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امللخ�س
بني  العالقة  طبيعة  عن  نتحّدث  قطًعا  وسياقاته  الدب  عن  نتحّدث  حينم 
استيعاهبا  وبني  النصوص  ف  املتكّلمة  والكاتب(  املبدعة)الشاعر،  الذات  حيوية 
والطبيعة  تنسجم  خاّصة  قيمة  الديب  املسح  يستمد  وعليه  الديب،  لتعبريها 
ر(، والعالقة بينهم هي اخليط الناسج للنّص  ر، وامُلتأثِّ الفنّية واجلملية لثنائية)امُلَؤثِّ

اإلبداعي. 

من هنا نسّلط الضوء عل املشهد الديب الكربالئّي ومتّثالته ف تقنيات خطاب 
الذات الدبية الكربالئية، وتأيت أمهية البحث املوسوم ب��)أرسة »أبو احلب« وأثرها 
ا  ًي ف املشهد الديب الكربالئي(، من متّيز هذه الرسة باملسار الديب، بل هي البرز أدب
الشعر  نظمت  أرسة  بوصفها  تفّردها  حيث  من  الكربالئية  الرس  مستوى  عل 
وألقت اخلطب عل املستوى الفردي واجلمعي، فقّدمت أروع الكالم وأعذبه، بل 
د ذلك الكالم من الشعر إىل يومنا هذا عل املنرب احلسيني، فلهم يرجع البيت  ُخلِّ

املشهور، الذي هو من إنشاد كبري الرسة، وصاحب االسم الشهري)أبو احلب(:

ي��س��ت��ق��ْم مل  حم���م���ٍد  دي�����ن  ك�����ان  خ��ذي��ن��يإن  س����ي����وف  ي����ا  ب���ق���ت���يل  إاّل 

وأدبيات  لألرسة  ترمجت  التي  الكتب  ف  ُذكر  ما  حسب  ميّس  استقراء  وبعد 
اخلطاب احلسيني، ومعامجه وموسوعاته، تبنّي أّن شخصيتني من هذه الرسة مها 
أبو  حمسن  ومها)الشيخ  الكربالئّي  التاريخ  امتداد  عل  اللقب  هذا  خّلدا  اللذان 
الرسة  فنالت  بالصغري(  امللّقب  احلب  أبو  حمسن  والشيخ  بالكبري،  امللقب  احلب 
تلك املنزلة الرفيعة التي ُعِرفت هبا، فاملرجعيات التارخيية لنسب الرسة وحسبها، 
تشري إىل أهّنا ُعِرفت سابًقا بتعاطيها الشعر وإنشادِه؛ فهي ترجع إىِل بني كعب، 
ا أّن ثقافة تلك القبيلة حتمل متثياًل للشعر منذ اجلاهلية، بوصف  واملعروف تارخيًي
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عن  فضاًل  وفخرها،  نفسها  عن  ما  صورة  للجمعة  تعطي  ثيمة  آنذاك،  الشعر 
صنع معادل يتمّثل باهلوية الثقافية هلذه القبيلة، وعليه كان نظم الشعر هو قطب 

الرحى عند هذه الرسة الكربالئية، فضاًل عن اخلطابة. 

املرسلني  سيد  عل  والسالم  والصالة  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمد  أن  دعوانا  وأخر 
وخاتم النبيني حممد المني وعل آله الطهار امليامني، وصحبه املنتجبني.

الكربالئي، شعراء كربالء،  األدبي  المشهد  الحب(،  أُسرة)أبو  المفتاحية:  الكلمات 

محسن أبو الحب.
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Abstract
When talking about literature and its routes، the relation is so clear be-

tween vividness of the creative self/identity(poet، writer) represented in lit-

erary texts and his/her grasp of the literary manifestation. Thus، the literary 

scene receives its value that suites the aesthetic and artistic nature of)actors-

acted upon) duality، leading to the creativity of texts. 

This present research addresses the the literary scene in Karbala، rep-

resented through the literary discourse tools of the Karbala'i self/identity. 

This family is the most distinctive one in Karbala، being known for po-

etry، oratory، and speeches of the best that can still be remembered in the 

remembrance ceremonies for the martyrdom of Imam Hussein(A.S). A very 

famous line of poetry، versed by the head of the family ‹Senior Muhsin Abu 

Al-Hab'، is always uttered with grief، lamentation، and sorrow - meaning: If 

the religion of(the Prophet) Mohammad would never be straight unless by 

killing me، thereafter، you، the swords of killing، take me to thee. 

Through reviewing the related literature about the biography of the fam-

ily members and the Husseini mourning، it is noticed that two members 

are well remembered in this regard in the history of the family: the ‹Sen-

ior Muhsin Abu Al-Hab; and the ‹Junior Muhsin Abu Al-Hab'. This family 

originates back to the tribe of ‹Ka'ab'، a well Arabic tribe known for poetry 

and oratory even in pre-Islamic times، where both arts were regarded as 

cultural icons for the group and the tribe as a whole.

Key words: Abu Al-Hab Family، Karbala Literary Scene، Poets of Kar-

bala, Muhsin Abu Al-Hab.
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املقّدمة
إليها  يتوّجه  علمّية  ِقبلة  كانت  إذ  والدبية  العلمّية  بحركتها  كربالء  ُعِرفت 
والفقهاء،  الشعراء  ب���»اجتمع  فازدهرت  الزائرين  عن  فضاًل  والدب��اء  العلمء 
واملحّدثني الشيعة، ومن ينقل الحاديث، حتى أضحت يوًما كسوق عكاظ، مركًزا 
لقراءة الشعار البليغة، وذلك ف القرن الثاين والثالث وبالتدريج«)1(، ومنذ القرن 
عرشات  فيها  خترج  فكرّية  تزال»مدرسة  وما  كربالء  مدينة  كانت  اهلجري  السابع 
فتوّقدت  واجتاهاته،  أغراضه  بكّل  وأملوا  الشعر  أساليب  ف  برعوا  الذي  الشعراء 
العلم  فيها  فازدهر  النظري،  منقطع  استحساًنا  قصائدهم  وأح��رزت  أفكارهم 
والدب«)2(، ووصواًل إىل أواسط القرن الثاين عرش نبغ فيها العاّلمة السّيد نرص اهلل 
الفائزي احلائري مدرس الطف، وبعض تالمذته ومعارصيه أمثال السّيد حسن مري 
رشيد الرضوي)3(، إذ صارت كربالء حمّط رحال العلم والعلمء عند إطاللة أواخر 
القرن الثاين عرش، إذ كانت مرحلة نضج احلركة العلمية ف هذه املدينة املقّدسة، 
وقد جتّل هذا النضج والتعمق ف مدرسة الستاذ الوحيد البهبهاين والسّيد حممد 
مهدي بحر العلوم والشيخ يوسف البحراين وأرضاهبم)4(، واستمّر ذلك النضج 
للحركات العلمية الكربالئية حتى القرن الثالث عرش اهلجري الذي ظهرت فيه 
املنتديات الدبية)5(، إذ برزت ف»كربالء أرس أدبية نبغ فيها بعض الدباء والشعراء 
الذين احتّلوا مكانة مرموقة ف الوساط الدبية، وهلم شعر ف كثري من املناسبات 
االجتمعية والدينية، وتركوا دواوين ما يزال القسم الكرب منها خمطوًطا ف خزائن 
والعلمء،  العلم  قبلة  منها  جعل  ممّا  منها«)6(،  قسم  وطبع  اخلاصة  كربالء  كتب 
وأّدى هذا – عل مدى تاريخ كربالء احلضاري- إىل ظهور الرس العلمية والدبية 
بقي أفرادها هبذه املدينة جياًل بعد جيل يتناقلون منهم الرتاث الفكري والعطاء 
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العلمي وحافظوا عل طابعهم الرسي والديّب لآلباء والجداد)7(، واشتهر لفيف 
من ذوي املواهب من أرس كربالء بدًءا من أرسة آل طعمة أقدم أرسة علوية نزحت 
القرن  النقيب ف  الثالث للهجرة، وأرسة  القرن  إىل كربالء وقطنتها منذ منتصف 
»وأرسة  للهجرة،  عرش  الثاين  القرن  أوائل  ف  الفتوين«  »وأرسة  للهجرة،  اخلامس 
البحراين« منذ مطلع القرن الثاين عرش للهجرة، »وأرسة آل عصفور« التي قطنت 
كربالء ف القرن الثاين عرش للهجرة، »وأرسة الشهرستاين« ف أواسط القرن الثاين 
عرش، »وأرسة الطباطبائي« وهي أرسة علمية استوطنت كربالء وكان أبرز أعالمها 
الثاين عرش للهجرة،  السّيد عيل بن حممد بن عيل الطباطبائي احلائري ف القرن 
وأرسة آل سلطان التي نزحت من احللة إىل كربالء ف القرن الثاين عرش للهجرة، 
القرن  ف  حسينيون  سادة  وهم  الشهرستاين«  املرعيش  »وأرسة  القزويني«،  »وأرسة 
الثاين عرش للهجرة، »وأرسة  القرن  الثاين عرش للهجرة، وأرسة آل زيني ف أواخر 
الشيخ خلف«، »وأرسة احلكيم« ف القرن الثاين عرش للهجرة، »وأرسة آل صالح« 
التي هي  أبو احلب«  الثاين عرش للهجرة)8(، ثم بعدها »أرسة آل  القرن  ف أواخر 

موضوع الدراسة. 

