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اليت كانت زوجة أخيه إسحاق بنت طلحة ابن عبيد اهللا و  أمها أمو  رضي اهللا عنههي بنت اإلمام احلسني 
مبا أن أم إسحاق كان هلا ابنة من زواجها . وتزوجها بعد شهادته عليه السالم رضي اهللا عنهاإلمام احلسن 

 .فاطمة الصغرى رضي اهللا عنهاألول وامسها فاطمة مسيت ابنتها فاطمة من اإلمام احلسني 
أن يبدأ رحلته اليت انتهت بشهادته يف كربالء يف يوم عاشوراء ودع  رضي اهللا عنهملا أراد اإلمام احلسني 

مل يصحبها معه بسبب مرض شديد سنوات و  ٨ مل يكن عمرها يتجاوز اليتفاطمة العزيزة على قلبه و  ابنته
  فاطمة الصغرى متنت الذهاب مع أبيها يف رحلته سيما وأنه حىت أخيها احلبيب عبد اهللا الرضيع. أصاا

صاحب  اهللا عنه رضيلكن اإلمام احلسني و . رضي اهللا عنهفلة اإلمام احلسني كان من الراحلني يف قا
  .القلب الرحيم أقنعها بالبقاء يف املدينة رمحة حباهلا وودعها مقبًال إياها موصياً بالصرب و التصرب

 عمها العباس عليهما السالم مل جتدي حماولتها إقناعهما بأن جيدا حًال ملايف وداع أخيها علي األكرب و 
ربة بعد أن جددت عهدها عني مليئة بالعو  ها بقلب حزيناودعأمهها من رغبتها بالذهاب معهم و 

  .الطاعة لرغبة أبيها عليه السالمبالسماع و 
مل يكن من . يف صباح اليوم التايل خرجت فاطمة الصغرى متكئة على أم سلمة و أم البنني لوداع القافلة

رضي احلسني و لكن مواساة اإلمام . هي تقبله بلهفةخيها من أبيها عبد اهللا الرضيع و السهل عليها فراق أ
رضي زوجته الرباب هلا هونا من كرا فودعتهم بصرب وجلد مقتدية بصرب جدا فاطمة الزهراء و  اهللا عنه
  .اهللا عنه

عودة من بقوا على قيد احلياة من األسر و  مصاب عاشوراءو  رضي اهللا عنهبعد شهادة اإلمام احلسني 
  .امتألت فاطمة الصغرى حزناً على أحبتها وتأملت لفراقهم

بت منه أجنو  رضي اهللا عنهيف شباا تزوجت فاطمة الصغرى من ابن عمها احلسن املثىن ابن اإلمام احلسن 
ابنها . منهم ينحدر نسل السادة احلسنينيحسب بعض املصادر ابنني وحسب مصادر ُأخرى ستة أبناء و 

  .األكرب عبد اهللا الكامل هو والد حممد النفس الزكية
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واقتيدت إىل دمشق ذهبت فاطمة الصغرى  مرة ثانية رضي اهللا عنهبنت علي  ملا اعتقلت عمتها زينب
د الزائر مقام رمزي فوق األرض يث جيحإليها ويف دمشق يوجد ضرحيها املبارك يف مقربة باب الصغري 

 .القرب احلقيقي يف الطابق السفلي حتته متاماً و 


