عمها طاهر بن ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٢()u(طالب

الـذي ظهـر بالبصـرة     )٣(حب الـزنج أمحد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـا       
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤()هـ٢٦٩ -٢٥٥( للمدة

بـن زيـد    ذي الدمعـة  زينب بنـت حممـد بـن القاسـم بـن حييـى بـن احلسـني        -٥٣٤
، )u(بن زين العابدين علـي بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب          الشهيد

 )٥(األصغر بن حييى بن احلسني بن زيد الشهيدتزوجها  نقيب الكوفة علي بن حممد 
وعرف كل أبناءه  صاحب دار الصخر )٦(وأجنبت له حممد املعروف بالصعوة )٥(الشهيد
كان ابـن عمهـا احلسـني النسـابة     ، ) (٧بين الصعوة  ومنهم نقباء ورؤساء بالكوفةأبناءه 

بن أمحد احملدث بن عمر بن حييى بن احلسني ذي الدمعـة أول مـن تـوىل النقابـة       
 . من أبناء القرن الثالث اهلجري فالراجح أهنا، )٨(هـ٢٥١فة سنة الكو

 بـن القاسـم بـن احلسـن     ينحممد بن عيسى بن حممد البطحازينب بنت -٥٣٥
مل تشـر املصـادر   ، )٩()u(بن علي بن أبـي طالـب  السبط بن احلسن األبلج بن زيد ا

د البطحـاني  كان عمها علي النقيب بن عيسـى بـن حممـ   ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
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الـذي قتــل ســنة   )١(مصـاحباً للــداعي الصــغري حممـد بــن القاســم بـن احلســن العلــوي   
 . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٢(هـ٣١٦

بـن زيـد الشـهيد     ذي الدمعة زينب بنت حممد األكرب بن حييى بن احلسني-٥٣٦
مل تذكر ، )٣()u(طالب بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبيا

ها حييى بن احلسني معاصـراً للخليفـة املـأمون    كان جد، املصادر اليت بني أيدينا حاهلا
 . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤(هـ٢٠٠العباسي وتو  سنة 

زينب الصغرى بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن -٥٣٧
ومل تشـر  ، )٥()u(دين بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب        علي زين العابـ 

ــني أيــدينا إىل حاهلــا  ــيت ب وذكــر العقيقــي أن زينــب بنــت اإلمــام موســى   ، املصــادر ال
 بنت زينب أن أحسب: قال جدي حدثين": هاجرت إىل مصر إذ قال )u(الكاظم
 ادقالص جعفر بن حممد بن القاسم أختها زوج مع مصر إىل هاجرت الكاظم موسى
: األشـراف  مـن  مجاعـة  ومعـه ، مصـر  إىل هـاجر  فيمن كان احلسني يعم خبط ورأيت
وملـا كـان القاسـم بـن     ، )٦("آخـرين  ومسى الكاظم موسى بنت وزينب الطيب القاسم

 )٧()u(قـد تـزوج أم سـلمة بنـت موسـى الكـاظم       )u(حممد بن جعفـر الصـادق  
ــه إىل مصــــر  ــالراجح أن زينــــب الصــــغرى بنــــ ، )٨(وهــــاجر مــــع زوجتــ ت موســــى فــ

وأهنا هاجرت مـع أختـها أم    هي نفسها زينب اليت أشار إليها العقيقي )u(الكاظم
وذلـــك ألن أختـــها زينـــب الكـــربى بنـــت اإلمـــام      ، ســـلمة وزوج أختـــها إىل مصـــر  
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قد تزوجت من حممد بن عبد ا بن حممـد بـن عمـر األطـرف بـن       )u(الكاظم
، )٢(هــ ١٨٣سـنة   )u(اظمكانت وفاة أبيها اإلمـام الكـ  ، )١()u(علي بن أبي طالب

    . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية
زينب الكربى بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممـد البـاقر بـن    -٥٣٨

تزوجهــا ، )٣()u(علـي زيـن العابــدين بـن احلســني السـبط بـن علــي بـن أبــي طالـب       
ولـه   )u(بن علـي بـن أبـي طالـب     حممد بن عبد ا بن حممد بن عمر األطرف

وأشـار اإلربلـي إىل زينـب    ، )٤(املؤيد من السـماء منها ولد امسه جعفر امللقب بامللك و
ومل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، فلعلـه قصـد بـاألوىل زينـب الكـربى     ، )٥(وزينب الصـغرى 
فهي من أبنـاء  ، )٦(هـ١٨٣سنة )u(كانت وفاة أبيها اإلمام الكاظم، أيدينا إىل حاهلا

 . نيةرأس املائة اهلجرية الثا
بـن احلسـن    بن احلسن املثنى الكامل بن عبد ااجلون  بنت موسىزينب -٥٣٩

وأمهـا أم سـلمة بنـت حممـد بـن طلحـة بـن        ، )u(السبط بن علي بن أبي طالـب 
 حممـد بـن جعفـر   تزوجهـا  ، )٧()t(عبد ا بن عبد الرمحن بن أبي بكـر الصـديق  

، )u(عفـر بـن أبـي طالـب    بن علـي بـن عبـد ا بـن ج     اجلعفريإبراهيم بن  األمري
كان أبوها موسى اجلون معاصراً للخليفة ، )٨(وعيسى وداود وموسى إبراهيمفولدت له 
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فلعلــها كانــت مــن أبنــاء النصــف األول مــن  ) هـــ١٩٣-١٧٠()١(للخليفــة الرشــيد العباســي
 .القرن الثالث اهلجري

موسى بن عبد ا بن موسى اجلون بن عبد ا بن احلسن بـن  زينب بنت -٥٤٠
، مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا     ، )u(بن علي بن أبي طالب احلسن

وتـو  أخوهـا إبـراهيم بـن موسـى        ، )٢(هــ ٢٥٦سـنة   موسـى بـن عبـد ا    قتل أبوهـا 
 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٣(حبس اخلليفة املهتدي العباسي

ســني احلن بـ علــي زيـن العابــدين  بـن   األشــرف موسـى بــن عمـر  زينـب بنــت  -٥٤١
عبيدة بنت الزبري بن هشام بن عروة بن  اهأمو، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

بـن   علـي زيـن العابـدين   عبد ا بن احلسن بـن علـي بـن    تزوجها ، )٤(الزبري بن العوام
وأجنبت له حممد الذي توىل البصرة  )٥()u(بن علي بن أبي طالبالسبط احلسني 

مســموماً وكــان ســبب ذلــك أنــه حضــر إىل جملــس   وقــد قتــل، أيــام اخلليفــة املــأمون
عمــود وبعــد الســمر الــذي دار بينــهما أخــذ املعتصــم  عهــد املــأمون  املعتصــم وهــو ويل

 أمـا ": حملمـد وقال ، حديد ثقيل فشاله ثم قصر به مثاني قصرات ثم طرحه وفيه فضل
أخذه ف ،"تقول هذا؟ هاته إيل: فقال له. يءعندكم من هذا ش أنتم يا أبا جعفر فليس

فلمـا طرحـه مـن يـده       ووجه املعتصم يتغري صفرة ومحرة، قصر به ست عشرة مرةو
فلمـا خــرج مـن عنــده أتبعـه بشــربة    ، "وأخـرج إىل عملــك  دعــين": املعتصـم قـال لــه  
تشـربه   أنذكرتـك وأحببـت    فـأني تشرب هذا الشراب  نأأحب ": وقال له، مسمومة
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 للمأمون العباسي املتوفى عاصراًكان ابنها م، )١(فمات من وقته فشربه، "وقت وصوله
 . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، هـ٢١٨سنة

 موسى بن جعفـر  بن )٢(زينب بنت موسى املربقع بن حممد بن علي الرضا-٥٤٢
، )u(بن حممد بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالبا

مل تشـر املصـادر   ، )٣(املربقـع  ا حممـد بـن موسـى   توفيت   قم ودفنت   مشهد أخيه
تو  أخوها حممد بن موسى بن حممد بن علـي الرضـا   ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا

 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤(هـ٢٩٦سنة 
زينب أم عبـد ا بنـت هـارون بـن موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـادق بـن           -٥٤٣

ــاقر بـــن علـــي ز  ــبط بـــن علـــي بـــن أبـــي    حممـــد البـ ــني السـ يـــن العابـــدين بـــن احلسـ
ها اإلمـام موسـى   تـو  جـد  ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلـا ، )٥()u(طالب

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ١٨٣الكاظم سنة 
زينب الصغرى بنت هارون بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد -٥٤٤

مل ، )٧()u(لي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالـب الباقر بن ع
، )٨(هـ١٨٣ها اإلمام موسى الكاظم سنة تو  جد، تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٨(هـ١٨٣
السـبط   زينب بنت حييى املتوج بن احلسن األنور بن زيد األبلـج بـن احلسـن   -٥٤٥
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تها عم خدمتوقد ، )١(صاحبة املشهد املعروف مبصر، )u(بن علي بن أبي طالبا
 حممـد  عـن  احلسـني  جعفـر  أبـو  حدثين": قال العقيقي، )٢(أربعني سنةالسيدة نفيسة 

 نفيسـة  عمتـها  مـع  حييـى  بنـت  زينب قدمت حني مبصر كنت: قال العثماني حييى بنا
 ماتت، سنة أربعني: قالت ة؟نفيس عمتك خدمة   لك كم سألتها: قال احلسن بنت
تـها كانـت   سـنة     )٣("هلا عقب وال مبصر حييى بنت زينب ٤(هــ ٢٠٨ومبا أن وفاة عم( ،

 .هلذا فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري
بـن علـي    بن احلسـن  املثنى بن احلسنعبد ا احملض  بن حييى زينب بنت-٥٤٦

كـان أبوهـا قـد    ، دينا إىل حاهلـا مل تشر املصادر اليت بني أي، )٥()u(بن أبي طالبا
أيام اخلليفة اهلادي العباسي واشرتك معه  خرج مع احلسني بن علي بن احلسن املثلث

ثـم أعطـاه   ، وبعـد مقتـل األخـري هـرب حييـى إىل املشـرق      ، هــ ١٦٩سـنة     معركـة فـخ  
هـي مـن   ف، )٧(هـ١٩٢  سنة  )٦(اخلليفة الرشيد العباسي األمان إال أنه قتله   السجن

 . ناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجريأب
بن على بن أبـي  األطرف حييى بن عبد ا بن حممد بن عمر زينب بنت -٥٤٧
وقـربه  ، هــ   خنقـاً  ١٩٣-١٧٠(قتل أبوها   حبس اخلليفة هارون الرشيد، )u(طالب

ناء أبوهي من ، ومل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٨(بالكوفة   مسجد السهلة
 . ناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجريأب

بـن  احملـض  عبـد ا   بن بن إبراهيم بن موسىزينب بنت يوسف األخيضر -٥٤٨
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مل تشـر املصـادر   ، )١()u(املثنى بن احلسن السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      احلسن
ربيـع األول  تو  أخوها إمساعيل بن يوسف األخيضـر    ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا

فهـي  ، )٣(هــ  ٢٥٠كما أن أخاها حممد بن يوسف خـرج باملدينـة سـنة    ، )٢(هـ٢٥٢ سنة
 .من أبناء القرن الثالث اهلجري

 إبراهيمبن  األخيضربن حممد بن يوسف ملك اليمامة يوسف زينب بنت -٥٤٩
ــنا بــن احلســن بــن علــي بــن أبــي     املثنــى موســى اجلــون بــن عبــد ا بــن احلســن    ب

خــرج أخوهــا األمــري ، الــيت بــني أيــدينا إىل حاهلــا مل تشــر املصــادر، )٤()u(طالــب
أخوها إمساعيل بن يوسف مـن قبـل    لَتوقُ، )٥(هـ باملدينة ٢٥٠حممد بن يوسف سنة 

  . فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ٣١٦القرامطة سنة 
حممـد   بـن  إبـراهيم بـن   )٧(بن حممد امللقب محار الدينإبراهيم سارة بنت -٥٥٠
بن جعفر الصادق بن حممد بن علي بن  الكاظمموسى عبيد ا بن بن  )٨(اليمامى

 مل يشـر العمـري  ، عـدن   مدينة قربها ويقع ، )u(احلسني بن علي بن أبي طالب
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء     ، )٩(إىل حاهلا وكانت معاصرة لـه ) هـ٤٥٩ت   حدود سنة (

   .النصف األول من القرن اخلامس اهلجري
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سارة بنت أبي الفضل علي بن حممد بن عبد ا بن حممد بن علي بـن  -٥٥١
عبد ا بن احلسن األعور بن حممد الكابلي بن عبد ا األشرت بـن حممـد الـنفس    
الزكيـــة بـــن عبـــد ا بـــن احلســـن املثنـــى بـــن احلســـن الســـبط بـــن علـــي بـــن أبـــي    

وهـي  ، )١(سارة بست املعـايل وتلقب ، وأمها أم ولد تدعى التوز الرتكية، )u(طالب
وأبـو  ، والرضـا ، اتبـى تزوجها أبو الشـرف العلـوي وأجنبـت لـه     ، )٢(من أهل أصبهان

 املتوفى )٤(ها عند إمساعيل بن طباطباوجاء ذكر، )٣(وفخري سيت، وأبو احلسن، العز
 .هـ  فلعلها كانت من أبناء القرن اخلامس اهلجري٤٧٩بعد سنة  املتوفى
الء احلسني يعرف بشرف بن علي بـن طـاهر بـن    ست الشرف بنت أبي الع-٥٥٢

علي بن حممد بن حممد بن علي بن إبراهيم بن حممد األكرب بـن موسـى الكـاظم    
ــي          ا ــن أب ــن علــي ب ــن احلســني الســبط ب ــي ب ــن عل ــن حممــد ب ــر الصــادق ب ــن جعف ب

وأمها ميمونة بنت عبد املطلب بن أمحد بن علي بن حممد بن علي ، )u(طالب
كـان أبوهـا ورد أصـبهان    ، )٥()u(األكـرب بـن موسـى الكـاظم    بن إبراهيم بن حممد ا

 . فهي من أبناء القرن اخلامس اهلجري، )٦(هـ٤٧١سنة
ست العلماء بنت تاج الدين أبـو عبـد ا جعفـر بـن حممـد السـادس بـن        -٥٥٣

محزة الثاني بن عبد ا بن حممد اخلـامس بـن حممـد الرابـع بـن عبـد احملسـن بـن         
ن احلسن بن محزة بن علي النقيب بن زهرة األول بن علـي  احلسن بن زهرة الثاني ب

بن أبي سامل حممـد بـن حممـد احلرانـي بـن      ، النقيب بن حممد الثالث بن حممد
أمحد احلجـازي بـن حممـد بـن حممـد الـوارث بـن احلسـني بـن إسـحاق املـؤمتن بـن             
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ال ، )١()u(جعفر الصادق بن حممد بن علي بن احلسني بن علـي بـن أبـي طالـب    
نة وفاهتا ومن احملتمل أهنا عاشت   منتصف القرن العاشر اهلجري ألن ابن نعرف س

وجـاء  ، )٢(هــ ٩٩٠أخيها حممد بن ركن الدين والذي كان من علماء حلب تو  سـنة  
ضـمن اإلضـافات علـي الكتـاب     ) هــ ٧٠٩ت (ذكرها   كتاب األصيلي البن الطقطقي

 . )٣(..).الزيادة والتغيري والتبديلإن فيه من الدس و" حيث أشار احملقق إىل ذلك بقوله 
٥٥٤- بن احلسن األعور بن حممد الكابلي بن عبد ا ست الغابر بنت عبد ا

األشرت بن حممد الـنفس الزكيـة بـن عبـد ا احملـض بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن           
 األسـود القاسـم   وأبـ تزوجهـا  ، من أهل واسط، )u(السبط بن علي بن أبي طالب

ي بن احلسني بن أمحد بن حممد بن علي بـن حممـد بـن علـي بـن      العمري البصر
وأجنبت ، )u(بن علي بن أبي طالب األطرفبن عمر بن حممد بن عمر إبراهيم 

كان جدها احلسن األعور قتلته طيء ، )٤(األنسابتدعى ست  علي وبنتاًله ابناً امسه 
 لثالث اهلجري الثاني من القرن ا فلعلها كانت من أبناء النصف، )٥(هـ٢٥١سنة 

علي املستنصر بن معد احلافظ بن حممد بن عبد ايد  ست القصور بنت-٥٥٥
القائم حممد املنصور بن إمساعيل املعز بن معد العزيز بن نزار اهر بن احلاكم بن ظال
بن حممـد احلبيـب بـن جعفـر املصـدق بـن حممـد املكتـوم بـن           املهديعبيد ا بن ا

ــر الصــادق بــن    ــن جعف ــي     إمساعيــل ب ــن أب ــدين علــي ب ــن زيــن العاب ــاقر ب حممــد الب
واليت كان هلا دور كبري   العصر الفاطمي الثاني الذي متيز باستبداد ، )u(طالب
بن أبي على يد وزيره عباس  )هـ ٥٤٩-٥٤٤(راخلليفة الظاهتل أخوها فعندما قُ، الوزراء

علـى   جـزيال  هلـم مـاالً   قـدمت الفرنج بعسـقالن و  قامت أخته مبكاتبة الفتوح بن حييى
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واخـذوا   هوقتلـو عندما هرب إىل الشام إمساك عباس فخرجوا عليه وصادفوه وأمسكوه 
وعندما توىل طالئع بن رزيك الوزارة واتسع نفوذه حاولت بنـت احلـافظ   ، )١(ماله وولده

قت لتحقيق ذلـك الكـثري مـن األمـوال وذلـك سـنة        وجنـح  ، )٢(هــ ٥٦٥التخلص منه وفر
يـوم االثـنني التاسـع عشـر مـن      رت معهـم مـؤامرة االغتيـال      الغلمان السود الذين دبـ 

وقبل وفاته ، )٣(واليت سببت له جراح بليغة  كانت سبباً بوفاته فيما بعد شهر رمضان
فحلـف وأنكـر أن   ، حـدث يعاتبـه علـى مـا     ) هــ ٥٦٧-٥٥٥(العاضـد اخلليفـة  أرسل إىل 

، ه عمته ست القصورإليه أن يبعث إلي فطلبيكون اطّلع على هذا األمر قبل وقوعه 
ف العاضد عن ذلك الصـاحل   أرسـل وهلذا ، تهفرمبا كان على علم مبخطط عم، )٤(فتوقّ

جـاءت إىل منزلـه أمـر     وعنـدما ، بعـد وفـاة أبيـه     القصـور  سـت إىل  بن الوزير طالئـع ا
ى ماتتنخُفَ، خبنقها    . وهي من أبناء القرن السادس اهلجري، )٥(قت بني يديه حتّ

حممـد بـن علـي بـن حممـد بـن        بن احلسن الدالل بن حممد الست بنت-٥٥٦
بن جعفـر الصـادق بـن حممـد البـاقر       العريضيعلي أمحد بن عيسى بن حممد بن 

 وأبـ تزوجهـا  ، )u(بن زين العابـدين بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب         ا
أخوها أبو حرب بن أبي الغنـائم عمـل   ، علوي كان يسكن املوصل القاسم بن اجلعد

 . فهي من أبناء القرن اخلامس اهلجري، )٦(هـ٤٣٩اً سكن بغداد وقتل فيها سنة نفاط
إمساعيـل  بن ست مصر بنت احلاكم بأمر ا بن العزيز نزار بن معد املعز -٥٥٧

بن حممد احلبيب بـن جعفـر املصـدق     املهديعبيد ا القائم بن حممد املنصور بن 
دق بن حممد الباقر بن زين العابدين بن حممد املكتوم بن إمساعيل بن جعفر الصاا
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تـوىل أبوهـا احلــاكم بـأمر ا اخلالفــة    ، الفاطميـة العلويــة  )u(علـي بـن أبــي طالـب   
ممـا يـدل علـى ثرائهـا البـالغ      ، كانت امرأة ثريـة ، )هـ٤١١-٣٨٦(الفاطمية   مصر للمدة

، مسـكاً  مملـوءة  صـينياً  ونيـف ومثـانون زيـراً   ، أهنا تركت بعـد وفاهتـا مثانيـة أالف جاريـة    
وكان إقطاعها   ، ووجد هلا جوهر نفيس من مجلته قطعة ياقوت زنتها عشرة مثاقيل

ومل تشـر املصـادر الـيت    ، )١(وكانت مع ذلك كرمية مسحـة ، السنة مخسني ألف دينار
  . فهي من أبناء القرن اخلامس اهلجري، بني أيدينا إىل سنة وفاهتا

م املعز معد بن أبي طاهر إمساعيـل  ست امللك بنت العزيز نزار بن أبي متي-٥٥٨
بــن حممــد بــن عبيــد ا املهــدي بــن أمحــد بــن إمساعيــل الثــاني بــن حممــد بــن    ا

إمساعيل بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي بن احلسـني بـن علـي بـن أبـي      
ح الفاطمي ملصر أي بعد الفت )٣(هـ٣٥٩ولدت سنة ، الفاطمية العلوية، )٢()u(طالب

كانـت أمـرية حازمـة    ، هــ ٣٥٨دخول الفاطميني مصر   أوائل سنة  كان بنحو عام إذ
إال أن ، يستشــريها   أمــور الدولــة )٤(فاضــلة وكــان أخوهــا احلــاكم بــأمر ا الفــاطمي

فلما قتل احلاكم اهتمها البعض بقتله فيما نفى آخرون هذه التهمة ، عالقتهما ساءت
ه ملدة أربـع سـنوات أظهـرت فيهـا مـن      إال أهنا قامت بإدارة الدولة الفاطمية بعد، عنها

وكـان خـالل مـدة حكمهـا وصـية علـى       ، املقدرة والعدل ما جعلها حمببة إىل الرعيـة 
 . )٥(هـ٤١٤وفاهتا   مصر سنة  ابن أخيها الظاهر حتى
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بـن علـي بـن حممـد      )١(اجلـور  ستاو بنت أبي القاسم بن احلسن بن حممـد -٥٥٩
بن حممد الديباج بن جعفر الصـادق بـن   بن عبد ا بن احلسني بن علي اخلارصي ا

، مـن أهـل أصــفهان  ، )u(حممـد بـن علـي بــن احلسـني بـن علــي بـن أبـي طالــب       
القمـي بـن أمحـد بـن حممـد اجلـور بـن         )٢(تزوجها أبو احلسن علي واملعروف هبمرية

علي بن حممد بن عبد ا بن احلسـني بـن علـي اخلارصـي بـن حممـد الـديباج بـن         
وأبـو الغيـث    وأجنبـت لـه  أبـو العبـاس أمحـد وعزيـزى      ، )u(اإلمام جعفر الصـادق 

ــا كــان جــد ، )٣(وعلــي ــلَها حممــد اجلــور قُ ومل ت   ــا ــام اخلليفــة العباســي املعتضــد ب  أي
 .فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٤(  الري) هـ٢٨٩ت(

بـن   )٦(مهريجـة  )٥()كـا أمري(بن حممد الزينيب بن احلسنيسرتك بنت مهدي -٥٦٠
علي بن احلسني بن عيسى األكرب بن حممد األكرب بن علي العريضي بن جعفـر بـن   

مل ، )٧(مـن أهـل تفـرش   ، )u(حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبـي طالـب  
كان أحد بنـاء عمومتـها وهـو احلسـن الـدالل      ، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
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أمحـد بـن عيسـى األكـرب بـن      بن أمحد النفاط بن حممد بـن علـي بـن حممـد بـن      ا
، هـ٤٥٩حممد األكرب بن علي العريضي معاصراً الشيخ العمري املتوفى   حدود سنة

 . فلعلها كانت من أبناء القرن اخلامس اهلجري، )١(رأيته مات ببغداد: قال العمري
بن أبي عبد ا حممـد   )٢(ستكا بنت حممد بن أمحد بن إبراهيم الوردي-٥٦١

ألمري بن عبد ا بن احلسن بن جعفـر بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن       بن عبيد ا اا
تزوجها الداعي بن محزة بن حممد بن أبـي  ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب

جعفــر بــن حممــد بــن أمحــد بــن محــزة بــن حممــد بــن إســحاق املــؤمتن بــن جعفــر   
ري واله ها عبيد ا األمـ كان جد، )٣(وأجنبت له اهلادي وعلي مانكديم )u(الصادق

فلــراجح أهنــا مــن أبنــاء القــرن ، )٥(وتــو  بســامراء )٤(اخلليفــة املــأمون العباســي الكوفــة
 . الرابع اهلجري

ستكا بنت حممد األصغر بن أمحد سـكني بـن جعفـر بـن حممـد األكـرب       -٥٦٢
مــن أهــل ، )u(بــن زيــد الشــهيد بــن علــي بــن احلســني بــن علــي بــن أبــي طالــب  ا

كـان أخوهـا محـزة األكـرب بـن      ، بني أيدينا إىل حاهلـا مل تشر املصادر اليت ، )٦(قزوين
فهـي مـن   ، هــ ٣٢٩سـنة   املتـوفى  )٧(حممد بن أمحد السكني معاصراً للشيخ الكليين

 .أبناء القرن الرابع اهلجري
بن  امللتاني بن حممد بن عبد ا بن جعفر امللكستى بنت جعفر القائد -٥٦٣

مل تشر املصادر اليت بني ، )٨()u(بن علي بن أبي طالب اإلطرافحممد بن عمر 
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كان ابن عمها أمحد بن إسحاق بن جعفر امللـك نقيـب الطـالبيني    ، أيدينا إىل حاهلا
فالراجح أهنا كانت مـن أبنـاء القـرن    ) هـ٣٧٢-٣٦٤()١(ببغداد أيام عضد الدولة البويهي

 . الرابع اهلجري
حممـد   بـن  امللتاني أمحد بن عيسى بن جعفر امللكسيت بنت محزة بن -٥٦٤

مـن أهـل   ، )u(بن علي بـن أبـي طالـب    األشرفعمر  بن عبد ا بن حممد بنا
كان جدها جعفر امللك معاصراً  ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٢(الطالقان

كما كان ابـن عـم أبيهـا    ، )٣(وتزوج ابنته زينب، )u(معاصراً لإلمام موسى الكاظم
ــا     اأمحــد  ــك نقيــب الط ــر املل ــن جعف ــن إســحاق ب ــام عضــد الدولــة    ب ــداد أي لبيني ببغ
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )هـ٣٧٢-٣٦٤( )٤(البويهي
امللتـاني بـن حممـد بـن      بن جعفر امللكستية بنت العالء بن جعفر القائد -٥٦٥
بـن علـي بـن أبـي طالـب      اإلطـراف بـن حممـد بـن عمـر      عبد ا)u()مل تشـر  ، )٥

كان ابن عم أبيهـا أمحـد بـن إسـحاق بـن جعفـر       ، ىل حاهلااملصادر اليت بني أيدينا إ
فـالراجح أهنـا   ) هــ ٣٧٢-٣٦٤()٦(امللك نقيب الطالبيني ببغداد أيام عضد الدولة البويهي

 .كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري
عجالن بن رميثة بن أبي منى حممـد بـن علـي بـن     أمري مكة  بنتسعدانة -٥٦٦

عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد  قتادة بن إدريس بن مطاعن بن
ه  ه بن أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبد اللَّ بن احلسـن   املثنى بن حسناحملض اللَّ

بط بن علي بـن أبـي طالـب    ٧(الس()u( ،تزوجهـا ابـن عمهـا    ، هـا مـن بـين ثقبـة    وأم
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توفيـت  ، صـوراً الشريف علي بن مبارك بن رميثة وولدت لـه ميلبـاً وسـبيعاً وهيـازع ومن    
  . )١(باملعالةهـ وقربها ٨٢٠مبكة بعد سنة 

٥٦٧-بنتالسعود  أم       حسن بن عجالن بن رميثة بن أبـي منـى حممـد بـن علـي
بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بـن  ا

ه    ه بن أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبـد اللـَّ بـن   املثنـى  بـن حسـن  احملـض  عبد اللَّ
بط بن علي بن أبي طالب ٢(احلسن الس()u ( مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، ةاحلسـني

ولعلها كانت من احملدثات إذ ترجم هلا السخاوي ضمن الشـهريات  ، أيدينا إىل حاهلا
 . )٣(هـ٨٦٥مبكة   رابع رمضان سنة  توفيت، املكيات احملدثات

بـن علـي بـن علـي بـن       األفطـس  احلسنأم سعيد بنت عبد ا الشهيد بن -٥٦٨
وأمهــا أمu( ، (علــي بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أبــي طالــب   زيــن العابــدين

جعفر بن حييى قُتل أبوها على يد ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٤(ولد
مل تشر املصادر ، )هـ١٩٣-١٧٠()٥(الرشيد إىل اخلليفة هارونبعث برأسه و حييى الربمكي

 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، أيدينا إىل حاهلااملصادر اليت بني 
سعيدة بنت أمحد بن القاسم بن أمحد بـن جعفـر بـن أمحـد األمـني بـن       -٥٦٩

بن القاسم بن احلسن بـن زيـد األبلـج     عبيد ا بن حممد بن عبد الرمحن الشجري
عني بـا  وعرف أباها بلقـب املسـت  ، )u(بن علي ابن أبي طالبالسبط بن احلسن ا

وأمهـا أم البـنني فاطمـة بنـت األمـري      ، مـن أهـل أصـفهان   ، )u(علي بن أبي طالب
إمساعيل بـن جعفـر بـن أبـي جعفـر الثـائر   ا حممـد بـن احلسـني بـن علـي بـن             
احلسن بن علي بن عمر األشرف بن زين العابدين علي بن احلسني السـبط بـن علـي    
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اخلـامس اهلجـري إذ أن أباهـا كـان      وسعيدة من أعالم القـرن ، )u(بن أبي طالبا
 . )١(هـ٤٦٣سنة  حياً

سكينة بنت أمحد بن القاسم بـن أمحـد بـن القاسـم بـن زيـد بـن احلسـني         -٥٧٠
غضارة بن عيسى مؤمت األشبال بن زيد الشهيد بن علي بن احلسني بن علي بـن أبـي   

ــني أيــدينا إىل  ، )٢(وهــي مــن ســاكين احلجــاز ، )u(طالــب ــيت ب مل تشــر املصــادر ال
كان أحد أبناء عمومتها وهو القاسم بن أمحد الشاعر بن حممـد بـن أمحـد    ، اهلاح
بن حممد بـن زيـد بـن عيسـى مـؤمت األشـبال بـن زيـد الشـهيد قتلـه احلـاكم بـأمر ا             ا

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )هـ٤١١-٣٨٦( )٣(الفاطمي
 تاني بن حممد بن عبـد ا أمحد بن حممد بن جعفر امللك امللسكينة بنت - ٥٧١

 إسـحاق فاطمة بنت وأمها ، )u(بن علي بن أبي طالب اإلطرافبن حممد بن عمر ا
ــن جعفــر بــن حممــد اجلــور بــن احلســني بــن علــي بــن حممــد بــن           ا جعفــر  اإلمــام   ب

ا إسـحاق بـن جعفـر امللـك نقيـب الطـالبيني ببغـداد أيـام         كان عـم أبيهـ  ، )٤()u(الصادق
 . فالراجح أهنا كانت على رأس املائة الرابعة للهجرة) هـ٣٧٢- ٣٦٤()٥(عضد الدولة البويهي

 بـن جعفـر بـن حممـد    إسحاق بـن عبـد ا    سكينة بنت جعفر األعرج بن-٥٧٢
مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل   ، )٦()u(بن علي بن أبي طالب) ابن احلنفية(

أبو العباس أمحد كان أخوها عبد ا بن جعفر بن إسحاق حمدثاً روى عنه ، حاهلا
مـن أبنـاء     افـالراجح أهنـ  ، )٧()u(تفسـري اإلمـام البـاقر    ـهـ ٣٣٢بن عقدة املتوفى سـنة ا

  . القرن الرابع اهلجري
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بـن   حممد اجلـواد سكينة بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلادي بن -٥٧٣
د البـاقر بـن علـى زيـن             علي الرضـا بـن   ادق بـن حممـ موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـ

مل تـذكر املصـادر الـيت    ، )١()u(بن علي بن أبي طالبالسبط بدين بن احلسني العا
ألن أباهـا  وهي من أبناء النصف الثاني من القـرن الثالـث اهلجـري    ، بني أيدينا حاهلا

، )٣(هــ ٢٦٠املتوفى سـنة  )٢()u(جعفر الكذاب كان معاصراً لإلمام احلسن العسكري
 . )٤(هـ٣١١توفيت بعد سنة أختها بريهة و

بـن   يسكينة بنـت جعفـر بـن حممـد اجلـور بـن احلسـني بـن علـي اخلارصـ          -٥٧٤
 احلسـني  بن زين العابدينبن حممد الباقر بن علي  حممد الديباج بن جعفر الصادق

أيــام اجلــور ها حممــد قتــل جــد، )٥()u(بــن أبــي طالــب بــن علــي املرتضــىالســبط 
، )٧()هـ٢٢٧ت(ليفة املعتصموقيل أيام اخل، )٦(  الري) هـ٢٨٩ت (با اخلليفة املعتضد

والـراجح أهنـا مـن    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٧()هـ٢٢٧ت(املعتصم
 .أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري

سكينة بنت جعفر تاج الدين بن حممد السادس بن محزة الثاني بن عبد -٥٧٥
ة الثـاني  ا بن حممد اخلامس بن حممد الرابع بن عبد احملسن بـن احلسـن بـن زهـر    

بن احلسن بن محزة بن علـي النقيـب بـن زهـرة األول بـن علـي النقيـب بـن حممـد          ا
الثالث بن حممد بن أبي سامل حممد بن حممـد احلرانـي بـن أمحـد احلجـازي بـن       
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حممــد بــن حممــد الــوارث بــن احلســني بــن إســحاق املــؤمتن بــن جعفــر الصــادق بــن   
ال نعـرف سـنة وفاهتـا     ،)١()u(حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبـي طالـب  

ومن احملتمل أهنا عاشت   منتصف القرن العاشر اهلجري ألن ابن أخيها حممد بن 
وجـاء ذكرهـا   كتـاب    ، )٢(هــ ٩٩٠ركن الدين والذي كان من علماء حلب تو  سـنة  

حيث أشار احملقـق   ضمن اإلضافات علي الكتاب) هـ٧٠٩ت (األصيلي البن الطقطقي
 . )٣(..).من الدس والزيادة والتغيري والتبديلإن فيه (إىل ذلك بقوله 

سكينة بنت احلسن بن أمحد بن حممد األعلم بـن عيسـى بـن حييـى بـن      -٥٧٦
من أهل ، )u(احلسني بن زيد الشهيد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب

حممـد   كـان ابـن عمهـا أبـا    ، مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    ، )٤( البصرة
املتـوفى     )٥(بن محزة بن علي بـن حممـد األعلـم معاصـراً للنسـابة العمـري      احلسن 

  . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الرابعة، هـ٤٥٩حدود سنة 
بـن إبـراهيم بـن حممـد بـن القاسـم        )٦(زيد األسـود  بن سكينة بنت احلسن-٥٧٧

راهيم الغمـر بـن احلسـن    الرسى اإلمام بن إبراهيم طباطبا بن إمساعيل الديباج بـن إبـ  
مل تشـر  ، )٧(من أهل شـرياز ، )u(املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب

-  ٣٦٧(كان أبوها معاصراً لعضد الدولة البويهي، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 .فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٨(وتزوج ابنته) هـ٣٧٢
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عبيد ا بن حممد بن احلسن بن أبي  سكينة بنت احلسن بن حممد بن-٥٧٨
           بن احلسـن بـن حممـد اجلـواني بـن احلسـن بـن حممـد بـن عبيـد ا علي عبيد ا
األعرج بن احلسني األصغر بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي 

وهي مـن أعـالم القـرن اخلـامس اهلجـري إذ       ، من أهل آمل   الري، )u(طالب
 . ومل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )١(هـ٤٥٠نة تو  أبوها س
سكينة بنت احلسني ذي الدمعة بن زيد بن علي زين العابدين بـن احلسـني   -٥٧٩

اإلمـام  بـن  األشـرف  خدجيـة بنـت عمـر    وأمهـا  ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب
لـيت بــني  مل تشـر املصــادر ا ، )٣(قـال ابـن ســعد مل تـربز   ، )٢()u(علــيزيـن العابـدين   
فالراجح أهنا ، )٤(هـ١٩٠تو  أبوها احلسني ذي الدمعة   حدود سنة ، أيدينا إىل حاهلا

 .أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري
سكينة بنت احلسني بن علي بن إمساعيـل بـن عبـد ا بـن عبيـد ا بـن       -٥٨٠

، )٥(مـن أهـل شـرياز   ، )u(احلسن بن عبيد ا بن العباس بن علي بن أبي طالب
ها عبـد ا بـن عبيـد ا بـن     كـان جـد  ،  تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا     مل

 وأشـار أبـو نصـر البخـاري    ، )هــ ٢١٨-١٩٨()٦(احلسن معاصراً للخليفـة املـأمون العباسـي   
إىل أن أحد أبنـاء عمومتـها وهـو زيـد بـن حممـد بـن علـي بـن          ) هـ٣٤١كان حياً سنة(

واله عضـد   )u(ن بن عبيد ا بن العبـاس احلسني بن علي بن عبيد ا بن احلس
وعليه فالراجح أهنا من أبناء النصف األول مـن  ، )٧(ثم قتله) هـ٣٧٢ت(الدولة البويهي

 . القرن الرابع اهلجري
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بــــن علــــي بــــن أبــــي طالــــب بــــن عبــــد  الســــبط بنــــت احلســــني  ســــكينة-٥٨١
امــرئ القـيس بـن عــدي بـن أوس بــن جـابر بــن      هـا الربــاب بنـت  وأمu( ،(املطلـب 

بن عبد ا بـن كنانـة بـن بكـر بـن عـوف بـن عـذرة بـن زيـد            عب بن عليم بن هبلك
 حيبـها كـثرياً  ) u(وكـان أبوهـا احلسـني السـبط    ، )١(بن ثور بن كلب الالت بن رفيدة

ر عن ذلك   بعض األبيات الشعرية إذ قالوقد عب)u( :  
 

 
   

   
 

   
   

 
   

  تزوجها ابن ، )٣(آمنة وقيل أمينة وقيل أميمةوامسها ، وقيل إن سكينة لقب هلا
 وكـان أبـا عـذرهتا فتـو     ، )u(عمها عبد ا بن احلسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب      

ــه احلســني وقيــل استشــهد، )٤(عنــها بــالطف مــع عم)u()مصــعب بــن فتزوجهــا  ، )٥
ــوام  ــن العـ ــزبري بـ ــني       الـ ــن احلسـ ــدين بـ ــن العابـ ــي زيـ ــام علـ ــا اإلمـ ــا أخوهـ اهـ ــه إي زوجـ

 : فقالـت ألهـل الكوفـة   ، )٧(عنها   الكوفـة  ثم قتل له فاطمة فولدت، )٦()u(السبط
تم جـدي  وقتلـ ، )٨(تمـوني كـبرية  لميتمتمـوني صـغرية وأر  ، أهل الكوفة لعنكم ا يا"

ي وإخـوتي وبعلـي مصـعباً فـال أحسـن ا علـيكم اخلالفـة وال رفـع عـنكم           وأبي وعم
  : وأنشدت تقول، )٩("السوء
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  عبـد ا بـن عثمـان بـن عبـد       فتزوجها ، )٢(روان فأبتهثم خطبها عبد امللك بن م
  : فقال الشاعر، بن حزام ا بن حكيم


  

    
  

 
   

   
 

   
   عنها فخلـف عليهـا زيـد بـن عمـرو      فمات، ةوربيح، وحكيماً، فولدت له عثمان

 فهلك عنـها فخلـف عليهـا إبـراهيم بـن عبـد الـرمحن بـن        ، )t(بن عثمان بن عفانا
ثـم فـرق بينـهما     فتزوجها فأقامت معـه ثالثـة أشـهر   ، كانت ولته نفسهاوعوف الزهري 

وقيل إن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف مل يـدخل عليهـا   ، )٤(هشام بن عبد امللك
بــن  بــن عبــد العزيــز بــن مــرواناألصــبع تزوجهــا وقيــل بــل تــو  عنــها ف، )٥(ومل ترضــه

 كتبـت وقيـل أهنـا   ، )٧(فوجدتـه قـد مـات   فحملت إليه  مصروكان يقيم   ، )٦(احلكم
 امللـك  عبـد  وبلـغ ، األصـبغ  مدينـة  تسـمى  مدينـة  هلا فبنى ومخة مصر أرض إن: إليه

 بطالقهـا  إليهـا  فبعـث  سـكينة  أو مصـر  اخرت إليه فكتب، عليه هبا فنفس اهاإي تزوجه
ــدخل ومل ــد علــي بــن أبــي         ، )٨(هبــا ي ــن دخــل مصــر مــن ول و  روايــة أهنــا أول م

ــب ــر   ، )٩()u(طالـ ــة نظـ ــذه الروايـ ــي     و  هـ ــن أبـ ــي بـ ــها زينـــب بنـــت علـ ألن عمتـ
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  . )١(هـ٦٢ كانت قد دخلت مصر وتوفيت هبا سنة) u(طالب
 سـلعة  هبـا  خرجت السالم عليه احلسني بنت سكينة نإ": وروي األصفهاني قال

 بـدراقس  وكـان ، شـأهنا  وعظم، وعينها وجهها أخذت حتى فكربت، عينها أسفل  
: هلـا  فقـال ، فيـه  وقعـت  قـد  ما ترى أال: له فقالت، خدمتها   إليها منقطعاً، الطبيب
 جلـد  وشـق  فأضـجعها ، نعـم : قالـت ، أعاجلك حتى األمل من ميسك ما على أتصربين
 حتتـها  مـن  اللحـم  وسـلخ  أمجـع  عنـها  اجللـد  كشـط  ثـم ، السـلعة  ظهـرت  حتى وجهها
 حتـى  عنـه  احلدقـة  فرفـع ، احلدقـة  حتت شيء منها وكان، السلعة عروق ظهرت حتى
 إىل العــني  ورد أمجــع  فأخرجهــا  حتتــها  مــن  الســلعة عــروق  ســل  ثــم  ناحيــة  جعلــها
 فـزال ، أراد ممـا  فـرغ  حتـى  تـئن  وال تتحرك ال مضطجعة نةوسكي، وعاجلها، موضعها
   شـيء  أحسـن  فكـان ، عينـها  مـؤخر    اجلراحـة  تلك أثر وبقي، منها وبرئت عنها

 وال نظرهـا    ذلـك  يؤثر ومل، وزينة حلي كل من وجهها على أحسن وكان، وجهها
  . )٣(وكانت من أمجل نساء قريش، )٢("عينها  

ث عنـها رافـع   وحـد ، حلـديث عـن أبيهـا وأهـل بيتـها     وروت سكينة بنت احلسـني ا 
: قـال  أبيهـا  عـن حدثتين سكينة بنت احلسـني  : منها قال، موىل عبيد ا بن أبي رافع

  . )٤("اجلنة أهل عرفاء القرآن محلة" ((ا رسول قال
   إليهـا وعـن القـرب الـذي نُسـب     ، )٥(البقيـع هـ   املدينـة وقربهـا   ١١٧وتوفيت سنة 

 باألصـبغ  تزوجت ألهنا فيحتمل احلسني بنت سكينة قرب فأما"ابن عساكر دمشق قال 
 إليـه  تصـل  أن قبـل  فمـات  إليـه  ورحلـت  مبصـر  كـان  الـذي  مـروان  بـن  العزيز عبد بنا

وقــال ، )٦("باملدينــة ماتــت أهنــا والصــحيح، هبــا وماتــت دمشــق قــدمت أهنــا فيحتمــل
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مقـربة البـاب الصـغري فهـو     املنسـوب إليهـا بدمشـق       القرب أما"السيد حمسن األمني 
التـواريخ علـى أهنـا دفنـت باملدينـة ويوجـد علـى هـذا القـرب           أهـل  إلمجاعغري صحيح 

صــندوق مــن اخلشــب كتبــت عليــه آيــة الكرســي خبــط كــو    املنســوب إليهــا بدمشــق
 وأخربني الثقة العدل الورع الزاهد العابـد الشـيخ عبـاس القمـي النجفـي      مشجر رأيته

أن  هــ ١٣٥٦ اخلطوط الكوفية بدمشق   رجب أو شعبان سـنة  الذي هو ماهر   قراءة
بـال شـك وال   ، امللـك  الكتابة اليت على الصندوق سكينة بنـت  بآخراالسم املكتوب 

  .)١("بنات امللوك املسماة سكينةإلحدى فالقرب إذا ، وكسر ما بعد لفظة امللك. ريب
٥٨٢-موسى  بن سكينة بنت احلسني بن حممد بن علي بن القاسم بن عبد ا
، )u(بن جعفر بن حممد بن علـي بـن احلسـني بـن علـي بـن أبـي طالـب         الكاظم

بن حممـد بـن    الدخ دبن محزة بن أمح النقيب علي بن حممدتزوجها حممد بن 
، )u(إمساعيل بن حممد األرقط بن عبد ا الباهر بن اإلمام زين العابدين علـي 

كان أوحد الدنيا   ، هربو احلسن املطّاملرتضى ذو الفخرين نقيب النقباء أوأجنبت له 
لــه مائــدة منصــوبة  ، حســن األخــالق، جــم احملاســن، الفضــل والنبــل وكــرم الــنفس 

كـان  و، )٢(وىل نقابـة الطالبيـة بـالري   ، شـاعراً   مرتسـال  منـاظراً  وكان متكلمـاً ، مبذولة
 فهـي ، )٤(هــ ٤٣٣سـنة   املتـوفى  )٣(زوجها حممد معاصراً إىل عالء الدولـة بـن كاكويـه   

 . من أبناء القرن اخلامس اهلجري
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 بــن زيــدبــن احلسـني   )١(سـكينة بنــت احلســني بـن حممــد بــن القاسـم الــنت   -٥٨٣
 بن زيد الشهيد بن علي بن احلسني بـن علـي  ذي الدمعة  النسابة بن علي بن احلسني

أبـو احلسـن زيـد    وهـو   )٢(النقيب أبي احلسن بن كتيلةتزوجها ، )u(بن أبي طالبا
كـان زوجهـا أبـو احلسـن     ، ةبالبصـر  سم بن كتيلة احلسيين النقيـب بن حممد بن القاا

كانـت وفـاة العمـري حـوايل سـنة      ملـا  و، )٣(كتيلة شيخ العمري النسابة وتـو    أيامـه  
 .فالراجح أهنا من أبناء النصف األول من القرن اخلامس اهلجري، هـ٤٥٩

د الرابع سكينة بنت محزة الثاني بن عبد ا بن حممد اخلامس بن حمم-٥٨٤
بن عبد احملسن بن احلسن بن زهرة الثاني بن احلسن بن محزة بن علي النقيـب بـن   ا

زهــرة األول بــن علــي النقيــب بــن حممــد الثالــث بــن أبــي ســامل حممــد بــن حممــد   
احلراني بن أمحد احلجازي بن حممـد بـن حممـد الـوارث بـن احلسـني بـن إسـحاق         

ن العبـدين علـي بـن احلسـني السـبط      املؤمتن بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زي
وعمرهـا   ماتـت بكـراً  ، وكانـت عابـدة زاهـدة عفيفـة    ، )u(بن علي بـن أبـي طالـب   ا

هــ ألهنـا ذكـرت ضـمن أنسـاب بـين زهـرة        ٩٢٧وكانت وفاهتا قبل سنة ، )٤(ستني سنة
هــ  ٩٢٧سـنة   دين حممد بن زهرة احلسيين املتوفىاحلسينيني وهي من إضافات تاج ال

 . )٥(البن الطقطقي على كتاب األصيلي
بـن علـي بـن     )٦(زيد البكاء بن أمحد املخلع بن احلسـني تـرنح  سكينة بنت -٥٨٥
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علي بن احلسني السبط  بن زين العابديناألصغر بن علي  األفطساحلسن بن احلسن 
ــاً ســنة    ، )١()u(بــن علــي بــن أبــي طالــب  ا ــو طالــب بــن البكــاء حي كــان أخوهــا أب

  .القرن اخلامس اهلجريفالراجح أهنا من أبناء ، )٢(هـ٤٢٣
سكينة بنت زيد بن عيسى مؤمت األشبال بن زيد الشهيد بـن زيـن العابـدين    -٥٨٦

تزوجها القاسم بن حييى بـن  ، )u(علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
احلسني بن زيد الشهيد بن اإلمام زيـن العابـدين علـي بـن احلسـني بـن علـي بـن أبـي          

وهي من أبناء القرن الثالث اهلجري ألن ، )٣(علياًوأجنبت له حممد و ، )u(طالب
  . )٤(هـ٢٤٠عمها أمحد املختفي بن عيسى تو  سنة 

علي بن احلسني زين العابدين األصغر بن  سكينة بنت عبد ا بن احلسني-٥٨٧
عبد الرمحن الشجري بن القاسم بن تزوجها ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

حممـد الشـريف   وأجنبـت لـه   ، )u(السـبط  احلسـن إلمام ااحلسن بن زيد األبلج بن 
كــان أخوهــا القاســم بــن عبــد ا بــن احلســني األصــغر معاصــراً للخليفــة    ، )٥(باملدينــة

وملا كانـت وفـاة املعتصـم بـا     ، )٦(العباسي املعتصم با فطلبوا منه لبس السواد فأبى
 . الثالث اهلجري فهي من أبناء النصف األول من القرن، )٧(هـ٢٢٧العباسي سنة 

بـن   بـن علـي   بنت علي بن احلسن بن احلسني بن احلسن األفطـس سكينة -٥٨٨
وأمهـا فاطمـة   ، )u(بن علـي بـن أبـي طالـب    السبط سني احلعلي بن زين العابدين 

مل تشر املصادر اليت بني ، )٨(من نازلة الدينور، بنت أمحد بن مسلم من أهل اجلبل
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سـن بـن احلسـني بـن احلسـن األفطـس مـن أصـحاب         كان جدها احل، أيدينا إىل حاهلا
فــالراجح أهنــا مــن أبنــاء القــرن ، )٢(هـــ٢٢٠املتــوفى ســنة )١()u(اإلمــام حممــد اجلــواد

  . الثالث اهلجري
ســكينة بنــت علــي زيــن العابــدين بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أبــي      -٥٨٩
النصف  كانت من أبناء، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٣()u(طالب

 . )٤(هـ٩٥الثاني من القرن األول اهلجري ألن أباها اإلمام زين العابدين تو  سنة
سكينة بنت علي املكفل بن حممد بن أمحد املختفي بن عيسـى بـن زيـد    -٥٩٠

من ، )u(الشهيد بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
وذكر العمري أن أباها علي ، يدينا إىل حاهلامل تشر املصادر اليت بني أ، )٥(أهل بغداد

فيما أشار أبو الفرج ، )٦(العباسي علي املكفل تو    حبس اخلليفة العباسي املعتمد
األصفهاني إىل أن الذي تو    حبس املعتمد العباسي هـو أبـوه حممـد بـن أمحـد      

بـن حممـد بـن أمحـد بـن عيسـى كـان        ) املكفـل (وأن علـي ، بن عيسى وابنه أمحـد ا
وملـا  ، )٧(وقـد كتبـت عنـه األحاديـث    : قال، مقاتل الطالبيني إىل وقت تأليف كتابه حياً

فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء     ، )٨(هــ ٣١٣فـرغ مـن تأليفـه سـنة     كان أبو الفرج األصفهاني قد
   . النصف األول من القرن الرابع اهلجري

بـن حييـى    )٩(سكينة بنت علي نقيب الكوفة بـن حممـد األصـغر اإلقساسـي    -٥٩١
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ن احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن زين العابدين علي بن احلسني السـبط بـن   با
كـان ابنـا   ، مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    ، )١()u(علي بن أبي طالب

عمهـا إبـراهيم وحممـد ابنـا العبـاس بـن حييـى يـن حييـى بـن احلسـني ذي الدمعـة قــد             
فـالراجح أهنـا   ، )٢(هــ ٣٣٩اح إبراهيم سـنة  ثم أطلقوا سر، أسرمها القرامطة   الكوفة

  . من أبناء القرن الرابع اهلجري
وهـي البنـت الـيت مل يـرد امسهـا      ، )u(سكينة بن علي بـن أبـي طالـب   -٥٩٢

إالّ أن بعض الروايـات أشـارت إليهـا أبرزهـا     ، )٣()u(ضمن قوائم بنات اإلمام علي
لى أخيت سكينة بنـت  أُدخل ع": قال) u(احلسني بن علياإلمام عن رواية نقلت 

هو رجـل  : قالت، إنه خادم: فقيل هلا، فغطت رأسها منه، خادم» عليه السالم«علي 
ه اً: "سند هذه الرواية قال الريشهري عنو، )٤("ومنع شهوتَ فبعض رجاله ، ضعيف جد

ه جمهول : ولكن مرتضى العـاملي مل يرفضـه إذ قـال   ، )٥("خمتلط رجاله موصوف بأنّ
سيما وأننا ال نرى مصلحة وال داعياً ألحد   اختالق ال ..ال يعين كذب مضموهنا"

، وال سياسـية ، وال قبليـة ، ال من ناحيـة مذهبيـة  ، »السالم عليه«بنت ألمري املؤمنني 
عـن  ، »عليـه السـالم  «عـن أبيـه   ، زيد بـن علـي  والرواية الثانية عن ، )٦("وال غري ذلك

إن ": سـول ا قـال ر : قـال » عليه السالم«علي عن ، سكينة وزينب ابنيت علي
وعلى الـرغم  ، )٧("وإن بنات األنبياء ال حيضن، فاطمة خلقت حورية   صورة إنسية
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: ولكن مرتضى العاملي مل يضعفها إذ قال )١(من ضعف الرواية حسب قول اهلامشي
سـيما وأن املضـمون مـروي    ال، اوضعف سند الرواية أيضاً ال يعين كـذب مضـموهن  "

ورقة بن عبد ا األزدي  رواية الثالثة ذكرها السي عنوال، )٢("بروايات كثرية أخرى
طلب من فضة خادمة السيدة الزهراء عليها السالم أن حتدثه حبديث وفاة فاطمة الذي 

ــا الســالم «الزهــراء  ــه  ، »عليه ــه ب ــةفحدثت ــا ": قائل ــاً ق ــها مإن علي ــها   ، وكفنت وأدرجت
، ياسـكينة ، يـا زينـب  ، لثـوم يـا أم ك : ناديـت ، فلما مهمت أن أعقـد الـرداء  ، أكفاهنا
واللقـاء    ، فهـذا الفـراق  ، كـم تـزودوا مـن أم  ، هلمـوا ، يا حسـني ، يا حسن، يافضة
وأمهـا فاطمـة بنـت     وهذه الرواية تدل على وجود بنت لعلي تدعى سـكينة ، )٣("اجلنة

در الـيت  ولكن السـؤال الـذي يطـرح هـو ملـاذا مل تـذكرها كـل املصـا        ، رسول ا
ن سكينة هو أ -إن صحت هذه الرواية–من احملتمل؟ )u(عليذكرت بنات اإلمام 

، )٤(اليت لقبت بسكينة )u(لقب إلحدى بناته كما كانت آمنة بنت اإلمام احلسني
       . )٥(هـ٤٠وهي من أبناء القرن األول اهلجري ألن أباها اإلمام علي تو  سنة 

ادق بـن  بـن جعفـر الصـ   العريضـي  علـي  أمحد بـن  سكينة بنت القاسم بن -٥٩٣
ــبط بـــن علـــي بـــن أبـــي       ــني السـ ــاقر بـــن علـــي زيـــن العابـــدين بـــن احلسـ حممـــد البـ

كان وفـاة ابـن عـم أبيهـا     ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٦()u(طالب
فلعلـها كانـت مـن أبنـاء     ، )٧(هـ٣٣٤حييى بن حممد بن علي العريضي   املدينة سنة 

    . القرن الرابع اهلجري
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بـن   محن الشـجري رإبـراهيم بـن علـي بـن عبـد الـ      بـن  نت حممـد  سكينة ب-٥٩٤
، )u(بن علي ابـن أبـي طالـب    السبط القاسم بن احلسن بن زيد األبلج بن احلسن

، )١(بن احلسن بن زيد األبلـج  الداعي احلسن بن زيد بن حممد بن إمساعيلتزوجها 
ــث فهــي مــن أبنــاء القــرن  ، )٢(هـــ٢٧٠تــو  زوجهــا الــداعي احلســن بــن زيــد ســنة    الثال

 .اهلجري
 بـن  بن الشبيه بن زيد النسابة بن حممد إمساعيلحممد بن سكينة بنت -٥٩٥

، )u(بن أبي طالب علي بن احلسني بن زيد الشهيد بن علي بن احلسني بن علي
ها كــان جــد، )٣(يعقــوب بــن عبــد ا الطويــل اجلعفــري باملوصــل فولــدت لــه  تزوجهــا 

، )٤()هــ  ٢١٨-١٨٩ (لخليفـة املـأمون العباسـي   حممد الشبيه بن زيـد النسـابة معاصـراً ل   
  . انت من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثةفلعلها ك
سكينة بنت حممد بن احلسن البصري بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني      -٥٩٦

الســـبط بــن علـــي بــن أبـــي    زيـــد األبلــج بـــن احلســن  بــن القاســـم بــن احلســـن بــن    ا
كـان  ، صادر اليت بني أيدينا إىل حاهلامل تشر امل، )٥(من نازلة بروذراور، )u(طالب

ابن عم أبيها علي النقيب بن عيسى بن حممد البطحـاني مصـاحباً للـداعي الصـغري     
فالراجح أهنا كانت ، )٧(هـ٣١٦الذي قتل سنة  )٦(حممد بن القاسم بن احلسن العلوي

 .من أبناء القرن الرابع اهلجري
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عيسـى بـن حممـد     بـن   بن احلسني )ششديو(شيشديو حممدسكينة بنت -٥٩٧
بـن علـي بـن أبـي      السـبط  بن زيد األبلج بـن احلسـن   بن القاسم بن احلسن ينالبطحا
كـان عـم   ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلـا ، )١(كرمان من أهل، )u(طالب

أبيها علي النقيب بن عيسى بن حممد البطحـاني مصـاحباً للـداعي الصـغري حممـد      
فـالراجح أهنـا كانـت مـن     ، )٣(هــ ٣١٦الذي قتل سـنة   )٢(يبن القاسم بن احلسن العلوا

 .أبناء القرن الرابع اهلجري
سكينة بنت حممد بن عبد الرمحن الشجري بـن القاسـم بـن احلسـن بـن      -٥٩٨

مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٤()u(زيد بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي طالـب   
د الــرمحن الشـجري قُتــل  كــان ابـن عمهـا حييــى بـن علــي بـن عبـ     ، أيـدينا إىل حاهلـا  

ــث  ، )هـــ٢٥٦-٢٥٥()٥(بقــزوين   خالفــة املهتــدي العباســي  فهــي مــن أبنــاء القــرن الثال
 . اهلجري
ســكينة بنــت حييــى بــن علــي املكفــل بــن حممــد بــن أمحــد املختفــي بــن   -٥٩٩

عيسى بن زيد الشهيد بن زيـن العابـدين علـي بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي           
وذكـر  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا  ،)٦(من أهل دمشق، )u(طالب

فيما أشـار  ، )٧(ها علي املكفل تو    حبس اخلليفة العباسي املعتمدالعمري أن جد
أبو الفرج األصفهاني إىل أن الذي تو    حـبس املعتمـد العباسـي هـو أبـوه حممـد       

                                                
 


 

  
 

  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

د بــن بـن حممـد بـن أمحـ    ) املكفـل (وأن علـي ، بـن أمحـد بـن عيسـى وابنـه أمحـد      ا
ــه    ــأليف كتاب ــاً إىل وقــت ت ــال، مقاتــل الطــالبيني  عيســى كــان حي ــه  : ق وقــد كتبــت عن

فالراجح أهنا   ،)٢(هـ٣١٣فرغ من تأليفه سنة  أبو الفرج األصفهاني وكان، )١(األحاديث
 . من أبناء القرن الرابع اهلجري

سلمى بنت أبـي طالـب محـزة بـن حممـد األصـغر بـن احلسـني األكـرب بـن           -٦٠٠
 )٣(كرب بن احلسن الفقيـه الزاهـد بـن حييـى بـن احلسـني ذي الدمعـة بـن زيـد         حممد األ

، )٤()u(بن احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      زين العابدين الشهيد بن علي
كـان ابـن عمهـا حممـد     ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، من أهل بغداد

زيـد   بـن  ذي الدمعـة  سـني زيد بن علي بـن حممـد بـن احلسـني بـن حييـى بـن احل       بن ا
ها احلسن الفقيه كما أن جد، هـ٤٥٩املتوفى   حدود سنة  )٥(للعمري اًصديقالشهيد 

 . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الرابعة، )٦(هـ٢٦٧الزاهد تو  سنة 
حييى بن عبـد   بن حممد الصو  علي بنأم سلمة بنت أمحد الضرير بن -٦٠١

مل تشر املصادر اليت ، )u(األطرف بن علي بن أبي طالب عمر ا بن حممد بن
 )٧(معاصراً للخليفة املستعني العباسـي  أمحد الضرير كان أبوها، بني أيدينا إىل حاهلا

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٥٢-٢٤٨(
بن القاسم بـن احلسـن بـن    أم سلمة بنت جعفر بن عبد الرمحن الشجري -٦٠٢
تزوجها عبيدا األكـرب  ، )u(بن علي ابن أبي طالب السبط لج بن احلسنزيد األب

بن علي األكرب بن عبيد ا بن حممـد األكـرب بـن عمـر األطـرف بـن علـي بـن أبـي          ا
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كان ابن عمها حييى ، )١(وأجنبت له احلسني األكرب الذي سكن جرجان، )u(طالب
 )٢(املهتدي العباسي بن علي بن عبد الرمحن الشجري قتل   الري   خالفةاحييى 

 .فلعلها من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٥٦-٢٥٥(
بن  حممد اجلوادأم سلمة بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلادي بن -٦٠٣

د البـاقر بـن علـى زيـن             علي الرضـا بـن   ادق بـن حممـ موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـ
مل تذكر املصادر اليت ، )٣()u(لي بن أبي طالببن عالسبط العابدين بن  احلسني 
عفـــــر الكـــــذاب معاصـــــراً لإلمـــــام احلســـــن كـــــان أبوهـــــا ج، بـــــني أيـــــدينا حاهلـــــا

، )٦(هـ٣١١وأن أختها بريهة توفيت بعد سنة ، )٥(هـ٢٦٠املتوفى سنة  )٤()u(العسكري
 .. فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ٣١١

بنت احلسن املثنى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن        )كنية لزينب(أم سلمة-٦٠٤
زيـد األبلـج بـن    تزوجها احلسن بـن  ، )٧(أمها أم ولد تدعى محيدة، )u(أبي طالب

، ، )٨(وحممـداً وحييـى وأم كلثـوم    وأجنبـت لـه القاسـم   ، )u(السـبط  احلسـن اإلمام 
وتوفيـت   )هــ ٩٦-٨٦()٩(كان أبوها احلسن املثنى تو    خالفـة الوليـد بـن عبـد امللـك     

 .)١٠(هـ١٦٠هي سنة 
أمهـا ريطـة   ، )١١()u(أم سلمة بنت احلسن السبط بن علي بن أبي طالب-٦٠٥
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 بـن  الـزبري  بـن  املنـذر  بن عمرو تزوجتأشارت بعض املصادر إىل أهنا  ،)١(من مهدان
 رقية بنت احلسن هـي الـيت تزوجـت   فيما ذكر العمري أن ، )٢(ولد هلا وليس، العوام

سلمة تزوجها  عمرو بن املنذر وإن زين العابدين علي بـن  عمر األشرف ابن اإلمام أم
حيدث عن إذ أنه كان باحملدث  امللقبعلي األصغر  ابنهوأجنبت له ، )٣(احلسني السبط
ــه أم  ، )٤()u(الصــادقاإلمــام جعفــر  بينمــا أشــار ابــن عنبــة إىل أن علــي احملــدث أم

 . ء القرن األول اهلجريوهي من أبنا، وهو ما يرجح الرواية األوىل، )٥(ولد
ــني األثــرم   -٦٠٦ ــي بــن أبــي       )٦(أم ســلمة بنــت احلس ــن احلســن الســبط بــن عل ب

 احلســناإلمـام  احلسـن بـن زيـد األبلـج بـن      تزوجهـا  ،  )٧(وأمهـا أم ولـد  ، )u(طالـب 
إال أنـه   ورعـاً  عابـداً  وهو أكرب أوالده وكـان زاهـداً   )٨(وأجنبت له القاسم، )u(السبط

ــ بــينعبــاس علــى لــبين ال كــان مظــاهراً كمــا أجنبــت لــه أيضــاً ، )٩(ه احلســن املثنــىعم
ــوم حممــد وأم ــو  ســنة      ، )١٠(كلث ــة املنصــور العباســي وت ــة للخليف ــا املدين ــوىل زوجه ت

  . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري )١١(هـ١٦٨
٦٠٧-      سلمة بنت احلسني بن احلسن األعور بن حممـد الكـابلي بـن عبـد ا أم
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النفس الزكية بن عبد ا بن احلسن املثنى بن احلسن السـبط بـن   األشرت بن حممد 
مل تشـر  ، )١(وأمهـا أم ولـد تسـمى كلـثم    ، نقيـب الكوفـة  ، )u(علي بن أبـي طالـب  

سـنة   ءكان جدها احلسن األعور قتله أعـراب طـي  ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 .الثالثةفالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية ، )٢(هـ٢٥١

احلسني احلراني بن عبيـد ا بـن احلسـني بـن عبيـد ا بـن       أم سلمة بنت -٦٠٨
بـــن علـــي بـــن أبـــي  األطـــرف بـــن عبيـــد ا بـــن حممـــد بـــن عمـــر   علـــي الطبيـــب

وذكـر ابـن   ، )٣("كان هلـا خطـر كـبري وهلـا جاللـة     ": قال عنها العمري، )u(طالب
ن حممد احلرانـي بـن أمحـد    وتزوجت م: عنبة امسها خدجية وتعرف بأم سلمة  قال

احلجازي بن حممد بن احلسني بن إسحاق املؤمتن بن جعفر الصادق بـن حممـد بـن    
وأضاف أن زوجها حممد احلراني ، )٤()u(علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب

فهي مـن أبنـاء   ، هـ٤٤٩املتوفى سنة  )٥(أبي العالء املعريللشاعر  احلراني كان معاصراً
 . القرن اخلامس اهلجري

أم سلمة بنت زيد بن احلسن بن أمحد بـن إمساعيـل بـن حممـد املكتـوم      -٦٠٩
بن إمساعيل بن جعفـر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن زيـن العابـدين علـي بـن أبـي            ا

تـو  جـدها أمحـد بـن     ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٦()u(طالب
بيهـا جعفـر بـن أمحـد بـن      تـو  عـم أ  و ،)٧(هــ ٢٧٤مبصر   ذي القعدة سنة إمساعيل 
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 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )١(هـ٣٠٠إمساعيل سنة 
ــدين    -٦١٠ علــي بــن أم ســلمة بنــت عبــد ا بــن احلســني األصــغر بــن زيــن العاب

تزوجها ، )٢(ولد نوبية األصل وأمها أم، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط سني احل
ابن عم سـني  احلعلـي بـن   احلسني األصـغر بـن زيـن العابـدين      بنها علي بن عبيد ا
وأجنبت له عبيد ، )٣(النساء وكانت من أفاضل، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

وهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري إذ أن أختـها  ، )٤(ا وإبراهيم
خلليفــة زيــن العابــدين تزوجــت ا  علــيزينــب بنــت عبــد ا بــن احلســني األصــغر بــن   

 . )٥()هـ١٩٣-١٧٠(العباسي هارون الرشيد
حممـد بـن    جعفر األبلـه بـن  بن حممد بن السخي عبد ا أم سلمة بنت -٦١١

علية بنت جعفـر بـن عيسـى بـن     وأمها ، )u(بن علي بن أبي طالباألطرف عمر 
مل تـذكر املصـادر   ، )٦()u(زيـن العابـدين علـي   اإلمـام  األصـغر بـن   علي بن احلسني 

كان أخوها حممد بن عبـد ا السـخي قتـل   البصـرة مـن      ، أيدينا حاهلااليت بني 
فهـي مـن أبنـاء النصـف األول مــن     ، )٨(هـــ٣٢٣املتـوفى سـنة    )٧(قبـل صـاحب مـرداويج   
 .القرن الرابع اهلجري

بـــن علـــي بـــن أبـــي  )ابـــن احلنفيـــة(عبـــد ا بـــن حممـــدأم ســـلمة بنـــت -٦١٢
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، )١(بن عبد املطلب نوفل بن احلارث احلارث بنت احلارث بن أموأمها ، )u(طالب
، ومل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٢(فيما أشار ابن سعد إىل أن أمها أم ولد

فهـي  ، )هــ ٩٩-٩٦()٣(  خالفة سـليمان بـن عبـد امللـك     عبد ا تو  أبوها أبو هاشم
 . من أبناء النصف األول من القرن الثاني اهلجري

بـن  احملـض  بـن عبـد ا    بن موسى اجلـون البصري بد ا بنت عأم سلمة -٦١٣
مل تشـر املصـادر   ، )٤()u(السبط بن علـي بـن أبـي طالـب     بن احلسناملثنى احلسن 

ــدينا إىل حاهلــا   ــني أي ــيت ب ــا  ، ال ــن موســى اجلــون    قُتــل أخوه ــد ا ب ــن عب  موســى ب
من أبنـاء  فالراجح أهنا ، )٥(قتله سعيد احلاجب   خالفة املهتدي العباسي هـ٢٥٦سنة

 .القرن الثالث اهلجري
٦١٤-بن بنت عبد العظيم بنسلمة  أم علي بن احلسـن بـن زيـد األبلـج      عبد ا

حممـد  تزوجهـا  ، مـن أهـل الـري   ، )u(بن علي بن أبي طالـب  السبط بن احلسنا
وعبــد ا  حســناً وأجنبــت لــه، األبلــج بــن احلســن بــن زيــد  بــن إبــراهيم بــن إبــراهيما

ســابة العقيقــي أن أم ســلمة تزوجــت أيضــاً عمــر بــن حييــى بــن   وذكــر الن، )٦(وامحــد
احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن زين العابدين بن احلسني السـبط بـن علـي بـن     

كان أبو زوجها حييى بـن احلسـني بـن زيـد     ، )٧(ًوأجنبت له حممدا، )u(أبي طالب
ي من أبنـاء القـرن   فه، )هـ٢٥٢-٢٤٨()٨(قتل   خراسان أيام اخلليفة العباسي املستعني
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 . الثالث اهلجري
، )٢(مل تــربز )١(وأمهــا أم ولــد، )u(علــي بــن أبــي طالــب بنــت أم ســلمة -٦١٥

 . )٣(هـ٤٠وهي من أبناء القرن األول اهلجري ألن أباها اإلمام علي تو  سنة 
بـن القاسـم بـن    أم سلمة بنت علـي بـن علـي بـن عبـد الـرمحن الشـجري        -٦١٦

أمهـا عليـة   ، )u(بن علي ابـن أبـي طالـب    السبط ن احلسناحلسن بن زيد األبلج ب
بنت عبد ا بن إبراهيم بن عبد ا أبي القاسم بن حممد بن علي بن عبد ا بن 

كـان عمهـا   ، مل تذكر املصادر اليت بـني أيـدينا حاهلـا   ، )٤()u(جعفر بن أبي طالب
املهتــدي   حييــى بــن علــي بــن عبــد الــرمحن الشــجري قتــل   الــري أيــام اخلليفــة         

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري) هـ٢٥٦-٢٥٥ ()٥(العباسي
٦١٧-سلمة بنت علي املكفل بن حممد بـن أمحـد املختفـي بـن عيسـى بـن        أم

، )u(زيد الشهيد بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
وذكر العمري عن أبي ، امل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهل، )٦(من أهل بغداد

، )٧(الفرج األصفهاني أن أباها علي املكفـل تـو    حـبس اخلليفـة العباسـي املعتمـد      
فيما أشار أبو الفرج األصفهاني إىل أن الذي تو    حبس املعتمد العباسي هو أبوه 

بـن حممـد بـن أمحـد     ) املكفـل (وأن علي، حممد بن أمحد بن عيسى وابنه أمحد
وقـد كتبـت عنـه    : قـال ، مقاتـل الطـالبيني   اً إىل وقـت تـأليف كتابـه   بن عيسى كان حيا
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فـالراجح   ،)٢(هــ ٣١٣فرغ مـن تأليفـه سـنة     أبو الفرج األصفهاني قد وكان، )١(األحاديث
 . أهنا من أبناء النصف األول من القرن الرابع اهلجري

، )u(أم سلمة بنت عمرو بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب        -٦١٨
 ها أمعبد عند كانتو، ولدأم ٣(لـه  تلـد  مل، خمرمـة  بـن  املسـور  بـن  هشـام  بن ا( ،
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن الثـاني       ، )٤(هـ٤٩ها اإلمام احلسن السبط سنة تو  جد
 . اهلجري
زيـد  أم سلمة بنت عيسى بن حممد البطحاني بن القاسـم بـن احلسـن بـن     -٦١٩

تزوجهـا عبـد الـرمحن بـن     ، )u(لـب السبط بن علي بـن أبـي طا   األبلج بن احلسن
وأجنبت له احلسن ، زيد األبلجالقاسم بن حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن 

هنا تزوجت أيضاً من احلسن بن حممـد بـن إبـراهيم بـن     وقيل إ، )٥(الذي سكن خبارا
ولكـن مل يتـبني لنـا أيهمـا كـان      ، )٦(اًوأجنبت لـه حممـد  ، زيد األبلجاحلسن األمري بن 

ــزوج كــان عمهــا علــي النقيــب بــن عيســى بــن حممــد البطحــاني مصــاحباً    ، األول ال
، )٨(هــ ٣١٦الـذي قتـل سـنة     )٧(للداعي الصغري حممد بن القاسـم بـن احلسـن العلـوي    

  . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري
٦٢٠-بن إبراهيم طباطبا بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم      سلمة بنت القاسم الرسي أم

والـرس  ، )u(مر بن احلسن املثنى بن احلسن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      الغ
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الذي نسب إليه القاسم هي أرض اشرتاها وراء جبل أسـود بـالقرب مـن ذي احلليفـة     
مل تشـر املصـادر الـيت    ، )١(بينها وبني املدينة املنورة وعاش هبا مع ولده حتى توفى هبـا 

صـاحب تصـانيف ومشـهور بالزهـد      رسـي كـان أبوهـا القاسـم ال   ،  حاهلـا بني أيـدينا إىل 
وتـو  خمتفيـاً   جبـل الـرس سـنة      ، والورع خرج يـدعو إىل الرضـا مـن آل حممـد    

 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(هـ٢٤٦
بن إبـراهيم   ن أمحد بن سليمان بن القاسم الرسيأم سلمة بنت القاسم ب-٦٢١

الغمر بن احلسن بن احلسن بن علي بن أبي  طباطبا بن إمساعيل الديباج بن إبراهيم
بـن إبـراهيم    نـت علـي بـن سـليمان بـن القاسـم الرسـي       وأمها خدجية ب، )u(طالب
 ها القاسـم الرسـي  كـان جـد  ، ىل حاهلـا مل تذكر املصادر اليت بـني أيـدينا إ  ، )٣(طباطبا

صاحب تصانيف ومشهور بالزهد والورع خرج يدعو إىل الرضـا مـن آل حممـد وتـو      
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٤(هـ٢٤٦  جبل الرس سنة  ياًخمتف

٦٢٢-ذي  أمحــد بـن العبــاس بــن حييــى بــن احلســني  سـلمة بنــت حممــد بــن  أم
بن زين العابـدين علـي بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي           بن زيد الشهيد الدمعة
حممد بـن علـي بـن    علي بن  أبو طالب احملسن بن حممد بنتزوجها ، )u(طالب
 فولـدت ، )u(بن علي بن أبي طالب األطرفبن عمر بن حممد بن عمر  إبراهيم

ذكر فخر الدين الرازي أن حييـى  ، )٦(وحممد وهم بالبصرة )٥(له ولد يدعى زيد املخل
حممد األقساسي  وعمـر واحلسـن الفقيـه    "بن احلسني ذي الدمعة له مثانية أوالد هم ا

وعلـى هـذا القـول لـيس لـه ولـد       ، )٧("ة والقاسم وحييىوأمحد بالكوفة وعيسى ومحز
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حممـد بـن أمحـد بـن     النسب الصحيح هلـا هـو أهنـا ابنـة     يبدو أن و، يسمى العباس
كـان العمـري   ، )١(زيـد الشـهيد   العباس بن حييى بن حييى بن احلسـني ذي الدمعـة بـن   

رأيـت  وأولد أبـو طالـب العمـري أوالداً    ": قال، لزوجهاصاحب كتاب ادي معاصراً 
، هــ ٤٥٩وملا كانت وفـاة العمـري   حـدود سـنة     ، )٢("منهم النقيب وكان سيداً صدراً

 .فالراجح أهنا من أبناء النصف األول من القرن اخلامس اهلجري
أم ســلمة بنــت حممــد األعــرج بــن أمحــد بــن موســى املربقــع بــن حممــد   -٦٢٣

بـن احلسـني    بن جعفر بـن حممـد بـن علـي     بن موسى الكاظماجلواد بن علي الرضا 
مل تــذكر ، )٣(مــن أهــل قــم، وأمهــا أم ولــد روميــة، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــبا

فهي من أبناء ، )٤(هـ٣١٥سنة حممد األعرج تو  أبوها، املصادر اليت بني أيدينا حاهلا
 . القرن الرابع اهلجري

بنت حممد األكرب بن جعفر بن القاسم بن جعفر بن حممد بن أم سلمة -٦٢٤
وهـي مـن أهــل   ، )u(د بـن علـي بـن احلسـني بـن علـي بـن أبـي طالـب         زيـد الشـهي  

كان أبوها حممد األكرب قد خرج ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٥(هراة
فهي من أبناء رأس ، )٦(هـ على اخلليفة املأمون العباسي١٩٩خرج مع أبي السرايا سنة 
 . رأس املائة اهلجرية الثانية

احلســن املثلــث بــن احلســن املثنــى بــن احلســن    أم ســلمة بنــت حممــد بــن -٦٢٥
فيمـا ذكـر الـزبريي أن أم سـلمة هـذه هـي       ، )٧()u(السبط بن علي بن أبـي طالـب  
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متاضر بنت عبـد ا بـن عاصـم بـن عـروة بـن        بنت حممد بن احلسن املثنى وأن أمها
تزوجها حممد ذو النفس الزكية بـن عبـد ا   ، )١(مسعود بن معتب بن مالك الثقفي

وهـو الـذي ثـار    ، )u(احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي طالـب    بنا
، هــ وقتـل   السـنة نفسـها    ١٤٥باملدينة أيام اخلليفة العباسي أبي جعفـر املنصـور سـنة    

وعليـاً  ، الـذي ثـار هـو اآلخـر بكابـل وقتـل هنـاك        )٢(وأجنبت له عبد ا امللقب باألشرت
، قتـل بفـخ  ، )٣(سـني بـن حممـد   احلو، اسـي العب ومات   حـبس املهـدي   ،خذ مبصرأُ

ه أم سـلمة معـه فرجعـت إىل املدينـة بعـد مقتلـه حيـث         ، )٤(وزينب وفاطمة وكانت أمـ
ه موسى بن عبد ا بن احلسن فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٥(عم . 

