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عين التمر.. واحة عراقية بأسماك نادرة وملونة

يف  تق���ع  بل���دة  التم���ر,  ع���ن 
حمافظ���ة كرب���اء يف الع���راق 
وتبع���د م�س���افة 40 ك���م غربي 
مدين���ة كرب���اء. وه���ي قدمية 
اأي���ام  امل�س���لمون يف  افتتحه���ا 
اأب���ي بك���ر عل���ى ي���د  اخلليف���ة 
خالد ب���ن الوليد يف �س���نة 12 

للهجرة.

تتواج��د يف عني التمر عيون امل��اء النقية ال�صاحلة 
لل���رب، وبها اأنواع نادرة من الأ�ص��ماك ال�ص��غرية 
وامللون��ة. ينابي��ع املياه ما زال��ت تتدفق من باطن 
الأر���ض منذ اآلف ال�صنني. وتعترب منطقة عني التمر 
اأح��د اأهم واأجمل الواح��ات ال�صحراوية وفيها اأنواع 
خمتلفة م��ن ب�صاتني التمور. ولد فيه��ا �صاعر الزهد 
واحلكم��ة اأب��و العتاهية. هذه املنطق��ة ي�صكنها عدد 
م��ن القبائ��ل العربية وتوج��د فيها كني�ص��ة الق�صري 
وه��ي م��ن الكنائ���ض القدمي��ة يف الع��راق وماتزال 
اآثاره��ا باقي��ة الي��وم وكم��ا يوج��د يف ع��ني التمر 
اآث��ار منها ق�ر �صمعون ن�صب��ة اإىل �صمعون اللخمي 
وه��و راهب م�صيحي. ويف الطري��ق اإليها من كربالء 
يوج��د ح�صن الأخي���ر وهو من الآث��ار التاريخية 

امل�صهورة.
�صثاث��ا : قرية من قرى عني التم��ر م�صهورة بقب�صها 
)التمر الياب�ض( ورمانها وعيونها املعدنية، وا�صمها 
ي��دل عل��ى اأ�ص��ل كلم��ة اآرامي��ة عل��ى وزن الأ�صماء 

الآرامية يف املدن والقرى .
 ويتكون ا�صمها م��ن مقطعني ) �صفا ( وتعني الرائق 
ال�ص��ايف، والثاين )�صبوثو( اأي الرديء... واأرادوا بها 

الهواء الرديء والعيون الرائقة.
وبقي��ت �صثاثا بعي��دة عن التح��ري الأث��ري واأقالم 
املوؤرخ��ني، لكونه��ا قرية �صغ��رية. ذكرها بنيامني 
يع��ود  قب��ورا  فيه��ا  ب��اأن  )���ض145(  رحلت��ه  يف 
تاريخه��ا اإىل م��ا قب��ل املي��الد، وكان��ت ج��زءا من 
مملك��ة احلرية واأبرز من �صكنه��ا يف القرن ال�صاد�ض 
املي��الدي �صمع��ون ب��ن جابر ال��ذي ن���ر النعمان 

الرابع �صنة 594م.
تق��ع �صفاث��ا يف نقط��ة التق��اء الط��رق التجارية يف 
البادي��ة تتواف��ر فيها ال��روة املائي��ة اجلوفية مما 
جعله��ا مرك��زا مهم��ا، ورد ا�صمه��ا باأوج��ه متعددة 
ومتباين��ة يف اللف��ظ والكتاب��ة، ف��ورد ا�ص��م �صفاثا 
و�صفاث��ي و�صثاث��ا و�صثاث��ه، وبقي��ت حتم��ل ه��ذه 
الألفاظ حتى تغري ا�صمها ف�صميت عني التمر ر�صميا 

