
 إثبات وبصورة حسابية بسيطة أن عدد زوار أيب عبد هللا احلسني عليو السالم يتجاوز املاليني
 

وأخيو ( ع)إن مما دعاين اىل ىذا اإلثبات ىو استغراب بعض الناس من أن عدد زوار اإلمام احلسني 
يعتو ، يف قلوب زواره وش( ع)يتجاوز املاليني وىذا ألهنم ال يستوعبون حب احلسني ( ع)العباس 

ويعتقدون أهنم ابلغوا ( توجو مئات اآلالف من الزوار)وعندما تذكر وسائل اإلعالم خرب الزايرة تقول 
يف ىذا العدد مع إن احلقيقة أهنم مل يعطوا احلدث حقو ألن عدد الزوار إذا كان ابملاليني سيغري توجو 

وماً وبقضية اإلمام احلسني عم( ع)كثري من املسلمني وغري املسلمني ويهتمون مبذىب أىل البيت 
. خصوصاً ( ع)

وعلى كل حال من كان مستكثراً هلذا العدد من الزوار أطلب منو أن يكلف نفسو وينظر عن طريق 
وأخيو أيب الفضل ( ع)الفضائيات اىل حجم الزوار املتوجهة واملتواجدة قرب ضريح اإلمام احلسني 

ه كامريات الفضائيات دائماً وىي منطقة ما بني وأطلب منو أن يركز على ما تركز علي( ع)العباس 
احلرمني ، ىذه املنطقة نراىا مكتظة ابلزوار حبيث أن من ينظر اىل ىذه املنطقة برتكيز جيد أن الزوار 

ال يستطيعون التحرك من مكان اىل مكان إال بصعوبة ، ومن يزور كربالء ( ما عدا مواكب العزاء)
تقريباً ( م 500م بـ 800)إن منطقة ما بني احلرمني ذات أبعاد بنفسو يالحظو جلياً وبدون شك ، 

، وبسبب كثرة الزوار يف ىذه املنطقة فإن على األقل ( ألف مرت مربع 400)أي أن املساحة تبلغ 
يف كل مرت مربع يوجد كأقل معدل ثالثة أشخاص ، فيكون عدد الزوار يف منطقة ما بني احلرمني 

ن زائر ، وأما إذا أخذان بنظر االعتبار األمور التالية لكان العدد من كأقل تقدير ىو أكثر من مليو
: املؤكد يتجاوز عدة ماليني 

إن معدل الزوار يف حلظة االزدحام يف تلك املنطقة يصل اىل مخسة أو ستة أشخاص لكل  .1
 .مرت مربع ، أي أن العدد الذي استخلصناه يصل اىل مليوين زائر يف تلك املنطقة فقط 

حة املنطقة ما بني احلرمني أكثر مما ذكرانه ألن األبعاد جاءت تقريبية وإال فهي قد إن مسا .2
 ( .ألف مرت مربع 500)تصل اىل 

ويرجع ( ع)إن زايرة األربعني خصوصاً يتوجو الزوار قبل يوم أو أكثر ويزور األمام احلسني  .3
ي بيناه ىو عند حلظة اىل أىلو وبعضهم يبقى اىل هناية الزايرة ، وأقصد بذلك إن العدد الذ

واحدة أما إذا أخذان بنظر االعتبار دخول الزوار اىل ىذه املنطقة وخروجها مبرور الزمن 
فإن عدد الزوار ( على األقل ليومني يستمر ىذا االزدحام يف تلك املنطقة)وألايم عدة 

 .يزداد ابلتأكيد  



ط ومل حنسب عدد الزوار يف إن ىذا العدد الذي استنتجناه ىو يف منطقة ما بني احلرمني فق .4
ابقي مناطق كربالء ، فهناك أعداد كبرية وبنفس الزخم والكثرة يف نفس مرقدي اإلمام 

وىناك أعداد يف األزقة والفروع ويف الفنادق ويف املطاعم ( ع)وأخيو العباس ( ع)احلسني 
 .ويف البيوت ويف الشوارع املؤدية اىل كربالء مل يصلوا بعد 

 
إن أغلب املدن العراقية تبدو فارغة أايم زايرة األربعني إال أن ىذا األمر ال ميكن ىذا فضاًل عن 

. إثباتو حسابياً وعلمياً وإمنا ميكن إثباتو وجدانياً 
فإذا أخذان بنظر االعتبار اىل النقاط األربعة أعاله جمتمعة مع ما استنتجناه من عدد الزوار يف منطقة 

وز ابلتأكيد مخسة أو ستة ماليني زائر أو أكثر وىذا ليس ابلقليل ما بني احلرمني فإن العدد يتجا
أو أنصاره رضوان هللا تعاىل عليو ، فهذه ( ع)وأيب الفضل العباس ( ع)على أيب عبد هللا احلسني 

ونعم املربية ىي ، فالسالم على احلسني وعلى علي ( ع)لشيعة أىل البيت ( ع)الزايرة تربية زينب 
. الد احلسني وعلى أصحاب احلسني ورمحة هللا وبركاتو بن احلسني وعلى أو

 
 

 هباء النجار