 ســناحلبـن  احملـض  عبـد ا   بـن ذو الـنفس الزكيــة  حممـد  أم سـلمة بنـت   -٦٢٦
مل تشر املصادر الـيت بـني   ، )٦()u(بن علي بن أبي طالبالسبط  سناحلبن  املثنى

وقُتــل أبوهــا ، )٧ (ـهــ١٥١قُتــل أخوهــا عبــد ا امللقــب باألشــرت ســنة  ، أيــدينا إىل حاهلــا
  . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٨(هـ١٤٥سنة  حممد ذو النفس الزكية

٦٢٧-بن موسى أم بن احلسن  بن اجلون سلمة بنت حممد بن عبد ا عبد ا
يوسـف بـن إبـراهيم    تزوجهـا  ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب بن احلسناملثنى 

عـاث  الـذي   إمساعيلوأجنبت له احلسن و، املثنىعبد ا بن احلسن  بن موسى بنا
ــ، وأفســد وعرض ــللح ــه  ، اجج ــال ل ــرية عــن احلــرم  وقطــع، وتبعــه أمث ــك   امل وكــان ذل
أخيـه احلسـن بـن يوسـف     أصابه سهم وأهل مكة وبني  بينهحرب  فوقعت، هـ٢٥١سنه
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 . وهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )١(فقتله
٦٢٨-بــن علــي زيــن العابــدين بــن احلســني   بنــت اإلمــام حممــد البــاقر ســلمة  أم

 أنوأحتمـل بعضـهم فيهـا    ، )٢(ولـد  هـا أم أم، )u(السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      
 وكنيتـها أم ، ن تكـون هـي زينـب   أو، )u(قرتكون هـي البنـت الوحيـدة لإلمـام البـا     

 عليـه السـالم   ألبـي جعفـر    إنقيـل  ": قالإذ أشار إىل هذا القول الطربسي  وقدسلمة 
الطقطقـي   ابـن  ولكـن ، )٣("وأن زينـب كـان امسهـا   سـلمة  مل يكن من اإلنـاث إالّ أم  

د األرقط بـن عبـ   مدعند حمأم سلمة كانت و، )٤(انتذكر أن أم سلمة وزينب مها اثن
 اإلمــام زيــن العابــدين علــيبــن البــاهر ا)u( ، فولــدت لــه إمساعيــل بــن حممــد
الرشيد قتله بيده  هارون قالوا أن و، العباسي الذي مات   حبس الرشيد، )٥(العباسو

، طويال على هارون فكلمه كالماً بن حممد األرقط دخل العباسوذلك عندما بيده  
ك الـيت تواردهـا   أمـ  تلـك ": العباس قائال  فرد عليه، "يا بن الفاعلة": هارون له فقال

ببغـداد   لَتـ وقيـل قُ ، )٦(عمود من حديد حتـى قتلـه  بفأمر به فأدنى فضربه ، النخاسون
 ــريش ب ــ  حمافــل ق ني   ــو حــي ــه جــدار وه ــر   ، )٧(علي ــام جعف وأم ســلمة أخــت اإلم

 ارقـي ": وقد علمها دعاء تـدعو بـه إذا مـرض أحـد أبنائهـا إذ قـال هلـا       ) u(الصادق
حتى تربزي شعرك إىل السماء ثم قويل أنت أعطيتنيـه   وق البيت ثم اكشفي قناعكف

نك قادر مقتدر ثـم اسـجدي فإنـك    إهبتك اليوم جديدة  هم فاجعلوأنت وهبته يل اللّ
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  . وهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )١(" ابنك ال ترفعني رأسك حتى يربأ
أمهـا  ، )٢()u(بن أبي طالب بن علي) ابن احلنفية(حممد بنت أم سلمة-٦٢٩

مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل ، )٣(الشهباء بن عبد الرمحن بن حارث بن نوفل
فهي من أبناء النصف الثاني مـن القـرن   ، )٤(هـ٨٢تو  أبوها ابن احلنفية سنة ، حاهلا

 .األول اهلجري
 إبـراهيم بن أم سلمة بنت حممد أمري اليمامة وملكها بن يوسف األخيضر -٦٣٠

بن علي بن السبط بن احلسن املثنى بن احلسن احملض بن عبد ا  بن موسى اجلونا
خـرج أبوهـا األمـري    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٥()u(أبى طالب

وقتل أخوها حممـد بـن حممـد بـن يوسـف األخيضـر       ، )٦(هـ باملدينة ٢٥٠حممد سنة 
فهــي مــن أبنــاء النصــف األول مــن القــرن الرابــع   ، )٧(هـــ٣١٦مــن قبــل القرامطــة ســنة  

 . اهلجري
بــن  بــن عبــد ا بــن احلســن  )٨(األزرق أم ســلمة بنــت موســى بــن إبــراهيم -٦٣١

إبراهيم بن عبـد ا احملـض بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي             
ينا مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـد     ، )٩(تزوجت ابـن عمهـا  : قال العمري، )u(طالب

ها احلســن بــن إبــراهيم بــن عبــد ا معاصــراً للخليفــة املهــدي    كــان جــد، إىل حاهلــا
    . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )١٠()هـ١٦٩-١٥٨(العباسي
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أم سلمة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علـي  -٦٣٢
ن وذكر اليعقوبي أ، )١()u(طالبزين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي 

، سلمة فلم تتزوج واحدة منهن إال أم، أال تتزوج بناته" أوصىالكاظم موسى  اإلمام
وهلـذا وقـع   ، بـن حممـد بـن جعفـر بـن حممـد       تزوجهـا القاسـم  ، فإهنا تزوجت مبصر

وأنه ما أراد إال أن حيـج  ، حلف أنه ما كشف هلا كنفاً حتى، بينه وبني أهلهخالف 
أوصـى بـأن يكـون    ن اإلمـام موسـى الكـاظم    ولكن الكليين ذكر رواية تـبني أ  ،)٢("هبا

وقـد  ، )٣(أعرف مبناكح قومـه  ألنه، )u(الرضاعلي أمر زواج مجيع بناته بيد اإلمام 
رجـــح الشــــاهرودي أن أم ســــلمة تزوجـــت مــــن القاســــم بـــن حممــــد بــــن جعفــــر    

فهـي  ، )٥(هــ ١٨٣سـنة ) u(كانت وفاة أبيها اإلمام موسى الكـاظم ، )u()٤(الصادق
 .من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية

بـن  ابن عبيد ا بن احلسـن بـن جعفـر     األدرعمسانة بنت القاسم بن حممد - ٦٣٣
 فرغــان تــدعى هــاأمu( ،(علــي بــن أبــى طالــب بــنالســبط بــن احلســن املثنــى احلســن 
، هـا بيع و  يـوم مـا أراد   األدرع حممـد  بـن  هنا كانت خادمة عنـد القاسـم  إ: وقيل، سندية
ورأت ، "التبـع فرغـان فهـي حامـل    ": وقـال لـه    نومـه   )u(علـي القاسـم اإلمـام    أىفر

عليهـا السـالم تقـول كـذلك    الزهـراء  فاطمة  السيدة  حممد األدرعالقاسم بنت  أخته أم ،
ها عبيـد ا بـن احلسـن بـن جعفـر واله اخلليفـة       كـان جـد  ، )٦(فأمسكها فولدت له مسانة

  .فلعلها كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٧(الكوفة )هـ٢١٨- ١٩٨(املأمون العباسي
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د اجلـواد  مسية بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلادي بـن  -٦٣٤ بـن   حممـ
د البـاقر بـن علـى زيـن             علي الرضـا بـن   ادق بـن حممـ موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـ

املصـادر الـيت   مل تـذكر  ، )١()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن احلسني 
أباهـا   وهي من أبناء النصف الثاني من القـرن الثالـث اهلجـري ألن   ، بني أيدينا حاهلا

، )٢(هــ ٢٦٠املتـوفى سـنة    )u(احلسـن العسـكري  جعفر الكذاب كان معاصراً لإلمام 
 . )٣(هـ٣١١توفيت بعد سنة أختها بريهة وأن 

بـن   سيدة بنت أمحد بن جعفر بـن أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الـرمحن       -٦٣٥
السـبط   زيد األبلـج بـن احلسـن   احلسن بن حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن 

، )٤(وأمها أم عبد ا بنت بدر بـن طـارق بـن فـراس    ، )u(بن علي بن أبي طالبا
: هـم سـبعة   ني لـيس لـه ولـد يسـمى احلسـن فابنـاؤه      والغريب باألمر أن حممد البطحـا 

والـراجح أن  ، )٥("وعلـي ، وهـارون ، وأمحـد ، وموسـى ، وإبراهيم، وعيسى، القاسم"
أمحد بن جعفر بن أمحد بن حممـد بـن عبـد    النسب الصحيح هلا هي سيدة بنت 

البطحاني بـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد األبلـج بـن          الرمحن بن القاسم بن حممد
مل تشر ، القاسم مكان احلسن عندها يستقيم النسب جعلْفَ، )٦()u(السبط احلسن

عي اكان أحد أبنـاء عمومتـها احلسـن امللقـب بالـد     ، دينا إىل حاهلااملصادر اليت بني أي
الصغري بن القاسم بن علي بن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد البطحاني قـد ثـار   

   . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٧(هـ٣١٦  طربستان وقتل هناك سنة 
بن أبـي عبـد ا حممـد     أمحدالسيدة بنت ركن امللك السيد األجل بن -٦٣٦
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بـن احلسـن    عبد ا بن احلسن بن جعفـر بـن احلسـن املثنـى    بن  بن عبيد ا األمريا
 ها عبيـد ا ويل جـد ، )١(تولـت النقابـة مبـرو   ، )u(السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب     

احلسـن   وكـان عـم أبيهـا أبـي    ، )هــ ٢١٨-١٩٨()٢(الكوفة للخليفة املـأمون العباسـي   األمري
فالراجح ، )هـ٢٤٧-٢٣٢( )٣(يد ا األمري معاصراً للخليفة املتوكل العباسيباغر بن عب

 .أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري
بـن علـي    )٤(سيدة أم العباس بنت علي بن العباس بن حممد بـن إبـراهيم  -٦٣٧

لـي  بن عبد الرمحن الشجري بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط بن عا
ولعـل أم العبـاس   ، )٦(وأشار ابن عنبة إىل أن امسها سـيدة ، )u()٥(بن أبي طالبا

تزوجت حممد املهدي لدين ا بن احلسن الـداعي إىل احلـق بـن القاسـم     ، كنية هلا
بن احلسـن بـن علـي بـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد بـن احلسـن               ا

سن أبو حممد وعلي أبو احلسن وأجنبت له احل) u(السبط بن علي بن أبي طالب
فخرج من بغداد ، كان زوجها يسكن بغداد فخاطبه أهل الديلم وبايعوه سراً، )٧(وبنت

هــ ومت لـه السـيطرة علـى تلـك النـواحي مـدة ثـم         ٣٥٣بغداد ووصـل بـالد الـديلم سـنة     
ــنة    ــيه فـــاهنزم منـــهم واختفـــى حتـــى وفاتـــه سـ ــذلوه وكثـــر معارضـ ـــ٣٦٠خـ وقيـــل )  ٨(هـ

 . ناء لقرن الرابع اهلجريفهي من أب ،)٩(هـ٣٥٩سنة
بن علي السبط سني احلعلي بن زين العابدين بن األشرف عمر سيدة بنت -٦٣٨
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ــي طالــب  ا ــن أب ــا ، )u(ب ــي    األطــرفموســى بنــت عمــر    أموأمه ــن أب ــن علــي ب ب
كمـا مل يـذكرها ابـن سـعد     ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )١()u(طالب

موسـى    وعبـدة  وحمبـة  وحبة خدجية: ضمن بنات عمر األشرف إذ قال هن هـم أموأم
روى أخوها علي احملدث بن عمـر األشـرف احلـديث عـن اإلمـام جعفـر       ، )٢(بنت عمر
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٤(هـ١٤٨املتوفى سنة  )٣()u(الصادق
سـيدة بنــت حممــد بــن علــي بــن عبــد ا بــن احلســن األعــور بــن حممــد   -٦٣٩

ا األشرت بن حممد النفس الزكية بـن عبـد ا بـن احلسـن املثنـى      الكابلي بن عبد 
مل ، )٥(أمها متيمة من أهل جرجان، )u(بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالبا

ها احلسـن األعـور قتلـه أعـراب     كـان جـد  ، مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   
 .ع اهلجريفالراجح أهنا من أبناء القرن الراب، )٦(هـ٢٥١سنة  ءطي

بـن  الغمـر  إبـراهيم   بـن الـديباج  شجيعة وتكنى بأم إسـحاق بنـت إمساعيـل    -٦٤٠
مل تشـر املصـادر   ، )٧()u(بن علـي بـن أبـي طالـب    السبط  بن احلسناملثنى احلسن 

بعـد سـنة   وفاة أخيها إبراهيم بن إمساعيل الـديباج   تكان، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
ــخ  كمــا أن أباهــا إمساعيــل بــ  ، )٨(هـــ١٧٠ ــراهيم الغمــر شــهد معركــة ف   ســنة  )٩(ن إب
  . فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، )١٠(هـ١٦٩

العزيـز بـن   نـزار  اهر بـن احلـاكم بـن    ظـ الاخلليفة الفاطمي علي  الشريفة بنت-٦٤١
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بـن حممـد    املهـدي عبيـد ا  القـائم بـن   حممـد  املنصـور بـن   إمساعيل املعز بن معد 
بيب بن جعفر املصدق بـن حممـد املكتـوم بـن إمساعيـل بـن جعفـر الصـادق بـن          احل

وهــي أخــت اخلليفــة ، )u(حممــد البــاقر بــن زيــن العابــدين علــي بــن أبــي طالــب  
وكان هلا مكانة متميزة ومما يدل على ذلـك تعـدد   ، )هـ ٤٨٧-٤٢٧(املستنصر الفاطمي

فضـال عـن ذلـك    ، رحيمـة األلقاب اليت عرفت هبـا منـها السـيدة والطـاهرة وامللكـة وال     
تو  أخوهـا اخلليفـة املستنصـر     ،)١(كانت تُخاطب بكلمة موالتنا من قبل رجال الدولة

 . فهي من أبناء القرن اخلامس اهلجري، )٢(هـ٤٨٧سنة 
حممـد بـن    )٣(ميلب بن علي بن مبارك بن رميثة بن أبـي منـي   بنتشقراء -٦٤٢

م بن موسى بن عيسى بن سليمان علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكري
ه   ا ه بن أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبـد اللـَّ  املثنـى  بـن حسـن  احملـض  بن عبد اللَّ
بط بن علي بن أبي طالبا ٤(بن احلسن الس()u( ،  مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا

ــها كانــت مــن احملــدثات إذ تــرجم هلــا الســخاوي ضــمن الشــهريات     ، إىل حاهلــا ولعل
 . )٥(هـ٨٦٢سنة  مبكة توفيت، احملدثاتاملكيات 
الشمسية بنت إدريس بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بـن عبـد الكـريم بـن     -٦٤٣

القاسم بن فهيد بن عبد الكريم بن عبد ا بن عبـد الكـريم بـن عيسـى بـن احلسـني       
بن سليمان بن علي بن السلمية بن عبد ا بـن حممـد الثـائر احلرانـي بـن موسـى       ا

عبــد ا الناســك بــن موســى اجلـون بــن عبــد ا احملــض بــن احلســن بــن    الثـاني بــن 
 )٦(وكان أبوها أمري مكة فقتله أبـو منـي  ، )u(احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
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ــه ســنة   ــارة من ــزوج ابنتــه الشمســية   ٦٧٠وأخــذ اإلم ـــ وت ــ، ه ــهما  وي ــه وقعــت بين روى أن
أمـري   )١(نصور بـن اجلمـاز  كأنك تأملني إذا طلقتك أن تتزوجي مب: "فقال هلا، مشاجرة
ــةفــردت عليــه قا ، أو مقبــل بــن مجــاز ، املدينــة ، "وا ال تزوجــت إال بأحــدمها : ئل
فهـي مـن   ، )٢(فلما علم مقبل بن مجاز بذلك خطبها ومت الـزواج وولـدت لـه   ، قهافطلّ

 . أبناء النصف األول من القرن الثامن اهلجري
حممـد بـن علـي     )٣(ىحسن بن عجالن بن رميثة بن أبـي منـ   بنتمشسية -٦٤٤

بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بـن  ا
ه    ه بن أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبـد اللـَّ بـن   املثنـى  بـن حسـن  احملـض  عبد اللَّ

بط بن علي بن أبـي طالـب   ٤(احلسن الس()u( ،  تزوجـت  ، احلسـنية  الشـريفة املكيـة
 صـاحبة هي و، عجل وأجنبت منه ولده الشريف ميحر مىمن رجل علوي النسب يس

اط ي املراغي القيالني رِباب الَّذ ب  هـ٨٨٢  مجادى الثانية سنة  توفيت، مبكة اجلناير بِ
 . )٥(خارج مكة ودفنت هناك

حممد بن علي بن قتادة بـن   )٦(عجالن بن رميثة بن أبي منىبنت مشسية -٦٤٥
ه بـن   إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم ب ن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد اللـَّ

ه  بط     املثنى بن حسناحملض أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبد اللَّ بـن احلسـن السـ
تزوجها الشريف علي بن ، احلسنية الشريفة املكية، )u()٧(بن علي بن أبي طالبا
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طلقهـا  ثـم  ، ها حسن بن ثقبـة حممد من ذوي عبد الكريم ثم طلقها وتزوجها ابن عم
، وكانــت حشــمة رئيســة تبــالغ   الطيــب والعطــر ، بعــد مــدة ومل تلــد لواحــد منــهما 

 . )١(ودفنت باملعالة هـ٨٢٢  شعبان سنة  توفيت
حممـد   )٢(على بن حممد بن عجالن بن رميثة بن أبـي منـى  بنت مشسية -٦٤٦

بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بـن عبـد الكـريم بـن موسـى بـن عيسـى بـن         ا
ه سليم ه بن أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبد اللَّ  بـن حسـن  احملـض  ان بن عبد اللَّ
بط بن علي بن أبي طالب املثنى ٣(بن احلسن الس()u( ،   الشـريفة احلسـنية املكيـة ،

ومل يشر السخاوي إىل حاهلا ولعلها كانت من املشاهري   زماهنـا ألنـه ذكـر أن كتابـه     
  ربيـع   توفيـت ، )٤(هـل القـرن التاسـع اهلجـري    الضوء الالمع يتضـمن املشـاهري مـن أ   

 . )٥(مبكة ودفنت باملعالة هـ٨٩٥األول سنة
حممد بن  )٦(حممد بن أمحد عجالن بن رميثة بن أبي منىبنت مشسية -٦٤٧

بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطـاعن بـن عبـد الكـريم بـن موسـى بـن عيسـى بـن          
ه بن أبي الكرام بن موسى اجلاسليمان  ه بن عبد اللَّ  بن حسـن احملض ون بن عبد اللَّ
بط بن علي بن أبي طالبا املثنى ٧(بن احلسن الس()u( ، الشريفة املكية احلسـنية ،

ألنـه ذكـر أن كتابـه    ومل يشر السخاوي إىل حاهلا ولعلها كانت من املشاهري   زماهنـا  
ة   ليلـ  توفيـت  ، )٨(الضوء الالمع يتضمن املشاهري مـن أهـل القـرن التاسـع اهلجـري     

                                                
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 . )١(هـ٨٤٥االثنني ثاني عشر ذي احلجة سنة
احلسـن بـن    جعفر أمري اليمامة بـن أمحـد بـن   صباح العافية بنت علي بن -٦٤٨
موسى اجلـون بـن    بن إبراهيمبن بن يوسف  األخيضرحممد  أمري اليمامة بنيوسف 

 بن علي بن أبي طالبالسبط بن احلسن املثنى بن احلسن احملض عبد ا)u()٢( ،
إال أن إمساعيـل بـن   ، املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      مل تشـر ، )٢()u(طالب

فالراجح أن صباح العافية كانت مـن  ، )٣(هـ٣١٦يوسف أمري اليمامة قتله القرامطة سنة
 . أبناء القرن الرابع اهلجري

صعبة بنت القاسم بن عبد ا بن احلسني األصغر بن علـي زيـن العابـدين    -٦٤٩
تزوجهـا إمساعيـل املنقـذي بـن     ، )u(بـي طالـب  بن احلسني السبط بن علـي بـن أ  ا

جعفــر بــن عبــد ا بــن احلســني األصــغر وأجنبــت لــه القاســم وهــي مــن نازلــة منطقــة   
   كــان أبوهــا القاسـم بــن عبــد ا خــرياً فاضـال اســتدعاه اخلليفــة املعتصــم   ، )٤(خلـيص 

قـرن  فهـي مـن أبنـاء ال   ، )٥(العباسي إىل سامراء وأراده لبس السـواد فـأبى  ) هـ ٢٢٧ت(
 .الثالث اهلجري

 امللتاني بن حممد بن عبـد ا  جعفر امللك صفية بنت إبراهيم األصغر بن-٦٥٠
مل تشر املصادر اليت ، )٦()u(بن علي بن أبي طالب اإلطرافبن حممد بن عمر ا

كــان ابــن عمهــا أمحــد بــن إســحاق بــن جعفــر امللــك نقيــب  ، بــني أيــدينا إىل حاهلــا
فـالراجح أهنـا كانـت مـن     ) هــ ٣٧٢-٣٦٤()٧(لدولـة البـويهي  الطالبيني ببغداد أيام عضد ا
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 .أبناء القرن الرابع اهلجري
بــن  جعفـر امللــك امللتــاني بـن حممــد بـن عبــد ا   صـفية بنــت أمحـد بــن   -٦٥١

مل تشر املصادر اليت بني ، )١()u(بن علي بن أبي طالب اإلطرافحممد بن عمر 
بن جعفر امللـك نقيـب الطـالبيني    كان ابن عمها أمحد بن إسحاق ، أيدينا إىل حاهلا

فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن ) هـ٣٧٢-٣٦٤( )٢(ببغداد أيام عضد الدولة البويهي
 .الرابع اهلجري

بــن علــي بــن أبــي  ) ابــن احلنفيــة(صــفية بنــت جعفــر األصــغر بــن حممــد  -٦٥٢
ر مل تشـر املصـاد  ، )٤(هــ  ٦٣قُتل أبوها يوم احلرة اليت وقعت   سنة ، )٣()u(طالب

 .فهي من أبناء القرن األول اهلجري، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
صفية بنت محزة األصغر بن عيسى بن حممد البطحاني بـن القاسـم بـن    -٦٥٣

مل تشـر   ،)٥()u(السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب       زيد األبلج بن احلسناحلسن بن 
تان قتلـه صـالب   قُتل أبوها محزة األصـغر بطربسـ  ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

خالفـة    وكان قـد أسـره   وقعـة كانـت بينـه وبـني هـوذان الـديلمي         ، الرتكي صرباً
 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٧٦ -٢٥٦()٦(العباسي املعتمد
بــن حممــد الــرئيس الفقيـه باملدينــة  صـفية بنــت عبــد الـرمحن بــن القاســم   -٦٥٤

السـبط بـن علـي بـن أبـي       بلج بـن احلسـن  زيد األالبطحاني بن القاسم بن احلسن بن 
كان ابن عمها طاهر بن ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٧()u(طالب
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الـذي ظهـر بالبصــرة    )١(أمحـد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج         
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢()هـ٢٦٩ -٢٥٥(للمدة

بـن علـي بـن أبـي     ) ابـن احلنفيـة  (عبد ا بن جعفر بن حممـد صفية بنت -٦٥٥
مل تشــر ، )٤(مــن بــين أمنــار ، صــفية بنــت الغضــبان بــن يزيــد هــا وأم، )٣()u(طالــب

الثـاني بـن عبـد ا بـن جعفـر      جعفر كان أخوها ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
  ســنة لــذي كانــت وفاتــه ا، )٥()u(الصــادقاإلمــام جعفــر مــن أصــحاب األصــغر 

، )٧(هــ ٦٣ها جعفـر بـن حممـد بـن احلنفيـة   موقعـة احلـرة سـنة         وقتل جد، )٦(هـ١٤٨
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثاني اهلجري

علي بن احلسني زين العابدين بن  األصغر عبيد ا بن احلسنيصفية بنت -٦٥٦
ا بـن   محادة بنت عبد ا بن صفوان بن عبـد أمها ، )u(بن أبي طالبالسبط 

كان أبوها عبيـد ا  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٨(صفوان اجلمحي
أقطعـه  الـذي  ) هــ ١٣٦-١٣٤(بن احلسني األصغر معاصراً للخليفة أبي العبـاس السـفاح  ا

، دس السم إليهاخلرساني بأبو مسلم ثم أمر ، )٩(ضيعة تغل   السنة مثانني ألف دينار
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )١٠(فمات ودفن مبرو، إليه

٦٥٧- بنصفية بنت عبيد ا املثنـى  بـن احلسـن    احلسن بـن جعفـر   بن عبد ا
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كان أبوها عبيد ا أمري الكوفة ، )١()u(بن علي بن أبي طالبالسبط بن احلسن ا
وهي ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )هـ٢١٨-١٩٨()٢(  عهد اخلليفة املأمون

  . من أبناء القرن الثالث اهلجري
جعفر امللك بن حممد بـن عبـد ا بـن حممـد بـن       بنصفية بنت عقيل -٦٥٨

مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل    ، )٣()u(علي بن أبي طالببن  األطرفعمر 
كان ابن عمها أمحد بن إسحاق بن جعفر امللك نقيب الطالبيني ببغداد أيام ، حاهلا

فـالراجح أهنــا كانـت مــن أبنـاء القــرن الرابــع    ، )هـــ٣٧٢-٣٦٤()٤(ولــة البـويهي عضـد الد 
  . اهلجري
األعور بن جعفر بن حممـد بـن جعفـر بـن عبـد       )٥(صفية بنت علي األيسر-٦٥٩

بن علي بن  السبط بن القاسم بن احلسن بن زيد األبلج بن احلسن الرمحن الشجري
املصـادر الــيت بـني أيــدينا إىل   مل تشــر ، )٦(وهــي مـن أهــل فرغانـة  ، )u(أبـي طالـب  

ها حييى بن علي بن عبـد الـرمحن الشـجري قتـل بقـزوين ودفـن       كان عم جد، حاهلا
من أبناء القـرن الرابـع    فالراجح أهنا) هـ٢٥٦-٢٥٥()٧(بالري   خالفة املهتدي العباسي

 . اهلجري
بن علي بن ) ابن احلنفية(علي بن عبد ا بن جعفر بن حممدصفية بنت -٦٦٠

زيــن   علــي بــن   األصــغر  احلســني وأمهــا زينــب الوســطى بنــت     ، )u(بــي طالــب أ
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 ها ألمها احلسـني تو  جد، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )١()u(العابدين
فالراجح أهنـا مـن أبنـاء النصـف     ، )٢(هـ١٥٧سنة ) u(عليزين العابدين  بن األصغر

 . الثاني من القرن الثاني اهلجري
حممد بن عمر  بن )٥()عبيد ا()٤(بن عبد ا )٣(علي الطبيب صفية بنت-٦٦٢
ــدينا إىل   ، )٦()u(علــي بــن أبــي طالــب بــن  األطــرف ــني أي ــيت ب مل تشــر املصــادر ال
ــراً للخليفـــة املتوكـــل  ، حاهلـــا ــا علـــي الطبيـــب معاصـ -٢٣٢( العباســـي )٧(وكـــان أبوهـ
 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٨()هـ٢٤٧

بـن حممـد بـن عبـد ا بـن حممـد بـن عمـر          )٩(ي املشطبصفية بنت عل-٦٦٢
مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )١٠(أمهـا أم ولـد  ، )u(األطرف بن علي بن أبي طالـب 

فهـي مـن أبنـاء رأس املائـة اهلجريـة      ، )١١(هـ٢١٠مبصر سنة أبوها  تو ، أيدينا إىل حاهلا
  . الثانية

بـن  بـن أبـي طالـب     صفية بنت علي بن حممد النسابة بن علـي بـن علـي   -٦٦٣
حممد بن أبي عبد ا بن حممد ملقطة بن أمحـد بـن علـي بـن حممـد بـن حييـى        
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أمها ، )u(الصو  بن عبد ا بن حممد بن عمر األطرف بن علي بن أبي طالب
تو  أبوهـا  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )١(من أهل املوصل، هامشية

، )هــ ٤٥٩حـدود سـنة   (  صـاحب كتـاب اـدي    مـري أبو احلسن علي بن حممد الع
 . فهي من أبناء القرن اخلامس اهلجري

جعفر امللـك بـن حممـد بـن عبـد ا بـن حممـد بـن         صفية بنت عمر بن -٦٦٤
مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل     ، )٢()u(علي بن أبي طالببن  األطرفعمر 
لك نقيب الطالبيني ببغداد أيام كان ابن عمها أمحد بن إسحاق بن جعفر امل، حاهلا

فـالراجح أهنـا كانـت مـن أبنـاء القـرن الرابـع        ) هــ  ٣٧٢-٣٦٤ ()٣(عضد الدولة البـويهي 
  . اهلجري
 بـن  الصـو  حممـد  بـن   عمر بن علي بن احلسني بن عبـد ا صفية بنت -٦٦٥

وأمهـا  ، )u(األطرف بن علي بن أبي طالب حييى بن عبد ا بن حممد بن عمر
حتفـظ  وكانـت صـفية   ، ابن أبي طاهر الزيدي احلسيين أبي جعفر حممد فاطمة بنت

معاصـران للنسـابة العمــري    )٥(وهـي وأبوهـا أبـو علـي عمــر امللقـب باملوضـح      ، )٤(القـرآن 
فهـي مـن أبنـاء القـرن اخلــامس     ، )٦(هــ قـرأ عليهمـا القـرآن    ٤٥٩املتـوفى   حـدود سـنة    

 . اهلجري
بن جعفر الصادق العريضي ي صفية بنت عيسى الرومي بن حممد بن عل-٦٦٦

ــي        ا ــي بـــن أبـ ــبط بـــن علـ ــني السـ ــن احلسـ ــدين بـ ــن العابـ ــاقر بـــن زيـ ــد البـ بـــن حممـ
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تـو  ابـن أخيهـا حييـى بـن      ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلـا ، )١()u(طالب
فلعلـها كانـت مـن أبنـاء رأس املائـة اهلجريـة       ، )٢(هــ ٣٣٤حييى بن عيسى الرومي سنة 

 . الثالثة
بن عبد ا  حييى صاحب الديلمبن  املعروف بأخ صفيةت عيسى صفية بن-٦٦٧
وقــد ، )u(السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      بـن احلسـن   املثنـى  بـن احلسـن   احملـض  

ه وهي  تها أخت أبيها من أم صفية بنت علي الطبيب بـن عبـد   مسيت على اسم عم
يـى  ها حيقُتـل جـد  ، )٣()u(علي بن أبي طالببن  األطرفحممد بن عمر  ا بن

وقيل حـدود سـنة   ، )٤(هـ ١٧٦سنة  صاحب الديلم أيام اخلليفة هارون الرشيد العباسي
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(هـ١٨٠

صفية بنت القاسـم الرسـي بـن إبـراهيم طباطبـا بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم          -٦٦٨
والـرس  ، )u(الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      

لذي نسب إليه القاسم هي أرض اشرتاها وراء جبل أسـود بـالقرب مـن ذي احلليفـة     ا
مل تشـر املصـادر الـيت    ، )٦(بينها وبني املدينة املنورة وعاش هبا مع ولده حتى توفى هبا

كـان أبوهـا القاسـم الرسـي صـاحب تصـانيف ومشـهور بالزهـد         ، بني أيـدينا إىل حاهلـا  
وتـو  خمتفيـاً   جبـل الـرس سـنة      ، مـد والورع خرج يـدعو إىل الرضـا مـن آل حم   

 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٧(هـ٢٤٦
صـفية بنـت حممــد بـن علــي بـن عبـد ا بــن احلسـن األعــور بـن حممــد        -٦٦٩
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الكابلي بن عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكية بن عبد ا احملـض بـن احلسـن    
أمها متيمة من أهل جرجـان  ، )u(بي طالباملثنى بن احلسن السبط بن علي بن أ

كـان جـدها احلسـن    ، مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   ، )١(وسكنوا أسرتاباد
  .فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٢(هـ٢٥١سنة  ءاألعور قتله أعراب طي

بـن   بـن موسـى اجلـون    إبـراهيم بـن  صفية بنت حممد بن يوسف األخيضر -٦٧٠
بـــن علــــي بــــن أبــــى  الســــبط بــــن احلســــن املثنـــى  بــــن احلســــن احملــــض بـــد ا  ع

ــدينا إىل حاهلــا  ، )٣()u(طالــب ــني أي ــيت ب ــري  ، مل تشــر املصــادر ال خــرج أبوهــا األم
وقتل أخوها حممد بن ، )٤(هـ باملدينة ٢٥٠حممد الذي كان أمري اليمامة وملكها سنة 

فهي من أبنـاء النصـف   ، )٥(هـ٣١٦حممد بن يوسف األخيضر من قبل القرامطة سنة 
 . األول من القرن الرابع اهلجري

صفية بنت موسى بن سليمان بن القاسم بن إبراهيم طباطبا بن إمساعيـل  -٦٧١
الــديباج بــن إبــراهيم الغمــر بــن احلســن املثنــى بــن احلســن الســبط بــن علــي بــن أبــي  

سن بن أمها فاطمة بنت حممد بن عبد ا األمني بن عبد ا بن احل، )u(طالب
سـكنت  ، )u(جعفر بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علـي بـن أبـي طالـب    

ثار ابن عمها حييى بن احلسني بن ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٦(صنعاء
هـ   خالفة املعتضد العباسي وتو  ٢٨٠سنة  )٧(بن القاسم بن إبراهيم طباطبا بصعدة
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 . القرن الثالث اهلجري فالراجح أهنا من أبناء، )١(هناك
بـن احلـس    بن احلسـن املثنـى  احملض بن عبد ا اجلون  بنت موسىصفية -٦٧٢

، مل تـذكر املصـادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا      ، )٢()u(السبط بن علي بن أبي طالـب 
فهي من أبناء القرن الثاني ، )٣()هـ١٩٣-١٧٠(تو  أبوها موسى اجلون   خالفة الرشيد

 . اهلجري
سـني  احلعلـي بـن   زيـن العابـدين   بـن  األشـرف  موسى بـن عمـر   بنت  صفية-٦٧٣
عبيدة بنت الزبري بن هشام بن عروة بن  اهأمو، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

اإلمام زين العابدين بن األشرف  القاسم بن علي بن عمر تزوجها، )٤(الزبري بن العوام
يــاب مــن الصــوف الث لــبسألنــه كــان ي، )٥(الصــو وأجنبــت لــه حممــد ، )u(علــي

 خرج   أيام املعتصم بالطالقـان ، وكان من أهل العلم والفقه والدين والزهد، األبيض
فـاجتمع إليـه هبـا نـاس      يدعو إىل الرضا مـن آل حممـد  هـ ٢١٩سنةمن خراسان 

يريـد   فخـرج هاربـاً  ، وأصـحابه  هـو  ميتههزفأرسل إليه املعتصم جيشاً ومتكن من ، كثري
سـامرا    حـبس  ض أعون املعتصم من القبض عليـه و فتمكن بعبعض كور خراسان 
فمكـث فيـه   ، ثالثـة أذرع   ذراعـني     حمـبس ضـيق يكـون قـدر    عند مسرور اخلادم 

وأجـرى عليـه طعـام ووكـل بـه قـوم        ثـم حـول إىل موضـع أوسـع مـن ذلـك      ، ثالثة أيام
هــرب مــن و فلمــا كــان ليلــة الفطــر واشــتغل النــاس بالعيــد احتــال للخــروج ، حيفظونــه
وتوجـه مسـرور اخلـادم إىل املعتصـم وهـو خـائف مـن العقوبـة وعنـدما          ، بالليـل احلبس 

إن كـان ذهـب فلـن    ، ال بـأس عليـك  ": املعتصم قال لهاخربه هبروب حممد الصو  
: فقـال مسـرور بعـد ذلـك     ،هالسـالمة واسـترت تركنـا    وإن آثـر ، أخـذناه إن ظهر ، يفوت
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"  ١("ام الرشــيد لقــتلينولــو جــرى هــذا   أيــ  هــذا مــن تفضــل أمــري املــؤمنني علــي( ، 
، )٢(فلـم يعـرف لـه خـرب    ، وصاح بـذلك الصـائح  ، عليه مائة ألف درهم جعل ملن دلّو

املتوكل فحمل إليـه حتـى مـات       استرت مدة املعتصم والواثق ثم وجد   أياموقيل 
وذكر النسـابة العقيقـي أن صـفية     ،)٣(ويقال إنه كان سقي مسا فمات منه، سهبجمل

ــن ا  ــدين      تزوجــت حييــى ب ــن العاب ــام زي ــن اإلم ــد الشــهيد ب ــن زي حلســني ذي الدمعــة ب
لنصف األول القرن الثالث والراجح أهنا من أبناء ا، )٤(وأجنبت له أمحد، )u(علي

  اهلجري 
بن على بن أبي األطرف حييى بن عبد ا بن حممد بن عمر صفية بنت -٦٧٤

، حمبوســاً )هــ  ١٩٣-١٧٠(هـا   حـبس اخلليفـة هـارون الرشـيد     تـل أبو قُ، )u(طالـب 
أبناء النصـف الثـاني مـن القـرن     فالراجح أهنا من ، )٥(وقربه بالكوفة   مسجد السهلة

 . الثاني اهلجري
بن األمري طـاهر بـن األمـري عبيـد ا بـن طـاهر بـن         طاهرة بنت األمري على-٦٧٥

حييى النسابة بن احلسن بن جعفر احلجة بن عبيد ا األعرج بن احلسني األصغر بن 
أمحـد بـن   تزوجهـا  ، )u(لي زين العابدين بـن احلسـني بـن علـي بـن أبـي طالـب       ع

بن احلسـن األفطـس بـن علـي     ا املفقود بن احلسن املكفوف  بن عبد )٦(زبارةحممد 
كـان ابنـه   ، )u(األصغر بن زين العابدين علي بن احلسني بن علي بن أبـي طالـب  

شـرة آالف رجـل وخطبـوا علـى     بايع لـه ع إذ اخلالفة بنيسابور  ادعىحممد الزاهد قد 
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فوشى به أخوه أبـو علـي إىل صـاحب جـيش نصـر      ، )١(أربعة أشهرملدة املنابر بامسه 
فقيده وأرسله إىل األمري نصر الساماني الذي حبسه  )هـ٣٣١-٣٠١(بن أمحد السامانيا

ــدار ســـنة   ــم مشـــاهرة     هثـــم أطلقـــ مقـ فرجـــع إىل نيســـابور  ، وكتـــب لـــه مـــائيت درهـ
 . من أبناء القرن الرابع اهلجري كانت ح أن زوجة أبيه طاهرةفالراج، )٢(هـ٣٣٩تو و

بـن احلــس   بـن عبــد ا بـن احلسـن املثنـى    اجلـون   بنـت موسـى  أم طليحـة  -٦٧٦
، مل تـذكر املصـادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا      ، )٣()u(السبط بن علي بن أبي طالـب 

اء القرن الثاني فهي من أبن، )٤()هـ١٩٣-١٧٠(تو  أبوها موسى اجلون   خالفة الرشيد
 . اهلجري
عاع  بكـر  أَبـى  بـن  القسـم  أَبى بنعائشة بنت أمحد بن أبي الغيث -٦٧٧ بـن  شـ 

د  بـن  أَمحد بن أَمحد بن يبعاأل على حمـ د  بـن  أَمحـد  بـن  م حمـ بـن  النجيـب  بـن  م 
ف بن حسن عبد بن سامل بن حييى بن حسن بن يوس بـن  علـى  بـن  احلسـني  بن ا 
حَّ بن احلسني بن دريسإ بن آدم ضَـا  علـى  بن اجلواد دممبـن  الكـاظم  موسـى  بـن  الر 

ادق جعفر د بن الصحم أَبـى  بـن  علـى  بـن  احلسـني  بـن  العابدين زين على بن الباقر م 
الب تزوجـت ابـن   ، من أهل بلـدة املنصـورة بـاليمن بينـها وبـني زبيـد مرحلـة       ) u(طَ

واشتهر هـ ١٠٠٢مد سنة عمها الظاهر بن أبي القسم بن أبي الغيث وولدت له ابنه حم
حـيب سـنة   ومل يذكر املُ، )٥(هـ١٠٨٣بالفقه واحلديث وله مؤلفات عدة وكانت وفاته سنة 

  . وهي من أبناء النصف األول من القرن احلادي عشر اهلجري، وفاهتا
بن حممد الباقر بن على زين العابدين بن احلسـني  عائشة بنت جعفر الصادق - ٦٧٨
وأمهـا فاطمـة بنـت احلسـني     ، )٧(وتكنـى أم فـروه   )٦()u(طالـب بن علي بن أبـي  السبط 
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وذهـب فخـر الـدين الـرازي إىل أهنـا      ، )١()u(األثرم بن احلسن بن علي بن أبـي طالـب  
فيمـا ذهـب   ، )٢(تزوجت عبد العزيز بن سفيان بن عاجم بن عبد العزيز بن مروان األمـوي 

والـراجح مـا   ، )٣()u(قالعمري إىل أن األموي تزوج أختـها فاطمـة بنـت جعفـر الصـاد     
 أخـت  وهـي ، أشار إليه فخر الدين الـرازي ألن عقـب عبـد العزيـز بـن مـروان كـانوا مبصـر        

وينســب إليهــا ، )u(الكــاظم موســى اإلمـام  وأخــت، نفيســة الســيدة زوج املــؤمتن حييـى 
وعزتك وجاللك لئن أدخلتين النار آلخذت توحيدي بيدي وأدور بـه علـى أهـل    ": القول

تلقـب  ) u(وكانـت عائشـة بنـت اإلمـام الصـادق     ، )٤("فعـذبين ، وحدتهالنار وأقول هلم 
 شـواء  رجـل  علـى  مـرت  أهنـا " عنها يكحو، )٥(جبرب الطري ألن الطري كان كثري األلفة هلا

 ولـيس  الشـواء  رأت ملّـا  بكـت  أهنا فظن، بكت رأته فلما، تنور من شواء خبروف طلع قد
 إىل نظـرت  ولكـن ، ذلـك  أقصـد  مل: قالـت ف، منـه  ءيبش هلا فجاء، شرائه على قدرة هلا

 فلمـا ، عليهـا  يشـ غُ حتـى  بكـت  ثم، حيا يدخل اآلدمى وأن ميتة النار تدخل احليوانات
  :أنشدت أفاقت

 
  

    
   

 
   

  وأشار حمقق كتاب مرشـد الـزوار   ، )٨(وقربها بباب القرافة مبصر )٧(هـ١٤٥وتوفيت سنة 
 بدايـة  عنـد مسجد داخله ضـرحيها ويقـع   ) u(إىل أن للسيدة عائشة بنت اإلمام الصادق
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 )١(هــ  ١١٧٦سـنة  كتخـدا  الـرمحن  عبـد  األمري جدده وقد، املقطم جبل إىل املوصل الطريق
  .)٢()u(ة زينب بنت علي بن أبي طالبوهي بالقرب من ضريح السيد

بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد  اخلوارىعائشة بنت جعفر -٦٧٩
مل ، )٣()u(الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالـب 

دخل ولد أخيها حممد وعلـي ابنـا احلسـني بـن     ، تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا
هـ وهنبوها وقتلوا مجاعة ٢٧١ري بن موسى الكاظم إىل املدينة املنورة سنة جعفر اخلوا
 فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤(من أهلها
ــد اجلــوادعائشــة بنــت علــي اهلــادي بــن  -٦٨٠ الرضــا بــن حمم موســى  بــن علــي

ادق بن حممد الباقر بن على زين العابدين بن السـبط  احلسـني   الكاظم بن جعفر الص
فيما ذكر اإلربلي أن له ابنة واحدة امسها عائشـة  ، )٥()u(ن علي بن أبي طالببا

وكانـت  ، يدينا إىل حاهلاومل تشر املصادر اليت بني أ، )٦(و  مكان آخر أمساها غالية
  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٧(هـ٢٥٤ها سنة وفاة أبي
بن إمساعيل الـديباج بـن   عائشة بنت حممد بن أمحد بن إبراهيم طباطبا -٦٨١

، )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب      إبراهيم الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن اتبـى 
، الـديباج بن إمساعيـل  تزوجها أمحد بن احلسن بن إبراهيم طباطبا ، من أهل مصر
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مما يرجح أهنا من أبنـاء  ، )٢(هـ ٣٢٢واملتوفى سنه  )١(وأجنبت له حممد امللقب باملسجد
 . اهلجريالقرن الثالث 

بـن احلسـن املثنـى بــن     بـن احلســن بـن جعفـر   عائشـة بنـت حممـد السـيلق     -٦٨٢
فاطمــة بنــت حممــد بــن القاســم بــن  وأمهــا ، )u(احلســن الســبط بــن أبــي طالــب 

اإلمـام جعفــر  مـن أصـحاب   ها احلسـن بـن جعفــر   كــان جـد ، )٣()احلنفيـة  بـن ا(حممـد 
الـيت   )٦(موقعـة فـخ   ومل حيضـر ، )٥(هـ١٤٨لذي كانت وفاته   سنة ا، )٤()u(الصادق

  . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٧(هـ١٦٩حدثت سنة 
عائشة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن علـي       -٦٨٣

ومل تشـر املصـادر   ، )٨()u(زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  
ــدينا إىل حاهلــا   ــني أي ــيت ب ــاة أبي ، ال ــا اإلمــام موســى الكــاظم  كانــت وف ســنة  )u(ه

 .فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٩(هـ١٨٣
عاتكة بنت أمحد املختفـي بـن عيسـى بـن زيـد الشـهيد بـن زيـن العابـدين          -٦٨٤

مل تشـر  ، )١٠(وأمهـا أم ولـد  ، )u(علي بن احلسني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      
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فهـي  ، )١(هــ ٢٤٠سـنة  بوهـا أمحـد املختفـي    تو  أ ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
  . من أبناء القرن الثالث اهلجري

عاتكــة بنــت احلســن األعــور بــن حممــد الكــابلي بــن عبــد ا األشــرت بــن    -٦٨٥
حممد النفس الزكية بن عبد ا احملض بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي 

، يت بني أيـدينا إىل حاهلـا  مل تشر املصادر ال، )٢(من أهل فيد، )u(بن أبي طالبا
فالراجح أهنا من أبناء القرن ، )٣(هـ٢٥١سنة ءكان أبوها احلسن األعور قتله أعراب طي

  . الثالث اهلجري
علـي بـن   زيـن العابـدين   بن  الشهيد بن زيدذي الدمعة احلسني عاتكة بنت -٦٨٦

نا إىل مل تشر املصادر اليت بني أيدي، )٤()u(بن علي بن أبي طالبالسبط سني احل
 فالراجح أهنـا مـن أبنـاء   ، )٥(هـ١٩٠تو  أبوها احلسني ذي الدمعة   حدود سنة، حاهلا

 . القرن الثالث اهلجري النصف األول من
٦٨٧-   بـن موسـى اجلـون   البصـري  عاتكة بنـت عبـد ا    بـن  احملـض  بـن عبـد ا
 تزوجهـا عبـد ا  ، )٦()u(السبط بن علي بن أبـي طالـب   بن احلسناملثنى احلسن 

ــدث  ــد احملـ ــد ا بـــن احلســـن املثنـــى   بـــن حممـ ــن   حييـــى بـــن عبـ ــام احلسـ بـــن اإلمـ
ــبط ــة أوالد   ، )u(السـ ــه ثالثـ ــت لـ ــداد   وأجنبـ ــاقالني ببغـ ــراهيم البـ ــد، إبـ ، وحممـ
  خالفـة   هــ ٢٥٦سـنة   موسى بن عبد ا بن موسى اجلونقُتلَ أخوها ، )٧(وسليمان
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 .ثالث اهلجريفالراجح أهنا من أبناء القرن ال، )١(املهتدي العباسي
٦٨٨-     عاتكة بنت علي بن عمر بن إدريس الثاني بـن إدريـس األول بـن عبـد ا

تزوجت األمري حييى بـن  ) u(بن احلسن بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالبا
حييى بن حممـد بـن إدريـس بـن إدريـس بـن عبـد ا بـن احلسـن بـن علـي بـن أبـي              

بـن حييـى أسـاء السـرية   مدينـة      حييـى   اإلدريسـي وكان زوجها األمـري  ، )u(طالب
فثار عليه أهل مدينة فاس بزعامة عبد الرمحن بن أبي ، فاس وانشغل باللهو والنساء

أمرتـه بـالفرار ورفضـت     فلمـا رأت زوجتـه ذلـك   ، سهل اجلذامي وزحفوا عليه ليقتلـوه 
فوصل إىل عدة األندلسيني من مدينة فاس وندم على عمله فمـات  ، هي اخلروج معه

عاتكة بوفاته كتبت إىل أبيها علي بن عمر بن إدريس تعلمه  زوجتها علمت ومل، غماً
وكـان هـو صـاحب بـالد صـنهاجة      ، مبا صنع زوجها وثورة عبد الرمحن بن أبي سهل

ت لـه  ها ومتـ صد مدينة فاس ودخلحشد اجليوش وقفلما وصله كتاب عاتكة ، وغمارة
كمـا أن زوجهـا حييـى     ،)٢(هــ ٢٤٥وكان ذلك بعـد سـنة   دارسة البيعة أمرياً على دولة األ

مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل وفاهتا فهي من أبناء  ، )٣(هـ٢٣٤احلكم سنة توىل 
 . القرن الثالث اهلجري

بـن احلسـن   املثنـى  حييى بن عبد ا احملض بن احلسن عاتكة بنت حممد بن - ٦٨٩
، أيـدينا إىل حاهلـا  مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٤()u(السبط بن علي بـن أبـي طالـب   

وقيـل ، )٥(هــ ١٧٦سـنة  ها حييى صاحب الديلم أيام اخلليفة هارون الرشـيد العباسـي  قُتل جد 
  .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ١٨٠حدود سنة   
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بـن   إبـراهيم بـن  عاتكة بنت حممد أمري اليمامـة وملكهـا بـن يوسـف األخيضـر      - ٦٩٠
بـن علـي بـن أبـى     السـبط  بن احلسـن  املثنى بن احلسن حملض ابن عبد ا  موسى اجلون

خـرج أبوهـا األمـري حممـد     ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )١()u(طالب
وقتــل أخوهــا حممــد بــن حممــد بــن يوســف األخيضــر علــى يــد  ، )٢(هـــ باملدينــة ٢٥٠سـنة 

  .بع اهلجريفهي من أبناء النصف األول من القرن الرا، )٣(هـ٣١٦القرامطة سنة
بـن  املثنـى  بن عبد ا احملض ابن احلسن  حييى صاحب الديلمعاتكة بنت -٦٩١
مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل     ،)٤()u(السبط بن علي بن أبي طالباحلسن 
وقيـل حـدود   ، )٥(هــ  ١٧٦سـنة قُتل أبوها أيـام اخلليفـة هـارون الرشـيد العباسـي      ، حاهلا
 الثاني من القرن الثاني اهلجري  النصف فهي من أبناء،  )٦(هـ١٨٠سنة

 إبـراهيم بـن يوسـف بـن     األخيضـر بن حممد ملك اليمامة يوسف عاتكة بنت - ٦٩٢
بـن علـي بـن    السـبط  بـن احلسـن   املثنـى  بن احلسـن  احملض موسى اجلون بن عبد ا  بن

خـرج أخوهـا األمـري    ، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا       ،)٧()u(أبي طالب
وقتــل أخوهـا إمساعيـل بـن يوسـف علـى يــد      ، )٨(هــ باملدينـة   ٢٥٠بـن يوسـف سـنة    حممـد 

 . فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري، )٩(هـ٣١٦القرامطة سنة
ــن       -٦٩٣ عاصــمة بنــت زيــد بــن احلســن األفطــس بــن علــي األطهــر بــن علــي زي
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املصـادر الـيت   مل تشـر  ، )١()u(العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  
ــا  ــني أيـــدينا إىل حاهلـ ــخ    ، بـ ــا عبـــد ا بـــن احلســـن األفطـــس   وقعـــة فـ قُتـــل عمهـ

فيما قُتل عمهـا اآلخـر احلسـن املكفـوف بـن احلسـن األفطـس علـى يـد          ، )٢(هـ١٦٩سنة
فهــي مـن أبنـاء النصــف الثـاني مــن    ، )٣(جعفـر الربمكـي   خالفــة الرشـيد العباسـي    

 . القرن الثاني اهلجري
علـي بـن    السبط بـن  علي بن حسنيزين العابدين عبد ا بن ة بنت العالي-٦٩٤
اإلمـام جعفـر   زوج  ة هـي العاليـة  عليـ : قال العمري، )٤(أمها أم ولد، )u(أبي طالب
، )٥(أصح واألول، )u(الصادقاإلمام جعفر زوجة عبد ا : قيلو، )u(الصادق

  . )٦(هـ١٤٨ر الصادق كانت سنةوهي من أبناء القرن الثاني اهلجري ألن وفاة اإلمام جعف
عمـر املنجـوراني بـن حممـد بـن عبـد ا بـن حممـد بـن عمـر           عالية بنت -٦٩٥
ــدينا إىل   ، )٧()u(بــن علــي بــن أبــي طالــب   األطــرف ــني أي ــيت ب مل تشــر املصــادر ال
ــو ، حاهلــا ، )٨(هـــ٢١٠مبصــر ســنة   بــن عبــد ا  عمهــا علــي املشــطب بــن حممــد   ت

  . ف األول من القرن الثالث اهلجريفالراجح أهنا من أبناء النص
البـاقر بـن زيـن    بـن حممـد   الصـادق  جعفـر  عالية بنـت حممـد الـديباج بـن     -٦٩٦

مل تـذكر املصـادر   ، )٩()u(بن علي بن أبي طالبالعابدين علي بن احلسني السبط 
هــ أيـام اخلليفـة املـأمون     ٢٠٠خـرج أبوهـا مـع أبـي السـرايا سـنة      ، الـيت بـني أيـدينا حاهلـا    
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ــة م دعــا لنفســه فقــبض عليــه   العباســي ثــ  ــا عنــه وتــو     العباســي املــأمون اخلليف وعف
كان حمبباً إىل الناس زاهـداً روى العلـم عـن أبيـه جعفـر بـن       : قال الطربي، )١(جبرجان

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )u(حممد الصادق
٦٩٧-بن احلسن بـ  العباس أم بن عبد ا ن بنت أمحد بن حممد بن عبيد ا

، )u(السبط بن علي بن أبي طالببن احلسن املثنى احلسن  احلسن بن جعفر بن
بـن علـي بـن حممـد الصـو  بـن حييـى بـن          بن أمحد الضريرملقطه حممد تزوجها 

يقال هلا  وكان ، )u(عبد ا بن حممد بن عمر األطرف بن علي بن أبي طالب
الصــو  معاصــراً  زوجهــا علــي بــن حممــد  كــان جــد، )٢(احلســين األدرعبنــت أخــي 

كمــا أن ابــن زوجهــا علــي بــن حممــد   ، )هـــ٢٥٢-٢٤٨()٣(للخليفــة املســتعني العباســي 
فالراجح أهنا كانت من أبناء ، ) هـ٣٧٢-٣٦٧()٤(ملقطة معاصراً لعضد الدولة البويهي

 .القرن الرابع اهلجري
تزوجها ، )٥(أم العباس بنت علي بن العباس بن حممد بن إبراهيم احلسين-٦٩٨
د بن احلسن بن القاسم بن احلسن بن علي بن عبد الـرمحن الشـجري   حممتزوجها 

الســـبط بــن علــي بــن أبـــي    بــن القاســم بــن احلســن بـــن زيــد بــن احلســن اتبــى         
ه    ، )u(طالب وأجنبـت لـه   ،  )٧(ملـك الـديلم   ، )٦(الداعي امللقّـب باملهـدي لـدين اللـَّ
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الن ، اهلجـري  وهي من أعالم القرن الرابـع ، )١(وعلي أبو احلسن، احلسن أبو حممد
 . )٢(هـ٣٦٠وفاة زوجها كانت   سنة

ي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد اخلوارعباسة بنت جعفر -٦٩٩
مل ، )٣()u(الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالـب 

ن دخل ولد أخيها حممد وعلـي ابنـا احلسـني بـ    ، تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا
هـ وهنبوها وقتلوا مجاعة ٢٧١جعفر اخلواري بن موسى الكاظم إىل املدينة املنورة سنة 

  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤(من أهلها
عباسة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين -٧٠٠

املصـادر الـيت   ومل تشر ، )٥()u(العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
، )٦(هــ ١٨٣سـنة  ) u(كانت وفاة أبيها اإلمـام موسـى الكـاظم   ، بني أيدينا إىل حاهلا

 .فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية
أم عبد ا بنت أمحد بن هارون بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن  -٧٠١

ــبط بـــن علـــي بـــن أ     ــني السـ ــاقر بـــن علـــي زيـــن العابـــدين بـــن احلسـ بـــي حممـــد البـ
ها تـو  جـد  ، مل تذكر املصادر اليت بـني أيـدينا حاهلـا   ، )٧(ولد ها أمأم، )u(طالب

فـالراجح أهنـا مــن أبنـاء القـرن الثالــث     ، )٨(هــ ١٨٣ســنة ) u(اإلمـام موسـى الكـاظم   
 .اهلجري
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امللتاني بـن حممـد بـن عبـد      بن جعفر امللكأم عبد ا بنت جعفر القائد -٧٠٢
بن علي بن أبـي طالـب   فاإلطرابن حممد بن عمر  ا)u()مل تشـر املصـادر   ، )١

كان ابن عمها أمحد بن إسحاق بن جعفـر امللـك نقيـب    ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
فالراجح أهنـا كانـت مـن    ، )هـ٣٧٢-٣٦٧()٢(الطالبيني ببغداد أيام عضد الدولة البويهي

 .أبناء القرن الرابع اهلجري
د اجلـواد  لكذاب بن علي اهلادي بن أم عبد ا بنت جعفر امللقب با-٧٠٣ حممـ 

ادق بن حممد الباقر بـن علـى زيـن     بن علي الرضا بنا موسى الكاظم بن جعفر الص
مل تذكر املصـادر الـيت   ، )٣()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن احلسني 

اهـا  أب وهي من أبناء النصف الثاني من القـرن الثالـث اهلجـري ألن   ، بني أيدينا حاهلا
، )٥(هــ ٢٦٠املتوفى سنة  )٤()u(احلسن العسكريجعفر الكذاب كان معاصراً لإلمام 

 . )٦(هـ٣١١توفيت بعد سنة أختها بريهة  وأن
أمهـا خولـة   ، )u(أم عبد ا بنت احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب       - ٧٠٤

بـه   ،ولـدت لـه احلسـني األكـرب    ، )u(علـي زين العابدين  تزوجها اإلمام، )٧(بنت منظور
: وقـال الكلـيين  ، )١٠(وعبد ا الباهر )٩(وعبيد ا، )٨(الباقر وحممداً أبا جعفر، كان يكنى
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  .فهي من أبناء النصف الثاني من القرن األول اهلجري، )١(إهنا كانت صديقَة: الكليين
أم عبد ا بنت احلسن األفطس بن علي األطهر بن علي زين العابدين بـن  -٧٠٥

د بنت حممـد بـن جـبري    أمها أم سعي، )u(ن أبي طالباحلسني السبط بن علي ب
مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل   ، )٢(ي بن نوفل بن عبد املطلببن مطعم بن عدا

بعـث برأسـه   و جعفر بـن حييـى الربمكـي   قُتل أخوها عبد ا الشهيد على يد ، حاهلا
 . ائة اهلجرية الثانيةفهي من أبناء رأس امل، )هـ١٩٣-١٧٠()٣(الرشيد إىل اخلليفة هارون

أم عبد ا بنت احلسن بن حييى الصاحل بن عبد ا بن حممد األكرب بن -٧٠٦
مل تشـر املصـادر   ، مـن أهـل الكوفـة   ، )٤()u(بن علي بن أبي طالب عمر األطرف 

مــن اخلليفــة أمر ها املعــروف بيحيــى الصــاحل بــجــد قُتــل، الــيت بــني أيــدينا إىل حاهلــا
وقربه بالكوفة   مسجد  هـ١٩٣وذلك قبل سنة  حمبسه وهو   خنقاًالرشيد العباسي 

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(السهلة
أم عبد ا بنت احلسني النقيب بن احلسن األعور بن حممد الكابلي بـن   -٧٠٧

عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكية بن عبد ا بن احلسن بن احلسن بن علـي  
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا      ، )٦(نقيب الكوفة كان أبوها، )u(بن أبي طالبا

فـالراجح أهنـا   ، )٧(هــ ٢٥١سنة  ءكان جدها احلسن األعور قتله أعراب طي، إىل حاهلا
 .من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة

 علـي بـن  زين العابدين محزة بن عبد ا بن حممد بن أم عبد ا بنت  -٧٠٨
ــب     ــي طالـ ــن أبـ ــي بـ ــن علـ ــني بـ ــام    ، )u(احلسـ ــت اإلمـ ــاء بنـ ــا أمسـ ــروأمهـ  جعفـ
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ها اإلمـام  كانت وفاة جـد ، ومل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )١()u(الصادق
 . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٢(هـ١٤٨جعفر الصادق سنة 

السـبط بـن علـي     ألبلج بن احلسـن زيد بن احلسن بن زيد اأم عبد ا بنت -٧٠٩
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا      ، )٣(وأمها من بـين خمـزوم  ، )u(بن أبي طالبا

اخلليفـة أبـو جعفـر    أمري املدينة من قبـل   ألبلجها احلسن بن زيد اجدكان ، إىل حاهلا
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )هـ١٥٨-١٣٦( )٤(املنصور
حممــد بــن عبــد ا بــن بــن  جعفــر امللــك ت عبــد ا بــنأم عبــد ا بنــ -٧١٠
مل تشر املصادر الـيت بـني   ، )٥()u(بن علي بن أبي طالب األطرفعمر بن  حممد

) u(ها جعفــر امللــك معاصــراً لإلمــام موســى الكــاظم كــان جــد، أيــدينا إىل حاهلــا
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(وتزوج ابنته زينب

٧١١-بـن احلسـني      أم بنـت عبـد ا علـي بـن   زيـن العابـدين    بـن األصـغر  عبد ا
حممد بن جعفر بن عبد ا تزوجها ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط احلسني 

ــني ا ــن احلس ــن  األصــغر ب ــدين  ب ــن العاب ــيزي ــه  ، )u(عل ــباحلســن وأجنبــت ل  امللق
بنـت أبـي   آمنـة  ه أمـ وهو ابن خالة الداعي الكبري احلسن بن زيد احلسنى  )٧(العقيقيب

ــدين   بــن عبيــد ا بــن عبــد ا بــن احلســني األصــغر    صــفارة احلســني  بــن زيــن العاب
السواد وخطب للخراسانية وآمنه  فلبس، )٨(وكان الداعي قد واله سارية، )u(علي
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علــى بـاب جرجــان ودفنـه   مقــابر اليهــود    صـرباً  ثـم أخــذه بعـد ذلــك وضـرب عنقــه   
ر فبـايع لنفسـه فلمـا رجـع     سـ الداعي احلسن بن زيد قد أُ وذلك أنه بلغه أن، )١(بسارية

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(هـ٢٦٦احلسن بن زيد احتال عليه وقتله سنة
بــن احملــض عبــد ا بــن  عبــد ا بــن حممــد بــن ســليمان أم عبــد ا بنــت - ٧١٢
شـر املصـادر الـيت    مل ت، )٣()u(السبط بن علي بن أبي طالب بن احلسناملثنى احلسن 

ها حممد بن سليمان مبوقعة فخ مـع احلسـني بـن علـي بـن      تل جدقُ، بني أيدينا إىل حاهلا
  .اء رأس املائة اهلجرية الثانيةفالراجح أهنا من أبن، )٤(هـ١٦٩احلسن املثلث سنة

علـي زيـن العابـدين    بـن  الباقر بن حممد  )٥(دقدقعبد ا أم عبد ا بنت -٧١٣
مل تشـر املصـادر   ، )٦(أمهـا أم ولـد  ، )u(علي بن أبي طالـب  بط بنالس بن حسنيا

باملدينـة   وقتـل مسـموماً  ، هــ ١٤٨قبـل سـنة   حيـاً أبوهـا  كـان  ، اليت بني أيدينا إىل حاهلـا 
 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٧(أمية املنورة على يد رجل من بين

بن علـي بـن أبـي     طرفاألعمر أم عبد ا بنت عبد ا بنت حممد بن  -٧١٤
مل ، )٨()u(البـاقر  حممـد اإلمـام  احلسني بنت عبد ا بن  أموأمها ، )u(طالب

ــدينا إىل حاهلــ    ــني أي ــيت ب ــو  أبوهــا   آخــر خالفــة أبــي  ، اتشــر املصــادر ال جعفــر  ت
 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٩()هـ١٥٨-١٣٦(املنصور
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بـن القاسـم بـن    عبـد الـرمحن الشـجري    أم عبد ا بنت علي بن علي بن -٧١٥
ة أمهـا عليـ  ، )u(بن علـي بـن أبـي طالـب     السبط احلسن بن زيد األبلج بن احلسن

بنت عبد ا بن إبراهيم بن عبد ا أبي القاسم بن حممد بن علي بن عبد ا بن 
كـان عمهـا   ، مل تذكر املصادر اليت بـني أيـدينا حاهلـا   ، )١()u(جعفر بن أبي طالب

بــن علــي بــن عبــد الــرمحن الشــجري قتــل   الــري أيــام اخلليفــة املهتــدي           حييــى 
  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٥٦-٢٥٥()٢(العباسي
أم عبد ا بنت القاسم بن حممد بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بـن  -٧١٦

 قيـل إن قربهـا  ، )u(علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  
ها تو  جد، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٣(يقع   منطقة القرافة مبصر

ها حممد بن اإلمام جعفر الصادقجد)u (عهد اخلليفة املأمون  )هـ٢١٨-١٩٨()٤( ،
وأن أباهـــا القاســـم تـــزوج أم ســـلمة بنـــت موســـى الكـــاظم بـــن جعفـــر          ، )هــــ٢١٨

 . القرن الثالث اهلجري نالنصف األول م فالراجح أهنا من أبناء، )٥()u(الصادق
بن جعفر الصادق بن حممد الباقر العريضي أم عبد ا بنت حممد بن علي - ٧١٧

، )٧(وأمهـا أم ولـد  ، )٦()u(بن زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالـب ا
ها علـي العريضـي أيـام اإلمـام     كـان وفـاة جـد   ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  

 )١()u(وأدرك أبوهــا اإلمــام علــي الرضــا، )٩(هـــ٢٥٤املتــوفى ســنة  )٨()u(ي اهلــاديعلــ
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وتو  ابـن أخيهـا حييـى بـن حييـى بـن حممـد بـن علـي العريضـي           ، )٢(هـ٢٠٣املتوفى سنة 
   .فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري، )٣(هـ٣٣٩سنة

احملـض   بن موسى اجلون بن عبد ا موسى بن عبد اأم عبد ا بنت  -٧١٨
مل تشـر املصـادر   ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط  بن احلسن املثنى بن احلسنا

وتو  أخوها إبراهيم بن موسـى  ، )٤(هـ٢٥٦قتل أبوها سنة ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
، )٥(علـى املدينـة ودفـن بـالبقيع     )هــ ٢٥٦-٢٥٥(اخلليفة املهتدي العباسي عامل   حبس

  .القرن الثالث اهلجري فهي من أبناء
٧١٩-بنت موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن           أم عبد ا

مل تشــر ، )٦()u(علـي زيـن العابـدين بــن احلسـني السـبط بـن علــي بـن أبـي طالـب         
سنة ) u(كانت وفاة أبيها اإلمام موسى الكاظم، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية ،)٧(هـ١٨٣
أم عبد ا بنت حييى بن القاسم بن علي بن حييى بن احلسني ذي الدمعة -٧٢٠

ــن أبــي           ا ــي ب ــن عل ــني الســبط ب ــن احلس ــي ب ــدين عل ــن العاب ــن زي ــد الشــهيد ب ــن زي ب
كان ابنا عمها إبراهيم وحممد ابنا العباس بن حييى ، )٨(من أهل هراة، )u(طالب

ثـم أطلقـوا سـراح    ، حييى بن احلسني ذي الدمعة قد أسرمها القرامطة   الكوفـة  ينا

                                                                                                                    
  
  
  
 


 

  
  
  
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )١(هـ٣٣٩إبراهيم سنة 
عبــدة بنــت زيــن العابــدين علــي بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أبــي           -٧٢١
 بــن جعفــر حممــد بــن معاويــة بــن عبــد ا تزوجهــا ، )٢(أمهــا أم ولــد، )u(طالــب
بـن   بـن علـي  السـبط  ثم خلف عليها علي بن احلسني بن احلسن ، فولدت له، الطيار

نــوح بــن بعــده ثــم خلــف عليهــا ، وحممــداً )٣(فولــدت لــه حســناً، )u(أبــي طالــب
ويقـول ابـن طباطبـا إن    ، )٤(فتوفيـت عنـده  ، إبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيد ا

ثلـث بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن       عبدة تزوجـت قبـل نـوح مـن علـي بـن احلسـن امل       
يف بني علـي بـن احلسـني    حولعل هناك تص، )٥()u(السبط بن علي بن أبي طالب

القـرن   النصـف األول مـن   وهـي مـن أبنـاء   ، بن احلسن وعلي بـن احلسـن بـن احلسـن    ا
   .)٦(هـ٩٥الثاني اهلجري ألن أباها علي زين العابدين تو  سنة

بـن علـي   السـبط  سـني  احلعلـي بـن   عابـدين  زيـن ال بن  األشرفعمر عبدة بنت - ٧٢٢
اإلمـام زيـن   عيسى بن زيد بن  ابن عمها تزوجها، )٧(ولد وأمها أم، )u(بن أبي طالبا

روي أبوهـا احلـديث عـن اإلمـام     ، )٨(احلسـني وحممـداً  وأجنبـت لـه   ، )u(علـي العابدين 
  .ريفهي من أبناء القرن الثاني اهلج ،)١٠(هـ١٤٨املتوفى سنة   )٩()u(جعفر الصادق
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عبدة  بنـت عمـر بـن علـي بـن عمـر األشـرف بـن زيـن العابـدين علـي بـن             -٧٢٣
تزوجها عبد ا بن احلسني بن زيد ، )١()u(احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
أختـها  كـان ابـن   ، )٢(وأجنبـت لـه أمحـد   ، )u(الشهيد بن اإلمام زين العابدين علي

كـرب بـن احلسـن األعـور بـن      وهو حممد األ زينب بنت عمر بن علي بن عمر األشرف
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٣(هـ٢٧١حممد الكابلي تو  سنة 

٧٢٤-  عبــده بنــت املعــز لــدين ا  معــد بــن إمساعيــل بــن حممــد بــن عبيــد ا 
املهدي بن حممد احلبيب بـن جعفـر املصـدق بـن حممـد املكتـوم بـن إمساعيـل بـن          

وهـي  ، )u(العابدين علـي بـن أبـي طالـب    جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين 
وقد عرفت بثرائها وممـا يـدل علـى كثـرة ثروهتـا أن      ، أمرية من البيت الفاطمي احلاكم

إذ ، صـري املشـمع  من ال رطال ونأربعوخزائن حليها استعمل للختم عليها  اصناديقه
، ألـف وثالمثائـة قطعـة مينـا فضـة زنـة كـل مينـا عشـرة آالف درهـم           عند موهتـا تركت 

، وثالثون ألف شقة صقلية ومـن اجلـوهر إردب زمـرد   ، بعمائة سيف حملى بذهبوأر
، )٤(ًمـدهن يـاقوت أمحـر وزنـه سـبعة وعشـرون مثقـاالً       و وإبريقاً طستاً   خزائنهاوجد 