نظًرا  اإلسالمي؛  التاريخ  ف  كبرية  علمية  أمهّية  املدينة  تلك  احتّلت  وعليه 
لوجود العتبات املقدسة فيها؛ من حيث إّن املدينة قد مّرت بمأساة واقعة الطف 
فأصبحت مصدر إهلام الكثريين)9(، فضاًل عن ذلك فهي تستقطب -بم متتلكه من 
معاِن روحية سامية وقيم أخالقية- اجلموع الزاحفة نحوها؛ هبدف الزيارة والتربّك 
بجوار قرب اإلمام احلسني، والسعي للتزّود العلمّي والديّب أو االثنني مًعا)10(. 

الرسة  فهذه  احلب«  أبو  »أرسة  الديب-  والتزّود  -اجلوار  مًعا  االثنني  مجع  وممّن 
وغريها من الرس الكربالئية، قد برز هلم»عل املسح الديب ف كربالء طيلة القرون 
اخلوايل طائفة من الشعراء املجيدين أضافوا معاين جديدة إىل الشعر العريب فيها 
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دالالت واضحة عل اجلّد واإلبداع فمنهم من اكتسب شهرة واسعة داخل العراق 
وخارجه وبّز اآلخرين بإنتاجه وشواهده الشعرّية«)11(. 

وعندما نتصفح تلك املتون الشعرية، نقرأ هلم الكثري من القصائد الوجدانية 
اجلانب  وهو  املتون  تلك  عل  الطاغي  اجلانب  عن  فضاًل  والوطنية،  والسياسية 
الرثائي، وهنا يؤكد سلمن هادي آل طعمة، قائاًل: »وأهم ما يلفت النظر ف شعر 
وأدب  غريه...  من  أكثر  أدهبم  عل  الرثائي  الطابع  تغليب  كربالء  شعراء  معظم 
الرثاء كم هو معروف فّن قائم بذاته وهو كسائر الفنون الشعرية ميلء بالعواطف 
الزاخرة«)12(، والسّيم مأساة اإلمام احلسني وأهل بيته، وال شّك أّن ذلك يعزى 
إىل العامل االجتمعي وللبيئة التي نشأ الشاعر وترعرع فيها، فضاًل عن عقيدتِه 

 .بمظلومية اإلمام احلسني وأهل بيته

الوقوف عل  بّد من  أبو احلب ال  البدء باحلديث عن الثر الديب لرسة  وقبل 
تاريخ هذه الرسة العريقة واإلشارة إىل رجاالتا ومواقفهم التارخيية، وهذا ما يتطّلبه 

عنوان البحث؛ لّنه يتحّدث عن هذه الرسة وأثرها الديب. 
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التمهيد
آل أبو احلب: النسب واألصول التارخيية

باحلسب  كالب  بني  قبيلة  إىل  جذورها  ف  أص��اًل  احل��ب«  »أب��و  أرسة  ترجع 
والنسب، املنتهني إىل كعب بن لؤي بن عامر بن صعصعة من العدنانية، وذكر 
القلقشندي ذلك بقوله: »بنو كعب بطن من عامر بن صعصعة وإىل بني كعب 
هذا العدد والعدة«)13(، فهي ُتنسب إىل قبيلة)آل خثعم( التي كانت تقطن منطقة 

احلويزة)14(.

وهي أرسة علمية، وأدبية معروفة ف كربالء، اشتهر أفرادها بالفضل، والدب، 
الثاين عرش للهجرة)15(، وحتديًدا ف  القرن  وبنظم الشعر، إذ استوطنت كربالء ف 
أواخر هذا القرن املذكور عندما نزح الشقيقان)حسن وحسني( من منطقة احلويزة 
إىل كربالء؛بغية املجاورة ملرقد اإلمام احلسني، ولكّل من الشقيَقني أوالد ذكور 
الرصح  بناء  ف  أَسهمت  التي  الرسة  هذه  منهم  تكّونت  قد  ُكثر  وأحفاد  وأناث 
من  الرسة»وجه  هذه  فإّن  ثّم  ومن  املقّدسة)16(،  كربالء  مدينة  ف  والديّب  العلمّي 
وجوه املجتمع الكربالئي، شاركت ف جوانب النشاط االجتمعي والثقاف والديني 

ًزا عل مسح احلياة الدبية«)17(.  عن طريق املنرب احلسينّي، ولعبت دوًرا متمّي

أّما لقب الرسة »أبو احلب« الذي اشتهر به مجيع أفرادها، فاخُتِلَف ف سبب 
السعال  بداء  هلم  الكبري  اجلد  ابتالء  سبب  إىل  يرجعه  من  فمنهم  به،  تسميتها 
وضيق الصدر، ومن ثم وصف له الطباء حًبا هيّون عليه أمل املرض، فكان حيمله 
معه ويعطي منه من كان مبتل بذلك الداء، وتباًعا لذلك جاء هذا اللقب، وهذا 
يرى  حني  ف  احل��ب)18(،  أبو  جليل  الدكتور  وهو  الرسة  أفراد  أحد  قول  حّد  عل 
آخرون وجًها آخر وهو حممول عل الظّن وليس قطًعا»عل أّن بعض أسالف هذا 
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نوع  ببيع  أو خمتًصا  احلبوب  إىل كربالء- من جتار  النزوح  – قبل  كان  ربم  البيت 
معنّي منها ممّا أّدى ذلك إىل اكتسابه هذا اللقب الذي بقي عنواًنا ثابًتا له ولذريته 

حتى اليوم«)19(.

الكبري حمسن  الديب  أفراد هذه الرسة هو  ب��)أبو احلب( من  ب  ُلقِّ وأّول من 
عل  كربالء  مدينة  ف  اللقب  هذا  أُطِلق  ثم  ومن  احل��ب)20(،  أبو  حممد  احلاج  ابن 
َتني كبريتني ف مؤّسسة املنرب احلسينّي، مها اجلّد واحلفيد املعروفان ب�)حمسن  شخصيَّ
أبو احلب( اللذان حيمالن االسم واللقب أنفسهم ويتمّيزان برباعتهم وشهرتم ف 
الدب، وتتخللهم شخصية ثالثة وهي اإلبن والب هلم، هو الشيخ حممد حسن 

أبو احلب، الذي هو أيًضا من أكابر خطباء املنرب احلسينّي)21(. 

وعندما نقف عند بيت »آل أبو احلب« نكون ب�»إزاء اهل�االت الدبية واملستويات 
أسًسا  وكانت  فيه،  أكلها  وآتت  وارتكزت  ونمت  نبتت  التي  الرفيعة  الفكرية 
وهم  أنجبهم  الذين  اخلالدين  الفكر  رجال  لنبوغ  فطرية  مقومات  بل  طبيعية، 
أمثال الشيخ حمسن الكبري...«)22(، إذ برز من أفراد الرسة رهط من العلمء، والدباء، 
املنطق)23(.  وبالغة  اللسان  بفصاحة  عرفوا  الذين  املطبوعني  والشعراء  واخلطباء، 
ومن العالم الدبية ف أرسة »أبو احلب« الذين ولدوا ونشؤوا ودفنوا ف كربالء وال 
احلب  أبو  حمسن  الشيخ  منهم   العّباس وأخيه  احلسني  اإلمام  مرقدي  ف  سّيم 
اجلد الكرب لألرسة)ت: 1305 ه���( ُدفِن ف الرواق الغريب للحرم احلسينّي وأعقبُه 
الشيخ  ابن  أبو احلب)ت: 1357 ه��(، والشيخ حمسن  الشيخ حممد حسن  ولده 
الفضل  أيب  روضة  ف  له  خاصة  مقربة  ف  وُدفِ��َن  حمسن  الشيخ  ابن  حسن  حممد 
ُدفَِن ف مقربة  الشيخ حمسن  ابن  أبو احلب  الدين  العّباس)24( والدكتور ضياء 

 .)25(تقع ف اجلهة الشملية من صحن أيب الفضل العّباس
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األعالم األدبية لـــ)أسرة أبو احلب(: 
1- الشيخ حمسن ابن احلاج حممد احلويزي، رأس اهلرم لرسة أبو احلب املّلقب ب��)أبو 
املولود ف كربالء سنة)1235ه��، وقيل 1245ه�، وقيل: ولد سنة  الكبري(،  احلب 
1244ه��/ 1819 م(، واملتوف)1305 ه�/ 1887 م(، وكان له من الذرية سبعة أوالد، 
مارس ثالثة منهم جانب اخلطابة، وهم الشيخ حممد عيل أبو احلب والشيخ حممد 

حسني والشيخ حممد حسن املتوف)1357 ه��/ 1937 م(.
2- الشيخ حمسن ابن الشيخ حممد حسن ابن الشيخ حمسن املولود سنة)1305ه��( 
الصغري(  احلب  ب��)أبو  واملّلقب  1949م(،  1368ه��/  وقيل  واملتوف)1369ه��(، 

