
گفتماِن سازمان  در قصه عبدالله بن سبأ لینقد و تحل  ۷-۲۲ات: ــصفح ² ۱۴/۰۶/۱۳۹۷د: ـــــــخ تأییــــتاری ² ۰۳/۰۳/۱۳۹۷ت: ــافـــــخ دریـــتاری ۱۳۹۷ تان>ـاییز و زمسـ ² ۸ شماره ²، سال چهارم پژوهی دوفصلنامه علمی پژوهشی سلفی   در منـابع  )،عمـربـه روایـت سـیف بـن (عبدالله بن سبأ  هحاضر با تحلیل قص همقال چکیده  *ینیصداقت "رحس اریکام داعش یر یتکف - یستیترور  در نتـایج  ،تحلیـل کیفـی کند و سـپس بـا روِش فـرا وثوق وهابیِت رسمی مقایسه میتکفیری داعش، ابتدا آن را از حیث صورت و ماده با منابِع مـورد  -سازمان تروریستی  -شـکلاند، سستی اعتبار آن را خصوصـًا در  هایی که به نقد آن قصه پرداخته پژوهش ردیه بر گفتمان داعش و هم وهابیت دربـاری (رسـمی) صـادق  هاین قصه هم به مثابوهابیِت رسمی سعودی علیه شیعه است. پیوستگی فوق موجب شده است تا ردیه بـر مذکور یکی از محورهای مشترک گفتمان تکفیری سازمان تروریستی داعـش بـا  هقص کند.  تبیین می ،کفیریفتاوی ت گیری عقاید و تری از نیازمند مبارزه با گفتمان بزرگ ،مبارزه با داعش ،هدد نشان می موضوع آید. این  kamyarsedaghat@gmail.com ؛طالعات فرهنگیگاه علوم انسانی و ماستادیار پژوهش *                                               وهابیت. ،عبدالله بن سبأ ،شیعه امامیه ،داعش ،تکفیر: ها کلیدواژه وهابیت است که داعش را در درون خود پرورش داده است.



تکفیـری  -عبداللـه بـن سـبأ در منـابع سـازمان تروریسـتی  همقاله حاضر با تحلیل قص بیان مسئله ۸ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش4ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   کند و سـپس  مقایسه می ،وهابیِت رسمی (با شاخص هیئت علمای کبار دربار سعودی)اعش، ابتدا آن را از حیث صورت و ماده (فرم و محتوای داستانی) با منابِع مـورد وثـوق د پردازد که قصـه مـذکور را نقـد  به مرور تحقیقاتی می 1،تحلیل کیفی با الهام از روِش فرا ای  اعتباری آن را در مقام منبع یـا مقدمـه خاصه در مقام صدور فتاوی فقهی سنجید و بی ،ق) را۱۷۰سبأ به روایت سیف بن عمر (ابن یتوان اعتبار قصه از این طریق می ؛اند کرده مبتنی بـر تحلیـل نتـایج مجموعـه تحقیقـاتی  ،تحلیل الزم به ذکر است که روش فرا برای تکفیر اثبات کرد. اند و اینک تمامی آنهـا در کنـار  ک مسئله مشترک پرداختهاست که هر یک جداگانه، به ی گیری خویش، بر راهبرد اولویت قتال با دشمن نزدیک با محوریت  داعش از ابتدای شکل ن تکفیری داعشسبأ در گفتماابن یقصه ؛سبأابن یساختار مشوش قصه. ۳ ؛سبأابن یهنتایِج مترتب بر قص. ۲ ؛سبأ در گفتمان تکفیری داعشابن یهقص. ۱ پردازد: به ترتیب به سه محور زیر می ،بدین منظور، مقاله حاضر شوند.  هم تحلیل می کید کرد. گـر آغـاز ُگسسـت داعـش از بیـان ،راهبرد مذکور که از منظری دیگـر 2شیعه تأ و حتـی مقـدم داشـتن جنـگ بـا آنـان بـر  4بر وجوب کشتار عاّمه شیعیان 3القاعده بود، نامه النبأ که از تاریخ سوم محـرم  سان، هفته بدین 5؛س استوار شده بودالمقد استرداد بیت                                               1  . Qualitative Meta-analysis. ۳، ص۲۸، عمعرکتنا مع الرافضة ،النبأ .٥ .۱۲، ص۲۶، عأقوال اهل العلم فی حکم الروافض المرتدین ،. النبأ٤ .۹ص، ۶، عتحوالت الجهاد العالمی بعد اعالن الخالفة ،. البنأ٣ .۳، ص۲۸، عحتی ال تکون فتنة معرکتنا مع الرافضة ،النبأ .٢. 