وما وجد أكثر من ذلك بكثري إذ بلغ عدد الصحف اليت دونت فيها ممتلكاهتا اخلاصة 
  .)٦(هـ٤٤٢  سنة  توفيت ،)٥( الثريدوكانت ال تأكل إال، ثالثني رزمة من الورق

علـي بـن احلسـني    زيـن العابـدين   بـن  بن احلسني األصغر  )٧(عبدة بنت حييى-٧٢٥
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حكيم بنت حممد بن سليمان بن عاصم بن  أمأمها  ،)١()u(بن أبي طالبالسبط 
 علي بن عبد ا بـن عبيـد ا  تزوجها احلسن بن ، )٢()t(عمر بن اخلطاباخلليفة 

ها احلســني األصــغر ســنة تــو  جــد، )٣()u(بــاس بــن علــي بــن أبــي طالــببــن العا
 .فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٤(هـ١٥٧

السـبط بـن علـي     بن زيـد األبلـج بـن احلسـن     احلسنعبيدة بنت القاسم بن -٧٢٦
بن احلسن بن زيد بن احلسن  ها طاهر بن زيدابن عمتزوجها ، )u(بن أبي طالبا

إال أنه كان  ورعاً عابداً القاسم زاهداًكان أبوها ، )٥(ًوأجنبت له حممدا، )u(السبط
وهـو معاصـراً للخليفـة املنصـور      )٦(ه احلسـن املثنـى  عمـ  بـين لبين العباس على  مظاهراً
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثاني اهلجري، )هـ١٥٨-١٣٦()٧(العباسي
٧٢٧- ادر بن أبي الفتح عبد القادر بن أبي الفـتح   القاضي عبد الق بنتعرفة  أم
 أمحـد  بـن  عـوف  الـرمحن  عبـد  بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد بن حممد

 بـن  إبـراهيم  بن ميمون بن محزة بن علي بن ا عبد بن الرمحن عبد بن علي بنا
ــن علــي ــد ب ــن ا عب ــن إدريــس ب ــن احلســن ب ــن الســبط احلســن ب ــن علــي ب ــي ب  أب
فمـا بعـدها    هــ ٨٢٤أجـاز هلـا   سـنة    حمدثـة ، ةاملكيـ  ةالفاسـي  ةاحلسني، )u(طالب
   توفيـت و ، وتزوجها ابن عمها موسى بن حممد بـن أبـي الفـتح وأولـدها    ، مجاعة
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 .)١(مبكة هـ٨٧٩ة مجادى الثانية سن
األمــري املــريين  تزوجهــا )٢(املغربيــة أم العــز بنــت حممــد بــن حــازم العلويــة  -٧٢٨

ــريين فو    ــد احلــق امل ــن عب ــد احلــق      يعقــوب ب ــن عب ــن يعقــوب ب ــه يوســف ب ــه ابن لــت ل
وكانـت وفـاة أم العـز    ، )٣()هــ ٧٠٦ -٦٨٥(هــ الـذي تـوىل الدولـة املرينيـة للمـدة      ٦٣٨سنة
 .)٤(هـ ودفنت برباط الفتح   مدينة شالة املغربية٦٨٣سنة

البـاقر بـن زيـن    بـن حممـد   الصـادق  جعفـر  عشرية بنت حممد الديباج بـن  -٧٢٩
مل تـذكر املصـادر   ، )٥()u(بن علي بن أبي طالبلسبط العابدين علي بن احلسني ا

هــ أيـام   ٢٠٠مـع أبـي السـرايا سـنة      حممـد الـديباج   خـرج أبوهـا  ، اليت بني أيدينا حاهلا
، )٦(اخلليفة املأمون العباسي ثم دعا لنفسه فقبض عليه املأمون وعفا عنه وتو  جبرجان

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري
الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين  عطفة بنت موسى-٧٣٠

ومل تشر املصـادر الـيت   ، )٧()u(العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
، )٨(هــ ١٨٣سـنة ) u(كانـت وفـاة أبيهـا اإلمـام موسـى الكـاظم      ، بني أيدينا إىل حاهلا

  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية
٧٣١-بـن  ) بـن احلنفيـة  ا(اهيم بـن حممـد بـن القاسـم بـن حممـد      علي بنت إبر أم

بن علي األصغر بـن  حممد بن احلسن الشجري تزوجها ، )u(علي بن أبي طالب
أبـو جعفـر   هـو  ، رجـل واحـد   ولـه منـها  ، )u(عمر األشرف بن زين العابدين علـي 
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وكان خروجـه    ، )١(ثار ابن له يدعى حممد بالري وقتل هناك الذي أمحد األعرابي
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٥٢-٢٤٨()٢(ة املستعني العباسيخالف

٧٣٢-بــن حممــد بــن عبــد الــرمحن    أم علــي بنــت أمحــد األمــني بــن عبيــد ا
بـن علـي بـن أبـي      السـبط  بن القاسم بن احلسن بن زيـد األبلـج بـن احلسـن     الشجري
كان ابن ، إىل حاهلامل تشر املصادر اليت بني أيدينا ، )٣(من أهل آمل، )u(طالب

عم أبيها حييى بن علي بن عبد الرمحن الشجري قتل بقزوين ودفن بالري   خالفة 
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )هـ٢٥٦-٢٥٥()٤(املهتدي العباسي

بـن   ذي الدمعـة  بن عمر بن حييى بن احلسـني  احملدث أمحدأم علي بنت -٧٣٣
مل ، )٥()u(ي بن احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب     عل زيد بن زين العابدين

كان أخوها احلسني النسابة بن أمحد احملدث ، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
فهـي  ، )٦(هــ ٢٥١أول نقيب ويل على سائر الطالبيني رحل من احلجاز إىل العـراق سـنة  

 . من أبناء القرن الثالث اهلجري
بـن زيــن   األصــغربــن عبـد ا بــن احلسـني    جعفــر صحصـح أم علـي بنـت   -٧٣٤

مل تشـر املصـادر   ، )٧()u(بن علي بن أبـي طالـب  السبط سني احلالعابدين علي بن 
ــني أيــدينا إىل حاهلــا  ــيت ب كــان عمهــا القاســم بــن عبــد ا بــن احلســني األصــغر    ، ال

طلـب منـه املعتصـم لـبس السـواد      ، )هــ ٢٢٧-٢١٨(معاصراً للخليفـة املعتصـم العباسـي   
 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٨(فأبى

أم علي بنـت احلسـن األعـور بـن حممـد الكـابلي بـن عبـد ا األشـرت بـن           -٧٣٥
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حممد النفس الزكية بن عبد ا احملض بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي 
 إبـراهيم بن حممد بن يوسـف بـن جعفـر بـن      يوسفتزوجها ، )u(بن أبي طالبا
، )٢(هــ ٢٥١طـيء سـنة    أعـراب  كان أبوها احلسن األعور قتلتـه ، )١(فريبن حممد اجلعا

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري
بن القاسم  ينبن حممد البطحاأم علي بنت احلسني بن حممد بن هارون -٧٣٦

 من نازلة، )u(السبط بن علي بن أبي طالب زيد األبلج بن احلسنبن احلسن بن ا
 )٤()u(مد البطحاني من أصـحاب اإلمـام جعفـر الصـادق    ها حمكان جد، )٣(قزوين

  . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(هـ١٤٨املتو  سنة 
بـن حممـد بـن عبيـد ا أمـري       )٦(أم علي بنـت محـزة بـن احلسـن سـراب     -٧٣٧

بـن جعفـر بـن احلسـن املثنـى بـن        )٧(بن عبد ا بن احلسـن األخشـيش  الكوفة ومكة 
مل تشر املصادر ، )٨(وهي من أهل بلخ، )u(سبط بن علي بن أبي طالباحلسن ال

ها عبيد ا األمـري تـوىل الكوفـة للخليفـة املـأمون      كان جد، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة) هـ٢١٨-١٩٨()٩(العباسي
 السبط بن زيد األبلج بن احلسن محزة بن القاسم بن احلسنأم علي بنت -٧٣٨

كان أبوها محزة بـن القاسـم   ، )١٠(تزوجها ابن األرقط، )u(بن علي بن أبي طالبا
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معاصراً للحسن بن عبد ا بن علي السديد الذي توىل أموال فدك للخليفة املعتضد 
وقتل ابن أخيها احلسني بن حممـد بـن محـزة بـن القاسـم      ، )هـ٢٨٩-٢٧٩()١(العباسي
فهـي مـن أبنـاء القـرن الثالـث       ،)هــ ٢٥٦-٢٥٥()٢(ام اخلليفـة املهتـدي العباسـي   بقزوين أي
  . اهلجري
 ألبلـج بن القاسم بـن احلسـن بـن زيـد     د الرمحن الشجري أم علي بنت عب-٧٣٩

تزوجهـا أمحـد بـن حممـد بـن      ، )u(بن علـي ابـن أبـي طالـب    السبط بن احلسن ا
وأجنبـت لـه   ، ألبلجبن زيد اعبد الرمحن بن القاسم البطحاني بن القاسم بن احلسن 

كان ابـن أخيهـا حييـى بـن علـي بـن عبـد        ، )٣(احلسني وقيل امسه احلسن سكن خبارا
) هـ٢٥٦-٢٥٥()٤(الرمحن الشجري قتل بقزوين ودفن بالري   خالفة املهتدي العباسي

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري
بـن حممـد   باملدينـة  الـرئيس الفقيـه   أم علي بنت عبـد الـرمحن بـن القاسـم     -٧٤٠

بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي         ألبلجالبطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد ا
كان ابن عمها طاهر بن ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٥()u(طالب

الـذي ظهـر بالبصـرة     )٦(أمحد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج        
 . لراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجريفا، )٧()هـ٢٦٩ -٢٥٥(للمدة

أم علــي بنــت علــي زيــن العابــدين بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أبــي             - ٧٤١
، )٨(إن أم علـي بنـت علـي بـن احلسـني هـي عليـة       : ذكرها ابن سـعد وقـال  ، )u(طالب
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ام فالزبريي عد بنات اإلم، فيما اكتفت املصادر األخرى اليت بني أيدينا بذكر امسها علية
موسـى     خدجية وعبدة: علي زين العابدين سبع هن كلثـوم وفاطمـة وكنيتـها أم وعليـة  ، وأم
وأشـار إىل  ، )٢(ليكـة بـدل عبـدة   ما األربلي فقد ذكر مأ، )١()حسنة(وأم احلسني وأم احلسن

، ومل يشـر إىل أمسـائهن  ، )٣("عشرة ذكور وسـبع إنـاث  ": هذا العدد الشيخ الزرندي وقال
ة . وأُمها أُم ولد، خدجية": فيد ذكر أربعة فقط وهنإما الشيخ امل كلثـوم  وفاطمة وعليـ وأُم ،
بـن العبـاس بـن     عبيد ا ها تزوج": وقد ذكرها أبو نصر البخاري وقال ،)٤("أُمهن أُم ولد

وذكرها ابن حبيب ضـمن أمسـاء مـن تـزوج ثالثـة      ، )٥("مل تلد لهو، علي بن أبي طالب
ــ تزوجــت أمو": أزواج فصــاعدا وقــال  بــنعلــي ، بنــت علــى بــن احلســني بــن علــي   يعل
ثــم  . بــن جعفــر ثــم خلــف عليهــا عبــد ا  بــن معاويــة بــن عبــد ا . احلســني بــن احلســن

 إبــراهيم بــن حممــد بــن طلحــة بــن عبــد   ثــم نــوح بــن. حممــد  بــن معاويــة بــن عبــد ا
علــي بــن  احلســني بــن زيــد بــن عنــدما حتــدث عــن شــيوخ   أيضــاً ذكرهــا واملــزي، )٦("ا

كانـت مـن أبنـاء النصـف     ، )٧(الـذين روى عنـهم   )u(بـن أبـي طالـب    بن عليااحلسني 
 . )٨(هـ٩٥الثاني من القرن األول اهلجري ألن أباها اإلمام زين العابدين تو  سنة 

بــن الـرئيس الفقيــه باملدينــة   علــي بــن عبـد الــرمحن بــن القاســم أم علـي بنــت  - ٧٤٢
بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن        ألبلـج ان بـن زيـد   حممد البطحاني بن القاسم بن احلس

كـان  ، مل تذكر املصادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا    ، )٩(من أهل طربستان، )u(أبي طالب
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الذي  )١(ابن عم أبيها طاهر بن أمحد بن القاسم بن حممد البطحاني قتله صاحب الزنج
 . هلجرية الثالثةفلعلها من أبناء رأس املائة ا، )٢()هـ٢٦٩ - ٢٥٥(الذي ظهر بالبصرة للمدة

أم علي بنت عيسى بن حممد البطحاني بـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد       -٧٤٣
مل تشر املصادر الـيت بـني   ، )٣()u(بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب ألبلجا

كان أخوها علي النقيب بن عيسى بن حممـد البطحـاني مصـاحباً    ، أيدينا إىل حاهلا
، )٥(هــ ٣١٦الـذي قتـل سـنة     )٤(احلسـن العلـوي   للداعي الصغري حممد بـن القاسـم بـن   

 . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري
 املثنى سناحلبن احملض بن عبد ا ذو النفس الزكية حممد أم علي بنت -٧٤٤

مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا   ،)٦()u(بن علي بن أبي طالبالسبط سن احلبن ا
وقُتـل أبوهـا حممـد ذو    ، )٧(هــ ١٥١بد ا امللقب باألشـرت سـنة  قُتل أخوها ع، إىل حاهلا

 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٨(هـ١٤٥سنة  النفس الزكية
أم علي بنت حممد أبي تراب بن عيسى بن حممد البطحاني بن القاسم بـن  - ٧٤٥

تزوجهـا محـزة   ، )u(بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي طالـب    ألبلجااحلسن بن زيد 
وأجنبت ، ألبلجارون بن حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد ابن حممد بن ها

كان عمها علي النقيب بن عيسى بن حممد ، )٩(له أبو احلسني علي الذي سكن   بلخ

                                                
  
   
  
  
 

  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

الـذي   )١(حممد البطحاني مصاحباً للداعي الصغري حممد بن القاسم بن احلسـن العلـوي  
 . ن أبناء القرن الرابع اهلجريفالراجح أهنا كانت م، )٢(هـ٣١٦قتل سنة
بـن علـي بـن أبـي     ) ابـن احلنفيـة  (حممد بن عـون بـن حممـد   أم علي بنت -٧٤٦
تزوجت احلسن بـن علـي األصـغر بـن عمـر األشـرف       ، )٣(ولد وأمها أم، )u(طالب

كـان أبـو   ، )٤(اًوعليـ  اًوجعفـر  وأجنبت له حممداً، )u(بن اإلمام زين العابدين عليا
ــا علـــي األصـــغر بـــن  ــام الصـــادق   زوجهـ ــوفى  )٥(عمـــر األشـــرف حيـــدث عـــن اإلمـ املتـ

 . فالراجح أهنا كانت على رأس املائة اهلجرية الثانية، )٦(هـ١٤٨سنة
أم علــي بنــت حممــد بــن حممــد بــن احلســن بــن علــي األصــغر بــن عمــر   -٧٤٧

، )u(األشرف بن زين العابدين علي بن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب       
الناصر األطروش بن علي بن احلسـن بـن علـي األكـرب بـن      تزوجها أبو حممد احلسن 

كان زوجها ، )٧(وقد أجنبت له أبو احلسن علي الشاعر، عمر األشرف الذي ثار بالديلم
واستطاع السيطرة طربستان   جيش عظيم  إىل خرج زوجها الناصر الكبري األطروش

 . اهلجريوهي من أبناء النصف األول القرن الرابع ، )٨(هـ٣٠٤وتوفى سنة ، عليها
بـن حممـد    بـن جعفـر الصـادق   علية بنت أمحد الشعراني بن علي العريضـي  - ٧٤٨

أمهـا أمu( ،  (بـن أبـي طالـب   بن علـي  السبط  احلسني بن زين العابدينالباقر بن علي 
، مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    ، من أهل جذوع من نواحي املدينة، )٩(ولد
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فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )١(هـ٢١٠ة سنها علي العريضي تو  جد. 
األصـغر بـن زيـن العابـدين     علية بنت جعفر بن عيسى بن علي بن احلسني -٧٤٩

 )٢(السـخي عبـد ا  تزوجهـا  ، )u(علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالـب 
بــن علــي بــن أبــي    األطــرف حممــد بــن عمــر    جعفــر األبلــه بــن  بــن حممــد بــن   ا

سـلمة   أم قتله صاحب مرداويج بالبصـرة وبنـات هـن   ، فأولدها حممداً، )u(طالب
فهـي مـن أبنـاء    ، )٤(هــ ٣٢٣وملا كان مرداويج بن زيار قتل سنة ، )٣(وأمساء احلسن وأم

 .النصف األول من القرن الرابع اهلجري
زيـن العابـدين   بـن  الشـهيد  بـن زيـد    مـؤمت األشـبال   عيسـى علية بنت احلسـن بـن   - ٧٥٠
مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٥()u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     السـبط  سـني  احلعلي بن 

وقيـل  ، )٦(هــ  ١٦٨سنة    ؤمت األشبالها عيسى امللقب مبكانت وفاة جد، أيدينا إىل حاهلا
ــاة عمهــا أمحــد   ،)٨(  خالفــة املهــدي العباســي أو اهلــادي العباســي   )٧(هـــ ١٦٦ســنة ووف

  . ك فهي من أبناء القرن الثالث اهلجريوبذل، )٩(هـ٢٤٧سنة املختفي بن عيسى   
بن علـي بـن أبـي     األطرفاحلسني بن جعفر بن حممد بن عمر علية بنت -٧٥١
األصـغر بـن زيـن العابـدين     سـليمان بـن احلسـني    وأمها أم كلثـوم بنـت   ، )u(طالب
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مل تذكر املصادر الـيت بـني    ،)١()u(علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
فالراجح أهنا من أبنـاء  ، )٢(هـ١٥٧ها ألمها احلسني األصغر سنة تو  جد ،أيدينا حاهلا

 .رأس املائة اهلجرية الثانية
بــن علــي زيــن العابــدين  بــن الشــهيد بــن زيــد ذي الدمعــة احلســني عليــة بنــت - ٧٥٢

زيـن  عبـد ا بـن   وأمهـا كلـثم بنـت    ، )٣()u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     السـبط  سني احل
عبـد ا  وكانـت عنـد    ،)u(علـي بـن أبـي طالـب     السبط بن سنياحلعلي بن العابدين 
فولـدت  ، )u(الباقر بن اإلمام علي زين العابـدين  بن حممدالصادق بن جعفر  األفطح

ه بعـد    ادعى زوجها ، )٤(له فاطمة اإلمامـة وبايعـه   ) u(جعفـر الصـادق  أبيـه  وفـاة  عبـد اللـَّ
ه كـان    بعـد أبيـه    تـو  و، الـرجلني  أفطـح مجاعة ومسوا بالفطحية ألن داعيهم أي عبد اللـَّ

  .فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري ، )٥(هـ١٤٨ أي سنة بتسعني يوماً
بـن عيسـى مـؤمت األشـبال بـن زيـد الشـهيد بـن زيـن           غضـارة علية بنت احلسني - ٧٥٣

تزوجهـا حممـد بـن    ، )u(العابدين علي بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب        
وأجنبــت لــه ، )u(د بــن عمــر األشــرف بــن اإلمــام زيــن العابــدين علــي عمــر بــن حممــ

هــ  ٢٤٧رمضان سنة شهر ٢٣ محد املختفي بن عيسى مؤمت األشبال أها تو  عم، )٦ً(عليا
وقتل ابن عمها علي بن حممد بن عيسى مؤمت األشبال أيام اخلليفة العباسي ، )٧(بالبصرة

هنـا مـن أبنـاء النصـف األول مـن القـرن الثالـث        فـالراجح أ ، )هــ ٢٢٧- ٢١٨( )٨(املعتصم با
 .اهلجري
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علية بنت العباس بن حممد األرقط بـن عبـد ا البـاهر بـن زيـن العابـدين       -٧٥٤
ــي طالــب        ــن أب ــن علــي ب ــن احلســني الســبط ب ــي ب ــني بــن   ، )u(عل ــا احلس تزوجه

وأجنبت ، )u(إمساعيل بن حممد بن عبد ا الباهر بن اإلمام زين العابدين علي
 قتل أبوها العباس بن حممد األرقـط أيـام الرشـيد العباسـي    ، )١(ًمساعيل وحممداله إ

، الفاعلـة  يـابن : هـارون  فقـال ، طـويال  كالمـاً  فكلمـه "ذلك أنه دخل عليـه  ) هـ١٩٣ت(
، )٢("قتلـه  حتـى  بـاجلرز  فضربه يفأدن به فأمر، النخاسون تواردها اليت كأم تلك: قال

 . للهجرةفهي من أبناء رأس املائة الثانية 
علـي   السبط بن علي بن حسنيزين العابدين بن الباهر عبد ا علية بنت -٧٥٥

قـال  ، )٤(وقـال ابـن سـعد أم علـي هـي عليـة      ، )٣(ولـد  هـا أم أم، )u(بن أبي طالـب ا
وقيـل زوجـة ابنـه عبـد ا بـن      ، )u(قيل هي زوجة اإلمام جعفر الصادق :العمري

ي من أبنـاء القـرن الثـاني اهلجـري ألن وفـاة      وه، )٥(واألول أصح: قال، جعفر الصادق
  . )٦(هـ١٤٨سنة  )u(زوجها اإلمام جعفر الصادق

علـي  األصغر بن زين العابدين  بن علي احلسن األفطسعلية بنت علي بن -٧٥٦
مل تشر املصادر اليت بني أيدينا ، )٧()u(بن علي بن أبي طالبالسبط سني احلبن ا

عند اخلليفة ) u(طس قد شفع له اإلمام الصادقها احلسن األفكان جد، إىل حاهلا
هــ فعفـا   ١٤٥العباسي أبي جعفـر املنصـور بعـد مقتـل حممـد ذي الـنفس الزكيـة سـنة         

هو الذي تـزوج برقيـة بنـت عمـر العثمانيـة      "وأشار أبو نصر البخاري أن أباها ، )٨(عنه
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هـا فـأبى   بن املنصور فأنكر ذلك اهلادي عليه وأمـر بطالق  يحتت املهد وكانت من قبل
حرم نساؤه بعده وال حتى تُ برسول ا يليس املهد: ذلك وقال علي بن احلسن

، )١("عليه يشدي به فضرب حتى غُمر موسى اهلاأأشرف منى ف -ياملهد يعنى–هو 
فهــي مــن أبنــاء ، )هـــ١٩٣-١٧٠()٢(علــى يــد اخلليفــة هـارون الرشــيد  وقيـل إن أباهــا قُتــل 

 . جريالنصف الثاني من القرن الثاني اهل
ــة بنــت علــي زيــن العابــدين بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أبــي           -٧٥٧ علي
تزوجها علـي بـن احلسـن املثنـى بـن      ، )٣(أمها أم ولد، وتكنى بأم علي، )u(طالب

خلف عليهـا عبـد ا بـن معاويـة بـن عبـد       و فارقهاثم ، )٤()u(اإلمام احلسن السبط
ــار ا بــن جعفــر  ــاب   احلــديث و، )٥(الطي ــو  أبوهــا اإلمــام علــي زيــن   ، )٦(هلــا كت ت
 ف األول من القرن الثاني اهلجري فهي من أبناء النص، )٧( هـ٩٥العابدين سنة
 علـي بـن احلسـني   زيـن العابـدين   علـي بـن    علية بنت علـي بـن احلسـني بـن    -٧٥٨
 األفطـس   احلسني بـن زيـد بـن احلسـن    تزوجها ، )u(بن علي بن أبي طالب السبط

كان ابن عم زوجها علي بن احلسني ، )٨()u(عليعابدين اإلمام زين البن علي بن ا
فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة ، )٩(هـ٢٠٠بن احلسن األفطس على مكة سنةااحلسني 

 . املائة اهلجرية الثانية
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سني احلعلي بن زين العابدين بن األشرف عمر علية بنت علي األصغر بن -٧٥٩
زوجها عمر بـن حممـد بـن    ت، )١(ولد وأمها أم، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط 
كـان أبوهـا علـي    ، )٢(إبـراهيم فولدت له ، )u(أبي طالب بن علي بن األطرفعمر 

كمــا أن أخاهــا احلســني ، )٣()u(األصـغر روى احلــديث عــن اإلمــام جعفـر الصــادق  
 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٤(هـ١٥٧األصغر بن علي األصغر تو  سنة 

بـن احلسـن املثنـى     بن احلسن بـن جعفـر  السيلق  علي بن حممدعلية بنت -٧٦٠
ه   )٦(بابن احملمديـة يعرف أبوها  ، )٥()u(بن احلسن السبط بن أبي طالبا نسـبة ألمـ 

مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٧()احلنفية بن(فاطمة بنت حممد بن القاسم بن حممد
ــا ــام جعفـــر مـــن أصـــحاب ها احلســـن بـــن جعفـــر  كـــان جـــد، أيـــدينا إىل حاهلـ اإلمـ

الـيت   )١٠(ومل حيضر موقعـة فـخ  ، )٩(هـ١٤٨الذي كانت وفاته   سنة ، )٨()u(دقالصا
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )١١(هـ١٦٩حدثت سنة 

علية بنت عمر بن حييى بن احلسـني ذي الدمعـة بـن زيـد الشـهيد بـن زيـن        -٧٦١
تشـر املصـادر   مل ، )١٢()u(العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالـب 

ها احلسـني ذي الدمعـة معاصـراً للخليفـة املهـدي      كان جـد ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
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كما  ،)٢(هـ١٩٠وقيل إنه تو    حدود سنة ، )١(وتزوج ابنته ميمونة) هـ١٦٩ت(العباسي
كما أن أباها عمر بن حييى بن احلسني ذي الدمعة خرج بالكوفة داعياً إىل الرضا من 

فقتله حممد بن عبد ا بن ، )هـ٢٥٢-٢٤٨(ليفة املستعني العباسيآل حممد أيام اخل
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٣(طاهر ومحل رأسه إىل سامراء

٧٦٢-ــع ــن حممــد   لي ــن علــي ب ــة (ة بنــت عــون ب ــن احلنفي ــي    )اب ــن أب ــن علــي ب ب
بـن   مهدية بنت عبـد الـرمحن بـن عمـر    ن أمها وقيل إ، )٤(ولد ها أمأم، )u(طالب

ابــن (سـني بــن علــي بـن حممــد  احلعلـي بــن  تزوجهــا ، حممـد بــن مسـلمة األنصــاري  
ة ، )٥()u(بن علي بن أبي طالب )احلنفية ليفيما ذهب فخر الدين الرازي إىل أن ع

ة بنت عون تزوجت احلسن الشجري بن علي األصغر بن عمر األشرف بـن علـي    ليع
ر وحممد الشجري فولدت له علي الشاع، )u(بن احلسني بن علي بن أبي طالب

املتـوفى سـنة    )٧(ابنـها جعفـر إمـارة املدينـة للمـأمون العباسـي       ويل، )٦(وجعفر الديباجة
فهـي مـن أبنـاء رأس املائـة     ، ولعلها تزوجت االثنني أعـاله بعـد وفـاة أحـدمها    ، هـ٢١٨

 . الثانية للهجرة
بـن زيـن العابـدين علـي بـن      علية بنت عيسى بن علي بن احلسني األصـغر  -٧٦٣

وأمهـا آمنـة بنـت حممـد الـديباج بـن       ، )u(ني السبط بن علي بن أبي طالباحلس
مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل ، )٨(من أهل الكوفة، )u(اإلمام جعفر الصادق
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كما أن ابـن عـم أبيهـا القاسـم بـن      ، )١(هـ١٥٧ها احلسني األصغر سنة تو  جد، حاهلا
، )هــ ٢٢٧-٢١٨()٢(لخليفة املعتصم العباسيعبد ا بن احلسني األصغر كان معاصراً ل
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري

بـن حممـد    بـن جعفـر الصـادق    إمساعيـل حممد بن علـي بـن   علية بنت  -٧٦٤
مل ، )٣()u(الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالـب 

أخوهـا إمساعيـل بـن علـي مـع أبـي        خـرج ، تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    
فهي مـن أبنـاء النصـف األول مـن     ، )٤(هـ١٩٩السرايا أيام اخلليفة املأمون العباسي سنة 

 . القرن الثالث اهلجري
مل تشـر  ، )٥()u(بن علي بن أبـي طالـب  ) ابن احلنفية(علية بنت حممد-٧٦٥

فهـي  ، )٦(هــ ٨٢سـنة )ابن احلنفية(تو  أبوها حممد، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 .من أبناء النصف الثاني من القرن األول اهلجري

بـن علـي بـن أبـي     ) ابـن احلنفيـة  (حممد بـن القاسـم بـن حممـد    علية بنت -٧٦٦
تو  عم أبيها احلسن بن ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٧()u(طالب

ابــن ( بــن حممــدوتــو  أبــو هاشــم عبــد ا، )٨(هـــ١٠٠ســنة ) ابــن احلنفيــة(بــن حممــد
فــالراجح أهنــا مــن أبنــاء القــرن الثــاني   ، )١٠(هـــ٩٩وقيــل ســنة ، )٩(هـــ٩٨ســنة ) احلنفيــة
 . اهلجري
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علية بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين -٧٦٧
ومل تشـر املصـادر الـيت    ، )١()u(العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب

فهي مـن  ، )٢(هـ١٨٣سنة ) u(كانت وفاة أبيها اإلمام الكاظم، ابني أيدينا إىل حاهل
  . أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية

بنت علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي ) عمرو(أم عمر-٧٦٨
تـو  أبوهـا اإلمـام زيـن     ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٣()u(طالب

 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية األوىل، )٤(هـ٩٥العابدين سنة 
عمرة بنت أمحـد املختفـي بـن عيسـى بـن زيـد الشـهيد بـن زيـن العابـدين           -٧٦٩

مل تشـر  ، )٥(وأمهـا أم ولـد  ، )u(علي بن احلسني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      
فهـي  ، )٦(هــ ٢٤٠سـنة  تو  أبوها أمحـد املختفـي    ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
  . من أبناء القرن الثالث اهلجري

د اجلـواد  أم عيسى بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علـي اهلـادي بـن    -٧٧٠ حممـ 
ادق بن حممد الباقر بـن علـى زيـن     بن علي الرضا بنا موسى الكاظم بن جعفر الص

مل تذكر املصادر اليت ، )٧()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن  احلسني 
ــابــــني أيــــدين ــام احلســــن   ، ا حاهلــ ــراً لإلمــ ــذاب كــــان معاصــ ــا جعفــــر الكــ ألن أباهــ
توفيـت  وأختها بريهة بنت جعفر الكذاب ، )١(هـ٢٦٠املتوفى سنة   )٨()u(العسكري
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 . )٢(هـ٣١١توفيت بعد سنة 
أم عيسى بنت حييى بن القاسم بن علي بن حييى بـن احلسـني ذي الدمعـة    -٧٧١

ــن احلســ      ا ــي ب ــدين عل ــن العاب ــن زي ــد الشــهيد ب ــن زي ــن أبــي    ب ــي ب ــن عل ني الســبط ب
كان ابنا ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٣(من أهل هراة، )u(طالب

عمهـا إبـراهيم وحممـد ابنـا العبـاس بـن حييـى يـن حييـى بـن احلسـني ذي الدمعـة قــد             
فـالراجح أهنـا   ، )٤(هــ ٣٣٩ثم أطلقوا سـراح إبـراهيم سـنة   ، أسرمها القرامطة   الكوفة

  . لقرن الرابع اهلجريمن أبناء ا
غصون بنت مرشد بن خراسان بن منصور بن حممد بن عبد ا بن عبد -٧٧٢

الواحد بن مالك بن مهنا بن احلسني بن مهنا بن راجح بن مهنا بن السبيع بـن مهنـا   
بن داود بن القاسم بن عبيد ا بـن طـاهر بـن حييـى النسـابة بـن احلسـن بـن جعفـر          ا

عرج بن احلسني األصغر بن علي بن احلسني بن علي بن أبـي  احلجة بن عبيد ا األ
تزوجها األمري مجاز بن شيحة أمري املدينة بن هاشم بن القاسم بـن  ، )٥()u(طالب

مهنا بن مهنا بن داود بن القاسم بن مسلم بن طاهر بن حييى النسابة بن احلسني بـن  
بـن احلسـني بـن علـي     جعفر احلجة بن عبيد ا األعرج بن احلسني األصغر بن علي 

وكانت وفاة األمـري  ، )٧(فولدت له منصور املكنى بابي عامر، )٦()u(بن أبي طالبا
 .فهي من أبناء رأس املائة السابعة ، )٨(هـ٧٠٤مجاز سنة 
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بـن احلسـن    الغمـر  مفاطمة بنـت إبـراهيم طباطبـا بـن إمساعيـل بـن إبـراهي       -٧٧٣
مل تشر املصادر الـيت بـني   ، )١()u(بن علي بن أبي طالبالسبط  بن احلسناملثنى 

كـان أخوهـا القاسـم الرسـي بـن إبـراهيم طباطبـا صـاحب تصـانيف          ، أيدينا إىل حاهلا
خرج يدعو إىل الرضا من آل حممد وتو  خمتفيا   جبـل  ، ومشهور بالزهد والورع

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(هـ٢٤٦الرس سنة 
سن املثنى بن احلسن السبط بن علي بـن  فاطمة بنت إبراهيم الغمر بن احل-٧٧٤
تو  أبوها إبراهيم الغمر   حبس اخلليفة أبـي جعفـر املنصـور    ، )٣()u(أبي طالب

وهي مـن أبنـاء القـرن الثـاني     ، ومل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٤(هـ١٤٥سنة 
 .اهلجري
باطبـا بـن   فاطمة بنت إبراهيم بن احلسن بن القاسـم الرسـى بـن إبـراهيم ط    -٧٧٥

إمساعيل بن إبراهيم الغمر بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي           
أمها أم علي بنت حممـد بـن احلسـن بـن     ، من أهل العقيق   املدينة، )u(طالب

بـن جعفـر بـن     )٥(حممد بن جعفر بن القاسم بن إسحاق األطرف بن عبد ا اجلواد
خرج يدعو إىل الرضا من آل حممد وتـو    ها القاسم الرسيكان جد، )٦(أبي طالب

 . فلعلها كانت من أبناء رأس املائة الثالثة للهجرة، )٧(هـ٢٤٦سنة 
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علي زين العابدين بـن احلسـني بـن    بن  األصغر فاطمة بنت إبراهيم بن احلسني- ٧٧٦
بريكة بنت عبيد ا بن حممـد بـن املنـذر بـن الـزبري      أمها ، )١()u(علي بن أبي طالب

تـو  جـدها احلسـني األصـغر     ، مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    ، )٢(وامبن العا
 . فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، )٣(هـ١٥٧سنة 

ــراهيم - ٧٧٧ ــن عمــر     فاطمــة إب ــن حممــد ب ــن عمــر ب ــي   األطــرف ب بــن علــي بــن أب
كان عمهـا إمساعيـل بـن عمـر     ، هلامل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حا، )٤()u(طالب

ــر بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب   ا ــور   )u(بـــن حممـــد بـــن عمـ ــراً للخليفـــة املنصـ معاصـ
  .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٥(وكانت له مراسالت معه) هـ١٥٨- ١٣٦(العباسي
فاطمة بنت إبراهيم بن حممد بـن إبـراهيم بـن حممـد الـنفس الزكيـة بـن        -٧٧٨

، )u(سن املثنى بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي طالـب   عبد ا احملض بن احل
تزوجها أمحد األمحدي بن  ، )٦(من أهل فرغانة) t(وأمها من ولد عثمان بن عفان
فولـدت لـه ابنـه    ، بن عبد ا احملض بن احلسن املثنـى بن عبد ا بن موسى اجلون 

ــة ا      ، )٧(صــاحل ــن موســى اجلــون معاصــراً للخليف ــد ا ب ــا عب ــان جــد زوجه ــأمون ك مل
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٨()هـ٢١٨-١٩٨(العباسي
 بـن القاسـم بـن احلسـن    فاطمة بنت إبراهيم الشجري بن حممد البطحاني -٧٧٩
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مل تشـر املصـادر    ،)١()u(بن علي بـن أبـي طالـب   السبط ألبلج بن احلسن ابن زيد ا
ــني أيــدينا إىل حاهلــا  لنقيــب بــن عيســى بــن حممــد  كــان ابــن عمهــا علــي ا ، الــيت ب

الذي قتل  )٢(البطحاني مصاحباً للداعي الصغري حممد بن القاسم بن احلسن العلوي
 .فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٣(هـ٣١٦سنة 

بنت إبراهيم بن موسى اجلون بن عبد ا احملض بن احلسـن املثنـى   فاطمة -٧٨٠
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، )٤()u(بن علي بـن أبـي طالـب    بن احلسنا

، )٥(كــان أبوهـا إبــراهيم بــن موسـى اجلــون معاصــراً للخليفـة املــأمون العباســي   ، حاهلـا 
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري

 فاطمة بنت أمحد بن إبراهيم بن حممد بن القاسم بن حممد البطحاني -٧٨١
بــن علـــي بــن أبـــي   الســـبط ألبلــج بـــن احلســن   ابــن زيـــد   بــن القاســـم بــن احلســـن  ا

مل ، )٦(من أهل الكوفة، وأمها سكينة بنت احلسني بن خليفة األسدي، )u(طالب
كـان أبنـاء عمومتـها أبـا القاسـم زيـد وأبـا        ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا 

احلسن حممد وأبا علي حممد بين احلسني بن داود بن علي بن عيسـى بـن حممـد    
فالراجح أهنا من أبناء ، هـ٤٠٥املتوفى سنة  )٧(ني من مشايخ احلاكم النيسابوريالبطحا

  . النصف الثاني من القرن الرابع اهلجري
فاطمة بنت أمحد بن جعفر بن حممد بن عبد ا بن حممد بن احلسن -٧٨٢

، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط علي بن احلسني زين العابدين بن  بن احلسنيا
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ألبلج بن احلسن بن أمحد بن عيسـى بـن حييـى بـن احلسـني      اسن بن زيد احلتزوجها 
وأجنبـت لـه حممـد امللقـب     ) u(بن زين العابدين علي بن احلسـني السـبط   بن زيدا

كان زوجها معاصراً ألبي زيد عيسى بن حممد بن أمحد بن عيسى بـن  ، )١(بالوارث
ديـة واملتـوفى سـنة    حييـى بـن احلسـني بـن زيـد بـن علـي زيـن العابـدين أحـد أئمـة الزي           

 . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٢(هـ٣٢٦
بـن   جعفـر امللـك امللتـاني بـن حممـد بـن عبـد ا       فاطمة بنت أمحد بـن  -٧٨٣

مل تشر املصادر اليت بني ، )٣()u(بن علي بن أبي طالب اإلطرافحممد بن عمر 
ها جعفـر امللـك هـي    ولكن فخر الدين الـرازي أشـار إىل أن أم جـد   ، أيدينا إىل حاهلا

كمـا أن ابـن عمهـا أمحـد     ، )٥(هـ١٨٣املتوفى سنة  )٤(زينب بنت اإلمام موسى الكاظم
-٣٦٤()٦(بن إسحاق بن جعفر امللك نقيب الطالبيني ببغداد أيام عضد الدولة البويهيا

 .وعليه فلراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )هـ٣٧٢-٣٦٤()٦(البويهي
حق بن احلسن بن علي بن عمـر األشـرف   فاطمة بنت أمحد بن الناصر لل-٧٨٤

تزوجهـا  ، )u(بن زين العابدين علي بن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب       ا
بـن  احلسن الداعي الصغري بن القاسم بن احلسن بن علي بن عبد الرمحن الشجري 

لَ زوجهـا   ، )٧()u(السـبط احلسـن  اإلمـام  ألبلـج بـن   ا القاسم بـن احلسـن بـن زيـد     قُتـ
قتلـه أسـفار بـن شـريويه الـديلمي        ، هــ ٣١٦احلسن بن القاسم سـنة  الداعي الصغري 

 . فهي من أبناء النصف األول من القرن الرابع اهلجري، )٨(طربستان
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فاطمـة بنــت أمحـد امللقــب باملهـدي بــن احلســن بـن القاســم بـن عبــد ا بــن      - ٧٨٥
الـنفس   بن احلسن األعـور بـن حممـد الكـابلي بـن عبـد ا األشـرت بـن حممـد          )١(احلسن

، )u(الزكية بن عبد ا بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علـي بـن أبـي طالـب    
كان أحد أبناء عمومتـها  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٢(من أهل شالوس

ــور معاصــراً           ــن احلســن األع ــد ا ب ــن عب ــن القاســم ب ــن احلســن ب ــو احلســن أمحــد ب أب
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن اخلامس اهلجري، )هـ٤٥٩سنة  املتوفى   حدود()٣(للعمري

فاطمة بنت أمحد اخلطيب بن احلسني بن حممد بـن القاسـم بـن حممـد     -٧٨٦
بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي         ألبلجاالبطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 

ر مل تشــ، )٤(وأمهــا بانومــة بنــت احلســني بــن التــاجر مــن أهــل مــامطري ، )u(طالــب
عي اكان أحد أبنـاء عمومتـها احلسـن امللقـب بالـد     ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

الصغري بن القاسم بن علي بن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد البطحاني قـد ثـار   
  . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٥(هـ٣١٦  طربستان وقتل هناك سنة 

حممد بـن علـي بـن قتـادة بـن       )٦(يثة بن أبي منىأمحد بن رم بنتفاطمة -٧٨٧
ه بـن    إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد اللـَّ

ه  بط     املثنى بن حسناحملض أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبد اللَّ بـن احلسـن السـ
ثـة  كانت زوجاً للشريف عنـان بـن مغـامس بـن رمي    ، )u()٧(بن علي بن أبي طالبا

  . )٨(مبكة ودفنت باملعالةهـ ٨١١وتوفيت ظناً غالباً   ربيع األول سنة، وطلقها
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حممد بن علي بن  )١(محد بن عجالن بن رميثة بن أبي منىأ بنتفاطمة -٧٨٨
قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد 

ه بن أبي الكرام بن موسى اجلون بن ع ه اللَّ بن احلسـن   املثنى بن حسناحملض بد اللَّ
بط بن علي بن أبي طالب ٢(الس()u( ، كان الشريف حممد بن حممود بن أمحد

وتزوجها بعـده الشـريف عنـان بـن مغـامس      ، ها ثم طلقهابن رميثة تزوجها   حياة أما
 وسـبعمائة وذلك   آخـر سـنة اثنـتني وتسـعني     ، بن رميثة   إمارته الثانية على مكةا

زوجهـا الشـريف حسـن بـن عجـالن فماتـت       تثم ، ومات عنها، أو سنة ثالثللهجرة 
، وكانـت ذات حشـمة ورياسـة وعقـار كـثري     ، أقامـت   عصـمته سـنني    أنعنده بعـد  
 . )٣(مبكة ودفنت باملعالةهـ ٨١٤سنة  كانت وفاهتا
فاطمة بنت أمحد بن عبيد ا بن محزة بن عبيد ا األعرج بن احلسني -٧٨٩

تزوجهـا  ، )u(بن زين العابدين علي بـن احلسـني بـن علـي بـن أبـي طالـب        غراألص
احلسـني  األعـرج بـن    بن عبيـد ا  احلسن بن جعفر احلجةبن  طاهر بن حييى النسابة

عبيـد ا األمـري   ولـه منـها ولـد هـو     ، )u(علي زين العابديناإلمام بن األصغر بن ا
فهـي مـن أبنـاء    ، )٥(هــ ٣١٣النسابة سنة تو  زوجها طاهر بن حييى ، )٤(الرئيس باملدينة

 .النصف األول من القرن الرابع اهلجري
بـن   )٦(فاطمة بنت أمحد بن علـي بـن إبـراهيم األصـغر بـن موسـى الكـاظم       -٧٩٠

موسى تزوجها ، )u(جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب
موســـى مـــام اإلإبـــراهيم األصـــغر بـــن بـــن  موســـى الثـــانيبـــن  حممـــد األعـــرجبـــن ا
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أمحـد   كـان ابنـها أبـا   ، )١(الطـاهر األوحـد  امللقـب ب  احلسـني وأجنبت له ، )u(الكاظم
هـــ لعــدة ٣٥٤هـــ وويل نقابــة الطــالبيني ببغــداد ســنة  ٣٠٤احلســني بــن موســى ولــد ســنة  

 . فهي من أبناء النصف األول من القرن الرابع اهلجري، )٢(هـ٤٠٠وتو  سنة ، مرات
سـم بـن أمحـد بـن القاسـم بـن زيـد بـن احلسـني          فاطمة بنت أمحد بن القا-٧٩١

غضارة بن عيسى مؤمت األشـبال بـن زيـد الشـهيد بـن زيـن العابـدين علـي بـن احلسـني           
مل تشـر املصـادر الـيت    ، )٣(من ساكين احلجاز، )u(السبط بن علي بن أبي طالب

كـان أحـد أبنـاء عمومتـها وهـو القاسـم بـن أمحـد الشـاعر بـن           ، بني أيدينا إىل حاهلـا 
بن أمحد بن حممد بن زيـد بـن عيسـى مـؤمت األشـبال بـن زيـد الشـهيد قتلـه          حممد 

فــالراجح أهنــا مــن أبنــاء القــرن الرابــع      ، )هـــ٤١١-٣٨٦()٤(احلــاكم بــأمر ا الفــاطمي  
 . اهلجري
بن حممـد البطحـاني   الرئيس الفقيه باملدينة فاطمة بنت أمحد بن القاسم -٧٩٢

ســن الســـبط بــن علـــي بــن أبـــي    بـــن احل ألبلــج ابــن القاســـم بــن احلســـن بــن زيـــد    ا
كان ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٥(من أهل طربستان، )u(طالب

الـذي   )٦(أخوها طاهر بن أمحد بن القاسم بن حممد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج    
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٧()هـ٢٦٩ -٢٥٥(ظهر بالبصرة للمدة

علي بـن حممـد بـن علـي بـن عبـد ا بـن        بن نت أمحد بن حممد فاطمة ب- ٧٩٣
احلسـني بـن    بن أمحد بن حممـد بـن   جعفر بن أبي إبراهيم حممد بن )٨(جعفر بن زيد
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زيـن العابـدين علـي بـن احلسـني      بـن   بن جعفـر الصـادق بـن حممـد البـاقر     املؤمتن إسحاق 
سـنة اثنـتني    ولـدت  ،وتكنى بأم احلسـن ، احللبية) u()١(السبط بن علي بن أبي طالب
ي وأجـاز هلـا املـز    توكانـت عاقلـة دينـة مـن احملـدثا     ، للـهجرة  أو ثالث وثالثـني وسـبعمائة  

وذلك    ومجاعة وحدثت حبلب وتوفيت   العشر األول من احملرم وقد جاوزت الثمانني
 . )٤(عند أجدادها )٣(ودفنت مبشهد احلسني   سفح جبل جوشن، )٢(هـ٨١٣سنة

محد بن موسى بن جعفر بن عبد ا بن جعفر بن عبد ا فاطمة بنت أ-٧٩٤
القاسم بـن حممـد بـن    تزوجها ، )u(بن جعفر بن حممد بن علي بن أبي طالبا

بـن اإلمـام احلسـن     ألبلـج ابن القاسم بن احلسن بن زيـد  القاسم بن حممد البطحاني 
. اهلـا مل تشـر املصـادر الـيت بيـت أيـدينا إىل ح     ، )٥(احلسـن وأجنبت لـه  ، )u(السبط

كان عم زوجها علي النقيب بن عيسى بن حممد البطحاني مصاحباً للداعي الصغري 
فالراجح أهنـا كانـت   ، )٧(هـ٣١٦الذي قتل سنة )٦(حممد بن القاسم بن احلسن العلوي

 .من أبناء القرن الرابع اهلجري
بن احلسني الرسي بن  اهلادي  حييىفاطمة الصاحلة بنت أمحد الناصر بن -٧٩٥
طباطبا بن إمساعيل الديباج بن إبـراهيم الغمـر بـن احلسـن املثنـى      إبراهيم م بن القاس

 تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا      مل، )u(بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالـب ا
ظهر باليمن وتوىل  الناصرألن أباها ، وهي من أعالم القرن الرابع اهلجري، إىل حاهلا
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 . )١(هـ٣٢٤سنة وتو   اإلمامة هناك
 بـن احلسـني الرسـي    اهلـادي   حييىفاطمة الصغرى بنت أمحد الناصر بن -٧٩٦

طباطبـا بـن إمساعيـل الـديباج بـن إبـراهيم الغمـر بـن احلسـن          إبراهيم القاسم بن بن ا
وهي من أعالم القرن الرابع ، )u(املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب

 . )٢(هـ٣٢٤سنة وتو   مة هناكظهر باليمن وتوىل اإلما الناصرألن أباها ، اهلجري
فاطمة بنت املهدي أمحد بن حييى بن املرتضى بن مفضل بن منصور بن -٧٩٧

حجاج بن علي بن حييـى بـن القاسـم بـن يوسـف الـداعي بـن حييـى بـن منصـور بـن            
أمحد الناصر بن حييى اهلادي بن احلسني بن القاسم بـن إبـراهيم بـن إمساعيـل بـن      

 بـن  املطهـر املطهـر   جهـا وتز، )u(لي بن أبـي طالـب  احلسن بن احلسن السبط بن ع
حمد بن علي يم  بـن  حسـن  بـن  علـى  بـن  ماه ر وهـو مـن علمـاء     اليمـاني  الضـمدى  إِبـ

   مراجعـات  والدها مع وهلا، علمالب مشهورةوهي ، اليمن املشهورين النحو والتفسري
 اسـتنباط    انفسـه  إِىل ترجـع  فاطمـة  إن: قال فإنه بالعصفر اخلضاب كمسئلة مسائل
لي يرجـع  املطهـر  اإلِمام وجهاز وكان، األَحكام  وإِذا لمسـائ  مـن  عليـه  يشـكل  فيمـا  اهـ إِ
ليها دخل حبث   التالمذة ضايقه ليهم بذلك فيخرج الصواب فتفيده إِ  ليس فيقولون إِ
   . )٣(هـ٨٤٠الذي تو  سنة  والدها قبل توفيت، احلجاب خلف من هو منك هذا

بـن احلسـن السـبط     بـن احلسـن املثنـى   احملـض  يس بن عبد ا فاطمة بنت إدر- ٧٩٨
بـن عبـد ا بـن    تزوجهـا ابـن عمهـا حممـد بـن حييـى       ، )u(بن علي بن أبـي طالـب  ا

، وهي من أعالم الثاني اهلجـري ، )٤(وأجنبت له أمحد وعبد ا وإدريس، احلسن املثنى
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    .)١(هـ١٧٥سنة  ألن أباها إدريس بن عبد ا بن احلسن احملض تو    املغرب
بـن احلسـن   احملـض   إدريـس بـن حممـد بـن حييـى بـن عبـد ا       فاطمة بنت -٧٩٩
قتل ، )٢(مات قبل أن تتزوج، )u(السبط بن علي بن أبي طالب بن احلسناملثنى 

فـالراجح أهنـا مـن    ، )٣(هــ ١٧٦جدها حييى بن عبد ا احملـض   خالفـة الرشـيد سـنة    
 . أبناء القرن الثالث اهلجري

بــن حممــد بــن عبــد ا بــن   بــن جعفــر امللــك فاطمــة الصــغرى بنــت إســحاق- ٨٠٠
مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٤()u(علـي بـن أبـي طالـب    بـن   األطـرف حممد بن عمر 
كان أخوها أمحد بن إسحاق بن جعفر امللك نقيـب الطـالبيني ببغـداد    ، أيدينا إىل حاهلا

هنـا كانـت مـن أبنـاء القـرن الرابـع       فـالراجح أ ، )هــ ٣٧٢- ٣٦٤()٥(أيام عضـد الدولـة البـويهي   
  . اهلجري
بن حممد بن عبد ا بن حممد  بن جعفر امللك فاطمة الكربى بنت إسحاق- ٨٠١

مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل    ، )٦()u(علي بن أبي طالببن  األطرفبن عمر ا
م عضـد  كان أخوها أمحد بن إسحاق بن جعفر امللك نقيب الطالبيني ببغداد أيـا ، حاهلا

  . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )هـ٣٧٢- ٣٦٤( )٧(الدولة البويهي
بن حممد بـن عبـد ا بـن     بن جعفر امللك فاطمة الوسطى بنت إسحاق -٨٠٢

مل تشر املصادر الـيت بـني   ، )٨()u(علي بن أبي طالببن  األطرفحممد بن عمر 
إسـحاق بـن جعفـر امللـك نقيـب الطـالبيني        كـان أخوهـا أمحـد بـن    ، أيدينا إىل حاهلا
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فالراجح أهنا كانت مـن أبنـاء القـرن    ) هـ٣٧٢-٣٦٤()١(ببغداد أيام عضد الدولة البويهي
  . الرابع اهلجري

بن جعفر بـن حممـد اجلـور بـن احلسـني بـن علـي بـن          إسحاقفاطمة بنت -٨٠٣
 السـبط  بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بـن احلسـني   جعفر الصادق حممد بن

أمحد بن حممـد بـن جعفـر امللـك امللتـاني      تزوجها ، )u(بن علي بن أبي طالبا
 ــه بنــت تــدعى  ، اإلطــرافبــن حممــد بــن عمــر   بــن حممــد بــن عبــد ا وأجنبــت ل

  ) هــ ٢٨٩-٢٧٩( كان جدها حممد اجلور قتله اخلليفة املعتضـد العباسـي  ، )٢(سكينة
 . اهلجري فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع، )٣(الري

عبـد ا   بن سليمان بن عبد ا بن موسى اجلون بـن  فاطمة بنت إسحاق-٨٠٤
تزوجهـا  ، )u(علـي بـن أبـي طالـب     احملض بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن

ولد  وأجنبت له، األخيضر بن إبراهيم بن موسى اجلون أبو احلسن إبراهيم بن يوسف
ن يوسـف األخيضـر ظهـر   مكـة       كان أخـو زوجهـا إمساعيـل بـ    ، )٤(رمحةيدعى 

فهــي مــن أبنــاء القــرن  ، )٥(هـــ٢٥٢وتــو  ســنة) هـــ٢٥٢-٢٤٨(خالفــة املســتعني العباســي
 .الثالث اهلجري

بـن جعفـر الصـادق بـن     العريضـي  حممد بـن علـي   فاطمة بنت إسحاق بن -٨٠٥
ــبط بـــن علـــي بـــن أبـــي       ــني السـ ــاقر بـــن زيـــن العابـــدين علـــي بـــن احلسـ حممـــد البـ

حييـى  وفـاة عمهـا    تكانـ ، ر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلامل تش، )٦()u(طالب
مـن أبنـاء القـرن الرابـع      فهـي ، )٧(هـ٣٣٤بن حممد بن علي العريضي   املدينة سنة ا
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 اهلجري 
بــن احملــض عبــد ا  بــن اطمــة بنــت إمساعيــل بــن إبــراهيم بــن موســى  ف -٨٠٦
حممـد بـن   زوجهـا  ت، )u(املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالـب  احلسن

    احملـض يوسف بن إبراهيم بن موسـى بـن عبـد ا ،    حبسـه أبـو   وأجنبـت لـه عبـد ا
ثـم تـو       فبقي باحلبس إىل والية حممد بن أمحـد بـن املنصـور   ، باملدينة )١(الساج
ــك   خالفـــة املهتـــدي العباســـي  حبســـه ـــ٢٥٦-٢٥٥(وذلـ فـــدفن ذويـــه فدفعـــه إىل  )هـ
 . ن الثالث اهلجريفهي من أبناء القر، )٢(بالبقيع

الباقر بن زين العابـدين  بن حممد الصادق إمساعيل بن جعفر فاطمة بنت -٨٠٧
أمها أم إبراهيم بنت إبـراهيم  ، )u(بن علي بن أبي طالبعلي بن احلسني السبط 

مل تذكر املصـادر  ، )٣(بن هشام بن إمساعيل بن هشام بن الوليد بن املغرية املخزوميةا
فهـي مـن   ، )٤(هــ ١٣٣تو  أبوهـا امساعيـل   حيـاة أبيـه سـنة      ، هلااليت بني أيدينا حا

 . أبناء القرن الثاني اهلجري
فاطمة أم البنني بنت األمري إمساعيل بن جعفر بن حممد الثائر   ا بن -٨٠٨

احلسني بن علي بن احلسـن بـن علـي بـن عمـر األشـرف بـن زيـن العابـدين علـي بـن            
تزوجهـا املسـتعني بـا علـي بـن أبـي       ، )u(لباحلسني السبط بن علي بن أبي طا

ه بـن حممـد   طالب  بن أمحد بن القاسم بن أمحد بن جعفر بن أمحد بن عبيد اللَّ
بن السبط ألبلج بن احلسن ابن عبد الرمحن الشجري بن القاسم بن احلسن بن زيد ا

فهي ، )٥(هـ٤٦٣كان األمري إمساعيل بن جعفر حياً سنة ، )u(علي بن أبي طالب
 . أبناء القرن اخلامس اهلجريمن 
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زيـن العابـدين    علـي  بـن عبـد ا بـن    األرقطبن حممد  فاطمة بنت إمساعيل - ٨٠٩
وأمهــا زينــب بنــت عبــد ا بــن  ، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــب الســبط بــن احلســني ا

بــن  إبـراهيم بـن   حممـد تزوجهـا  ، )u(احلسـني األصـغر بـن اإلمـام زيـن العابــدين علـي      
جـدة بـين   وهـي  ، اهلـامشي  بـن عبـد املطلـب    ا بـن العبـاس  حممد بن علـي بـن عبـد    

بن زيد الشـهيد  اوذكر النسابة العقيقي أن فاطمة تزوجت من علي بن احلسني ، )١(الشبيه
ــدين علــي  ا ــه حممــداً وزيــداً ، )u(بــن اإلمــام زيــن العاب ــها تزوجــت  ، )٢(وأجنبــت ل ولعل

 )٣()u(اإلمـام الصـادق   كـان جـدها حممـد األرقـط معاصـراً     ، باالثنني بعد وفاة أحدمها
 .فالراجح أهنا فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، هـ١٤٨املتوفى سنة 

حممـد   بن رميثة بن أبـي منـى   )٤(بركات بن حسن بن عجالنبنت فاطمة  -٨١٠
بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بـن عبـد الكـريم بـن موسـى بـن عيسـى بـن         ا

ه بن أبي ه  سليمان بن عبد اللَّ  بـن حسـن  احملـض  الكرام بن موسى اجلون بن عبد اللَّ
بط بن علي بن أبي طالب املثنى ٥(بن احلسن الس()u( ، من أمراء مكة كان أبوها

  هــ ٨٢٩بعـد وفـاة أبيـه سـنة     وانفرد،  ه ٨١٠ألبيه سنة  وليها مشاركاً ، اإلشراف  عهد 
القسـم بـن حسـن بـن     تزوجها ابن عمهـا إدريـس بـن أبـي     ، )٦( ه ٨٤٥فاستمر إىل سنة
كانـت جلاللتـها عنـد أخيهـا السـيد حممـد ينتسـب إليهـا           و، هــ ٨٥٥عجالن   سنة

 . )٧(خارج مكة ودفنت باملعالة هـ٨٧٥توفيت سنة ، احلروب ويقول أنا أخو فاطمة
فاطمــة بنــت جعفــر بــن أمحــد بــن احلســني بــن علــي الشــعراني بــن علــي   -٨١١

ر بــن زيـن العابــدين علـي بــن احلســني   العريضـي بــن جعفـر الصــادق بـن حممــد البـاق    
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وأمهــا وهيبــة بنــت القاســم بــن احلســن بــن ، )u(السـبط بــن علــي بــن أبــي طالــب 
كـان أحـد   ، مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا     ، )١(من أهل الرحبة، عيسى

أبناء عمومتها وهو حييى بن العمرية بن علي بن حييى بن حممد بن علـي العريضـي   
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٢(هـ٣٣٤نة سنةتو    املدي
فاطمة بنت جعفر الشعراني بن أمحد بن عيسى بن عبد ا بن حممـد   -٨١٢

مـــن أهـــل ، وأمهـــا أم ولـــد، )u(بـــن عمـــر األطـــرف بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب ا
يى بن عبد حيكان عم جدها ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٣(طربستان

قتــل   حــبس ، )u(بــن علــى بــن أبــي طالــباألطــرف ا بــن حممــد بــن عمــر 
ــاً)  هــــ١٩٣-١٧٠(اخلليفـــة العباســـي هـــارون الرشـــيد  وقـــربه بالكوفـــة   مســـجد  ، خنقـ

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري ،)٤(السهلة
٨١٣-     مـد بـن جعفـر بـن حم   فاطمة بنت جعفر األعرج بـن إسـحاق بـن عبـد ا 

مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل    ، )٥()u(بن علي بن أبي طالب) ابن احلنفية(
أبو العباس أمحد كان أخوها عبد ا بن جعفر بن إسحاق حمدثاً روى عنه ، حاهلا

مـن   افـالراجح أهنـ  ، )٦()u(البـاقر حممد تفسري اإلمام  ـه٣٣٢بن عقدة املتوفى سنةا
  . أبناء  القرن الرابع اهلجري

ة بنت جعفر بن إمساعيل بن جعفـر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن       فاطم -٨١٤
تزوجهــا ، )٧()u(زيـن العابـدين علــي بـن احلســني السـبط بـن علــي بـن أبــي طالـب       
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 زيــن العابــديناإلمــام  عبــد ا بــن أمحــد بــن حممــد بــن إمساعيــل بــن حممــد بــن 
(وأجنبت له احلسني املعروف بلقب الكوكيب، )u(علي

احلسن بن زيد الذي قتله  )١
إذ أن احلسـني كـان قـد خـرج معـه ثـم       ، هـ٢٥٥العلوي بطربستان عندما ثار هناك سنة 
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(بلغ احلسن العلوي أنه يريد خالفه فقتله

بــن احلســن املثنــى جعفــر بــن احلسـن بــن جعفــر بــن احلسـن   فاطمـة بنــت   -٨١٥
، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا ،)٣()u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

ــد بــن جعفــر بــن احلســن  تــو  أخوهــا  وســجن بســبب ، )٤(بســامراء   الســجنحمم
اإلمـام زيـن   عبـد ا بـن احلسـني بـن      احلسني بن حممد بن محزة بنمساندته لثورة 

ــدين  ــيالعابـ ــذي ) u(علـ ــة الـ ــرج بالكوفـ ــنة  خـ ــتعني  ٢٥١سـ ــة املسـ ــام اخلليفـ ـــ أيـ  هـ
 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٥٢-٢٤٨()٥(العباسي
بـن   فاطمة بنت جعفر بن احلسـن بـن حممـد بـن عبـد الـرمحن الشـجري       -٨١٦

، )u(بن علـي بـن أبـي طالـب    السبط ألبلج بن احلسن االقاسم بن احلسن بن زيد 
كـان ابـن عـم أبيهـا     ، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )٦(من بالد النوبة

يى بن علي بن عبد الرمحن الشجري قتل بقزوين ودفن بالري   خالفـة املهتـدي   حي
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )هـ٢٥٦-٢٥٥( )٧(العباسي
فاطمــة  بنــت جعفــر بــن احلســني بــن احلســن األفطــس بــن احلســن بــن علــي   - ٨١٧
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كانت ، )u(بي طالباألصغر بن زين العابدين علي بن احلسني السبط  بن علي بن أ
بـن اإلمـام   اوأمها رقية بنت حممد بن عبد ا بن احلسن بـن علـي   ، )١(تسكن بالد النوبة
تزوجهـا علـي بـن داود بـن حممـد بـن سـليمان بـن داود بـن          ، )u(زين العابـدين علـي  

كان ابن عم أبيها عبد ا بن احلسـن األفطـس تـو    حـبس اخلليفـة      ، )٢(احلسن املثنى
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ١٩٣- ١٧٠( )٣(عباسيالرشيد ال
فاطمـة الصــغرى بنـت جعفــر تـاج الــدين بـن حممــد السـادس بــن محــزة       -٨١٨

الثاني بن عبد ا بن حممد اخلامس بن حممد الرابـع بـن عبـد احملسـن بـن احلسـن       
ول بن علي النقيب بن زهرة الثاني بن احلسن بن محزة بن علي النقيب بن زهرة األا
بن حممد الثالث بن حممد بـن أبـي سـامل حممـد بـن حممـد احلرانـي بـن أمحـد          ا

احلجـازي بـن حممـد بـن حممـد الـوارث بـن احلسـني بـن إسـحاق املـؤمتن بـن جعفــر             
ال نعـرف  ، )٤()u(الصادق بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بـن أبـي طالـب   

القرن العاشر اهلجري ألن ابن أخيها سنة وفاهتا ومن احملتمل أهنا عاشت   منتصف 
وجـاء ذكرهـا   ، )٥(هــ ٩٩٠حممد بن ركن الدين والذي كان من علماء حلب تو  سنة 

ضـمن اإلضـافات علـي الكتـاب حيـث      ) هـ٧٠٩ت (  كتاب األصيلي البن الطقطقي
 . )٦(..".إن فيه من الدس والزيادة والتغيري والتبديل"أشار احملقق إىل ذلك بقوله 

الباقر بن علي زين العابدين بن حممد  الصادق جعفرمة الصغرى بنت فاط-٨١٩
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مل تشـر املصـادر   ، )١(أمهـا أم ولـد  ، )u(بن علي بن أبي طالـب بن احلسني السبط ا
فهـي  ، هــ ١٤٨سـنة ) u(تو  أبوها اإلمام جعفر الصـادق ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا

 .من أبناء القرن الثاني اهلجري
بــن  زيــن العابـدين بـن حممــد البـاقر بــن علـي    الصــادق  بنــت جعفـر  ةفاطمـ -٨٢٠
ورمبـا تكـون هـذه هـي     ، )٢(ولد مأمها أ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب احلسني
، )٣(األموي بن عاجم بن عبد العزيز بن مروان عبد العزيز بن سفيان تزوجها، الكربى

   فـروة بنـت جعفـر    فيما ذهب فخر الدين الرازي إىل أن األموي أعاله تـزوج أختـها أم
وأضـاف إىل أن فاطمـة بنـت جعفـر الصـادق تزوجـت حممـد بـن         ، )٤()u(الصادق

وإىل ذلـك  ، )٥(إبراهيم بن حممد بن علي بن عبـد ا بـن العبـاس بـن عبـد املطلـب      
وهي من أبناء القـرن الثـاني اهلجـري    ، )٦(إهنا ماتت عنده: ذهب اإلربلي أيضاً إذ قال
   . هـ١٤٨  سنة تو) u(ألن أباها اإلمام الصادق

بــن علــي بــن أبــي  ) ابــن احلنفيــة(فاطمــة بنــت جعفــر األصــغر بــن حممــد  -٨٢١
مل تشـر املصـادر   ، )٨(هــ ٦٣قُتل أبوها يوم احلـرة الـيت وقعـت   سـنة    ، )٧()u(طالب

  .فهي من أبناء القرن األول اهلجري، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
اظم بن جعفـر الصـادق   ي بن موسى الكاخلوارفاطمة الصغرى بنت جعفر -٨٢٢

ــي        ا ــدين بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أب ــن العاب ــاقر بــن علــي زي بــن حممــد الب
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دخـل ولـد أخيهـا حممـد     ، مل تذكر املصادر اليت بـني أيـدينا حاهلـا   ، )١()u(طالب
هــ  ٢٧١وعلي ابنا احلسني بن جعفر اخلواري بن موسى الكاظم إىل املدينة املنورة سنة 

  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(أهلها وهنبوها وقتلوا مجاعة من
فاطمة بنت احلسن الناصـر الصـغري بـن أمحـد بـن حممـد الناصـر الكـبري         -٨٢٣

عمـر األشـرف بـن زيـن العابـدين       األطروش بن علي بن احلسن بـن علـي األصـغر بـن    
بــن احلســني أبــو أمحـد  تزوجهـا  ، )u(علـي بــن احلسـني بــن علـي بــن أبـي طالــب    

بن حممد األعرج بن موسى بن إبراهيم األصغر بـن اإلمـام موسـى     )٣(موسى األبرش
ها مليكة بنت احلسن الداعي الصغري بن وأم، )٥(نقيب النقباء ببغداد )٤()u(الكاظم

بن القاسم بن احلسن بن علي بن عبد الرمحن الشجري بن القاسـم بـن احلسـن بـن     
حممــداً الشــريف ابــنني وأجنبــت لــه ، )٦()u(السـبط احلســن اإلمــام ألبلــج بــن ازيـد  

تـوىل النقابـة   الـذي  و، اهلـدى  علـم  )٧(باملرتضىوادين  يذب الذي لقب علياًالرضي و
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وتـوفى  ، هــ ٣٥٣سـنة   وكانـت والدتـه   وإمارة احلاج وديوان املظـامل ثالثـني سـنة وأشـهراً    
ومـن   وله مصنفات كثرية   الفقه والكالم واألدب، عن أربع ومثانني سنة هـ٤٣٦سنة 

توفيـت فاطمـة   ذي احلجـة سـنة     وقـد  ، )١(درر القالئـد وغـرر الفوائـد   أشهرها كتـاب  
  :الشريف الرضي بالقصيدة اليت مطلعهاابنها ورثاها هـ  ٣٨٥


 

  
  فاطمة بنت احلسن بن أمحـد النسـابة بـن عيسـى املبـارك بـن عبـد ا بـن         -٨٢٤

أمهــا طربيــة مــن أهــل  ، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــب   بــن عمــر األطــرف حممــد 
قتل جدها أمحـد النسـابة بـن عيسـى املبـارك   الفتنـة الـيت وقعـت بـني          ، )٣(نصيبني

ــة  ــة والعلوي ــذه الفتنــة وقعــت   ســنة    ، )٤(اجلعفري ـــ٢٦٦وأشــار الطــربي إىل أن ه ، )٥(ه
 . ثةفالراجح أهنا كانت من أبناء رأس املائة اهلجرية الثال

فاطمة بنت احلسن بن أمحد بن حممـد األعلـم بـن عيسـى بـن حييـى بـن        -٨٢٥
احلســـني ذي الدمعـــة بـــن زيـــد الشـــهيد بـــن علـــي بـــن احلســـني بـــن علـــي بـــن أبـــي   

كـان  ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٦(من أهل البصرة، )u(طالب
شـهيد خـرج بالكوفـة    ابن عمها حييى بن عمر بن حييى بن عمـر بـن حييـى بـن زيـد ال     

كما أن جدها احلسني ذي ، )٧(وقتل هناك) هـ٢٥٢-٢٤٨(أيام اخلليفة املستعني العباسي
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 .فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة، )١(هـ١٩٠الدمعة تو    حدود سنة 
فاطمة بنت احلسن األعـرج بـن جعفـر بـن احلسـن بـن إبـراهيم بـن حممـد          -٨٢٦

بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي         ألبلجاقاسم بن احلسن بن زيد البطحاني بن ال
كـان  ، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )٢(من أهل مصر، )u(طالب

أحد أبناء عمومتها طاهر بن أمحـد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب         
مـن أبنـاء رأس    فـالراجح أهنـا  ، )٤()هــ ٢٧٠-٢٥٥(الـذي ظهـر   البصـرة للمـدة     )٣(الزنج

 . املائة اهلجرية الثالثة
فاطمة بنت احلسن بن جعفر بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي -٨٢٧

بـن حييـى بـن     )٥(تزوجهـا حممـد االقساسـي   ، ولعلها الصغرى، )u(بن أبي طالبا
تـوىل  ، )٧(وحممد وعلي النقيب بالكوفة )٦(وأجنبت له أمحد، احلسني بن زيد الشهيد

، )٨(د االقساسي بن حييـى إمـارة املدينـة املنـورة للخليفـة املـأمون العباسـي       زوجها حمم
 . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة الثانية للهجرة

فاطمة الكربى بنت احلسن بن جعفر بن احلسن املثنى بن احلسـن السـبط   -٨٢٨
ن عمر بن علي بـن عبيـد ا بـ   تزوجها ، جعفر أم ةاملكناو، )٩()u(بن أبي طالبا

ــن عمــر   ــخ ســنة     ، )١٠(األطــرفحممــد ب ــن جعفــر موقعــة ف ــا احلســن ب مل حيضــر أبوه
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 .فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، )١(هـ١٦٩
فاطمة بنت احلسن املثلث بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن -٨٢٩
صادر اليت بني أيـدينا إىل  مل تشر امل، )٢(وأمها أم ولد امسها عابد، )u(أبي طالب

، )٣()هــ ١٥٨-١٣٦(تو  أبوها احلسن املثلث   سجن اخلليفة املنصور العباسي، حاهلا
 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري

فاطمــة بنــت احلســن بــن احلســن بــن احلســني بــن حممــد بــن عبــد ا بــن  -٨٣٠
ن عبد ا األشرت حممد بن علي بن عبد ا بن احلسن األعور بن حممد الكابلي ب

بن حممد النفس الزكية بن عبد ا بن احلسن املثنى بـن احلسـن السـبط بـن علـي      ا
مل تـذكر املصـادر الـيت بـني أيـدينا      ، )٤(أمها من أهل أصـبهان ، )u(بن أبي طالبا

فلعلـها كانـت   ، هــ ٤٧٩وجاء ذكرها عند إبراهيم بن طباطبا املتـوفى بعـد سـنة    ، حاهلا
 .امس اهلجريمن أبناء القرن اخل

، )u(بن احلسن السبط بن علـي بـن أبـي طالـب    فاطمة بنت احلسن املثنى - ٨٣١
وولـد لـه منـها يزيـد وصـاحل      ، تزوجها معاويـة بـن عبـد ا بـن جعفـر الطيـار      ، أمها أم ولد

ثم خلف عليها أيوب بـن مسـلمة بـن عبـد ا بـن الوليـد بـن        ، )٥(وحسني وزينب ومحاد
ها احلسـن املثنـى   خالفـة    تو  أبو، )٦(وليس هلا منه ولد، ميمغرية بن عبد ا املخزو

 .فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية األوىل، )هـ٩٦- ٨٦()٧(الوليد بن عبد امللك
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األصغر بـن زيـن    بن علي احلسن األفطس فاطمة بنت احلسن املكفوف بن-٨٣٢
مل ، )١(م ولـد وأمها أ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط سني احلعلي بن العابدين 

سـنة   )٢(مبكـة أيـام أبـي السـرايا    خـرج أبوهـا   ، تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    
 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٣(هـ    خالفة املأمون العباسي١٩٩

فاطمة بنت احلسن بن احلسني األصغر بن علي زين العابـدين بـن احلسـني    -٨٣٣
خليدة بنت مروان بن عنبسة بن سعيد وأمها ، )u(طالب السبط بن علي بن أبي

، احلسـني األصـغر   بـن  ها أمحـد بـن حممـد    ابن عمتزوجها ، )٤(األموي بن العاصيا
فهـي مـن   ، )٦(هــ ١٥٧تو  جدها احلسني األصغر سـنة  ، )٥(وخلف عليها رجل جعفري

 . أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري
 ا عبيـد  بـن  جعفـر  بـن  احلسـن  بن حييى بن طاهر بن احلسنفاطمة بنت -٨٣٤

كـان أبوهـا احلسـن    ، )u(طالـب  أبـي  بن علي بن احلسني بن علي بن احلسني بنا
وملا وقع اخلالف بني سيف ، بن طاهر خمتصاً باإلخشيد حممد بن طغج وايل مصرا

الدولة احلمداني أمري حلب وبني اإلخشيد مشى احلسن بن طـاهر   الصـلح بينـهما    
 قدوع، بذلك الدولة سيف فسر، وجنحت سفارته وزوج ابنته فاطمة من سيف الدولة