فهو حيمل االسم واللقب للجد الكبري.
3- الشيخ عباس ابن الشيخ حسن أبو احلب املولود)1303ه��( واملتوف)1396ه��/ 

1976م(، كان بارًعا حافًظا للرواية واحلديث. 
احلب  أبو  حسن  حممد  بن  حمسن  الشيخ  ابن  احلب  أبو  الدين  ضياء  الدكتور   -4

املولود سنة)1332ه�( واملتوف)1402ه��/ 1981 م(. 
5- الدكتور جليل بن كريم ابن جواد بن الشيخ حمسن بن احلاج حممد أبو احلب كان 

أديًبا فاضال)26(.
6- الشيخ حممد عيل أبو احلب املولود سنة)1889م، وقيل 1890م( واملتوف)1939م( 
بطولًيا  دوًرا  لعب  امليل،  وأمني صندوق  العرشين،  ثورة  بارًزا ف  ا  كان»وجًها وطنًي
نادًرا ف خطاباته اهلادفة الرائعة، وله صوت مؤثر ف احلياة السياسية وتوجيه الرأي 

العام«)27(. 
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املبحث االأول
أثر أسرة أبو احلب يف املشهد الشعري

منهم  برز  إذ  الشعرية،  مدوناتم  ف  احلب  أبو  آل  أعالم  املبحث  هذا  يتناول 
اخلطابة،  جانب  والسّيم  والنثري  الشعري  املستويني  عل  شهرة  نالوا  أدباء  رجاٌل 
وهذا  واخلطابة(،  الفنَّني)الشعر  هذين  منهم  الشخصّيات  بعض  امتلكت  فقد 
ما متّثل عند اجلّد الكبري لألرسة)الشيخ حمسن بن حممد الكعبي احلائري()28(، ، 
فهو خطيب بارع وشاعر واسع اآلفاق، وقد أكّد ذلك جواد شرب ف ترمجته قائاًل: 
»تدرّج عل نظم الشعر وحمافل الدب ونداوت العلم، والسّيم جمالس أيب الشهداء 
الشعر فلقد جاء ف  الوسائل لنرش الدب وقرض  أقوى  مدارس سيارة وهي من 
يوم احلسني من الشعر واخلطب ما يتعّذر عل الدباء واملعنيني بالدب مجعه أو 
اإلحاطة به، وشاعرنا الشيخ حمسن نظم فأجاد وأكثر من النواح والبكاء عل سيد 
الدباء وجمالس  زالت  ما  ا  الطف تصويًرا شعريًّ بطولة شهداء  الشهداء وصّور 

العلمء ترتشفه وتستعيده وتتذوقه«)29(. 

ًزا ف مدونة الشعر، وذلك احلضور ممتّد  وإن ل��)أبو احلب الكبري( حضوًرا متمّي
عل أغراض متعددة من أغراض الشعر العريب، ولكن حقيقة المر كم اتضح لنا ف 
ترمجته، أّن لذلك الشاعر بشاعريته وثقافته حضوًرا ممتًدا ليس عل مساحة الشعر 
فحسب، أو عل مستوى كربالء، بل عل امتداد الدب، وال سّيم أّنه صاحب القول 

املشهور ف قصيدة له ف رثاء اإلمام احلسني، وهي من روائع قصائده)30(: 

ي��س��ت��ق��ْم مل  حم���م���ٍد  دي�����ن  ك�����ان  خ��ذي��ن��يإن  س����ي����وف  ي����ا  ب���ق���ت���يل  إاّل 

وممّا جاء ف الرتاث القديم رّبم بيت واحد خيّلد صاحبه إىل مقام أسمى وأرفع 
من قصيدة كاملة وهذا ما وجدناه مع صاحب هذا البيت، إذ خّلد صاحبه منذ 
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منابر  عل  به  تصدح  احلسينية  الصوات  زالت  ما  هذا،  يومنا  وإىل  العهد  ذلك 
العزاء آلل الرسول، وهنا قال صاحب »معجم اخلطباء« ف عرضه هلذا البيت 
الشعر،  من  البيت  هذا  حيفظ  ال  الناس  عاّمة  من  أحًدا  أّن  أتصّور  »ال  الشعري: 
فضاًل عن اخلطباء لقد أصبح هذا البيت شعاًرا طاملا رددته حناجر اخلطباء عل 
املنابر، وصدحت به أصواتم ف املجالس، ورّب بيت يمّثل ديواًنا كاماًل فيم حيمله 
من معنى، وفيم حيظى به من تداول وذيوع وانتشار«)31(، فهو يعد ف الرعيل الول 
من شعراء العراق، بل من شعراء كربالء ف ذلك العهد، وذكره العاّلمة الشيخ أغا 
بزرك الطهراين فقال: »وبقي من آثاره ديوان أكثره من املراثي يقرب من ألفي بيت 

رأيته عند حفيده«)32(.

وله من املنظوم ديوان شعر كبري يضّم بني دفتيه نمذج طيبة من الشعر الرائق 
 ،)33(ورثاءهم البيت  أهل  مدح  أكثره  ف  يتناول  بيت(،  آالف  بلغ)ثالثة  الذي 
إذ جاءت  رثاء احلسني«)34(،  كّله ف  يكون  يكاد  الدينية.  الناحية  بل»تغلب عليه 
للشعر  ومالزمته  الدب  جمالس  عل  عند»مرابطته  وتوّقدت  الشعرية  قرحيته 
والشعراء ف كربالء حتى أصبح من أعياهنا وأركاهنا أدًبا وشعًرا ومكانة، وله ديوان 

مطبوع باسم احلائريات«)35(.

وف سياق املواقف التي وقف عندها َمن ترجم له من مؤرخي الدب، يأيت ما 
ذكره العاّلمة الشيخ)حممد حرز الدين( بقوله: »كان فاضاًل أديًبا بحاثة ثقة جلياًل... 
إنه القّوة الواسعة ف الرثاء والوعظ، وكان راثًيا آلل الرسول، وشاعًرا جميًدا، يعّد 
الوسطى، ومجعوا شعره  الطبقة  العايل وجمموع شعره من  الوزن  نظمه من  بعض 
أدًبا  منه  أبلغ  وال  لساًنا  منه  أفصح  أر  فلم  قراءته  جملس  حرضت  ديواًنا،  فصار 
واصًفا  جده  عن  حديثه  ف  احلب(  أبو  الدين  حفيده)ضياء  قال  كم  وشعًرا«)36(، 
شخصيته الدبية»كان ذرب اللسان والشاعر املصلت ف سفراء أقطار العروبة. كان 
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يقابل القادة والكبار والعلمء والشعراء وكان حمل حفاوتم به واالرتباط معه باملودة 
والصداقة الكيدة واإلعجاب بحالوة لفظه ولطافه معرشه، وسحر بيانه«)37(، وف 
اإلطار نفسه أَشاد به الشيخ حممد السموي، قائاًل: »وكان شاعًرا ينظم ف الطبقة 
الوسطى ورأيت له ف كربالء ديواًنا كبريًا كله ف الئمة«)38(، ومن قصيدة له ف 

ديوانه يقول فيها)39(

)من البحر الكامل(

إهّن����ا أمح������َد  آل  ط���ري���ق���َة  إي��ض��اح��ه��اواس����ل����ك  ال���س���ا  ربُّ  م���ت���ك���ّف���ٌل 

ل��ي��ل��ة يف  اهل������دى  س��ال��ك��ه��ا  خي����ط  صباحهامل  ال��ن��اظ��ري��ن  ع��ي��ون  أن��س��ت 

ض��وئ��ه��ا م����ن  مل���ح���ٌة  آلدم  ف���ج���ال هب����ا ع�����ش�����واءه وأراح����ه����االح�����ت 

ك���ف���ي���ت س��ف��ي��ن��ترُ��ه هب����ا م���اّلَح���ه���اوأص������اب ن�����وٌح م���ن س��ن��اه��ا مل��ع��ًة

أس��ق��ت��ه م���ن أص��ف��ى امل������وارد راح��ه��اوهب����ا اخل��ل��ي��لرُ دع����ى خ��ل��ي��اًل ب��ع��دم��ا

ليلة ض��ي��اه��ا  ع���م���راٍن  اب����ن  وش��اَح��ه��اورأى  االص��ط��ف��اِء  أي���دي  فكسته 

س��ّي��اح��ه��اوهب�����ا غ�����دا ق���ل���برُ امل���س���ي���ِح م��ت��ّي��ا ي�����زل  ومل  ه�����ام  ف����ل����ذاك 

ت��ب��دي ال��ع��وي��ل غ���دّوه���ا ورواح���ه���ام�����ا ب����اهل����ا م����ق����روح����ة أج���ف���اهن���ا

غ���درِه ك��ل��ك��َل  ال���ده���ررُ  عليها  ح���ت���ى أب������اد رساَح����ه����ا وم���راَح���ه���األ��ق��ى 

مج��اَح��ه��ام���ا ط���أط���أْت ي��وم��ا ل��ض��ي��ٍم رأَس��ه��ا اهل��������وانرُ  م���ل���ك  وال  ك����ال 

واس��ت��أص��ل��ت أت���راح���ه���ا أف��راح��ه��اس��ل��ب��ت ب���واع���ي���ة احل���س���ني هب���اءه���ا

