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 »آخرین آمار که از سوی پایگاه الکترونیکی 

انتشار یافته، حکایت از روند رو به « ویکی پدیا 

عیان در سراسر جهان دارد. این رشد تعداد شی

و پس از آن، بعد از  0225روند به ویژه از سال 

روزه حزب اهلل لبنان با رژیم  11جنگ 

 صهیونیستی سرعت بیشتری یافت. 

این درحالیست که گسترش تعالیم این مذهب 

در جهان باعث شده در بسیاری از کشورهای 

عربی نیز تشیع گسترش یابد. به رغم تبلیغات 

ترده دشمنان مذهب تشیع به ویژه وهابیت گس
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علیه این مذهب و نیز مشکالت و ضعف هایی 

که در برنامه های تبلیغاتی شیعیان وجود 

داشته، آمار شیعیان روز به روز در جهان رو به 

 افزایش است. 

طبق جدیدترین آمار این پایگاه الکترونیکی، 

درصد مردم  25درصد مردم ایران،  42حدود 

درصد  15درصد مردم بحرین،  22ان، آذربایج

درصد(،  55مردم عراق، اکثریت مردم لبنان )

درصد مردم پاکستان،  15درصد مردم یمن،  25

درصد مردم قطر،  11درصد مردم کویت،  11

درصد مردم  52درصد مردم ترکیه،  02

درصد  51درصد مردم سوریه،  58افغانستان، 

ردم درصد م 52مردم امارات متحده عربی، و 

 هند را شیعیان تشکیل می دهند.
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البته ناگفته نماند؛ به نظر می رسد آمار ذکر 

شده کمی از حد واقعی پایین تر باشد. به عنوان 

مثال؛ تعداد شیعیان عراق در آماری غیر رسمی، 

درصد و تعداد شیعیان بحرین در آماری  82

درصد گزارش شده اند. در ضمن  25رسمی، 

قطب کشورهای شیعه  اینکه در کشور ما که

جهان است، بعید به نظر می رسد تعداد شیعیان 

درصد پایین تر باشد. همچنین شواهد  45از 

حاکی از این است که تعداد شیعیان افغانستان 

و سوریه نیز بسیار بیشتر از چیزی است که در 

 این پایگاه الکترونیکی  عنوان شده است. 

مار شایان ذکر است؛ در حال حاضر مطابق آ

 02درصد و مطابق آمار غیر رسمی،  55رسمی، 

درصد جمعیت عربستان را شیعیان تشکیل می 

درصد  11دهند. البته از لحاظ جغرافیایی، 



8 
 

سرزمین های اعراب سعودی در اختیار شیعیان 

 است.

تعداد شیعیان در جهان به سرعت رو به افزایش 

است و مطابق با آمار غیر رسمی، از بعد پیروزی 

ب اسالمی ایران به طرز عجیبی افزایش انقال

  5یافته است.

اکثریت مطلق شیعیان، اثنی عشری هستند و 

تعداد کل شیعیان در جهان اسالم نیز در حال 

درصد است که این عدد نیز با نرخ  05حاضر، 

 قابل توجهی در حال ازدیاد است.

                                                           

مرکز تحقیقات و پژوهش های آمارگیری استراتژیک  .5

 »انگلیس ویژه ادیان و مذاهب و اعتقادات دینی موسوم به 

دفتر در  000در ویستمنستر لندن که نزدیک « لیوفرم 

آمارهایی را در این  0251در سال  ،کشورهای جهان دارد

کرده که حاکی از افزایش بیش از پیش تعداد  زمینه ارائه

 «namnak.com» شیعیان جهان است.
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شایان ذکر است که آیت اهلل العظمی شیخ جعفر 

اظره مکتوبی که با سلمان سبحانی نیز در من

العوده از شیوخ منحرف وهابی داشته، به عدد 

 درصد اشاره نمود. 05

طبیعی است یک عالم با این عظمت در جهان  

اسالم هنگامی که آماری ارائه می دهد و یا 

مطلبی را بیان می کند با علم کامل اقدام به 

به خصوص هنگامی که  ،چنین کاری می ورزد

ی نیز با سکوت خود این ظره وطرف مقابل منا

 یید می کند.آمار را تأ

حضرت آیت اهلل العظمی بهجت نیز در یکی از 

تعداد شیعیان را  ،بیانات چند سال پیش خود

میلیون نفر عنوان کرده  222در جهان بیش از 

 بود.
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تقیه سنی های شیعه  به تمام این مسائل باید

شده را که از ترس کشته شدن توسط وهابیون 

خود را پنهان  نشیعه شد ،سلفی های تندرو و

 می کنند نیز افزود. 