تخليدا ملدينة عني التمر التاريخية.
تبع��د �صثاثا عن مركز حمافظ��ة كربالء م�صافة 67 
كم باجتاه الغرب، يحدها من الغرب منطقة �ري�ض، 
وحمافظ��ة الأنبار، و�ري�ض ا�ص��م املنطقة التي مير 
فيه��ا نهر ق��دمي ي�صم��ى بنف���ض الأ�صم وم��ن ال�رق 
الط��ار وهو حاف��ة منخف�ض اأبي دب���ض اأمام منطقة 
ال�صعي��ب، وي�صمى اأي�صا طار ال�صي��د كما يحدها من 
ال�صم��ال بح��ر امللح وه��ور اأبي دب�ض وم��ن اجلنوب 
منطق��ة ال�صالم. �صطح �صثاثا ج��زء من �صطح منطقة 
الأودي��ة يف اله�صب��ة الغربي��ة املتح��دة م��ن غ��رب 
الفرات، وتختلف اأجزاوؤه باختالف املناطق، فهناك 
املنخف�صات الت��ي اأ�صبحت تربته��ا ر�صوبية رملية 
ماحل��ة بفع��ل ال�صي��ول الناجتة م��ن مي��اه الأمطار 
املن�صاب��ة يف الأودي��ة، ومي��اه منخف�ض ه��ور اأبي 
دب���ض وبح��ر امللح تطغ��ي على م�صاح��ة وا�صعة من 
الأرا�ص��ي املنخف�صة، التي تقع فيها �صثاثا وبع�ض 
اأرا�صيه��ا ذات طبيع��ة �صبه �صحراوي��ة.  والأرا�صي 
امل�صتغلة زراعي��ا يغلب عليها ال�صبخ، ومع ذلك فاأن 
اأرا�صيه��ا متتاز ب�صالحيتها للزراعة، ومتلك الواحة 
معين��ا ل ين�ص��ب م��ن املي��اه اجلوفية الت��ي خلقت 
فيها جنة يف و�صط تلك البوادي القاحلة. تنت�ر يف 
�صثاث��ا العيون ذات املي��اه املعدنية التي يخرج من 
اأعماقها، ويجري عرب قنوات وجماري فرعية ت�صل 
اإىل م�صافات بعيدة يف الأرا�صي الزراعية، ومياهها 
ب�ص��ورة عامة قليل��ة امللوحة ولكنه��ا حتتوي على 
الكلوري��د والكربيت��ات، مم��ا جعله��ا غ��ري �صاحل��ة 
لل���رب، وتتغذى عي��ون �صثاثا من املي��اه اجلوفية 
املتجمع��ة يف ال�صخور الكل�صية واجلريية يف اأنحاء 
اله�صب��ة الغربي��ة الوا�صعة.  والأمط��ار هي امل�صدر 
الرئي���ض له��ذه املي��اه ومنطق��ة جتم��ع املي��اه من 
الناحي��ة الغربية متتد اإىل م��ا وراء احلدود العراقية 
حي��ث ت�صتم��ر بالرتف��اع حت��ى قلب ه�صب��ة جند، 
وتنح��در الأرا�صي تدريجيا اإىل وادي الفرات، ويقدر 
مع��دل النحدار بنحو من م��ر واحد يف كل 200م، 
والنح��دار التدريج��ي وطبيعة ال�صخ��ور امل�صامية 

�صاعدت على جتمع املياه. ومن هذه العيون:

1 -عني ال�صيب: وتعني جمرى املاء وهي حماطة 
بب�صاتني النخيل والفاكهة.

2 -الع��ني احلم��رة: و�صميت بهذا الأ�ص��م ن�صبة اإىل 
الأر���ض امل�صم��اة باحلم��رة الت��ي تقع فيه��ا العني 

والعائدة لل�صادة )البو �صوي(.
3 -الع��ني الكب��رية: ويطل��ق عليه��ا الع��ني الزرقة 
ي�صميه��ا  وكان  ازرق  بل��ون  ويظه��ر  امل��اء  لعم��ق 
الب��دو )العربي��د( ل�رع��ة جريان امل��اء املتدفق يف 
جماريه��ا. كم��ا يوج��د يف �صثاثا اأكر م��ن ع�رين 
عين��ا كعني ال�صباط وعني عبي��د املهنة وعني بيت 
ال�صمينة والعونية وعلوان اجلا�صم. ومت تزويد �صثاثا 
باملاء العذب من مدينة كربالء. ويف اأطراف املدينة 
بع���ض الق�ص��ور املندث��رة يرجع تاأريخه��ا اإىل عدة 
قرون منه��ا مقر �صمعون، وقد و�صفه �صاحب جملة 
لغ��ة الع��رب )���ض54( يف ع��ام 1913 ق�ر فخم 
واق��ع يف الط��رف ال�صمايل م��ن �صفاثا ب��ني النخيل 
وق��د ته��دم جانب��ه ال�صم��ايل وق�ص��م م��ن اجلنوب��ي 
ويبلغ عر�ض حائطه نحو مرين وعلوه 7م وحميط 
الق���ر زه��اء 500م، ويف و�صط��ه ���رداب معقود 
ويبل��غ عمقه 3م يف ط��ول 6م يف عر�ض 3م، وبناء 
الق���ر باحلجارة الت��ي بني فيها ق���ر الربدويل 
والخي���ر. وينزل��ه قوم م��ن اأهل �صثاث��ا يعرفون 
باحل�صاوي��ني، وي�صميهم اأهل �صثاثا باأولد �صمعون، 