صحاحهاص��ح��ت وأم��رض��ه��ا ال���زم���ان ف��ا ت��رى ال���زم���ان  يف  م���راض���ا  إاّل 

ب��ال��ط��ف��وف ع��ص��اب��ة ن���اش���د يل  ل�����وح ال���س���ا م���س���تف���د أل���واح���ه���ام���ن 

ال��ع��ال ن��ي��ل  إىل  رك���ب���ت  م��ث��ل��ه��ا  أع�����اره�����ا وت���������زودت أرواح����ه����ام���ن 

مج��ي��ع��ه��ا احل�������امرُ  أف���ن���ى  إذا  أل��ق��ى ع���ى وج����ه ال���ث���رى أش��ب��اح��ه��اح���ت���ى 

ه��ا ال���س���اَء وأرَض��ه��ا مباحهال��ي��ك��ون ش��اه��درُ ه��ن��اك  وق��ض��ت  قضت  ق��د  إن 

اجتاحهاك���ان���ت ودي���ع���ة أمح����د ب���ني ال����ورى ب��ال��ط��ف��وف  ه��ن��ٍد  اب���ن  ك��ي��ف 
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وإمجااًل فإّن الشاعر ابن بيئته يمّثلها ومن ثم فهو لسان حاهلا، هذا ما اعتادت 
مدينة  من  الشاعر  كان  إذا  فكيف  الدب،  خيمة  حتت  الشعرية  النساق  عليه 
كربالء، والسّيم تلك املدينة التي شهدت مأساة أبطال قتلوا عل أرضها، وحضنت 
أجسادهم، فهو وثيق الصلة بم يتمّثله شعره عن ذلك البيت احلسيني خاصة، 
بل هو ارتباط خمتلف ال يشبهه أيُّ ارتباط بني الشاعر واملكان، واحلّب والوالء الذي 

)40(حتمله الذات الشاعرة، إذ يقول ف إحدى قصائده الالمية ف اإلمام احلسني

)من اخلفيف(

وإال دارا  ل���ل���ح���زن  ع��ض��االف����اخت����ذه����ا  داء  ك��ف��ي��ت  ال  ف����ارحت����ل 

ال���ل���ه���و ش����ع����ارا ول����ّق����ب����وه ك���االم����ن ع����ذي����ري م����ن م���ع���رش خت����ذوا

م��ث��ل م���ن ل��ل��ص��الة ق���ام���وا ك��س��اىلس���م���ع���وا ن���اع���ي احل���س���ني ف��ق��ام��وا

زدين ع���دم���ت���ك  ال  احل�������زن  واش���ت���ع���االأهّي�������ا  م���ص���اب���ه  يف  ح����رق����ة 

ت���ش���ت���ك���ي ع���ي���ن���ه ال����ب����ك����اء م���الالل��س��ت م�����ّم��ن ت�����راه ي���وًم���ا ج���زوًع���ا

ع��ظ��ام��ي ط���ح���ن���ت  ل����و  واهلل  واخت�����ذت ال��ع��م��ى ل��ع��ي��ن��ي اك��ت��ح��االأن������ا 

ش��ف��ائ��ي إاّل  ف���ل���ي���س  ك����ف����اين  ه���������ّزة جت����ف����ل ال�����ع�����دا إج����ف����االم����ا 

ش���ّب���ت ه�����ي  إذا  هل�����ا  ن�����اره�����ا واس�����ت�����زّل�����ت األب����ط����االح�����ّرك�����اين 

احل��رش إىل  ب��احل��س��ني  ال���ده���ر  ع����ل����ي����ن����ا رشاره��������������ا ي�����ت�����واىلف��ت��ك��ة 

وريب ال  م���ث���ل���ه���ا  ده������ر  ي�����ا  إهّن�������ا ال����ع����ث����رة ال����ت����ي ل����ن ت��ق��االل�����ك 

ت���ت���الالس��ي��م ف��ي��ه��ا ع��ق��د ال���ك���ال ان��ف��ص��ام��ا ال�����ث�����رى  يف  آلل����ي����ه  ذي 

ان��س��ف��اك��ا ال���ن���ب���ي  دم  ف��ي��ه��ا  ح���الالس���ي���م  رآه  ذا  م����ن  ش���ع���ري  ل���ي���ت 

ال�����س�����ا ع����������ّزة وأع����������ى ج����الالن���ف���ر م����ن ب���ن���ي���ه أك�������رم م����ن حت��ت

املراثي  ص��وت  الكبري(  احل��ب  أب��و  أشعار)حمسن  ج��ّل  عل  غلب  هنا  وم��ن 
للحسني وآله، إذ»ولج باب الرثاء أكثر من غريه، وصّور ف هذا الباب مأساة 
عرصات  ف   عيل بن  احلسني  اإلمام  لواءها  رفع  التي  والثورة  الدامية،  كربالء 
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الطفوف وصًفا دقيًقا يستويل عل اللباب ويملك مشاعر النفوس«)41(، بل كان 
الشاعر  لشخصية  مكّملة  خصيصة  البيت  آل  رثاء  ف  الشعر  من  اإلغداق  هذا 
ُعرف  البيت كم  أهل  والتباكي عل  الرثاء  أكثر ف  أّنه  قيل: »غري  إذ  وملكانته، 
بشاعر املأساة، فقد أوقف شاعرّيته عل تصوير معركة الطف تصويًرا رائًعا، ورهن 
نفسه عل أن يكون القيثارة اخلالدة لكي يرّنم وقائع البطولة والبسالة التي كشفت 
عنها أرض الدماء الزاكية، فقصائده ف رثاء اإلمام احلسني كثرية، وهي التي خّلدت 
ذكره، ومل ُتنشد ف املحافل احلسينية إاّل وأثارت اخلواطر واستمطرت الدموع، ولقد 

احتذى حذوه كّل من جاء بعده«)42(.

من  له  نقشت  إذ  لإلمام،  الرشيف  احلرم  مقام  ف  واحلّب  الوالء  ذلك  وُكتب 
قصائده العصمء عل القاشاين بخّط فاريس بديع، منها)43(:

من)البحر البسيط(

اجل��ل��ل احل�������ادث  ذا  م����ا  أك�����رب  واجل��ب��لاهلل  األرض  س��ه��ل  ت���زل���زل  ل��ق��د 

ك����أهّن����ا ش���ع���ل ق����د م����ّده����ا ش��ع��لم��ا ه���ذه ال���زف���رات ال��ص��اع��دات أس��ى

فجأت ق��د  احل���رش  ص���ور  نفخة  ثملك���أّن  وال  مخ��ر  وال  س��ك��رى  ف��ال��ن��اس 

حفظوا ع��ه��ده  ك��ان��وا  اهلل  راق��ب��وا  ول���و أط���اع���وه ك���ان���وا أم����ره ام��ت��ث��ل��وال��و 

وان��ك��رت البيت  أه��ل  قيامة  والعملق��ام��ت  ال��ع��ل��م  وف��ي��ه��ا  ال��ن��ج��اة  س��ف��ن 

ل���ك���ن ق���ل���ب���ا ح�������واه ح����زن����ه ج��ل��لج����ّل اإلل�����ه ف��ل��ي��س احل�����زن ب��ال��غ��ه

وم��ن امل��ع��اد  يف  يسلم  ف��ي��ه  ال��ت��ج��أ  عملم��ن  ل���ه  ي���رف���ع  ومل  ي���ن���دم  جي���ح���ده 

به إّن  ف��ي��ه  م���ا  واع���ت���رب  ع���ن���ده  دي���ن اإلل���ه ال���ذي ج���اءت ب��ه ال��رس��لق���ف 

األولم���ا ك����ان أع��ظ��م م���ا ت��أت��ي��ه م���ن سفه أش��ي��اخ��ه��ا  أو  ال���س���وء  أم���ّي���ة 

غ��ي��ب��ت��ه ب���ع���د  خ���ل���ف���وه  م�����ا  وصلواواهلل  من  وصل  أو  قطعوا  من  قطع  يف 

وص��ّي��ت��ه يف  ض���ّي���ع���وه  م����ا  ال���رج���لرسع������ان  حي���ف���ظ  ب��ن��ي��ه  يف  أه����ك����ذا 

اجل��ل��لأت���ل���ك زي���ن���ب م���س���ل���وب م��ق��ل��ده��ا ال�����ف�����ادح  ه�����ذا  أك�����رب  اهلل 
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ه��(،  سنة)1296  الكاشاين  ف  منها  بيًتا  وقيل)36(  منها،  بيًتا  ُكتب)24(  إذ 
بالزبرجد  حمّل  تاج  صورة  أسفل  ف  العصمء  الكبري«  احلب  »أبو  قصيدة  وتوجد 
والياقوت ف املرقد احلسيني الرشيف، ووضع كّل سطر منها ف إطار هنديس مجيل 
التحتاين من ذلك اإليوان)إيوان رأس  الفوقاين والعجز ف  ف قطعَتني، الصدر ف 

اإلمام احلسني ف الصحن()44(. 

احتوت  بينم  أبيات  ستة  عل  والشميل  اجلنويب  اجل��دار  من  كّل  وقد»احتوى 
الواجهة الرشقية عل اثني عرش بيًتا لُيشّكل مجيعها)24( بيًتا«)45(. 

