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Abstract
Do not imagine the right of any color art colors that 

crystallized and became a building freestanding without passing 
through stages, and the first of those stages are growing up; starting 
conditions and precursors that preceded it and passing Ptkhalgah and 
the end to the birth, and the hair of one of those arts that created by the 
human mind and took care of her care super, until it became a multi-
purpose and Asthilalat private diverse styles, and doctrines and 
schools have characteristics and attributes characterized, and did not 
tuff -oho hair based mainly on Alrthae- Unlike other hair colors, but 
like the volatility in the roles and stages that he was born from the 

womb Arab literature authentic. 
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 وِ بِ  اءُ ضَ ستَ يُ  وراً نُ  انَ ي كَ الذِ  إنَّ 
 ةً حَ الِ صَ  المَّوُ  اكَ زَ جَ  النبيِّ  سبطَ 

 وِ بِ  وذُ لُ أَ  عبً صَ  لً بَ ي جَ لِ  نتَ د كُ قَ 
 نمَ وَ  ينَ مِ ائِ مسَّ ن لِ مَ ى وَ امَ تَ ميَ ن لِ مَ 
 مُ كُ يرِ صِ بِ  يراً ي صِ غِ أبتَ  لَ  المَّوِ وَ 
 

 ونِ دفُ مَ  يرُ غَ  يلٌ تِ قَ  لءَ بَ ر كَ بِ   
 ينِ ازِ وَ المَ  انَ سرَ خُ  بتَ نِّ جُ ا وَ نَّ عَ 
 ينِ الدِّ وَ  الّرحمِ ا بِ نَ بَ صحَ تَ  نتَ كُ وَ 
 ينِ سكِ مِ  كلَّ  يوِ لَ ي إِ أوِ يَ ي وَ غنِ يُ 
 35ينِ الطِ وَ  ملِ الرَ  ينَ بَ  بُ يَّ غَ ى أُ تَّ حَ 

 

   

 :وتقول تنوح عقيل بنت أسماء كما خرجت   
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:   

 محمَّد آلِ  أبياتِ  عمى َمَرْرتُ 
 مريضةً  أضحت الشَّْمَس  َأنَّ  َترَ  َأَلمْ 
 َرِزيَّةً  َأْضَحوا ثمَّ  رجاءاً  وكانوا 

 َفِقيَرىا َفُنْعِطي َقْيٌس  وتسأُلنا
 ِدَماِئنا من َقْطَرةٌ  َغِني   وعندَ 
 وأىَميا الديارَ  اللُ  ُيْبِعدُ  َفلَ 
 َأْعَوَلتْ  ىاشم    وقد آلِ  من الطفِّ  قتيلَ  فِإنَّ 

 ِلَفْقِدهِ  السَّماءُ  تبكي
 

 َحمَّتِ  يومَ  َأْمثَاَليا َأَرىا َفَممْ  
 اقشعرَّتِ  والبلدَ  حسين ِلَفْقدِ 
 تِ وَجمَّ  الرزايا تمك َعُظَمتْ  َلَقدْ 

 يوماً  َزلَِّت   َسَنْطُمُبيم النَّْعلُ  إَذا قيٌس  َوَتْقُتُمنا
 َحمَّتِ  حيثُ  بيا
نْ   َتَخمَّتِ  بَرْغم منيم أصبحت َواِ 
 َفَذلَّتِ  المسممينَ  ِرَقابَ  أذلَّ 

 40وصمَّتِ  عميو ناحت وأنجُمنا
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 َوأَىِموِ  الُحَسينِ  َعَمى َبَكيتَ  َىلَّ 
 ُمَحّمدٍ  الَنِبيّ  َحقَّ  َيحَفُظوا َلم

 ِبِسبِطوِ  َفَأثَكُموهُ  الُحَسينَ  َقَتُموا
 

 ُمَحّمدُ  َبَكاهُ  ِلَمن َبَكيتَ  َىلَّ   
 تَبِردُ  َما َحَراَرةً  َجرَُّعوهُ  ِإذ

 45ُمَبدَّد الُحَسينِ  َبعدِ  ِمن َفالَثكلُ 
 

 ـال ولِ سُ رَ  فُس نَ  ينِ سَ الحُ  فُس نَ  يَ ىِ 
 

 48ولِ تُ البَ  فُس نَ  يِّ صِ الوَ  فُس نَ   ـّموِ   
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 ةٌ يّ رِ ذَ  احِ مَ مرِ لِ  ينٌ سَ حُ  اةَ دَ غَ 
 دٍ مَّ حَ مُ  قِّ حَ بِ  يداً جُ  مُ اىُ ادَ نَ وَ 

 

 تِ مَّ عَ وَ  وفُ يُ السُ  نوُ مِ  تْ مَ يَ د نَ قَ وَ   
 58تِ مَّ حَ  يثُ حَ  وِ فسِ ن نَ مِ  وُ ابنَ  نَّ إِ فَ 

          

 َيا َواِرَث الَحَسِن الَزِكّي َشِقيِقوِ 
 

 60َوُىَما َلَدى الَجنَّاِت َخيِر َشَباِبَيا  
 

 َوالُحوُر َتدُعوُه ِإَليـ
 َىِذي الِجَناُن َتَزيََّنتْ 

 

 ـَنا َيا ابَن َفاِطَمَة الَبُتولِ   
 61ا ِسبَط الَرُسولِ ِلِمَقاَك يَ 

 