وين�صب هذا الق�ر اإىل �صمعون بن جابر اللخمي.
وق���ر الربدويل يقع على ت��ل علوه 15م وحميطه 
400م وباب الق�ر مقابل لأحمد بني ها�صم. وهو 
عبارة ع��ن قبب اأربع الواحدة جن��ب الأخرى مبنية 
باحلج��ارة نف�صه��ا التي بن��ي بها ق���ر الأخي�ر 
ومغ�ص��ى باطنه��ا باجل���ض والب��ورق )لغ��ة العرب 
���ض539(. ومم��ا يفيد بوجود قرب احم��د بن ها�صم 
ال��ذي يق��ع غ��رب �صثاثا كما ج��اء يف )لغ��ة العرب 
���ض538( اأن��ه عر يف ع��ام 1843م عل��ى مرمرة 
ت��دل على وجود ق��ربه. وبني قربه وقرب اأخيه حممد 
الواق��ع �صماله عل��ى بعد 100م �ري��ح م�صبك من 
اخل�ص��ب ي��زوره اأه��ل �صثاثا بع��د ق�ض التم��ر. ويف 

�صثاثا مراكز احيط��ت بالقد�صية: منها مقام احل�صن 
)علي��ه ال�ص��الم(: وموقع��ه يف الط��رف ال�رق��ي من 
�صفاث��ا، وهو عبارة عن حج��رة �صغرية م�صيدة على 
ط��راز القب��اب العربي��ة القدمي��ة. جدرانه��ا مزين��ة 
باملرايا والآي��ات القراآنية وعل��ى بابها لوحة كتب 
عليه��ا )مقام احل�صن ب��ن عل��ي )ع((. وحو�ض علي 
عليه ال�صالم: يف اجلهة ال�صمالية وهو حجرة �صغرية 
يف قاعها حو�ض ممل��وء باملاء على �صكل م�صتطيل 
طوله 1.25م وعر�صه 75�صم وعلى جدران احلجرة 
اآي��ات قراآني��ة ومراي��ا، يعتق��د ال�ص��كان اأن الإم��ام 
عل��ي )ع( و�ص��ل اإىل تل��ك املنطقة وتو�ص��اأ من ماء 
احلو�ض.  واملركز الثالث املقد�ض )دو�صة علي عليه 
ال�ص��الم(: وهو حج��رة م�صتطيلة كان��ت م�صقفة عام 
1964م باجلذوع يف اأر�صها �صخرة مثلثة ال�صكل 
تقريب��ا لونها �ص��ارب اإىل ال�ص��واد فيه��ا انخفا�ض 
ي�صب��ه اأثر حاف��ر الفر�ض، وبقربها حف��رة مدورة يف 
ار�ض احلجرة يبلغ قطرها 7�صم. فالنخفا�ض الذي 
يف ال�صخ��رة هو اأث��ر حافر فر�ض الإم��ام علي )ع(، 
واحلف��رة امل��دورة حمل ارت��كاز رحم��ه يف الأر�ض. 

ولهذه الآثار قد�صية عند �صكان املنطقة.
 كان��ت مدينة �صثاث��ا تتاألف من اأربع��ة ق�صور كما 
ي�صميها الهلون، وهي قرى ماأهولة بال�صكان و�صط 
الأرا�صي الزراعية، والق�ر عبارة عن جمموعة من 
البيوت املتقاربة م�صيدة بالطني على اأ�ص�ض �صخرية 
وم�صقف��ة باجلذوع ويحيط بها جميع��ا �صور مرتفع 
كبري وبابان ومتانة ال�ص��ور �صمم لغايات دفاعية، 
ولكن اغلب اأ�صوار ه��ذه الق�صور اأزيلت مبرور الزمن 