واإلخوانيات(،  املناسبات  يسّمى)شعر  ما  عرضناه  الذي  الشعر  هذا  ومّثل 
انفعالية معينة تفرضها طبيعة احلال وظرفه، كم  الشعر بحالة  أكثر هذا  وتعّلق 
تعّلق بمناسبات حمفّزة من قبيل االبتهاج واملديح والرثاء، أو تنئة برتميم مراقد 

أهل البيت، فضاًل عن جميئه عل هيأة مقطعات شعرية)46(. 

واجلدير بالذكر أّن أغلب النصوص الشعرية التي نظمها كّل من الشيخ حمسن 
أبو احلب الكبري وحمسن الصغري ومن تبعهم من الحفاد كانت تصب ف غرض 

الرثاء؛ وهلذا فإّن أغلب شواهد البحث الشعرية كانت ف غرض الرثاء.

ومن الغراض الشعرية الخرى ما أنشده حمسن أبو احلب ف هجاء يزيد بن 
معاوية، إذ يقول)47(:

من البحر البسيط

م��ن��ت��ق��ال اهلل  خ��ل��ق  ب��أك��ف��ر  وهت�������واهس������اروا  هي������واه������ا  ج���ه���ن���م  إىل 

حكناهك���ف���ن���اه ب����ي����اًض����ا ق������ال ن��اس��ج��ه احل���ّي  ك��الب  م��وت��ى  شعر  م��ن 

إىل آخره من البيات التي نسج فيها أبياته اهلجائية للطاغية يزيد بن معاوية، 
القدح  من  السلوبية  والرتاكيب  اللفاظ  أقبح  مستعماًل  الشاعر  فيها  ويبدو 

والسخرية.
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عرض  ف  الصغري  احلفيد  شخصية  الكبري  اجلَ��د  شخصية  مع  ويتداخل 
أبو  لرسة  الديب  والوريث  املنربي،  الفن  أعالم  من  علًم  بوصفه  الشعري؛  اجلانب 
حمسن  بن  حسن  حممد  بن  حمسن  الشيخ  وهو  املقّدسة،  كربالء  مدينة  ف  احلب 
كربالء  خطيب  -1369ه����(  الصغري)1305ه�  احل��ب  بأبو  الشهري  حممد  بن 
والده  منهم:  أعالمها  عل  وحرض  كربالء  ف  ولد  جماهد)48(،  وأديب  وشاعرها، 
الشيخ حممد حسن، والسيد جواد اهلندي، والشيخ جعفر اهلر، والشيخ العيثان، 
البحراين  حممد  والسيد  الشهرستاين،  عيل  والسيد  الشريازي،  تقي  حممد  واملريزا 
ف  وشارك  جليلة  خدمات  وقّدم  والدباء  اخلطباء  وتربية  بتدريس  وقام  وغريهم، 
 ثورة العرشين، وله مواقف مشهودة إىل أن وافاه الجل ف كربالء حيث دفن فيها 
سنة)1369ه��()49(، ومن ثم فهو ُيعّد من املؤّسسني ملراسيم املنرب احلسيني، وقد 
ف  عالمة  ذلك  وكأن  احلب،  أبو  حمسن  اجلّد  فيه  توف  الذي  العام  نفس  ف  ولد 
سّد الفراغ الذي تركه اجلّد بعد وفاته ويأيت احلفيد ليكّمل ما بناه مؤّسس الرسة 
وافقت»والدة  إذ  السّيد حسن،  داخل  السّيد  الستاذ  إليه  أشار  ما  وكبريها، وهذا 
احلفيد املحسن الصغر عام وفاة اجلّد املحسن الكرب، وكأنم شاءت املقادير أن يسّد 
الفراغ ويمأل الشاعر ويعّوض اخلسارة، وحيتل املوقع ويتقّمص نفس الشخصّية 
تان وتطابقت اهلوّيتان والتحم  اسًم ولقًبا وخطابة وأدًبا حتى تداخلت الشخصّي
وشعره  كربالء  شعراء  مقدمة  ف  يعّد  وهو  املحسنان«)50(،  وانصهر  اخلطيبان 
السّيد  بتحقيق  املطبوع  ديوان شعره  يؤّكده  ما  مثااًل لشعر عرصه، وهذا  سيبقى 
سلمن هادي آل طعمة، ولقد نال حظوة لدى املسؤولني وغري املسؤولني، فهو ذو 

منزلة اجتمعية مرموقة)51(.

قائاًل:  للشاعر،  ترمجته  معرض  ف  شرب«  جواد  السّيد  »الستاذ  رأي  لنا  وينربي 
خطيبها  واعتربته  كربالء  واحتضنته  واسعة  شهرة  نال  حتى  باخلطابة  »وختّصص 
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الول، وشارك ف احلفل احلسيني الكبري الذي عقدته الشبيبة الكربالئية يوم 13 
من املحرم احلرام)1367ه��/ 1947م( لذكر استشهاد اإلمام احلسني ف الروضة 
حمسن  للشيخ  ترمجته  يركن  شرب«  جواد  »الستاذ  وكأن  املقّدسة...«)52(،  احلسينية 
الدين  أّن نجل الشيخ)ضياء  أبو احلب حتت فن اخلطابة أكثر منه ف الشعر، إال 
أبو احلب( يذكر ف مقدمة ديوان حمسن أبو احلب بتحقيق الستاذ سلمن هادي 
الفحل  كربالء  شاعر  احلب  أبو  حمسن  الشيخ  والدي  يكن  »مل  قائاًل:  طعمة،  آل 
البعض، بل كان مكثًرا، وله قصائد عصمء غّر  يعتقد  الشعر كم  إنتاج  مقالًّ ف 
كان  الحوال... وكذلك  املناسبات وكّل  كاّفة  ارجتااًل ف  ويرجتلها  إرسااًل،  يرسلها 
اللسان الذرب والشاعر املصلت ف سفراته ف أقطار العروبة«)53(. كم أّن مؤرخي 
الدب وقفوا عنده بوصفه شاعًرا مكثًرا مطبوًعا خاض ف خمتلف مقاصد الشعر 

من)مديح و وغزل، ورثاء، وغريمها()54(. 

وف إطار كثرة الشعر وقّلته عند الشاعر حمسن أبو احلب يتحّدث نجله)الدكتور 
ضياء أبو احلب(، إذ يرى أّن مرجع ذلك ليس إىل قّلة منظومه من الشعر ف مقابل 
وعدم  والضياع  الفقد  عوامل  إىل  يرجع  بل  والده،  عند  اخلطابة  من  املنثور  كثرة 
إلينا  – عل حّد قول نجله -، لذلك وصل  العناية بجمع أشعار الشاعر نفسه 
يؤسف  ما  »إّن  فقال:  شعره،  من  القليل  النزر  من  الذاكرة  به  احتفظت  ما  فقط 
له أّن الشيخ الشاعر رمحه اهلل مل يكن يعنى بجمع شعره أو االحتفاظ بنسخ من 
قصائده وإّنم كان يرسله إرسااًل عفو اخلاطر أو ارجتااًل بدون سابق اهتمم بنظمه، 
فتتلّقفه الذهان وتنعم به البصار حينًا، ثم يضيع من غري أن يسّجل! أو أن ما 
قد يسّجل يبقى ف حوزة الشخاص هنا وهناك ومل يكن لدينا وسيلة للعثور عل 
قصائده الكثرية املبعثرة بني شتى الماكن واجلهات«)55(، كم رصّح » الدكتور ضياء 
الكثري من  نال  قد  الفقد والضياع  أّن  أبو احلب« ف مواضع أخرى مؤّكًدا  الدين 
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القصائد مل يكن باإلمكان العثور عليها)56(، فضاًل عن احلقبة الزمنية الطويلة بني 
الدكتور  أبو احلب الصغري وبني مجع أشعاره بوساطة نجله »  وفاة الشيخ حمسن 
ضياء أبو احلب« وأيًضا حتقيقه بوساطة الستاذ سلمن هادي آل طعمة، إذ يفصل 
بالقليلة يمكن أن تكون سبًبا  بني وفاته ومجع شعره وحتقيقه مدة زمنية ليست 
مؤثًرا ف ضياع الكثري من شعره، فديوان الشعر بعد تصّدي املحّقق له ونرشه عن 
طريق ضياء الدين أبو احلب كان عام)1358 ه��/ 1966 م( تلك مّدة طويلة بعد 

وفاة الشيخ حمسن سنة)1369ه�(، فحتًم تتعرض الشعار للضياع.
والده  أشعار  أسباب ضياع  أحد  احلب عن  أبو  الدين  أيًضا ضياء  رصّح  وقد 
وفقدها وعزاُه إىل ُبعده عن والده بسبب أسفاره الكثرية إىل خارج العراق للدراسة 
ف بريوت وأمريكا أو وجوده ف مقر عمله ببغداد بعيًدا عن والده املقيم ف كربالء 
املقّدسة، ولكنّه بعد أن عقد النّية عل مجع شعر والده يرصح بأنه متّكن بعد جهود 
تلميذ  الدين(  صدر  والشاعر  فائق،  ومها)حممد  الخوة  بعض  بمساعدة  مضنية 
الضائع)57(. وذكر ف  الكثري  القليل من  الشتات  إليه من مجع هذا  املقّرب  والده 
التساؤالت  طرح  إىل  يميل  »شعر  قائاًل:  أبيه  شعر  وصف  عن  حديثه  خضم 