 خـارج  ونثـر ، دينـار  ألف ثالثني احلاضرين على مضربه   الدولة سيف ونثر، النكاح
 وخلعــاً كــثرياً مــاالً طــاهر بــن احلســن إىل ومحــل، درهــم ألــف أربعمائــة املضــرب
 مشـهد  إىل زيارتـه  من مضيت اخلليل رتز وملا : )هـ٦٦٠ت(قال ابن العديم، ومحالناً
 علـى  عنـده  مكتـوب  الناس يزوره قرباً املشهد باب عند مغارة   ورأيت، فزرته اليقني
، احلسـن  بـن  حييـى  بـن  طـاهر  بـن  احلسـن  بنـت  فاطمـة  قرب هذا: نقشاً الرخام من لوح
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  :احلجر   نقشاً مكتوب القرب لذلك الرخام من آخر لوح وعلى
  

  
    

   
 

   
   

 
   

   
 

   
   ســهل أبــي بـن  حممــد صـنعه : اللــوحني نقــش الـذي  النقــاش خبـط  اللــوح وعلـى 

وكـان وفـاة أبيهـا    : قـال ، هـذا  طـاهر  بن احلسن بنت هي القرب وصاحبة ،مبصر النقاش
 . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )١(هـ٣٣٦احلسن بن طاهر سنة

فاطمة بنت احلسن املكفوف بن علي العابد بن احلسن املثلـث بـن احلسـن    -٨٣٥
وأمها سـكينة بنـت زيـد بـن     ، )u(ن السبط بن علي بن أبي طالباملثنى بن احلس

قتـل عمهـا احلسـني    ، مل تذكر املصادر اليت بني أيـدينا حاهلـا  ، )٢(سلمة بن اهلامشية
فالراجح أهنا مـن أبنـاء النصـف    ، )٣(هـ١٦٩بن علي بن احلسن املثلث مبوقعة فخ سنة ا

 .الثاني من القرن الثاني اهلجري
بـن  األصـغر بـن علـي زيـن العابـدين       بـن علـي   سن األفطساحلفاطمة بنت -٨٣٦

مل تشـر  ، )٤(تدعى عايدةوأمها أم ولد ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط سني احل
قُتل أخوها عبد ا بن احلسـن األفطـس   وقعـة    ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

  .ي اهلجريفهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثان، )٥(هـ١٦٩ فخ سنة
ذكـر  ، )u(فاطمة الصغرى بنت احلسن السبط بن علي بن أبـي طالـب  -٨٣٧

      هـا     الشيخ املفيد مـن بـني أبنـاء احلسـن السـبط بنـتني عرفتـا بـذات االسـم األوىل أمأم 
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    ولـد   ، إسحاق بنـت طلحـة بـن عبيـد ا هـا أماثنتـان وذكـر ابـن فنـدق    ، )١(والثانيـة أم 
أمـا  ، )٢(اطمة الصغرى أمها الربـاب مـن بـين مـازن    ف: قال باسم فاطمة للحسن السبط

إن اإلمـام  : وهناك مـن قـال  ، )٣(آل درويش فقد ذكر أن الصغرى هي اليت أمها أم ولد
لــه بنـت واحـدة هــي فاطمـة تكنـى أم احلســن وهـي أم اإلمــام      ) u(احلسـن السـبط  
 ،)٤(أي زوجــة اإلمــام علــي زيــن العابــدين بــن احلســني الســبط  )  u(حممــد البــاقر

ألن أباها اإلمام احلسـن  ، وهي من أبناء القرن األول اهلجري، والراجح أهنا الصغرى
 . )٥(هـ٤٩تو  سنة )  u(بن عليا

وتكنى ، )u(بنت احلسن السبط بن علي بن أبي طالب الكربى فاطمة-٨٣٨
إال أن ابـن فنـدق   ، ولعلـها الكـربى  ، )٧(أمهـا أم ولـد  ، )٦(بأم عبد ا وقيـل أم احلسـن  

أن فاطمة الكربى بن احلسن السبط أمها أمة ا بنت حممد بن عبـد الـرمحن    ذكر
) u(تزوجها اإلمام زين العابـدين علـي بـن احلسـني    ، )٨(بن أبي بكر بن أبي قحافةا

وذكـر الـزبريي أن أم حممـد البـاقر هـي أم      ، )٩()u(وأجنبت له اإلمام حممد البـاقر 
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، مما يرجح أهنا نفسها فاطمـة ، )١()u(عبد ا بنت احلسن بن علي بن أبي طالب
ــة، وحيــاء، وفضــل، كانــت ســيدة ذات علــمو وكــان ، وعبــادة، وزهــد، وكمــال، وعفّ

ز فكـان يسـميها        )u(اإلمام زيـن العابـدين   الصـديقة "يشـهد هلـا بالفضـل والتميـ" ،
ــر الصــادق    ــدرك   آل  ": )u(وقــال فيهــا حفيــدها اإلمــام جعف كانــت صــديقة مل ت

ولقـد كـان   ، الصديقة صيغة مبالغة من الصدق أي كثرية الصدقو، )٢("احلسن مثلها
ومنــها مــا روي عــن اإلمــام    ، كرامــات رويــت عنــها  ) عليهــا الســالم (للســيدة فاطمــة 

ة شديدةكانت أم": قال )u(الباقر ي قاعدة عند جدار فتصدع اجلدار ومسعنا هد ،
فبقــي ، لسـقوط وحـق املصـطفى مــا أذن ا لـك با    ال: فقالـت بلسـاهنا وأومـأت بيــدها   
حضـرت هـذه السـيدة    ، )٣("فتصدق أبي عنها مبائـة دينـار  ، معلقاً   اجلو حتى جازته

وشـاهدت مـا جـرى علـى آل     ، واقعـة الطـف   )u(العلوية مع زوجها اإلمـام السـجاد  
هـا  فقد شاهدت مصـرع عم ،   ذلك اليوم امللحمي من مصائب وحمنالرسول

، )وحممــد، القاسـم (إخوهتـا مـن أبيهــا  وقتــل ، امهـا وبقيــة أعم )u(اإلمـام احلسـني  
الـذين مل يوجـد علـى ظهــر     وأصــحاهبم الكـرام  ومصـارع بقيـة األبطـال مـن آل البيـت     

ل، األرض هلم مثيل باألغالل يدور بـه األعـداء مـن بلـد      وشاهدت زوجها العليل مكب
وكان  وهو يتعرض حملاوالت التصفية مرة لعد أخرى، ومن جملس إىل آخر، إىل بلد
توفيـت فاطمـة   ، البالغ من العمر أربـع سـنوات   )u(الباقرحممد ها اإلمام معها ولد

إذ دفنت ) كفر بربك(ويقال إن قربها   قرية تعرف بـ، )٤(للهجرة ١١٧بنت احلسن سنة
  : وعند قربها رخامة مكتوب عليهادفنت بالقرب من مسجد اليقني 

 
  

   
 

                                                
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

   

  و  ابن بطوطة ما يشري إىل أن هذا هو قرب فاطمة بنت احلسني بن علي بن أبي
والراجح أهنا توفيت   املدينـة  ، وواضح ما   ذلك من التصحيف، )٢()u(طالب

 .ا السالمحيث زوجها السجاد وابنها الباقر عليهم
د اجلـواد  فاطمة بنت احلسن العسكري بن علي اهلادي بن -٨٣٩ حممـ    بـن علـي
ادق بن حممد البـاقر بـن علـى زيـن العابـدين       الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الص

تـو   ، )٣(درجـت   حيـاة أبيهـا   ، )u(بن علي بـن أبـي طالـب   السبط بن احلسني ا
فهــي مـن أبنــاء القــرن الثالــث  ، )٤(هـــ٢٦٤ســنة ) u(أبوهـا اإلمــام احلســن العسـكري  

 .اهلجري
فاطمة بنت احلسن األطروش بن علي بن حممد البطحاني بن القاسـم بـن   -٨٤٠

مل تـذكر  ، )٥()u(بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي طالـب    ألبلجا احلسن بن زيد
األطـروش بـن علـي    ) وقيـل احلسـني  (كان أبوها احلسن، املصادر اليت بني أيدينا حاهلا

فهـي  ، )٦(هــ ٣٠٤هـ وتو  هبا سـنة  ٣٠٢مد البطحاني تغلب على طربستان سنة بن حما
 . من أبناء القرن الرابع اهلجري

بن إبراهيم طباطبا بن إمساعيـل بـن    فاطمة بنت احلسن بن القاسم الرسي-٨٤١
، )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب      السـبط إبراهيم الغمر بن احلسن املثنى بن احلسـن  

بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم      احلسـني بـن القاسـم بـن إبـراهيم     تزوجها حييى اهلـادي بـن   
وأمحـد الناصـر الصـغري    ، حممـد املرتضـى لـدين ا   وأجنبـت  صـعدة  باألمـري  ، الغمر
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 هــ بصـعدة   خالفـة    ٢٨٠ثـار زوجهـا سـنة    ، )١(  الفقـه  الذي صنف كتـاب لدين ا
   .هلجريي من أبناء القرن الثالث اوه، )٢(هـ٢٩٨املعتضد العباسي وتو  سنة 

فاطمة بنت احلسن بن حممـد بـن احلسـني الربسـي بـن عبـد الـرمحن بـن         -٨٤٢
بـن احلسـن السـبط     ألبلـج االقاسم بن حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 

مل تشــر ، )٣(وأمهــا قطــام بنــت عبــد ا األســدي  ، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــب ا
ابن عم أبيهـا علـي بـن احلسـن بـن أمحـد بـن        كان ، اليت بني أيدينا إىل تاريخ وفاهتا

فالراجح أهنـا مـن   ، )٤(هـ٤٣٠حممد بن احلسني الربسي رآه العمري النسابة بآمد سنة 
  . أبناء النصف الثاني من القرن الرابع اهلجري

ور     بن حممد  )٥(فاطمة بنت احلسن بن حممد بن علي-٨٤٣ نصـ بـن علـى بـن م
اصرال بن حييىيوسف من ولد  بن حجاج بنا م  بـن  حييـى  اهلـادى  بـن  أَمحد ن اسـ  القَ

 أَبـى  بـن  علـى  بـن  احلسـن  بن احلسن بن إِبراهيم بن إِمساعيل بن إِبراهيم بن الرسى
الب فملكت صنعاء ، ملكة ميانية قامت بدعوة آبائها أئمة الزيديني، الزيدية، )u(طَ

زوجــت وت، واســتولت علــى صــعدة وجنــران ، وأعماهلــا وانتقلــت إىل ظفــار فحكمتــها 
وكـان سـبب إهنـاء    ، واستقرت بصعدة، اإلمام صالح الدين بن علي بن أبي القاسم

فقام أخـوه عبـد ا   ، هـ بقتل احلسن بن حممد مداعس٨٥٧مملكتها أهنا أمرت سنة 
ــها   شــوال ســنة ، فحاصــر صــعدة مــدة ، وجــاء باإلمــام الناصــر ، بثــأره ـــ ٨٦٠ودخل ه

تهت مملكة فاطمة ونقلـها الناصـر إىل   ومن ذلك الوقت ان، واستوىل أيضا على صنعاء
 . )٦(فماتت فيها، صنعاء

سـليمان بـن داود بـن احلسـن املثنـى بـن        فاطمة بنت احلسن بن حممد بن-٨٤٤
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احلســني بــن  أبــو عبــد اتزوجهــا ، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــب الســبط احلســن 
احلسـن   بن إبراهيم طباطبا بن إمساعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بـن  القاسم الرسي

اهلـادي   حييـى ابنـها  كـان  ، )١(اهلـادي وعبـد ا السـيد العـامل     حييىوأجنبت له ، املثنى
اخلليفـة  وكـان ظهـوره أيـام    ، باليمن ولقب باهلادي إىل احلق ثار من أئمة الزيدية إماماً

وخطـب لـه   ، وهـو ابـن مثـان وسـبعني سـنة     هـ ٢٩٨هناك سنة  وتوفىهـ ٢٨٠املعتضد سنة
فهي مـن أبنـاء القـرن الثالـث     ، )٢(الده أئمة الزيدية وملوك اليمنوأو، سبع سنني مبكة

 .اهلجري
فاطمــة بنــت احلســن بــن حييــى بــن عبــد ا بــن حممــد األكــرب بــن عمــر     -٨٤٥
حييـى   بن حممد الصو  علي بنتزوجها ، )u(بن علي بن أبي طالب )٣(األطرف

ه ، )٤(األطرف بن عبد ا بن حممد بن عمرا حييـى بـن عمـر     )٥(كان أخو زوجها ألمـ
بن حييى بن احلسني بن زيد بن علي زين العابدين خرج   الكوفة وقتل أيام اخلليفة ا

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري) هـ٢٥٢-٢٤٨()٦(املستعني با العباسي
 بن حممد بن احلسـن بـن حممـد اجلـواني    فاطمة بنت احلسني بن إبراهيم -٨٤٦

بـن أبـي   السـبط  علـي بـن احلسـني    زين العابدين بن صغر األبن عبيد ا بن احلسني ا
كان ابن عمها علي بـن  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٧()u(طالب

 )٨(إبراهيم بن حممد بن احلسن بن حممد اجلـواني معاصـراً ألبـي الفـرج األصـفهاني     
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الراجح أهنا من ف، هـ٣٥٦صاحب كتاب مقاتل الطالبيني وكتاب األغاني املتوفى سنة 
 . أبناء القرن الرابع اهلجري

احلسني وقيل احلسن بن أمحد بـن حممـد بـن عبـد الـرمحن      بنت فاطمة -٨٤٧
بن احلسن بن احلسـن بـن    ألبلجبن القاسم البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد اا

ــن أبــي طالــب   ــد     وأمهــا ، )u(علــي ب أم احلســني بنــت محــزة بــن حممــد بــن عب
مل تـذكر املصـادر الـيت    ، )١(م بن حممد البطحاني مـن أهـل خبـارى   الرمحن بن القاس
األطـروش بـن علـي    ) وقيل احلسني(كان أحد أبناء عمومتها احلسن، بني أيدينا حاهلا

، )٢(هـــ٣٠٤هـــ وتــو  هبــا ســنة  ٣٠٢بــن حممــد البطحــاني تغلــب علــى طربســتان ســنة  ا
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري

، )u(بن علي بـن أبـي طالـب   السبط احلسني األثرم بن احلسن فاطمة بنت - ٨٤٨
وأمبن علي بن أبي طالب األطرفحبيب بنت عمر  ها أم)u()اإلمـام  عند وكانت ، )٣

ــه عبــد ا ، )٤()u(الصــادق جعفــر ــذي إمساعيــل و، )٥(وأم فــروة، فولــدت ل يعــرف ال
هـــ وهــو بــن ١٣٣ةســن وتــوفى  ، وكــان أكــرب ولــد أبيــه وأحبــهم إليــه ، األعــرج بإمساعيــل

تــو  زوجهــا اإلمــام ، )٧(املغــرب ومصـر  اخللفــاء الفــاطميني   وهــو جـد ، )٦(عشـرين ســنة 
  .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٨(هـ١٤٨سنة ) u(جعفر الصادق
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ــن     )١(بالنهرسابســي احلســني املعــروف فاطمــة بنــت  -٨٤٩ ــن حييــى ب ــن احلســن ب ب
بـن زيـن العابـدين     ني بـن زيـد الشـهيد   احلسني بن أمحد بن عمر بن حييـى بـن احلسـ   

تزوجهـا حممـد الشـريف    ، )u(علي بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب        
 موسى الثانيبن  حممد األعرجبن  موسى النجل الرضي بن أبي أمحد احلسني بن

، املوسـوي نقيـب النقبـاء ببغـداد    ) u(موسى الكاظماإلمام إبراهيم األصغر بن بن ا
ه املرتضـى بـرغم   وأجنبت له عدنان امل لقب بعز اهلدى الذي توىل النقابة بعد موت عم

ه أبي حممد األطهر الذي بـذل األمـوال كـثرية مـن اجـل احلصـول        من سعي ابن عم
خرج أمر اخلليفة بتقليد على النقابة ولكن العلويني رغبوا   أبي حممد عدنان وهلذا 

فهــي مــن أبنــاء  ، )٣(هـــ٤٠٦كــان وفــاة زوجهــا الشــريف الرضــي ســنة  ، )٢(النقابــة عــدنان
 .النصف األول من القرن اخلامس اهلجري

بـن  األعـرج  ا  يـد بـن عب  خمتلس الوصية محزةفاطمة بنت احلسني بن  -٨٥٠
بــن علــي بــن أبــي    الســبط  علــي بــن احلســني   زيــن العابــدين  بــن   األصــغر ســنياحل

احلسـني  كان ابن أخيهـا  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٤()u(طالب
فالراجح أهنا ، )٥(هـ٢٩٥بن حممد أبو الشقف بن احلسني بن محزة تو  مبصر سنة ا

 . من أبناء القرن الثالث اهلجري
فاطمة بنت احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بـن علـي زيـن العابـدين بـن      -٨٥١

بـن  األشـرف  خدجية بنت عمـر  وأمها ، )u(احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
حممد بن إبراهيم بن حممد بن علي بـن  وتزوجها ، )u(علين العابدين اإلمام زي
فخلـف  ، وتو  عنـها ، وزينب، وخدجية، ولدت له حسناً، )٦(بن عبد املطلب العباس
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كان أبوها احلسني بن زيد ، )٢(فارقهاثم  )١(العباسي عليها عيسى بن جعفر بن املنصور
فهي من أبناء النصف الثاني ، هـ١٦٩ة املتوفى سن )٣(معاصراً للخليفة املهدي العباسي

 . من القرن الثاني اهلجري
 ألبلــج بــن احلســنافاطمــة بنــت احلســني بــن عبــد ا بــن احلســن بــن زيــد  -٨٥٢

وقد ذكر ابن حـزم أن عبـد ا بـن احلسـن     ، )٤()u(السبط بن علي بن أبي طالب
مـا   وهـو ، )٥("وزيـد ، واحلسـن ، وعلى، وحييى، حممد"هم مخسة  ولدله من الولد 

وعلـى هـذا   ، )٦(ذهب إليه  أيضاً العمري وابن عنبة  ولكن ذكـروا إسـحاق بـدل حيـي    
مل تشــر ، ولكــن رمبــا يكــون تصــحيف للحســن ، لــيس لعبــد ا ولــد يــدعى احلســني 
 وقيــل إن جــدها عبـد ا بــن احلسـن كــان مــن  ، املصـادر الــيت بـني أيــدينا إىل حاهلـا   

ــر  أصــحاب  ــام جعف ــذ، )٧()u(الصــادقاإلم ــه   ســنة  ال ـــ١٤٨ي كانــت وفات ،  )٨(ه
 .فالراجح أهنا من أبناء  القرن الثالث اهلجري

٨٥٣-بن احلسن بن عبيد ا بن علي الطبيب فاطمة بنت احلسني بن عبيد ا 
ها مريم أمو، )u(بن علي بن أبي طالب األطرفعبيد ا بن حممد بن عمر  بنا

د ا بن عبد ا بن احلسـن بـن   بن عبي بنت حممد بن علي بن احلسني بن حممد
وقيـل إن  ، )u(بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي طالـب    جعفر بن احلسن املثنى

وقال ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٩(فيهاتنصر وبلد الروم إىل ها دخل اأب
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 فهي من، )١(وأربعني وثالمثائة سنة نيفتو  أبوها احلسني بن عبيد ا : وقال العمري
 . أبناء القرن الرابع اهلجري

بن السبط بن احلسني زين العابدين علي  بناألصغر بنت احلسني  )٢(فاطمة-٨٥٤
وذكر الشيخ املفيـد أهنـا   ، )٣()u(زوجة اإلمام الصادق، )u(علي بن أبي طالب

فيما ذكرت مصادر أخرى أن أم إمساعيل ، )٤(أجنبت له إمساعيل وعبد ا وأم فروة
ــين اإلمــام جعفــر الصــادق  إمساعيــل وعبــد ا و ــروة ب هــي فاطمــة بنــت  ) u(أم ف

وهـي مـن أبنـاء القـرن     ، )٥()u(بن احلسن بـن علـي بـن أبـي طالـب     ااحلسني األثرم 
ووفـاة أبوهـا   ، هــ ١٤٨كانـت سـنة   ) u(الثاني اهلجري ألن وفاة اإلمام جعفر الصادق

 . )٦(هـ١٥٧بن علي زين العابدين كانت سنة ااحلسني األصغر 
 هــا أموأمu( ،(بــن علــي بــن أبــي طالــب  الســبط ســني احلنــت ب فاطمــة-٨٥٥

 بـن كعـب بـن سـعد بـن تـيم       إسحاق بنت طلحة بن عبيد ا بـن عثمـان بـن عمـرو    
أبــي  بــن علــي بــن الســبط ســن احلبــن املثنــى ســن احلهــا بــن عماتزوجهــا ، القرشــية
إحـدى بناتـه   ) u(ه احلسـني خطـب إىل عمـ  وقد قيل إنـه عنـدما   ،  )٧()u(طالب
 ولكـن  ، "يـا ابـن أخـي اخـرت أيهمـا شـئت      ": لـه فاطمة وسـكينة وقـال   ابنته  يهأبرز إل

ه اإلمام فقال  احلسن استحى وسكت احلسنيعم)u( :"     قـد زوجتـك فاطمـة فإهنـا
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يأشبه الناس  عليـه وآلـه    فاطمة بنت بأم صـلى ا غـري أن أبـا نصـر    ، )١("رسول ا
قـال لـه   فعنـدما  ، )٢(هبنـت عمـ   فاطمـة هو الذي اختـار   املثنى احلسن أن ذكرالبخاري 

ه  احلسنيعم) u ( :"أخي لقـد انتظـرت هـذا منـك انطلـق معـي فخـرج بـه          يا بن
فاطمــة وسـكينة فقـال اخــرت فاختـار فاطمــة     حتـى أدخلـه منزلــه ثـم أخـرج إليــه بنتيـه     

فيهـا اإلمـام    دوذكر البيهقي أن هذا الزواج مت   السنة اليت استشه، )٣("فزوجه إياها
بنـت   تـزوج أيضـاً   املثنـى  احلسنوذكر ابن حزم أن ، هـ٦١أي سنة ، )٤()u(احلسني

بـن علـى   األطـرف  وبنـت عمـر   ، املعروف بابن احلنفيـة حممد بن على بن أبى طالب 
يه، )u(بن أبى طالبا هما ، عمد بـن علـ    ، ليلة واحدة  وضم وقـال حممـبـن   ي

ات أعمامــه  فــاجتمع عنــده بنــ   ، "علينــا منــهما   هــو أعــز  ": عنــه ) u(أبــى طالــب 
ــث وحســن، الغمــر وإبــراهيم، احملــض عبــد افاطمــة ولــدت لــه و، )٥(الثالثــة ، املثل
عنـدما رآه  بن احلسن  املثنى لحسنل قالمنصور بن ريان الفزاري وقيل إن ، )٦(وزينب

ي نعـم تزوجـت بنـت عمـ    : ؟ قـال أهـال لعلـك أحـدثت بعـدي    " :بعد حني مـن الزمـان  
 أضـوت علمت أن األرحـام إذا التقـت    أما، تبئس ما صنع: فقال، احلسني بن علي

، قـال فأرنيـه  ، فإن ا قد رزقين منـها ولـداً  : تتزوج من العرب قال أنلك  كان ينبغي
أجنبـت هـذا وا الليـث عـاد ومعـدو      : ر بـه وقـال  إليـه عبـد ا بـن احلسـن فسـ      فأخرج
 ليـه احلسـن بـن   فـأخرج إ ، فأرنيـه : قـال . آخـر  فإن ا قد رزقـين منـها ولـداً   : قال، عليه

 فان ا رزقين منها: قال، أجنبت وا وهو دون األول: ر به وقالفس بن احلسن احلسن
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  . )١("بعد هذا ال تعد إليها: فأراه إبراهيم بن احلسن بن احلسن فقال، فأرنيه: قال، ثالثاً
وضـربت  ، وله مـن العمـر مخـس وثالثـون سـنة     عنها احلسن املثنى  وتو  زوجها

وكانـت فاطمـة   ، وكانت تقوم الليل وتصوم النهار، قربه فسطاطاً ملدة سنةفاطمة على 
: فلما كان على رأس سـنة مـن وفـاة زوجهـا قالـت ملواليهـا      ، )٢(تشبه احلور من مجاهلا

هـل  : فلما أظلـم الليـل مسعـت قـائال يقـول     ، إذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط"
  . )٣("بوابل يئسوا فانقل: وجدوا من فقدوا؟ فأجابه آخر

املطـرف  ويقال لـه  ) t(عثمان بن عفاناخلليفة عبد ا بن عمرو بن  ثم تزوجها
وذكر ابن الطقطقي أهنا رفضته   بادي األمـر ولكـن أمهـا أم إسـحاق     ، )٤(من حسنه

فقامـت  ، بنت طلحة أحلت عليها وحلفت أن تقف حتت الشمس احلارقة حتى توافق
زوجها إياه ابنـها عبـد   و، )٥(وافقت على الزواج ساعتني من النهار حتت الشمس وهلذا

، وهو الديباج مسي بـذلك جلمالـه   وحممداً، بأمرها فولدت له القاسم ا بن حسن
بـن مــروان  يزيـد بــن عبـد امللــك   وبعــده خطبـها أيــام اخلليفـة   ، )٦(مــات عنـها ثـم   ورقيـة 
، تهلكنــها رفضــ عبــد الــرمحن بــن الضــحاك بــن قــيس الفهــري  )ـهــ ١٠٥ -١٠١(األمــوي

فشكته إىل ، فهددها إن مل تفعل أن جيلد اكرب ولدها عبد ا بن احلسن بتهمة اخلمر
قد وليتك املدينة فاغرم ابن ": يزيد بن عبد امللك الذي كتب إىل عامله على الطائف

  . )٧("الضحاك أربعني إلف وعذبه حتى امسع صوته وانأ على فراشي
ــام مــع  كانــت ممــن حضــرن وفاطمــة  وشــهدت ، إىل كــربالء) u(احلســنياإلم

تلك امللحمة اليت مل يشهد هلا التـاريخ   ملحمة الطف بكل فصوهلا الدامية واألليمة 
فاطمة بنت احلسني ثم بكى، مثيال من اجلند أخذ حلي فقالت له، فروي أن رجال :
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أخـاف  : قال، فدعه: قالت، وال أبكيأأسلب بنت رسول ا: ملَ تبكي؟ فقال"
قـد دفـع إىل    )u(أن احلسـني  )u(روي عـن اإلمـام البـاقر   و ،)١(!"أن يأخذه غـريي 

زيـــن العابـــدين اإلمـــام أخيهـــا وأمرهـــا أن تســـلّمها إىل ، ابنتـــه فاطمـــة كتابـــاً ووصـــية
قال ، "ثم صار وا ذلك الكتاب إلينا": قال، ألنه كان منشغال مبرضه، )u(علي
يـه وا مـا حيتـاج إليـه ولـد      ف": ما   الكتاب جعلـين ا فـداك ؟ قـال   : قلت: الراوي
بعد انتهاء معركة الطف سـاق ابـن   ، )٢(..".منذ خلق ا آدم إىل أن تفنى الدنيا، آدم

يتفرجـون علـى حرائـر بيـت      وخـرج أهلـها   ، إىل الكوفـة ) u(سعد ضـعن احلسـني  
لكـن أهـل   ، وودائع خري األنبياء   مشـهد حيـرك ضـمري كـل غيـور وشـريف      ، الرسالة

وغفت ضمائرهم فكانوا حباجـة إىل هـزة عنيفـة تـوقظهم     ، دت مشاعرهمالكوفة قد تبلّ
بنــات علــي  وكانــت تلــك اهلــزة علــى يــد عقائــل البيــت اهلــامشي   ، مــن نــوم الــذل

ا بعد يـا  ": إمامهم وخطبت فيهم قائله حيث وقفت فاطمة) عليهما السالم(وفاطمة أم
ا أهل بيت ، يا أهل املكر والغدر واخليالء، أهل الكوفة وابـتالكم  ، ابتالنا ا بكـم إنّ

يبـة علمـه   ، وفهمـه لـدينا  ، وجعـل علمـه عنـدنا   ، فجعـل بالءنـا حسـناً   ، بنا فـنحن ع ،
تـه علـى األرض   بـالده لعبـاده    ، ووعاء فهمه وحكمته بكرامتـه  ، وحج أكرمنـا ا ،
ه حممد  عليه وآله وسلم -وفضّلنا بنبي صلى ا- تفضيال ن خلق اعلى كثري مم ،

رمتونافكذّ نـا أوالد تـرك أو كابـل    وأموالنـا هنبـاً   ، ورأيتم قتالنا حـالالً ، بتمونا وكفّ ، كأنّ
م   وسيوفكم تقطر من دمانـا أهـل البيـت   ، كما قتلتم جدنا باألمس ت  ، حلقـد متقـدقـر

، ومكـراً مكـرمت وا خـري املـاكرين    ، وفرحت قلوبكم افرتاء علـى ا ، لذلك عيونكم
، ونالـت أيـديكم مـن أموالنـا    ، اجلذل مبا أصبتم مـن دمائنـا   فال تدعونّكم أنفسكم إىل

ن قبـل أن نربأهـا إن      فإن ما أصابنا من املصائب اجلليلة والرزايا العظيمة  كتـاب مـ  
وا ال حيـب  ، ذلك على ا يسري لكيال تأسوا على ما فـاتكم وال تفرحـوا مبـا آتـاكم    
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واجهته فاطمة بكل جـرأة حيـث    بن معاويةو  جملس يزيد ، )١("كلّ خمتال فخور
  . )٢("يا يزيد بنات رسول ا سبايا؟": صرخت فيه قائلة

وكانت راوية من راويات احلديث روت عن جدهتا فاطمـة الزهـراء عليهـا السـالم     
تها زينب بنت علي وبالل املؤذن وعبد ا بن عباس وعن أبيها وعم وأمساء ، مرسال

: منـها ، )٣(روى هلا أبـو داود والرتمـذي وابـن ماجـة    و، بنت عميس وعائشة أم املؤمنني
، )٤("للسـائل حـق وإن جـاء علـى فـرس     : "أنه قالأهنا روت عن أبيها عن النيب

ه فاطمة بنـت احلسـني عـن عبـد      بن عمرو بن عثمان عن أم وعن حممد بن عبد ا
  .)٥("املُجذَّمنيال تُدميوا النظر إىل "أنه قال  ا بن العباس عن النيب

  وذلـك  ، )٧(عامـاً  وقد قاربت التسعني )٦(خالفة هشام بن عبد امللك وتوفيت  
  زقـاق يعـرف بزقـاق فاطمـة     ) الدرب األمحر (ـودفنت ب، )مصر(هـ بـ١١٠سنة حدود 

ة   مسجد جليل عـن   وذكـر العقيقـي  ، )٨(ومقامهـا عظـيم وعليـه املهابـة واجلـالل      النبوي
تها زينب بنـت علـي عنـدما أمـر     : قال ئهاسبب هجرهتا إىل مصر مع بعض أبنا إن عم

يزيد بن معاوية إخراجها من املدينة إىل أي بلد تشـاء اختـارت مصـر وخرجـت معهـا      
وذكر ابن بطوطة أنه  ،)٩("فاطمة بنت احلسني عليها السالم وبقيت هناك حتى وفاهتا
لـوط  تربـة  مـن  بةومبقر": إثناء رحلته زار قربها   مدينة اخلليل بفلسطني ووصفه قائال 

 دار إال جيـاوره  وال لسـواه  لـيس  وإشـراق  نـور  لـه  مرتفـع  تـل  علـى  وهـو ، اليقني مسجد
                                                

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 صـلد  حجـر    مـنخفض  موضع بابه من مبقربة، املسجد و ، قيمه يسكنها، واحدة
   سـجد  إبـراهيم  نإ: ويقـال ، واحـداً  مصـلياً  إال يسـع  ال حمـراب  صورة فيه هيئ قد

   وسـاخ ، سجوده موضع فتحرك، لوط قوم هالك عند تعاىل  شكرا املوضع ذلك
 بـن  احلسـني  بنـت  فاطمـة  قـرب  فيهـا ، مغـارة  املسـجد  هـذا  مـن  وبـالقرب ، قليال األرض
 مكتـوب  أحـدمها    الرخام من لوحان وأسفله القرب وبأعلى، -السالم عليهما-علي

، أوبـر  أذر مـا  ولـه ، والبقـاء  العـزة  لـه ، الـرحيم  الـرمحن  ا بسـم : بـديع  خبط منقوش
 بنت فاطمة سلمة أم قرب هذا، حسنة أسوة ا رسول و ، الفناء كتب خلقه وعلى

 ســهل أبـي  بـن  حممــد صـنعه : منقـوش  اآلخـر  اللــوح و ، عنـه  ا رضـي ، احلسـني 
  :األبيات هذه   ذلك وحتت، مبصر النقاش

  
  

    
   

 
   

   
 

   
  ــم ــافرت ثـ ــذه مـــن سـ ــة هـ ــدس إىل املدينـ ــة العقيقـــي ، )١(.. ".القـ ــدو أن روايـ  ويبـ

عن آبائه من آل البيت  هي الراجحة لقربه من األحداث وألنه يروي ذلك) هـ٢٧٧ت(
  . عليهم السالم

بـن القاسـم بـن     ينبن حممد البطحـا  ي الشديداحلسني بن علفاطمة بنت -٨٥٦
مل تـذكر  ، )٢()u(بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي طالـب    ألبلجا احلسن بن زيد

كـان عمهــا احلسـن األطـروش بـن علـي بـن حممــد       ، املصـادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا     
فهـي مـن أبنـاء    ، )٣(هــ ٣٠٤هــ وتـو  هبـا سـنة     ٣٠٢على طربسـتان سـنة  البطحاني تغلب 

 . القرن الرابع اهلجري
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جعفر امللك بن حممد بـن عبـد ا بـن     بنفاطمة بنت احلسني بن عقيل -٨٥٧
مل تشر املصادر الـيت بـني   ، )١()u(علي بن أبي طالببن  األطرفحممد بن عمر 
ــك نقيــب   كــان ابــن عــم أبيهــا أمحــد  ، أيــدينا إىل حاهلــا بــن إســحاق بــن جعفــر املل

فـالراجح أهنـا كانـت مـن     ، )هـ٣٧٢-٣٦٤()٢(الطالبيني ببغداد أيام عضد الدولة البويهي
  . أبناء القرن الرابع اهلجري

فاطمة بنت احلسني أبي السرايا وقيل امسه احلسن بن حممـد بـن أمحـد    -٨٥٨
 األشـرت بـن   بن حممـد النقيـب بـن احلسـن األعـور بـن حممـد الكـابلي بـن عبـد ا          ا

حممد النفس الزكية بن عبد ا بن احلسن املثنى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن       
خـرج أبوهـا سـنة    ، مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    ، )٣()u(أبي طالب

فهـي مـن أبنـاء رأس املائـة     ، )٤(هــ ٢٠٠هـ أيام اخلليفة املـأمون العباسـي ثـم قتـل سـنة     ١٩٩
 . اهلجرية الثانية

بـن   فاطمة بنت احلسني بن حممد بن سليمان بـن داود بـن احلسـن املثنـى    -٨٥٩
بن إبراهيم تزوجها احلسني بن القاسم ، )u(احلسن السبط بن علي بن أبي طالب

حييـى  وأجنبـت لـه   ، بن إمساعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بـن احلسـن املثنـى    الرسي
، هــ ٢٤٥ولد باملدينـة سـنة   ، الفقه   جامعاً صنف كتاباً، اهلادي العابد األمري بصعدة

وله ،   حياة أبيه العباسي املعتضد اخلليفة   أيام )٥(هـ٢٨٠بصعدة اليمن سنة  وخرج
فهـي مـن أبنـاء    ، )٦(العلـم وعبـد ا   ، حني ظهر مخس وثالثون سـنة من العمر وله 

 . القرن الثالث اهلجري
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ادق بـن  فاطمة بنت احلسني بن حممد بـن علـي العريضـي بـن جعفـر الصـ      -٨٦٠
ــبط بـــن علـــي بـــن أبـــي       ــني السـ ــاقر بـــن زيـــن العابـــدين علـــي بـــن احلسـ حممـــد البـ

كـان  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )١(من أهل أصفهان، )u(طالب
فـالراجح  ، )٢(هــ ٣٣٩ابن عمها حييى بن حييى بن حممد بن علي العريضي تو  سنة 

 .أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري
بـن القاسـم    ينبن حممد البطحـا طمة بنت احلسني بن حممد بن هارون فا-٨٦١

كـان  ، )٣()u(بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي طالـب    ألبلجابن احلسن بن زيد ا
املتـوفى سـنة    )٤()u(جـدها حممـد البطحـاني مـن أصـحاب اإلمـام جعفـر الصـادق        

  . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(هـ١٤٨
بـن   بـن زيـد الشـهيد    ذي الدمعـة  مة بنت احلسني بن حييى بن احلسـني فاط-٨٦٢

 )٦(علي بن حممـد احلمـاني  تزوجها ، )u(علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب
ولـه منـها   ، )u(بن اإلمام زين العابدين علـي  جعفر بن حممد بن زيد الشهيدبن ا

كـان ابـن عمهـا    ، هلـا مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حا    ، )٧(ولد هو زيد الشاعر
حييى بن عمر بن حييى بن عمر بن حييى بن زيد الشهيد خـرج بالكوفـة أيـام اخلليفـة     

كما أن جدها احلسني ذي الدمعة تو  ، )٨(وقتل هناك) هـ٢٥٢-٢٤٨(املستعني العباسي
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٩(هـ١٩٠  حدود سنة

بـن زيـد   ذي الدمعـة  بـن احلسـني    ن حييـى بـن حييـى   فاطمة بنت احلسـني بـ  -٨٦٣
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تزوجهـا أمحـد الناسـك    ، )u(بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب الشهيد
ابن  ب امللقـب حييـى   بـن احلسـني ذي الدمعـة وأجنبـت لـه       طاهر بن حييى بن حييىبن ا

هـا إبـراهيم   كان ابنا عم، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل تاريخ وفاهتا، )١(السوادية
وحممد ابنا العباس بن حييى ين حييى بن احلسني ذي الدمعـة قـد أسـرمها القرامطـة     

فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن      ، )٢(هــ ٣٣٩ثم أطلقوا سـراح إبـراهيم سـنة    ،   الكوفة
 . الرابع اهلجري

فاطمة بنت محزة السماك بن أمحد احملدث بن عبد ا بن حممد األكرب -٨٦٤
مـن أهـل مسـاك    ، )٣(وأمها أم ولـد ، )u(رف بن علي بن أبي طالببن عمر األطا

كان أبوهـا مـن أصـحاب    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، من بالد الشام
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء رأس     ، )٥(هــ ١٨٣املتـوفى سـنة    )٤()u(اإلمام موسى الكاظم
 . املائة اهلجرية الثانية

بـن   امللتـاني بـن حممـد بـن عبـد ا      ر امللـك جعفـ  فاطمة بنـت محـزة بـن   -٨٦٥
مل تشر املصادر اليت بني ، )٦()u(بن علي بن أبي طالب اإلطرافحممد بن عمر 
كان ابن عمها أمحد بن إسحاق بن جعفر امللـك نقيـب الطـالبيني    ، أيدينا إىل حاهلا

ء القرن فالراجح أهنا كانت من أبنا، )هـ٣٧٢-٣٦٤()٧(ببغداد أيام عضد الدولة البويهي
 .الرابع اهلجري

بن إبراهيم بـن علـي    فاطمة بنت محزة بن أبي الطيب بن حممد الصو -٨٦٦
  بــن حممــد األكـــرب بــن عمـــر األطــرف بــن علـــي بــن أبـــي        الطبيــب بــن عبيـــد ا

                                                
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

كانت ضـريرة حتفـظ القـرآن وهـي معاصـرة للعمـري       ، من أهل البصرة، )u(طالب
فلعلها كانت مـن أبنـاء النصـف    ، )١(قبلههـ للهجرة وتوفيت ٤٥٩املتوفى   حدود سنة 

  . األول من القرن اخلامس اهلجري
علــي بــن زيــن العابــدين ســني بــن احلمحــزة بــن عبــد ا بــن فاطمـة بنــت  -٨٦٧
بـن  بنـت حممـد البـاقر    وأمهـا زينـب   ، )u(بن علي بن أبـي طالـب  السبط احلسني 

حممد الباقر تـو  سـنة   وكان جدها المها اإلمام   ،)٢()u(علياإلمام زين العابدين 
 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٣(هـ١١٤

ســني احلبــن األعــرج ا  يــدبــن عب خمــتلس الوصــية محــزةفاطمــة بنــت -٨٦٨
، )٤()u(بن علـي بـن أبـي طالـب    السبط علي بن احلسني زين العابدين بن األصغر 

أصحاب األصغر من  كانت جدها احلسني، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
فالراجح أهنا من ، )٦(هـ١٤٨الذي كانت وفاته   سنة ، )٥()u(الصادقاإلمام جعفر 

 . من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية
فاطمة بنت محزة بن علي بن احملسن بن حممد األكرب بن أمحد السكني -٨٦٩

السـبط بـن    بن احلسني زين العابدين بن علي )٧(بن جعفر بن حممد بن زيد الشهيدا
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، من أهل بغداد، )٨()u(علي بن أبي طالب

كــان ابــن عــم جـدها محــزة األكــرب بــن حممـد بــن أمحــد الســكني معاصــراً    ، حاهلـا 
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 . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، هـ٣٢٩املتوفى سنة  )١(للشيخ الكليين
ن احلسني األكرب بـن حممـد األكـرب    فاطمة بنت محزة بن حممد األصغر ب-٨٧٠

زيـن   الشـهيد بـن علـي    )٢(بن احلسن الفقيه بن حييى بن احلسني ذي الدمعـة بـن زيـد   ا
مل ، مـن أهـل بغـداد   ، )٣()u(بن احلسني السبط بن علـي بـن أبـي طالـب     العابدين

زيـد بـن علـي بـن     كان ابن عمها حممد بـن  ، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
صـديقاً للنسـابة   زيـد الشـهيد    بـن  ذي الدمعـة  حلسني بن حييى بن احلسنيحممد بن ا

كمـا أن جـدها احلسـن الفقيـه الزاهـد تـو        ، هــ ٤٥٩املتوفى   حدود سـنة   )٤(للعمري
 . رابعةفالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية ال، )٥(هـ٢٦٧سنة 

بن عبد ا إبراهيم  بن عبد ا بن احلسن بن إبراهيمداود بن  فاطمة بنت-٨٧١
مل تشر ، )٦()u(بن علي بن أبي طالبالسبط بن احلسن املثنى بن احلسن احملض 

وذكر أبو الفرج األصفهاني أن اثنني من أبناء داود ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
، )٧(بن إبراهيم احلسـين قتلـهم إدريـس بـن موسـى بـن عبـد ا بـن موسـى احلسـين          ا

وهـذا يعـين أهنـا    ، )٨(هـ أيام اخلليفة املستعني العباسي٢٥٠خري   سنة وكان خروج األ
 .من أبناء القرن الثالث اهلجري

زيد البكـاء بـن أمحـد املخلـع بـن احلسـني تـرنح بـن علـي بـن           فاطمة بنت -٨٧٢
علــي بـن احلســني   بـن علــي بـن علــي بـن زيــن العابـدين     األفطــساحلسـن بــن احلسـن   
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طالـب بـن البكـاء حيـاً سـنة       اكان أخوها أبـ  ،)١()u(السبط بن علي بن أبي طالب
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن اخلامس اهلجري، )٢(هـ٤٢٣

بن عيسى بن حممـد  النقيب فاطمة بنت زيد بن أمحد بن داود بن علي -٨٧٣
بـن علـي بـن أبـي      بـن احلسـن اتبـى   األبلج القاسم بن احلسن بن زيد  بن البطحاني
أمحد بن القاسم بن جعفر بن أمحد بن تزوجها  ،من أهل طربستان، )u(طالب

علــي املســتعني بــا وأجنبــت لــه ، عبيــد ا بــن حممــد بــن عبــد الــرمحن الشــجري 
ها علي النقيب صاحب حبس كان جد، مل تشر املصادر إىل تاريخ وفاهتا ،)٣(وحممد

 ،)٥(هــ ٣١٦والـذي قتـل سـنة    )٤(الداعي الصغري احلسن بن القاسـم العلـوي   طربسـتان   
 . فلعلها كانت من أبناء النصف الثاني من القرن الرابع اهلجري

فاطمة بنت زيد بن أمحد بن حممد بن احلسن بـن علـي بـن حممـد بـن      -٨٧٤
علي بن علي بن احلسن األفطس بن علي األصغر بن زين العابدين علي بـن احلسـني   

ابـن   مل يـذكر ، )٦(أمهـا خدجيـة بنـت التـاجر    ، )u(السبط بن علي بـن أبـي طالـب   
فهم من كالمه أن أباهـا كـان قريـب العهـد بـه     ، طباطبا حاهلا فـإن صـح ذلـك   ، )٧(وي ،

  . فالراجح أهنا من أبناء القرن اخلامس اهلجري
بــن زيــد  ذي الدمعــة بــن احلســني بــن احلســنياألطــروش زيــد فاطمــة بنــت -٨٧٥
، )٨()u(بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علـي بـن أبـي طالـب     الشهيد

قُتل أبوها زيد بن احلسني بن احلسني ذي ،  تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلامل
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فهي من ، )هـ٢٩٥ – ٢٨٩()٢(العباسي املكتفىاخلليفة أيام  )١(الدمعة على يد القرامطة
  . أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة

علـي  بـن   بن زيـد الشـهيد  ذي الدمعة  زيد بن علي بن احلسنيفاطمة بنت -٨٧٦
مل تشـر املصـادر   ، )٣()u(بـن أبـي طالـب   السبط بن علـي  بن احلسني زين العابدين 

كـان أبوهـا زيـد بـن علـي بـن ذي الدمعـة مـن أصـحاب          ، الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    
فهـي مـن أبنـاء القـرن الثالـث      ، )٥(هــ ٢٥٤املتوفى سنة )٤(اهلادي علي أبي احلسن اإلمام

 .اهلجري
بن علي بن عبد الرمحن الشجري بن القاسـم  زيد بن عيسى فاطمة بنت -٨٧٧

تزوجهـا  ، )u(سبط بن علي بن أبي طالـب بن احلسن الاألبلج بن زيد  بن احلسنا
 إبـراهيم الغمـر بـن احلسـن املثنـى      إبراهيم طباطبا بن إمساعيل الديباج بـن  أمحد بن

ل   أو طباطبـا  حممـد بـن إبـراهيم   وتو  أخو زوجها ، )٦(وإبراهيم حممداًوأجنبت له 
 ..فهي من أبناء النصف األول من القرن الثالث اهلجري ،)٧(هـ١٩٩ليلة من رجب سنة 

ذي الدمعـة   )٨(فاطمة بنت زيد بن عيسى مؤمت األشبال بن زيد بن احلسـني -٨٧٨
، )u(بن زيد بن زين العابدين علي بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب        ا

بن احلسن األمري بن زيد األبلج بن  )٩(تزوجها عبد ا بن أمحد بن عبد ا بن علي
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وأجنبت له حممد الـذي عـاش     ، )u(بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
وهي من أبناء القـرن الثالـث اهلجـري ألن عمهـا أمحـد املختفـي بـن        ، )١(منطقة أهبر

 .)٢(هـ٢٤٠عيسى تو  سنة 
ا بن سباط بنت فاطمة-٨٧٩  بـن  منـي  يأبـ  بن عاطف بن حممد بن وثري بن عنقً

بن إدريـس بـن مطـاعن بـن عبـد الكـريم بـن موسـى بـن           قتادة بن علي بن سعيد أبي
ه   ه بن أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبد اللـَّ احملـض  عيسى بن سليمان بن عبد اللَّ

بط بن علي بـن أبـي طالـب    املثنى بن حسنا بن احلسن الس)u (   الشـريف أمـري أم
تو  زوجها الشـريف حممـد بركـات أمـري     ، تمكة حسن بن أبي منا حممد بن بركا

هــ  ٩٣١حسن بن أبي منا حممد الذي ولـد سـنة   هـ فخلفه ابنه الشريف ٩٦٢مكة سنة 
   . فهي من أبناء القرن احلادي عشر اهلجري، )٣(هـ١٠١٠وتو  سنة 
 بن إبراهيم  )٤(بن عبد ا بن احلسن األزرق فاطمة بنت سليمان بن إبراهيم-٨٨٠

بـن علـي بـن    السـبط   بـن احلسـن  املثنى بن عبد ا احملض بن احلسن  قتيل بامخرى
كـان جـدها احلسـن    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٥()u(أبي طالب

، )٦()هــ ١٦٩-١٥٨(بن إبـراهيم بـن عبـد ا احملـض معاصـراً للخليفـة املهـدي العباسـي        ا
  . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري

فاطمة بنت سليمان بن عبد ا بن احلسن بـن علـي العريضـي بـن جعفـر      -٨٨١
الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي     
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مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، )١(وأمها أم ولد من أهل املدينة، )u(طالب
ن القرن الرابع اهلجري ألن ابن عمهـا  والراجح أهنا من أبناء النصف األول م، حاهلا

    . )٢(هـ٣٣٩حييى بن حييى بن حممد بن علي العريضي تو  سنة 
فاطمة بنت سليمان بن علي بن داود بن حممـد الرببـري بـن سـليمان بـن      -٨٨٢

وأمهـا أمu( ،  (داود بن احلسن املثنى بن احلسن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      
فهـي مدنيـة   ، )٣(دينة إىل الكوفة وبقـي فيهـا إىل أن تـو    وقد انتقل أبوها من امل، ولد

كـان جـدها حممـد الرببـري بـن      ، ومل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، كوفية
فلعلها من أبناء القـرن  ، هـ٢٠٠أيام املأمون العباسي سنة )٤(سليمان خرج مع أبي السريا

  . الرابع اهلجري
 عفر امللك امللتاني بن حممد بـن عبـد ا  جفاطمة بنت عبد الرمحن بن -٨٨٣

مل تشر املصادر اليت ، )٥()u(بن علي بن أبي طالب اإلطرافبن حممد بن عمر ا
ولكن فخر الـدين الـرازي أشـار إىل أن أم جـدها جعفـر امللـك       ، بني أيدينا إىل حاهلا

ا كمـا أن ابـن عمهـ   ، )٧(هــ ١٨٣املتـوفى سـنة   )٦(هـي زينـب بنـت اإلمـام موسـى الكـاظم      
 )٨(أمحد بن إسحاق بن جعفر امللك نقيب الطالبيني ببغداد أيام عضد الدولة البويهي

 .وعليه فلراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )هـ٣٧٢-٣٦٤(
بـن  الـرئيس الفقيـه باملدينـة    فاطمة الصغرى بنت عبد الرمحن بـن القاسـم   -٨٨٤

ن احلسن السبط بن علي بـن  ب ألبلجاحممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 
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كان ابن عمها طاهر ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )١()u(أبي طالب
الذي ظهـر بالبصـرة    )٢(بن أمحد بن القاسم بن حممد البطحاني قتله صاحب الزنجا

 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٣()هـ٢٦٩ -٢٥٥(للمدة
بـن  الـرئيس الفقيـه باملدينـة    نـت عبـد الـرمحن بـن القاسـم      فاطمة الكربى ب-٨٨٥

بن احلسن السبط بن علي بـن   ألبلجاحممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 
كان ابن عمها طاهر ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٤()u(أبي طالب

ذي ظهـر  الـ  )٥(بن أمحد بن القاسم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج      اطاهر 
 ا من أبناء القرن الثالث اهلجري فالراجح أهن، )٦()هـ٢٦٩ -٢٥٥(بالبصرة للمدة

عبد اللطيف بن أبي السرور حممد بن عبد الرمحن بـن أبـي   بنت فاطمة -٨٨٦
 بـن  ا عبـد  بـن اخلري حممد بن أبي عبد ا حممد بن حممـد بـن عبـد الـرمحن     

 بـن  احلسن بن إدريس بن ا عبد بن علي بن إبراهيم بن ميمون بن محزة بن علي
حبشية ها وأم، ةاملكي ةالفاسي ةاحلسني، )u(طالب أبي بن علي بن السبط احلسن
وأجـاز هلـا   سـنة    ، مبكـة  هـ٨٤٥  مجادى األوىل سنةفاطمة ولدت ، كوكبتدعى 

ــدر بــن فرحــون وغريمهــا مــن املدينــة      ــدها احملــب املطــري والب   احملــرم  توفيــتو، مول
  . )٧(كةمب هـ٨٧٧سنة

فاطمة بنـت عبـد ا بـن إبـراهيم بـن احلسـني بـن علـي زيـن العابـدين بـن            -٨٨٧
وقيل امسها حبيبة وتكنى بـأم خالـد   ، )u(احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
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فيمـا ذكـر   ، )٢(االسـتفتاح  دعـاء صـاحبة  وهي ، بن احلسن املثنى )١(وبأم داود، الرببرية
وذهــب إىل ذلــك أيضــاً ابــن  ، )٣(ثنــى هــي أم ولــدالــزبريي أن أم داوود بــن احلســن امل

بربريـة  وهـي   )٥(امسها حبيبـة و، )٤("خالد الرببرية ولد تدعا أم ه أمأم": طاووس بقوله
 دعاء أمبـ  واملعـروف  وهي صاحبة دعاء يوم النصف من رجب، )٦(وقيل روميةاألصل 
داود امسهــا  ن أموحيتمــل أن تكــو": وقــد مجــع األمــني بــني الــروايتني بقولــه ، )٧(داود

خالد فاطمة وأم أعلـم   الرببرية حاضنته ومرضعته فتكون أم ٨("ه مـن الرضـاعة وا( ،
ولعل هذا االحتمال مبين على رواية ذكرهتا بعض املصـادر وهـي منقولـة علـى لسـان      

املنصــور  اخلليفــة حــبسوتــدور حــول إبــراهيم بــن احلســني  فاطمــة بنــت عبــد ا بــن
ــها داود لعباســيا ــر   تفاســتنجد، ألبن ــادقباإلمــام جعف الص)u( ،ــافعلَّم الــدعاء  ه

الــذي ختلــص مــن الســجن بفضــل هــذا      االســتفتاح   نصــف رجــب لنجــاة ابنــها     
ولكــن ال ميكــن الركــود هلــذا االحتمـال الن الــزبريي عــد زوجــات احلســن   ، )٩(الـدعاء 

 ،وفاطمـة بنـت احلسـني السـبط بـن علـي      ، هن رملة بنت عمرو بـن نفيـل  : املثنى قال
وأضــاف ابــن حــزم بنــت  ، )١٠("والثالثــة أم ولــد ومل يــذكر امسهــا وهــي أم ابنــه داوود 

وبنت عمها عمر بن علي بـن  ، )u(بن علي بن أبي طالب) ابن احلنفية  (حممد
د بـن احلنفيـة علـى          ) u(أبي طالب ه حممـ هما   ليلـة واحـدة وعلـق عمـوقد ضـم
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علينا منهما": ذلك قائال آخر فإن لإلمام علـي زيـن العابـدين     من جانب، )١("هو أعز
والثــاني ، )٢(األول يلقـب بــاألكرب ولــيس لــه عقــب ، ولـدان يــدعى كــل منــهما احلســني 

 امللقب باألصغر الذي يقال أنه جد فاطمة اختلف   إعقابـه فـالبعض يقـول لـه مثانيـة     
ــنني  ــد ا   مــن الب ــد ا وعبي ــاَ وحممــداً وحســيناً ، هــم عب ، وحييــى وســليمان ، وعلي

بينمـا الـبعض اآلخـر    ، )٤(وابن حزم جعلهم سبعة إذ اسـقط منـهم حييـى   ، )٣(براهيموإ
، وعلــي، وســليمان، وعبــد ا العقيقـي ، عبيــد ا األعـرج عـدهم خبمســة فقـط هــم   

وممــا صــعب األمــر أكثــر وجــود شــخص ذكــره ابــن حــزم ضــمن أعقــاب   ، )٥(واحلســن
ه      بـن احلسـني بـن   ااحلسني األصغر وهـو عبـد ا بـن إبـراهيم      علـي زيـن العابـدين وأمـ

وهي معاصرة لإلمام ، )٦(بريكة بنت عبد ا بن حممد بن املنذر بن الزبري بن العوام
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٧(هـ١٤٨املتوفى سنة) u(جعفر الصادق

٨٨٨- املثنى بن احلسن الغمر بن إسحاق بن إبراهيم اجلدى فاطمة بنت عبد ا
 عبد ا بن العبـاس  وكانت حتت، )u(بن علي بن أبي طالبسبط ال بن احلسنا
الـذي  و، )u(بـن أبـي طالـب    بـن علـي  السـقا  بن عبيد ا بن العبـاس   بن احلسنا

تـو      النـاس علـى أهنـم مل يـروا   زمانـه مثلـه       مجـع أ، كان لسان آل أبـي طالـب  
عبـد ا بـن    حييـى بـن  وأضاف العمري أهنا تزوجت مـن  ، )٨(خالفة املأمون العباسي

ولعلـها تزوجـت االثـنني    ، )٩()u(بـن علـي بـن أبـي طالـب      األطرفحممد بن عمر 
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كمـا أن زوجهـا عبـد ا    ، )١(هــ ١٤٥تو  جدها إبراهيم الغمـر سـنة   ،بعد وفاة أحدمها
فالراجح أهنا من أبناء ، )هـ٢١٨-١٩٨(بن العباس بن عبيد ا تو    خالفة املأمونا

 .القرن الثالث اهلجري
بن حممد الباقر بن على بن جعفر الصادق  )٢(فاطمة بنت عبد ا األفطح-٨٨٩

أمهـا عليـة بنـت    ، )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     السـبط  زين العابـدين بـن احلسـني    
العبـاس بـن عيسـى بـن     تزوجها ، )u(احلسني بن زيد بن اإلمام علي زين العابدين

الـذي   )٣(العباسـي  عبد املطلبموسى بن حممد بن علي بن عبد ا بن العباس بن 
جعفـر  اإلمـام  ثم خلف عليها علي بن إمساعيل بن ، )٤(ـ ه١٩٨للمأمون سنةمصر ويل 

 .فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٦(رقية وزيداً فولدت له، )٥()u(الصادق
بـن علـي بـن أبـي     ) ابـن احلنفيـة  (عبد ا بن جعفر بن حممـد فاطمة بنت -٨٩٠
قتـل جـدها جعفـر بـن     ، مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   ، )٧()u(طالب

فالراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن الثـاني      ، )٨(هـ٦٣حممد بن احلنفية   موقعة احلرة سنة
 .اهلجري
احلسـن  بـن  احملـض  بن عبد ا  إبراهيماحلسن بن فاطمة بنت عبد ا بن -٨٩١
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مل تشر املصادر الـيت بـني   ، )١()u(لببن احلسن السبط بن علي بن أبي طا املثنى
كان جدها احلسن بن إبراهيم بن عبد ا احملض طلبت له زوجتـه  ، أيدينا إىل حاهلا

فلعلـها كانـت مـن أبنـاء     ، )٢(فأعطاه إيـاه ) هـ١٦٩-١٥٨(أماناً من اخلليفة املهدي العباسي
  . النصف األول من القرن الثالث اهلجري

٨٩٢-بـن علـي   السـبط  بـن احلسـن   املثنى بن احلسن ض احمل فاطمة بنت عبد ا
هند بنت أبي عبيدة بن عبد ا بـن زمعـة بـن األسـود     وأمها ، )u(بن أبي طالبا
جعفـر عبــد ا بــن   وأبــوتزوجهـا  ، بـن املطلــب بـن أســد بـن عبــد العــزى بـن قصــي    ا
 وأم، وإبــراهيم، وحممــداً، ولــدت لــه جعفــراً  ، املثنــىســن احلبــن املثلــث ســن احل

وهي أخت حممد بـن عبـد ا ذو الـنفس الزكيـة الـذي ثـار علـى اخلليفـة          ،)٣(حسن
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، هـ١٤٥املنصور العباسي   املدينة وقتل سنة 

زيــن علــي بــن علــي بــن   األفطــساحلســن فاطمــة بنــت عبــد ا الشــهيد بــن  - ٨٩٣
مل تشـر املصـادر الـيت بـني      ،)٤()u(بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب العابدين

بعـث  و جعفـر بـن حييـى الربمكـي    قُتل أبوها عبـد ا الشـهيد علـى يـد     ، أيدينا إىل حاهلا
 .فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )هـ١٩٣- ١٧٠()٥(الرشيد إىل اخلليفة هارونبرأسه 
 .الثانية

دين علي زيـن العابـ  بن زيد بن ذي الدمعة احلسني فاطمة بنت عبد ا بن -٨٩٤
مل تشر املصادر اليت بني أيدينا ، )٦()u(بن علي بن أبي طالبالسبط سني احلبن ا

-١٥٨(احلسـني ذي الدمعـة معاصـراً للخليفـة املهـدي العباسـي       كان جدها، إىل حاهلا
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فالراجح أهنا من ، )٢(هـ١٩٠وقيل إنه تو    حدود سنة، )١(وتزوج ابنته ميمونة) هـ١٦٩
 .يأبناء القرن الثالث اهلجر

سـني  احلبن فاطمة بنت عبد ا بن احلسني األصغر بن علي زين العابدين -٨٩٥
أم عمرو بنت عمرو بن الزبري بن عمرو وأمها ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

بـن   ألبلـج اتزوجهـا إمساعيـل بـن احلسـن بـن زيـد       ، )٣(بن العـوام  بن عمرو بن الزبريا
تو  أبو زوجها ، )٤(بت له حممداًوأجن، )u(احلسن السبط بن علي بن أبي طالب

 كمـا أن أخـا  ، )٥(هـ وهو أول مـن لـبس السـواد مـن العلـويني     ١٦٨احلسن بن زيد سنة 
زوجها إسحاق بن احلسن بن زيد مصـاحباً للخليفـة الرشـيد العباسـي وعينـاً لـه علـى        

  . فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري ،)٦(العلويني
السبط بن علي بـن   بن احلسنيعلي زين العابدين عبد ا بن  فاطمة بنت-٨٩٦

ــني أيــدينا إىل حاهلــا  ، )٧()u(أبــي طالــب ــيت ب وهــي معاصــرة ، مل تشــر املصــادر ال
فهــي مــن أبنــاء القــرن الثــاني  ، )٨(هـــ١٤٨املتــوفى ســنة ) u(لإلمــام جعفــر الصــادق

 .اهلجري
٨٩٧- املطهر ب بنفاطمة بنت عبد ا كل على ابن ن حممد بن سليمان املتَو

حييى بن احلسني بن علي بن حممد بن محزة بن احلسن بن عبد الرمحن بن حييى 
بن عبد ا بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل بـن إبـراهيم بـن احلسـن     ا

غايـة     عاملـة فاضـلة   كانـت ، )u(املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
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ليه من العلوم،  مجيع اخلصالاجلمال والكمال بارعة   قرأت ، هلا معرفة مبا حتتاج إِ
ة     ، النكت ومجلة كافية   أصول الدين بيـر ي الع عض شـرح ابـن هيطـل فـبوكـان  ، و

حيح وورع شـحيح  آن غيبـاً    ، هلا ذكاء وفطنة خارقة مع دين صكانـت حتفـظ القُـرإِىل  و
ة التَّوبةس ام املتَ، ور ا اإلِم وجهتَزي  و انت تعارضه فـ وكل على ا حييى شرف الدين وكَ

امع األُصول وتشارك ة املشكالت هج مـن   عانت من املرض   آخـر عمرهـا  ، في معرفَ
لَـى   هــ ٨٩٥سنة  اب       ، هــ  ٩١٠إِ هـامر بـن عبـد الْو ان عـ لْطَ ملـا أَخـذ السـة صـنعاء    )١(و ينـدم

ام شرف الدين نقل زَوجته  امر بـن      صـنعاء إِىل  من فاطمةحاول اإلِم كوكبـان فَعلـم عـ
ن      منـع عـاب بـذلك و ي         إخراجهـا عبد الوهـ ين يرغبـه فـام شـرف الـد لَـى اإلِمـ وكتـب إِ

كون صـنعاء   ملـا علمـت   ، سـليـه     فاطمـة وا عـزم ع اب مــن    السـلطان  بِمـ هـامر عبـد الْو عـ
ام شرف الد إنزاهلا ال اإلِم ام املطهر خ ابن اإلِم ين من صنعاء ابتهلت ووالدها عبد ا

ى ا ليقبضها  لَ اء        عقيب فتوفيتإِ صـنع جِد الوشـلى بِ سـي محـى م ك ودفنـت فـ لـ ، ذَ
ا ام شرف الدين بقصيدة أَوهلَ ا اإلِم ورثاها زَوجه :  

 
  

   
  

 
   

   
 

   
   

 
   

  
 

   
   

 
   

  بن احلسن احملض عبد ا بن  عبد ا بن حممد بن سليمانفاطمة بنت -٨٩٨
مل تشر املصادر الـيت بـني   ، )٣()u(السبط بن علي بن أبي طالب بن احلسناملثنى 
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حممد بن سليمان مبوقعة فخ مـع احلسـني بـن علـي بـن      قتل جدها ، أيدينا إىل حاهلا
   . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )١(هـ١٦٩احلسن املثلث سنة 

فاطمة بنـت عبـد ا بـن حممـد األزرق بـن عبـد ا بـن داود بـن احلسـن          -٨٩٩
سـن  تزوجهـا احل ، مـن أهـل اسـرتاباد   ، )u(املثنى بن احلسن السبط بن أبي طالـب 

وأجنبـت لـه أبـو القاسـم     ، بن علي بن حممد بن احلسن بن جعفر بن احلسن املثنـى ا
كــان جــدها عبــد ا بــن داود بــن احلســن املثنــى حبســه اخلليفــة املنصــور  ، )٢(عيســى

كما أن عم ، )٣(هـ بتهمة اخلروج عليه مع حممد ذي النفس الزكية١٤٥العباسي سنة 
ــو     ــدا بــن داود ت -١٥٨( )٤(  حــبس اخلليفــة املهــدي العباســي   أبيهــا علــي بــن عب

 . فلعلها كانت من أبناء النصف األول من القرن الثالث اهلجري، )هـ١٦٩
بـن احلسـني    زيـن العابـدين  بـن علـي    فاطمة بنت عبـد ا بـن حممـد البـاقر    -٩٠٠

عبد ا بن حممد بن عمـر األطـرف    تزوجها، )u(السبط بن علي بن أبي طالب
حييـى أبــو حممـد الصـاحل الصــو     : أوالد هـم أربعــة ولـه منـها    ،علـي بـن أبـي طالــب   

، )٥(وعيسـى األكــرب املبــارك احملــدث النســابة الشـاعر وأمحــد وحممــد أبــو عمــر األكــرب   
كان وفاة أبيهـا عبـد   ، )٦(وأنكر ابن الطقطقي أن يكون لعبد ا بن اإلمام الباقر عقب

فـالراجح  ، هــ ١٣٢وط دولتـهم سـنة   وملـا كـان سـق    )٧(ا بن حممد الباقر أيام بين أمية
 . أهنا من أبناء النصف األول من القرن الثاني اهلجري

حييى بن عبد ا بن حممد بن  بن الصو فاطمة بنت عبد ا بن حممد -٩٠١
مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل    ، )٨()u(األطرف بن علي بن أبي طالب عمر
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-١٧٠()١(العباسـي  الرشـيد هـارون   س اخلليفةتو  جدها حممد الصو    حب، حاهلا
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢()هـ١٩٣

بن حممد البـاقر   بن جعفر الصادق الكاظمموسى عبد ا بن فاطمة بنت -٩٠٢
مل تذكر ، )٣()u(بن علي بن أبي طالب السبطعلي زين العابدين بن احلسني  بنا

، )٤(هـــ١٨٣تــو  جــدها اإلمــام موســى الكــاظم ســنة ، اهلــااملصــادر الــيت بــني أيــدينا ح 
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري

بــن احملــض بــن عبــد ا  بــن موسـى اجلــون البصــري بنــت عبــد ا فاطمـة  -٩٠٣
مل تشـر املصـادر   ، )٥()u(السبط بن علـي بـن أبـي طالـب     بن احلسناملثنى احلسن 

ــدينا إىل حاهلــا   ــني أي ــيت ب ــا  قُ، ال ــن موســى اجلــون    تــل أخوه ــد ا ب ــن عب  موســى ب
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ٢٥٦سنة

علي بن احلسـني  زين العابدين بن  األصغرعبيد ا بن احلسني فاطمة بنت -٩٠٤
كـان  ، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )٧()u(بن أبـي طالـب  السبط 

) هــ ١٣٦-١٣٤(احلسني األصغر معاصراً للخليفة أبي العباس السفاح أبوها عبيد ا بن
اخلرسـاني  أبـو مسـلم   ثـم أمـر   ، )٨(أقطعه ضيعة تغل   السـنة مثـانني ألـف دينـار    الذي 

 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٩(فمات ودفن مبرو، دس السم إليهب
بــن احلســن بــن  فاطمـة بنــت عبيــد ا بــن عبــد ا بــن احلسـن بــن جعفــر  -٩٠٥

كـان  ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )u(احلسن بن علي بن أبي طالب
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، )١(إذ كان أمـري الكوفـة مـن قبلـه    ) هـ٢١٨-١٩٨(أبوها معاصراً للخليفة املأمون العباسي
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري

ــن عمــر   فاطمــة بنــت  -٩٠٦ ــد ا بــن حممــد ب ــن   األطــرفعبي ــن علــي ب ــي ب أب
علــي بـن احلســني  زيــن العابـدين  بـن   البــاقر حممـد وأمهــا زينـب بنــت  ، )u(طالـب 

أبوها صاحب مقابر النذور ببغـداد قيـل إنـه    ، )٢()u(بن علي بن أبي طالبالسبط 
فن حياً وذكر العمري أن أباها تزوج أيضاً، )٣(د وزينـب بنـت    أبي جعفر املنصـور  ةعم

كـان ابـن أخيهـا    ، ادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا    ومل توضـح املصـ  ، )٤()u(اإلمام الباقر
فالراجح أهنا من ، )٥(أمحد بن علي الطبيب بن عبيد ا معاصراً للمتوكل العباسي

  . أبناء النصف األول القرن الثالث اهلجري
البـاقر  عبيد ا بن موسى الكـاظم بـن جعفـر الصـادق بـن حممـد       فاطمة بنت - ٩٠٧

والراجح أهنـا  ،)٦()u(أبي طالب بن علي بنالسبط  بن احلسنيزين العابدين بن علي ا
 .)٧(هـ١٨٣تو  سنة) u(من أبناء القرن الثالث اهلجري ألن جدها اإلمام موسى الكاظم

 .)٧(هـ١٨٣سنة
جعفر امللك بن حممـد بـن عبـد ا بـن حممـد بـن        بنفاطمة بنت عقيل -٩٠٨

إىل مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا    ، )٨()u(علي بن أبي طالببن  األطرفعمر 
كان ابن عمها أمحد بن إسحاق بن جعفر امللك نقيب الطالبيني ببغداد أيام ، حاهلا

فــالراجح أهنــا كانــت مــن أبنــاء القــرن الرابــع   ) هـــ٣٧٢-٣٦٤()٩(عضــد الدولــة البــويهي 
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 . اهلجري
امللتاني بن  بن جعفر امللكفاطمة امللقبة بستى بنت العالء بن جعفر القائد -٩٠٩

بن علـي بـن أبـي طالـب     اإلطرافحممد بن عمر  بن حممد بن عبد ا)u()١( ،
كان ابن عم أبيها أمحد بـن إسـحاق بـن    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

ــة البــويهي     ــام عضــد الدول ــك نقيــب الطــالبيني ببغــداد أي ـــ٣٧٢-٣٦٤()٢(جعفــر املل ، )ه
 . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري

علــي بــن أمحـد بــن إمساعيــل بــن حممـد بــن إمساعيــل بــن    نــت فاطمـة ب -٩١٠
 بن علي بنالسبط بن احلسني زين العابدين بن علي الباقر بن حممد  الصادق جعفر

قـال املقريـزي توفيـت    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )u(أبي طالب
إمساعيـل بـن   فيمـا تـو  ابـن عمهـا جعفـر بـن       ، )٣(بدمشق دون أن يذكر سنة وفاهتـا 
فالراجح أهنا من أبنـاء النصـف الثـاني مـن     ، )٤(هـ٢٧٥أمحد بن إمساعيل مبصر سنة 

 . القرن الثالث اهلجري
علـي بـن   زيـن العابـدين   بـن  األشـرف  فاطمة بنت علـي بـن جعفـر بـن عمـر      -٩١١
بن حممد بـن  املصدق جعفر تزوجها ، )u(بن أبي طالب بن عليالسبط احلسني 

 ،)٥(وأجنبـت لـه حممـد امللقـب باحلبيـب     ، )u(الصـادق  رجعفـ اإلمام إمساعيل بن 
فهـي مـن أبنـاء    ، )٧(هــ ٢٧٠وكانت وفـاة ابنـها حممـد احلبيـب    ، )٦(هـ٢٤٠تو  زوجها سنة

  . القرن الثالث اهلجري
فاطمة بنت علي العريضي بن جعفر الصادق بن حممـد بـن زيـن العابـدين     -٩١٢
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مل تشر ، )١(نازلة العريضمن ، )u(علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
وفـاة أبيهـا علـي العريضـي أيـام اإلمـام        تكان، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، هـ٢٥٤املتوفى سنة  )٢()u(علي اهلادي
بـن حممـد   بـن علـي اهلـادي     فاطمة بنت علي بن احلسن بـن جعفـر الكـذاب   - ٩١٣

حممـد البـاقر بـن زيـن      موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـادق بـن      بن  ااجلواد بن علي الرض
تزوجهـا   ، )u(أبـي طالـب   العابدين بن علي بن احلسـني الشـهيد بـن اإلمـام علـي بـن      

 علي بن احلسني بـن علـي احلـارض   بن  حممد بن عزيز بن احلسني بن حممد األطروش
مل تذكر  ،)٣(أمحد االزوارقانيوأجنبت له ، )u(بن جعفر الصادق حممد الديباجبن ا

ومبا أن عمة أبيها بريهة بنـت جعفـر الكـذاب توفيـت     ، املصادر اليت بني أيدينا سنة وفاهتا
  .فرمبا تكون فاطمة من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٤(هـ٣١١بعد سنة
بـن  السـبط  بن احلسن املثنى بن احلسن املثلث علي بن احلسن فاطمة بنت -٩١٤

حبيـب بنـت عمـر األطـرف بـن علـي بـن أبـي         وأمهـا أمu( ،  (علي بن أبي طالـب 
احلسني بفخ يوم وهي من أعالم القرن الثاني للهجرة إذ قتل أخوها ، )٥()u(طالب

 . )٦(هـ١٦٩الرتوية سنة
بـن   ألبلـج بـن احلسـن السـبط    ااحلسن بـن زيـد   بن  فاطمة بنت علي السديد-٩١٥

بلـج بـن   ألابـن زيـد    محزة بن القاسم بن احلسنتزوجها ، )u(علي بن أبي طالب
  حـبس  أبوها علـي السـديد    تو ، )٧(وأجنبت له علي، )u(السبط احلسناإلمام 
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وتوىل ابن أخيها احلسن بـن عبـد ا بـن    ، )هـ١٥٨-١٣٦()١(املنصوراخلليفة أبي جعفر 
فهـي مـن أبنـاء    ، )هــ ٢٨٩-٢٧٩()٢(علي السديد أموال فدك للخليفة املعتضـد العباسـي  