وات�صعت الق�صور وازدياد بيوتها نذكر.
منها ق�ر العني 
وق�ر اآل حردان 

وق�ر ثامر وق�ر البهوي وق�ر ال�صمينة 
والب��و طرمي���ض والبو جربوع وق���ر العلوة وق�ر 
الدراو�ص��ة والأ�ص��ايل والب��و ح�ص��ان وق���ر املالح 
والب��و �صبل وال�صعي��ب. وبعد املعان��اة املريرة التي 
عاناه��ا ال�صع��ب العراق��ي خ��الل ف��رة الحت��الل 

الأجنب��ي كان ل�صثاثا دور ب��ارز يف ثورة الع�رين 
�صمائه��ا  يف  الإنكليزي��ة  الطائ��رات  حلق��ت  حي��ث 

وق�صفتها بالقنابل.
ا�صتطالعات اأثرية يف حمافظة كربالء

يف الط��ربي: )جن��ران الكوف��ة ناحي��ة ع��ني التمر(. 
وجنران الكوفة، على يومني منها، فيما بينها وبني 
وا�ص��ط )على الطريق، �صكن��ه اأهل جنران ملا اأجالهم 
عم��ر، ف�صم��وا املو�صع با�صمه��م. وعني التم��ر: بلدة 
يف ط��رف البادية عل��ى غربي الف��رات، اأكر نخلها 
الق�ص��ب، ويحم��ل اإىل �صائ��ر الماك��ن.  يف معج��م 
البل��دان: ق��ال يف ب��اب الب��اء بعدها اله��اء بهقباذ 
-بالك���ر ث��م ال�صك��ون و�ص��م القاف وب��اء موحدة 
واأل��ف وذال معجم��ة: ا�صم لث��الث كور ببغ��داد، من 
اعم��ال �صق��ي الف��رات من�صوب��ة اإىل قباذ ب��ن فريوز 
والد ان��و �روان بن قباذ الع��ادل. منها )بهقباذ ال 
على( �صقيه من الفرات. وهو�صتة ط�صا�صيج: )ط�صوج 
خطر نيه( و)ط�ص��وج النهرين( و)ط�صوج عني التمر( 

و)الفلوجتان( العليا وال�صفلى، و)ط�صوج بابل(.
)ومنه��ا( ) البهقباذ الو�صط ( وهي اأربعة ط�صا�صيج: 
) ط�ص��وج �ص��ورا ( و ) ط�ص��وج بارو�صم��ا ( و ) اجلبة 

والبداة ( و ) ط�صوج نهر امللك (
)ومنها( )البهقباذ ال�صف��ل( وهي خم�صة ط�صا�صيج: 
الكوفة . وفرات بادقلى . وال�صيلحني وط�صوج احلرية 

. وط�صوج ت�صر . وط�صوج هرمز جرد.
معروفني ومتعلمني ومعلمني من عني 

التمر:
مم��ن اأ�ص�ض حلق��ة ب��ني امل�صلمني احل�ص��ن الب�ري 

)اأ�صري عني التمر( وكان هو رئي�صا يف احللقة.
وكان يذاك��ر تالمذت��ه يف امل�صائ��ل الكالمي��ة، وقد 
وقع يوما من الأيام بينه وبني وا�صل بن عطا )اأحد 
م��ن تالمذته( م�صاجرة يف م�صاألة، فاعتزل ابن عطا 
ع��ن حلقت��ه واأ�ص�ض لنف�ص��ه حلقة و خال��ف يف اأكر 
امل�صائ��ل ا�صتاذه، وم��ن هنا وجد مذه��ب العتزال، 
وكان مم��ن وافق احل�صن الب���ري يف معتقداته ابو 
احل�ص��ن ال�صع��ري )من احفاد اب��ى مو�صى ال�صعري 

وتلمي��ذ اب��ى عل��ى اجلبائ��ى(، وكان اب��و احل�ص��ن 
معا�را للكليني )ره(، وكان يف ال�صل معتزليا ثم 
اخت��ار مذهب احل�صن الب�ري وت��اب عن العتزال، 
ملا راأى من ا�صمحالل املعتزلة، وبه ن�صبت الطائفة 
ال�صعرية تابعوا احل�صن الب�ري.  عندما فتح خالد 
بن الوليد عني التم��ر �صاأل عن احلرقة بنت النعمان 
ب��ن املنذر فدل عليها فاأتاها وكانت عمياء ف�صاألها 
عن حالها فقالت "لقد طلعت علينا ال�صم�ض ما �صيء 
ي��دب حتت اخلورن��ق اإل حتت اأيدين��ا، ثم غربت وقد 
رحمن��ا كل من ي��دور به، وما بي��ت دخلته حربة اإل 
دخلته عربة"، ثم قالت: وبينا ن�صو�ض النا�ض والأمر 

