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 بی بی طیبه مصدق   نویسنده:                                                                                                                          

 ۱۳۸۷سال  «نشریه خانوادگی خاندان مدرسیوصال»                                                                                                 

 

 (  ع)  فرزندان حسن بن الحسن بن علی ابی طالب

   . ده اوالد ذکور و اناث برای او به شمار رفته ،حسن بن السحن که او را مثنی گویند  ابو محمد 

 .متولد شدند (  ع) دختر امام حسین    ،این پنج تن از فاطمه   .ام کلثوم-5زینب   -4حسن مثلث  -3ابراهیم   -2عبداهلل   -1

نا-7داود   -6 این دو پسرام ولدی بود حبیبه  نام داشت-8  .اهل روم  ،جعفر که مادر  او رمله  رقیه   -9  .محمد که مادر 

     .فاطمه-10

ام کلثوم و رقیه   اما دختران شرح حال  نام داشت.  نیز بوده که قسیمه  ابوالحسن عمری گفته: حسن را دختری دیگر 

ی نکاح معاویه بن عبداهلل بن جعفر طیار در آمد و  بست و فاطمه به حباله  زینب را عبدالملک مروان کابین .معلوم نیست

حسین و زینب و اما پسران    ،حماد   ،صالح  ،یزید   .بدین طریق نام ایشان ثبت شدهاز وی چهار پسر و یک دختر آورد که  

  ذکر می کنیم   ، تتمه ایندر  و    تمامی اوالد آوردند. اکنون شروع کنیم به ذکر اوالدهای ایشان  ، جز محمد   ،حسن مثنی

 مقتل معروف ایشان ان اشاهلل.  

المجتبی   الحسن  بن  الحسن  بن  عبداهلل  نامند   (  ع)اوالد  می  را محض  الحسن  بن  عبداهلل  محمد  که    ،ابو  بدان جهت 

او شیخ بنی هاشم بود و    .(  ص)و شبیه بوده به رسول خدا    (  ع)   و مادرش بنت الحسین  (  ع)  پدرش حسن بن الحسن

 .او را منصور مقتول ساخت . قوی النفس و شجاع بود  . م و اسمای مردممل و اکر اج

را   محض  بود  6عبداهلل  مدینه  . پسر  زیت  اجاز  در  مقتول  زکیه  نفس  به  ملقب  عبداهلل  بن  محمد  سال    ، اول    145در 

را    . هجری است.    11او  از  . دختر  5پسرو    6فرزند  عبارتند  ایشان  حسن   _ابراهیم    _طاهر    _ی  عل  _عبداهلل    : نامهای 

 ام سلمه ایضأ.  _ام سلمه_ام کلثوم_زینب_فاطمه  _یحیی _

او را در بالد هند شهید کردند و سرش را برای منصورفرستادند. علی بن محمد بن عبداهلل    .عبداهلل ملقب بود به اشتر

با چند دختر،    ،داشت محمد نامابراهیم پسری    .در اوالد داشتن طاهرضدف است  .محض در مجلس منصور وفات یافت

پس در رکاب ،محمد جند فرزند آورد که منقرض شدند و امام حسن  ، بوده  (  ع)مادر ایشان زنی از اوالد امام حسین  

 زخم خدنگی یافت. ،حسین بن علی بود و در واقعه فخ و حربگاه



از وی   .چه بعد از این حال او به شرح رفتعباسین او را امان دادند چون دست از جنگ برداشت او را گردن زدند، چنان 

پسر عم خود    حو به نکایافت. فاطمه را محلی منیع بود  فرزندی نماند. یحیی نیز بال عقب بود و در مدینه بود تا وفات  

در همان شبی که محمد پدر او شهید گشت از پس او    ،تزویج کرد  حسن بن ابراهیم در آمد. زینب را محمد بن سفاح

او را کابین بست و او    (  ع)   ابراهیم بن حسن بن زیدحسن مجتبی  ،علی عباسی او را تزویج نمود و در آخر امر  عیسی بن

 او را قتیل باختر گویند.   .ابراهیم است را تزویج نمود. پسر دوم عبداهلل محض 

 

 و ذکر اوالد او:   ( ع)  احوال ابراهیم بن الحسن بن المجتبی

او به    .ملقب به غمر گشت  ،مناعت و شرافت محمد   ،از کثرت جود  .عبداهلل محض استبرادر اعیانی    ،ابوالحسن ابراهیم