 . ريالنصف األول القرن الثالث اهلج
ه بن موسى  فاطمة بنت علي بن احلسن بن القاسم-٩١٦ بـن  الكاظم بن عبد اللَّ
بن علي بن السبط بن احلسني زين العابدين بن علي الباقر بن حممد الصادق  جعفر

: ولطرافتها نود أن ننقل كالمه قال، ذكر القاضي التنوخي قصتها، )u(أبي طالب
 وهـي  ...العلويـة  هـذه  خبـرب ، الرقيق دار رعشا أهل من إليهم أسكن مجاعة ...حدثين"

 سبع سنة   كنت ثم، وثالمثائة وسبعني ثالث سنة   خبربها معرفيت حني إىل باقية
، داره   فرأيـت ، املنجم هارون بن علي بن أمحد الفتح أبي عند، وثالمثائة وسبعني
، أعظمهـا ف، قـد دخلـت  ، امـرأة عجـوزاً  ، وأنا عنده، الرقيق شارع  ، سليمان بدرب
، وكانـت متشـي خبفّهـا وإزارهـا    ، صـاحبة املنـام  ، العلوية الزمنـة : فقال من هذه؟: فقلت

وأنـا  ، اعتللت من برسـام : قالت، فحدثتين، واستخربهتا، ففعلت، فسألتها أن جتلس
ي،   حدود عشرين سنة من عمري وقد حلق حقـوي شـيء أزمـنين   ، ثم اجنلى عن ،

وال أن أقـوم  ، ال أقـدر أن أقعـد  ، وعشـرين سـنة   سبعاً، فكنت مطروحة على الفراش
ثـم بعـد سـنني    ، وكنـت مـع ذلـك ال أجـد أملـا     ، وأغسـل ، وأجنـو   موضـعي  ، أصال

م     ، كثرية من عّليت يـا  : وأنـا أقـول لـه   ،   منـامي ، رأيـت الـنيب صـلى ا عليـه وسـلّ
ي ، ادع ا عز وجلّ، جدي ج عنـثـم رأيـت أمـري    ، لـيس هـذا وقتـك   : فقـال ، أن يفر

، سل رسول ا أن يدعو يلأما ترى ما أنا فيه؟ فَ: فقلت له، املؤمنني رضي ا عنه
ه قد دافعين، أو ادع يل أنت ، رؤييت هلما   النـوم ، ثم توالت علي بعد ذلك، فكأنّ

، ورأيـت احلسـن واحلسـني رضـي ا عنـهما     ، قريـب مـن ذلـك   ، فجرى بيين وبينهما
ي أسأل كل واحد منهما الدعاء فلما مضت سبع وعشـرون  ، فال يفعل، بالعافية وكأنّ

اماً، حلقين أمل شديد، سنة ة شديدة،   حقوي أي فأقبلت أبكي، فقاسيت منه شد ،
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ألنّـي  ، فعرفتـه ، فرأيت ليلة   منامي النيب صلى ا عليه وسـلم ، وأدعو ا بالفرج
ي أقـول لـه   ، كنت أراه طول تلك السـنني علـى صـورة واحـدة     متـى  ، ييـا جـد  : وكـأنّ

ي؟ عن ج اي يفر ه أدخل يده   طرف كم له إىل آخره، وجس بدني، فكأنّ من أو ،
م بكـالم ال أفهمـه  ، فوضع يده عليه، حتى بلغ حقوي ، ثـم ردنـي علـى قفـاي    ، وتكلّ
هاتي : فقال ؟ كيف أقوم: فقلت، فقومي، قد فرج ا عنك: وقال، كما كنت نائمة

ثـم خطـا بـي    ، فقمـت ، قومي على اسم ا: م قالث، فأقعدني، فأعطيته يدي، يدك
كمـا كنـت   ، وأنا مستلقية على ظهـري ، فانتبهت، قد عوفيت: وقال، خطوات يسرية

يـت رجلـي مـن    ، فقعدت لنفسي وحدي، فرمت القعود، إال أنّين فرحانة، نائمة ودلّ
: فقلت للمرأة اليت ختدمين، ومشيت، فقمت، فرمت القيام عليهما، فتدلتا، السرير

وأنـا ضـعيفة مـن األمل    ، فيـؤذوني ، فيتكاثر الناس علي، أن يشيع خربي، لست آمن
ومل أجـد غـري   ، مل أحـس بشـيء مـن األمل   ، إال أني كنت ملا انتبـهت ، الذي حلقين
وزادت ، إىل أن صــلحت قــوتي فيهمــا، اكتمــي أمــري يــومني: فقلــت، ضــعف يســري

فال أعرف إىل اآلن إال ، يوكثر الناس عل، وفشا خربي، قدرتي على املشي واحلركة
أنــا فاطمــة بنـت علــي بــن احلســن بــن  : فقالــت، فســألتها عــن نسـبها ، بالعلويـة الزمنــة 

بن عبد ا بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بـن   القاسم
  . )١("وال سألتها عنه، ومل تذكر يل غري هذا، أبي طالب رضي ا عنهم

ن هذه العلوية تزوجت بعد ذلك برجل علـوي وصـلحت   وأضاف القاضي التنوخي أ
   . وهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٢(وهي إىل اآلن من خيار النساء، حاهلا

علـي بـن   بـن زيـن العابـدين     بـن علـي   احلسن األفطـس فاطمة بنت علي بن -٩١٧
 مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل، )٣()u(بن علي بن أبي طالبالسبط سني احل

-١٧٠()٤(قُتل أبوها علي بـن احلسـن األفطـس علـى يـد اخلليفـة هـارون الرشـيد        ، حاهلا
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 .فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، )هـ١٩٣
بــن علــي زيــن  بــن زيــد الشـهيد ذي الدمعــة بنــت علــي بــن احلسـني  فاطمـة  -٩١٨

صـادر الـيت   مل تشـر امل ، )١()u(العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  
قتل عمها احلسـن بـن احلسـني ذي الدمعـة   احلـرب مـع أبـي        ، بني أيدينا إىل حاهلا

عمها حييى بن احلسني ذي  وتو ، )٣(هـ١٩٩سنة )٢(السرايا أيام اخلليفة املأمون العباسي
  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤(هـ٢٣٧سنةالدمعة 
بـن احلسـني   علـي زيـن العابـدين    بـن  ر فاطمة بنت علـي بـن احلسـني األصـغ    -٩١٩
زينب بنت عون بن عبيد ا بـن عبيـد ا بـن    أمها ، )٥()u(بن أبي طالبالسبط 

تـو   ، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )٦(عبد ا بن احلارث بن نوفـل 
د بـن احل   وتـو  عمهـا  ، )٧(هــ ١٥٧جدها احلسني األصغر سنة لـي زيـن   ني بـن ع سـ حممـ

 . أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري فالراجح أهنا، )٨(هـ١٨١سنةلعابدين   ا
ــي         -٩٢٠ ــن أب ــن علــي ب ــني الســبط ب ــن احلس ــدين ب ــن العاب فاطمــة بنــت علــي زي
تزوجهــا داود بــن علــي بــن عبــد ا بــن عبــاس بعــد  ، )٩(أمهــا أم ولــد، )u(طالــب

أبوهــا علـي زيــن العابـدين ســنة    تـو  ، )١٠(أختـها أم احلسـن حســنة وولـدت لــه فاطمـة    
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 . فالراجح أهنا من أبناء النصف األول من القرن الثاني اهلجري، )١(هـ٩٥
بن عمر األشرف بن زيـن العابـدين علـي     علي بن احلسني بن عليفاطمة بنت - ٩٢١

مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا      ، )٢()u(بن احلسني السبط بن علي بـن أبـي طالـب   ا
خوها احلسني الشاعر املصري بن علـي بـن احلسـني بـن علـي بـن عمـر        تو  أ، إىل حاهلا

  .فهي من أبناء النصف األول من القرن الرابع اهلجري، )٣(هـ٣١١األشرف سنة
بـن  ذي الدمعـة  فاطمة بنت علي بن محزة بن حييى بن حييى بـن احلسـني   -٩٢٢

تزوجهـا  ، )u(بـن علـي بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب           زيد الشـهيد 
موسى بن حييى بن حييى بن احلسني ذي الدمعـة ولـه منـها رجـال واحـداً هـو أمحـد        

حممد بن أمحد األشرت بن موسى بن حييـى يـن    )حفيدها (كان ابن ابنها، )٤(األشرت
وكانت وفاة عضد ، )٥(حييى بن احلسني ذي الدمعة ويل املوصل لعضد الدولة البويهي

 .أبناء النصف األول من القرن الرابع اهلجري فالراجح أهنا من، )٦(هـ٣٧٢الدولة سنة 
، )٧(ولـد  هـا أم وأم، )u(بنت علي بن أبي طالب بن عبد املطلـب  فاطمة-٩٢٣

، )٩(إهنــا الكــربى وأن أمهــا الكلبيــة : ولكــن ابــن الطقطقــي قــال ، )٨(وتلقــب بالصــغرى
لـه محيـدة بنـت     فولـدت ، تزوجها حممد بـن أبـي سـعيد بـن عقيـل بـن أبـي طالـب        

بـن هشـام بـن احلـارث بـن       خلف عليها سعيد بن األسود بن أبي الـبحرتي حممد ثم 
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ابين سعيد ثم خلـف عليهـا    ولدت له برزة وخالداًو ، )١(أسد بن عبد العزى بن قصي
وكانـت  ، )٢(ة ابين املنـذر ندعثمان وك ولدت لهو، املنذر بن عبيدة بن الزبري بن العوام

مـن أعتـق نسـمة    : "قـال  ا عـن رسـول  روت حـديثاً  ، فاطمة من رواة احلـديث 
: ومن أشهر أقواهلا ،)٣("منه من النار عضو منه عضواً مسلمة أو مؤمنة وقى ا بكل

واصـلة   لعـن رسـول ا  : وكانـت تقـول  ، )٤("بالرجـال  إن املرأة ال تشبه": أقواهلا
: ومنها أهنا كانت إذا ذكرت عمر بن عبد العزيز ترتحم عليه وتقول، )٥(الشعر بالشعر
يا ابنة علي وا ما على ظهر األرض أهل بيـت  ": وهو أمري املدينة فقال دخلت عليه

: قــال اجلهــين موســى وروى، )٦("أحــب ايل مــنكم وألنــتم أحــب ايل مــن أهــل بيــت  
ا  أبيـك  مـن  مسعـت  بـن أبـي طالـب    علـي  بنـت  لفاطمـة  قلت"  أن إال، ال: قـال  شـيئً

 يقـول  وسـلم  عليـه  ا صـلى  ا رسـول  مسعـت  إهنـا : يل قالـت  عميس بنت أمساء
توفيـــت ، )٧("إال أنـــه ال نـــيب بعـــدي  موســـى مـــن هـــارون مبنزلـــة مـــين أنـــت: لعلـــي
 .)٨(هـ١١٧سنة

شـكك األصـيلي فيهـا    ، )u(فاطمة الصغرى بنـت علـي بـن أبـي طالـب     -٩٢٤
ومل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٩(قيـل إهنـا لزينـب بنـت امـرئ القـيس التميميـة       : قائال
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 . أيدينا إىل حاهلا
بن عبد ا الباهر بـن زيـن    طمة بنت علي بن العباس بن حممد األرقطفا-٩٢٥

ــن علــي بــن أبــي طالــب      ــدين علــي بــن احلســني الســبط ب كانــت حتــت  ، )u(العاب
رجــل ولــه منــها ، )١(إمساعيــل احملــض بــن حممــد بــن إمساعيــل بــن حممــد األرقــط  

قط وكان إمساعيل بن حممد األر، )٢(غرق   نيل مصر، وهو حممد الغريق، واحد
 من أبناء القرن الثالث اهلجري  فهي ،)٣(ـه١٩٩خرج مع أبي السرايا أيام املأمونسنة 

بـن  الـرئيس الفقيـه باملدينـة     علي بن عبد الـرمحن بـن القاسـم   فاطمة بنت -٩٢٦
بن احلسن السبط بن علي بـن   ألبلجاحممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 

مل تــذكر املصــادر الــيت بــني أيــدينا  ، )٤(وهــي مــن أهــل طربســتان، )u(أبــي طالــب
كـان ابـن عـم أبيهـا طـاهر بـن أمحـد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه              ، حاهلا

فلعلـها مـن أبنـاء رأس    ، )٦()هــ ٢٦٩ -٢٥٥(الذي ظهـر بالبصـرة للمـدة    )٥(صاحب الزنج
 . املائة اهلجرية الثالثة

٩٢٧ -فاطمة بنت علي الطبيب بن عبيد ا)د بن عمـر األطـرف  بن حمم) عبد ا 
 األول إمساعيـل  الثاني بن حممد بن إمساعيل تزوجها، )u(بن علي بن أبي طالبا
بــابن  وأجنبــت لــه أمحــد املعــروف بــني عامــة النــاس ، )u(الصــادقاإلمــام جعفــر بــن ا

وكـان أخوهـا   ، )u(أمه عمر األطرف بن علي بن أبي طالـب  نسبة إىل جد )٧(العمرية
، سـكن مصـر  ) هــ ٢٤٧- ٢٣٢(للخليفـة العباسـي املتوكـل    أمحد بن علي الطبيـب معاصـراً  

   .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٨(وكان له حظوة هناك
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فاطمــة بنــت علــي بــن علــي بــن احلســن بــن علــي بــن عيســى النقيــب بــن   -٩٢٨
حممد األكرب بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين 

، )١(أمها أم ولد من أهـل قـم  ، )u(بن علي بن أبي طالبعلي بن احلسني السبط 
كــان أحــد أبنــاء عمومتــها وهــو أمحــد ، مل تشــر املصــادر الــيت بــني أيــدينا إىل حاهلــا

النفاط بن حممد بن علي بـن حممـد بـن أمحـد بـن عيسـى بـن حممـد األكـرب بـن           
ود صـاحب كتـاب اـدي املتـوفى   حـد      )٢(علي العريضي معاصـراً للنسـابة للعمـري   

 .فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الرابع اهلجري، هـ٤٥٩سنة 
فاطمة بنت علي بن عيسى املبارك بن عبـد ا بـن حممـد بـن عمـر األطـرف       - ٩٢٩

تزوجهـا علـي بـن أمحـد بـن عيسـى بـن عبـد ا بــن         ، )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     ا
ــن عمــر األطــرف   ــه أمحــد  ، حممــد ب ــني  ، واحلســن األكــرب ، وأجنبــت ل وحممــد واحلس

لَ عـم أبيهـا حييـى الصـاحل بـن عبـد ا بـن حممـد بـن عمـر األطـرف               ، )٣(األصغر قُتـ
ــث   ،)هـــ١٩٣- ١٧٠()٤(حــبس اخلليفــة الرشــيد العباســي  فــالراجح أهنــا مــن أبنــاء القــرن الثال

 . اهلجري
فاطمة بنت علي املكفل بن حممد بن أمحد املختفي بن عيسـى بـن زيـد    -٩٣٠

، )u(العابدين علـي بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب          الشهيد بن زين
وذكر العمري أن ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٥(من أهل بغدادوهي 

فيمـا أشـار أبـو الفـرج     ، )٦(أباها علي املكفل تو    حبس اخلليفـة العباسـي املعتمـد   
ي هـو أبـوه حممـد بـن أمحـد      األصفهاني إىل أن الذي تو    حبس املعتمد العباس

بـن حممـد بـن أمحـد بـن عيسـى كـان        ) املكفـل (وأن علـي ، بن عيسى وابنه أمحـد ا
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وكــان  أبـو الفــرج  ، )١(وقـد كتبـت عنــه األحاديـث   : قــال، حيـاً إىل وقـت تــأليف كتابـه   
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء النصـف األول مـن       ، )٢(هــ ٣١٣األصفهاني فرغ من تأليفـه سـنة  

  . القرن الرابع اهلجري
بن احلسن املثنـى   بن احلسن بن جعفرالسيلق علي بن حممد فاطمة بنت -٩٣١

ه    )٤(بـابن احملمديـة  يعـرف أبوهـا   ، )٣()u(بن احلسن السبط بن أبي طالبا نسـبة ألمـ 
مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٥()احلنفيـة  بن(فاطمة بنت حممد بن القاسم بن حممد

ــا ــام جعفـــر مـــن أصـــحاب ر كـــان جـــدها احلســـن بـــن جعفـــ ، أيـــدينا إىل حاهلـ اإلمـ
الـيت   )٨(ومل حيضر موقعـة فـخ  ، )٧(هـ١٤٨الذي كانت وفاته   سنة ، )٦()u(الصادق

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٩(هـ١٦٩حدثت سنة 
فاطمة بنت علي بن حممد األزرق بن احلسن البصري بن القاسم بن أبـي  -٩٣٢

بن احلسن السبط بن علي بـن   ألبلجان بن زيد حممد البطحاني بن القاسم بن احلس
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، )١٠(وهـي مـن أهـل مهـدان    ، )u(أبي طالب

كان عم أبيها علي النقيب بن عيسى بن حممد البطحـاني مصـاحباً للـداعي    ، حاهلا
فـالراجح  ، )١٢(هــ ٣١٦الـذي قتـل سـنة    )١١(الصغري حممد بن القاسم بـن احلسـن العلـوي   
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 . ا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجريأهن
فاطمة بنت علي اخلطيب بن حممد بن زيد بن علي كتيلـة بـن حييـى بـن     -٩٣٣

بـن   زيـن العابـدين   الشـهيد بـن علـي    )١(حييى بن احلسـني بـن احلسـني ذي الدمعـة زيـد     
مل تشــر ، وهــي مـن أهــل بغـداد  ، )٢()u(احلسـني الســبط بـن علــي بـن أبــي طالـب    

الغنـائم حممـد بـن علـي بـن       كـان ابـن عمهـا أبـا    ، اهلـا يدينا إىل حاملصادر اليت بني أ
فالراجح ، )هـ٤١١-٣٨٦()٣(احلسن سوسة بن علي كتيلة قتله احلاكم بأمر ا الفاطمي

 . أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الرابع اهلجري
٩٣٤-     بن حممد بـن علـي بـن عبـد ا فاطمة بنت علي بن حممد بن عبد ا

حلسن األعور بن حممد الكابلي بن عبد ا األشـرت بـن حممـد الـنفس الزكيـة      بن اا
، )u(بن عبد ا بن احلسن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب         ا

وكانـت تلقـب   ، وأمها سكينة بنت أبـي يعلـي علـي بـن حممـد بـن عيسـى احلسـيين        
وجاء ذكرها عند ، ا حاهلامل تذكر املصادر اليت بني أيدين، )٤(حبليلة من أهل أصبهان

هـ  فلعلها كانـت مـن أبنـاء القـرن اخلـامس      ٤٧٩إمساعيل بن طباطبا املتوفى بعد سنة 
 .اهلجري
فاطمـة بنــت علـي املشــطب بـن حممــد بــن عبـد ا بــن حممـد بــن عمــر      -٩٣٥

مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا   ، )٥(أمها أم ولد، )u(األطرف علي بن أبي طالب
    . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٦(هـ٢١٠مبصر سنة أبوها   تو، إىل حاهلا
 بـن  األعـرج  علي أبي اجلن بن حممد بن علـي بـن إمساعيـل   فاطمة بنت -٩٣٦
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بن علي بن السبط سني احلبن زين العابدين بن علي الباقر بن حممد  جعفر الصادق
خدجية بنت ا إىل أم أبيها لنسبته بنت العمريةوعرفت بني الناس ب، )u(أبي طالب
وكـان  ، )u(بن علـي بـن أبـي طالـب     األطرفبن عمر بن حممد بن عمر  إبراهيم

حيـاة أبيـه   ) u(تو  جدها إمساعيل بن اإلمام جعفـر الصـادق  ، )١(هلا قدر وجاللة
كما أن ابن عمهـا أمحـد بـن إمساعيـل بـن حممـد       ، هـ١٤٨الصادق الذي تو  سنة 

فالراجح أهنا مـن أبنـاء القـرن    ، )٢(هـ ٢٧٤صادق تو  سنة بن إمساعيل بن جعفر الا
 .الثالث اهلجري

بــن علـي زيـن العابـدين    بـن  البـاقر  حممـد   بـن  )٣(فاطمـة بنـت علـي الطـاهر    -٩٣٧
 الكـاظم  موسـى اإلمـام  تزوجهـا  و، أمهـا أم ولـد   بن علي بن أبي طالبالسبط حسني 

ــادقبـــن جعفـــر ا ــاظم ، )٤()u(الصـ ــام موســـى الكـ ــنة  )u(تـــو  اإلمـ ببغـــداد سـ
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٥(هـ١٨٣

، )u(بن علي بن أبي طالب )ابن احلنفية (علي بن حممدفاطمة بنت -٩٣٨
وأجنبـت لـه   جعفر بن إسحاق بن علي بن عبد ا بن جعفر بـن أبـي طالـب    تزوجها 

ي جعفـر  الذي خـرج علـى اخلليفـة العباسـي أبـ     ، )٦("ى رجاملُ"  الذي يقال له، علياً
فهـي مـن أبنـاء القـرن الثـاني      ، )٧(هــ ١٤٥املنصور مـع حممـد ذي الـنفس الزكيـة سـنة      

  . اهلجري
ــد اجلــوادفاطمــة بنــت علــي اهلــادي بــن -٩٣٩ الرضــا بــن حمم موســى  بــن علــي
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ادق بن حممد الباقر بن على زين العابدين بن  احلسني  السبط الكاظم بن جعفر الص
، ومل تشــر املصــادر الــيت بــني أيــدينا إىل حاهلــا  ،)١()u(بــن علــي بــن أبــي طالــبا

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(هـ٢٥٤وكانت وفاة أبيها سنة 
 ألبلـج افاطمة بنت علي بن حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد -٩٤٠

مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا    ، )٣()u(بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالبا
كان ابن عمهـا علـي النقيـب بـن عيسـى بـن حممـد البطحـاني مصـاحباً          ، هلاإىل حا

، )٥(هــ ٣١٦الـذي قتـل سـنة     )٤(للداعي الصغري حممد بن القاسم بـن احلسـن العلـوي   
 . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري

بن حييى بن  )٦(فاطمة بنت علي نقيب الكوفة بن حممد األصغر األقساسي-٩٤١
ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن زين العابدين علـي بـن احلسـني السـبط بـن       بن احلسني

زينـب بنـت حممـد بـن     وأمهـا  ، وهـي مـن أهـل الكوفـة    ، )u(بن أبي طالـب اعلي 
ــا قــال   ، بــن حييــى بــن احلســني بــن زيــد الشــهيد   االقاســم  ــا ": ولكــن ابــن طباطب فيه
 سني ذي الدمعـة وملا كان جد أبيها احل، أي أنه شك بصحة نسبها العلوي، )٧("شك

وقيل إنـه تـو      ، )٨(وتزوج ابنته ميمونة) هـ١٦٩ت(معاصراً للخليفة املهدي العباسي
  القرن الثالث اهلجري  فالراجح أهنا من أبناء  )٩(هـ١٩٠حدود سنة 
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علي بن موسـى بـن جعفـر بـن حممـد بـن أمحـد بـن حممـد           فاطمة بنت-٩٤٢
بن داود بن احلسـن املثنـى بـن     إسحاق بن احلسن بن حممد بن سليمان طاووس بن

كانـت حافظـة   ، املشهورة بالطاووسية، )١()u(بن علي بن أبي طالب احلسن اتبى
حفظت القرآن الكريم وعمرها دون تسع سنني وتروي عن والدها املتوفى سـنة  ، كاتبة
كـان عاملـاً   ، بـن جعفـر   تزوجها ابن عمها عبد الكريم بن أمحد بن موسى، )٢(هـ٦٦٤

فهي من أبنـاء القـرن   ، )٣(هـ وأجنبت له علي ٦٩٣والفقه واألدب تو  سنة    النسب
 . السابع اهلجري

الكـاظم بـن جعفـر الصـادق بـن حممـد       بن موسى الرضا علي  فاطمة بنت-٩٤٣
، )٤()u(الباقر بن زين العابدين علـي بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب         

أي (أخرج هلـا ، )٥(حدة امسها عائشةله بنت وا) u(وذكر اإلربلي أن اإلمام الرضا
غضـبه   مـن كـف  ": قـال الشـيخ الصـدوق حـديثني األول عـن رسـول ا      )فاطمـة 
كف عنه عذابه ا ،ومن حنس درجة الصائم القـائم خ والثـاني عـن   ، "لقه بلغه ا

 ال حيــل ملســلم أن يــروع ": علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســالم قــال  اإلمــام عــن أبيهــا 
ــلماً ــذلك روت عـــن  ، )٦("مسـ ــة وزينـــب وأم وكـ ــات   فاطمـ ــوم بنـ ــام كلثـ ــى اإلمـ موسـ
فاطمـة وسـكينة ابنتـا     وعـن ، )u(جعفر الصادق فاطمة بنت وعن، )u(الكاظم
عـن   فاطمـة بنـت حممـد    كلثـوم بنـت   عن أمو، )٧()u(السبط احلسنياإلمام 
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رسـول ا يـوم غـدير خـم  مـن كنـت        أنسـيتم قـول  ": سالم ا عليهـا قالـت   - أمها
وهـي مـن أبنـاء القـرن الثالـث اهلجـري ألن أباهـا اإلمـام علـي          ، )١("واله فعلي موالهم

 . )٢(هـ٢٠٣تو  سنة ) u(الرضا
فاطمـــة بنـــت عمـــر بـــن حممـــد بـــن عمـــر األطـــرف بـــن علـــي بـــن أبـــي     -٩٤٤
كـان أخوهـا إمساعيـل    ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٣()u(طالب

معاصراً للخليفة  )u(طرف بن علي بن أبي طالببن عمر بن حممد بن عمر األا
فهــي مــن أبنــاء القــرن ، )٤(وكانــت لــه مراســالت معــه) هـــ١٥٨-١٣٦(املنصـور العباســي 
 .الثاني اهلجري

فاطمة بنت عمر بن حييى بن احلسني ذي الدمعة بن زيـد الشـهيد بـن زيـن     -٩٤٥
املصـادر   مل تشـر ، )٥()u(العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بـن أبـي طالـب   

كان جـدها احلسـني ذي الدمعـة معاصـراً للخليفـة املهـدي       ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
كمـا   ،)٧(هــ ١٩٠وقيل إنه تو    حدود سنة، )٦(وتزوج ابنته ميمونة) هـ١٦٩ت(العباسي

أن أباها عمر بن حييى بن احلسني ذي الدمعة خرج بالكوفة داعيـاً إىل الرضـا مـن آل    
فقتله حممد بن عبد ا بن طاهر ) هـ٢٥٢-٢٤٨(ة املستعني العباسيحممد أيام اخلليف

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٨(ومحل رأسه إىل سامراء
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الشريف عنان بن مغـامس بـن رميثـة مـن أبـي منـى حممـد بـن          بنتفاطمة -٩٤٦
أبى سعد حسن بن أبى غرير قتادة بن إدريس بن مطاعن ابن عبد الكريم بن عيسى 

بن حسني بن سليمان بن على بن عبد ا بن حممد ابن موسـى بـن عبـد ا بـن     ا
ــن أبــى            ــى ب ــؤمنني عل ــري امل ــن أم ــى حممــد احلســن الســبط اب ــن أب ــى ب احلســن املثن

تزوجها الشـريف حسـن   ، مكةوهي من أهل علي احلسنية  أموتكنى ب، )u(طالب
بله الشـريف ميلـب بـن    وكان تزوجها ق، بن عجالن أمري مكة وولد له منها ابنة عليا

هـــ ٨١١توفيـت ســنة  ، علـي بــن مبـارك وولــدت لــه فارسـاً؛ وكانــت خـرية دينــة متعبــدة    
 . )١(ودفنت مبقربة املعالة مبكة

بـن  السـبط  سـني  احلعلـي بـن   زيـن العابـدين   عيسى بن زيد بن فاطمة بنت -٩٤٧
أبوها وكان ، )٣(  حياة أبيها توفيتوقد ، )٢(أمها أم ولد، )u(علي بن أبي طالب

هــ تـوارى   ١٤٥عيسى زيد خرج مع حممد ذي النفس الزكية وبعد مقتل حممـد سـنة   
-١٥٩()٥(  خالفـة اخلليفـة املهـدي العباسـي     )٤(هــ ١٦٧عيسى بن زيد حتى تو  سـنة  

  . فهي من أبناء منتصف القرن الثاني اهلجري، )هـ١٦٩
علـي بـن   فاطمة بنت عيسى بن علي بن احلسني األصغر بن زين العابـدين  -٩٤٨

وأمهـا آمنـة بنـت حممـد الـديباج بـن       ، )u(احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل  ، )٦(وهي من أهل الكوفة، )u(جعفر الصادق

كما أن ابن عـم أبيهـا القاسـم بـن     ، )٧(هـ١٥٧تو  جدها احلسني األصغر سنة ، حاهلا
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، )هــ ٢٢٧-٢١٨()١(عاصراً للخليفة املعتصم العباسـي عبد ا بن احلسني األصغر كان م
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري

بن جعفـر  العريضي فاطمة بنت عيسى الرومي النقيب بن حممد بن علي -٩٤٩
الصــادق بــن حممــد البــاقر بــن زيــن العابــدين بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أبــي   

والراجح أهنا من أبنـاء  ،  أيدينا إىل سريهتامل تشر املصادر اليت بني، )٢()u(طالب
النصف األول من القرن الرابع اهلجري ألن ابن عمها حييى بن حييى بـن حممـد بـن    

  . )٣(هـ٣٣٩علي العريضي تو  سنة 
فاطمة بنت عيسى بن موسى الثاني بن إبراهيم األصغر بن موسى الكـاظم بـن   - ٩٥٠

ابـدين بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي         جعفر الصادق بن حممد الباقر بـن زيـن الع  
إبراهيم العسكري بن موسى تزوجها احملسن اجلرهي بن احلسني خزفه بن ، )u(طالب
، )٤(وأجنبـت لـه علـي وعقبـه بشـرياز     ، )u(بن إبراهيم األصغر بن موسى الكاظم الثاني

كــان جــدها إبــراهيم األصــغر بــن موســى الكــاظم معاصــراً ألبــي الســرايا وخــرج معــه            
 .فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري، )٥(هـ١٩٩سنة

 )٦(قمـر بـين هاشـم    الفضل بن احلسن بن عبيد ا بن العبـاس فاطمة بنت -٩٥١
تـو   ، مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   ، )٧()u(بن علي بن أبي طالبا

ــراهيم جردقــةعلــي بــن ابــن عمهــا  ســنة  عبيــد ا بــن العبــاس  بــن احلســن بــن  )٨(إب
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 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )١(هـ٢٦٤
فاطمـة بنــت القاسـم الــرس بــن إبـراهيم طباطبــا بــن إمساعيـل بــن إبــراهيم     -٩٥٢

والـرس  ، )u(الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      
سـود بـالقرب مـن ذي احلليفـة     الذي نسب إليه القاسم هي أرض اشرتاها وراء جبل ا

مل تذكر ، )٢(وأمها أم ولد امسها مؤنسة، بينها وبني املدينة املنورة وعاش هبا مع ولده
كـان أبوهـا صـاحب تصـانيف ومشـهور بالزهـد والـورع        ، املصادر اليت بني أيدينا حاهلـا 

، )٣(هــ ٢٤٦خرج يدعو إىل الرضا من آل حممد وتو  خمتفيـا   جبـل الـرس سـنة     
 . من أبناء القرن الثالث اهلجريفهي 

٩٥٣-   فاطمة بنت القاسم بن محود بن ميمون بن أمحد بن علي بـن عبيـد ا
بن عمر بن إدريس بن إدريس بن عبد ا بن احلسن املثنى بـن احلسـن السـبط بـن     ا

تزوجها ابن عمها حييى بن علـي بـن   ، من أهل األندلس، )u(علي بن أبي طالب
ه حممـد          وهو الذي س، )٤(محود جن أباهـا القاسـم بـن محـود كمـا اعتقـل ابـين عمـ

هــ اخـرج    ٤٢٧فلما تزوجها حييـى بـن علـي سـنة    ، واحلسن ابين القاسم وإخوة زوجته
، وبويع أخوها حممد إال أنه لـو يتسـم باخلالفـة   ، أخويها حممد واحلسن من السجن

ا أخوه األخر احلسن فقد زهد   الدنيا وتنسك ولبس الصوف ثم خـرج   مـع أختـه   إم
ولكنها كانت حية ، ومل تشر املصادر إىل سنة وفاهتا، )٥(فاطمة بنت القاسم إىل مكة

 .)٦(هـ عندما قتل زوجها٤٢٧سنة
فاطمة بنت القاسم الطيب بن حممد املأمون بن جعفر الصادق بن حممـد  -٩٥٤

، )u(البـاقر بــن علـي زيــن العابـدين بــن احلسـني الســبط بـن علــي بـن أبــي طالــب      
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كان أخوهـا  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا )١(يناء حلسن عينهاوتلقب بالع
قـد خـرج   الـري ودعـا إىل     ) u(أمحد بن القاسم بن حممد بن جعفر الصادق 

فهـي مـن أبنـاء القـرن     ، )٢(نفسه فقتله بعض الصعاليك هناك وهـو   طريقـه إىل نسـا   
 . الثالث اهلجري

للحيــاني بــن عبــد ا بــن عبيــد ا بــن  فاطمــة بنــت القاســم بــن حممــد ا -٩٥٥
وهــي مــن أهــل ، )u(احلسـن بــن عبيــد ا بــن العبــاس بــن علــي بــن أبــي طالــب  

كـان عمهـا إبـراهيم بـن حممـد      ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٣(الري
 فهي مـن ، )هـ٢٥٥-٢٥٢()٤(ون بقزوين أيام اخلليفة املعتز العباسيياللحياني قتله الطاهر

 .أبناء القرن الثالث اهلجري
إبـراهيم طباطبـا بـن    فاطمة بنت القاسم بن حممـد بـن القاسـم الرسـى بـن      -٩٥٦

كانـت  ، )u(إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بـن علـي بـن أبـي طالـب     
تزوجها أبو القاسـم املرتضـى لـدين ا حممـد بـن أبـي احلسـن        ، فاطمة تسكن مصر

بـن احلسـني بـن أبـي القاسـم بـن أبـي إسـحاق إبـراهيم           اإلمام اهلادي إىل احلق حييـى 
وأجنبـت لـه عيسـى    ، طباطبا بن إمساعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن احلسن املثنى

 )٦(ثار عمها حييى بن احلسـني بـن القاسـم بصـعدة    ، )٥(صرامللقب باهلادي الذي تو  مب
 . ن الثالث اهلجريفالراجح أهنا من أبناء القر، )٧(هـ   خالفة املعتضد٢٨٠سنة 

ي بن القاسـم  نالقاسم الرئيس الفقيه باملدينة بن حممد البطحافاطمة بنت -٩٥٧
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مل ، )١()u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     السـبط  ألبلج بـن احلسـن   ا بن زيد بن احلسنا
كان ابن عمهـا علـي النقيـب بـن عيسـى بـن       ، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

 )٢(داعي الصـغري حممـد بـن القاسـم بـن احلسـن العلـوي       حممد البطحاني مصاحباً لل
 . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٣(هـ٣١٦الذي قتل سنة 

فاطمة بنت قريش بن السبيع بن املهنا بن السبيع بـن املهنـا بـن السـبيع بـن      -٩٥٨
جعفـر بـن   املهنا بن داود بن القاسم بن عبيد ا بن طـاهر بـن حييـى بـن احلسـن بـن       

بـن علـي بـن    السـبط  علي بن احلسـني  زين العابدين بن األصغر عبيد ا بن احلسني 
عاملـة فاضـلة حمدثـة فقيهـة مـن       كانـت ، )٤(وهـي مـن أهـل بغـداد    ، )u(أبي طالـب 

نساء   مطلع القرن السابع للهجرة ببغداد أخذت الربات الفصاحة والبالغة وفواضل 
فهـي مـن أبنـاء القـرن     ، )٥(هــ ٦٢٠دي املتـوفى سـنة  ش البغداالعلم عن أبيها الشريف قري

 . السابع اهلجري
احملسن بن احلسني احلراني بن عبيد ا بـن احلسـني بـن عبيـد     فاطمة بنت -٩٥٩

بـن علـي بـن أبـي     األطـرف   بـن عبيـد ا بـن حممـد بـن عمـر       ا بن علي الطبيـب 
 ثـم ، )٦(باحلسيين امللقـب عـني الـذه    إبراهيممصعب بن أبي تزوجها ، )u(طالب

وكانـت  ، تها فلم تلـد منـهما  عم اابن اوكان، األديبخلف عليها أخوه أبو علي أمحد 
قوي أمره حتى سابقوه ، صاحب رقيق واسع اجلاه وكان أبوها، قدر ودين وحال ذات

كان أخوها عبيـد ا بـن احملسـن العرابـي علـى صـلة بقـراوش بـن         ، )٧(بنو منري فقتلوه
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وعليـه فهـي مـن أبنـاء القـرن اخلـامس       ، هــ ٤٤٤تـوفى سـنة   امل )١(املقلد صاحب املوصـل 
 . اهلجري
فاطمة بنت حممـد بـن إبـراهيم طباطبـا بـن إمساعيـل الـديباج بـن إبـراهيم          -٩٦٠

وأمهـا أمu( ،  (الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي طالـب   
بـن زهـرة بـن    جعفر بنت إسحاق بن إبراهيم بن جعفر بن عبد ا بن عبد الرمحن 

تزوجهـا أمحـد   ، وهي من أهل الكوفـة ، )٢(عبد عوف بن احلارث بن زهرة بن كالب
ومل ، )٤(وصـاحل ، وأجنبت له حممـد األصـغر  ، عبد ا بن موسى اجلون بن )٣(املسور

يشر فخر الدين الرازي عند حديثه عن إبراهيم طباطبا إىل ولد له امسـه حممـد بـل    
أمــا ، )٥(الف هلــم القاســم الرســي وأمحــد واحلســن لــه مــن األوالد الــذين ال خــ: قــال

هــ أيـام املـأمون    ١٩٩العمري فذكر أن له ولد امسه حممد خرج مع أبي السـرايا سـنة   
   . وهذا يعين أهنا كانت من أبناء النصف األول من القرن الثاني اهلجري، )٦(العباسي
يــل فاطمــة بنــت حممــد األكــرب بــن أمحــد بــن إبــراهيم طباطبــا بــن إمساع  -٩٦١

وأمها ، )u(الديباج بن إبراهيم الغمر بن احلسن بن احلسن بن علي بن أبي طالب
ألبلج ابن القاسم بن احلسن بن زيد  أم عبد ا بنت علي بن عبد الرمحن الشجري

واختلـف    ، )٧(من أهل الكوفة ثم انتقلوا إىل أصـفهان  ، )u(السبطبن احلسن ا
وكـان  ، )٩(بـل لـه أوالد انقرضـوا   : وقيـل  )٨(نـاث إنـه مي : نسل أبيها حممد األكـرب فقيـل  

                                                
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ه وهي من أبناء القرن الثالث اهلجري ألن عم ، )١(يعرف بابن احلراعي ألن   لسانه رتّ
هــ   خالفـة   ١٩٩عم أبيها حممد بن إبراهيم بن طباطبا خـرج مـع أبـي السـرايا سـنة      

 .)٢(املأمون العباسي
بـن حممـد الكـابلي بـن     فاطمة بنت حممد بـن أمحـد بـن احلسـن األعـور      -٩٦٢

عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكية بـن عبـد ا بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن        
مل تشـر املصـادر   ، )٣(وهـي مـن أهـل جرجـان    ، )u(السبط بن علي بن أبي طالـب 

، )٤(هـ٢٥١سنة  ءكان جدها احلسن األعور قتله أعراب طي، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 . اء القرن الرابع اهلجريفالراجح أهنا من أبن، )٤(هـ٢٥١

فاطمــة بنــت حممــد قــرو بــن أمحــد بــن العبــاس بــن حييــى بــن حييــى بــن   -٩٦٣
بن احلسني السبط بن علـي بـن أبـي     بن علي زين العابدين )٥(احلسني بن زيد الشهيد

ــني أيــدينا إىل حاهلــا  ، )٦()u(طالــب ــيت ب كــان ابنــا عــم أبيهــا  ، مل تشــر املصــادر ال
س بن حييى قد أسـرهتما القرامطـة   الكوفـة وذهبـوا هبمـا      إبراهيم وحممد ابنا العبا

هـــ أمــا إبــراهيم فلــم يعــرف لــه  ٣٣٩وأطلــق ســراح حممــد مــن األســر ســنة ، إىل هجــر
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٧(خرب

فاطمة بنت حممد بن أمحد بن حممـد األكـرب بـن احلسـن األعـور اجلـواد       -٩٦٤
بــن حممــد الــنفس الزكيـة بــن عبــد ا بــن احلســن املثنــى بــن   بـن عبــد ا األشــرت  ا

مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل  ، )٨()u(احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
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فـالراجح أهنـا مـن    ، )١(هــ ٢٥١سنة  ءكان جدها احلسن األعور قتله أعراب طي، حاهلا
       . أبناء القرن الرابع اهلجري

ذي الدمعة بن  بن احلسني أمحد بن حممد الشبيهفاطمة بنت حممد بن -٩٦٥
، )u(بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب زيد الشهيد بن علي زين العابدين

بـن   )٢(بـن حممـد السـكران    أمحد بن احلسني بن علي الشاعر األنطاكيتزوجت من 
، )u(علــيزيـن العابـدين   عبـد ا بـن احلسـني بــن احلسـن األفطـس بـن علــي بـن        

وكان زوجها سـكن أنطاكيـة ثـم وفـد إىل األمـري سـيف       ، )٣(محزةيعلى  ه أباوأجنبت ل
ــن محــدان    ــد ا ب ــن عب ــة علــي ب ــة حلــب      ، الدول ــروم مدين وحــدث أن هــاجم ال

، هـ ودخلوا املدينة وأسروا العديد من أهاهلا ومنهم فاطمة بنت حممد العلوية٣٥١سنة
سـقوط حلـب أثـار حفيظـة     ذلـك أن  ، وعن فكاك أسرها روى ابن العديم قصة طريفة

وكان من ، العامل اإلسالمي فجاء املتطوعة من كل مكان للدفاع عنها والتصدي للروم
 بفـتح  نعلـم  مل إنّـا ": بينهم فقيه من خراسـان يـدعى أبـو علـي الفقيـه اخلراسـاني قـال       

ا، حلب  خراسان أهل يا: يل فقال، النوم   وسلم عليه ا صلى النيب رأيت أني إلّ
 وأسـر  فتحهـا  قـد  العـدو  فإن حلب إىل :فقال ا؟ يارسول أين إىل: فقلت ن؟تنفرو ما
ــها يل ــاً من ــا: فقلــت، بنت ــدع ا رســول ي ــك فت ــروم؟ مــع بنت ــها مــا ال: فقــال ال ، تركت

كانـت  ، ومتكنوا مـن فكاكهـا دون عنـاء   ، )٤("اخلرب عن أسأل وأنا جئت وقد، فتنبهت
 . من أبناء القرن الرابع اهلجريفاطمة 
فاطمة بنت حممد األعرج بن أمحد بن موسى بن حممد بن علي الرضا -٩٦٦

بن موسى بن جعفر الصادق بن حممد بن علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي ا

                                                
  
 

 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ومل تشر املصادر اليت بـني  ، )١(هـ٣٤٣وتوفيت سنة، وأمها أم ولد رومية، )u(طالب
   . أيدينا إىل حاهلا

زين يى بن احلسني بن زيد الشهيد بن أمحد بن حي حممد بنفاطمة بنت -٩٦٧
وعرفــت بلقبــها ، )u(بــن علـي بــن أبــي طالـب   علــي بــن احلسـني الســبط العابـدين  
ــني أيــدينا  ، )٢(مدفونــة بنينــوى مــن أرض املوصــل ، الشــهباء ــيت ب ــذكر املصــادر ال مل ت
كــان جــدها حييــى بــن احلســني معاصــراً للخليفــة املــأمون العباســي وتــو           ، حاهلــا
 .فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٣(هـ٢٠٠سنة

حممـد  فاطمة بنت حممـد بـن إمساعيـل األعـرج بـن جعفـر الصـادق بـن         -٩٦٨
، )٤()u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     السـبط  احلسـني   بـن  الباقر بن علي زين العابـدين 

كـان أبوهـا حممـد بـن إمساعيـل      ، )٦(عند جـامع ابـن طولـون    )٥(قربها   القاهرة مبصر
ـــ١٩٣ت(اً للخليفـــة الرشـــيد العباســـي معاصـــر ــام موســـى   ) هـ ــذي وشـــى باإلمـ وهـــو الـ
ــاء  ، )٧(عنــد الرشــيد وخــرج معــه إىل بغــداد ومــات هبــا   ) u(الكــاظم فهــي مــن أبن

 .النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري
فاطمة بنت حممد بن جعفر صحصح بن عبد ا بن احلسني األصغر بن -٩٦٩

تزوجهـا حييـى   ، )u(سبط بن علي بن أبـي طالـب  زين العابدين علي بن احلسني ال
وهـي مـن   ، وأجنبـت لـه القاسـم   ، بن احلسن بن احلسني ذي الدمعة بـن زيـد الشـهيد   ا

 )١(كــان أبوهــا حممــد بــن جعفــر معاصــراً للخليفــة املــأمون العباســي ، )٨(أهــل الطــائف
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 . فهي من أبناء النصف األول من القرن الثالث اهلجري، هـ٢١٨املتوفى سنة 
البـاقر بـن زيـن    بـن حممـد   الصـادق  جعفـر  اطمة بنت حممـد الـديباج بـن    ف-٩٧٠

العبـاس  تزوجهـا   ،)٢()u(بن علـي بـن أبـي طالـب    العابدين علي بن احلسني السبط 
وذكر أبـو نصـر البخـاري أن أم موسـى بـن      ، )٣(الكاظم وأجنبت له موسىبن موسى ا

بـا نصـر البخـارى هـي     ويبدو أن رواية أ، )٤(تسمى علمالعباس بن الكاظم هي أم ولد 
العبـاس بـن موسـى    أمـا  ": الراجحة ألن فخر الدين الرازي قلل من قيمة روايته قائال

للعبـاس ابـن آخـر    : عليه السالم فعقبه من رجل واحـد امسـه القاسـم اليمـاني وقيـل     
ــه عقــب  ــديباج   وأم، امســه موســى ول ولعــل إن ، )٥("موســى فاطمــة بنــت حممــد ال

ن الكـاظم أكثـر مـن زوجـة ولـه أكثـر مـن ولـد باسـم          صحت الروايتني فـان للعبـاس بـ   
فهي من أبناء القرن الثالـث  ، )٦(هـ٢٠٣تو  أبوها حممد الديباج جبرجان سنة، موسى
 .اهلجري
فاطمة بنت حممد نقيب املوصل بن احلسن النقيب بن أمحد بن القاسـم  -٩٧١

بـد ا  بـن جعفـر بـن ع    ريذرأس املـ بن حممد العويد بن علي برغوث بن عبد ا ا
يوجـد قربهـا     ، )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     ) ابن احلنفيـة (بن جعفر بن حممد

ــني أيــدينا حاهلــا  ، )٧(املوصــل ــذكر املصــادر الــيت ب كــان جــدها احلســن النقيــب  ، مل ت
فالراجح ، )٩(هـ٤٣٦املتوفى سنة، )٨(معاصراً للشريف املرتضى علي بن موسى املوسوي
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 .رن اخلامس اهلجريأهنا من أبناء النصف الثاني من الق
فاطمة بنت حممد بن احلسن املثنى بن احلسن السـبط بـن علـي بـن أبـي      -٩٧٢
ها متاضر بنت عبد ا بن عاصم بن عروة بن مسعود بن معتب بن أمو، )u(طالب

مل تشر املصادر اليت بـني  ، )١(بكر بن عبد امللك بن مروان وأبتزوجها ، مالك الثقفي
-٨٦( )٢(دها احلسن املثنى   خالفة الوليد بن عبد امللكتو  ج ، أيدينا إىل حاهلا

 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثاني اهلجري، )هـ٩٦
فاطمة بنت حممد بن احلسن البصري بن القاسم بن حممد البطحاني بن -٩٧٣

، )u(بن احلسن السبط بن علـي بـن أبـي طالـب     ألبلجاالقاسم بن احلسن بن زيد 
، مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا     ، )٣(قرى مهذان من أهل  بروذراور من

كان ابن عـم أبيهـا علـي النقيـب بـن عيسـى بـن حممـد البطحـاني مصـاحباً للـداعي            
فـالراجح  ، )٥(هــ ٣١٦الـذي قتـل سـنة     )٤(الصغري حممد بن القاسم بـن احلسـن العلـوي   

  . أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري
مد األصغر بن احلسن األعور بن حممـد الكـابلي بـن عبـد     فاطمة بنت حم-٩٧٤

ا األشرت بن حممد النفس الزكية بن عبد ا بن احلسن املثنى بن احلسن السـبط  
وأمهــا أم احلســني بنــت  ، وهــي مــن أهــل الكوفــة ، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــب ا

لـج بـن   ألبابن القاسم بن احلسن بـن زيـد   إبراهيم بن علي بن عبد الرمحن الشجري 
وقيـل بـل أمهـا هـي أم الصـباح بنـت       ، )u(بن علي بن أبي طالـب السبط احلسن 
فلعلها كانـت مـن أبنـاء    ، )١(هـ٢٥١كان جدها احلسن األعور قتلته طيء سنة، )٦(الشعبة
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 . النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري
فاطمة بنت حممد األكرب بن احلسـن األعـور بـن حممـد الكـابلي بـن عبـد        -٩٧٥

بن احلسن املثنى بن احلسن السـبط  ا األشرت بن حممد النفس الزكية بن عبد ا 
وأمها رقية بنت عبد ا بن احلسـن بـن إبـراهيم بـن     ، )u(بن علي بن أبي طالبا

، )٣(هــ ٢٥١كـان جـدها احلسـن األعـور قتلتـه طـيء سـنة       ، )٢(عبد ا بن احلسـن املثنـى  
 . ن القرن الثالث اهلجريفلعلها كانت من أبناء النصف الثاني م

بن حييى بن احلسني النقيـب   )٤(فاطمة بنت حممد بن احلسن النهرسابسي-٩٧٦
بن أمحد احملدث بن عمر بن حييى بن احلسني ذي الدمعة بن زيد الشـهيد بـن زيـن    ا

بـن   علـي تزوجهـا  ، )٥()u(العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
ذي  حلسني بـن أمحـد بـن عمـر بـن حييـى بـن احلسـني        حييى بن ا حممد بن عمر بن

: وعنـدما تقـدم هلـا قـال اخلاطـب     ، الدمعة واملعروف بـني النـاس بعلـي بـن أبـي طالـب      
وقـد بـذل هلـا مـن     ، وهذا علي بن أبي طالب خيطـب كـرميتكم فاطمـة بنـت حممـد     "

           هــا فاطمـة بنـت حممـد صــلوات االصـداق مـا بذلـه أبـوه علــي بـن أبـي طالـب الم
فالراجح أهنا من ، )٧(هـ٣٩٧تو  أبوها سنة ، )٦("فلم يبق   الس إال بكى، عليهم

 .أبناء النصف الثاني من القرن الرابع اهلجري
فاطمة بنت حممد بن احلسني بن أمحد بن إمساعيل بن حممد املكتـوم  -٩٧٧

بن حممد الباقر بـن زيـن العابـدين علـي بـن      ) u(بن إمساعيل بن جعفر الصادقا
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وهـي مـن   ، )١(ومل يلـد حممـد غريهـا   ، )u(سبط بن علي بن أبي طالـب احلسني ال
أعالم القرن الرابع اهلجري ألن وفـاة عمهـا نقيـب الطـالبيني   دمشـق إمساعيـل بـن        

محزة بن أمحد ووفاة ابن عمها  ،)٣(هـ ٣٤٧كانت   سنة  )٢(احلسني امللقب بالعفيف
  . )٤(اإلسكندرية   هـ٣٧٩سنة بن احلسنيا

مة بنت حممد بن احلسني بن احلسـن األعـور بـن حممـد الكـابلي بـن       فاط-٩٧٨
عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكية بـن عبـد ا بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن        

مل تشر املصـادر الـيت   ، )٥(وهي من أهل الري، )u(السبط بن علي بن أبي طالب
ابـع اهلجـري ألن جـدها    ومـن الـراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن الر      ، بني أيدينا إىل حاهلا

 .)٦(هـ٢٥١سنة ءاحلسن األعور قتل على يد أعراب طي
بـن جعفـر الكـو  بـن      كـرش حممـد  فاطمة بنـت حممـد بـن احلسـني بـن      -٩٧٩

عيسى غضارة بن علي بن احلسني األصغر بن زين العابدين علي بن احلسـني السـبط   
ألنه كان "لقطة تزوجها أبو عبد ا حممد امللقب مب، )u(بن علي بن أبي طالبا

بن علي بن حممد الصو  بن حييى بن عبد ا  بن أمحد الضرير) ٧("يلقط اإلخبار
كان جد زوجهـا علـي   ، )٨()u(بن حممد بن عمر األطرف بن علي بن أبي طالب

فالراجح أهنـا  ، )هـ٢٥٢-٢٤٨( )٩(بن حممد الصو  معاصراً للخليفة املستعني العباسي
 . بع اهلجريكانت من أبناء القرن الرا

فاطمــة بنــت حممــد بــن محــزة مســان بــن احلســن املكفــوف بــن احلســن      -٩٨٠
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بن علي بـن أبـي    بن علي زين العابدين بن احلسني سبطاألصغر بن علي  )١(األفطس
ــدينا إىل   ، )٣(وهــي مــن أهــل بروجــرد ، )٢()u(طالــب ــني أي ــيت ب مل تشــر املصــادر ال
  خالفـة املـأمون    )٤(ي السـرايا خرج جدها احلسـن املكفـوف   مكـة أيـام أبـ     ، حاهلا

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(هـ١٩٩العباسي وذلك سنة
فاطمة بنت حممد بن محزة بن عبد ا بن احلسني األصغر بن علي زين -٩٨١

تزوجهـا أبـو عبـد اu( ،    (العابدين بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب        
بن عيسى بن عبـد ا بـن حممـد بـن عمـر األطـرف بـن         جعفر الشعراني بن أمحد

كان عم أبيها القاسم بن عبد ا ، )٦(اًوأجنبت له حممد، )u(علي بن أبي طالب
فطلبوا منه لـبس السـواد   ، بن احلسني األصغر معاصراً للخليفة العباسي املعتصم با

فالراجح  أهنا من أبناء ، )٨(هـ٢٢٧وملا كانت وفاة املعتصم با العباسي سنة ، )٧(فأبى
 . أبناء القرن الثالث اهلجري

بن احلسن  بن أمحد بن علي الدينوري فاطمة بنت حممد بن داود األصم-٩٨٢
بـن علــي بـن علــي بـن احلســني بـن علــي بـن أبــي      األفطــس بـن احلسـني بــن احلسـن    ا

ومهــا بابــان مــن أبــواب  " العرمــر ميتــان"ويقــال هلــا وألختــها خدجيــة  ، )u(طالــب
ــا، الغــالة ــك  : ل العمــريق كمــا مل توضــح  ، )٩(وهلمــا حكايــات إال أنــه مل يوضــح ذل
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ــدينا حاهلــا    ــني أي ــيت ب ــو      ، املصــادر ال ــدينوري ت ــي ال إال أن أحــد أجــدادها وهــو عل
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )١(هـ٢٧٤سنة

ســني احلعلـي بــن  زيــن العابــدين بـن  الشــهيد حممــد بـن زيــد  فاطمـة بنــت  -٩٨٣
ها عنادة بنت خلف بن حفص بن عمر أمو، )٢()u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

فيمـا  ، )٣(بن عمر بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد ا بـن عمـر بـن خمـزوم    ا
سـن بـن   احلهـا  ابـن عم  تزوجهـا ، )٤(فاطمة بنت املرجـا اجلعفـري  إن أمها : قال العمري

فخلف عليها ، ة مع أبي السراياقتل يوم القنطرة بالكوفالشهيد والذي سني بن زيد احل
بـن علـي بـن أبـي     السـبط  سـن  احلألبلج بـن  اسن بن زيد احلحممد بن إمساعيل بن 

ها حممد بن احلسـني بـن   ابن عموأضاف العمري أهنا تزوجت من ، )٥()u(طالب
وعلى هذا فإهنا تزوجـت مـن ثالثـة كـان     ، )٦(فلما مات قتلها حبه، حتبه وكانت، زيد

والــراجح أهنــا كانــت مــن أبنــاء ، مــد بــن احلســني ذي الدمعــةآخــرهم ابــن عمهــا حم
النصف الثاني من القرن الثاني اهلجـري ألن زوجهـا احلسـن بـن احلسـني ذي الدمعـة       

 . )٧(هـ١٩٩قتل مع أبي السرايا سنة 
بــن احلســن  املثنــىاحلســن حممــد بــن ســليمان بــن داود بــن  فاطمــة بنــت -٩٨٤

، ر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلامل تش، )٨()u(السبط بن علي بن أبي طالب
فهـي مـن أبنـاء    ، )٩(هـ   خالفة املـأمون العباسـي  ١٩٩ خرج أبوها مع أبي السرايا سنة
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 . رأس املائة اهلجرية الثانية
بـن   املثنى سناحلبن احملض بن عبد ا النفس الزكية حممد فاطمة بنت -٩٨٥

بنــت حممــد بــن ســلمة  أم اهــوأمu( ،(بــن علــي بــن أبــي طالــب الســبط ســن احل
، )١(املثنىسن احلسن بن إبراهيم بن عبد ا بن تزوجها ابن عمها احل، املثنى سناحل

وهي من ، )٢(وكانت واعظة فقيهة وجتلس ألهلها كما جيلس الرجال وحتدثهم، )١(املثنى
هـ أيام ١٤٥من أبناء القرن الثاني اهلجري ألن أباها حممد ذو النفس الزكية قتل سنة 

 . )٣(العباسي اخلليفة املنصور
بن احلسـن بـن احلسـني     السليق فاطمة بنت حممد بن عبد ا بن حممد-٩٨٦
تزوجهـا  ، )u(بن علي زين العابدين بـن احلسـني بـن علـي بـن أبـي طالـب        األصغر

أمحـد   هـو رجـل واحـد    ولـه منـها  ، القاسم بن زيـد بـن احلسـني بـن عيسـى املختفـي      
كـان جـدها   ، يت بـني أيـدينا سـنة وفاهتـا    مل تذكر املصادر ال، )٤(تو  باحلجاز، السيلق

، )٦(هــ ١٤٨املتـوفى سـنة    )٥()u(حممد السليق من أصـحاب اإلمـام جعفـر الصـادق    
 . فالراجح أهنا فاطمة من أبناء القرن الثالث اهلجري

بـن   العابـدين  بـن علـي زيـن   فاطمة بنت حممد األرقط بـن عبـد ا البـاهر    -٩٨٧
تزوجها أبو احلسن علي بن جعفر بن ، )u(احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
وكان أبوها ، )٧(وأجنبت له كلثوم وجعفر، )u(حممد بن اإلمام علي زين العابدين

 ،)٨(حممد األرقط معاصراً للخليفة العباسي أبو العباس السفاح وأقطعه أرضاً باملدينـة 
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 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )١(هـ٢١٠ سنة وكانت وفاة زوجها
بـن  علـي زيـن العابـدين    بـن  البـاهر  حممد بن عبد ا فاطمة الكربى بنت -٩٨٨
ــي طالــب  الســبط احلســني  عنــد علــي  وكانــت ، أمهــا أم ولــد ) u(بــن علــي بــن أب

، )٣(وتوفيـت عنـده  ، وكلثم، )٢(فولدت له جعفراً، )u(الصادقبن جعفر العريضي 
، هــ ٢٥٤توفى سنة امل )٤()u(كان وفاة زوجها علي العريضي أيام اإلمام علي اهلادي
 . فهي من أبناء النصف األول من القرن الثالث اهلجري

فاطمة بنت حممد بن عبد ا بن حممد بن عمـر األطـرف بـن علـي بـن      -٩٨٩
كـان أبوهـا حممـد    ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٥()u(أبي طالب

أخوها علـي امللقـب    وتو ، )٦()u(بن عبد ا من أصحاب اإلمام جعفر الصادقا
فهـي مـن أبنـاء النصـف الثـاني مـن القـرن        ، )٧(هــ ٢١٠مبصـر سـنة   باملشطب بن حممـد  

  . الثاني اهلجري
اج الشريف بنت فاطمة-٩٩٠ حمد بن القرشي الدين تَ يـرحم  بن امللك عبد بن م 

حمد بن سليمان بن حسان بنا بن م احلسـن   بـن  املثنـى  احلسـن  بن احلُسني بن علي
حمدناصر الدين تزوجها ) u(ط بن علي بن أبي طالبالسب عبـد  بـن  عوض بن م 
د بـن  عيسـى  بـن  الـدين  جنـم  بـن  يعقـوب  بـن  حييى بن املنعم عبد بن )٨(اخلالق او بـن  د 
ة بن نوح عبد بن طلح محن عبد بن اديق بكر أبي بن الرالص)t( ، تو  زوجها
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 . ن الثامن اهلجريفهي من أبناء القر، )١(هـ٧٧٤ناصر الدين سنة
فاطمة بنت حممد بن عبيد ا األمري بـن عبـد ا بـن احلسـن بـن جعفـر       -٩٩١

تزوجهـا أمحـد   ، )u(بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبـي طالـب  ا
بن سليمان بن القاسم الرسى بن إبراهيم طباطبا بـن إمساعيـل الـديباج بـن إبـراهيم      ا

كان جـدها  ، )٢(ت له القاسم الذي هو من نازلة الكوفةوأجنب، الغمر بن احلسن املثنى
ــأمون العباســي       ــة للم ــة للخليف ــر ويل الكوف ــن جعف ــن احلســن ب ــد ا ب ــوفى  )٣(عب املت

 )٤(وكان عمها علي بن عبيد ا األمري معاصراً للخليفة املتوكـل العباسـي  ، هـ٢١٨سنة
 .فلعلها من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٤٧-٢٣٢(

بـن حممـد    بـن جعفـر الصـادق    إمساعيـل حممد بن علي بـن  فاطمة بنت -٩٩٢
، )٥()u(الباقر بن علي زين العابـدين بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب         

خـرج عمهـا إمساعيـل بـن علـي بـن إمساعيـل مـع أبـي السـرايا أيـام اخلليفـة املـأمون              
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ١٩٩العباسي سنة 

بن جعفر الصادق بن حممـد البـاقر   العريضي فاطمة بنت حممد بن علي -٩٩٣
وهي غري اليت ، )٧()u(بن زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالبا

مل تشـر املصـادر   ، اليت بعدها ورمبا تكون هي بنت حممد األصغر بن علـي العريضـي  
بـن علـي العريضـي       حييى بن حممدوفاة أخيها  تكان، اليت بني أيدينا إىل حاهلا

 الثاني من القرن الثالث اهلجري  ي من أبناء النصففه، )٨(هـ٣٣٤املدينة سنة 
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فاطمة بنت حممد األكرب بن علي العريضي بن جعفر الصادق بـن حممـد   -٩٩٤
وأمها بنـت حممـد الـديباج بـن     ، )u(بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالبا

خرج جدها حممد ، ر اليت بني أيدينا حاهلامل تذكر املصاد، )١()u(جعفر الصادق
ثم دعا لنفسه فقبض ، هـ أيام اخلليفة املأمون العباسي٢٠٠الديباج مع أبي السرايا سنة 

 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(عليه املأمون وعفا عنه وتو  جبرجان
أمهـا أمu( ،  (بن علـي بـن أبـي طالـب    ) ابن احلنفية(فاطمة بنت حممد-٩٩٥

ابـن  (قتل أخوها جعفر بن حممد، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٣(ولد
 أبـو هاشـم عبـد ا بـن حممـد      أخوهـا  وتو  ، )٤(هـ٦٣  موقعة احلرة سنة ) احلنفية

فالراجح أهنا من أبناء النصف الثـاني  ، )٦(هـ٩٩وقيل سنة ، )٥(هـ٩٨سنة) ابن احلنفية(
 . ول اهلجريمن القرن األ
فاطمـة بنـت حممـد بـن علـي بـن عبـد ا بـن احلسـن األعـور بـن حممــد            -٩٩٦

الكابلي بن عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكية بـن عبـد ا بـن احلسـن املثنـى      
وهــي مــن أهــل  ، أمهــا متيمــة، )u(بــن احلســن الســبط بــن علــي بــن أبــي طالــب  ا

والراجح أهنا ، بني أيدينا إىل حاهلا مل تشر املصادر اليت، )٧(جرجان سكنت أسرتاباد
أهنا من أبناء القـرن الرابـع اهلجـري الن جـدها احلسـن األعـور قتـل علـى يـد أعـراب           

  . )٨(هـ٢٥١  سنة ءطي
حممـد  بـن حممـد بـن     يعلـ بـن   النسـابة فاطمة ست الشرف بنت حممد -٩٩٧
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 بن حممد الصو  بن حييى الصاحل بن عبد ا بن حممد أمحد الضرير بن ملقطه
البصـرة يقـال    أهـل  عامـة وأمها من ، )u(بن عمر األطرف بن علي بن أبي طالبا

، هــ حاهلـا  ٤٥٩مل يـذكر العمـري املتـوفى   حـدود سـنة      ، )١(هلا فاطمة بنـت حممـد  
 .فهي من أبناء القرن اخلامس اهلجري، وهي أخته
موسـى الكـاظم بـن جعفـر      بـن علـي الرضـا بـن     بنت حممد اجلـواد فاطمة -٩٩٨
ادق زين العابدين بن  احلسني  الص د الباقر بن علىبـن أبـي   السبط بن حمم بن علي
مـن  ": رويـت حـديث الغـدير   ، )٣(وهي من نازلة بغداد، أمها أم ولد، )٢()u(طالب

 رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه     وحـديث اإلسـراء عـن   ، )٤("كنت مواله فعلي مـواله 
جلنة فـإذا أنـا بقصـر مـن درة بيضـاء      دخلت ا ملا أسري بي إىل السماء": يقول وسلم 
وعلـى البـاب سـرت فرفعـت رأسـي فـإذا       ، وعليهـا بـاب مكلـل بالـدر واليـاقوت     ، جموفة

 علـي ويل القـوم     مكتوب على الباب ال إلـه إال ا مل تشـر  ،  )٥("حممـد رسـول ا
قـد تـو    ) u(كـان أبوهـا اإلمـام حممـد اجلـواد     ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ٢٢٠سنة
أمهـا  ، )u(بن علي بن أبي طالـب  األطرفعمر فاطمة بنت حممد بن -٩٩٩

، )٧()u(بن علي بن أبي طالـب السبط سني احلعلي بن زين العابدين خدجية بنت 
كـان أبوهـا قـد أدرك خالفـة أبـي العبـاس       ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
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   . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )١()هـ١٣٦-١٣٢(السفاح
بـن علـي بـن     )ابن احلنفيـة (حممد بن عون بن علي بن حممدفاطمة بنت -١٠٠٠

ومل تــذكر ، )٢(صــفية بنـت حممـد بـن مصــعب بـن الـزبري     وأمهـا  ، )u(أبـي طالـب  
، هــ ٢٣٦ولكن مصعب الزبريي الذي ذكرها تو  سـنة ، املصادر اليت بني أيدينا حاهلا

  . فلعلها كانت على رأس املائة الثانية للهجرة
بـن علــي بــن أبــي  ) ابــن احلنفيــة(حممــد بـن عــون بــن حممـد  فاطمـة بنــت  -١٠٠١
كانـت  ، مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا     ، )٣(وأمها أم ولد، )u(طالب

، )هــ ٢١٨-١٩٨()٤(أختها علية بنت حممـد بـن عـون معاصـرة خلالفـة املـأمون العباسـي       
  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية

 بن القاسـم بـن احلسـن    ينحممد بن عيسى بن حممد البطحافاطمة بنت -١٠٠٢
وهـي مـن أهـل    ، )٥()u(بن علـي بـن أبـي طالـب    السبط ألبلج بن احلسن ابن زيد ا

   بـن عيسـى    محـزة قتل عمها ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٦(بلخ
ــ ــني الوقعـ ــيت كانـــت بـ ــث  ة الـ ــفار واحلســـن  يعقـــوب بـــن الليـ ــوي  الصـ بـــن زيـــد العلـ

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٨(هـ٢٦٠وكان تلك الوقعة سنة، )٧(بطربستان
بـن   ألبلـج افاطمة بنـت حممـد البطحـاني بـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد          -١٠٠٣

ــب      ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــد ، )u(احلســن الســبط ب ــا أم ول ن أهــل وهــي مــ ، وأمه
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كـان أبوهـا حممـد البطحـاني     ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )١(بطحان
فالراجح أهنـا مـن   ، )٣(هـ١٤٨املتوفى سنة  )٢()u(من أصحاب اإلمام جعفر الصادق

   . أبناء القرن الثاني اهلجري
بـن علـي بـن أبـي     ) ابـن احلنفيـة  (حممد بن القاسم بـن حممـد  فاطمة بنت -١٠٠٤
جعفـر بـن احلسـن    تزوجها حممد السليق بن احلسن األخشـيش بـن    ،)٤()u(طالب
كـان  ، )٥(بنت امسها عائشة وابن امسه حممد وآخر امسه علـي وأجنبت له ، املثنى

هــ أيـام   ٢٠٠سـنة  ) u(زوجها خرج   املدينة مـع حممـد بـن اإلمـام جعفـر الصـادق      
 . للهجرةفهي من أبناء رأس املائة الثانية ، )٦(خالفة املأمون العباسي

فاطمة بنت حممد سوسة بن القاسم بن حممد الفدان بن عمر بـن حييـى   -١٠٠٥
بن احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن زين العابدين علي بن احلسني السـبط بـن   ا

مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا    ، )٧(وهي من أهل الري، )u(علي بن أبي طالب
لنسابة بن أمحد احملدث بن عمر بن حييى بن كان ابن عم أبيها احلسني ا، إىل حاهلا

رحــل مــن احلجــاز إىل  ، احلســني ذي الدمعــة  أول نقيــب ويل علــى ســائر الطــالبيني   
     . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة، )٨(هـ٢٥١العراق سنة 
فاطمة بنت حممد بن حممد بن أمحـد بـن عبيـد ا بـن علـي بـاغر بـن        -١٠٠٦
بن احلسن بن جعفر بن احلسن املثنى بن احلسن السبط عبيد ا األمري بن عبد ا 
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مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )١(وهي مـن أهـل الشـام   ، )u(بن علي بن أبي طالبا
كان ابن عمها حممد بن علي بن أبي زيد حممد بن أبي العباس ، أيدينا إىل حاهلا

املتــوفى   حــدود ســنة  )٢(ة العمــريبــن أمحــد بــن عبيــد ا األمــري معاصــراً للنســابا
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن اخلامس اهلجري، هـ٤٥٩

بـن   بن أمحـد الضـرير  ملقطه حممد فاطمة امللقبة بالست بنت حممد بن -١٠٠٧
علي الضرير بن حممد الصو  بن حييـى الصـاحل بـن عبـد ا بـن حممـد بـن عمـر         

، أحـد شـيوخ الطـالبيني بالبصـرة     أبوهـا كـان  ، )u(األطرف بن علي بن أبي طالب
، محــزة شــيخ اجلماعــة و، الشــريف اخلطيــب أبــا يعلــى  : أخــوه هــمأربعــة هلــا وكــان 

وهـي  ، مل يـذكر العمـري حاهلـا   ، )٣(وأبا احلسن عليـاً ، األمامياحلسني النظار املتكلم 
ة أبيه فهي من أبناء، )٥(هـ٤٣٥وذكر العمري أن أخاها أبا احلسن علياً تو  سنة، )٤(عم 

  . النصف األول من القرن اخلامس اهلجري أبناء
البـاقر  بن حممـد  الصادق جعفر  بن الكاظمموسى حممد بن فاطمة بنت -١٠٠٨

مل تشـر  ، )٦()u(السبط بن علي بن أبي طالـب  علي بن احلسنيزين العابدين بن ا
ســنة  )u(تــو  جـدها اإلمـام موســى الكـاظم   ، املصـادر الـيت بــن أيـدينا إىل حاهلـا    

 . الراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجريف، )٧(هـ١٨٣
بن  إبراهيمبن فاطمة بنت حممد أمري اليمامة وملكها بن يوسف األخيضر -١٠٠٩

بـن علـي بـن    السـبط  بـن احلسـن   املثنـى  بن احلسـن  احملض بن عبد ا  موسى اجلون
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 خـرج أبوهـا األمـري   ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )١()u(أبى طالب
وقتل أخوها حممـد بـن حممـد بـن يوسـف األخيضـر       ، )٢(هـ باملدينة ٢٥٠حممد سنة 

فهــي مــن أبنــاء النصــف األول مــن القــرن الرابــع   ، )٣(هـــ٣١٦مــن قبــل القرامطــة ســنة  
 .اهلجري
بـن إبـراهيم    بـن عبـد ا بـن احلسـن     األزرق فاطمة بنت موسى بن إبـراهيم -١٠١٠

ثنــى بــن احلسـن الســبط بــن علـي بــن أبــي   الغمـر بــن عبـد ا احملــض بــن احلسـن امل   
كان ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٤(تزوجت ابن عمها، )u(طالب

، )٥()هـ١٦٩-١٥٨(كان جدها احلسن بن إبراهيم الغمر معاصراً للخليفة املهدي العباسي
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥()هـ١٦٩

بـن حممـد بـن عبيـد      إبـراهيم ن حممـد بـن   موسى بن جعفر بفاطمة بنت -١٠١١
بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين علـي بـن    الكاظمموسى ا بن 

مل تشر املصادر اليت بن أيـدينا إىل  ، )٦()u(احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
جح فالرا، )هـ٤٥٩  حدود سنة (املتوفى )٧(كان أبوها معاصراً للنسابة العمري، حاهلا

 . أهنا من أبناء القرن اخلامس اهلجري
فاطمة الصغرى بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن -١٠١٢

وذكــر ، )٨()u(علــي زيــن العابــدين بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أبــي طالــب    
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ومل تشــر ، فلعلــه قصــد بــاألوىل فاطمــة الصــغرى، )١(العمــري فاطمــة وفاطمــة الكــربى
وهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية ألن أباها ،  أيدينا إىل حاهلااملصادر اليت بني
 . )٢(هـ١٨٣تو    سنة ) u(اإلمام الكاظم

البـاقر  بـن حممـد   الصـادق  بن جعفـر  بنت موسى الكاظم فاطمة املعصومة -١٠١٣
وأمهـا  ، )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     السـبط  علـي بـن احلسـني    زيـن العابـدين   بن ا

وعرفـت  ، للـهجرة  ١٧٣  غـرة ذي القعـدة سـنة     ولـدت فاطمـة   قـد و، )٣(جارية مولّـدة 
ومل تـذكر مصـادرنا سـبب وصـفها هبـذا اللقـب ولكنـه ذكـر علـى          ، )٤(بلقب املعصومة

، )٥("املعصومة بقم كمن زراني من زار"إذ قال ) u(لسان أخيها اإلمام علي الرضا
ــة مــا ال خيفــى   ، )٥("زرانــي  الســيدةفإهنــا تــدل علــى أن  ، وهلــذه التســمية مــن الدالل
 قد بلغت من الكمـال والنزاهـة والفضـل مرتبـة شـاخمة حيـث      ) عليها السالم(فاطمة

واملعصوم هـو  ، والعصمة تعين احلفظ والوقاية، باملعصومة )u(الرضا مساها اإلمام
كمـا عرفـت بألقـاب أخـرى منـها كرميـة أهـل        ، )٦(املمتنع عن مجيع حمـارم ا تعـاىل  