رشد چشمگیر تشیع در جهان وهابیون به خوبی 

 ها در کتاب احساس شده تا آنجا که برخی از آن

له اشاره های خود به طور واضح به این مسأ

 کرده اند. 

فارغ التحصیل دانشگاه « عصام العماد » دکتر 

یاض و شاگرد بن باز امام محمد بن سعود در ر

مفتی اعظم و سابق عربستان سعودی و امام 

جماعت یکی از مساجد بزرگ صنعاء و از مبلغان 

وهابیت در یمن که پیش از شیعه شدن کتابی 

 »نیز در اثبات کفر و شرک شیعه تحت عنوان 

ته نوش« اصله بین االثنی عشریه و فرق الغالة 
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ا ب ،یعههای ش با آشنایی با یکی از جوان ،بود

فرهنگ نورانی تشیع آشنا شده و از فرقه ضاله 

وهابیت دست کشیده و به مذهب تشیع مشرف 

 شد.

 رحلتی» کتاب با عنوان  ،او به همین مناسبت

. لیف نمودتأ« من الوهابیه الی االثنی عشریه 

وی در کتاب دیگر خود می نویسد: با مطالعه 

هایی که وهابیت در سال های اخیر  کتاب

به یقین درمی یابیم که آنان احساس  ،اند نوشته

همان مذهب  ،کرده اند که تنها مذهب آینده

 شیعه امامیه است.

از اساتید وهابی « عبداهلل الغنیمان » شیخ 

دانشگاه الجامعه االسالمیه می گوید: وهابیون 

به یقین دریافته اند تنها مذهبی که در آینده 
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می  اهل سنت و وهابیت را به طرف خود جذب

 کند همان مذهب شیعه امامیه است.

از نویسندگان بزرگ « ربیع بن محمد » شیخ 

های خود می  سعودی نیز در یکی از کتاب

نویسد: آنچه باعث فزونی شگفتی من شده این 

است که برخی از برادران وهابی و فرزندان 

های علمی و دانشجویان مصری که با  شخصیت

کردند و ما در جلسات علمی شرکت می 

 ،ها حسن ظن داشتیم برادرانی که ما به آن

به سراغ این مسیر تازه ـ تشیع ـ را  اخیراً

ثیر انقالب ایران بوده ، تحت تأپیمودند و آن

 است.

از دیگر نویسندگان « محمد المغراوی » شیخ 

سرشناس وهابی می گوید: با گسترش مذهب 

های مشرق زمین بیم آن  تشیع در میان جوان
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م که این فرهنگ در میان جوانان مغرب را دار

 زمین نیز گسترده شود.

استاد دانشگاه های « ناصر القفاری » دکتر 

های خود می نویسد:  مدینه در یکی از کتاب

تعداد زیادی از اهل سنت به طرف مذهب  اخیراً

عنوان » شیعه گرویده اند و اگر کسی کتاب 

ند ه کرا مطالع« المجد فی التاریخ البصره و نجد 

به وحشت می افتد که چگونه برخی از قبایل 

عربی به صورت کامل مذهب شیعه را پذیرفته 

 5اند...

                                                           

5.www.haghbaalist.blogfa.com  

ز فتی وهابی اکه عصبانیت شدید مُمشاهده کردم کلیپی 

 گسترش شیعه را نشان می داد.

دیوانه شدن » یپ می توانید عبارت برای مشاهده این کل

را در آپارات جستجو کنید « مفتی وهابی از گسترش شیعه 

 و کلیپ را مشاهده کنید.
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ای از داستان های زیبا و این کتاب مجموعه 

 به سمت پند آموز، درباره زنان و مردانیست که

  .مذهب نورانی شیعه هدایت شده اند

مید است که این داستان ها وسیله ای برای اُ

ب این مذه بیشتر و ارزش قائل شدن بهشناخت 

الهی باشد که إن شاء اهلل در زمان ظهور آخرین 

جهانی  ء(روحی له الفدا)منجی الهی حضرت مهدی 

 خواهد شد.