صندوق داشت او در کوفه    .گفته شده که او برادرش عبداهلل از روات حدیث اند   .شباهتی تمام داشت  (  ص)   رسول خدا  

  .و قبرش مزار قاضی ودانی گشت

 

رنج و زحمت و  در کمال    نج سالمدت پ.شت  ودر کوفه حبس نموداو و برادرش را و دیگر اخوانش را مأخوذ دا،  منصور

هجری در زندان به دارالجنان انتقال    145تمام شکنجه و صعوبت در حبسخانه بودند. ابراهیم در ماه ربیع االول سال  

ایل او را فض   .سال بود  69گفته شده که مدت عمرش    .او اول کسی بود از جماعت محبوسین که شهید گشت  .یافت

فرزند بود که اسامی ایشان   11ابراهیم را    .شمردمقدم او را مبارک می   کثیره و محاسن شهیره بوده. سفاح در زمان خود

است فاطمه  -9خدیجه  -8  رقیه-7اسماعیل  -6علی   -5اسحاق   -4محمداصغر  -3محمداکبر  -2یعقوب   -1  :چنین 

 . ام اسحاق-11حسنه  10

  ،محمد را به جهت کمال حسن  . سمی به عالیه  ، محمد اصغر، مادرشام ولدی بوده  .استاحفاد ابراهیم از اسماعیل دیباج  

 :دیباج اصغرمی گفتند. چون او را مأخوذ داشتند و در ترد منصور دوانیقی بردند منصورگفتند نوعی دیباج اصغر؟ گفت

 ان نکشته باشند.سوگند به خدا تو را چنان بکشم که هیچ یک از خویشاوندان تو را چن :گفتبلی. 

اوهمچنان زنده در    .او را در میان آن گذاشتند و استوانه را بر روی آن بنا نهادند   .پس امر کرد که استوانه ای بنا کردند 

   .به رحمت خدا رفت میان استوانه 

  . بس منصور بودحاضر بود و هم مدتی در حاما اسماعیل مکنی بود به ابوابراهیم و ملقب به دیباج اکبر. او در جنگ فخر  

حسن بن اسماعیل   .و دو پسر بود که یکی را حسن نام بود و دیگری ابراهیم .او را یک دختر بود که ام اسحاق نام داشت



او در    .چون نوبت به مأمون رسید او را رها ساخت  .سال محبوس داشت  22از غازیان جنگ فخر بود.او را هارون الرشید  

   .سالگی دنیا وداع کرد 63

ابو عبداهلل تاج الدین محمد بن ابی جعفر القاسم   ، نسابه عالم فاضل جلیل القدرو واسع الروایه  ،سید سند   ،از اوالد اوست

حساب  ، فقه ،معروف الرجال ،در انساب  صاحب مصفات کثیره ،بن الحسین الحسنی الدیباجی الحلی، معروف به ابن معیه 

           احمد بن علی بن الحسین الحسنی الداودی.  ،جمال المه والدین ، اخذ کرده از او سید نسابه . حدیث و غیره ، عروض

  . و از برای اوست اسنادات عالیه و سماعات شریفه  ،علم نسب در زمانش  ، منتهی شده به او  :صاحب عمد الطالب فرموده

  ، خواندم ترد او آنچه ممکن بود از حدیث  .یتش و خدمت کردم او را قریب دوازده سالدرک کردم اورا در زمان شیخو خ

آن گاه فرموده    ،پس ذکر کرده مصنفات او را با جمله ای از احوال او   ، لکالی غیرذ   ، ادب، تاریخ و شعر  ،حساب،فقه  ،نسب

 گنجایش آن را ندارد.  فضایل نقیب تاج الدین محمد محتاج است به شرحی که این مختصر  تعداد 

از اجازات خود او را ذکر    و در یکی  ، نیز روایت کند شهید از او  .استاد شیخ شهید است  ،سید جلیل  ،ابن معیه   :فقیر گوید 

  8ابن معیه در    :در مجموعه های خود در حق او فرموده «و الماثیر  انه اعجبه الزمان فی جمیع الفضایل »  : کرده و فرموده

 در حله وفات کرد.   776  ربیع آخر سال

  و محمد و   طالبهم اجازه داده به دو پسر ابو  و  اجازه داد این سید مرا  .المومنین حمل کردند جنازه اش را به مشهد امیر

 ابوالقاسم علی پیش از وفاتش. 