مـن رواة حـديث    عرفت بذلك ألهنا كانـت ولقد ، )٨(باحملدثة عرفت أيضاًو،  )٧(البيت
آل بيـت النبـوة   انضـ وال ريب   ذلـك فهـي تربـت   أح   ، )(ها املصطفىجد ،
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وبذلك فهي قد مسعـت  ، )عليهم السالم(ها اإلمام الرضاوها اإلمام الكاظم وأخوفأب
وهي بـدورها نقلـت تلـك األحاديـث     ، )(منهما الكثري من أحاديث النيب حممد

 .)١()(آل حممد ةفكانت بذلك حمدث، وروهتا
فأخذت منهم كل ،   كنف عائلتها الكرمية، ) السالمعليها  (نشأت السيدة فاطمة

أبيها اإلمام موسى  ئما حتتاجه من عناية برتبيتها ونضوج فكرها الستمرارها على خط
ن السنة السادسة م إىلالطفولة  مدةها يفقد نعمت السيدة برعاية أب، )u(بن جعفر
 حرمها هـارون عندما ،  )u(ها اإلمام الرضاوقد تكفل تربيتها ورعايتها أخثم  عمرها
 تـو  هـ حتى ١٧٩ ةحيث أودعه   سجن ابن شاهك سنمن والدها العباسي  الرشيد
يقـوم بكفالتـها كونـه األخ الشـقيق الـذي يكربهـا        أنوهـذا أمـر طبيعـي    ، )٢(هـ١٨٤سنة 

لألخ الذي حييط تلك الطفلة املباركة بالعناية  فضال عن بكثري فيكون بذلك هو األب
عـن  ، ه وعلمـه وأدبـه فتكـون اقـرب النـاس إليـه      والرعاية فيفيض عليها من حب فضـال 

ــك واجــب اإلمــام الرضــا    ــك فقــد كــان ذل منــه بوصــية أبيــه اإلمــام    التزامــاً )u(ذل
وليس  )u(وأمر زوجاته هو بيد اإلمام الرضا أمرهن أنحيث أكد ، )u(الكاظم

فجعلـه  ، حـاكم التـدخل   أمـورهن مـن غـري رضـاه وموافقتـه        أوحد من إخـواهنن  أل
الوحيد القائم على أمورهن ،ن من غـرس    إوبذلك ف ، )٣(أم صغريات كربيات كن

اإلمـام   أبوهـا اإلميان واالنقطـاع  سـبحانه وتعـاىل هـو      )السالمعليها (قلب السيدة فاطمة
  روحهـا ورعـاه    ومنى فيـه العلـم وزقـه زقـاً    ولكن من سقى ذلك الزرع  )u(الكاظم

  . )u(هو اإلمام الرضا حتى فاض على الناس مجيعاً
) u(وتتفق املصادر التارخيية على أن خروج السيدة فاطمة بنت موسى الكاظم

ــام    ،)٤(هــــ٢٠١مـــن املدينـــة املنـــورة إىل خراســـان كـــان   ســـنة   لتلتحـــق بأخيهـــا اإلمـ
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وحنينــها إليــه بعــد أن أبعــده عنــها وعــن مدينــة يــدفعها   ذلــك شــوقها ) u(الرضـا 
مها رسول ا رغبة احلاكم املأمون العباسي حبجة والية العهد إليه إضـافة  ) (جد

بعد أن  أبي طالب على زعيمهم وإمامهم السيماللخوف الذي الزمها هي ومجيع آل 
الزالـت   ودعهم واخـربهم بأنـه ال يعـود وسيستشـهد   دار الغربـة وأن قلـوب العلـويني       

على يد هارون الرشيد العباسي والد املأمون الذي  )u(تدمى ملصاهبا باإلمام الكاظم
ولكــن تضــاربت الروايــات واختلفــت   أســباب   ، )١(أجــربهم هــو علــى مــرارة الفــراق  

ـا  (و  كيفية دخوهلـا ، و  طريق سريها ومن رافقها، خروجها إىل مدينـة    )السـالم عليه
فلـم تسـتطع إكمـال الطريـق وعرفـت بـدنو اجلـها        ضـت  قـم مر مـن  قربـت   فلمـا ، )٢(قم

ـا   (السيدة فاطمة وبقيت، )٣(فقررت الدخول إىل قم لتكون مثواها األخري  ) السـالم عليه
وقيل ستة عشر يوماً   قم قضتها   العبادة واالبتـهال إىل بارئهـا   ، )٤(سبعة عشر يوماً

لظروف فقد خصصت هلا وضربت ألهل قم مثال   الثبات على العقيدة   أحلك ا
ال يـزال ذلـك احملـراب    ، )٥(حمراب   دار موسى بن خزرج للعبادة واالنقطاع إىل ا

توفيـت   قـم   و، )بيت النور(يطلق عليه أهل قم، )٦(  بيت موسى بن خزرج  قائماً
  . )٧(وقربها مزار معروف، ودفنت فيها

وهـو  ، طـه  آلا حمدثـة  بأهن، )السالمعليها (لقد اشتهرت السيدة فاطمة بنت موسى
كتب  أنغري ، ما نستدل به على حفظها ونقلها لألحاديث الشريفة بصورة مستفيضة

السـنن   أصـحاب هلـا   أثبتـها الـيت  ، األحاديثاليسري من تلك  أالفظ لنا حتالتاريخ مل 
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  مرتبة الصحاح املوجبة واجلديرة بـالقبول واالعتمـاد    أحاديثها بصحتها الواوق واآلثار
بعـد   وعـدم خمالفـة نصوصـها ومضـامينها ألهنـا تـروى عـن صـاحلاً        ، يق والعمـل والتوث

إذ ، )١(بعد صادق واخلرية بعـد اخلـرية وقواعـد الـدين مـن العـرتة اهلاديـة        صاحل وصادقاً
وهـذا احلـديث    ،)٢("مواله فعلـي مـواله  من كنت "من رواة حديث الغدير أهنا كانت 

فريقني فقد أمجع على نقله رواة الطـرفني  اليت ال ريب   تواتره بني ال األحاديثمن 
ال "إذ قال  )(عن النيب ترويع املسلمكما أهنا كانت من رواة حديث ، بل تواتره

  . )٣("حيل ملسلم أن يروع مسلماً
وأشـارت إليـه     } السـالم عليها  {من األحاديث اليت روهتا السيدة فاطمة املعصومة

، ا عنـه عذابـه   غضـبه كـف   فمـن كـ  ": قـال ، )(الـنيب  بعض املصادر وهو أن
  .)٤("ومن حسن خلقه بلغه ا درجة الصائم القائم

فاطمة الكربى بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد البـاقر بـن   -١٠١٤
ومل تشـر  ، )٥()u(علي زين العابـدين بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب         

ــني أيــدينا إىل حاهلــا  يهــا اإلمــام موســى الكــاظم ســنة  كانــت وفــاة أب، املصــادر الــيت ب
 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٦()u(هـ١٨٣

فاطمة بنت موسى بن سليمان بن القاسم بن إبراهيم طباطبا بن إمساعيل -١٠١٥
الــديباج بــن إبــراهيم الغمــر بــن احلســن املثنــى بــن احلســن الســبط بــن علــي بــن أبــي  

ثار ابن عمها حييى بن احلسني ، )٧(اءسكنت صنع، أمها من بين أسد، )u(طالب
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هـــ   خالفــة املعتضــد  ٢٨٠ســنة  )١(بــن القاســم بــن إبــراهيم طباطبــا بصــعدة  ااحلســني 
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(العباسي وتو  هناك

بـن احلـس السـبط     بن عبد ا بن احلسن املثنىاجلون  بنت موسىفاطمة -١٠١٦
وأمها أم سلمة بنت حممد بن طلحة بن عبد ا ، )٣()u(بن علي بن أبي طالبا
مل تـذكر املصـادر الـيت بـني أيـدينا       ، )٤()t(بن عبد الرمحن بن أبي بكـر الصـديق  ا

فهـي مـن أبنـاء    ، )٥()هــ ١٩٣-١٧٠(تـو  أبوهـا موسـى اجلـون   خالفـة الرشـيد      ، حاهلا
  . القرن الثاني اهلجري

موسى الكـاظم بـن جعفـر الصـادق بـن      فاطمة بنت موسى بن عبد ا بن -١٠١٧
ــبط بـــن علـــي بـــن أبـــي       ــني السـ ــاقر بـــن زيـــن العابـــدين علـــي بـــن احلسـ حممـــد البـ

وهـي مـن أهـل    ، تزوجها أمحد بن علي الشعراني بن علي العريضـي ، )u(طالب
فالراجح أهنا من ، )٧(هـ١٨٣تو  سنة) u(كان جدها اإلمام موسى الكاظم، )٦(الرقة

 .يمن أبناء القرن الثالث اهلجر
بـن  احملـض  موسى بن عبد ا بن موسـى اجلـون بـن عبـد ا     فاطمة بنت -١٠١٨
مل تشر املصادر اليت ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط  بن احلسناملثنى احلسن 

وتـو  أخوهـا   ، )٨(هــ ٢٥٦قتـل أبوهـا موسـى بـن عبـد ا سـنة       ، بني أيدينا إىل حاهلـا 
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فهي من أبناء القرن الثالث ، )١(لعباسيإبراهيم بن موسى   حبس اخلليفة املهتدي ا
 .اهلجري
بـن زيـد    بـن القاسـم بـن احلسـن     ينبـن حممـد البطحـا   فاطمة بنت موسـى  -١٠١٩

مل تشر املصادر الـيت بـني   ، )٢()u(بن علي بن أبي طالبالسبط ألبلج بن احلسن ا
كــان ابــن عمهــا علــي النقيــب بــن عيســى بــن حممــد البطحــاني    ، أيــدينا إىل حاهلــا

الـذي قتـل ســنة    )٣(للـداعي الصـغري حممـد بـن القاســم بـن احلسـن العلـوي       مصـاحباً  
 . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٤(هـ٣١٦

بـن   )٦(مهريجة )٥()أمريكا(فاطمة بنت مهدي بن حممد الزينيب بن احلسني-١٠٢٠
 علي بن احلسني بن عيسـى األكـرب بـن حممـد األكـرب بـن علـي العريضـي بـن جعفـر          

الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي     
كـان أحـد بنـاء عمومتـها وهـو      ، مـن قـرى قـم    )٧(وهي من أهل تفـرش ، )u(طالب

احلسن الدالل بن أمحد النفاط بن حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن عيسـى  
لعمـري املتـوفى   حـدود    األكرب بن حممد األكرب بن علي العريضي معاصراً الشيخ ا

فلعلــها كانــت مــن أبنــاء القــرن ، )٨("رأيتــه مــات ببغـداد ": قــال العمــري، هـــ٤٥٩سـنة  
   . اخلامس اهلجري
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تكنـى   )١(ةالعلويـ  طلحـة  بـن  احلسني بن احلسن بن ناصر السيد بنت فاطمة-١٠٢١
 مسعت، معمرة علوية امرأة"قال السمعاني ، حمدثة، أصبهان أهل من، أم اتبى

 منصـور  بـن  إبـراهيم  القاسـم  وأبـا ، العيار عثمان وأبا، ةمشّ بن الرزاق عبد الطيب باأ
 . )٢("ومخسمئة وثالثني ثالث سنة   وماتت، بأصبهان عنها كتبت، وغريهم

فاطمــة أم جعفــر بنــت هــارون بــن موســى الكــاظم بــن جعفــر الصــادق بــن  -١٠٢٢
ــبط بـــ    ــني السـ ــاقر بـــن علـــي زيـــن العابـــدين بـــن احلسـ ن علـــي بـــن أبـــي  حممـــد البـ

تـو  جـدها اإلمـام موسـى     ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٣()u(طالب
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤(هـ١٨٣الكاظم سنة 
 بن إمساعيل بن جعفر املكتومحييى بن إمساعيل بن حممد فاطمة بنت -١٠٢٣

ومل يلـد  ، )٥()u(علـي بـن أبـي طالـب    الصادق بن حممد البـاقر بـن زيـن العابـدين     
تو  جدها أمحـد  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا ،)٦(حممد غريها ألبيها

فالراجح أهنا مـن أبنـاء رأس املائـة    ، )٧(هـ٢٧٤مبصر   ذي القعدة سنة بن إمساعيل ا
  . اهلجرية الثالثة

بــن  د بــن عبــد اجعفــر امللــك امللتــاني بــن حممــفاطمــة بنــت حييــى بــن -١٠٢٤
مل تشر املصادر اليت بني ، )٨()u(بن علي بن أبي طالب اإلطرافحممد بن عمر 
ولكن فخر الدين الـرازي أشـار إىل أن أم جـدها جعفـر امللـك هـي       ، أيدينا إىل حاهلا
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كمـا أن ابـن عمهـا    ، )٢(هــ ١٨٣املتـوفى سـنة   )١()u(زينب بنت اإلمام موسى الكاظم
 )٣(امللك نقيب الطالبيني ببغداد أيام عضد الدولة البويهي أمحد بن إسحاق بن جعفر

 .فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )هـ٣٧٢-٣٦٤(
فاطمة بنت حييى بـن احلسـن الـداعي الصـغري بـن القاسـم بـن احلسـن بـن          -١٠٢٥

ألبلـج بـن احلسـن    ابـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد       علي بن عبـد الـرمحن الشـجري    
وهـي  ، وأمها ريكوية بنت احلسن بـن فـريوزان  ، )u(ن علي بن أبي طالببالسبط 

لَ  ، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )٤(من أهل مدينة آمل بطربستان قُتـ
هـ قتله أسفار بـن شـريويه الـديلمي    ٣١٦جدها الداعي الصغري احلسن بن القاسم سنة 

 . اهلجري فهي من أبناء القرن الرابع، )٥(  طربستان
فاطمة أم علي بنت حييى بن احلسني ذي الدمعة بن زيد الشـهيد بـن زيـن    -١٠٢٦

تزوجهـا جعفـر بـن    ، )u(العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  
، )٦(وأجنبـت لـه حممـد   ، )u(حممد بن زيد الشهيد بن اإلمام زيـن العابـدين علـي   

فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن      ، )٧(هـ١٩٠تو  جدها احلسني ذي الدمعة   حدود سنة
 . الثالث اهلجري

السـبط   بـن احلسـن  املثنى عبد ا احملض بن احلسن  بن حييى فاطمة بنت-١٠٢٧
مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل   ، )٨(أمها أم ولد، )u(بن علي بن أبي طالبا

هــ    ١٦٩نةسـني بـن علـي بـن احلسـن املثلـث سـ       كـان أبوهـا قـد خـرج مـع احل     ، حاهلا
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ثـم أعطـاه اخلليفـة الرشـيد     ، وبعد مقتل األخري هرب حييى إىل املشرق، املدينة املنورة
فهي مـن أبنـاء رأس املائـة    ، )٢(هـ١٩٢  سنة ) ١(العباسي األمان إال أنه قتله   السجن

 .اهلجرية الثانية
بـن علـى بـن    األطـرف  حييى بن عبد ا بن حممـد بـن عمـر    فاطمة بنت -١٠٢٨

، خنقـاً ) هــ ١٩٣-١٧٠(قتـل أبوهـا   حـبس اخلليفـة هـارون الرشـيد      ، )u(طالبأبي 
وهـي  ، ومل تذكر املصـادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا     ، )٣(وقربه بالكوفة   مسجد السهلة

 .من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية
فاطمة بنت حييى بن علي املكفل بن حممد بن أمحد املختفي بن عيسى -١٠٢٩

ــد الشــ  ا ــن زي ــن أبــي         ب ــي ب ــن عل ــني الســبط ب ــن احلس ــي ب ــدين عل ــن العاب ــن زي هيد ب
وذكـر  ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٤(من أهل دمشق، )u(طالب

العمـري عـن أبـي الفــرج األصـفهاني أن جـدها علـي املكفــل تـو    حـبس اخلليفــة         
ي تـو    حـبس   فيمـا أشـار أبـو الفـرج األصـفهاني إىل أن الـذ      ، )٥(العباسي املعتمـد 

ــوه حممــد بــن أمحــد بــن عيســى وابنــه أمحــد       وأن علــي، املعتمــد العباســي هــو أب
وقـد  : قـال ، بن حممد بن أمحد بن عيسى كان حياً إىل وقت تأليف كتابه) املكفل(

فالراجح   ، )٧(هـ٣١٣وكان األصفهاني قد فرغ من تأليفه سنة، )٦(كتبت عنه األحاديث
 .هلجريفالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع ا

فاطمة بنت حييى بن القاسم الرسي بن إبـراهيم طباطبـا بـن إمساعيـل بـن      -١٠٣٠
وأمهـا أمu( ،  (إبراهيم بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
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كـان  ، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )١(وهي مـن سـاكنة الرملـة   ، ولد
شهور بالزهد والورع خـرج يـدعو إىل الرضـا    جدها القاسم الرسي صاحب تصانيف وم

فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء     ، )٢(هــ ٢٤٦من آل حممد وتو  خمتفياً   جبل الـرس سـنة  
 .النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري

بن احملض عبد ا  بن بن إبراهيم بن موسىفاطمة بنت يوسف األخيضر -١٠٣١
مل تشـر املصـادر   ، )٣()u(طالـب  املثنى بن احلسن السبط بن علـي بـن أبـي    احلسن

ربيـع األول  تو  أخوها إمساعيل بن يوسف األخيضـر    ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤(هـ٢٥٢سنة

بــن يوســف بــن  األخيضــربــن حممــد ملــك اليمامــة يوســف فاطمــة بنــت -١٠٣٢
احلســن بــن علــي بــن أبــي    موســى اجلــون بــن عبــد ا بــن احلســن بــن   بــن إبــراهيم
ــني أيــدينا إىل حاهلــا  ،)٥()u(طالــب خــرج أخوهــا األمــري  ، مل تشــر املصــادر الــيت ب

وقتل أخوها إمساعيل بن يوسف مـن قبـل   ، )٦(هـ باملدينة ٢٥٠حممد بن يوسف سنة 
 . فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري )٧(هـ٣١٦القرامطة سنة
بي العالء احلسني يعرف بشرف بن علـي بـن طـاهر بـن     فخر النساء بنت أ-١٠٣٣

علي بن حممد بن حممد بن علي بن إبراهيم بن حممد األكرب بـن موسـى الكـاظم    
ــي          ا ــن أب ــن علــي ب ــن احلســني الســبط ب ــي ب ــن عل ــن حممــد ب ــر الصــادق ب ــن جعف ب

وأمها ميمونة بنت عبد املطلب بن أمحد بن علي بن حممد بن علي ، )u(طالب
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كـان أبوهـا ورد أصـبهان    ، )١()u(حممد األكـرب بـن موسـى الكـاظم     بن إبراهيم بنا
 . فهي من أبناء القرن اخلامس اهلجري، )٢(هـ٤٧١سنة

بـن   بـن جعفـر الصـادق   أم فروه بنت أمحد الشـعراني بـن علـي العريضـي     -١٠٣٤
ــاقر بـــن علـــي   ــني بـــن زيـــن العابـــدينحممـــد البـ ــبط  احلسـ بـــن أبـــي  بـــن علـــيالسـ

مل تشــر ، وهـي مـن أهـل جـذوع مـن نـواحي املدينـة       ، )٣(أمهـا أم ولـد  ، )u(طالـب 
فالراجح ، )٤(هـ٢١٠سنة تو  جدها علي العريضي ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 .أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري

بـن   حممد اجلوادأم فروه بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلادي بن -١٠٣٥
د البـاقر بـن علـى زيـن         موسـى الكـاظم بـ    علي الرضـا بـن   ادق بـن حممـ ن جعفـر الصـ

مل تذكر املصـادر الـيت   ، )٥()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن احلسني 
وهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري ألن أختـها  ، بني أيدينا حاهلا

 . )٦(هـ٣١١توفيت بعد سنةبريهة بنت جعفر الكذاب 
جعفر بن حممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق بن حممد  أم فروه بنت-١٠٣٦

وهـي  ، )u(الباقر بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
تزوجهـا حممـد الصــو  بـن القاسـم بـن علــي      ، مـن أهـل طالقـان مـن مــدن خراسـان     

الـذي ثـار علـى اخلليفـة     ) u(األكرب بن عمر األشرف بن اإلمام زين العابـدين علـي  
ملعتصم العباسي   منطقة الطالقان وبعـد أربعـة أشـهر متكـن منـه عبـد ا بـن طـاهر         ا

بس ثم هرب من احلبس وذهب إىل بغداد ومنـها إىل   واعتقله وجاء به إىل سامراء فح
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إنه بقي خمتفياً بواسـط إىل  : وقيل، )١(هـ٢١٩واسط فاشتد به الوهن وتو  هناك سنة 
ه: مات وقيلأيام اخلليفة املتوكل العباسي ف فهي من ، )٣(وأجنبت له جعفر ،)٢(إنه مس

 . أبناء النصف األول من القرن الثالث اهلجري
البـاقر بـن زيـن العابـدين علـي بـن       بـن حممـد   الصادق جعفر أم فروه بنت -١٠٣٧

بـن   األثـرم  فاطمـة بنـت احلسـني   أمهـا  ، )u(بن علي بن أبي طالباحلسني السبط 
عبـد العزيـز بـن سـفيان بـن      تزوجهـا  ، )٤()u(الببن علي بن أبي طالسبط احلسن 

وهـي مـن أبنـاء القـرن الثـاني اهلجـري ألن أباهـا        ، )٥(عاجم بن عبد العزيـز بـن مـروان   
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 . هـ١٤٨تو  سنة) u(اإلمام جعفر الصادق
بــن زيــن  بــن زيــد الشــهيد  ذي الدمعــة بنــت احلســني بــن احلســني أم فــروه -١٠٣٨

مل تشـر املصـادر   ، )١()u(بـن أبـي طالـب   العابدين علي بن احلسني السبط بن علي 
قُتل أخوها زيد بن احلسني بـن احلسـني ذي الدمعـة علـى     ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا

فهي من أبنـاء القـرن   ، )هـ٢٩٥ – ٢٨٩()٣(العباسي املكتفىاخلليفة أيام  )٢(يد القرامطة
  . الثالث اهلجري

بن علي بـن احلسـني بـن     الباقر محزة بن عبد ا بن حممدأم فروه بنت -١٠٣٩
بـن زيـن   بـن حممـد    الصـادق  جعفـر وأمهـا أمسـاء بنـت    ، )u(علي بن أبي طالب

ومل تذكر املصادر ، )٤()u(بن علي بن أبي طالبالعابدين علي بن احلسني السبط 
سـنة  ) u(كانـت وفـاة جـدها ألمهـا اإلمـام جعفـر الصـادق       ، اليت بـني أيـدينا حاهلـا   

 . ء رأس املائة اهلجرية الثانيةفالراجح أهنا من أبنا، هـ١٤٨
أم فروه بنت موسى الكاظم بن جعفر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن علـي       -١٠٤٠

ومل تشـر املصـادر   ، )٥()u(زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالـب 
ــدينا إىل حاهلــا   ــني أي ــيت ب ــا اإلمــام موســى الكــاظم   ، ال ــاة أبيه ســنة ) u(كانــت وف

 .بناء رأس املائة اهلجرية الثانيةفهي من أ، )٦(هـ١٨٣
حممـد بـن علـي بـن قتـادة بـن        )٧(مبارك بن رميثـة بـن أبـي منـى     بنتفريعة -١٠٤١

ه بـن    إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد اللـَّ
ه  بط     املثنى بن حسناحملض أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبد اللَّ بـن احلسـن السـ
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زوج الشـريف أمحـد بـن عجـالن بـن رميثـة أمـري        ، )u()١(بن أبي طالـب  بن عليا
تزوجها وولدت له ابنته حزمية وأقامت حتته سنني كثرية وكان مييل إليها وتأميـت  ، مكة

 . )٢(هـ٩٢٠بعد وفاته حتى ماتت بعد سنة
د اجلـواد  أم الفضل بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلادي بـن  -١٠٤٢ حممـ 

ادق بن حممد الباقر بـن علـى زيـن     رضا بنبن علي الا موسى الكاظم بن جعفر الص
مل تذكر املصـادر الـيت   ، )٣()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن احلسني 

ألن أباهـا   وهي من أبناء النصف الثاني من القـرن الثالـث اهلجـري   ، بني أيدينا حاهلا
، )٥(هــ ٢٦٠املتـوفى سـنة   )٤()u(يجعفر الكذاب كان معاصراً لإلمام احلسن العسكر

 . )٦(هـ٣١١توفيت بعد سنة أختها بريهة و
فطيمة بنت عبيد ا عبد ا بن احلسن بن جعفر بن احلسن بن احلسـن  -١٠٤٣

، )٧(كان أبوها أمري الكوفة مـن قبـل اخلليفـة املـأمون    ، )u(بن علي بن أبي طالبا
 عاصــراً للخليفــة املــأمون العباســيوأبوهــا م، مل تـذكر املصــادر الــيت بــني أيــدينا حاهلـا  

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢١٨-١٩٨(
أم القاسم بنت أمحد األمـني بـن عبيـد ا بـن حممـد بـن عبـد الـرمحن         -١٠٤٤
بـن علـي بـن أبـي     السـبط  ألبلـج بـن احلسـن    ابن القاسم بن احلسن بن زيـد   الشجري
، ر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    مل تشـر املصـاد  ، )٨(وهي من أهـل آمـل  ، )u(طالب

كان ابن عم أبيها حييى بن علي بن عبد الرمحن الشجري قتل بقـزوين ودفـن بـالري    
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ــدي العباســي   ــة املهت ـــ٢٥٦-٢٥٥()١(  خالف ــالراجح أهنــ ) ه ــع    ف ــرن الراب ــاء الق ــن أبن ا م
 اهلجري 
بن  ذي الدمعة بن عمر بن حييى بن احلسني احملدث أمحدأم القاسم بنت -١٠٤٥

مل ، )٢()u(علي بن احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      د بن زين العابدينزي
كان أخوها احلسني النسابة بن أمحد احملدث ، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
فهـي  ، )٣(هـ٢٥١رحل من احلجاز إىل العراق سنة، أول نقيب ويل على سائر الطالبيني

 . من أبناء القرن الثالث اهلجري
١٠٤٦-بن علي بن أبي السبط احلسن  بن القاسم بنت جعفر بن احلسن املثنى أم
تزوجهـا إبـراهيم بـن احلسـن بـن      ، )٥(أمها أم ولد رومية تدعى حبيبة، )٤()u(طالب
كـان أبوهـا جعفـر بـن     ، )٦(وأجنبـت لـه إبـراهيم   ، )u(بـن احلسـن السـبط    ألبلجازيد 

بسـبب ثـورة حممـد    ) هـ١٥٨-١٣٦()٧(احلسن املثنى قد حبسه اخلليفة املنصور العباسي
 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، ذو النفس الزكية

د اجلـواد  أم القاسم بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلادي بـن  -١٠٤٧ حممـ 
ادق بن حممد الباقر بـن علـى زيـن     بن علي الرضا بنا موسى الكاظم بن جعفر الص

مل تذكر املصـادر الـيت   ، )٨()u(بن أبي طالب بن عليالسبط العابدين بن احلسني 
ألن أباهـا   وهي من أبناء النصف الثاني من القـرن الثالـث اهلجـري   ، بني أيدينا حاهلا
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ــراً لإلمـــام احلســـن العســـكري   ــذاب كـــان معاصـ ــنة   )١()u(جعفـــر الكـ املتـــوفى سـ
 . )٣(هـ٣١١توفيت بعد سنة أختها بريهة و، )٢(هـ٢٦٠

املثنــى بــن احلســن الســبط بــن علــي بــن أبــي         أم القاســم بنــت احلســن    -١٠٤٨
، )٤(أم القاسم وهـي قسـيمة أمهـا تـدعى حبيبـة فارسـية      : قال ابن سعد، )u(طالب

ثـم خلـف   ، فولـدت لـه حممـداّ   ، )t(تزوجها مـروان بـن إبـان بـن عثمـان بـن عفـان       
ولـيس  ، فتوفيت عنده، احلسني بن عبد ا بن عبيد ا بن العباس بن عبد املطلب

تو  أخوها إبـراهيم الغمـر بـن احلسـن املثنـى   حـبس اخلليفـة أبـي         ، )٥(ولدهلا منه 
 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٦(هـ١٤٥جعفر املنصور سنة

بـن حممـد   الرئيس الفقيه باملدينة أم القاسم بنت عبد الرمحن بن القاسم -١٠٤٩
ط بـن علـي بـن أبـي     بـن احلسـن السـب    ألبلجاالبطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 

كان ابن عمها طاهر بن ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٧()u(طالب
الـذي ظهـر بالبصـرة     )٨(أمحد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج        

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٩()هـ٢٦٩ -٢٥٥( للمدة
١٠٥٠-القاسم بنت عبيد ا بن احلسن السليق بن علي بن حممد بن احلسـن   أم

                                                
  
  
  
  
 

 
 

 
  
  
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

، )u(بــن جعفــر بــن احلســن املــثين بــن احلســن الســبط بــن علــي بــن أبــي طالــب ا
تزوجها أبو احلسن حممد بن احلسن بن طاهر الشـعراني بـن القاسـم بـن احلسـن بـن       

ألبلـج بـن   ابن القاسم بن احلسن بن زيد حممد بن جعفر بن عبد الرمحن الشجري 
ــزوين وهــي ، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــب  الســبط احلســن  كانــت ، )١(مــن أهــل ق

وكانـت األخـرية مـن أبنـاء القـرن      ، معاصرة لبنـت عمهـا مليكـة بنـت احلسـن السـليق      
  . )٢(الثالث اهلجري

أم القاسم بنت علي بن حممد األزرق بن احلسن البصري بـن القاسـم بـن    -١٠٥١
ن احلسن السبط بن علي بـن  ب ألبلجاحممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 

مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، )٣(وهـي مـن أهـل مهـدان    ، )u(أبي طالب
ألن أحـد أبنـاء عمومتـها    ، والراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، حاهلا

الوصي مات ببخارا    املعروف بالبصري احلسني بن احلسن  علي بنوهو حممد بن 
  . )٤(ـه٣٩٥احملرم سنة
بـن جعفـر الصـادق بـن حممـد      العريضـي  أم القاسم بنت حممد بن علـي  -١٠٥٢

مل تشـر  ، )٥()u(الباقر بن زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  
حييــى بــن حممــد بــن علــي وفــاة أخيهــا  تكانــ، املصــادر الــيت بــني أيــدينا إىل حاهلــا

 . ناء القرن الرابع اهلجريفهي من أب، )٦(هـ٣٣٤العريضي   املدينة سنة 
أمهـا  ، )u(بن علي بن أبـي طالـب  ) ابن احلنفية(بنت حممدأم القاسم -١٠٥٣

، مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   ، )٧(الشهباء بنت عبد الرمحن بن نوفل
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فهي من أبناء النصف الثـاني مـن القـرن    ، )١(هـ٨٢سنة) ابن احلنفية(تو  أبوها حممد
 . رياألول اهلج
أم القاسم بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي -١٠٥٤

ومل تشـر املصـادر   ، )٢()u(زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  
ــدينا إىل حاهلـــا    ــيت بـــني أيـ ــى الكـــاظم    ، الـ ــا اإلمـــام موسـ ــت وفـــاة أبيهـ ) u(كانـ

  . لثانيةفهي من أبناء رأس املائة اهلجرية ا، )٣(هـ١٨٣سنة
قتادة وقيل قنارة احلسينية بنت إسحاق بن حممد بن سليمان بن داود بـن  -١٠٥٥

 كان هلا بنت تزوجها، )u(احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
موسى بن جعفر بن حممد بـن جعفـر البغـيض بـن احلسـن احلبيـب بـن حممـد بـن          

تـوفى مبصـر سـنة    امل، )u(دقالصـا جعفر اإلمام بن  إمساعيل جعفر بن حممد بن
 فالراجح أهنا من أبناء النصف األول من القرن الرابع اهلجري ، )٤(هـ٣٤٧

املثنـى   قريبة بنت إبراهيم بن موسى اجلون بن عبد ا احملـض بـن احلسـن   -١٠٥٦
سليمان بـن عبـد ا بـن موسـى     تزوجها ، )u(بن علي بن أبي طالب بن احلسنا

منـها  ولـه  ، )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب      بن احلسن اجلون بن عبد ا بن احلسن
ــلَ ابــن عمهــا موســى بــن عبــد ا بــن موســى اجلــون    ، )٥(ابــن واحــد امســه داود  قُت

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ٢٥٦سنة
البــاقر بــن زيــن العابــدين علــي بــن  بــن حممــد الصــادق جعفــر قريبــة بنــت -١٠٥٧

مل ، )٨(ومساهـا ابـن طباطبـا قرنيـة    ، )٧()u(ببن علي بن أبـي طالـ  احلسني السبط 
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سـنة  ) u(تـو  أبوهـا اإلمـام جعفـر الصـادق     ، تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا     
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )١(هـ١٤٨

بن موسى  إبراهيمبن بن يوسف األخيضر ) أمري اليمامة(قريبة بنت حممد-١٠٥٨
بــن علـي بــن أبــى  السـبط  بـن احلســن  املثنــى ن بـن احلســ احملــض بــن عبـد ا   اجلـون 
ــدينا إىل حاهلــا   ، )٢()u(طالــب ــني أي ــيت ب ــري  ، مل تشــر املصــادر ال خــرج أبوهــا األم

وقتل أخوها حممد بـن حممـد بـن يوسـف األخيضـر      ، )٣(هـ باملدينة ٢٥٠حممد سنة 
فهــي مــن أبنــاء النصــف األول مــن القــرن الرابــع   ، )٤(هـــ٣١٦مــن قبــل القرامطــة ســنة  

  .اهلجري
بـن  املثنـى  عبد ا احملـض بـن احلسـن     بن صاحب الديلم حييى قريبة بنت-١٠٥٩
مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل   ، )٥()u(السبط بن علي بن أبي طالب احلسن
وبعـد  ، هــ ١٦٩كان أبوها قد خرج مع احلسني بن علي بن احلسن املثلث سنة ، حاهلا

ثم أعطاه اخلليفة الرشيد العباسي ، شرقمقتل األخري   معركة فخ هرب حييى إىل امل
فهي من ، )٨(هـ١٨٠وقيل حدود سنة ، )٧(هـ١٩٢  سنة )٦(األمان إال أنه قتله   السجن

   . من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري
قسمة بنت سليمان بن عبد ا بن احلسـن بـن علـي العريضـي بـن جعفـر       -١٠٦٠

بن احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي     علي العابدين  الصادق بن حممد الباقر بن زين
مل تشـر املصـادر   ، )٩(وأمها أم ولد من أهل املدينـة ، وتكنى بأم القاسم، )u(طالب
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والـراجح أهنـا مـن أبنـاء النصـف األول مـن القـرن الرابـع         ، اليت بني أيدينا إىل حاهلـا 
و  اهلجـــري ألن ابـــن عمهـــا حييـــى بـــن حييـــى بـــن حممـــد بـــن علـــي العريضـــي تـــ   

  . )١(هـ٣٣٩سنة
بـن حممـد    بن جعفر الصادققسمة بنت حممد األكرب بن علي العريضي -١٠٦١

بـــن أبـــي  بـــن علـــي املرتضـــىالســـبط  احلســـني بـــنعلـــي  زيـــن العابـــدينالبـــاقر بـــن 
 تكانـ ، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )٢(وأمها أم ولد، )u(طالب

م علـي اهلـادي  ها علي العريضـي أيـام اإلمـا   وفاة جد)u()٤(هــ ٢٥٤املتـوفى سـنة    )٣( ،
وتـو  ابـن أخيهـا حييـى بـن       ،)٦(هــ ٢٠٣املتـوفى سـنة   )٥()u(وأدرك أبوها اإلمام الرضا

فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء النصـف      ، )٧(هــ ٣٣٩حييى بن حممد بن علـي العريضـي سـنة   
  . الثاني من القرن الثالث اهلجري

، )u(السبط بن  علي بن أبي طالببن احلسن بنت احلسن املثنى قسيمة - ١٠٦٢
مل تشـر   ،)٨()u(بـن عبـد املطلـب    العباس احلسني بن عبد ا بن عبيد ا بنتزوجها 

تـو  أبوهـا احلسـن املثنـى   خالفـة الوليـد بـن عبـد         ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا 
  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية األوىل، )هـ٩٦- ٨٦( )٩(امللك

بــن جعفــر العريضــي قســيمة بنــت عيســى الرومــي بــن حممــد بــن علــي    -١٠٦٣
الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي     
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تـو  ابـن أخيهـا حييـى بـن      ، مل تذكر املصادر اليت بني أيـدينا حاهلـا   ،)١()u(طالب
س املائـة اهلجريـة   فلعلـها كانـت مـن أبنـاء رأ    ، )٢(هــ ٣٣٤حييى بن عيسى الرومي سنة 

 .الثالثة
بـن علـي بـن أبـي      )ابن احلنفيـة (حممد بن القاسم بن حممدقسيمة بنت -١٠٦٤
ابـن  (تو  جدها حممـد ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٣()u(طالب
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٤(هـ٨١سنة) احلنفية

بن جعفر الصادق بـن حممـد البـاقر بـن علـي       قسيمة بنت موسى الكاظم-١٠٦٥
ومل تشـر املصـادر   ، )٥()u(زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  

فهـي  ، )٦(هـ١٨٣سنة) u(كانت وفاة أبيها اإلمام الكاظم، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 . من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية

١٠٦٦-٧(د بــن عجـالن بـن رميثــة بـن أبـي منــى    رميثــة بـن حممـ   بنـت الكامـل   أم( 
حممد بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسـى  

ه       ا ه بن أبي الكرام بـن موسـى اجلـون بـن عبـد اللـَّ بـن  احملـض  بن سليمان بن عبد اللَّ
بط بن علي بن أبي طالب املثنى حسن ٨(بن احلسن الس()u( ،   تزوجها السـيد أبـو
بن حسن بن عجالن فولدت له إدريس وزيلعة ومات عنها وتأميت بعـده حبيـث    القسم

 . )٩(هـ٨٦١مبكة   ذي القعدة سنة توفيت، امتنعت من إجابة أخيه السيد بركات
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تزوجهـا سـعد    )١(وأمهـا أم ولـد  ، )u(أم الكرام بنت علي بن أبي طالب-١٠٦٧
بــن عبــد العــزى بــن   بــن هشــام بــن احلــارث بــن أســد  بــن أبــي الــبحرتيبــن األســود 

إن نفيسـة هـي   : ولكـن الـبالذري قـال   ، )٣(وقيل إن أم الكرام امسها نفيسـة ، )٢(قصي
بينمـا ذكـر   ، نيتهمـا اثنـ  فوحسـب هـذا القـول    ، )٤(متام بن العباس عبـد املطلـب  زوجة 

ولكن مل حيدد أي فاطمة منهن فاإلمام علـي كـان لديـه    ، )٥(البعض أهنا كنية لفاطمة
ز بينـهما باللقـب األوىل تلقـب بـالكربى       ) أي فاطمـة (االسـم  بنتني عرفتا بذات وقـد ميـ

حممـد بـن أبـي    وقـد اسـتبعدنا الصـغرى ألهنـا كانـت زوج      ، والثانيـة تلقـب بالصـغرى   
لـذا فـالراجح هـي فاطمـة الكـربى الـيت       ، )٦(أبـي طالـب   سعيد األحول بـن عقيـل بـن   

ألسـود بـن أبـي    سـعيد بـن ا   تزوجهـا   أوالً وبعـد وفاتـه   حممد بن عقيـل  تزوجت من 
وبعـد وفاتـه خلـف    ، بن هشام بن احلارث بن أسد بن عبـد العـزى بـن قصـي     البحرتي
وهي من أبناء القرن األول اهلجري ألن ، )٧(املنذر بن عبيدة بن الزبري بن العوامعليها 

 . )٨(هـ٤٠تو  سنة ) u(أباها اإلمام علي
ــت -١٠٦٨ ــة بنـ ــد   كرامـ ــن حممـ ــراهيم بـ ــة (إبـ ــن  ) ابـــن احلنفيـ ــي بـ ــن علـ أبـــي  بـ
مل تشـر املصـادر   ، )٩(بنـت سـعيد بـن خيثمـة مـن األنصـار       وأمها أمامة، )u(طالب

 بـن  اإلمـام علـي زيـن العابـدين    صـحاب  كـان أبوهـا مـن أ   ، اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  
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، )٢(هــ ١٠٠سـنة ) ابـن احلنفيـة  (تـو  عمهـا احلسـن بـن حممـد     ، )١(احلسن عليهم السـالم 
، )٤(هــ ٩٩وقيـل سـنة  ، )٣(هــ ٩٨سـنة  ) ن احلنفيـة ابـ (وتو  أبو هاشم عبد ا بن حممـد 

  . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثاني اهلجري
البــاقر بــن زيــن العابــدين علــي بــن بــن حممــد الصــادق جعفــر كرميــة بنــت -١٠٦٩

مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا      ، )٥()u(بن علـي بـن أبـي طالـب    احلسني السبط 
فهـي مـن أبنـاء القـرن الثـاني      ، )٦(هــ ١٤٨سـنة  تو  أبوها اإلمام جعفـر الصـادق  ، حاهلا

 . اهلجري
كرمية بنت احلسن القاضي بـن حممـد بـن احلسـن بـن احلسـني بـن عيسـى         -١٠٧٠

حييــى بــن زيـد بــن زيــن العابـدين علــي بــن احلسـني الســبط بــن علـي بــن أبــي       )٧(بـن ا
تزوجها موسى بن جعفـر بـن حممـد احلرانـي بـن أمحـد بـن حممـد         ، )u(طالب

وأجنبـت لـه أبـو    ، )u(بن إسحاق املـؤمتن بـن اإلمـام جعفـر الصـادق     احلسني  )٨(بنا
كان جد زوجها حممد احلرانـي كـان معاصـراً ألبـي     ، )٩(الفوارس موسى نقيب حلب

   . فالراجح أهنا من أبناء القرن السادس اهلجري، هـ٤٤٩املتوفى سنة  )١٠(العالء املعري
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احلسني بن عيسى بن  احلسن بن بن حممد بن القاضياحلسن كرمية بنت -١٠٧١
بـن  السـبط   بـن احلسـني  علـي زيـن العابـدين    بن زيد بـن  ذي الدمعة  حييى بن احلسني

ذات منزلـة   نفـوس النـاس    وكانـت  ، يقال هلا الزيديةو، )u(أبي طالب علي بن
ت   حدود سـنة  (وهي معاصرة للنسابة العمري، )١(وعاشت   حلب، دين وبر وهلا
ــذي قــال) هـــ٤٥٩ علــى هــذا ، )٢(بــن أخيهــا ويــدعى أبــو الفضــائل جعفــر  إنــه رأى ا: ال

 من أبناء القرن اخلامس اهلجري  فالراجح أهنا
القاسـم  بـن  سي بن احلسني الر اهلادي  حييىكلثم بنت أمحد الناصر بن -١٠٧٢

طباطبـا بـن إمساعيـل الـديباج بـن إبـراهيم الغمـر بـن احلسـن املثنـى بـن            إبـراهيم  بن ا
، مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا     ، )u(احلسن بن علي بن أبي طالب

 ظهر باليمن وتوىل اإلمامة هناك الناصروهي من أعالم القرن الرابع اهلجري ألن أباها 
 . )٣(هـ٣٢٤سنة وتو  

 حممد اجلـواد كلثم الصغرى بنت جعفر امللقب بالكذاب علي اهلادي بن -١٠٧٣
ا بن علي الرضا بنا زيـن    موسى الكاظم بن جعفر الص د الباقر بـن علـىدق بن حمم

مل تذكر املصادر اليت ، )٤()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن  احلسني 
وهي من أبناء النصف الثاني من القـرن الثالـث اهلجـري ألن أباهـا     ، بني أيدينا حاهلا

، )٦(هــ ٢٦٠املتوفى سـنة  )٥()u(جعفر الكذاب كان معاصراً لإلمام احلسن العسكري
 . )٧(هـ٣١١توفيت بعد سنة ختها بريهة وأ
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ــد كلـثم الكــربى بنــت جعفــر امللقــب بالكـذاب بــن علــي اهلــادي بــن    -١٠٧٤ حمم
ادق بن حممد الباقر بن على  بن علي الرضا بن اجلواد موسى الكاظم بن جعفر الص

مل تـذكر املصـادر   ، )١()u(بن علي بن أبي طالبالسبط زين العابدين بن  احلسني 
وهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري وهـي  ،  أيدينا حاهلااليت بني

مـن أبنـاء النصـف الثـاني مـن القـرن الثالـث اهلجـري ألن أباهـا جعفـر الكـذاب كــان            
توفيـت  وأختها بريهة ، )٣(هـ٢٦٠املتوفى سنة )٢()u(معاصراً لإلمام احلسن العسكري

 . )٤(هـ٣١١بعد سنة
امللك املولتاني بن حممد بن عبد ا بـن حممـد بـن    أم كلثم بنت جعفر -١٠٧٥

تزوجهـا احلسـن بـن عبـد الـرمحن بـن       ، )u(عمر األطرف بن علي بن أبي طالـب 
بـن احلسـن السـبط     ألبلـج االقاسم بن حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 

مل تـذكر  ، )٥(وأجنبـت لـه حممـد الـذي سـكن خبـارا      ، )u(بن علي بن أبي طالـب ا
ولكن فخر الدين الرازي أشـار إىل أن أم أبيهـا جعفـر    ، اليت بني أيدينا حاهلا املصادر

كمـا كـان   ، هــ ١٨٣املتوفى سـنة   )٦()u(امللك هي زينب بنت اإلمام موسى الكاظم
ابن أخيها أمحد بن إسحاق بن جعفر امللك نقيب الطالبيني ببغداد أيام عضد الدولة 

 . من أبناء القرن الثالث اهلجريفالراجح أهنا ، )هـ٣٧٢-٣٦٤( )٧(البويهي
كلثم بنت احلسن بـن أمحـد النسـابة بـن عيسـى املبـارك بـن عبـد ا بـن          -١٠٧٦

مــن أهــل ، أمهــا طربيــة، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــب حممــد بــن عمــر األطــرف
قتل جدها أمحـد النسـابة بـن عيسـى املبـارك   الفتنـة الـيت وقعـت بـني          ، )٨(نصيبني
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ــة  ــة والعلوي ــة وقعــت   ســنة    ، )١(اجلعفري ــذه الفتن ـــ٢٦٦وأشــار الطــربي إىل أن ه ، )٢(ه
 .فالراجح أهنا كانت من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة

بن احلسن املثنى بن احلسـن   كلثم بنت احلسن بن علي بن احلسن املثلث-١٠٧٧
، صاحل بن عبد ا بن موسى اجلونتزوجها ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب

قُتلَ أخو زوجها موسى بن عبـد ا بـن موسـى اجلـون     ، )٣(مد الشاعروأجنبت له حم
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤(هـ٢٥٦سنة

سـني  احلعلي بن األصغر بن زين العابدين  بن علي احلسن األفطسكلثم بنت - ١٠٧٨
وقـال العمـري إن   ، )٥(تـدعى عايـدة  وأمهـا أم ولـد   ، )u(بن علي بن أبي طالـب السبط 

خرج أبوها احلسن األفطس مع حممـد بـن عبـد ا ذي الـنفس الزكيـة       ،)٦(مسها كلثوما
، هـ   خالفة املنصور العباسي فعفـا عنـه املنصـور بوسـاطة اإلمـام جعفـر الصـادق       ١٤٥سنة

 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٧(يوصي بصلته) u(وكان اإلمام الصادق
ن زيد الشـهيد بـن زيـن العابـدين علـي بـن       كلثم بنت احلسني ذي الدمعة ب-١٠٧٩

اإلمـام  كلـثم بنـت عبـد ا بـن     وأمها ، )u(احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
اإلمــام زيــن حممــد بــن حممــد بــن زيــد بــن   وتزوجهــا  ، )u(علــيزيــن العابــدين 

عنـها قبـل أن يـدخل     فتـو  ، اخلـارج مـع أبـي السـرايا بالكوفـة     ، )u(عليالعابدين 
اإلمام زين العابدين بن األشرف ا علي بن احلسني بن علي بن عمر فخلف عليه، هبا
، )٩(هــ أيـام اخلليفـة املـأمون العباسـي     ١٩٩كان خروج أبو السـرايا سـنة   ، )٨()u(علي
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 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية
بـن زيـن العابـدين     بـن زيـد الشـهيد    مـؤمت األشـبال   كلثم بنت زيد بن عيسى-١٠٨٠

تزوجها عيسى بن حييـى بـن   ، )u(سني السبط بن علي بن أبي طالبعلي بن احل
وأجنبت لـه   ، )u(احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن اإلمام علي زين العابدين

فالراجح أهنا مـن  ، )٢(هـ٢٤٠تو  عمها أمحد بن عيسى بن زيد سنة ، )١(أمحد وعلياً
 . أبناء القرن الثالث اهلجري

١٠٨١-بن حممـد   كلثم بنت عبد ا بن علي الطبيب بن عبيد ا بن عبيد ا
هــارون بــن وأمهــا خدجيــة بنــت ، )u(بــن عمــر األطــرف بــن علــي بــن أبــي طالــب ا

، )٣()u(بـن احلسـن السـبط    ألبلـج ابن القاسم بن احلسن بن زيد  ينحممد البطحا
 كان عمها أمحد بـن علـي الطبيـب معاصـراً    ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا

فهي من ، )٤(سكن مصر وكان له حظوة هناك) هـ٢٤٧-٢٣٢(للخليفة العباسي املتوكل
  . أبناء القرن الثالث اهلجري

 السـبط بـن   سـني احلبـن  زين العابدين عبد ا بن علي كلثم الصماء بنت -١٠٨٢
أم كلثـوم وهـي كلـثم الصـماء أمهـا أم      : قـال ابـن سـعد   ، )u(علي بـن أبـي طالـب   

فولـدت  ، مساعيل بن علي بن عبد ا بن العباس بن عبـد املطلـب  إتزوجها ، )٥(ولد
بـن زيـد    ذي الدمعـة  خلـف عليهـا احلسـني   و ثـم فارقهـا  ، عبد ا الكربى وأم، له علياً

وتوفيـت  ، )٦(فولدت لـه مليكـة وميمونـة   ، )u(علياإلمام زين العابدين بن الشهيد 
وتـو   ، هــ ١٦٩املتـوفى سـنة    )٨(تزوج ابنتها ميمونـة اخلليفـة املهـدي العباسـي    ، )٧(عنده
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ـــ١٩٠زوجهــا احلســني ذي الدمعــة   حــدود ســنة    ــاني   ، )١(ه ــاء القــرن الث فهــي مــن أبن
 . اهلجري
زيـن  بـن  البـاقر  بـن حممـد   الصـادق  بـن جعفـر   العريضـي  علـي  كلثم بنت -١٠٨٣
وأمهـا فاطمـة بنـت    ، )u(بن علي بن أبي طالـب السبط علي بن احلسني العابدين 

علياإلمام زين العابدين  بن حممد بن عبد ا)u()مل تشر املصادر اليت بـني  ، )٢
، )٣ (ـهـ  ٢٥٣ سـنة  وقيـل ، هــ ٢٣٤سـنة تو  أبوهـا علـي العريضـي      ، أيدينا إىل حاهلا

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري
ــن أبــي          -١٠٨٤ ــي ب ــن عل ــني الســبط ب ــن احلس ــدين ب ــن العاب ــي زي ــثم بنــت عل كل
سـن املثنـى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي          تزوجها داود بـن احل ، )u(طالب
كــان زوجهــا داود بــن احلســن قــد تــو    حــبس اخلليفــة املنصــور    ، )٤()u(طالــب
وتـو  أبوهـا   ، )٦(وقيل بل افلت مـن احلـبس وتـو  بعـد ذلـك     ) هـ١٥٨-١٣٦()٥(العباسي

  . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٧(هـ٩٥سنة)u(اإلمام علي زين العابدين
األطرف بن علي بـن أبـي   لثم بنت علي بن عبد ا بن حممد بن عمر ك-١٠٨٥
عبـد ا بـن احلسـن بـن     تزوجهـا  ، )٨(امسهـا كلثـوم  : وقال ابن طباطبـا ، )u(طالب

عبيد ا األمـري  وأجنبت له ، )u(بن اإلمام احلسن السبط جعفر بن احلسن املثنى
قات فاطمة عليها سـالم  وصد، )u(علياإلمام وكان يلي صدقات ، بالكوفة ومكة
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كانـت مـن   ، )٢(  سـامراء  وتـو   )١(وواله اخلليفة املأمون العباسـي الكوفـة  ، وهي فدك
أبنــاء النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني اهلجــري ألن ابنــها عمــل للمــأمون العباســي    

 . هـ٢١٨املتوفى سنة
 كلثم بنت علي األصغر بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علـي -١٠٨٦

تزوجها عبيد ا بن احلسن بن عبيد ا بن العباس وأجنبـت  ، )u(بن أبي طالب
ث عـن  حيـد  ثباحملـد  وامللقـب علـي األصـغر   كان أبوهـا  ، )٣(له علي من سكنة اجلحفة

سـنة  ) u(وتـو  جـدها اإلمـام علـي زيـن العابـدين      ، )٤()u(الصادقاإلمام جعفر 
  . يفهي من أبناء القرن الثاني اهلجر، )٥(هـ٩٥

بن القاسم بن احلسـن  كلثم بنت علي بن علي بن عبد الرمحن الشجري -١٠٨٧
أمهـا عليـة بنـت عبـد اu( ،     (ألبلج بن احلسن بن علي ابن أبي طالـب ابن زيد ا
بن إبراهيم بن عبد ا أبي القاسم بن حممد بن علـي بـن عبـد ا بـن جعفـر بـن       ا

كـان عمهـا حييـى بـن     ، أيـدينا حاهلـا  مل تذكر املصادر اليت بني ، )٦()u(أبي طالب
-٢٥٥()٧(علي بن عبد الرمحن الشجري قتل   الري أيـام اخلليفـة املهتـدي العباسـي    

   . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري) هـ٢٥٦
علــي بــن زيــن العابــدين بــن  األشــرفعمــر كلــثم بنــت علــي األصــغر بــن  -١٠٨٨

نوفل بنت عبد بن عمـر بـن    أموأمها ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط سني احل
اإلمـام  بن  املؤمتن إسحاقتزوجها ، )٨(نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة العبدري
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وأجنبـت لـه   ، )(برسـول ا  كان مـن أشـبه النـاس   والذي  )u(جعفر الصادق
املتـو  سـنة   ) u(كان زوجها إسحاق املؤمتن معاصراً لإلمام علي الرضا، )١(حممداً
  . أهنا كانت على رأس املائة الثانية للهجرة فالراجح، )٢(هـ٢٠٦

كلـثم بنـت القاسـم الرسـي بـن إبـراهيم طباطبـا بـن إمساعيـل بـن إبــراهيم           -١٠٨٩
والـرس  ، )u(الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      

سـود بـالقرب مـن ذي احلليفـة     رض اشرتاها وراء جبل أالذي نسب إليه القاسم هي أ
مل تشـر  ، )٣(هــ ٢٤٦ املدينة املنورة وعاش هبا مع ولده حتـى تـوفى هبـا سـنة     بينها وبني

  . وهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
١٠٩٠-  كلــثم بنــت حممــد الغريــق بــن إمساعيــل بــن حممــد األرقــط بــن عبــد ا

تزوجهـا  ، )u(الـب الباهر بن علـي زيـن العابـدين بـن احلسـني بـن علـي بـن أبـي ط         
حممــد بــن علــي بــن احلســني ذي الدمعــة بــن زيــد الشــهيد بــن اإلمــام زيــن العابــدين   

خرج ابن أخيها احلسني الكوكيب بـن أمحـد بـن    ، )٤(وأجنبت له جعفر، )u(علي
هــ فأرسـل إليـه    ٢٥٥حممد العريق   قزوين أيام اخلليفة العباسـي املسـتعني بـا سـنة     

فهـي مـن أبنــاء القـرن الثالــث    ، )٥(ا بــن طـاهر فقتلــه املسـتعني قائـده طــاهر بـن عبـد     
 . اهلجري
علـي بـن   زيـن العابـدين   بن علي بـن   األفطس مد بن احلسنكلثم بنت حم-١٠٩١
مل تذكر املصـادر الـيت بـني أيـدينا     ، )٦()u(بن أبي طالب بن علي السبط  احلسني
لَ  ، )٧()u(كان جدها احلسـن األفطـس معاصـراً لإلمـام جعفـر الصـادق      ، حاهلا وقُتـ
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عمها عبد ا الشـهيد بـن احلسـن األفطـس   حـبس الرشـيد قتلـه جعفـر بـن حييـى           
 .فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، )١(الربمكي
السبط سني احلعلي بن زين العابدين بن الشهيد حممد بن زيد كلثم بنت -١٠٩٢

بنت علي بن جعفر بن إسحاق بن علي  ها فاطمةأمu( ،(بن علي بن أبي طالبا
مل تذكر ، )٣(وأمساها العمري كلثوم، )٢()u(بن عبد ا بن جعفر بن أبي طالبا

قتل أخوهـا حممـد بـن حممـد بـن زيـد الشـهيد بعـد         ، املصادر اليت بني أيدينا حاهلا
  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٤(هـ٢٠١فشل ثورة أبي السرايا سنة

بن احلسن السبط  املثنىاحلسن حممد بن سليمان بن داود بن كلثم بنت -١٠٩٣
خـرج  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٥()u(بن علي بن أبي طالبا

فهـي مـن أبنـاء رأس    ، )٦(هــ   خالفـة املـأمون العباسـي    ١٩٩أبوها مع أبي السرايا سـنة 
 . املائة اهلجرية الثانية

ــثم بنــت -١٠٩٤ بــن املثنــى ســن احلبــن عبــد ا بــن داوود بــن   األزرق مــد حمكل
بـن عبـد ا   بنت حممـد  وأمها زينب ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط سن احل
، مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   ، )٧()u(عليبن اإلمام زين العابدين ا

فهـي  ، )هــ ١٩٦-١٥٨()٨(املهـدي اخلليفة   حبس تو  عمها علي بن عبد ا بن داود 
   . من أبناء القرن الثاني اهلجري

كلثم بنت حممد الكابلي بن عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكية بن -١٠٩٥
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، )u(عبد ا احملض بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي طالـب   
قتل ، حاهلا مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل، )١(وهي من ساكنة قم، أمها أم ولد

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(هـ٢٥١بنو طيء أخاها احلسن األعور   سنة 
بـن حممـد بـن عمـر      بـن علـي الطبيـب بـن عبيـد ا      كلثوم بنـت إبـراهيم  -١٠٩٦
وكــان عمهــا أمحــد بــن علــي الطبيــب  ، )٣()u(بــن علــي بــن أبــي طالــب  األطــرف

، )٤(سكن مصر وكان له حظوة هناك، )هـ٢٤٧-٢٣٢(معاصراً للخليفة العباسي املتوكل
  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤(هناك

بـــن علـــي بـــن أبـــي   )ابـــن احلنفيـــة(إبـــراهيم بـــن حممـــد أم كلثـــوم بنـــت-١٠٩٧
بـن عثمـان بـن     ابن القلمـس بـ  املعـروف  بكـر  وأبـ تزوجها ، أمها أم ولد، )u(طالب

جـدها حممـد بـن احلنفيـة      تو ، )٥()رض(عبيد ا بن عبد ا بن عمر بن اخلطاب
  . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٦(هـ٨١سنة 

أم كلثــوم بنــت أمحــد الشــيخ العقيقــي بــن عيســى الكــو  بــن علــي بــن    -١٠٩٨
احلســني األصــغر بــن زيــن العابــدين علــي بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أبــي             

كـان أحـد   ،  أيـدينا إىل حاهلـا  مل تشر املصادر اليت بـني ، )٧(أمها أم ولد) u(طالب
أبناء عمومتها حممد السليق بن عبد ا بن حممد بن احلسـن بـن احلسـني األصـغر     

كما أن ابن عم أبيهـا  ، )هـ٢١٨-١٩٨(أيام اخلليفة املأمون العباسي )٨(هـ١٩٩ثار مبكة سنة
      القاســم بــن عبــد ا بــن احلســني األصــغر كــان معاصــراً للخليفــة املعتصــم العباســي   
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فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن الثالـث        ،)١(وطلب منه لـبس السـواد فـأبى   ) هـ٢٢٧ت (
 . اهلجري
بـن   بـن موسـى اجلـون    إبـراهيم بـن  كلثوم بنت أمحد بن يوسف األخيضر -١٠٩٩

، )٢(ولـدت باليمامـة  ، )u(عبد ا بن احلسن بن احلسن بـن علـي بـن أبـى طالـب     
ــني أيــدينا إىل ح     ــن يوســف     ، اهلــاومل تشــر املصــادر الــيت ب ــا إمساعيــل ب كــان عمه

فـالراجح  ، )٣(هــ ٢٥٢األخيضر ثار أيام اخلليفة املستعني العباسي   احلجـاز وتـو  سـنة   
 .أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري

بن احلسن السبط بن علي  ألبلجاأم كلثوم بنت إسحاق بن احلسن بن زيد -١١٠١
، ر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا     مل تش، )٤(أمها أم ولد، )u(بن أبي طالبا

فهي من أبنـاء رأس املائـة   ، )هـ١٩٣-١٧٠( )٥(الرشيد هارون تو  أبوها   سجن اخلليفة
 .اهلجرية الثانية

بن القاسم بن احلسـن بـن    أم كلثوم بنت جعفر بن عبد الرمحن الشجري-١١٠٢
تشر املصادر اليت مل ، )٦()u(بن علي ابن أبي طالبالسبط ألبلج بن احلسن ازيد 

كان ابن عمها حييى بن علي بن عبـد الـرمحن الشـجري قتـل     ، بني أيدينا إىل حاهلا
فلعلها من أبناء النصف الثـاني  ، )هـ٢٥٦-٢٥٥( )٧(  الري   خالفة املهتدي العباسي

 .من القرن الثالث اهلجري
ي بـن  الباقر بـن زيـن العابـدين علـ    بن حممد الصادق جعفر أم كلثوم بنت -١١٠٣

توفيــت   مصــر وقربهــا هنــاك    ، )u(بــن علــي بــن أبــي طالــب    احلســني الســبط  
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: بنــات هــن أربــعولكــن فخــر الــدين الــرازي ذكــر بــأن اإلمــام الصــادق لــه   ، )١(مشــهور
وأضــاف الــزبريي فاطمــة  )٢(وأم فــروة وفاطمــة وبريهــة ومل يشــر إىل أم كلثــوم، أمسـاء 
وهي من أبناء القـرن الثـاني اهلجـري    ، ورمبا هي كنية إلحدى بناته أعاله، )٣(الكربى

 . )٤(هـ١٤٨تو  سنة ) u(ألن أباها اإلمام جعفر الصادق
أم كلثوم بنت احلسن بن أمحد بن حممد األعلم بن عيسى بن حييـى بـن   -١١٠٤

احلســـني ذي الدمعـــة بـــن زيـــد الشـــهيد بـــن علـــي بـــن احلســـني بـــن علـــي بـــن أبـــي   
، صادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  مل تشر امل، )٥(وهي من أهل البصرة، )u(طالب

كان ابـن عمهـا حييـى بـن عمـر بـن حييـى بـن عمـر بـن حييـى بـن زيـد الشـهيد خـرج                
كمـا أن جـدها   ، )٦(وقتـل هنـاك  ) هــ ٢٥٢-٢٤٨(بالكوفة أيـام اخلليفـة املسـتعني العباسـي    
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء رأس املائـة      ، )٧(هــ ١٩٠احلسني ذي الدمعة تو    حـدود سـنة  

 .رية الثالثةاهلج
أم كلثـــوم بنـــت احلســـن املثنـــى بـــن احلســـن الســـبط بـــن علـــي بـــن أبـــي    -١١٠٥
، )٨()u(وأمها فاطمة بنت احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب     ، )u(طالب

وتزوجها ابن عمها حممد بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بـن أبـي   
ه اإلمام شهد أبو، )٩(وتوفيت عنده وليس هلا ولد) u(طالب ها موقعة الطف مع عم
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وتو  أخوها احلسن املثلث مع عدد من إخوهتا   ، )١(هـ٦١سنة) u(احلسني السبط
فهــي مــن أبنــاء النصــف األول مــن القــرن الثــاني  ، )٢(هـــ ١٤٥  ســجن املنصــور ســنة 

 . اهلجري
ــن احلســـن الســـبط بـــن علـــي بـــن أبـــي         - ١١٠٦  أم كلثـــوم بنـــت احلســـن املثنـــى بـ

وقـد رجـح املــدرس أهنـا شــقيقة عبـد ا احملــض     ، الـيت قبلــها  وهـي غــري ، )u(طالـب 
وأشار ابـن سـعد إىل اثنـتني مـن بنـات      ، )٣(تزوجها الوليد بن عبد امللك بن مروان األموي

إن األوىل أمهـا فاطمـة بنـت احلسـني والثانيـة أمهـا أم       : احلسن املثنى باسم أم كلثـوم وقـال  
د امللك فذكر ابن سعد أيضاً أهنا زينب بن احلسـن  أما اليت تزوجها الوليد بن عب، )٤(ولد

شـهد أبوهـا احلسـن املثنـى موقعـة الطـف مـع        ، فلعل أم كلثوم كنية هلـا ، )٥(احلسن املثنى
تو  عمهـا عبـد ا بـن احلسـن املثنـى   سـجن اخلليفـة        ، )٦(عمه اإلمام احلسني السبط

األول مـن القـرن الثـاني    فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء النصـف      ، )٧(هــ ١٤٥املنصور العباسي سـنة 
 . اهلجري
عبيـد ا بـن احلسـني    احلجـة بـن   كلثوم بنت احلسن بن احلسني بن جعفر -١١٠٧
، )u(بـن علـي بـن أبـى طالـب     السـبط   علـي بـن احلسـني   زين العابدين بن األصغر 

تــو  أبوهــا احلســن بــن احلســني بــن جعفــر ، )٨(يوســف اجلعفــري بــن تزوجهـا إبــراهيم 
 . ي من أبناء القرن الثالث اهلجريفه، )٩(هـ٢٢١احلجة سنة
أم كلثوم بنت احلسن بن زيد األبلج بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي        -١١٠٨
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أمري  ألبلجأبوها احلسن بن زيد اكان ، )١(املثنىزينب بنت احلسن  اهأم، )u(طالب
إسـحاق  وأخوهـا  ، )هــ ١٥٨-١٣٦( )٢(املنصـور اخلليفـة أبـي جعفـر    أمري املدينة مـن قبـل   

تـو    سـجن اخلليفـة هـارون الرشــيد      )٣(كوكيب لبيـاض كـان علـى عينيـه    الامللقـب بـ  
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٤(العباسي
ــث بــن     -١١٠٩ أم كلثــوم بنــت احلســن املكفــوف بــن علــي العابــد بــن احلســن املثل

وأمهـا سـكينة بنـت    ، )u(احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبـي طالـب  
قتـل عمهـا   ، مل تذكر املصادر الـيت بـني أيـدينا حاهلـا    ، )٥(اهلامشية زيد بن سلمة بن

فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء     ، )٦(هــ ١٦٩احلسني بن علي بن احلسن املثلث مبوقعـة فـخ سـنة   
  . النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري

 عنـد وكانـت  ، )u(أم كلثوم بنت احلسن السبط بن علي بن أبي طالـب -١١١٠
ذي  سنياحل عليها خلف ثم، وهارون سليمان له ولدت، العباس بن ا عبد بن علي

، )٧(عنـده  توفيـت ، )u(طالب أبي بن علي بن احلسني بن علي بن زيد بن الدمعة
وتـزوج  ) هــ ١٦٩ت(كان زوجهـا احلسـني ذي الدمعـة معاصـراً للخليفـة املهـدي العباسـي       

مـن أبنـاء القـرن الثـاني     فهـي  ، )٩(هــ ١٩٠وقيل إنه تو    حدود سنة ، )٨(ابنته ميمونة
   . اهلجري
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أم كلثوم  بنت احلسن األعور بن حممـد الكـابلي بـن عبـد ا األشـرت بـن       -١١١١
حممد النفس الزكية بن عبد ا احملض بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي 

، )٢(بـن حممـد اجلعفـري    تزوجهـا إمساعيـل  ، )١(وأمها أم ولـد ، )u(بن أبي طالبا
فهــي مــن أبنــاء القــرن الثالــث ، )٣(هـــ٢٥١هــا احلســن األعــور قتلتــه طــيء ســنة كــان أبو
 .اهلجري
ــراهيم   -١١١٢ ــن إب ــن حممــد    أم كلثــوم بنــت احلســني ب ــن احلســن ب ــن حممــد ب ب
علـي بـن احلسـني    زيـن العابـدين   بـن  األصغر بن احلسني  األعرج بن عبيد ا اجلواني
كـان  ، بـني أيـدينا إىل حاهلـا   مل تشـر املصـادر الـيت    ، )٤()u(بـن أبـي طالـب   السبط 

عمها علي بن إبراهيم بن حممد بن احلسن بن حممد اجلواني معاصراً ألبـي الفـرج   
، هـــ٣٥٦صــاحب كتــاب مقاتــل الطــالبيني وكتــاب األغــاني املتــوفى ســنة  )٥(األصــفهاني

  . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري
١١١٣-بـن علـي بـن أبـي طالـب      بن احلسن األثرم كلثوم بنت احلسني أم)u( ،

ــن      وكانــت ، أمهــا أم ولــد  ــن احلكــم ب ــك بــن احلــارث ب ــن عبــد املل عنــد إمساعيــل ب
تـو  جـدها   ، )٦(وحسـيناً ، وحممـداً ، ومروان، وإسحاق، ولدت له مسلمة، العاصي

ــبط  ـــ٤٩ســـنة) u(اإلمـــام احلســـن السـ ــام  ، )٧(هـ وتزوجـــت أختـــها فاطمـــة مـــن اإلمـ
 . أبناء القرن الثاني اهلجريفالراجح أهنا من  ،)٨()u(الصادق
بن زين العابدين  بن زيد الشهيد ذي الدمعة بنت احلسني بن احلسني ومكلث-١١١٤
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مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )١()u(علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
ــدينا إىل حاهلــا  ــد      ، أي قُتــل أخوهــا زيــد بــن احلســني بــن احلســني ذي الدمعــة علــى ي

فهـي مـن أبنـاء القـرن     ، )هــ ٢٩٥ – ٢٨٩()٣(العباسـي  املكتفـى اخلليفـة   أيـام  )٢(القرامطة
 . الثالث اهلجري

سـني  احلعلـي بـن   زين العابـدين  بن زيد بن ذي الدمعة احلسني كلثوم بنت -١١١٥
مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٥(وأمها أم ولد، )٤()u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

، هــ ١٩٠باملدينـة املنـورة سـنة   ذي الدمعـة الدمعـة    تـو  أبوهـا احلسـني   ، أيدينا إىل حاهلـا 
   ..فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري، )٦(هـ١٩١وقيل سنة
أم كلثوم بنت احلسني بن حممد الصو  بن حييى بن عبد ا بن حممد -١١١٦

مل ، فـة وهي من أهل الكو، )u(بن علي بن أبي طالب )٧(األكرب بن عمر األطرف
بن حممد  أمحد بن عبد اقُتل ابن عمها ، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

فالراجح أهنـا   ،)٨(هـ ٣٠٣املقتدر سنةاخلليفة العمري العلوي   أيام واملعروف ب الصو 
 . من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة

بـن  إبـراهيم الغمـر   ن بـن  بن عبد ا بن احلس إبراهيمداود بن كلثوم بنت -١١١٧
 بن علي بن أبي طالبالسبط بن احلسن املثنى بن احلسن احملض عبد ا)u()٩( ،
وذكــر أبــو الفــرج   ، مل تشــر املصــادر الــيت بــني أيــدينا إىل حاهلــا     ، )٩()u(طالــب

األصفهاني أن اثنني من أبناء داود بن إبراهيم احلسـين قتلـهم إدريـس بـن موسـى بـن       
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        هـ أيام اخلليفة املستعني ٢٥٠ن خروج األخري   سنةوكا، )١(عبد ا بن موسى احلسين
 . وهذا يعين أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(العباسي        املستعني 
أم كلثوم بنت داود بن حممد بن إبراهيم بن إبـراهيم بـن احلسـن بـن زيـد      -١١١٨

تزوجها اهلمام بن جعفر بن ، )u(بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب ألبلجا
بـن حممـد بـن عبـد ا      )٣(اعيل بن أمحـد بـن إبـراهيم بـن عبـد ا بـن مسـلم       إمس

كـان جـدها إبـراهيم بـن إبـراهيم حيـاً       ، )٤(األحول بن حممد بن عقيل بن أبي طالـب 
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(هـ عندما حدثت معركة فخ١٦٩سنة 

زيـن  بـن   بـن زيـد الشـهيد   ذي الدمعـة   نيزيد بن علـي بـن احلسـ   أم كلثوم بنت - ١١١٩
مل تشـر املصـادر الـيت بـني     ، )٦()u(بـن أبـي طالـب   السـبط  علـي بـن احلسـني    العابدين 

أبي  كان أبوها زيد بن علي بن احلسني ذي الدمعة من أصحاب اإلمام، أيدينا إىل حاهلا
 . هلجريفهي من أبناء القرن الثالث ا، )٨(هـ٢٥٤املتوفى سنة )٧()u(اهلادي علي احلسن

األصــغر بــن زيــن العابــدين علــي بــن   ســليمان بــن احلســني  أم كلثــوم بنــت -١١٢٠
احلسني بن جعفر بـن حممـد   تزوجها ، )u(احلسني السبط بن علي بن أبي طالب

، وعليـة  فولـدت لـه جعفـر وعقـيالu( ،    (بن علي بن أبـي طالـب   األطرفبن عمر 
وسـليمان ولـد بعـد    ، خدجيـة  فولـدت لـه  ، ها حممد بـن احلسـن  وخلف عليها ابن عم

فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء رأس املائـة      ، )١(هـ١٥٧تو  جدها احلسني األصغر سنة، )٩(أبيه
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 . اهلجرية الثانية
١١٢١-احملض بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي  أم كلثوم بنت عبد ا

د بن أمها هند بنت أبي عبيدة بن عبد ا بن زمعة بن األسو، )u(بن أبي طالب
تزوجهـا ابـن عمهـا يعقـوب بـن إبـراهيم احلسـن        ، )٢(املطلب بـن أسـد بـن عبـد العـزى     

جعفـر املنصـور      سجن اخلليفـة العباسـي أبـي    تو  أبوها عبد ا احملض، )٣(املثنى
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٤(هـ١٤٥سنة 

لسبط بن علي بـن  ا بن احلسنيعلي زين العابدين عبد ا بن كلثوم بنت -١١٢٢
ثم خلف ، تزوجها رجال من بين العباس مل تذكر املصادر امسه، )u(أبي طالب

خلفـت بنـتني   ، )u(عليها احلسني بـن زيـد الشـهيد بـن اإلمـام علـي زيـن العابـدين        
وكانت ، )٥(تزوجها) u(أحدمها تدعى علية رجح العمري أن اإلمام جعفر الصادق

    . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري  ،)٦(هـ١٤٨سنة ) u(وفاة اإلمام الصادق
بـن حممـد   الرئيس الفقيه باملدينـة  أم كلثوم بنت عبد الرمحن بن القاسم -١١٢٣

بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي         ألبلجاالبطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 
بن  كان ابن عمها طاهر، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٧()u(طالب

الـذي ظهـر بالبصـرة     )٨(أمحد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج        
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٩()هـ٢٦٩ -٢٥٥(للمدة