 

 

 13/1/3011 استان فارس شهرستان کازرون
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 د.ششیعه به برکت تربت سیّد الشهداء 
 

در زمان سالطین صفویّه، شخصی از کشورهای 

غربی به اصفهان آمد و دالیلی بر نبوّت خاتم 

می خواست و آن   )صلی اهلل علیه و آله و سلّم(األنبیاء 

شخص در ریاضیات و نجوم بسیار ماهر بود، 

حتّی مردم را از قضایا و حوادث زندگیشان خبر 

 می داد.

ی اصفهان روزی سلطان وقت، امر به احضار علما

نمود تا با آن شخص مباحثه کنند و اثبات نبوّت 

 خاتم األنبیاء بنمایند.

از قضا در آن وقت، مرحوم مال محسن فیض 

کاشانی در آن مجلس حاضر بود. پس شیخ رو 
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به آن شخص کرد و گفت: پادشاه شما برای 

چنین امر مهمی، شخصی مثل تو را فرستاده 

 است؟

ضطرب شد و شخص که این سخن را شنید، م

از روی عصبانیت گفت: ای مسلمان! جای خود 

را بشناس و از قدر و اندازه ی خویش تجاوز 

و مادرش قسم، هر گاه  )علیه السّالم(نکن. به عیسی 

تو می دانستی آن چه را که من می دانم و 

احاطه دارم بر علوم و کماالت، هر آینه قبول 

می کردی که زن های دنیا مثل من فرزندی 

اییده اند. در موقع امتحان شخصیت انسان نز

 مشخص می شود.

پس مرحوم فیض دست به جیب خود برد و 

چیزی را بیرون آورد و گفت: این چیست که در 

 دست من است؟
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آن شخص مدّتی در فکر فرو رفت و پس از آن، 

 رنگ صورتش تغییر کرد.

مرحوم فیض گفت: چه زود جهل تو و ادعای تو 

 رو شد.

و )علیه الساّلم( : نه، به حق عیسی آن شخص گفت

مادرش، می دانم آن چیست که در دست تو 

 است، ولی فکر و سکوتم از جهت دیگر است.

 مرحوم فیض گفت: سکوتت برای چیست؟

گفت: می دانم آن چیزی که در دست تو است، 

قدری از خاک بهشت است، ولی تأمل و فکر من 

ست از این است که این خاک از چه راهی به د

 شما رسیده است؟!

مرحوم فیض گفت: شاید در تشخیص خاک، 

 اشتباه کرده ای؟

 باز آن شخص قسم یاد کرد که اشتباه نکرده ام.
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پس فیض کاشانی فرمود: آن چه در دست من 

است، از خاک کربالء و تربت حضرت سیّد 

 است.  )علیه السّالم(الشهداء 

»  فرمود: م()صلی اهلل علیه و آله و سلّچنانچه رسول خدا 

یعنی: کربالء، قطعه « کربالءُ قطعَةٌ مِنَ الجنَّةِ. 

 ای از بهشت است.

سپس مرحوم فیض کاشانی فرمود: در این 

صورت، آیا می توانی ایمان نیاوری و به دین 

اسالم و والیت داخل نشوی؛ برای آن که به 

گفته ی خودت قاطع هستی که قاعده و 

 حسابت تخلف از واقع نمی یابد.

س آن شخص مسیحی از روی انصاف، تصدیق پ

)علیه الساّلم( نمود و به برکت تربت سیّد الشهداء 
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الم( )علیهم السّمشرّف به دین اسالم و والیت اهل بیت 

 5شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

چهل طلوع ) در اذکار و ختومات عجیبه و مکاشفات و  .5

 82ـ 80داستان های غریبه ( صص 
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آن هندو و جمعی از بستگانش، شیعه 

 ند.شد
 

جناب حاج محمّد سوداگر که چندین سال در 

شیراز مراجعت کرده هند بوده و چندی قبل به 

است، عجایبی که در ایّام توقّف در هند مشاهده 

کرده بود را نقل می نماد. از آن جمله؛ روزی در 

بمبئی یک نفر هندو ـ بت پرست ـ ملک خود 

را در دفتر رسمی می فروشد و تمام پول آن را 

 از مشتری گرفته و از دفترخانه بیرون می آید.

لمان بودند، در دو نفر شیّاد که در ظاهر مس

 کمین او بودند که پولش را بدزدند. 