اأمرنا    اإذا نحن فيه �صوقة نتن�صف 
ف��اأف لدن��ي��ا ل ي��دوم نعيم�ه��ا    تقلب تارات بنا و 

ت�رف 
اأفلح موىل اأبي اأيوب الن�صاري:

ويكن��ى اأب��ا كث��ري اأخربن��ا يزي��د ب��ن ه��ارون قال: 
"اأخربنا ه�صام بن ح�صان عن حممد بن �صريين اأن 

اأبا اأيوب كاتب اأفلح على اأربعني األفا".
فجع��ل النا���ض يهنئونه ويقول��ون "ليهنئ��ك العتق 
اأب��ا كث��ري"، فلما رجع اأب��و اأيوب اإىل اأهل��ه ندم على 
مكاتبت��ه، فاأر�صل اإلي��ه فقال "اإين اأح��ب اأن ترد اإيّل 
الكت��اب واأن ترجع كما كنت" فقال ل��ه ولده واأهله 
"اأترج��ع رقيقا وقد اأعتق��ك اهلل؟" فقال "اأفلح واهلل 
ل ي�صاألن��ي �صيئا اإل اأعطيته اإي��اه" فجاءه مبكاتبته 

فك�رها ثم مكث ما �صاء اهلل.
ث��م اأر�صل اإليه اأبو اأيوب فقال: "اأنت حر وما كان لك 
م��ن مال فهو لك". قال حممد ب��ن عمر وكان : اأفلح 
م��ن �صبي عني التم��ر الذين �صبى خالد بن الوليد يف 
خالف��ة اأبي بكر ال�صديق وبعث بهم اإىل املدينة وقد 
�صمعت من يذكر اأن اأفلح كان يكنى اأبا عبد الرحمن 
و�صم��ع من عمر ول��ه دار باملدينة ، وقتل يوم احلرة 
يف ذي احلجة �صن ثالث و�صتني يف خالفة يزيد بن 
معاوي��ة وكان ثقة قليل احلدي��ث  الطبقات الكربى 

ملحمد بن �صعد ج 5 �ض 86 .
عبيد موىل عبيد بن املعلى:

 ويكن��ى عبيد اأبا عبد اهلل، وه��و من �صبي عني التمر 
الذي��ن �صباه��م خالد ب��ن الوليد يف خالف��ة اأبي بكر 
ال�صدي��ق وبعث به��م اإىل املدينة، يقول��ون عبيد بن 
م��رة وه��و ج��د نفي�ض ب��ن حممد ب��ن زيد ب��ن عبيد 
التاج��ر �صاح��ب ق���ر نفي���ض الذي بناجي��ه حرة، 
واأق��ام وم��ات عبيد م��وىل عبيد ب��ن املعلى يف ذي 
احلج��ة �صنة ث��الث و�صت��ني. اأخربنا حمم��د بن عمر 
قال: "حدثني معاذ بن حممد الن�صاري عن عا�صم 
اب��ن عمر بن قت��ادة قال ملا خرج ر�ص��ول اهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم اإىل عمرة الق�صية يف ذي القعدة �صنة 
�صبع م��ن الهجرة قدم ال�ص��الح وا�صتعمل عليه ب�صري 
ب��ن �صعد و�صهد ب�صري عني التم��ر مع خالد بن الوليد 
وقتل يومئذ �صهيدا وذلك يف خالفة اأبي بكر ال�صديق 

ر�صي اهلل تعاىل عنه واأخوه �صماك بن �صعد.
عبيد بن حنني:

م��وىل اآل زيد بن اخلط��اب ويكنى اأب��ا عبد اهلل وهو 
عم اأبي فليح ب��ن �صليمان بن اأبي املغرية بن حنني 
ويقال اإنه من �صبي عني التمر الذين بعث بهم خالد 
ب��ن الولي��د اإىل املدينة يف خالفة اأب��ي بكر ال�صديق 
وروى عبيد بن حنني عن زيد بن ثابت واأبي هريرة 