كلثوم بنت عبيد ا عبد ا بن احلسن بن جعفر بن احلسـن بـن احلسـن    -١١٢٤
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مل ، )١(بل اخلليفة املأمونكان أبوها أمري الكوفة من ق، )u(بن علي بن أبي طالبا
-١٩٨(وأبوهـا معاصـراً للخليفـة املـأمون العباسـي     ، تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢١٨
علي بن احلسني زين العابدين بن  األصغرعبيد ا بن احلسني كلثوم بنت -١١٢٥
كـان  ، در الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    مل تشـر املصـا  ، )٢()u(بن أبـي طالـب  السبط 

) هــ ١٣٦-١٣٤(أبوها عبيد ا بن احلسني األصغر معاصراً للخليفة أبي العباس السفاح
اخلرسـاني  مسـلم   اأبـ ثـم أمـر   ، )٣(أقطعه ضـيعة تغـل   السـنة مثـانني ألـف دينـار      الذي 

 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٤(فمات ودفن مبرو، دس السم إليهب
جعفر امللك بـن حممـد بـن عبـد ا بـن حممـد        بنأم كلثوم بنت عقيل -١١٢٦

مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا    ، )٥()u(علي بن أبي طالببن  األطرفبن عمر ا
كان ابن عمها أمحد بن إسحاق بن جعفر امللك نقيب الطالبيني ببغـداد  ، إىل حاهلا

اجح أهنا كانـت مـن أبنـاء القـرن الرابـع      فالر) هـ٣٧٢-٣٦٤()٦(أيام عضد الدولة البويهي
   . اهلجري
أم كلثــوم بنــت علــي األيســر بــن جعفــر بــن حممــد بــن جعفــر بــن عبــد      -١١٢٧

بن علي بن السبط ألبلج بن احلسن ابن القاسم بن احلسن بن زيد  الرمحن الشجري
مل تشـر املصـادر الــيت بـني أيــدينا إىل    ، )٧(وهــي مـن أهـل فرغانــة  ، )u(أبـي طالـب  

ها حييى بن علي بن عبـد الـرمحن الشـجري قتـل بقـزوين ودفـن       كان عم جد ،حاهلا
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فالراجح فهي من أبناء القرن الرابع ، )هـ٢٥٦-٢٥٥()١(بالري   خالفة املهتدي العباسي
 .اهلجري
كلثــوم وقيــل أم كلثــوم بنــت علــي بــن جعفــر بــن حممــد بــن علــي زيــن      -١١٢٨

وأمها فاطمة بنت حممد ، )u(العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
ها مـن  وكـان جـد  ، )٢()u(األرقط بن عبد ا الباهر بـن اإلمـام زيـن العابـدين علـي     

العبــاس الســفاح وأقطعــه أرض  للخليفــة العباســي أبــي أمهــا حممــد األرقــط معاصــراً 
 .فالراجح أهنا من أبناء النصف الثاني من القرن الثاني اهلجري ،)٣(باملدينة

السـبط  بن احلسن املثنى بن احلسن املثلث علي بن احلسن وم بنت أم كلث-١١٢٩
مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل    ، )٤(أمها أم ولد، )u(بن علي بن أبي طالبا

بفـخ يـوم    بـن علـي   احلسنيوهي من أبناء القرن الثاني للهجرة إذ قتل أخوها ، حاهلا
 . )٥(هـ١٦٩الرتوية سنة 
الشجاع الـدينوري بـن احلسـن بـن احلسـني بـن احلسـن        بنت علي أم كلثوم -١١٣٠
علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي بن علي األصغر بن  )٦(األفطس

، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، مـن أهـل الـدينور   ، )u(أبي طالب
 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٧(هـ٢٧٤سنة تو  أبوها علي الشجاع 

١١٣١-بـن علــي بـن أبــي   الســبط زيـن العابــدين بـن احلسـني    علــي  كلثـوم بنـت   أم
داود بـن احلسـن   تزوجهـا    حجر أبيها وملا بلغـت سـن الرشـد     نشأت، )u(طالب
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. ورزقــت ولــدان مهــا ســليمان وعبــد ا ، )١()u(ســبطاحلســن ال اإلمــاماملثنــى بــن 
أيـام   خـرج باملدينـة   وحفيدها حممد بن سليمان بن داود بن احلسـن املـثين هـو الـذي    

) u(وتــو  أبوهــا علــي زيــن العابـــدين    ، )٢(اخلليفــة املــأمون العباســي وقتــل هنـــاك    
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٣(هـ٩٥سنة

١١٣٢-بـن   كلثوم بنت علي بن احلسني بن عيسـى بـن حييـى بـن زيـد الشـهيد       أم
بـن   السكني علي بن أمحدتزوجها ، )u(علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب

، )u(علـي اإلمـام زيـن العابـدين    حممد بن حممد بـن زيـد الشـهيد بـن      جعفر بن
وكـان أبــو زوجهــا أمحــد  ، )٤(وعقبــه بطربســتان حممــد أبــو احلسـن األكــرب فأجنبـت لــه  

ــث    )٥()u(الســكني مــن أصــحاب اإلمــام الرضــا   وعليــه فهــي مــن أبنــاء القــرن الثال
 .اهلجري
ألبلـج بـن   اسـن بـن زيـد    احلالقاسـم بـن    علي بن محزة بـن أم كلثوم بنت -١١٣٣

خدجية بنت علي بن احلسني بن وأمها ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب سناحل
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، )٦()u(بـن زيـن العابـدين علـي     زيد الشـهيد 

تل ابن عمها ، حاهلا بـا  املهتدي اخلليفة أيام  بقزوين احلسني بن حممد بن محزةقّ
  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٥٦ -٢٥٥( )٧(لعباسيا

علــي بــن أبــي طالــب بــن عبــد   أم كلثــوم الصــغرى وامسهــا نفيســة بنــت   -١١٣٤
تزوجهـا عبـد   ، سعيد بنت عروة بـن مسـعود الثقفـي    سعد أو ها أمأمu( ،(املطلب
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ا كـثري بـن   ثـم خلـف عليهـ   ، )١(ا األكرب بن عقيـل فولـدت لـه ابنـة امسهـا أم عقيـل      
، )٢(فولـدت لـه حييـى بـن كـثري     ، العباس بن عبد املطلـب بعـد أختـها زينـب الصـغرى     

ثم خلف عليها متام بن العبـاس بـن عبـد املطلـب     ، وأضاف الزبريي ولد امسه احلسن
فولت له ابنة امسها نفيسة تزوجها عبـد ا بـن علـي زيـن العابـدين بـن احلسـني بـن         

أبنـاء القـرن األول اهلجـري ألن أباهـا اإلمـام      وهـي مـن   ، )٣()u(علي بن أبي طالب
 .هـ٤٠تو  سنة ) u(علي

١١٣٥-بنــت علــي بــن أبــي طالــبالكــربى  كلثــوم أم)u( ،هــا فاطمــة بنــت وأم
عليـه وآلـه      زينـب وقيـل   )٤(امسهـا رقيـة   إنويقال ، رسول ا وكناهـا الـنيب صـلى ا 

ولدت قبـل  فالبعض قال إهنا ، اختلفت املصادر   تاريخ ميالدها، )٥(كلثوم أمب وسلم
تزوجها و، )٧(سنة ست من اهلجرةوقيل  ،)٦(وسلم وفاة رسول ا صلى ا عليه وآله

، فلــم تــزل عنــده إىل أن قتــل )٨(هـــ١٧ســنة ) t(عمــر بــن اخلطــاباخلليفــة تزوجهــا و
، )t(وعـن زواجهـا بعمـر بـن اخلطـاب     ، )٩(بن عمر ورقية بنـت عمـر  اوولدت له زيد 

 أن أبيه عن حممد بن جعفر عن الليثي عياض بن أنسا أخربن": روى ابن سعد قال
 إمنـا : علـي  فقـال ، كلثـوم  أم ابنتـه  طالـب  أبـي  بـن  علـي  إىل خطـب  اخلطـاب  بـن  عمر

 ظهـر  علـى  مـا  ا فـو  علـي  يـا  أنكحنيهـا : عمـر  فقال، جعفر بين على بناتي حبست
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 عمر فجاء، فعلت قد: علي فقال، أرصد ما صحابتها حسن من يرصد رجل األرض
ــني املهــاجرين جملــس ىلإ ــزبري وعثمــان علــي ثــم جيلســون وكــانوا، واملنــرب القــرب ب  وال

 جــاءهم اآلفــاق مــن عمــر يــأتي الشــيء كــان فــإذا عــوف بــن الــرمحن وعبــد وطلحــة
 أمـري  يـا  مبـن : وقـالوا  فرفـؤوه ، رفئـوني : فقال عمر فجاء، فيه واستشارهم ذلك فأخربهم
 ا صـلى  الـنيب  إن: فقـال  خيـربهم  أنشـأ  ثـم ، طالب أبي بن علي بابنة: قال، املؤمنني
 وكنـت ، )١()وسـبيب  نسـيب  إال القيامـة  يوم منقطع وسبب نسب كل( :قال وسلم عليه
ــد ــذا يكــون أن فأحببــت صــحبته ق ــى أم  ثــم، )٢("ه ــد   خلــف عل ــوم بع اخلليفــة كلث
ثم خلف عليها ، فتو  عنها عون بن جعفر بن أبي طالب بن عبد املطلب )t(عمر

فخلـف عليهـا   ، املطلـب فتـو  عنـها    جعفـر بـن أبـي طالـب بـن عبـد      أخوه حممد بن 
ــي طالــب     ــن أب ــر ب ــن جعف ــد ا ب ــي      أخــوه عب ــن أب ــها زينــب بنــت علــي ب بعــد أخت

ن ابنيها أمن أمساء بنت عميس  إني ألستحيي": كلثوم فقالت أم،  )٣()u(طالب
منـهم   ألحـد عنده ومل تلـد   ماتتف، "ابنيها ماتا عندي وإني ألختوف على هذا الثالث

  حــدود اخلمســني وتوفيــت ، )٥(وشــكك الــبعض بزواجهــا مــن كــل هــؤالء، )٤(ًشــيئا
وصـلى عليهمـا عبـد ا    ، مع ابنها زيد بن عمر بن اخلطـاب   يـوم واحـد    )٦(للهجرة

بـن عمـر واحلســن واحلسـني وحممـد بــن احلنفيـة وعبـد ا بــن عبـاس وعبـد ا بــن         
 و  روايــة عــن اإلمــام حممــد ، )٧( جعفــر وخلفهــم مثــانون مــن أصــحاب الــنيب 

وابنـها زيـد بـن عمـر بـن       ماتت أم كلثوم بنـت علـي عليـه السـالم    ": قال) u(الباقر
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اب   سـاعة واحـدة    مـن قـرب أختـها الســيدة    فرسـخ   يبعـد دمشـق  وقربهـا    ، )١("اخلطـَّ
وقيل بل إن ، )٢(كلثوم ويسميه أهل دمشق قرب الست أم، زينب الكربى عليها السالم

روى عطــاء بــن ، فمــن ذلــك، وكانــت روايــة للحــديث، )٣( املدينــة   البقيــعقربهــا  
أوصي ايل رجل من أهل الكوفة تركته وذكـر أنـه مـن مـواىل لعلـي بـن       : السائب قال
ودلـين علـى   ، ال أعرفه: فدخلت علي أبي جعفر حممد الباقر فقال: قال، أبي طالب

ر و  البيـت سـقاء معلـق    أم كلثوم بنـت علـي بـن أبـي طالـب فـإذا عجـوز علـى سـري         
فأخربهتـا  ، يابين ال حيزنك ما ترى فأنا خبـري : فقالت، فجعلت أقلب بصري   البيت

ه فقالت تَ رِكَ ما أعرفه وأن موىل لنا يقال له هرمز أو كيسان أخربني أن : خبرب الرجل وتَ
وأن مـوىل القـوم   ، يا كيسان إن آل حممد ال يـأكلون الصـدقة  ": قال رسول ا

أم ": و  سـبب وفاهتـا روى عبـد الـرزاق الصـنعاني قــال     ، )٤("فسـهم فـال تأكلـه   مـن أن 
وأولـد  ، ودخـل عليهـا عمـر   ، كلثوم من فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليـه وسـلم  

وصـلى  ، فـبلغين أن عبـد امللـك بـن مـروان مسهمـا فماتـا       ، منها غالمـاً يقـال لـه زيـد    
، وابـن عمـر  ، هـذا ابـن علـي   : امللـك وذلك أنـه قيـل لعبـد    ، عليهما عبد ا بن عمر
 . )٥("فخاف على ملكه فسمهما

وذكــر ابــن عنبــة أن أمu( ،  (علــي بــن أبــي طالــب أم كلثــوم الوســطى -١١٣٦
ورجــح ، )٦(كلثــوم بنــت علــي بــن أبــي طالــب ولــدت ملســلم بــن عقيــل ابنتــه محيــدة  

بعـد   ثم تزوجها عبـد ا بـن جعفـر   ، زوجة مسلم بن عقيل حمسن األمني أيضاً أهنا
   وبعـد استشـهاد   ، )٧(مقتل زوجها ووفاة أختها زينب الكربى اليت كانـت عنـد عبـد ا
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، يـا أهـل الكوفـة سـوأة لكــم    ": وقفـت إمـام أهـل الكوفــة قائلـة    ) u(أخيهـا احلسـني  
، وسـبيتم نسـاءه ونكبتمـوه   ، وانتـهبتم أموالـه وورثتمـوه    مالكم خذلتم حسينا وقتلتموه

ي دواه دهـتكم؟ وأي وزر علـى ظهـوركم محلــتم؟    ويلكـم أتـدرون أ   لكـم وسـحقاً   فتبـاً 
ــة أصــبتموها؟ وأي صــبية ســلبتموها     وأي ــاء ســفكتموها؟ وأي كرمي ــوال، دم  وأي أم

حزب  ونزعت الرمحة من قلوبكم أال إن، انتهبتموها؟ قتلتم خري رجاالت بعد النيب
وعابـت علـيهم بقصـيده قالـت     ، )١("وحـزب الشـيطان هـم اخلاسـرون    ، ا هم الفائزون

   : هافي
  

  
    

    
  

    
    

  
    

   
 

   
   

 
   

          وعندما أُخذت أسـرية مـع كـل النسـاء العلويـات ويتقـدمهن رأس اإلمـام احلسـني
فسـالت عـن   ، على الرماح إىل الشام مسعت وهـي   الطريـق صـيحة وضـجة كـبرية     

، يريد بيـت املقـدس كشـف ا عـن بصـره     كان نصراني هذا : فقيل هلا، سبب ذلك
ــلُ  ( :ويقــول وهــو يقــرأ القــرآن، فســمع رأس احلســني معــا ي مع ــال ف ــبن اَ غَ سح الَ تَ و

ونمال ، أشـهد أن ال إلـه إالّ ا وحـده ال شـريك لـه     : "فاسلم من ساعته وقـال ، )الظَّ
وهو ، حاملي رأس اإلمامثم انتضى سيفه وشد به على ، "وأن حممداً عبده ورسوله
فقالت ، مجاعة كثرية ثم تكاثروا عليه فقتلوه همفقتل من، يبكي وجعل يضرب فيهم

ة ! النصارى حيتشمون لدين اإلسـالم ! وأعجباه": أُم كلثوم د الـذين يزعمـون     وأُمـ حممـ
د يقتلـون أوالده     ويسـبون حرميـه  ، أنّهم علـى ديـن حممـ ! قني   ولكـن ومـا  ، العاقبـة للمـتّ
كيـف ال تتزلـزل؟    ولقـد عجبـت لتلـك األطـواد    ، ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
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ل؟ ولكــن ارتفــع موجــود   ــني  وكــذلك النــادي كيــف ال ينخســف ويتحــو اللطــف مــن ب
نقَلَب(أظهرهم وهم ال يعلمون م واْ أَيظَلَم ينالَّذ م يعلَ س و ونبنقَل كانـت وفاهتـا   ، )١(")ي

ف اليت حدثت سنة    . هـ٦١بعد واقعة الطّ
بـن   ا بن حممد بن عمر األطرف بنت علي الطبيب بن عبيدأم كلثوم -١١٣٧

، )٢(املثنـى عبد ا بن احلسن بن جعفر بـن احلسـن   تزوجها ، )u(علي بن أبي طالب
) هــ ٢٤٧- ٢٣٢( وكان أخوها أمحد بـن علـي الطبيـب معاصـراً للخليفـة العباسـي املتوكـل       

  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٣(سكن مصر وكان له حظوة هناك
١١٣٨ -بن حممد الباقر بـن زيـن    الصادق وم بنت القاسم بن حممد بن جعفركلث أم

أبوها يلقب بالقاسم الشيخ مـن  ، )u(العابدين علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب
ــان    ــبين الطيـ ــون بـ ــر ويعرفـ ــل مصـ ــى     ، )٤(أهـ ــن موسـ ــل بـ ــن إمساعيـ ــى بـ ــا موسـ تزوجهـ

مشهد   القاهرة الزهد والعبادة وهلا ب وعرفتورزقت منه جعفر بن موسى  )u(الكاظم
كانــت وفــاة جــدها حممــد بــن اإلمــام جعفــر       ، )٥(قريــب مــن خنــدق   مقــابر قــريش    

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ   خالفة املأمون٢٠٣سنة) u(الصادق
١١٣٩-حممـد      بنتكلثوم  أم التقي حممد بن أمحد بن علي بـن أبـي عبـد ا

 ا عبـد  بـن  الرمحن عبد بن علي بن دأمح بن عوف بن حممد بن عبد الرمحنا
 احلسن بن إدريس بن ا عبد بن علي بن إبراهيم بن ميمون بن محزة بن علي بنا
، وتسـمى سـعيدة   ةالفاسـي  ةاحلسـني  )u(طالب أبي بن علي بن السبط احلسن بنا

، هــ ٨١٨سـنة  ها أمحـد وابـن سـالمة   جـد   من عمرها حلقة درس حضرت   الرابعة
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وتزوجهـا ابـن عمهـا    ، عة منهم الشرف بن الكويـك والعـز بـن مجاعـة    وأجاز هلا مجا
  سنة ثالث أو  حامال توفيتو، الشريف عبد اللطيف بن أبي السرور فحملت منه

 .)١(مبكة ومثامنائة أربع وثالثني
أم كلثوم بنت حممد األعرج بن أمحد بن موسى املربقع بن حممد اجلواد -١١٤٠

بــن جعفــر الصــادق بــن حممــد البــاقر بــن زيــن   ظمبــن موســى الكــا بــن علــي الرضــا
أمهـا أم ولـد مـن    ، )u(العابدين علي بن احلسني السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب     

ــني أيــدينا حاهلــا  ، )٢(أهــل قــم ــيت ب ــذكر املصــادر ال تــو  أبوهــا حممــد األعــرج  ، مل ت
  . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٣(هـ٣١٥سنة

الباقر بن زين العابـدين  بن حممد الصادق جعفر ن أم كلثوم بنت حممد ب-١١٤١
مل تذكر املصادر اليت بـني  ، )٤()u(بن علي بن أبي طالبعلي بن احلسني السبط 

هـ أيام اخلليفة املأمون العباسي ثم دعا ٢٠٠خرج أبوها مع أبي السرايا سنة، أيدينا حاهلا
أبنـاء القـرن الثالـث     فهـي مـن  ، )٥(لنفسه فقبض عليه املأمون وعفا عنه وتـو  جبرجـان  

 . اهلجري
أم كلثوم بنت حممد بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي -١١٤٢
، عيســى بــن علــي بــن عبــد ا بــن العبــاس وتزوجهــا ، أمهــا أم ولــد، )u(طالــب

حممد فولدت له أم ،احملض بن احلسن املثنى   ، )٦(العباس وأم ها عبد اتو  عم
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء النصـف      ، )٧(هــ ١٤٥املنصـور العباسـي سـنة       سجن اخلليفـة 

 . الثاني من القرن الثاني اهلجري
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 سـن احلبـن  احملـض  بـن عبـد ا   ذو الـنفس الزكيـة   حممـد  أم كلثوم بنـت  -١١٤٣
مل تشر املصادر الـيت بـني   ، )١()u(بن علي بن أبي طالبالسبط سن احلبن  املثنى

وقُتـل أبوهـا   ، )٢(هــ ١٥١ها عبد ا امللقب باألشرت مبصر سـنة قُتل أخو، أيدينا إىل حاهلا
حممد ذو النفس الزكية   املدينة بعد فشل ثورته على اخلليفة املنصور العباسي سنة 

 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٣(هـ١٤٥
أم كلثوم بنت حممد الكابلي بن عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكية -١١٤٤
د ا احملـــض بـــن احلســـن املثنـــى بـــن احلســـن الســـبط بـــن علـــي بـــن أبـــي   بـــن عبـــ
وهي من سـاكنة  ، أمها أم علي بنت حممد زغور بن حممد بن علي، )u(طالب

قتــل بنـو طــيء أخاهـا احلســن   ، مل تشــر املصـادر الــيت بـني أيــدينا إىل حاهلـا    ، )٤(قـم 
  .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٥(هـ٢٥١األعور بفيد سنة

زيــن بــن األصــغر بــن عبيــد ا بــن احلســني  اجلــواني حممــد كلثــوم بنــت -١١٤٥
مل تشـر املصـادر   ، )٦()u(أبـي طالـب  علي بن بن السبط علي بن احلسني العابدين 

كـان أخوهـا احلسـن بـن حممـد اجلـواني معاصـراً لإلمـام         ، اليت بني أيدينا إىل حاهلـا 
ــد اجلـــواد  علـــي اإلمـــام  ابنـــه علـــى وصـــيته إىل  اإلمـــام أشـــهدهوقـــد  )u(حممـ

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٧(هـ ٢٢٠سنة) u(اهلادي
موسى الكـاظم بـن جعفـر     بن علي الرضا بن أم كلثوم بنت حممد اجلواد-١١٤٦

ادق بن حممد الباقر بن على زين العابدين بن  احلسني  بـن أبـي   السبط الص بن علي
ولكــن ، )١(قريــزي قــرب كلثــوم العلويــة مبصــروقــد ذكــر امل، )٨(قربهــا مبصــر )u(طالــب
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إال أن اإلربلـي مل  ، )٢(الراجح أنه قرب أم كلثوم بنت القاسـم الـيت سـكن أبوهـا مصـر     
فيمـا ذكـر   ، )٣(من البنات سوى اثنتني مهـا فاطمـة وأمامـة   ) u(يذكر اإلمام اجلواد

وهبجـت صـاحب  ، فاطمـة : وله من البنات مخسة: "فخر الدين الرازي مخسة قائال 
، ومل يـذكر بينـهن بنـت تـدعى بـأم كلثـوم      ، )٤("وخدجيـة ، وحكيمـة ، وبريهة، الرواية

هـا اإلمـام   كانـت وفـاة أبي  ، نـات االّتـي ذكـرهن   ورمبا تكون كنيـه عرفـت هبـا إحـدى الب    
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري ،)٥(هـ٢٢٠سنة ) u(حممد اجلواد
، )u(بـن أبـي طالـب    بـن علـي  األطـرف  عمر أم كلثوم بنت حممد بن -١١٤٧

مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا  ، )٦()u(علياإلمام زين العابدين خدجية بنت أمها 
ها وجـد ، )هــ ١٣٦-١٣٢(كـان أبوهـا قـد أدرك خالفـة أبـي العبـاس السـفاح       ، إىل حاهلا

فهي من أبناء القرن الثاني  ، )٧(هـ٩٥تو  سنة ) u(ألمها اإلمام علي زين العابدين
   . اهلجري
١١٤٨-حممد بن عليحممد بن أبي الفتح حممد بن أمحد بن  تكلثوم بن أم 

 ا عبـد  بـن  الرمحن عبد بن علي بن أمحد بن عوف الرمحن عبد بن حممد بنا
 احلسن بن إدريس بن ا عبد بن علي بن إبراهيم بن ميمون بن محزة بن علي بنا
أجاز هلـا   سـنة   ، كيةامل يةاحلسن )u(طالب أبي بن علي بن السبط احلسن بنا

ابـن عبـد اهلـادي    مخس ابن صديق والعراقي واهليثمي والزين املراغـي وعائشـة ابنـة    
 .)٨(هـ٨٧٢  يوم االثنني تاسع احملرم سنة  توفيت مبكة، وغريهم
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بـن حممـد   الصـادق  جعفـر   بـن  الكـاظم موسـى  حممـد بـن   أم كلثوم بنت -١١٤٩
مل ، )١()u(بط بن علي بن أبـي طالـب  الس علي بن احلسنيزين العابدين بن الباقر 

سنة ) u(تو  جدها اإلمام موسى الكاظم، تشر املصادر اليت بن أيدينا إىل حاهلا
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(هـ١٨٣

 إبـراهيم بـن  كلثوم الصغرى بنت حممد أمري اليمامة بن يوسـف األخيضـر   -١١٥٠
بن علي بن السبط بن احلسن املثنى بن احلسن ض احملبن عبد ا  بن موسى اجلونا

خـرج أبوهـا األمـري    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٣()u(أبى طالب
وقتل أخوها حممد بن حممد بن يوسف األخيضر من ، )٤(هـ باملدينة ٢٥٠حممد سنة

ــاء النصــف األول مــن القــرن الرابــ   ، )٥(هـــ٣١٦مــن قبــل القرامطــة ســنة   ع فهــي مــن أبن
 . اهلجري
بن  إبراهيمبن كلثوم الكربى بنت حممد أمري اليمامة بن يوسف األخيضر -١١٥١

بـن علـي بـن    السـبط  بـن احلسـن   املثنـى  بن احلسـن  احملض بن عبد ا  موسى اجلون
خـرج أبوهـا األمـري    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٦()u(أبى طالب
تل أخوها حممد بن حممد بن يوسف األخيضر من وق، )٧(هـ باملدينة ٢٥٠حممد سنة

ــع    ، )٨(هـــ٣١٦مــن قبــل القرامطــة ســنة   ــاء النصــف األول مــن القــرن الراب فهــي مــن أبن
 . اهلجري
كلثوم بنت موسى الكاظم بن جعفـر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن علـي        -١١٥٢
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ومل تشـر املصـادر   ، )١()u(زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  
فهـي  ، )٢(هـ١٨٣سنة) u(كانت وفاة أبيها اإلمام الكاظم، بني أيدينا إىل حاهلا اليت

   . من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية
أم كلثوم الصغرى بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر -١١٥٣

وذكـر  ، )٣()u(بن علي زين العابدين بن احلسني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      ا
اثنــتني مــن بنــات اإلمــام الكــاظم باســم أم كلثــوم فلعــل إحــدامها الصــغرى    اإلربلــي 

كانـت وفـاة أبيهـا    ، ومل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا     ، )٤(واألخرى الكربى
  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٥(هـ١٨٣سنة) u(اإلمام الكاظم

جعفر الصادق بـن حممـد البـاقر    أم كلثوم الكربى بنت موسى الكاظم بن -١١٥٤
ذكــر ، )u(بــن علــي زيــن العابــدين بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أبــي طالــب ا

وذكـر  ، )٦(كلثـوم  ابـن أم  ميفسـ ، عبيـد ا جعفـر بـن    ت ابـن أخيهـا  ربالعمري أهنا 
اإلربلــي اثنــتني مــن بنــات اإلمــام الكــاظم باســم أم كلثــوم فلعــل إحــدامها الصــغرى    

فهـي مـن   ، )٨(هــ ١٨٣سـنة  ) u(كانت وفاة أبيها اإلمام الكاظم، )٧(واألخرى الكربى
  . أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية

أم كلثوم الوسطى بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر -١١٥٥
ومل ، )٩()u(بن علـي زيـن العابـدين بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب           ا
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ولكنـــه أشـــار إىل أم كلثـــوم الصـــغرى والكـــربى   يـــذكر اإلربلـــي أم كلثـــوم الوســـطى 
كانــت وفــاة أبيهــا اإلمــام  ، ومل تشــر املصــادر الــيت بــني أيــدينا إىل حاهلــا  ، )١(وكلثــوم
  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٢(هـ١٨٣سنة)u(الكاظم

بــن  بــن احلســن املثنــىاحملــض بــن عبــد ا اجلــون  بنــت موســىأم كلثــوم -١١٥٦
وأمها أم سلمة بنت حممد بن طلحة ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب احلسن

تزوجـت  : قـال العمـري  ، )٣()t(بن عبد ا بن عبد الرمحن بن أبي بكـر الصـديق  ا
تو  أبوها موسـى اجلـون   خالفـة هـارون     ، )٤(ابن أخي أبي جعفر املنصور العباسي

 . هلجريفهي من أبناء القرن الثاني ا، )٥()هـ١٩٣-١٧٠(الرشيد
بن حممد بن عبد ا بن  بن جعفر امللك كلثوم بنت يعقوب بن إسحاق-١١٥٧

كـان عمهـا أمحـد بـن     ، )٦()u(علـي بـن أبـي طالـب    بـن   األطـرف حممد بن عمر 
-٣٦٤( )٧(إسحاق بن جعفر امللك نقيب الطـالبيني ببغـداد أيـام عضـد الدولـة البـويهي      

  . ابع اهلجريفالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الر، )هـ٣٧٢
عبـد ا   اجلـون بـن   بـن إبـراهيم بـن موسـى    كلثوم بنـت يوسـف األخيضـر    -١١٥٨
مل تشر ، )٨()u(املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب بن احلسناحملض 

تـو  أخوهـا إمساعيـل بـن يوسـف األخيضـر         ، املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  
 . اء القرن الثالث اهلجريفهي من أبن، )٩(هـ٢٥٢ربيع األول سنة

ــك اليمامــة يوســف كلثــوم بنــت -١١٥٩ بــن يوســف بــن   األخيضــربــن حممــد مل
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بـن  السـبط  بن احلسـن  املثنى بن احلسن احملض موسى اجلون بن عبد ا  بن إبراهيم
اثنـتني مـن بنـات يوسـف األوىل تعـرف بـأم       ذكر العمري ، )u(علي بن أبي طالب

خـرج أخوهـا   ، املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      مل تشـر ، )١(كلثوم والثانيـة كلثـوم  
وقتل أخوها إمساعيل بـن يوسـف مـن    ، )٢(هـ باملدينة٢٥٠األمري حممد بن يوسف سنة

 . فهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري، )٣(هـ٣١٦قبل القرامطة سنة 
بـن  بـن يوسـف    األخيضـر بـن حممـد   ملـك اليمامـة   يوسف أم كلثوم بنت -١١٦٠
بـن  السـبط  بن احلسـن  املثنى بن احلسن احملض موسى اجلون بن عبد ا  بن إبراهيم

خــرج ، مل تشــر املصـادر الــيت بــني أيـدينا إىل حاهلــا  ، )٤()u(علـي بــن أبـي طالــب  
وقتـل أخوهـا إمساعيـل بـن     ، )٥(هــ باملدينـة   ٢٥٠أخوها األمـري حممـد بـن يوسـف سـنة     

ن أبنـاء النصـف الثــاني مـن القــرن    فهـي مــ ، )٦(هـــ٣١٦يوسـف مـن قبــل القرامطـة سـنة    
 .الثالث اهلجري

الشريف عبد الرمحن بن أبي اخلري حممد بـن أبـي عبـد ا     بنتكمالية -١١٦١
 بـن  ا عبـد  بـن  الرمحن عبد بن علي بن أمحد بن عوف الرمحن عبد بن حممد
 بـن  احلسن بن إدريس بن ا عبد بن علي بن إبراهيم بن ميمون بن محزة بن علي
تزوجهــا أمـري مكــة  ، ةاملكيـ  ةاحلســني )u(طالـب  أبــي بـن  علــي بـن  الســبط ناحلسـ 

فتزوجهـا احملـب أمحـد بـن     ، وطلقهـا  الشريف حسـن بـن عجـالن فأقامـت عنـده أيامـاً      
 هـ٨٢٥رمضان سنة  شهروولدت له أوالداً وفارقها    هـ٨١٧اجلمال بن ظهرية   سنة 
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رمحن اليـافعي فمـا كـان بأسـرع     احلسني ابنة عبـد الـ   لعدم رضاها حني تزوج عليها أم
احلسني وتزوجيه بصاحبة الرتمجة أيضاً   حمرم اليت تليها ومات عنها من موت أم ،

مبكـة   هــ ٨٢٧ثم ماتت بعده بشهرين وثالثة أيام   حادي عشـر مجـادى اآلخـرة سـنة     
 .)١(سنة ودفنت باملعالة وقد بلغت األربعني

املثنى بن احلسن  الغمر مل بن إبراهيلبابة بنت إبراهيم طباطبا بن إمساعي-١١٦٢
مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا  ، )٢()u(بن علي بن أبي طالبالسبط  بن احلسنا

كان أخوها القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا صـاحب تصـانيف ومشـهور    ، إىل حاهلا
بالزهد والورع خـرج يـدعو إىل الرضـا مـن آل حممـد وتـو  خمتفيـاً   جبـل الـرس          

 من أبناء القرن الثالث اهلجري  فهي، )٣(ـه٢٤٦سنة
ــة بنـــت  -١١٦٣ بـــن علـــي بـــن أبـــي    ) ابـــن احلنفيـــة (عبـــد ا بـــن حممـــد  لبابـ
، فاطمة بنت حممد بن عبيد ا بـن العبـاس بـن عبـد املطلـب     وأمها ، )u(طالب

خلف ثم ، فتو  عنها، )ابن احلنفية(عبيد ا بن علي بن حممدوتزوجها ابن عمها 
وتـو   ، األمـوي  ن عبد ا بـن عمـرو بـن سـعيد بـن العاصـي بـن أميـة        عليها سعيد ب

تو  أبوها أبو هاشم عبد ا بن حممد    خالفة سليمان بن ، )٤(ومل تلد له، عنها
 . فهي من أبناء النصف األول من القرن الثاني اهلجري، )هـ٩٩-٩٦( )٥(عبد امللك
، )٦(ولـد ومل تـربز إىل بعـل   أمهـا أم  ، )u(لبابة بنت علي بن أبي طالـب -١١٦٤

وهي من أبناء القرن األول اهلجري ألن أباها ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا
 . هـ٤٠تو  سنة )  u(اإلمام علي

                                                
  
  
  
 

 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

بـن العبـاس    بن احلسـن بـن عبيـد ا   جردقة بن إبراهيم  لبابة بنت حممد-١١٦٥
 محـزة بـن احلسـن    بـن  القاسـم هـا  تزوجهـا ابـن عم  ، )١()u(بن علي بن أبي طالبا

فهي من أبناء ، )٣(هـ٢٦٤تو  عمها علي بن إبراهيم جردقة سنة، )٢(وأجنبت له حممد
 . القرن الثالث اهلجري

البـاقر بـن زيـن    بـن حممـد   الصـادق  جعفـر  لبابة بنـت حممـد الـديباج بـن     -١١٦٦
مل تـذكر املصـادر   ، )٤()u(بن علي بن أبي طالبالعابدين علي بن احلسني السبط 

هــ أيـام   ٢٠٠خـرج أبوهـا حممـد الـديباج مـع أبـي السـرايا سـنة        ،  بـني أيـدينا حاهلـا   اليت
، )٥(اخلليفة املأمون العباسي ثم دعا لنفسه فقبض عليه املأمون وعفا عنه وتو  جبرجان

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري
لبابة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين -١١٦٧

ومل تشر املصـادر الـيت   ، )٦()u(العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
، )٧(هــ ١٨٣سـنة ) u(كانـت وفـاة أبيهـا اإلمـام موسـى الكـاظم      ، بني أيدينا إىل حاهلا

 . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية
بــن ) أو كنــون(لبونـة بنــت حممـد بــن احلســن بـن القاســم املعــروف بقنـون    -١١٦٨

هيم بن حممد بن القاسـم بـن إدريـس بـن إدريـس بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن           إبرا
تزوجـت ابـن عمهـا علـي بـن محـود بـن        ، )٨()u(السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب     

                                                
  
  
  
  
  
 

 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

     بن عمر بن إدريس بـن إدريـس بـن عبـد ا ميمون بن محود بن علي بن عبيد ا
لـدت لـه ابنـه    فو، )u(بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالبا

بكرم الوالدة هامشي األبوين رابع أربعـة مـن   "حييى بن علي الذي عرف   األندلس 
أبناء القريشيات من خالئف اإلسالم أوهلم جده علي بن أبي طالب رضـي ا عنـه   

وأشار ابن حزم   حديثه عن ، )١("وابنه احلسن بن علي ثم األمني حممد بن هارون
  ل عليهمـا باخلالفـة هـي لبونـة بنـت حممـد      امرأة ولدت خليفـتني وسـ ولـدت حييـى   ، م

ومل تشـر املصـادر إىل تـاريخ وفاهتـا ولكـن ابنـها حييـى امللقـب         ، )٢(وإدريس ابنا محـود 
 . )٤(فهي من أبناء القرن اخلامس اهلجري، )٣(هـ٤٢٧باملعتلي با قتل سنة 

ة بنت أبي تراب حممد بن عيسى بن حممد البطحاني بن الق-١١٦٩ اسم بـن  لد
مل تـذكر  ، )٥()u(بن احلسن السبط بن علي بـن أبـي طالـب    ألبلجااحلسن بن زيد 

ــدينا حاهلــا   ــني أي ــيت ب كــان عمهــا علــي النقيــب بــن عيســى بــن حممــد    ، املصــادر ال
الذي قتل  )٦(البطحاني مصاحباً للداعي الصغري حممد بن القاسم بن احلسن العلوي

 . ء القرن الرابع اهلجريفالراجح أهنا كانت من أبنا، )٧(هـ٣١٦سنة
بن القاسم  لؤلؤ بنت أمحد بن احلسن بن علي بن عبد الرمحن الشجري-١١٧٠

تزوجهـا  ، )u(بن علي بن أبي طالـب السبط ألبلج بن احلسن ابن احلسن بن زيد ا
بـن القاسـم بـن احلسـن بـن       جعفر بن عبد الرمحن بن القاسم بن حممـد البطحـاني  
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كــان ابــن عمهــا حممــد بــن جعفــر  ، )١( قتــل بآمــلعبــد ا وأجنبــت لــه، ألبلــجازيــد 
 -٢٤٨(الديباجة بن احلسن الشجري خرج   الري   خالفة املستعني بـا العباسـي  

 . وعليه فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(فحبس ومات هناك، )هـ٢٥٢
مباركة بنت أمحد بن جعفر بن أمحد بن حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن      -١١٧١

بـن احلسـن السـبط     ألبلـج احلسن بن حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد ا
وأمها بنت أبي عبد ا املرقان بن علـي بـن احلسـن    ، )u(بن علي بن أبي طالبا
بن القاسم بن  بن احلسن بن حممد بن أمحد بن جعفر بن عبد الرمحن الشجريا

املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      مل تشـر ، )٣(وهـي مـن أهـل آمـل    ، ألبلـج ااحلسن بن زيد 
كان أحد أبناء عمومتها احلسن امللقب بالداعي الصغري بـن القاسـم بـن علـي     ، حاهلا

بن عبد الرمحن بن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قـد ثـار   طربسـتان وقتـل هنـاك          ا
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٤(هـ٣١٦سنة

قاسم بن أمحد بن جعفر بـن أمحـد األمـني بـن     مباركة بنت أمحد بن ال-١١٧٢
ألبلـج  ابن القاسم بن احلسن بـن زيـد   عبيد ا بن حممد بن عبد الرمحن الشجري 

وأمها أم البنني فاطمة بنت األمري ، )u(بن علي ابن أبي طالبالسبط بن احلسن ا
إمساعيل بـن جعفـر بـن أبـي جعفـر الثـائر   ا حممـد بـن احلسـني بـن علـي بـن             

سن بن علي بن عمر األشرف بن زين العابدين علي بن احلسني السـبط بـن علـي    احل
وهــي مـن أبنــاء القـرن اخلــامس اهلجـري إذ أن أباهــا امللقــب    ، )u(بـن أبــي طالـب  

 . )٥(هـ٤٦٣باملستعني با علي بن أبي طالب كان حياً سنة
ي األطروش بن علي بن احلسن بـن علـ  الناصر الكبري مباركة بنت احلسن -١١٧٣
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،  )١()u(بن عمر بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالبا
 إىل ثــم خــرج، العباســي املكتفــى اخلليفــة أيــامهـــ ٢٩٠بــالد الــديلم ســنة أبوهــا ورد ، 

، )٢(هــ ٣٠٤وتـوفى سـنة  ، هــ ٣٠١واسـتطاع السـيطرة عليهـا سـنة    طربستان   جيش عظـيم  
 . ع اهلجريفهي من أبناء النصف األول من القرن الراب

مباركة بنت محزة األصغر بن عيسى بن حممد البطحاني بن القاسم بـن  -١١٧٤
مل تشـر  ، )٣()u(بن احلسن السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      ألبلجااحلسن بن زيد 

قُتل أبوها محزة األصـغر بطربسـتان قتلـه صـالب     ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
خالفـة    كانـت بينـه وبـني هـوذان الـديلمي       وكان قـد أسـره   وقعـة   ، الرتكي صرباً

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٧٦ -٢٥٦( )٤(العباسي املعتمد
مباركة بنت علـي بـن العبـاس بـن أمحـد بـن حممـد بـن جعفـر بـن عبـد            -١١٧٥

بن علي بن السبط ألبلج بن احلسن ابن القاسم بن احلسن بن زيد الرمحن الشجري 
ها أبو علي داود بن أمحد بن علـي بـن عيسـى بـن حممـد      تزوج، )u(أبي طالب

وأجنبت لـه أبـو عبـد ا احلسـني وأبـو       ألبلجاالبطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 
كـان جـد   ، مل تشـر املصـادر إىل تـاريخ وفاهتـا    ، )٥(وهي من أهل آمـل ، القاسم أمحد

صـغري حممـد   زوجها علي النقيب بن عيسى بن حممد البطحاني مصاحباً للداعي ال
فـالراجح أهنـا كانـت مـن     ، )٧(هــ ٣١٦الذي قتل سـنة   )٦(بن القاسم بن احلسن العلويا

 . أبناء القرن الرابع اهلجري
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مباركة بنـت علـي بـن حممـد البطحـاني بـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد            -١١٧٦
مل تشر املصـادر الـيت بـني     ،)١()u(بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب ألبلجا

كــان ابــن عمهــا علــي النقيــب بــن عيســى بــن حممــد البطحــاني    ،  حاهلــاأيــدينا إىل
الـــذي قتـــل  )٢(مصـــاحباً للـــداعي الصـــغري حممـــد بـــن القاســـم بـــن احلســـن العلـــوي 

 .فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٣(هـ٣١٦سنة
مباركة بنت القاسم بن أمحد بن سليمان بن القاسم الرسـى بـن إبـراهيم    -١١٧٧

طبا بن إمساعيل بن إبراهيم الغمر بن احلسن املثنى بن احلسـن السـبط بـن علـي     طبا
وأمها خدجية بنت علي بن سليمان بن ، وهي من أهل شرياز، )u(بن أبي طالبا

وكـان جـدها القاسـم الرسـي خـرج يــدعو إىل      ، )٤(القاسـم الرسـى بـن إبـراهيم طباطبـا     
 .نت من أبناء القرن الرابع اهلجريفلعلها كا، )٥(هـ٢٤٦الرضا من آل حممد وتو  سنة

 .اهلجري
بـن   ألبلـج امباركة بنت حممد البطحاني بـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد       -١١٧٨

مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل  ، )٦()u(احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
 )٧()u(كــان أبوهــا حممــد البطحــاني مــن أصــحاب اإلمــام جعفــر الصــادق ، حاهلــا

ها احلسـن بـن زيـد األبلـج طـال عمـره وتـو  سـنة         كمـا أن جـد  ، )٨(هــ ١٤٨املتو  سنة 
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثاني اهلجري ، )٩(هـ١٦٨
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مباركـة الصــغرى بنــت حييــى بــن احلسـن الــداعي الصــغري بــن القاســم بــن    -١١٧٩
ألبلـج بـن   ابن القاسم بن احلسن بـن زيـد   احلسن بن علي بن عبد الرمحن الشجري 

ــالســبط احلســن  ــي طالــب  ب ــن أب ــن    ، )u(ن علــي ب ــة بنــت احلســن ب ــا ريكوي وأمه
لَ  ، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )١(وهـي مـن أهـل آمـل    ، فريوزان قُتـ

هـ قتلـه أسـفار بـن شـريويه الـديلمي      ٣١٦جدها الداعي الصغري احلسن بن القاسم سنة
 . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٢(  طربستان
اركة الكربى بنت حييى بن احلسن الداعي الصغري بن القاسم بن احلسن مب-١١٨٠

ألبلـج بـن احلسـن    ابن القاسم بن احلسن بن زيد بن علي بن عبد الرمحن الشجري ا
وهـي  ، وأمها ريكوية بنت احلسن بـن فـريوزان  ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

لَ جـدها الـداعي    ، امل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـ      ، )٣(من أهـل آمـل   قُتـ
، )٤(هـ قتله أسفار بن شريويه الـديلمي   طربسـتان  ٣١٦الصغري احلسن بن القاسم سنة

 . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري
حممد بن علي بن  )٥(حسن بن عجالن بن رميثة بن أبى منى بنتجميبة -١١٨١

ن سليمان بن عبد قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى ب
ه  ه بن أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبد اللَّ بن احلسـن   املثنى بن حسناحملض اللَّ

بط بن علي بن أبي طالب ٦(الس()u( ،الـذي   بن حسن بـن عجـالن   أخت بركات
 .)٨(هـ٨٧٥أيضاً سنة مبكة وكانت وفاة أخته جميبة، )٧(هـ٨٥٩توىل مكة وتو  فيها سنة
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والصـواب بنـت عمـر    ، )١()u(بن علي بن أبي طالـب  حمبة بنت عمرو-١١٨٢
إذ مل يرد   مصادرنا أن لإلمام علي ، )u(بن أبي طالب امللقب باألطرف بن علي

كما أن عمر بن علي حبسب ما ذكـره الـزبريي لـه بنـت واحـدة      ، )٢(ولد يسمى عمرو
 أم: هـن ، منـهم ثـالث نسـاء   أمـا العمـري فقـد ذكـر لـه سـتة أوالد       ، )٣(هي أم موسى

الن أم حبيـب  ، فرمبا تكون حمبـه اسـم ألم يـونس   ، )٤(يونس وأموأم موسى ، حبيب
وأم موسـى كانـت عنـد    ، )٥()u(كانت عند احلسن املثنى بن اإلمام احلسن السـبط 

أما حمبة فتزوجها حييى بن زيد ، )٦()u(زين العابدين علياإلمام بن األشرف عمر 
ــام زيـــن العابـــدين علـــي    ــهيد بـــن اإلمـ ــان  ، )٧()u(زيـــد الشـ ــذي قتـــل   خراسـ الـ

فهـي مـن أبنـاء    ، )٩(وقيل ال عقب ليحيى بن زيـد إال مـن بنـت صـغرية    ، )٨(هـ١٢٥سنة
 .النصف األول من القرن الثاني اهلجري

ســني احلعلــي بــن زيــن العابــدين بــن األشــرف عمــر بنــت ) حمســنة(حمبــة-١١٨٣
علـي  بـن   األطـرف موسى بنت عمـر   أموأمها ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

روى أخوهـا  ، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )١٠()u(بن أبي طالبا
املتـوفى   )١١()u(علي احملدث بن عمر األشـرف احلـديث عـن اإلمـام جعفـر الصـادق      

                                                
  
    
  
  
  
  
  
   
  

 
 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )١(هـ١٤٨سنة 
سـن  بـن احل املثنـى  جعفر بن احلسن بن جعفر بـن احلسـن   أم حممد بنت -١١٨٤
، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٢()u(بن علي بن أبي طالبالسبط 

وسـجن بسـبب مسـاندته لثـورة     ، )٣(بسـامراء    السـجن حممد بن جعفـر  تو  أخوها 
) u(علـي زيـن العابـدين    عبد ا بن احلسـني بـن   احلسني بن حممد بن محزة بن

فهي من ، )هـ٢٥٢-٢٤٨()٤(ستعني العباسيهـ أيام اخلليفة امل٢٥١سنة خرج بالكوفةالذي 
 .من أبناء القرن الثالث اهلجري

بن  أم حممد بنت جعفر بن احلسن بن حممد بن عبد الرمحن الشجري-١١٨٥
، )u(بن علـي بـن أبـي طالـب    السبط ألبلج بن احلسن االقاسم بن احلسن بن زيد 

كـان ابـن عـم أبيهـا      ،مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )٥(من بالد النوبة
حييى بن علي بن عبد الرمحن الشجري قتل بقزوين ودفن بالري   خالفـة املهتـدي   

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري) هـ٢٥٦-٢٥٥()٦(العباسي
د اجلـواد  أم حممد بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلادي بـن  -١١٨٦ حممـ 

ادق بن حممد الباقر بـن علـى زيـن    موسى الكاظم ب بن علي الرضا بنا ن جعفر الص
مل تذكر املصادر اليت  ،)٧()u(بن علي بن أبي طالبالسبط العابدين بن  احلسني 

ألن أباهـا  ، وهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري، بني أيدينا حاهلا
، )٩(هــ ٢٦٠ةاملتوفى سـن  )٨()u(جعفر الكذاب كان معاصراً لإلمام احلسن العسكري
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 . )١(هـ٣١١توفيت بعد سنة وأختها بريهة 
بن علي بن أبـي  األطرف بن حممد بن عمر األبله جعفر أم حممد بنت -١١٨٧
قتـل جـدها حممـد بـن     ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٢()u(طالب

لقـب  وتو  عمها عبد ا بن حممد بن عمـر األطـرف امل  ، )٣(هـ١٤٥سنةعمر األطرف 
فـالراجح أهنـا مـن    ، )٥(هــ ١٥٨الـذي تـو  سـنة    )٤(رجعفر املنصوأبي آخر خالفة بدافن 

 . أبناء القرن الثاني اهلجري
األطروش بن علي بن احلسـن بـن علـي    الناصر الكبري أم حممد بنت احلسن - ١١٨٨

ــي          ا ــن أب ــي ب ــن عل ــن احلســني الســبط ب ــي ب ــدين عل ــن العاب ــن زي ــن عمــر اإلشــراف  ب ب
هــ  ٢٩٠بالد الـديلم سـنة  أبوها ورد ، تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا ومل، )u(طالب
واسـتطاع السـيطرة   طربستان   جيش عظـيم   إىل ثم خرج، العباسي املكتفىاخلليفة أيام 
  .وبذلك هي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٦(هـ٣٠٤وتوفى سنة، عليها

زيــد النســابة بــن علــي   بــن حممــد الشــبيه بــن  )٧(أم حممــد بنــت احلســني-١١٨٩
بـن احلسـني    بن علـي زيـن العابـدين    )٨(بن زيد الشهيد ذي الدمعةاألصغر بن احلسني 

مل تشـر املصـادر   ، وهـي مـن أهـل البصـرة    ، )٩()u(السبط بن علي بـن أبـي طالـب   
ــا  ــني أيــــدينا إىل حاهلــ ــراً للخليفــــة   ، الــــيت بــ ــبيه معاصــ كــــان جــــدها حممــــد الشــ

 .ا من أبناء القرن الثالث اهلجريأهن فالراجح، )هـ٢١٨ -١٩٨()١٠(املأمون
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أم حممد بنـت سـليمان بـن حممـد بـن سـليمان بـن عبـد ا بـن احلسـن           -١١٩٠
تزوجها القاسـم بـن احلسـني    ، )u(املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب

وأجنبـت لـه حممـد    ، )u(ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن اإلمام زين العابـدين علـي  
ــد ــد ، )١(وزي ــا كــان وال ــة املهــدي العباســي    زوجه  احلســني ذي الدمعــة معاصــراً للخليف

فالراجح أهنا ، )٣(هـ١٩٠وقيل إنه تو    حدود سنة، )٢(وتزوج ابنته ميمونة) هـ١٦٩ت(
  . أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية األوىل

١١٩١-أم بـن   األرقـط بـن حممـد    إمساعيلبن حممد بن  )٤(حممد بنت عبد ا
، )u(بـن علـي بـن أبـي طالـب     السـبط  زين العابدين بن احلسـني   علي عبد ا بن

، )٥()u(الصـادق اإلمـام جعفـر   جانـب قـرب كلثـوم بنـت حممـد بـن        إىلمبصر  قربها
، )٦(مبصـر ) هـ٢٥٢-٢٤٨(هـ أيام اخلليفة املستعني العباسي٢٥٢خرج أبوها عبد ا سنة 

 . ن الثالث اهلجريوهي من أبناء القر، ومل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا
أم حممد بنت عبد ا بن حممد األرقـط بـن عبـد ا بـن زيـن العابـدين       -١١٩٢

تزوجها حممد بن إمساعيل ، )u(علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
، )٧(وأجنبـت لـه أمحـد   ، )u(بن حممد بن عبد ا بن اإلمام زين العابدين علـي ا

فهي ، )هـ١٩٣-١٧٠( )٨(قتل أيام الرشيد العباسي كان عمها العباس بن حممد األرقط
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 . من أبناء رأس املائة الثانية للهجرة
بــن علــي بــن أبــي   األطــرفعبيــد ا بــن حممــد بــن عمــر  أم حممــد بنــت - ١١٩٣
مل تشـر  ، )١()u(البـاقر اإلمام حممد بن  احلسني بنت عبد ا أموأمها ، )u(طالب

كـان أبوهـا عبيـد ا بـن حممـد بـن عمـر األطـرف          ،املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   
 .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )هـ١٥٨- ١٣٦()٢(معاصراً ألبي جعفر املنصور

أم حممد بنت حممد األعرج بن أمحد بـن موسـى بـن حممـد بـن علـي       -١١٩٤
بن جعفر الصادق بن حممد البـاقر بـن زيـن العابـدين علـي       بن موسى الكاظم الرضا

مل ، )٣(أمها أم ولـد مـن أهـل قـم    ، )u(سني السبط بن علي بن أبي طالببن احلا
فهـي  ، )٤(هــ ٣١٥تو  أبوها حممـد األعـرج سـنة    ، تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا

 . من أبناء القرن الرابع اهلجري
الباقر بن زين بن حممد الصادق جعفر أم حممد بنت حممد الديباج بن -١١٩٥

مل تـذكر املصـادر   ، )٥()u(بن علي بن أبي طالباحلسني السبط  العابدين علي بن
هــ أيـام اخلليفـة املـأمون     ٢٠٠خـرج أبوهـا مـع أبـي السـرايا سـنة      ، الـيت بـني أيـدينا حاهلـا    

فهي من أبناء ، )٦(العباسي ثم دعا لنفسه فقبض عليه املأمون وعفا عنه وتو  جبرجان
 . القرن الثالث اهلجري

بـن عيسـى بـن حييـى بـن       )٧(بن احلسن بن احلسـن  أم حممد بنت حممد-١١٩٦
احلسني بن زيد الشهيد بن زين العابدين علـي بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي         
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تزوجها علي بن احلسـن بـن علـي بـن احلسـني      ، وهي من أهل الكوفة، )u(طالب
، بن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد البطحـاني بـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد       ا

كـان ابـن أخيهـا عبـد ا بـن      ، )١(حممد الزاهد صـاحب املسـجد الـرئيس   وأجنبت له 
 )٢(احلسن بن حممد العلوي معاصراً للنقيب فخر الدولة بـن أبـي اجلـن نقيـب دمشـق     

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن السادس اهلجري، )٣(هـ٥٤٥وكانت وفاة األخري سنة
بـن  املثنـى  سـن  احلود بن بن عبد ا بن داو األزرقحممد أم حممد بنت -١١٩٧

بـن عبـد ا   بنت حممـد  وأمها زينب ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط سن احل
، مل تشر املصادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا    ، )٤()u(عليبن اإلمام زين العابدين ا

فهـي  ، )هــ ١٩٦-١٥٨()٥(املهـدي اخلليفة   حبس تو  عمها علي بن عبد ا بن داود 
  . ن الثاني اهلجريمن أبناء القر
احملـض  موسى بن عبد ا بن موسـى اجلـون بـن عبـد ا     أم حممد بنت -١١٩٨

مل تشـر املصـادر   ، )u(بن علي بن أبي طالبالسبط  بن احلسناملثنى بن احلسن ا
وتو  أخوها إبـراهيم بـن موسـى    ، )٦(هـ٢٥٦قتل أبوها سنة، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٧(العباسي   حبس اخلليفة املهتدي

موسـى   بـن أم حممد بنت موسى املربقع بن حممد اجلواد بن علي الرضا -١١٩٩
الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين علي بن احلسـني السـبط    بن جعفرالكاظم 
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توفيـت   قـم ودفنـت   مشـهد أخيهـا حممـد بـن        ، )u(بن علي بن أبي طالـب ا
تـو  أخوهـا حممـد      ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )١(املربقع موسى
  . وهلذا هي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٢(هـ٢٩٦سنة 

حممودة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد البـاقر بـن علـي    -١٢٠٠
املصـادر  ومل تشـر  ، )٣()u(زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  

  سـنة  ) u(كانـت وفـاة أبيهـا اإلمـام موسـى الكـاظم      ، اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   
  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٤(هـ١٨٣

إبـراهيم طباطبـا بـن    مريم بنـت إبـراهيم بـن حممـد بـن القاسـم الرسـى بـن         -١١٠١
بــن أبــي   بــن علــي الســبط بــن احلســن  املثنــى إمساعيــل بــن إبــراهيم بــن احلســن     

تزوجها أبو القاسم املرتضى لدين ا حممد بن ، كانت تسكن مصر، )u(طالب
أبي احلسن اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن أبي القاسم بن أبي إسـحاق  
إبراهيم طباطبا بن إمساعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بـن احلسـن املثنـى بـن احلسـن      

ر عمها حييى بن احلسني بن القاسم بصعدة  سنة ثا، )٥()u(بن علي بن أبي طالبا
 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ   خالفة املعتضد٢٨٠سنة 

بن عبد ا احملض بن احلسـن املثنـى     مريم بنت إبراهيم بن موسى اجلون-١٢٠٢
 حييى السويقي بن عبد ا بـن تزوجها ، )٧()u(بن علي بن أبي طالب بن احلسنا

لعلـها  ، )٨(النقيـب باليمامـة   حنظلـه وإبـراهيم  ، اثنـان حممـد  منـها  فلـه  ، موسى اجلـون 
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كانت على رأس املائة الثانية للهجرة ألن جدها موسى اجلـون كـان حيـاً أيـام اخلليفـة      
  . )١()١٦٩ -١٥٨(املهدي العباسي

بـن إبـراهيم     )٢(مريم بنت أمحد بن إبراهيم األزرق بن عبد ا بن احلسـن -١٢٠٣
قتيل بامخرى بن عبد ا احملض بن احلسن املثنى بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن       

كان جـدها احلسـن   ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٣()u(أبي طالب
بن إبراهيم بن عبد ا احملض معاصراً للخليفة املهدي العباسي إذ طلبت له زوجتـه  ا

فـالراجح  ، )٤(فأعطـاه ) هــ ١٦٩-١٥٨(اخلليفة املهـدي  أمامة بنت عصمة العامرية أماناً من
 .أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري

د اجلـواد بـن        -١٢٠٤ مريم بنت جعفر امللقب بالكذاب بـن علـي اهلـادي بـن حممـ
د البـاقر بـن علـى زيـن               ادق بـن حممـ الرضـا بـن موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـ علي

مل تذكر املصادر اليت ، )٥()u(بي طالبالعابدين بن  احلسني السبط بن علي بن أ
وهي من أبناء النصف الثاني من القـرن الثالـث اهلجـري ألن أباهـا     ، بني أيدينا حاهلا

، )٧(هــ ٢٦٠املتوفى سـنة  )٦()u(جعفر الكذاب كان معاصراً لإلمام احلسن العسكري
 . )٨( هـ٣١١وأختها بريهة توفيت بعد سنة

عبد ا بن عبيد ا األمري بن احلسن  مريم بنت احلسن بن إمساعيل بن-١٢٠٥
وهــي مــن أهــل  ، )u(األمــري بــن عبيــد ا بــن العبــاس بــن علــي بــن أبــي طالــب   
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كان جدها إمساعيل بن عبـد  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا ،)١(كينوس
فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء     ، )هــ ٢٤٧-٢٣٢()٢(ا من معاصري خالفة املتوكـل العباسـي  

 . نصف الثاني من القرن الثالث اهلجريال
مريم بنت احلسن زيد األسـود بـن إبـراهيم بـن حممـد بـن القاسـم الرسـى         -١٢٠٦

اإلمام بن إبراهيم طباطبا بن إمساعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن احلسن املثنى بن 
مل تشــر ، )٣(وهــي مــن أهـل شــرياز ، )u(احلسـن الســبط بــن علـي بــن أبــي طالـب   

- ٣٦٧(كان أبوها معاصراً لعضد الدولـة البـويهي  ،  بني أيدينا إىل حاهلااملصادر اليت
 . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٤(وتزوج ابنته) هـ٣٧٢

مريم بنت احلسن األعور بن حممد الكابلي بن عبد ا األشرت بن حممد -١٢٠٧
بـن علـي بـن     النفس الزكية بن عبد ا احملض بن احلسن املثنـى بـن احلسـن السـبط    

مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل ، )٥(وأمها أم ولد من أهل فيد، )u(أبي طالب
فـالراجح أهنـا مـن    ، )٦(هــ ٢٥١كان أبوها احلسن األعور قتله أعـراب طـيء سـنة   ، حاهلا

  . أبناء القرن الثالث اهلجري
سـي بـن إبــراهيم طباطبـا بـن إمساعيــل بـن إبــرا       -١٢٠٨ هيم مـريم بنـت القاســم الر

والـرس  ، )u(الغمر بن احلسن املثنى بن احلسن السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب      
الذي نسب إليه القاسم هي أرض اشرتاها وراء جبل أسـود بـالقرب مـن ذي احلليفـة     

مل تشـر املصـادر الـيت    ، )٧(بينها وبني املدينة املنورة وعاش هبا مع ولده حتى توفى هبا
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سـي صـاحب تصـانيف ومشـهور بالزهـد       كـان أبوهـا ا  ، بني أيـدينا إىل حاهلـا   لقاسـم الر
وتــو  خمتفيـــاً   جبـــل الـــرس  ، والــورع خـــرج يـــدعو إىل الرضــا مـــن آل حممـــد  

 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )١(هـ٢٤٦سنة
مريم بنت حممد الكابلي بن عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكية بن -١٢٠٩

، )٢()u(ثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالبعبد ا احملض بن احلسن امل
) هــ ١٥٨-١٣٦(وكان جدها عبد ا األشـرت قتـل بكابـل أيـام اخلليفـة املنصـور العباسـي       

وذكــر العمــري أن مــريم بنــت حممــد الكــابلي   ، )٣(فانتقــل ولــده حممــد إىل الكوفــة 
ي مــن وكانــت مـن أبنــاء النصــف الثــان ، )٤(تزوجـت حســينياً دون أن يشــري إىل امســه 

  . القرن الثاني اهلجري
١٢١٠- بن عبد ا مريم بنت حممد بن علي بن احلسني بن حممد بن عبيد ا

ــي          ا ــن أب ــن علــي ب ــن احلســن الســبط ب ــى ب ــن احلســن املثن ــر ب ــن جعف ــن احلســن ب ب
تزوجها احلسني بن عبيد ا بن علي الطبيب بن عبيد ا بن حممد ، )u(طالب

وقيـل إن  ، )٥(وأجنبـت لـه فاطمـة   ، )u(بـي طالـب  بن عمر األطـرف بـن علـي بـن أ    ا
تو  زوجها احلسني بن عبيد : وقال العمري، )٦(زوجها دخل إىل بلد الروم وتنصر فيها

 . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٧(عبيد ا سنة نيف وأربعني وثالمثائة للهجرة
ض بـن  مريم بنت موسى بـن عبـد ا بـن موسـى اجلـون بـن عبـد ا احملـ        -١٢١١

مل تـذكر املصـادر   ، )٨()u(احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبـي طالـب  
وهي من أبناء القرن الثالث اهلجري إذ  قتل أبوها موسى بن ، اليت بني أيدينا حاهلا
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وتـو  أخوهـا إبـراهيم بـن موسـى   احلـبس إذ حبسـه عامــل        ، هــ ٢٥٦عبـد ا سـنة   
 .)٢()هـ٢٥٦-٢٥٥(أيام اخلليفة املهتدي العباسي )١(اخلليفة على املدينة فمات   احلبس

بن احلسني األصغر بن زين العابدين علي بن احلسـني السـبط    )٣(مريم بنت حييى
أمها فاطمة بنت هشـام بـن إبـراهيم بـن إبـراهيم بـن عبـد بـن         ، )u(بن أبي طالبا

 تــو  جــدها احلســني األصــغر، )٤(مــن عــامر بــين لــؤي ،األســود بــن هشــام بــن عمــرو 
 . فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٥(هـ١٥٧سنة

مريم بنت حييى بن القاسم الرسـي بـن إبـراهيم طباطبـا بـن إمساعيـل بـن        -١٢١٢
وأمهـا أمu( ،  (إبراهيم بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب

كـان  ،  أيـدينا إىل حاهلـا  مل تشـر املصـادر الـيت بـني    ، )٦(وهي من سـاكنة الرملـة  ، ولد
جدها القاسم الرسي صاحب تصانيف ومشهور بالزهد والورع خـرج يـدعو إىل الرضـا    

فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء     ، )٧(هــ ٢٤٦من آل حممد وتو  خمتفيا   جبل الـرس سـنة  
 . النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري

بن رميثة بن أبي  أم املسعود بنت أمحد بن إبراهيم بن حسن بن عجالن-١٢١٣
مني حممد بن حسن بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكـريم بـن عيسـى بـن     
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         بـن حممـد بـن موسـى اجلـون بـن عبـد ا حسني بن سليمان بن على بن عبـد ا
بـــن أمـــري املـــؤمنني علـــى بـــن أبـــى بـــن احلســـن املثنـــى بـــن احلســـن الســـبط احملــض  
 .)١(هـ مبكة٨٨٣توفيت   شعبان سنة ، )u(طالب

أم املسعود بنت الشريف أمحد بن عجالن بن رميثة بـن أبـي منـي حممـد     -١٢١٤
بن حسن بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسـى بـن حسـني بـن     ا

بـن  سليمان بن على بن عبد ا بـن حممـد بـن موسـى اجلـون بـن عبـد ا احملـض         
تزوجها ، )u(ى بن أبى طالببن أمري املؤمنني علاحلسن املثنى بن احلسن السبط 

قها بعد سنني فتزوجها الشريف حممد  الشريف عنان بن مغامس   حياة أبيها ثم طلّ
، بن جـار ا بـن أبـي سـعد بـن أبـي منـي ثـم مسـور بـن علـي بـن مبـارك بـن رميثـة               ا

  . )٢(هـ بقليل أو قبلها بقليل مبكة ودفنت باملعالة٨١٠وتوفيت عنده بعد سنة 
بنت حسن بن عجالن بن رميثة بن أبي مني حممد بن حسن  أم املسعود-١٢١٥

بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسني بن سليمان بـن  ا
على بن عبد ا بن حممد بن موسى اجلون بن عبـد ا احملـض بـن احلسـن املثنـى      

مضـان  توفيـت   ر ، )u(بن احلسن السبط بن أمري املؤمنني علـى بـن أبـى طالـب    ا
  .)٣(هـ مبكة٨٦٥سنة

أم املسعود بنت ميلب  بن علي بن مبارك بن رميثـة بـن أبـي منـي حممـد      -١٢١٦
بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطـاعن بـن عبـد الكـريم بـن موسـى بـن عيسـى بـن          
ه احملـض بـن حسـن     ه بن أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبد اللَّ سليمان بن عبد اللَّ

ب بن أبي طالـب املثنى بن احلسن الس ط بن علي)u( ،     تزوجهـا إبـراهيم بـن حسـن
  . )٤(هـ مبكة٨٨٠توفيت   شوال سنة ، بن عجالن احلسين وأجنبت له شارا
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حممـد   )١(مصباح بنت أمحد بن حسن بن عجالن بن رميثة بن أبي منـى -١٢١٧
بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بـن عبـد الكـريم بـن موسـى بـن عيسـى بـن         ا

ه احملـض بـن حسـن     سليمان بن ه بن أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبد اللَّ عبد اللَّ
بط بـن علـي بـن أبـي طالـب        املثنى بن احلسـن السـ)u()مل يشـر السـخاوي إىل   ، )٢

فهـي   ،)٣(هــ ٨٤٢تو  أبوها أمحد بن حسن بن عجـالن أمـري مكـة سـنة    ، تاريخ وفاهتا
  . من أبناء القرن التاسع اهلجري

حممـد بـن علـي     )٤(محد بن عجالن بن رميثة بن أبـي منـى  مصباح بنت أ-١٢١٨
بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بـن  ا

ه احملـض بـن حسـن املثنـى بـن         ه بن أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبـد اللـَّ عبد اللَّ
بط بن علي بن أبي طالب ٥(احلسن الس()u( ،هـ مبكة٨٥٥توفيت   شوال سنة)٦(. 

بن رميثة بن أبي منـى حممـد بـن علـي      )٧(مصباح بنت حسن بن عجالن-١٢١٩
بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بـن  ا

ه احملـض بـن حسـن املثنـى بـن         ه بن أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبـد اللـَّ عبد اللَّ
بط بن علي بن أبي طالب ٨(احلسن الس()u (    أخت بركات بن حسـن بـن عجـالن

  .)٩(هـ مبكة٨٥١توفيت قبل أخيها   احملرم سنة ، هـ٨٥٩أمري مكة املتوفى سنة 
حممد بن علي بن  أم مصلح بنت حسن بن عجالن بن رميثة بن أبي منى-١٢٢٠
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قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد 
ه بن أبي ه احملض بن حسن املثنى بن احلسـن   اللَّ الكرام بن موسى اجلون بن عبد اللَّ

بط بن علـي بـن أبـي طالـب     الس)u ( ،        تـوىل أبوهـا حسـن بـن عجـالن إمـارة مكـة
 . )٢(هـ٨٣٢وتوفيت أم مصلح احلسنية   سنة، )١(هـ٨٢٩اثنتني وثالثني سنة وتو  سنة

عفر بن احلسن الكـو   ملك بانو بنت أبي طالب احلسني بن حممد بن ج-١٢٢١
بن عيسى الرومي بن حممد األزرق بن عيسى األكرب النقيب بن حممـد األكـرب بـن    ا

علي العريضي بن جعفر الصادق بن حممد بن زين العابدين علي بن احلسني السبط 
تزوجها أبو إمساعيل طـاهر  ، وهي من أهل أصفهان، )u(بن علي بن أبي طالبا
أبي يعلي بن طاهر بن علي بن أبي احلسني حممد  بن أبي هاشم حممد بن احملسنا

الشاعر بن أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم طباطبا بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم     
وأشـار ابــن  ، )u(بـن احلسـن املثنـى بــن احلسـن السـبط بــن علـي بـن أبــي طالـب        ا

كانت  وملا، )٣(هـ وأن أمها تدعى داور بانو بنت مرداويج٤٥٨طباطبا أن أباها تو  سنة 
هـ فإنه مـن املسـتبعد أن يكـون أبوهـا قـد أدرك مـرداويج وتـزوج        ٣٢٣وفاة مرداويج سنة 

أو أن أمهـا مـن   ، وعليه فال يعدو أن يكون هناك اضطراب   تـاريخ وفـاة أبيهـا   ، ابنته
ت إليه مباشرة لشهرته بسذرية مرداويج فن . 