واالستبطان النفيس، يلتزم الوزن والقافية، وُيؤثر اإلجياز...«)58(. 
 :)59(ومن عيون شعره ف ذكر اإلمام احلسني

من)جمزوء الرجز(

م������ن ل����ل����خ����الئ����ق ج��������اء رمح����هس����ب����ط ال����ن����ب����ي أب��������و األئ����م����ة

إس���م���هه��������ذا احل�����س�����ني وم��������ن ب���س���اق  اهلل  خ��������ّط  ال�����������ع�����رش 

ق������د ص����������ّور ال������رمح������ن رس���م���هوب������ق������ل������ب ك������������ّل م�����وح�����د

ل���ب���ن���ي ال��������وال ك����ه����ٌف وع��ص��م��هه����������������ذا س�������ل�������ي�������ل حم����م����د

م����������وىل ل��������ه ش����������أن وح�����رم�����هه��������ذا اب��������ن ب����ن����ت امل���ص���ط���ف���ى

ك���������رم وم��������ع��������روف وح���ش���م���هم��������ن أه�����������ل ب������ي������ت زاهن��������م
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ع���ل���ي���ن���ا ش�����ع�����ب�����ان  ش�����ه�����ر  اخل���������������رَي خ�����ال�����ق�����ن�����ا أمتّ���������هيف 

م�����ذ ش�������ّع أذه��������ب ك�������ّل ظ��ل��م��هول������������د احل��������س��������ني ون������������وره

ومن شعره ف اإلمام احلسني أيًضا)60(:

من)البحر الطويل(

منفرًدا ال��ط��ف  ب���أرض  ال��ص��الة  ن�����ارص وويلالق��ى  م���ع���ني  م����ن  ل����ه  وم�����ا 

نكلوا وم���ا  ع��ن��ه  ج���اه���دوا  ح��ت��ى ق��ض��وا ب��ني م��ن��ح��ور وم��ن��ج��دلأص��ح��اب��ه 

نفوسهم ق���دًم���ا  رشى  م��ن��ه��م  ف���ق���ّدم���وه���ا ل����ه ط����وًع����ا ب����ال م��ه��لواهلل 

ب��ه ف���ه���م ال هي���ج���ع���ون  ل���ي���ل  وم��ن��ت��ّف��ِلع����ّب����اد  داٍع  وم����ن  م���ص���لٍّ  ف��م��ن 

العسلأم���اج���ٌد ك����ان ي����وم احل����رب ع��ي��ده��م م���ن  أح���ى  ع��ن��ده��م  وامل�����وت 

أرُس������د ت���ش���ّد ع����ى مج����ع م����ن اهل��م��لش������ّدوا ع���ى زم����ر األع������داء ك��أهّن��م

وفضاًل عن النمذج الشعرية)الرثائية( التي ساقها البحث عن الشاعر حمسن 
ما  منها  الشاعر،  فيها  أنشد  أخرى  موضوعات  أيًضا  فهناك  الصغري،  احلب  أبو 
أعلنه عن الدور اإلعالمي ف تغطيته ومحاسيته ف ثورة العرشين، إْذ جتّل فيه الدور 

الوطني العراقي، فقال منارًصا للثورة)61(: 

واإلب���ا امل��ج��د  إىل  ن��س��ع��ى  وأغضباب��ص��ارم��ن��ا  ب���الدي  ع���ادى  م��ن  ض��ّل  لقد 

ت��ق��رب��اأب����ي����دوا ف���ل���ول اإلن��ك��ل��ي��ز وج��ي��ش��ه أن  م���ا  ال���ن���ار  ع��ل��ي��ه  وص���ّب���وا 

أت����ى م��وط��ن��ي ي���ن���دسُّ ف��ي��ه خم��ّرب��اأغ����ريوا ب��ن��ي ق��وم��ي ع��ى ك���ّل ط��ام��ٍع

ومن املوضوعات احلارضة ف ديوانه أيًضا، منظومة شعر املديح وكم هو غرض 
الرثاء انصّب جّله ف اإلمام احلسني وأهل بيته أيًضا وجدنا غرض املديح، ومن 
املضامني التي احتواها هذا الغرض ف شعره هي)التهنئة بميالد الئمة وغريهم، 

 :)62(ومن مدحيياته ما قاله ف الرسول الكرم )وشعر الغدير

م���ن���اق���ًب���ا ح����وي����ت  إذ  دّرك  ح��ب��اك��اهلل  اإلل�������ه  هب����ا  األن��������ام  دون 

ل���والك���ال�����والك م���ا خ��ل��ق ال����وج����ود وإّن����ا ال����ع����ى  ال���س���ب���ع  خي���ل���ق  مل 
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بمفاخر ال��ع��ال  إىل  س��م��وت  إدراك������اول��ق��د  ال�������ورى  هل����ا  ي��س��ت��ط��ي��ع  ال 

وقال متغزال)63(: 

ل����ق����اك إىل  حي�����������ّن  ه�������واكق�����ل�����ب�����ي  يف  امل������ت������ّي������م  وأن������������ا 

أب�����ق�����ى رصي����������ًا م������ن رض������اكم�����اك�����ن�����ت أح������س������ب أّن�����ن�����ي

ومن املوضوعات الشعرية الخرى ما جاءت عل صورة املراسالت التي وقعت 
بينه وبني رفاقه الشعراء ف مناسبات الفراح والتهنئة، ومثّلت هذه املراسالت باقات 
عبقة مملوءة بالفرح والسور والصدق من الرسائل إىل الشاعر، ومن الشعراء الذين 
راسلوه بقصائدهم الوجدانية الشيخ كاظم سلمن آل نوح خطيب الكاظمية، وقد 

هنّأ الشاعر حمسن أبو احلب الصغري بسالمة عودته من حج بيت اهلل، قائال)64(: 

راق���������ت هت�������ان�������ًي�������ا  ل�����ع�����ل�����ي�����ا م��������اج��������د ن�������دبأزف 

ع���ى ال�������ع�������الء  ذي  وال����ش����ه����بمل����ح����س����ن  ال�����ع�����ي�����وق  ذرى 

حمسن  الشيخ  بعد  من  أيضا  الدب  بفنون  الزاهر  البيت  هذا  من  برز  وقد 
الصغري نجله الستاذ »ضياء الدين أبو احلب«)65( ف تاريخ مدينة كربالء الديب، 
إذ شاطر احلركتني العلمية والدبية، فهو دكتور ف اختصاص علم النفس، وأيًضا 
نال من أجداده وآبائه مهنة الدب وتذّوق الشعر، ولد ونشأ ف كربالء، وكان وريث 
نبوغه ذهنية هؤالء العالم  فهو ورث ف  والعبقرية والرتاث الديب لألرسة،  الفكر 
الت�ي  الصيلة  الوراثة  اخلالقة وهي  الصلحاء، وملكاتم  أسالفه  الفطاحل وهم 

تبق�ى حية خالدة مع الزمان والجيال)66(. 

وجتّسدت إسهاماته الدبية – الشعر- ف دائرة اجلانب الغزيل، فهو»بحّق شاعر 
ش�عره  ألوان  أكثر  هو  الغزل  »ف  احلب«  »أبو  الستاذ  فشعُر  والغزل«)67(،  احلب 
الخرى وفرة لديه، جتود به قرحيته السيالة...«)68(، املزّية الغالبة عل شعره تتسم 
واهلوى،  احلب  لغة  عليه  وتطغى  احلارة،  اإلنسانية  والعاطفة  الوجداين،  بالطابع 
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فضاًل عن ذلك فهو ال خيلو من املزايا اللغوّية والفنّية)69(، ومن ثم بلغت»براعته 
ة ال�سمو م�ن املهارة واإلجادة والذوق السليم ف الصياغة وصهر  ف�ي الغ�زل مرتب�
يك�ون  ا  م� ة  غاي� ف�ي  اإلتقان  فيها  يتجّل  حيث  الفني  اجلمل  بوتق�ة  ف  الفكرة 
ملقام  نظًرا  الغزلية؛  الشعار  لتلك  الذكر  نخترص  وسوف  واإلب��داع«)70(.  اإلتق�ان 
املقال؛بوصفها ال تتناسب مع جانب القصائد الرثائية بحق اإلمام احلسنيالتي 

غلبت عل القصائد املختارة ف إطار البحث. 