 وِ ينِ مِ يَ بِ  وِ وضِ ن حَ وا مِ بُ شرَ و تَ أَ 
 وِ مِ اوَ أُ  ومَ يَ  اهُ فَ لن أَ مَ ى لِ وبَ طُ 
 لٌ ائِ قَ  يضٍ رِ ي قَ ي فِ بمِ قَ  الَ د قَ قَ 
 وُ نَّ أَ وَ  اءِ سَ الكِ  ومَ يَ  مُ تُ يسِ نَ أَ 

 

 اهُ مَ دِ  ينُ سَ الحُ  بَ رِ د شَ قَ وَ  أساً كَ   
 اهُ قَ سَ وَ  وِ اتِ يَ حَ  َماءَ  لَّ استَ فَ 
 اهُ مَ صَ خُ  هُ ؤ اعَ فَ ن شُ مَ لِ  يلٌ وَ 
 62اهُ سَ كِ  يِّ بِ النَ  عَ مَ  اهُ وَ ن حَ مَّ مِ 
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 مكُ مِّ لُ  يلٌ وَ فَ  براً ي صَ خِ م أَ متُ تَ قَ 
 ايَ فكَ سَ  اللُ  مَ رَّ حَ  اءً مَ م دِ كتُ فَ سَ 
 داً غَ  مُ كُ نَّ إِ  ارِ النَ وا بِ رُ أبشِ فَ  لَ أَ 
 يخِ ى أَ مَ ي عَ اتِ يَ ي حَ ي فِ بكِ ي لَ نِّ ا ِ وَ 
 فٍ فكَ كَ مُ  ل  يَ ستَ مُ  يرٍ زِ غَ  معٍ دَ بِ 

 

 دُ قَّ وَ تَ ا يَ ىَ ر  حَ  اراً نَ  ونَ جزَ تُ سَ   
 دُ مَّ حَ مُ  مّ ثُ  رآنُ ا القُ يَ مَ رَّ حَ وَ 
 وادُ مَّ خَ تَ  يناً قِ يَ  اً قّ حَ  رٍ قَ ي سَ فِ لَ 
 دُ ولَ يُ سَ  يّ بِ النَ  عدَ ن بَ مَ  يرِ ى خَ مَ عَ 
 دُ جمِ يَ  يَس لَ  باً ائِ ي ذَ نِّ مِ  دِّ ى الخَ مَ عَ 
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 اىَ ادَ يَ جَ  ربٍ حَ  انُ رسَ فُ  متْ مَ حَ  لَ فَ 
 بٍ ارِ شَ لِ  احُ رَ القُ  اءُ المَ  بَ ذُ عَ  لَ وَ 
 ميُ مَّ ظَ َأ اً يّ مِ اشِ ىَ  وماً يَ  نَّ إِ  لَ أَ 
 ةٌ يدَ رِ ا طَ ايَ بَ السَ وَ  يدٍ زِ يَ  ومِ يَ كَ 
 ايَ وقَ فَ  يسِ العِ بِ  اءُ دَ يالبَ  تْ صَّ د غَ قَ وَ 
 

 مِ دىَ أَ وَ  يتٍ مَ ن كُ م مِ رىُ زُ م تَ ا لَ ذَ إِ   
 مِ يَّ أُ  يرُ غَ  ةٌ يَّ انِ روَ مَ  رضِ ي الَ فِ وَ 
 مِ جثَ مَ  لِّ ن كُ عَ  امِ اليَ  اَش رَ فَ  يرُ طِ يُ 
 مِ مثَ ثَ عَ  طِ لَ المُ  ارِ وَّ مَ  لِّ ى كُ مَ عَ 
 73مِ رَّ كَ المُ  يِّ بِ النَ  اءِ بنَ أَ  مُ ائِ رَ كَ 
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َبا َوَودَّعتُ  َصَحوتُ   َوالَغَواِنَيا الصِّ
 الُيَدى ِإَلى َيدُعو َقامَ  ِإذ َلوُ  َوُقوُلوا

 

 الُمَناِدَيا َأِجيُبوا َلصَحاِبي َوُقمتُ   
 َداِعَيا َلبَّيكَ  الد َعا لبَّيكَ  َوَقبلَ 

 

 َوَواِلداً  َجّداً  الَناسِ  َخيرَ  َوانعَ  َألَ 
 َخَصاَصةٍ  ُذو ُمْرملٌ  ُحَسيناً  ِلَيبكِ 

 َدِريئةً  ِلمِرَماحِ  ُحَسينٌ  َفأضَحى
 َشِيدُتوُ  ُكنتُ  َذاكَ  ِإذ َفَيا َليتَِني

 َوالت َقى الَمجدَ  ُضمِّنَ  َقبراً  اللُ  َسَقى
ًً  َوَضمَّت تَتاىَ  ُأمَّةً  َفَيا  َسَفاَىًة

 َناِعَيا ُكنتَ  ِإنْ  الدِّينِ  َلىلِ  ُحَسيناً   
 الَمَواِلَيا َتَشكَّى َوأيَتامٌ  َعِديمٌ 

 ثَاِوَيا الَطفِّ  َلَدى َمسُموباً  َوُغوِدرَ 
 اَلَعاِدَيا الَشاِنِئينَ  َعنوُ  َفَضاَربتُ 
 الَغَواِدَيا الَغَمامَ  الَطفِّ  ِبَغرِبّيةِ 
 78الُمَتَعاِلَيا الَواِحدَ  اَفَأرُضو  َأِنيُبوا
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