مجـال   ملك شرف بنت رضي الدين حممـد بـن فخـر الـدين حممـد بـن      -١٢٢٢
الدين حممد بن تاج الدين زيد بن الداعي بن علي بن احلسني بن علي بن احلسـني  

بن علي بن احلسني بن حممد بن علي بن احلسن األفطس بن علي األصغر بن زين ا
تزوجها تاج الـدين  ،  )u(العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
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ين حممـد معاصـراً   مد بـن رضـي الـد   كان ابن أخيها حسن بن حم، )١(حممد اآلوي
فهي من أبناء النصف الثاني من القـرن السـابع   ، هـ٧٠٩املتوفى سنة  )٢(البن الطقطقي

 . اهلجري
ملكة بنت أمحد بن جعفر بن أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن        -١٢٢٣

ألبلـج بـن احلسـن السـبط     ااحلسن بن حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 
، )٣(وأمها أم عبد ا بنت بدر بن طارق بن فـراس ، ) u(أبي طالب بن علي بنا

: والغريب باألمر أن حممد البطحـاني لـيس لـه ولـد يسـمى احلسـن فابنـاؤه سـبعة هـم         
والـراجح أن  ، )٤("وعلـي ، وهـارون ، وأمحـد ، وموسـى ، وإبراهيم، وعيسى، القاسم"

حممـد بـن عبـد    النسب الصحيح هلا هي ملكة بنت أمحد بن جعفر بن أمحد بن 
ألبلـج بـن   االرمحن بن القاسم بن حممد البطحاني بـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد       

فعنــد جعــل القاســم مكــان احلســن عنــدها يســتقيم   ، )٥()u(اإلمــام احلســن الســبط 
كان أحد أبناء عمومتـها احلسـن   ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، النسب

بن علي بن عبـد الـرمحن بـن القاسـم بـن حممـد       امللقب بالدعي الصغري بن القاسم 
فالراجح أهنا من أبنـاء القـرن    ،)٦(هـ٣١٦البطحاني قد ثار   طربستان وقتل هناك سنة 

   . الرابع اهلجري
ملكة بنت  أبي علي أمحد اخلطيب بـن احلسـني بـن حممـد بـن القاسـم       -١٢٢٤

سن السبط بن علي ألبلج بن احلابن حممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد ا
مل ، )٧(وأمها بانومة بنت احلسني بن التاجر من أهل مـامطري ، ) u(بن أبي طالبا
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كــان أحــد أبنــاء عمومتــها احلســن امللقــب ، تشــر املصــادر الــيت بــني أيــدينا إىل حاهلــا
بالدعي الصغري بن القاسم بن علي بن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد البطحاني 

فـالراجح أهنـا مـن أبنـاء القـرن الرابـع       ، )١(هــ ٣١٦تـل هنـاك سـنة    قد ثار   طربستان وق
 . اهلجري
ملكة بنت أمحد بن القاسم بن أمحـد بـن جعفـر بـن أمحـد األمـني بـن        -١٢٢٥

ألبلـج  اعبيد ا بن حممد بن عبد الرمحن الشجري بن القاسم بن احلسن بـن زيـد   
عني با علـي بـن   واملعروف باملست، )u(بن احلسن السبط بن علي ابن أبي طالبا

وأمها أم البنني فاطمة بنـت األمـري إمساعيـل بـن جعفـر بـن أبـي جعفـر         ، أبي طالب
الثائر   ا حممد بن احلسني بن علي بن احلسـن بـن علـي بـن عمـر األشـرف بـن        

وهي مـن أبنـاء   ، )u(زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
 . )٢(هـ٤٦٣باها كان حياً سنة القرن اخلامس اهلجري إذ أن أ

ملكــة بنــت حممــد قــرو بــن أمحــد بــن العبــاس بــن حييــى بــن حييــى بــن   -١٢٢٦
بن علـي زيـن العابـدين بـن احلسـني السـبط بـن         )٣(احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد

مل تشر املصادر اليت بني أيدينا  ، وهي من أهل األهواز، )٤()u(علي بن أبي طالب
عم أبيها إبراهيم وحممد قد أسرهتما القرامطة   الكوفة وذهبوا  كان ابنا، إىل حاهلا

هـ أما إبراهيم فلـم يعـرف لـه    ٣٣٩وأطلق سراح حممد من األسر سنة، هبما إىل هجر
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٥(خرب

ملكـة بنـت حممـد بـن علـي بـن عبـد ا بـن احلسـن األعـور بـن حممـد             -١٢٢٧
بن عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكية بن عبد ا احملـض بـن احلسـن    الكابلي 
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أمها متيمة من أهل جرجان ، ) u(املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
كـان جـدها احلسـن    ، مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   ، )١(وسكنوا أسرتاباد

 . جح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجريفالرا، )٢(هـ٢٥١األعور قتله أعراب طيء سنة
ملكة بنت حييـى بـن احلسـن الـداعي الصـغري بـن القاسـم بـن احلسـن بـن           -١٢٢٨

ألبلـج بـن احلسـن    اعلي بن عبـد الـرمحن الشـجري بـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد          
مـن  ، وأمهـا ريكويـة بنـت احلسـن بـن فـريوزان      ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب

قُتلَ جـدها الـداعي الصـغري    ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا مل تشر، )٣(أهل آمل
فهـي  ، )٤(هـ قتله أسفار بـن شـريويه الـديلمي   طربسـتان    ٣١٦احلسن بن القاسم سنة 

 .من أبناء القرن الرابع اهلجري
مليكة بنت إبراهيم بن موسى اجلون بن عبد ا احملض بن احلسن املثنى -١٢٢٩

مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا  ، )٥()u(علي بن أبي طالببن احلسن السبط بن ا
تــو  أبوهــا   املدينــة ودفــن   البقيــع   أيــام اخلليفــة العباســي حممــد   ، إىل حاهلــا
فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٧()هـ٢٥٦-٢٥٥()٦(املهتدي با. 
بـن علـي بـن أبـي      مليكة بنت جعفر بن احلسن املثنى بـن احلسـن السـبط   -١٢٣٠
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا      ، )٨(وأمها أم ولد رومية تدعى حبيبة، )u(طالب

 )٩(كان أبوها جعفر بن احلسن املثنى قد حبسه اخلليفـة املنصـور العباسـي   ، إىل حاهلا
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فهــي مــن أبنــاء القــرن الثــاني ، بســبب ثــورة حممــد ذو الــنفس الزكيــة) هـــ١٥٨-١٣٦(
 .اهلجري
ــة-١٢٣١ ــي        مليكـ ــن أبـ ــي بـ ــن علـ ــبط بـ ــن السـ ــن احلسـ ــى بـ ــن املثنـ بنـــت احلسـ
ــب ــزبري    ، )u(طال ــن مصــعب بــن ال ــر ب ــه بنــت تســمى    ، تزوجــت جعف ــدت ل فول
-١٣٦( )٢(تو  أبوها احلسن املثنى   سـجن أبـي جعفـر املنصـور العباسـي     ، )١(فاطمة
 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )هـ١٥٨

بن حممد بـن احلسـن بـن جعفـر بـن      مليكة بنت احلسن السليق بن علي -١٢٣٢
تزوجها علي بن زيد ، )u(احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب

ألبلـج بـن احلسـن    ابن علي بن عبد الرمحن الشجري بن القاسم بن احلسن بن زيد ا
كان عـم زوجهـا حييـى    ، )٣(وأجنبت له احلسن، )u(السبط بن علي ابن أبي طالب

لَ   الـري أيـام اخلليفـة املهتـدي العباسـي       بن علي بن عبـد الـرمح  ا ٤(ن الشـجري قُتـ( 

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري) هـ٢٥٦-٢٥٥(
مليكة بنت احلسن الداعي الصـغري بـن القاسـم بـن احلسـن بـن علـي بـن         -١٢٣٣

ألبلـج بـن احلسـن السـبط بـن      اعبد الرمحن الشجري بن القاسم بن احلسـن بـن زيـد    
لَ أبوهـا   ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٥()u(علي بن أبي طالب قُتـ

هــ قتلـه أسـفار بـن شـريويه الـديلمي         ٣١٦الداعي الصغري احلسـن بـن القاسـم سـنة     
   . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٦(طربستان
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مليكة بنت احلسني ذي الدمعة بن زيد بن علي زين العابدين بـن احلسـني   -١٢٣٤
وأمها كلثم بنت عبد ا بن اإلمام علي زيـن  ، )u(علي بن أبي طالب السبط بن
تـو  أبوهـا احلسـني ذي    ، مل تذكر املصادر اليت بـني أيـدينا حاهلـا   ، )١()u(العابدين

 .فالراجح أهنا من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٢(هـ١٩٠الدمعة   حدود سنة
احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي        مليكة بنت داود بن احلسـن املثنـى بـن   -١٢٣٥
تزوجهــا  ابــن ، )u(أمهــا كلــثم بنــت اإلمــام زيــن العابــدين علــي ، )٣()u(طالــب

كان زوجها احلسن ، )٤(السليق وأجنبت له حممد، املثنى احلسن بن جعفر بن احلسن
كان ابوها داود بن احلسـن  ، )٥(هـ١٦٩بن جعفر ختلف عن معركة فخ اليت حدثت سنة

وكـان ابنـها حممـد السـليق خـرج مـع       ، )٦()u(راً اإلمام جعفر الصادقاملثنى معاص
فهـي مـن أبنـاء القـرن الثـاني      ، )٧(هــ   خالفـة املـأمون العباسـي    ١٩٩أبي السرايا سـنة  

 . اهلجري
مليكة بنت سليمان بن عبد ا بن احلسن بن علي العريضي بـن جعفـر   -١٢٣٦

ســني الســبط بــن علــي بــن أبــي  الصــادق بــن حممــد البــاقر بــن زيــن العابــدين بــن احل 
والـراجح  ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٨(وأمها أم ولد، )u(طالب

أهنا من أبناء النصف األول من القرن الرابع اهلجري ألن ابـن عمهـا حييـى بـن حييـى      
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 . )١(هـ٣٣٩بن حممد بن علي العريضي تو  سنةا
الصادق بن حممد بن زين العابدين مليكة بنت علي العريضي بن جعفر -١٢٣٧

، )٢(وهـي مـن نازلـة العـريض    ، )u(علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
وفاة أبيها علي العريضي أيام اإلمام  تكان، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، هـ٢٥٤املتوفى سنة  )٣()u(علي اهلادي
ألبلــج بــن امليكـة بنــت علـي بــن محــزة بـن القاســم بـن احلســن بــن زيـد      -١٢٣٨

وأمها خدجية بنت علي بن احلسني بن ، )u(احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا       ،)٤()u(زيد الشهيد بن اإلمام زين العابدين علـي 

تل ابن عمها احلسني بن حممد بن محزة بقزو، إىل حاهلا ين أيام اخلليفـة املهتـدي   قّ
  . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٥٦ -٢٥٥()٥(با العباسي
مليكة بنت عمر بن حييى بن احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن زيـن  -١٢٣٩

مل تشـر املصـادر   ، )٦()u(العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  
ان جـدها احلسـني ذي الدمعـة معاصـراً للخليفـة املهـدي       ك، اليت بني أيدينا إىل حاهلا

كما ، )٨(هـ١٩٠وقيل إنه تو    حدود سنة ، )٧(وتزوج ابنته ميمونة) هـ١٦٩ت(العباسي
كما أن أباها عمر بن حييى بن احلسني ذي الدمعة خرج بالكوفة داعياً إىل الرضا من 

حممـد بـن عبـد ا بـن     فقتله ) هـ٢٥٢-٢٤٨(آل حممد أيام اخلليفة املستعني العباسي
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 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )١(طاهر ومحل رأسه إىل سامراء
مليكة بنت حممد الـديباج بـن جعفـر الصـادق بـن حممـد البـاقر بـن زيـن          -١٢٤٠

مل تـذكر املصـادر   ، )٢()u(العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
هــ أيـام   ٢٠٠مـد الـديباج مـع أبـي السـرايا سـنة       خـرج أبوهـا حم  ، اليت بني أيدينا حاهلا

، )٣(اخلليفة املأمون العباسي ثم دعا لنفسه فقبض عليه املأمون وعفا عنه وتو  جبرجان
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري

بـن احلسـني بـن عيسـى بـن حممـد       ) ششـديو (مليكة بنت حممد شيشـديو -١٢٤١
لج بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي        ألباالبطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 

، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٤(وهي من نازيل كرمان، )u(طالب
كان عم أبيها علي النقيب بن عيسى بن حممد البطحاني مصـاحباً للـداعي الصـغري    

فـالراجح أهنـا كانـت    ، )٦(هـ٣١٦الذي قتل سنة )٥(حممد بن القاسم بن احلسن العلوي
  .بناء القرن الرابع اهلجريمن أ

مليكــة بنــت حممــد بــن ســليمان بــن داود بــن احلســن املثنــى بــن احلســن   -١٢٤٢
، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٧()u(السبط بن علي بن أبي طالب

هـــ   خالفــة املــأمون   ١٩٩خــرج أبوهــا حممــد بــن ســليمان مــع أبــي الســرايا ســنة        
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 .أس املائة اهلجرية الثانيةفهي من أبناء ر، )١(العباسي
مليكـة بنــت حممـد األزرق بــن عبـد ا بــن داوود بـن احلســن املثنـى بــن      -١٢٤٣

وأمها زينب بنت حممـد بـن عبـد اu( ،    (احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
، مل تشر املصادر اليت بـني أيـدينا إىل حاهلـا   ، )٢()u(بن اإلمام زين العابدين عليا

-١٥٨()٣(عبــد ا بــن داود   حــبس اخلليفــة املهــدي العباســي  تــو  عمهــا علــي بــن
  . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )هـ١٩٦

مليكة الصغرى بنت حممد أمري اليمامة بن يوسف األخيضر بـن إبـراهيم   -١٢٤٤
بن موسى اجلون بن عبد ا احملض بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن ا

خـرج أبوهـا األمـري    ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٤()u(أبى طالب
وقتل أخوها حممد بن حممد بن يوسف األخيضـر مـن   ، )٥(هـ باملدينة٢٥٠حممد سنة

 .فهي من أبناء النصف األول من القرن الرابع اهلجري، )٦(هـ٣١٦قبل القرامطة سنة 
خيضـر بـن إبـراهيم    مليكة الكربى بنت حممد أمري اليمامة بـن يوسـف األ  -١٢٤٥

بن موسى اجلون بن عبد ا احملض بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن 
خـرج أبوهـا األمـري    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٧()u(أبى طالب
وقتل أخوها حممد بن حممد بن يوسف األخيضر من ، )٨(هـ باملدينة ٢٥٠حممد سنة

ــع    ، )٩(هـــ٣١٦مــن قبــل القرامطــة ســنة   ــاء النصــف األول مــن القــرن الراب فهــي مــن أبن
 . اهلجري
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مليكة بنت موسى اجلون بن عبد ا بن احلسن املثنى بن احلـس السـبط   -١٢٤٦
تـو  أبوهـا موسـى اجلـون       ، )١(تزوجهـا ابـن عمهـا   ، )u(بن علي بن أبي طالبا

  .فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٢()هـ١٩٣-١٧٠(خالفة الرشيد
مليكة بنت موسى بن عبد ا بن موسى اجلون بـن عبـد ا احملـض بـن     -١٢٤٧

وهــي مــن أبنــاء ، )u(احلسـن املثنــى بــن احلسـن الســبط بــن علـي بــن أبــي طالـب    
ومل تشر املصادر اليت بني ، )٣(هـ٢٥٦منتصف القرن الثالث للهجرة إذ  قتل أبوها سنة

 . أيدينا إىل حاهلا
، )٤(مري علي باي بن حسني بـن علـي احلسـيين   منانة وامسها آمنة بنت األ-١٢٤٨

تربت مع أخيها محودة   قصر باردو   تونس وحفظت القرآن على يد املربي العامل 
وأخذت منه أيضا ما يلزم من فقه الدين ومبادئ قواعـد اللغـة العربيـة    ، محودة باكري
لـى  ثم تزوجت بابن عمها حممـود بـن حممـد بـن الرشـيد بـاي الـذي اعت       ، واحلساب

وكانــت شــديدة ، هـــ   تــونس ١٢٢٣عــرش اإلمــارة بعــد أخيهــا محــودة باشــا   ســنة 
وقبل وفاهتا بقليل مجعت أفراد العائلة ، االهتمام مبستقبل البيت املالك وحفظ نسله
كما بينت هلم ضرر تزويج شباب األسرة ، وأبدت هلم نصائح تتعلق بسياسة مملكتهم

وتوفيــت ، لنســل وأضــوائه ولــو بعــد حــني بقريبــاهتم ملــا ينشــأ عــن ذلــك مــن ضــعف ا 
وعتق على اثر وفاهتا ما ينيف ، فحزن زوجها لفقدها حزناً مل يعهد مثله، هـ١٢٣٨سنة

وحزنــت لفقــدها ، وأفــاض زوجهــا   الصــدقات وســرح املســاجني، عــن املــائتني رقبــة
  :ورثاها إبراهيم الرياحي   قصيدة له، اململكة سنة كاملة
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بن عبد ا السخي بن حممـد بـن    بن احلسن )٢(مهابة بنت محزة الكواز-١٢٤٩  

ولـدت     ، )u(جعفر األبله بن حممد بن عمر األطرف بن علي بن أبي طالـب 
ت   حـدود سـنة   (قـال العمـري  ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلـا ، )٣(البصرة
رأيت أنا أبا املختار بـن الكـواز ينسـب إىل سـبعة إىل علـي بـن أبـي طالـب         ": )هـ٤٥٩

وهو القعدد   وقته ومات وبنته اليـوم إحـدى القعـدد إىل علـي بـن أبـي        عليه السالم
  . فالراجح أهنا من أبناء القرن اخلامس اهلجري، )٤("طالب عليه السالم

أمهـا أمu( ،  (بن علـي بـن أبـي طالـب    ) ابن احلنفية(مهدية بنت حممد-١٢٥٠
 )٦()ابن احلنفيـة (حممد تو  أبوها، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٥(ولد
 . فهي من أبناء  رأس املائة اهلجرية األوىل، )٧(هـ٨١سنة

د اجلـواد     -١٢٥١ موسى بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلـادي بـن حممـ أم
ادق بن حممد الباقر بـن علـى زيـن    ا الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الص بن علي

مل تذكر املصـادر الـيت   ، )٨()u(ي طالبالعابدين بن احلسني السبط بن علي بن أب
ألن أباهـا  ، وهي من أبناء النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري، بني أيدينا حاهلا

، )١٠(هــ ٢٦٠املتوفى سـنة  )٩()u(جعفر الكذاب كان معاصراً لإلمام احلسن العسكري
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 . )١(هـ٣١١وأختها بريهة توفيت بعد سنة
د اجلـواد بـن        أم موسى بنت احلسن العسكري بـن -١٢٥٢ علـي اهلـادي بـن حممـ

د البـاقر بـن علـى زيـن               ادق بـن حممـ الرضـا بـن موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـ علي
ــي طالــب      ــن أب ــن علــي ب ــن  احلســني الســبط ب ــدين ب ــاة  ، )u(العاب درجــت   حي

فهـي مـن أبنــاء   ، )٣(هــ ٢٦٠سـنة  ) u(تـو  أبوهـا اإلمـام احلسـن العســكري    ، )٢(أبيهـا 
 .القرن الثالث اهلجري

١٢٥٣- موسى بنت زيد األعور بن جعفر امللك امللتاني بن حممد بن عبد ا أم
مل تشر املصادر اليت ، )٤()u(بن حممد بن عمر اإلطراف بن علي بن أبي طالبا

كــان ابــن عمهــا أمحــد بــن إســحاق بــن جعفــر امللــك نقيــب  ، بــني أيــدينا إىل حاهلــا
فـالراجح أهنـا كانـت مـن     ، )هـ٣٧٢-٣٦٤()٥(الطالبيني ببغداد أيام عضد الدولة البويهي

  . أبناء القرن الرابع اهلجري
أم موسى بنت زيد بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد البـاقر  -١٢٥٤

يقـال هلـا   ، )u(بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بـن أبـي طالـب   ا
د بـن اإلمـام موسـى    خرج أبوهـا زيـ  ، )٦(عرفت بالورع والزهد، جانزوج ابن الشبيه بأر

فهي من أبناء ، )٨(هـ٢٠٠  البصرة أيام املأمون سنة  )٧(امللقب بزيد النار) u(الكاظم
 .أبناء القرن الثالث اهلجري

أم موسى بنت العالء األصغر بن جعفر امللك بن حممد بن عبد ا بـن  -١٢٥٥
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مل ، )١(من سكنة بالد اهلند، )u(حممد بن عمر األطرف بن علي بن أبي طالب
كان ابن عمها أمحد بن إسحاق بـن جعفـر   ، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

فـالراجح أهنـا   ) هـ٣٧٢-٣٦٧()٢(امللك نقيب الطالبيني ببغداد أيام عضد الدولة البويهي
  . كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري

ء وأمها أمسا، )u(أم موسى بنت عمر األطرف بن علي بن أبي طالب-١٢٥٦
تـو  أبوهـا   ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٣(بنت عقيل بن أبي طالب

فهي من أبنـاء النصـف   ، )٤()هـ٩٦-٨٦(هـ وقيل أنه أدرك الوليد بن عبد امللك٦٧سنة 
 . الثاني من القرن األول اهلجري

، )u(أم موسى بنت حممد بن عمر األطرف بن علي بـن أبـي طالـب   -١٢٥٧
مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، )٥(ة بنت اإلمام زين العابدين عليوأمها خدجي

فهي من أبناء ، )٦()هـ١٣٦-١٣٢(كان أبوها قد أدرك خالفة أبي العباس السفاح، حاهلا
  . أبناء القرن الثاني اهلجري

ميمونة بنت أمحد بن القاسم بن أمحد بن جعفر بن أمحـد األمـني بـن    -١٢٥٨
ألبلـج  اعبد الرمحن الشجري بن القاسم بن احلسن بـن زيـد   عبيد ا بن حممد بن 

وعرف أباهـا باملسـتعني بـا علـي     ، )u(بن احلسن السبط بن علي ابن أبي طالبا
وأمهــا أم البـنني فاطمـة بنــت األمـري إمساعيـل بــن جعفـر بـن أبــي       ، بـن أبـي طالـب   ا

األشرف  جعفر الثائر   ا حممد بن احلسني بن علي بن احلسن بن علي بن عمر
وهـي مـن   ، )u(بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  ا
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 . )١(هـ٤٦٣أبناء القرن اخلامس اهلجري إذ أن أباها كان حياً سنة 
ميمونة بنت جعفر امللقب بالكذاب بن علي اهلادي بن حممد اجلواد بـن  -١٢٥٩

د           ادق بـن حممـ الرضـا بـن موسـى الكـاظم بـن جعفـر الصـ زيـن     علي البـاقر بـن علـى
مل تشر املصـادر الـيت   ، )٢()u(العابدين بن  احلسني السبط بن علي بن أبي طالب

ألن ، وهي من أبناء النصف الثاني من القـرن الثالـث اهلجـري   ، بني أيدينا إىل حاهلا
ــكري     ــام احلســـن العسـ ــراً لإلمـ ــان معاصـ ــذاب كـ ــر الكـ ــا جعفـ ــوفى  )٣()u(أباهـ املتـ

 . )٥(هـ٣١١ريهة توفيت بعد سنةوأختها ب، )٤(هـ٢٦٠سنة
ميمونة بنت احلسن الناصر الكبري األطروش بن علي بن احلسن بـن علـي   -١٢٦٠

ــدين علــي بــن احلســني الســبط بــن علــي بــن أبــي       ا بــن عمــر األشــرف بــن زيــن العاب
ثـم  ، هـ أيام اخلليفة املكتفى العباسـي ٢٩٠ورد أبوها بالد الديلم سنة ، )٦()u(طالب

ــا ســنة     خــرج إىل طربســتان    ـــ٣٠١جــيش عظــيم واســتطاع الســيطرة عليه ــوفى ، ه وت
 .فهي من أبناء النصف األول من القرن الرابع اهلجري، )٧(هـ٣٠٤سنة

ميمونة بنت احلسـني بـن جعفـر احلجـة بـن عبيـد ا األعـرج بـن احلسـني          -١٢٦١
، )u(األصغر بن زين العابدين علـي بـن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب         

ــر احلجــة  تزوجهــا ابــن   ــه أربعــة أوالد وبنــت هــم  ، عمهــا احلســن بــن جعف : وأجنبــت ل
، )٨(وعلي وأبو احلسني عبد ا وأبو العباس عبد ا والبنت هي أم احلسن، إبراهيم
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كــان ابــن أخــي زوجهــا حييــى النســابة بــن احلســن بــن جعفــر احلجــة قــد تــو  ســنة      
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )١(هـ٢٧٧

مونــة بنــت احلســني بــن احلســني ذي الدمعــة بــن زيــد الشــهيد بــن زيــن    مي-١٢٦٢
مل تشـر املصـادر   ، )٢()u(العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بـن أبـي طالـب   

قُتل أخوها زيد بن احلسني بـن احلسـني ذي الدمعـة علـى     ، اليت بني أيدينا إىل حاهلا
فهي من أبناء القرن ، )هـ٢٩٥ – ٢٨٩( )٤(أيام اخلليفة املكتفى العباسي )٣(يد القرامطة

 . الثالث اهلجري
سني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن علي زين العابدين بن احلميمونة بنت -١٢٦٣

وأمها كلـثم بنـت عبـد ا بـن اإلمـام      ، )u(احلسني السبط بن علي بن أبي طالب
 تزوجها اخلليفة املهدي العباسـي فتـوفى عنـها ثـم خلـف     ، )٥()u(علي زين العابدين

تـو  أبوهـا   ، )٦(عليها عيسى بن جعفر األكرب بن املنصـور العباسـي فلـم تلـد لـه شـيئاً      
فالراجح أهنا من أبناء النصف الثـاني مـن   ، )٧(هـ١٩٠احلسني ذي الدمعة   حدود سنة

 .القرن الثاني اهلجري
ميمونة بنت محزة األصغر بن عيسى بن حممد البطحاني بن القاسم بن -١٢٦٤

مل تشـر  ، )٨()u(ألبلج بن احلسن السبط بـن علـي بـن أبـي طالـب     ااحلسن بن زيد 
قُتل أبوها محزة األصـغر بطربسـتان قتلـه صـالب     ، املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا

وكان قـد أسـره   وقعـة كانـت بينـه وبـني هـوذان الـديلمي   خالفـة          ، الرتكي صرباً
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 .الثالث اهلجريفهي من أبناء القرن ، )هـ ٢٧٩ -٢٥٦()١(املعتمد العباسي
ألبلــج بــن احلســن اميمونـة بنــت  محــزة بــن القاســم بــن احلسـن بــن زيــد   -١٢٦٥

تزوجهـــا زيـــد النـــار بـــن اإلمـــام موســـى ، )u(الســـبط بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب
هــ ولكثـرة مـا حـرق مـن الـدور       ٢٠٠ثار زوجها زيـد   البصـرة سـنة    ، )٢()u(الكاظم

املسـودة كانـت عقوبتـه أن حيرقـه      وكـان إذا أتـى برجـل مـن     ،بالبصرة لقب بزيـد النـار  
  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٣(بالنار

ميمونة بنت داود بن إبراهيم بن عبد ا بن احلسن بن إبـراهيم بـن عبـد    -١٢٦٦
مل ، )٤()u(ا احملض بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبـي طالـب  

وذكر أبو الفرج األصفهاني أن اثنني من أبناء ، حاهلا تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل
، )٥(داود بن إبراهيم احلسين قتلهم إدريس بن موسى بن عبد ا بن موسى احلسـين 

وهـذا يعـين أهنـا    ، )٦(هـ أيام اخلليفـة املسـتعني العباسـي   ٢٥٠وكان خروج األخري   سنة
 . من أبناء القرن الثالث اهلجري

ت عبد الرمحن بن القاسم الرئيس الفقيه باملدينـة بـن   ميمونة الصغرى بن-١٢٦٧
ألبلج بن احلسن السبط بن علي بـن  احممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 

كـان ابـن عمهــا   ، مل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا      ، )٧()u(أبـي طالـب  
ظهـر   الـذي  )٨(طاهر بن أمحد بن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج       
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 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )١()هـ٢٦٩ -٢٥٥(بالبصرة للمدة
ميمونة الكربى بنت عبد الرمحن بن القاسـم الـرئيس الفقيـه باملدينـة بـن      -١٢٦٨

ألبلج بن احلسن السبط بن علي بـن  احممد البطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 
كان ابن عمها طاهر ، بني أيدينا إىل حاهلامل تشر املصادر اليت ، )٢()u(أبي طالب

الـذي ظهـر    )٣(بن أمحد بن القاسم بن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج     اطاهر 
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤()هـ٢٦٩ -٢٥٥(بالبصرة للمدة

ميمونـة بنـت عبـد املطلـب بــن أمحـد بـن علـي بــن حممـد بـن علـي بــن           -١٢٦٩
كرب بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بـن حممـد البـاقر بـن     إبراهيم بن حممد األ

تزوجهـا أبـو   ، )u(زين العابدين علي بن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب       
العالء احلسني يعرف بشرف بن علي بن طـاهر بـن علـي بـن حممـد بـن حممـد بـن         

، من أهل أصبهان) u(علي بن إبراهيم بن حممد األكرب بن اإلمام موسى الكاظم
فهـي مـن أبنـاء القـرن     ، )٥(هــ ٤٧١العالء احلسني قـد ورد أصـبهان سـنة     ن زوجها أباكا

 . اخلامس اهلجري
ميمونــة بنــت علــي بــن احلســن بــن علــي بــن عمــر األشــرف بــن علــي بــن  -١٢٧٠

تزوجها حممد بن جعفر بن احلسن بن علي ، )u(احلسني بن علي بن أبي طالب
  خالفـة املسـتعني بـا     )٦(الـري بن عمر األشرف وأجنبت لـه جعفـر الـذي قتـل       ا

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )هـ٢٥٢-٢٤٨()٧(العباسي
تزوجها عبد ا األكرب بن عقيل  ، )u(ميمونة بنت علي بن أبي طالب-١٢٧١
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فيمــا قــال ، )٣(فولــدت لــه عقــيال، )٢(وذلــك بعــد أختــها أم هــاني، )١(بــن أبــي طالــبا
وبعـد عبـد ا األكـرب تزوجـت     ، )٤(مـداً ورقيـة وأم كلثـوم   البالذري أهنا أجنبت لـه حم 

وهـي مـن أبنـاء القـرن األول اهلجـري ألن      ، )٥(ميمونة متام بن العباس بن عبد املطلـب 
  .)٦(هـ٤٠تو  سنة) u(أباها اإلمام علي

ميمونة بنت علي بن حييى بن احلسني بن زيـد الشـهيد بـن زيـن العابـدين      -١٢٧٢
تزوجها أبو ، من أهل الكوفة، )u(ن علي بن أبي طالبعلي بن احلسني السبط ب

عبد ا احلسني بن احلسن األعور بن حممد الكابلي بن عبد ا األشرت بـن حممـد   
أم احلسـن أو أن أختـها    )٧(النفس الزكية نقيب الكوفة ورمبا تزوجها بعـد أختـها زينـب   
وأجنبـت لـه أبـو احلسـن      ،تزوجته بعدها ألنه ال جيوز اجلمـع بـني األخـتني   اإلسـالم    

ـه     ٢٥١وكــان أبــو زوجهــا قتلتــه طــيء ســنة      ، )٨(حممــد هـــ أيــام املعتــز العباســي وأمـ   
فهي ، )١٠(وتوىل زوجها نقابة العلويني   الكوفة وقتل بفيد وله عقب بواسط، )٩(زبريية

 .فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري
عفـر بـن   ميمونة بنت حممد األصـغر بـن أمحـد سـكني السـرماورد بـن ج      -١٢٧٣

، )u(حممد األكرب بن زيد الشهيد بن علي بن احلسـني بـن علـي بـن أبـي طالـب      
كـان أخوهـا محـزة    ، مل تشر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل حاهلـا     ، )١١(من أهل قزوين
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، هــ ٣٢٩املتـو  سـنة    )١(األكرب بن حممد بن أمحد السكني معاصـراً للشـيخ الكلـيين   
 . فهي من أبناء القرن الرابع اهلجري

ميمونة بنت حممد نونوا بن القاسم بن احلسـني ذي الدمعـة بـن زيـد الشـهيد      - ١٢٧٤
تزوجها أمحـد  ، )u(بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالبا
بن عيسى بن جعفر امللك بن حممد بن عبد ا بن حممد بن عمر األطرف بن علـي  ا
حلسـني ذي الدمعـة خـرج مـع أبـي      كان عـم أبيهـا احلسـن بـن ا    ، )٢()u(بن أبي طالبا

وكان ابن عم زوجهـا أمحـد بـن إسـحاق بـن      ، )٤(هـ١٩٩سنة )٣(السرايا أيام املأمون العباسي
فـالراجح  ) هــ ٣٧٢- ٣٦٧()٥(جعفر امللك نقيب الطالبيني ببغـداد أيـام عضـد الدولـة البـويهي     
  . أهنا كانت من أبناء النصف األول من القرن الرابع اهلجري

ة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد البـاقر بـن علـي    ميمون-١٢٧٥
ومل تشـر املصـادر   ، )٦()u(زين العابدين بن احلسني السبط بن علي بن أبـي طالـب  

ــدينا إىل حاهلــا   ــني أي ــيت ب ــا اإلمــام موســى الكــاظم   ، ال ــاة أبيه ســنة ) u(كانــت وف
  . فهي من أبناء رأس املائة اهلجرية الثانية، )٧(هـ١٨٣

بـن موسـى الكـاظم     )٨(ونة بنت موسى املربقع بن حممـد بـن علـي الرضـا    ميم- ١٢٧٦
بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين العابـدين علـي بـن احلسـني السـبط بـن علـي        ا
مل ، )٩(توفيت   قم ودفنت   مشهد أخيهـا حممـد بـن موسـى    ، )u(بن أبي طالبا
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بـن حممـد بـن    ابـن موسـى   تو  أخوهـا حممـد   ، تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا
 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )١(هـ٢٩٦علي الرضا سنة 

ميمونة بنت حييى بن احلسن الداعي الصغري بـن القاسـم بـن احلسـن بـن      -١٢٧٧
ألبلـج بـن احلسـن    اعلي بن عبـد الـرمحن الشـجري بـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد          

مـن  ، يكويـة بنـت احلسـن بـن فـريوزان     وأمها ر، )u(السبط بن علي بن أبي طالب
قُتلَ جـدها الـداعي الصـغري    ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )٢(أهل آمل

فهـي  ، )٣(هـ قتله أسفار بـن شـريويه الـديلمي   طربسـتان    ٣١٦احلسن بن القاسم سنة 
 . من أبناء القرن الرابع اهلجري

بن حممد بن عبد ا البـاهر  جنت بنت حممد بن احلسني بن إمساعيل -١٢٧٨
تزوجهـا  ، )u(بن زين العابدين علي بن احلسـني السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب       ا

حممد القرياط بن أمحد الدخ بن حممد بن إمساعيل بن حممـد األرقـط بـن عبـد     
منـها رجـل واحـد امسـه علـي       ولـه ، )u(ا الباهر بن اإلمـام زيـن العابـدين علـي    

كــان حفيــدها أمحــد الكــوكيب بــن علــي بــن حممــد    ، )٤("ابــن احلســينية " يعــرف ب
فـالراجح أهنـا   ، )هــ ٣٥٦-٣٣٤()٥(القرياط نقيب النقباء ببغداد أيام معز الدولـة البـويهي  

 . كانت من أبناء رأس املائة اهلجرية الثالثة
تزوجها احلسن بن رمضان بن علي بن عبد ، )٦(سنيةاحلنسب بنت خلف -١٢٧٩

سـي بـن حممـد بـن إبـراهيم طباطبـا بـن إمساعيـل بـن          ا بن موسى بن القاسـم الر 
، )u(إبراهيم الغمر بن احلسن املثنى بن احلسـن البسـط بـن علـي بـن أبـي طالـب       
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، )١(هــ  ٦٧٢وأجنبت له مشس الدين علي الذي ويل احللة والكوفة وقتل ببغـداد سـنة   
 . فهي من أبناء القرن السابع اهلجري

حممـد بـن علـي بـن قتـادة بـن        )٢(منـى  نصرية بنت مبارك بن رميثة بن أبي-١٢٨٠
ه بـن    إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد اللـَّ
بط     ه احملض بن حسن املثنى بـن احلسـن السـ أبي الكرام بن موسى اجلون بن عبد اللَّ

كانت زوجاً للشريف عنـان بـن مغـامس بـن رميثـة      ، )u()٣(بن علي بن أبي طالبا
توفيـت مبكـة بعـد احلـج   آخـر      ، وكانت ذات خـري وديـن وعبـادة   ، فاطمة وولدت له

 . )٤(سنة اثنيت عشرة ومثامنائة للهجرة
نعمتى بنت أبي جعفر حممد بن علي بن عبد ا بن احلسن األعور بـن  -١٢٨١

حممد الكابلي بن عبد ا األشرت بن حممد النفس الزكية بن عبـد ا بـن احلسـن    
أمها متيمة من أهل جرجـان  ، )u(السبط بن علي بن أبي طالب املثنى بن احلسن
كـان جـدها احلسـن    ، مل تشر املصادر اليت بني أيـدينا إىل حاهلـا  ، )٥(وسكنوا أسرتاباد

 . فالراجح أهنا من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٦(هـ٢٥١األعور قتله أعراب طيء سنة
ن احلســن بــن علـي بــن أبــي  نفيسـة بنــت احلسـن األنــور بــن زيـد األبلــج بـ    -١٢٨٢
هـــ   خالفــة أبــى جعفــر املنصــور  ١٤٥ولــدت الســيدة نفيســة ســنة ، )٧()u(طالــب
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وكانت تالزم حرم ، ونشأت باملدينة املنورة، العباسي  وكانت حتب العبادة من صغرها
يبها زيد األبلج كان يأخـذ بيـد ولـده احلسـن األنـور      ، مسجد النجد وحكي أن

هـذا  ، رسـول ا يـا سـيدي يا  : ويقـول  ة ويدخل إىل قـرب الـنيب  والد السيدة نفيس
ا كـان   بعـض الليـايل نـام      ، ثـم يرجـع وينصـرف   ، أنا راض عنـه ، ولدى احلسن فلمـ
إنّـي راضٍ عـن ولـدك احلسـن برضـاك      ، يـا زيـد  :   املنام وهو يقـول  فرأى النيب

احلسن وجاء بالسيدة  فلما نشأ، راضٍ عنه برضاي عنه -سبحانه وتعاىل-واحلق، عنه
يـا  : كان يأخذ بيدها ويـدخل هبـا إىل القـرب الشـريف ويقـول     ، نفيسة إىل املدينة املنورة

ــي راضٍ عــن ابــنيت نفيســة ويرجــع ، رســول ا ــك حتــى رأى  ، إنّ فمــا زال يقــول ذل
، إني راضٍ عن ابنتك نفيسـة برضـاك عنـها   ، ياحسن:   املنام وهو يقول النيب
 . )١(راضٍ عنها برضاي-عاىلسبحانه وت-واحلق

ا بلغت السيدة نفيسة من العمر ست عشرة سنة رغب الناس   خطبتها ملا ، فلم
ثم ، ووالدها احلسن يأبى ذلك، وما نشأت عليه من العبادة، علموا من خريها ودينها

ثـم جـاء السـيد إسـحاق     ، فـأبى والـدها  ، جاء رجل إىل أبيها من بين احلسن فخطبها
فقام ، فلم يرد عليه جواباً، فخطبها من أبيها)  u(إلمام جعفر الصادقاملؤمتن بن ا

إنـي  ، يـا رسـول ا  ": وقـال عنـد احلجـرة   ، من عنده ودخـل إىل حجـرة الـنيب   
    جوابـا علــي وإنّـي مل أخطبــها إال خلريهــا  ، خطبـت نفيســة ابنـة احلســن منـه فلــم يــرد

  املنـام   سـن األنـور الـنيب   فلما كان تلك الليلـة رأى أبوهـا احل  ، ودينها وعبادهتا
فلمـا أفـاق دعـا بإسـحاق وعقـد لـه       ، زوج نفيسـة إلسـحاق املـؤمتن   ، يا حسن: يقول له
ه، هـ١٦١وذلك سنة ، "على ابنته ٢(وهى بنت عم( .  

 ، وكــان أبوهــا احلســن األنــور وىل املدينــة للخليفــة العباســي أبــى جعفــر املنصــور   
ى شيخ، وكانت له دعوة جمابة ووصف باحللم والكرم والسخاء، األشياخ وكان يسم ،

ثـم عزلـه املنصـور العباسـي بسـبب وشـاية أنـه        ، وإليـه انتـهت الرياسـة   بـين احلسـن     
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وقيـل  ، وقيل إنه حبسه وملا تبني للخليفة العباسي تلك الفرية أطلقـه ، يطلب اخلالفة
ة احلـاجر  إن الذي أطلقه اخلليفة املهدي العباسي وخرج معه إىل احلج وتو    منطق

: ورزقت منه ولدين، ووىل إسحاق املؤمتن املدينة بعد والد السيدة نفيسة، )١(هـ١٦٨سنة
  . )٢(وأم كلثوم، القاسم

وقيل إهنـا حجـت ثالثـني حجـة     ، وصفت السيدة نفيسة بالزهد والورع والصالح
ي إهل: وكانت تتعلق بأستار الكعبة عند الطواف وهى تبكي وتقول، مشياً على قدميها
ــتين وفــرحتين برضــاك عــين  ، وســيدي ومــوالي  ــال تســبب يل ســبباً حيجــبين   ، متّع ف

يت   : "وحكي عـن السـيدة زينـب بنـت أخيهـا حييـى املتـوج قالـت        ، عنك خـدمت عمـ
السيدة نفيسة أربعني سنة فما رأيتها نامـت لـيال وال أفطـرت هنـاراً إلّـا العيـدين وأيـام        

كيف أرفق هبـا وأمـامي عقبـات ال    : ؟ فقالتأما ترفقني بنفسك : فقلت هلا، التشريق
ا الفائزون : وكانـت تبكـى وتقـول   ، وكانت كـثرية الـتالوة للقـرآن وتفسـريه    ، "يقطعها إلّ

ل على زيارة قرب خليلك ونبيك إبراهيم عليه السالم" ت هـي    ، "إهلي سه فلمـا حجـ
فلمـا أن زارتـه   ، قصدا زيارة النيب إبراهيم اخلليل عليه السالم، آخر حجها، وزوجها

اها عزما  الذهاب إىل مصر وكان قدومهما إىل مصـر خلمـس بقـني مـن شـهر      ، هو وإي
تـها النسـاء   ، وملّـا مسـع أهـل مصـر بقـدومها     ، هــ ١٩٦وقيـل سـنة  ، هـ١٩٣رمضان سنة تلقّ

فأنزهلا عنده  كـبري  ، ومل يزالوا معها إىل أن دخلت مصر، والرجال باهلوادج من العريش
اص  ، اكالتجار مبصر آنذ بـن اجلصـ وكـان مـن أصـحاب الـرب     ، وهو مجال الدين عبد ا

ــدقة للفقــراء والصــاحلني والعلمــاء  وأقامــت هبــا عــدة ، فنزلــت عنــده   داره، واحملبــة والص
   .)٣(فى دار امرأة تعرف بأم هانىءبل نزلت هي وبعلها باملصاصة : وقيل، شهور

وارق يبدو على بعضها الكثري من و  مصر نُسب إليها الكثري من الكرامات واخل
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منـها أنـه كـان جبـوار     ، )١(كـان للمصـرين فيهـا اعتقـاد عظـيم     : قال ابن خلكان، املبالغة
ام، دارها امرأة يهودية هلا ابنة مقعدة ه إىل احلم أن تتوج يـا  : فقالت هلـا ، فأرادت األم

تى ام     ما أصنع   أمـرك ، بني حنملـك معنـا إىل احلمـ يـا  : لـت البنـت  ؟ قا؟ هـل لـك أن
اه ها إىل السيدة ، اجعليين عند هذه الشريفة اليت جبوارنا حتى تعودي، أمفجاءت أم

ووضعتها   جانب ، فأتت هبا إليها، فأذنت هلا، وسألتها واستأذنتها   ذلك، نفيسة
فقامت السيدة نفيسة فتوضّأت إىل جانب ، فجاء وقت صالة الظهر، ومضت، البيت
فأهلمها ا تعاىل أن أخذت من ماء الوضوء وجعلت متر ، إليها فجرى املاء، الصبية

، وقامـت متشـى كـأن مل يكـن هبـا شـيء      ، فشفيت بـإذن ا تعـاىل  ، به على أعضائها
، )٢(فأسـلموا ، فـأخربهتم ، فسـألوها عـن شـأهنا   ، فلما جاء أهلها خرجت إلـيهم متشـى  

حت مبـاء السـيدة نفيسـة    : وقيل ا أن متسـ ة ملّ بي مـت متشـى كـأن مل يكـن هبـا      قا، إن الص
ثم إن البنت ، والسيدة نفيسة مشغولة بالصالة مل تعلم مبا جرى، شيء من األمراض

ام خرجت من دار السيدة نفيسة حتى أتـت إىل دار   ها من احلما مسعت مبجيء أم ملّ
فبادرت البنت واعتنقت ، فخرجت األم لتنظر من يطرق الباب، فطرقت الباب، أمها
ــا وقالــت هلــا فلــم ، أمهــا ــك : قالــت! ؟مــن أنــت ": تعرفه ــا بنت وكيــف : قالــت هلــا ... أن

تك بكـاء شـديداً وقالـت    ، فأخربهتا مبـا فعلـت  ، "؟قص هـذا الـدين   ": فبكـت األم وا
ل قدمها وقالت، ثم دخلت إىل السيدة نفيسة، "..الصحيح ى يديك: وأقبلت تقبمد ،

ا ا فشـكرت السـيدة نفيسـة    ... ك حممداً رسول اوأن جد، فأنا أشهد أن ال إله إلّ
ثـم مضـت   ... الـذي أنقـذها مـن الضّـالل     -سبحانه وتعـاىل  -ومحدت احلق، هلا ذلك

ورأى ابنتـه علـى    -وكـان مـن أعيـان قومـه     -فلما حضـر أبـو البنـت   ، املرأة إىل منزهلا
، "!؟كيـف اخلـرب والقصـة   ": وقـال المرأتـه  ، وطار عقله من الفرح، ذهل، تلك احلالة

، سبحانك": فرفع اليهودي طرفه إىل السماء وقال.. .فأخربته بقصتها مع السيدة نفيسة
وال ديـن غـري   ، هذا وا هو الدين الصحيح... وأضللت من شئت، هديت من شئت

غ خديه على عتبة باهبـا ونـادى  ، "...دين اإلسالم ثم أتى إىل باب السيدة نفيسة ومر :
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ومن دينه قد أبعده ، ي فيمن هو   ضالل الكفر قد تاهارمحي واشفع، يا سيدتي"
، فأسـلم ونطـق بالشـهادتني   ، فرفعت طرفها إىل السماء ودعت له باهلدايـة ، "...وأقصاه

فأسـلم   هـذه الواقعـة مـا     ، وخرب إسالم أمها وأبيها ومجاعتـهم ، ثم شاع خرب البنت
  . )١(وهم أهل تلك احلارة، يزيد على سبعني من اليهود

وكثـر اخللـق   ، ا شاعت هذه الكرامة بني الناس مل يبق أحـد إلّـا قصـد زيارهتـا    وملّ
فشـق ذلـك علـى    ، فطلبت عند ذلك الرحيل إىل بالد احلجاز عنـد أهلـها  ، على باهبا
رى     ، فسألوها   اإلقامة فأبت ذلك، أهل مصر فاجتمع أهل مصـر ودخلـوا علـى السـ
وبعـث  ، فاشتد ذلك عليـه ، الرحيلأمري مصر وأخربوه أهنا عزمت على  )٢(بن احلكم

ا عزمت عليه فركب بنفسه وأتى إليهـا ، فأبت، هلا كتاباً ورسوالً يأمرها بالرجوع عم ،
، وإنـي امـرأة ضـعيفة   ، إني كنت نويـت اإلقامـة عنـدكم   ": فقالت، وسأهلا   اإلقامة

ــادتي  ومجــع زادي ملعــادي      ــان إىل وشــغلوني عــن عب ــاس قــد كثــروا علــى اإلتي ، والن
رى ... ني هذا صغري وضاق هبذا اجلمع الكثيفومكا إنـي سـأزيل عنـك    : فقال هلا السـ

ا ضـيق املكـان فـإن يل داراً    ، وأمهد لك األمر على ما ترتضينه... مجيع ما شكوتيه أم
وأسـألك أن تقبليهـا مـين وال    ، وأشهد ا أنى قد وهبتـها لـك  ، واسعة بدرب السباع
على بقبوهلا منه... بلتها منكقد ق: قالت... ختجليين بالرد رى كيف : فقالت، ففرح الس

رين معهم أن يكون هلم يومان  : قال: ؟أصنع هبذه اجلموع الوافدين علىوباقي ، تقر
ففعلـت ذلــك    ، ..".اجعلــي يـوم السـبت واألربعـاء   ... أيامـك تتفـرغني خلدمـة مـوالك    

  . )٣(كانواستمر األمر على ذلك إىل أن توفيت هبذا امل، حال حياهتا
ــف النيــل   زماهنــا إىل حــني وقــت الوفــاء  فجــاء ، وحكــي مــن كراماهتــا أن توقّ

فما ، فجاءوا به إىل البحر وطرحوه فيه، فأعطتهم قناعها، الناس إليها وسألوها الدعاء
فكـان كلمـا نـزل    ، وزاد علـى ذلـك زيـادة كـثرية بربكاهتـا      ،وفّـى البحـر  ، رجعوا حتى
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وكان الناس ... فيكشف ا عنهم ذلك البالء، ألوها الدعاءبالناس أمر جاءوا إليها وس
فقالت ال ... ارحلي بنا إىل احلجاز": فلما رأى ذلك زوجها قال هلا، يزدمحون عندها

ى ا عليه وسلم   املنـام ، أستطيع ال ترحلـي  : وقـال يل ، ألني رأيت رسول ا صلّ
يك هبا، من مصر   . )١("فإن ا سبحانه وتعاىل متوفّ

قـة أمــام    ، وقيـل إهنـا كانــت تأكـل   كـل ثالثــة أيـام أكلــة      ة معلّ وكانـت هلـا ســلّ
اها لة    ، مصلّ وكانـت ال تأكـل   ، وكانت كلما طلبت شيئا لألكـل وجدتـه   تلـك السـ

  . )٢(ألحد شيئاً غري زوجها
وحكي من كراماهتا أن امرأة عجوزاً كان هلـا أربـع بنـات أيتـام كـن يتقـوتن مـن        

وفــى آخرهــا تأخــذ العجــوز الغــزل ومتضــى بــه إىل   ، جلمعــة إىل اجلمعــةغــزهلن مــن ا
انا، السوق وتبيعه ا فضل تشرتي مـا يتقـوتن بـه مـن اجلمعـة إىل      ، وتشرتي منه  كتّ ومم

وق علـى عادهتـا    ... مثلها فأخذت العجوز الغزل   خرقة محراء وذهبت بـه إىل السـ ،
اخلرقـة احلمـراء الـيت فيهـا الغـزل       فبينما هـي   أثنـاء الطريـق إذا بطـائر انقـض علـى      

: فلما أفاقت قالت، فسقطت العجوز إىل األرض مغشيا عليها، واختطفها من العجوز
فـاجتمع عليهـا   ، وشـكت ، "!؟كيف أصنع بأيتام ضعفاء قد أجهـدهم اجلـوع والفقـر   "

وكانت قريبة من منزل السـيدة نفيسـة   ، فأخربهتم بالقصة، الناس وسألوها عن خربها
فـإن ا يزيـل عنـك مـا     ، امضي إليها واسأليها الـدعاء ": ا الناس عليها وقالوا هلافدلّه

فلما جاءت إىل السيدة نفيسة أخربهتا مبا جرى هلـا مـع الطـري   ، "...جتدينه من اهلم ،
: ورفعت رأسها إىل السـماء وقالـت  ، فرمحتها السيدة نفيسة، وسألتها الدعاء، وبكت

فإهنـا هـي   ، اجرب من أمتك هذه ما انكسـر  ،وملك فقهر ،اللهم يا من عال  فاقتدر"
، "..فإن ا على كل شيء قدير، اقعدي على الباب": ثم قالت، "...وأطفاهلا عيالك

ا أن جلست ، فقعدت املرأة عند الباب وفى قلبها هليب النار على األطفال فما كان إلّ
فـدخلوا وسـلّموا   ، فأذنـت هلـم  ، وإذا جبماعة قد أقبلوا واسـتأذنوا عليهـا  ، ساعة يسرية

ار، قد جئناك لنخربك بأمر عجيب": وقالوا هلا، عليها لنا مدة   السفر ، حنن قوم جتّ
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ــون  ،   البحــر ــدة انفتحــت   ، وحنــن حبمــد ا ســاملون آمن ــذه البل فلمــا وصــلنا إىل ه
ة وبقيـت قطعـ  ، وجعلنا نسد املكـان املنفـتح  ، املركب ودخلها املاء وأشرفنا على الغرق

وألقـى علينـا   ، فجاء طائر كأنه حـدأة ، فاستغثنا بك، صغرية مل جند هلا ما نسدها به
، فسده بـإذن ا تعـاىل  ، فأخذناه ووضعناه   املكان املفتوح، خرقة محراء فيها غزل

فلمـا مسعـت السـيدة    ، "...وقد جئناك خبمسمائة درهم شكراً  تعاىل على السالمة
ثـم دعـت   ، "!!مـا أرأفـك ومـا ألطفـك بعبـادك     ، إهلـي " :نفيسة كالمهم بكـت وقالـت  

فقالت ... بعشرين درمهاً: ؟ قالتبكم تبيعني غزلك   كل مجعة": العجوز وقالت هلا
ــثمن أضــعافاً  ، أبشــرى: هلــا ــك ال ــم أخربهتــا بالقصــة  ، "...فــإن ا تعــاىل ضــاعف ل ث

وكيـف  ، مبـا جـرى هلـا   فأخذهتا املرأة وجاءت إىل بناهتا وأخربهتن ، وأعطتها الدراهم
  .)١(رد ا هلفتها بربكة هذه السيدة

ة فجاء منها بولـد  ي ج بامرأة ذممن أهل املعافر تزو رجال فأسـر  ، ومن كراماهتا أن
ــالد العــدو فقالــت ، حتــى أعياهــا األمــر ، فأخــذت املــرأة تكــد   البحــث عنــه ،   ب

اذهـب إليهـا لعلّهـا    ، بنت احلسن بلغين أن بني أظهرنا امرأة يقال هلا نفيسة": لزوجها
فجاء الرجل إىل السيدة نفيسة وقص عليها ، "...فإذا جاء آمنت بدينها، تدعو لولدي

ــرده ا تعــاىل عليــه  ... القصــة ــاب يطــرق  .. .فــدعت لــه أن ي ، فلمــا كــان الليــل إذا بالب
فخرجت املرأة فوجـدت ولـدها واقفـا بالبـاب فصـاحت مـن فرحتـها واحتضـت ولـدها          

ه عـن      ... موع الفرح تسيل على وجنتيهاود وبعد أن فرح اجلميع هبـذا اجلمـع سـألته أمـ
اه: أخربني بأمرك كيف كان ؟ فقال، يا بين": أمره فقالت له كنت واقفا على ، يا أم

   -وهو الوقت الـذي دعـت فيـه السـيدة نفيسـة لـه       -باب املعتقل   الوقت الفالنى
فقـد  ، أطلقـوه : ومسعـت مـن يقـول   ، علـى القيـد  فلم أشعر إلّـا ويـد وقعـت    ، خدميت

ثــم مل أشــعر ، فأطلقـت مــن الغــل والقيــد ، شـفعت فيــه الســيدة نفيســة بنــت احلســن 
ا وأنا داخل من رأس حملتنا إىل أن وقفت على الباب ، ففرحـت األم ، "...بنفسي إلّ

ه  ، فأسلم   تلك الليلة أهل سبعني داراً بربكتها، وشاعت هذه الكرامة وأسـلمت أمـ 
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  .)١(ووهبت نفسها خلدمة السيدة نفيسة
وقيل إهنا   مصر كانـت معاصـرة لإلمـام الشـافعي وكـان مـع جاللـة قـدره كـان          

فكـان إذا مـرض يرسـل هلـا أحـد تالميـذه فيسـلم عليهـا         ... يأتي إليهـا ويسـأهلا الـدعاء   
فال يرجع ، فتدعو له، "...ك الشافعي مريض ويسألك الدعاءإن ابن عم": ويقول هلا

ا وقد عو  من مرضـه  فلمـا مـرض مرضـه الـذي مـات فيـه أرسـل هلـا         ... له القاصد إلّ
متّعـه ا بـالنظر إىل وجهـه    ": فقالت للقاصد... على جاري العادة يلتمس منها الدعاء

قالت يل كيت : ما قالت لك؟ قال": فرآه الشافعي فقال، فجاء القاصد له، ..".الكريم
ى على جسده فأوصى، فعلم أنه ميت، "وكيت ، هـ ٢٠٤فلما مات   سنة، أن تصلّ

ت عليه مأمومة، مروا به على بيتها ى عليه هبا إماماً أبا يعقوب ، فصلّ وكان الذي صلّ
وكــان جــواز نعــش الشــافعي علــى بيتــها بــأمر  .. .أحــد أصــحاب الشــافعي، )٢(البــويطى

رى األمري أعلم ذكـر ذلـك  ، الس وصـية الشـافعي  ألهنـا سـألته   ذلـك إنفـاذا ل    ، وا ،
  . )٣(ألهنا كانت ال تستطيع اخلروج إىل جنازته لضعفها عن احلركة من كثرة العبادة

وحكي أهنا حفرت قربها   دارهـا بيـدها وكانـت تنـزل فيـه لـيال وهنـاراً وتصـلي         
وحكت زينب بنت أخيها ، ألفا وتسعمائة ختمة: وقيل، وقرأت فيه ألفي ختمة، فيه

وكتبت إىل زوجها إسحاق ، مت عميت   أول يوم من رجبتألّ": عن مرضها قالت
وما زالت  كـذلك إىل أن كـان   ، تأمره بايء إليها، وكان غائبا باملدينة، املؤمتن كتاباً

اق ، أول مجعة من شهر رمضان زاد هبا األمل وهى صائمة فدخل عليها األطباء احلذّ
، وا مـن الضـعف الـذي أصـاهبا    ملـا رأ ، وأشاروا بأسـرهم  عليهـا أن تفطـر حلفـظ القـوة     

اني وأنا صائمة وأفطر؟! وا عجباً: فقالت ! يل ثالثون  سنة أسأل ا عز وجل أن يتوفّ
  :ثم أنشدت عند ذلك، "معاذ ا تعاىل
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  هبــا املــرض ، ثــم إهنــا بقيــت كــذلك إىل العشــر األواســط مــن شــهر رمضــان فاشــتد
فمـا زالـت تقـرأ إىل أن وصـلت إىل قولـه      ، فاستفتحت بقراءة سـورة األنعـام  ، واحتضرت

: إهنـا قـرأت  : وقيـل ... ففاضت روحها الكرميـة } ) ١٢اآلية(سه الرحمةَكَتَب على نَفْ{تعاىل 
}         لُـونمعبِمـا كـانُوا ي مهي لـو و هـو هِـمبر د نـالمِ ع السـ دار م فغشـي عليهـا  } )١٢٧اآليـة  (لَهـ... 

وأوصـت  ، هـ٢٠٨وقُبِضت سنة، فشهدت شهادة احلق، فضممتها إىل صدري: قالت زينب
فلمــا قــدم ، فلمــا ماتــت قـدم   ذلــك اليــوم ، وكــان مســافراً - لّـا يتــوىل أمرهــا غــري بعلـها  أ

ومسع البكاء مـن  ، وأوقدت الشموع   تلك الليلة، اجتمعت الناس من البلدان والقرى
فتعلّـق بـه أهـل     ...ال أدفنها إلّا بالبقيع عنـد جـدها  : وهيأ هلا بعلها تابوتاً وقال، كل دار مبصر
لوا بـه      ، فأبى، با أن يدفنها عندهم مصر وسألوه فاجتمعوا وجـاءوا إىل أمـري البلـد وتوسـ

ــا أراده ال حترمنــا : فســأله األمــري   ذلــك وقــال لــه... إليــه ليدفنــها عنــدهم ولريجــع عم بــا
ة فنسـأهلا الـدعاء         ، مشاهدة قربها ا إذا نـزل بنـا أمـر أتينـا إىل دارهـا وهـى حيـفـإذا  ، فإنّا كن
، إذا نـزل بنـا أمـر أتينـا إىل قربهـا      ،فـدعها تكـون   أرضـنا   ، عنا ما نزل بنـا  دعت لنا رفع

، وسـق  بعـريه الـذي أتـى عليـه     ، فجمعـوا لـه مـاالً كـثرياً    ، فلـم يـرض  ، فنسأل ا عنـده 
ا أصـبحوا جـاءوا إليـه     ، وتركـوا املـال عنـده   ، فباتوا منـه   أمل عظـيم  ، فأبى، وسألوه فلمـ

، فـإهنم ملّـا قـدموا أنعـم علـيهم بدفنـها ورد علـيهم املـال        ، فوجدوا منه ما مل يروه مـن قبـل  
رد علـى النـاس   :   املنـام وقـال يل   رأيـت رسـول ا  ": فقال هلم، فسألوه عن ذلك
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  .)١(ففرحوا بذلك، "...أمواهلم وادفنها عندهم
وازدمحـت  ، وكان يومـاً مشـهوداً  ، ودفنت مبنزهلا بدرب السباع بني مصر والقاهرة

ويصلّون ، وجعل الناس يأتون إىل قربها من البالد البعيدة، يه ازدحاماً عظيماًالناس ف
ى عليه مجاعة من علماء مصر وعوامها ورؤسائها، عليه وخرج زوجها إسحاق ... وصلّ

ام قالئل ومعه ولداه منها كلثوم -املؤمتن بعد أي وكانـت مـدة   ، إىل املدينة -القاسم وأم
بـالعراق مرقـد   ) املوصـل (ويقـال إن هلـا   حمافظـة نينـوى    ، )٢(إقامتها مبصر سبع سنني

    . )٣(ويعرف املسجد الذي يعزى إليها مبسجد السيدة نفيسة
، )u(ألبلج بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالـب انفيسة بنت زيد -١٢٨٣

تزوجهـا العبـاس بـن علـي بـن      ، )٤(أمها لبابة بنت عبد ا بن عباس بن عبـد املطلـب  
ثم تزوجها الوليد ، )u(وقتل عنها يوم الطف مع اإلمام احلسني، )u(أبي طالب

وهـي الـيت    )٦(توفيـت مبصـر وهلـا هنـاك قـرب يـزار      ، )٥(بن عبد امللك بن مروان فولدت منـه ا
وقــد قيــل أهنــا  ، )٧(ويعظمــون شــأهنا ويقســمون هبــا ) الســت نفيســة(تســميها أهــل مصــر 

، واألصـح األول ، اتـت حـامال منـه   تزوجت  من الوليد بن عبد امللـك بـن مـروان وإهنـا م    
، وكان أبوها زيد يفد على الوليد بن عبد امللـك ويقعـده علـى سـريره ويكرمـه ملكـان ابنتـه       
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ــج بــن اإلمــام احلســن اوروي   ســبب التــزويج أن زيــد  صــارت إليــه صــدقات ) u(ألبل
فنازعـه فيهـا   ، وهو يومئذ أسن ولد اإلمام علـي مـن فاطمـة عليهمـا السـالم     ، )u(علي
وكان فيما احتج به أبو هاشم ، ورافعه إىل قضاة املدينة، بو هاشم بن حممد بن احلنفيةأ

وقد جعل علي وصـيته   صـدقته إىل ذوي الفضـل    ، أنا وأنت   النسب كفيان: أن قال
ه صـلى ا عليـه        ، فأنا أكرب سنا منك، من أكابر ولده ه وبكتابـه وسـنن نبيـ وأنا أعلـم باللـَّ

فقبلـت  ، وإنّمـا الوصـية لعلـي ال لفاطمـة    ، م حتـوز هـذه املكرمـة دونـي    فعـال ، وسلّم منـك 
وملا توجه القضاء باملدينة ألبي هاشم على زيد بن احلسن شخص زيـد  ، القضاة منه ذلك

فـزار الوليـد املدينـة بعـد     ، فوشى بـأبي هاشـم  ، إىل دمشق وقدم على الوليد بن عبد امللك
فحبسـه بوشـاية   ، عـه أبـا هاشـم إىل دمشـق    وأشـخص م ، احلج  صـدر الوليـد عـن املوسـم    

فأقامـه عليـه   ، ورأى أن قـد نصـحه  ، فقبـل الوليـد منـه   ، وشنع زيد علـى أبـي هاشـم   ، زيد
  .)١(وقرب جملسه وتزوج الوليد ابنة لزيد يقال هلا نفيسة

، قيل إن صـاحبة القـرب مبصـر نفيسـة بنـت احلسـن بـن زيـد        "وأشار ابن عنبة أنه 
واألول هـو الثبـت املـروى عـن ثقـات      ، ن جعفـر الصـادق  وإهنا كانـت حتـت إسـحاق بـ    

وهــي مــن أبنــاء النصــف الثــاني مــن القــرن األول اهلجــري ألن زوجهــا   ، )٢("النســابني
    . هـ٩٦الوليد بن عبد امللك تو  سنة 

نفيسة بنت زيد الشهيد بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي -١٢٨٤
تزوجها ، بد ا بن العباس بن عبد املطلببنت عوأمها لبابة ، )u(بن أبي طالبا

فهـم  ، الوليد بن عبد امللـك بـن مـروان وتوفيـت وهـي حامـل فتحـرك ولـدها   بطنـها         
ــأن يبقــر بطنــها  حرصــاً علــى أن يكــون لــه منــها ولــد يبقــى بعــده ولكــن مل    ، الوليــد ب

  خالفة  وهي من أبناء النصف الثاني من القرن األول اهلجري ألن وفاهتا، )٣(يفعل
 . )هـ٩٦-٨٦(الوليد بن عبد امللك
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نفيسة بنت عبـد الـرمحن بـن القاسـم الـرئيس الفقيـه باملدينـة بـن حممـد          -١٢٨٥
ألبلج بـن احلسـن السـبط بـن علـي بـن أبـي        االبطحاني بن القاسم بن احلسن بن زيد 

 كان ابن عمها طاهر بـن ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )١()u(طالب
الـذي ظهـر بالبصـرة     )٢(أمحد بـن القاسـم بـن حممـد البطحـاني قتلـه صـاحب الـزنج        

 .فالراجح أهنا من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٣()هـ٢٦٩ -٢٥٥(للمدة
وأمها أمu( ، (نفيسة بنت عبيد ا بن العباس بن علي بن أبي طالب-١٢٨٦

زوجها عبـد ا بـن خالـد    ت، أبيها بنت عبد ا بن معبد بن العباس بن عبد املطلب
، )٤(فولـدت لـه عليـاً وعباسـاًً    ، بن يزيد بن معاوية بن أبـي سـفيان بـن حـرب األمـوي     ا

وخـرج  ، )٥(وأضاف ابن عساكر أن هلا من األبناء عبد الرمحن وحييـى ويزيـد وعائشـة   
ابنها علي املعروف بأبي العميطر السفياني بدمشـق وغلـب عليهـا أيـام اخلليفـة املـأمون       

هــ وغلـب علـى دمشـق     ١٩٥وذلك سنة ، )٧(واألمني   بغداد )٦(ان   خراسانعندما ك
أنا ابن العري والنفري وأنا ابن شيخي صفني أنا ": وكان يفتخر ويقول، وادعى اخلالفة

ي نفيسة ابنـة عبيـد    بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وأم علي بن عبد ا
فوجه ، )٨("يعين شيخي صفني علياً ومعاوية  ا بن العباس بن علي بن أبي طالب

فهــي مــن أبنــاء القــرن الثــاني  ، )٩(إليــه اخلليفــة األمــني قــوة اســتطاعت القضــاء عليــه  
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  . اهلجري
نفيســة بنــت حممــد األكــرب بــن احلســن الثــاني بــن عبيــد ا الثــاني بــن     -١٢٨٧

مـن  ، دوأمهـا أم ولـ  ، )u(احلسن بن عبيد ا بن العباس بن علي بن أبي طالـب 
ولعلها كانت من أبناء القرن ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلا، )١(أهل مكة

ألن ابن عم أبيها علي بن إبـراهيم بـن احلسـن بـن عبيـد ا الثـاني       ، الثالث اهلجري
 . )٢(هـ٢٦٤تو  سنة 
ألبلج بـن احلسـن   انفيسة بنت حممد بن طاهر بن زيد بن احلسن بن زيد -١٢٨٨
ال يصـح  ": ولكـن أبـا نصـر البخـاري قـال     ، )٣()u(بن علـي بـن أبـي طالـب     السبط

كما ذكر ابن عنبة قول أحد علماء العلوية بالنسب وهـو  ، )٤("لطاهر بن زيد ولد ذكر
ال ": أمحد بن عيسى بن احلسني بن علي الذي مسع طاهر بن زيد عند موتـه يقـول  

ب حممــد بــن طــاهر بــن زيــد فيمــا ذهــب النســابة العمــري إىل أن نسـ ، )٥("عقـب يل 
ه منها ولـه منـها نفيسـة وحسـناً     وإذا صـح نسـبها   ، )٦(صحيح وأنه من أهل صنعاء وأم

ألبلـج  افإن ابن عم أبيها عبد العظيم بن عبد ا بن علي بن زيد بن احلسن بـن زيـد   
 )٧()u(كــان معاصــراً لإلمــام احلســن العســكري ) u(بــن اإلمــام احلســن الســبط ا

 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٨(هـ٢٦٠املتوفى سنة 
بـن القاسـم بـن احلسـن بـن زيـد        نفيسة بنت موسى بن حممـد البطحـاني  -١٢٨٩
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مل تشر املصـادر الـيت بـني     ،)١()u(بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب ألبلجا
كــان ابــن عمهــا علــي النقيــب بــن عيســى بــن حممــد البطحــاني    ، أيــدينا إىل حاهلــا
الـذي قتـل ســنة    )٢(الصــغري حممـد بـن القاســم بـن احلسـن العلــوي     مصـاحباً للـداعي  

 . فالراجح أهنا كانت من أبناء القرن الرابع اهلجري، )٣(هـ٣١٦
أم نوفل بنت جعفر ديباجة بن احلسن بن علي األصغر بـن عمـر األشـرف    -١٢٩٠

كـان أبوهـا   ، )u(بن زين العابدين علي بن احلسني السبط بن علي بن أبي طالبا
كانت معاصرة ، مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا حاهلا، )٤(ملدينة   أيام املأمونأمري ا

فهـي مـن أبنـاء القـرن الثالـث      ، هــ ٢١٨معاصرة للخليفـة املـأمون العباسـي املتـوفى سـنة     
 . اهلجري
أم نوفل بنت جعفر بن احلسني بن علي بن عمر بن علي بن احلسـني بـن   -١٢٩١

تزوجها أمحد بن حممد بـن  ، )u(طالبعلي بن عمر األطراف بن علي بن أبي 
وأجنبـت لـه   ، احلسن بن علي بن عمر بن علي بن احلسني بن علي بن عمر األطرف

حممد الـذي ضـرب عبـد العزيـز بـن أبـي دلـف عنقـه صـرباً بآبـة وهـي قريـة بـني قـم               
كـان عبـد العزيـز بـن أبـي دلـف قاتـل ابنـها ثـار علـى العباسـيني   الكــرج            ، )٥(وسـاود 
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٦(هـ٢٥٣سنة

أم هانئ بنت أمحد بن علي بن أبي عبد ا حممد بن حممد بـن عبـد   -١٢٩٢
 محـزة  بـن  علـي  بـن  ا عبد بن الرمحن عبد بن علي بن أمحد بن عوف الرمحن بن

 بـن  السـبط  احلسن بن احلسن بن إدريس بن ا عبد بن علي بن إبراهيم بن ميمون بنا
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تزوجهـا الشـريف حسـن بـن عجـالن      ، احلسنية الفاسية املكية) u(طالب أبي بن علي
ثـم تزوجهـا   ، فولـدت لـه بعـد فراقـه هلـا عبـد ا      ،   احملرم سنة مخـس ومثامنائـة للـهجرة   

وتزوجهـا  ، فولـدت لـه جـار ا ثـم طلّقهـا     ، الشريف جابر بن قاسم بن قاسم بن أبي منـي 
وماتـت   آخـر احملـرم    ، ثـم طلقهـا بعـد أيـام    محزة بن جار ا بن محزة فولدت له بنتـاً  

 .)١(هـ مبكة ودفنت باملعالة وهي   أوائل عشر األربعني من عمرها٨١٠سنة
أم هاني بنت جعفر األبله بن حممد بن عمر األطـرف بـن علـي بـن أبـي      -١٢٩٣

قتـل جـدها حممـد بـن     ، مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل حاهلـا ، )٢()u(طالب
وتو  عمها عبد ا بن حممد بن عمـر األطـرف امللقـب    ، )٣(هـ١٤٥سنة عمر األطرف

فـالراجح أهنـا مـن    ، )٥(هــ ١٥٨الذي تو  سنة  )٤(بدافن آخر خالفة أبي جعفر املنصور
 . أبناء القرن الثاني اهلجري

أم هانىء بنت عبد ا بن محزة الثاني بن عبد ا بـن حممـد اخلـامس    -١٢٩٤
عبد احملسن بن احلسن بن زهرة الثاني بن احلسن بن محزة بـن   بن حممد الرابع بنا

علي النقيب بن زهرة األول بن علي النقيب بـن حممـد الثالـث بـن حممـد بـن أبـي        
سامل حممد بن حممد احلراني بن أمحد احلجـازي بـن حممـد بـن حممـد الـوارث       

عابـدين  بن احلسني بن إسحاق املؤمتن بن جعفر الصادق بن حممـد البـاقر بـن زيـن ال    ا
وكانـت وفاهتـا قبـل سـنة     ، )٦()u(علي بن احلسني السبط بن علي بـن أبـي طالـب   

هـ ألهنا ذكرت ضمن أنساب بين زهرة احلسينيني وهي مـن إضـافات تـاج الـدين     ٩٢٧
 . )٧(هـ على كتاب األصيلي البن الطقطقي٩٢٧حممد بن زهرة احلسيين املتوفى سنة 
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ن عبـد الـرمحن بـن أبـي اخلـري      أم هانئ بنـت عبـد اللطيـف بـن حممـد بـ      -١٢٩٥
 بـن  أمحـد  بن عوف بن حممد بن أبي عبد ا حممد بن حممد بن عبد الرمحن

 علي بن إبراهيم بن ميمون بن محزة بن علي بن ا عبد بن الرمحن عبد بن علي
 )u(طالـب  أبـي  بن علي بن السبط احلسن بن احلسن بن إدريس بن ا عبد بنا

هــ وأمهـا تـدعى ينصـر ا احلبشـية فتـاة       ٨٤٩صـفر سـنة   ولـدت    ، ةالفاسـي  يةاحلسن
 ، )١(هــ ٨٦٤وتـو  باملدينـة املنـورة سـنة     ، هــ ٨٤٢ويل أبوها إمامة املقام مبكـة سـنة   ، أبيها

  )٢(هـ٨٨٣وتوفيت أم هانىء مبكة   مجادى الثانية سنة 
ــة -١٢٩٦ ــا فاخت ــانئ وامسه ــي طالــب    )٣(أم ه ــن أب ــي ب ــا أمu( ، (بنــت عل أمه

فولدت له حممداً وعبد الرمحن ، تزوجها عبد ا بن عقيل بن أبي طالب ، )٤(ولد
وهي من أبناء القرن األول اهلجري ألن أباها اإلمام ، )٥(ومسلماً وبنت تكنى بأم كلثوم

   . هـ٤٠تو  سنة) u(اإلمام علي
، )u(أم هانئ بنت حممد بن عمـر األطـرف بـن علـي بـن أبـي طالـب       -١٢٩٧

العابـــدين علـــي بــن احلســـني الســـبط بـــن علـــي بـــن أبـــي   وأمهــا خدجيـــة بنـــت زيـــن  
كــان أبوهــا قــد أدرك ، مل تشــر املصــادر الــيت بــني أيــدينا إىل حاهلــا، )٦()u(طالــب

 . فهي من أبناء القرن الثاني اهلجري، )٧()هـ١٣٦-١٣٢(خالفة أبي العباس السفاح
أم اهلدى بنت أبى الفتح حممد بن أمحد بن أبـي عبـد ا حممـد بـن     -١٢٩٨

 ا عبـد  بـن  الـرمحن  عبد بن علي بن أمحد بن عوف بن مد بن عبد الرمحنحم
 احلسن بن إدريس بن ا عبد بن علي بن إبراهيم بن ميمون بن محزة بن علي بنا
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املكيـة وتسـمى    ةالفاسـي  يةاحلسـن  )u(طالـب  أبـي  بـن  علـي  بن السبط احلسن بنا
دها أبوهـا والنشـاوري   هــ فمـا بعـ   ٧٨٨هلـا   سـنة  أجـاز  ، حمدثـة ، ولـدت مبكـة  ، زينب

والصردي وابن حامت والتنوخي وابن أبى اد وابـن الـذهيب وابـن العالئـي وابنـة ابـن       
املنجا وفاطمة ابنة بن عبد اهلادي والبلقيين والعراقي واهليثمي وابن امللقن والعاقويل 

وتوفيت بعد أن أضرت سـنني   عشـاء   ، أجازت هي للسخاوي، وابن عرفة وآخرون
 . )١(هـ مبكة ودفنت باملعالة عند أهلها٨٥٥معة العشرين من شعبان سنة ليلة اجل

ا-١٢٩٩ ن د حم بـن  بن أبي منا حممد بن بركات مخيصة بن أَمحد بنت ه بـن  مـ 
 بـن  احلسـن  سـعيد  أبي بن مدحم منى أبي بن رمية بن نعجال بن حسن بن بركات
دريس بن قتادة بن علي ىع بن الكريم عبد بن مطاعن بن إِ نيح بن يسانس بن س ليم 
 بن املثنى احلسن بن صناحمل ا عبد بن موسى بن مدحم بن ا عبد بن علي بنا

تزوجهـا الشـريف احلسـن بـن أبـي منـا       ) u(الـب ط أبـي  بـن  لـي ع نبـ  السبط احلسن
وتو  سـنة  هـ ١٠١١فولدت له ابنه الشريف إدريس بن احلسن بن أبي منا ويل مكة سنة 

 . هي من أبناء النصف األول من القرن احلادي عشر اهلجريف، )٢(هـ١٠٣٤
هند بنـت موسـى بـن عبـد ا بـن موسـى اجلـون بـن عبـد ا احملـض بـن            -١٣٠٠

مل تشر املصادر اليت ، )u(احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
 أخوهـا  وتـو  ، )٣(هــ ٢٥٦قتـل أبوهـا موسـى بـن عبـد ا سـنة       ، بني أيدينا إىل حاهلـا 

ــدي        ــة املهت ــورة إذ حبســه عامــل اخلليف ــة املن ــن موســى   احلــبس   املدين ــراهيم ب إب
 . فهي من أبناء القرن الثالث اهلجري، )٤(العباسي ودفن   البقيع

وأمهـا أمسـاء   ، )u(أم يونس بنت عمر األطرف بن علي بن أبي طالب-١٣٠١
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تـو  أبوهـا   ، هلـا أيـدينا إىل حا  مل تشر املصادر اليت بني، )١(بنت عقيل بن أبي طالب
فهي من أبنـاء النصـف   ، )٢()هـ٩٦-٨٦(نه أدرك الوليد بن عبد امللكهـ وقيل إ٦٧سنة 

 . الثاني من القرن األول اهلجري
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