امللتاعة بجمر اهلوى، والتي تصبو إىل  نفسه  التي تصف  ة  الغزلّي أبياته  ومن 
ختفيف ربيع الوصل باحلبيب قوله)71(: 

ترى ه��ل  قلب  ي��ا  اآلم���ال  تبتسمرُ  س��أب��ل��غ م��ن دن��ي��ا اهل���وى غ��اي��ة ك��ربىمتى 

ت��أس��و ج���راح���ي زورة ت���رى  ي���ا  خم��ًرام��ت��ى  ب��ال��وص��ل  العمر  رب��ي��ع  وي��ب��دو 

وكم نجد من املعاين الشعرية التي نظم الشاعر القول فيها، ما جتّلت ف وصف 
الطبيعة والتغنّي بمشاهدها، قائال)72(: 

وريِّ خ���ص���ب  ط���ي���ور  ي����ا  ون����س����ي����م رخ�������و وع�����ي�����ِش ه��ن��ىغ�������ّردي 

ج��ن��ىوأم���������������ان ف����س����ي����ح����ة ت��������تآى ن��ي��ل��ه��ّن  ال����ط����رف  م�����دى  يف 

وم������������راح ال����ص����ب����ا هب������ا حم��م��ىواه��ن��ئ��ي ي���ا ط���ي���ور ف��ال��ع��ي��ش غض
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املبحث الثاين
خطباء أسرة أبو احلب 

فيها أرسة)أبو احلب(،  التي برعت  النثرية  الفنون  ُيعّد)فّن اخلطابة( ف مقّدمة 
واملتتّبع هلذا الفنّ- اخلطابة- عند الشيخ »حمسن أبو احلب الكبري« املؤّسس واجلّد 
ته تتساوق  ته، إذ إّن شخصّي الكرب لألرسة، جيده جانًبا مربًّزا من مكّونات شخصّي
الشعر، وهذا  أقرب إىل اخلطابة منها إىل  الشعر واخلطابة، بل نجدها  بني صنوي 
ما وجدناه ف ترمجته، فنجد ف تعريفه وف بيان سريته، تتقّدم صفة اخلطيب عل 
الشاعر، نحو: ترمجته ب� هو)خطيب كربالء وشاعرها الفّذ والملعي(، وهو)من عيون 
اخلطباء البارعني، واحلفاظ املشهورين()73(، وهو يعّد من)أعالم احلركة اخلطابية ف 
كربالء، وشعرائها املربّزين()74(، وذكر ف موضٍع آخر أيًضا أّن: »أول من لّقب ب�»أبو 
بن حممد اخلثعمي«)75(، وهو»خطيب  الشيخ حمسن  الكبري  احلب« هو اخلطيب 
العريب الصيل«)76(، وعند  بالشعر  الزاخرة  العبقريات  زمانه ف كربالء ومن ذوي 
أبو  حمسن  الشيخ  الشهري  اخلطيب  الفقيه  »هو  قيل:  احلب  أبو  بأرسة  التعريف 
احلب احلائري«)77(، وهو من»اخلطباء احلسينيني املعروفني ومن شعراء الشيعة«)78(. 

وقد ترجم له أغا بزرك الطهراين قائاًل: »الشيخ الفاضل الديب اخلطيب املاهر 
قصب  حاز  وعليه»فإّنه  احلائري«)79(  احلب  أبو  حممد  احلاج  ابن  حمسن  الشيخ 

السبق ف ميدان اخلطابة، وعرف بخطيب كربالء«)80(. 

أبو احلب(،  ل��)حمسن  الشخص واملوضوعي  تقديره  السموي  ويضيف حممد 
وملا قّدمه من أفكار جديدة ف الدرس اخلطايب، وقد أشار إىل أّن تلك اجلدة ترجع 
ا ذاكًرا بليًغا مترصًفا ف فنون الكالم فإذا ارتقى العواد انثال عليه  إىل كونه»خطيًب
الكالم وجعل يفّصله وينتقل من فّن إىل فّن مع املناسبات... فرتاه يبتدي ما جرى 
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ا، وينتقل منه  عل لسانه أو ذكره بعض احلارضين فيتكّلم بم يعّلق به كالًما شافًي
إىل ذكر احلسني انتقااًل مناسًبا«)81(. 

اإلطار  فيه  أقام  عنوان)خطاباته(،  حتت  خاٍص  مقاٍم  ف  بعضهم  له  وترجم 
الواقعي للشيخ وبيئته والعرص الذي انقضت فيه حياته الدبّية، كّل ذلك صقل 
له شخصيته الختيار طريق اخلدمة احلسينّية، ف�»أعّد نفسه إعداًدا الئًقا ملا يتطّلبه 
احلسينّية،  اخلطابة  دعائم  من  دعامة  أصبح  حتى  وفّن  براعة  ف  احلسيني  املنرب 
وقطًبا من أقطاب اخلطباء ف كربالء املقّدسة«)82(، وعليه أسّست أرسة أبو احلب 
هنا  ومن  احلسيني،  املنرب  وآداب  اخلطابة  اجلمهور  عنها  يتّلقى  خطابّية  مدرسة 
تتّلمذ خطابًيا عل يد الشيخ حمسن أبو احلب الكبري جمموعة من لوامع اخلطباء ف 
كربالء، وكان من مجلة هذه الكوكبة املباركة »صدر الدين احلكيم الشهرستاين«)83(. 

بالشيخ  امللّقب  احلفيد  املتشابه،  الطرف  ف  الكبري  حمسن  الشيخ  ويقابل 
– سواء أكانت  »حمسن أبو احلب الصغري«، وال ختتلف خصوصّية سريته الذاتية 
شعًرا أم نثًرا – عن اجلّد الكرب، إاّل أّننا نرى أّن كّفتي تلك الصناعتني)الشعر وفن 
اخلطابة( تتساوى من حيث الكم والشهرة بعكس جّده، فهو خطيب مكثر ف 
خطبه وشاعر مكثر وله من القصائد الكثرية التي وصلت إىل ثالثة آالف بيٍت، 
فهو خطيب كربالء وشاعرها، وانقطع إىل اخلطابة وشارك بخطاباته آالَم الشعب 
العراقي)84(، وأيًضا قيل ف ترمجته: »اخلطيب الشاعر الشيخ حمسن ابن الشيخ حممد 
حسن...واملولود سنة1305ه�«)85(. كم وصف بأّنه اخلطيب الول للثورة العراقية 
الكربى، إذ أهلبت خطبه محاس اجلمهري وأثارت عواطفهم اهلائجة وزعزت كيان 
االستعمر البغيض)86(، وتعّد مرحلة أبو احلب الصغري حقبة تطّور وازدهار لفن 
واملمرسة  الفكري  العمق  نحو  تتجه  احلسينية  اخلطابة  مرحلة  إذ»بدأت  اخلطابة؛ 

السياسية«)87(.
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به؛  انمزت  الذي  أرسته  بموقع  مؤّطًرا  جاء  الكربالئّي  الديب  الواقع  ف  فأثره 
عل  احلسينّية  خدماتا  ف  متمّيزة  مكانة  من  احلب  أبو  أرسة  به  تتمّتع  ملا  ونظًرا 
خطيًبا  الصغري  احلب  أبو  حمسن  اخلطيب  انطلق  واخلطايب(،  املستويني)الشعري 
مجاهريًيا حمبوًبا طموًحا، توالت عليه الدعوات ليس ف العراق فحسب، بل تعدته 
خارًجا نحو الكويت، والشام، والبحرين، وإيران)88(، ونم هذا الثر وما تبعه من 
التأثري الذي أسهم ف بلورة مالمح اخلطيب نفسه ورفعتها الدبية وعلّوها السامق، 
إذ جاء استهالل دراسته ف الدب عل»والده وبعض الساتذة الفضالء، فقرأ النحو 
ا  والرصف وعلم العروض والبالغة، واندفع بحفظ - أدب الطف- حتى برز خطيًب
مفّوًها حاكى أباه ف اخلطابة، وجارى جّده ف فنّي اخلطابة والشعر، وحّلق فيهم 
وهو ف العقد الول من عمره فذاع صيته وذاعت شهرته ف اآلفاق... وقد امتاز 

بأسلوبه اخلاص، وتوفيقه بني القديم واجلديد«)89(. 

وتفيدنا الروايات والخبار التي أرخت له أّنه استطاع أن يبث ف املجتمع روح 
الدين وجوهره وحب آل البيت والوالء هلم بم امتلكه من ثقافة منربية أخذت 
الدين والمة، وقد حتّدث الستاذ واملؤرخ هادي سلمن  تنمو وتتفاعل مع قضايا 
آل طعمة ملتقًطا لصوٍر من مأثوراته اخلطابية، قائاًل: »وقد أتاين احلظ أن أحرض 
جمالسه الدينّية وهو ف أواخر حياته، فكانت تلك املجالس مزدمحة بحشد كبري 
من العلمء والفضالء واجلمهري الشعبية الخرى، وكنت أعجب بتفنّنه ف اخلطابة 
ويأيت  الغامضة.  التارخيية  والقضايا  املهمة  اإلسالمية  البحوث  يعالج  كان  حيث 
بأروع المثلة ذات اجلدة والطرافة، وحيسن االنتقاء من الروايات الصادقة املستقاة 

من أوثق املصادر فكان بعيد الغور، متضّلًعا ف القضايا الفكرّية«)90(.