بن معاویه    او دختر محمد بن حارث  . معیه مادر ابوالقاسم علی بن حسن بن حسن بن اسماعیل الدیباج است  :فقیر گوید 

  .از بنی عمرو بن عوف کوفیه است و اصلش از بغداد است ،بن اسحاق

او  و  بود  ولد  ام  او  مادر  ابراهیم غمر،  بن  الدیباج  اسماعیل  بن  ابراهیم  اما  به طباطبا  و  بود  ابوالحسن عمری    .ملقب  از 

می خواهی از  او را گفت اگر    .ه بدوزدزمانی که ابراهیم کودک بود. پدرش اسماعیل خواست از برای او جام  .منقول است

گفت:   .مخارج حروف نارسا بود خواست بگوید قبا قبا چون هنوز زبانش در اظهار ، بهر تو پیراهنی بدوزم و یا قبایی بدوزم

گشت  و  .طباطبا ملقب  کلمه  سوادگویند    .بدین  اهل  معنیلکن  بنطیه  زبان  به  است  طباطبا  السادات  باالجمله    .سید 

معروضی داشته و از او شوائب شک و شبهه    ( ع )   هیم مردی با رزانت و جاللت بود. عقاید خود را در خدمت امام رضاابرا

 پسر ودو دختر بوده که اسامی ایشان را چنین نگاشته اند:   11او را   .پاکیزه ساخت

  -11احمد    -10حسن     -9محمد    -8عبداهلل     -7علی     -6هارون    -5موسی     -4اسماعیل    -3ابراهیم    -2جعفر    -1

   .ربابه وفاطمه –قاسم 



احمد از فرزندان عبداهلل   .و اما عبداهلل و احمد از یک مادر که او جمیله دختر موسی بن عیسی بن عبداهلل الرحیم است

 هجری در مصر خروج کرد. احمد بن طولون او را مقتول ساخت و اوالد او منقرض گشت.   270است که در سال 

هجری در ایام خالفت مأمون به اعانت ابواسر ایا در کوفه    192بن ابراهیم مکناست به ابوعبداهلل در سال  و اما محمد  

در همان سال در کوفه فجاه وفات یافت و در اراضی   .کارش باال گرفت  .خروج کرده، کوفه را در تحت بیعت در آورد

 غری مدفون گشت.  

در ماه جمادی اولی مردی از اهل    199جابر جعفرفرمود: همانا در سال    روایت کرده که به  (  ع)   ابوافرج از حضرت باقر

 با مالئکه خویش به او مباهات کند.بیت کوفه را متصرف شد و بر منبرکوفه خطبه بخواند و حق تعالی 

ابراهیم طباطبا او را رسی می گویند   ،و قاسم بن  ابو محمد.  به  بود  .مکناست  آنکه در جبل رس منزل کرده  او    .برای 

 هجری.  246وفات کرده در سال    ( ص)  صاحب تصانیف و دعی الی الرضا من آل محمد  ، سیدی بوده عفیف و زاهد 

 کثیری از ایشان رئیس و مقدم بوده اند و جمعی از ایشان از ائمه زیدیه بودند.   .اوالد و اعقاب او بسیارند 

هجری در یمن   280سی که در ایام معتضد در سال  مانند بنوحمزه و ابوالحسن یحیی الهادی بن حسین بن قاسم الر

         ظهور کرد و ملقب به هادی الی الحق شد. 

 هجری.   298نیفه. وفات کرد در سال  ح قریب به مذهب ابو   ،از برای اوست تصنیفات کبار در فقه

از   را  او  دیلمی  عضدالدوله  که  الرسی  بن  محمد  بن  ابراهیم  بن  االسود  زیدیه  ائمه  او  و  اوالد  طلبید   المقدس  بیت 

برای او اوالد بسیار   خواهرش را به او تزویج کرد. چون خواهرش وفات کرد دختر خود شاهاندخت را تزویج او کرد. از 

جمعی از ایشان نقبا وقضات شیرازند. بالجمله سلسله سادات    ، در شیراز که از برای ایشان است وجاهت و ریاست  .است

   اهلل منقطع نگشته و در شرق و غرب عالم در قریه و بلدی بسیارند.  طباطبا تا این زمان به حجت  

          

                                                                   

 منابع 
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