وابن عبا�ض وكان ثقة ولي�ض بكثري احلديث.
قال بكار بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن �صريين:
ولد ل�صريي��ن ثالثة وع�رون ولدا م��ن اأمهات اأولد 
�صت��ى ق��ال حممد بن �صع��د �صاألت حمم��د بن عبداهلل 
الن�ص��اري م��ن اأي��ن كان اأ�ص��ل حممد ب��ن �صريين 
فقال من �صبي عني التمر وكان موىل اأن�ض بن مالك 
قال حممد بن �صع��د و�صمعت من يقول كان من اأهل 
جرجراي��ا واأح�صب من قال ذلك ق��د وهم اإمنا كانت 
له��م اأر���ض بجرجرايا ق��ال اأخربنا ب��كار بن حممد 
ق��ال اأخ��ربين اأب��ي اأن �صريي��ن ا�صرى ه��ذه الر�ض 
بر�صتاق جرجرايا و�صارت يف يدي حممد ويف يدي 
اأخيه يحيى فاأخذ بخراجها وكان فيها كرم فاأرادوا 
اأن يع���روه فق��ال حممد ل تع���روه بيعوه رطبا 
قال��وا ل ينفق عنا قال فاجعلوه زبيبا قالوا ل يجئ 
من��ه الزبيب ف�رب الكرم واألق��اه يف املاء وانحدر 
قال��وا وكان �صريين معروف��ا وروى �صيئا ي�صريا من 
احلديث وق��ال بكار بن حممد راأي��ت جمل�ض �صريين 
ال��ذي بناه بجذوع بعت اأنا منه��ا اأربعني جذعا كل 

جذع بدينار.
حمران بن اأبان موىل عثمان بن عفان: 

وكان من �صبي ع��ني التمر الذين بعث بهم خالد بن 
الولي��د اإىل املدينة وق��د كان انتمى ول��ده اإىل النمر 
بن قا�صط وقد روى حمران عن عثمان وغريه وكان 
�صب��ب نزوله الب���رة اأنه اأف�صى عل��ى عثمان بع�ض 
���ره فبلغ ذل��ك عثم��ان فق��ال ل ت�صاكن��ي يف بلد 
فرحل عنه ونزل الب�رة واتخذ بها اأموال وله عقب.
الإم��ام عل��ي وعليه ال�ص��الم اأحد زوجات��ه من عني 

التمر
وا�ص��م اأبي طالب عبد مناف ب��ن عبد املطلب وا�صمه 
�صيبة بن ها�ص��م وا�صمه عمرو بن عبد مناف وا�صمه 
املغرية بن ق�صي وا�صمه زيد ويكنى علي اأبا احل�صن 
واأم��ه فاطم��ة بنت اأ�ص��ن ها�صم بن عب��د مناف بن 
ق�ص��ي وكان له م��ن الولد احل�ص��ن واحل�صني وزينب 
الك��ربى واأم كلث��وم الك��ربى واأمه��م فاطم��ة بن��ت 
ر�ص��ول اهلل �صل��ى اهلل علي��ه و�صل��م وحمم��د بن علي 
الك��رب وهو ب��ن احلنفية واأمه خول��ة بنت جعفر بن 
قي���ض ب��ن م�صلمة بن ثعلبة بن يرب��وع بن ثعلبة بن 
الدول بن حنيفة بن جليم بن �صعب بن علي بن بكر 
ب��ن وائل وعبيد اهلل ب��ن علي قتله املخت��ار بن اأبي 
عبيد باملذار واأب��و بكر بن علي قتل مع احل�صني ول 
عق��ب لهما واأمهم��ا ليلى بنت م�صعود ب��ن خالد بن 
ثاب��ت بن ربعي ب��ن �صلمى بن جندل ب��ن نه�صل بن 
دارم ب��ن مال��ك / بن حنظلة بن مال��ك بن زيد مناة 
بن متي��م والعبا�ض الكرب بن عل��ي وعثمان وجعفر 
الكرب و عب��داهلل قتلوا مع احل�صني بن علي ول بقية 
له��م واأمهم اأم البنني بنت ح��زام بن خالد بن جعفر 
ب��ن ربيع��ة بن الوحي��د بن عام��ر بن كع��ب بن كال 
ب وحمم��د ال�صغر ب��ن علي قتل م��ع احل�صني واأمه 
اأم ول��د ويحيى وع��ون ابنا علي واأمهم��ا اأ�صما بنت 
عمي���ض اخلثعمية وعمر الكرب ب��ن علي ورقية بنت 
علي واأمهما ال�صهباء وهي اأم حبيب بنت ربيعة بن 

بجري بن العبد بن علقمة بن احلارث بن عتبة .
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