شعرية  التمس  ف  التأثري  له  كربالء  وهو  املكان  أّن  هنا،  بالذكر  اجلدير  ومن 
اخلطيب وإنمئها، ومن أهم مالمح تلك الشعرية ما كان له عالقة وثيقة بالذات، 
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فاملكان الكربالئّي يوّلد اإلحساس الطاغي عل شخصية)حمسن أبو احلب(، وهو 
يرى  كان  وعليه  املكان،  هذا  حيتوهيا  التي  احلزن  صورة  عن  فضاًل  والوالء،  احلّب 
املكان  إاّل  هبا  يليق  ال  الرسول  آل  عن  خطبه  ف  احلزينة  الصورة  تلك  متثيل  أّن 
الكربالئي، إذ»كان ف شهري حمرم وصفر خاّصة ال يلّبي طلًبا خارج كربالء؛ليقيم 
عزاء احلسني ويعقد مأمته بقرب حرمه الرشيف ومرقده املقدس«)91(، لذا كان حتديد 
مجاليات املكان، مكان الوطن واحلب)كربالء املقّدسة( مرتبًطا بخصوصية الداللة 
املكانية التي جتاوزت حدود الواقع املكاين إىل فضاءات نفسية عميقة وواسعة؛ لّن 
مجاليات املكان الكربالئّي عنده هي حتويله من ُمدرك حيس إىل ُمدرك نفيس، وهنا 
ف هذه اخلصيصة قال عنه الديب اللبناين الكبري حممد عيل احلوماين ف كتابه)بني 
شهيد  لذكرى  املحرم  ليايل  خطيب  وهو  ملرافقي  »قلت  نّصه:  هذا  ما  النهرين( 

ى بأبو احلب...«)92(. العدالة احلسني بن فاطمة، ويكنّ

الصغري،  احلب  أبو  حمسن  واحلفيد  الكبري،  احلب  أبو  حمسن  اجلّد  جانب  وإىل 
أنجبت مدينة كربالء ما يطالعنا من الرسة ثانية، أحد أنجال الشيخ حمسن أبو احلب 
الصغري)ضياء الدين أبو احلب(، وهو من طالئع احلركة الدبية عل مسح كربالء 
تاذ)ضياء الدين أبو احلب(»ف  اء دور الس� الديب، ومن مفاخر الدب والفكر، وج�
النبوغ، الذي ورث ذهنية هؤالء العالم الفطاحل وهم أسالفه الصلحاء.. وملكاتم 
اخلالقة وهي الوراثة الصيلة الت�ي تبق�ى حّية خالدة مع الزمان والجيال؛ لهّنا 
ياء ال�دين � ق�ابال  وراثة الفكر والعبقرية والرتاث.... فمن الطبيعي أن يك�ون � ض�
أّثر هب�ذه الوراث�ة والرتبية البيتّية، وممّثاًل الرتاث الفكري احلّي الذي كان هؤالء  للت�

اجلهاب�ذة املتقّدم ذكرهم مصدر إشعاعه وانبثاقه ووجوده«)93(.

ومن مواقفه الخرى دوره ف جانب النثر، وقد سلك اخلطابة وفنّها؛ بوصفه فنًّا 
التارخيية  النثرية، فله مواقف خطابّية رائعة ف»بعض حفالت كربالء  الفنون  من 
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الروضة  صحن  ف�ي  ك�ربالء  مدين�ة  أقامتها  التي  العظمى  ة  التأبينّي احلفلة  منها 
اة س�ادن الروضة العّباسية املقدسة  ا عل�ى وف� العّباسية بع�د م�رور أربع�ني يوم�ً
مثياًل  كربالء  تشهد  ومل   1953 عام  الدين  ضياء  آل  حسن  حممد  السّيد  املرحوم 
ه أيًضا ف احلفلة التأبينّية التي أقيمت عل روح  لذلك االحتفال العظ�يم، وموقف�
املرحوم السّيد حممد سعيد السّيد حممد حسن آل طعمة ف الروضة العّباسية عام 
نة 1955 ف�ي االحتفال  ا، ث�م موقف�ه س� 1957، وكان املؤلف أحد امل�سامهني فيه�
الرشيفة  روضته  ص�حن  ف�ي  احلسني  اإلمام  مولد  بمناسبة  املؤّلف  أقامه  الذي 
باسم)خدمة  متوالية  سنوات  ث�الث  إقامت�ه  عل  استمر  إذ  شعبان  مساء)3(  ف 

الروضتني املقدستني(...«)94(.

وهلذه الرسة الدبية الكربالئية أعقاب من أفرادها أدباء يزاولون الدب والشعر 
أمثال الدكتور جليل أبو احلب املولود)1927م(، وهوعامل وأستاذ جامعي ومؤّلف 
معروف وأحد الرّواد العرب الوائل ف جمال علم احلرشات الطبية، وله الكثري من 
الشيخ  جّده  لديوان  جانب حتقيقه  فضاًل عن  اختصاصه)95(،  جمال  الرتمجات ف 
حمسن أبو احلب، فهو»أديب ناض�ج الفك�ر طاملا مّثل بدوره وهو الشاب النشط 
وبحوثه  الفكرية  بآثاره   - والدب  العلم  بيت  هذا  العريق  بيته  من  حيوًيا  جانًبا 
ه الف�رص للم�سامهة  العلمية الفياضة إاّل أّنه منذ زمن والشواغل اإلدارية مل تتح ل�
لديوان  حتقيقه  عن  فضاًل  أديب  قلم  وله  السابق«)96(،  كعهده  الديب  احلق�ل  ف�ي 
ف  يتيًم  جده»فنشأ  واصًفا  الكبري  احلب  أبو  حمسن  الشيخ  ف  قاله  ما  منه  جّده، 
شديدة  ورغبة  ونباهة  فطنة  ذا  كان  سنّه  صغر  عل  ولكنّه  والفاقة،  الفقر  حجر 

للحضور ف حمافل الفضل والدب«)97(.

املقدسة ف ختام  أبناء كربالء  إىل  قّدم شكره  فقد  أبو احلب  الدين  وأّما ضياء 
تقديمه لديوان جده قائاًل: »وختاًما ال يسعني ف هذه املناسبة إاّل أن أشكر السادة 
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أبناء كربالء املحرتمني الذين أل�ّحوا علينا كثريًا ف إصدار هذا الديوان والذين بذلوا 
ا وتقديره واإلعجاب به واالحتفاظ  من نفوسهم اليشء الكثري لتكريم الشاعر حيًّ

بموّدته بعد وفاته«)98(.

وال ننسى ف -هذا ال�سياق- املحامي ج�واد أبو احل�ب ال�ذي ل�ه إسهامات 
ومقاالت أدبي�ة)99(.

أثرها  العلمية والدبية عامة وف مدينة كربالء خاّصة  للبيوتات  من هنا كان 
الطبيعي ف أبنائها عل مر الزمن فشعلة الفكر ال ختبو فيها، بفضل جغرافيتها 

الدينية.
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اخلامتة
يمكن للباحَثنْيِ أن يشريا ف ختام هذا البحث إىل رصد أهم النتائج التي أسفر 

عنها ف مجلة من النقاط التي يمكن إجيازها عل وفق اآليت: 

واقعة . 1 والسّيم  كربالء  ملدينة  الواقعي  التمثيل  هو  للنصوص  اخلطايب  املوّجه  إّن 
وما   الكرام وأهله  فيها  السبط  املدينة، وشهادة  تلك  احتضنتها  التي  الطّف 

شهدته من أحداث دامية تضّمنت بشاعة القتل، وذكريات السبي الليمة.
باإلسهامات . 2 التارخيية  صريورتا  مدى  عل  الدبية  احلب  أبو  أرسة  صوت  ظهر 

أهل  بصوت  صدحت  واخلطايب؛كوهنا  الشعري  أثرها  ومكانة  لفرادها،  اجلليلة 
الفنَّنْي  البيت ومّثلت لسان حاهلم، فقد مجعت شخصيات هذه الرسة بني 
التي تضمنتها  النصوص اخلاصة  الشعر واخلطابة: وكان الول منهم،  الدبّيني: 
ما  هو  منهم  والثاين   ،احلسني اإلمام  سّيم  وال  البيت،  أهل  رثاء  ف  قصائد 
ف  ُتقام  التي  املجالس  وف  املقّدس  احلرم  صحن  ف  اخلطابة  نصوص  تضّمنته 
قت بعض شخصيات أرسة أبو احلب ف احتواء  عزاء اإلمام احلسني، فقد ُوفِّ
أبو  واحلفيد)حمسن  اجلّد  وإجادتم والسّيم شخصيتا  واخلطابة(  اجلانبني)الشعر 

احلب الكبري –اجلّد-، وحمسن أبو احلب الصغري – احلفيد-( 
وقد صاغت هذه الرسة الدبية عل مسح كربالء الديب من خالل خطاهبا عامًلا . 3

متنامًيا، ومتنوّع الظالل يعكس ف دالالته حقيقة املأساة واملظلومية واحلزن الذي 
خيّيم عل هذه املدينة املقّدسة، حيث خاضت تلك الشعار ف غرض الرثاء أكثر 
من أّي غرض آخر، بوصفه سلوًكا ونمًطا، بل وعاًء لتمثيل ذلك الشعور، ومن 

ثم جيدون فيه فرصة ف بيان أثرهم ف تبليغ الرسالة احلسينّية.
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الكبير أبو الحب، أديب وشــاعر وطبيب نفسي، عاش في العراق والبحرين، ولد في 
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لديوان والده... ُينظر: معجم المقاالت الحســينية، محمد صادق محمد الكرباسي: 
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