کنده از برچسـب 1،کرد عنوان ارگان رسمی خالفِت داعش فعالیت می ق، به۱۴۳۷ ٩ قصه عبدالله بن سبأ درگفت%ِن داعش لینقد و تحل   های  آ (تصـویر  2المرتدین) در توصیف شـیعه شـد. ،المشرکین ،شرک و ارتداد (ماننِد الرافضة نامه النبأ بر حسب  هفته ۲۲۶ -۱های  : بسامِد انتساب شرک و ارتداد به شیعه در شماره۱تصویر شماره    .یعه): بسامِد انتساب شرک و ارتداد به ش۱شماره  ها و به آتـش کشـیدن مـزارع و  تخریِب خانه و سیاسِت زمین سوخته را با 3هواجب شمرد ،عنوان عبادت و راهی برای تقرب بـه خـدا تکفیر، قتل مسلمانان را به یهآنان با حرب دفعات تکرار سـوزاندن  4بـه اجـرا گذاشـتند. ،خصوص شیعیان)بههای زندگی مسلمانان ( زیرساخت أعذار المنـافقین فـی التهـرب  ،؛ النبأ۹، ص۸۶، عغزوة طهران المبارکة مرحلة جدیدة من جهاد الروافض المرتدین ،. النبأ٢ .۲، ص۱ع ،أهم المراحل فی مسیرة تطویر نشرة النبأ، . النبأ١                                               ، ۹، عانفوغرافیک النبأ فاقتلوا المشرکین حیـث وجـدتموهم ،؛ النبأ۳، ص۴۷، عهمفاقتلوا المشرکین حیث وجدتمو ،. النبأ٣ .  ۱۰، ص۱۵۳، عمن الجهاد إصابة عناصر للجیش الرافضي قنصـاً وتفجیـر ؛ النبأ، ۵، ص۱۶۶، عحرقوا مولدات کهرباء ومزرعة دواجن وقتلوا وأصابوا النبأ،. ٤ .۲ص تـدمیر ؛ النبـأ، ۴، ص۱۲۷، عت ناسفة غرب الریاضکمین في منطقة الدبس وعبوا؛ النبأ، ۴، ص۱۷۱، عوإحراق منزلین للروافض  .۶و  ۸، ص۱۱۹، عتفجیر مزار رافضي؛ النبأ، ۵، ص۱۵۳، عوإعطاب آلیات وإحراق ثالثة منازل للمرتدین في کرکوك



های مختلف آن در دستور  چنان مورد اهتمام داعش بود که آموزش شیوه ،اماکن عمومی ۱۰ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   کنده از رعب و وحشت شود. 1قرار گرفت آنهاکار  چنین راهبردی در قبال مسلماناِن شیعه، نیازمند باز نشـِر گفتمـان تکفیـری و  اجرای 2تا سراسر جهان اسالم آ خوبی نظـر تکفیـری  سبأ بهابن یهدر چنین شرایطی، قص ؛وهابی بود -ستیز سلفی شیعه کرد؛ لذا مناطق اشغالی داعش در عراق و سوریه مبدل به دانشـگاهی  داعش را تأمین می های ابومصعب الزرقـاوی در   ستیزی، سلسله سخنرانییکی از منابع داعش در شیعه  3عبدالله بن سبأ شد. هقص انندمجهت تعلیم عقاید تکفیری  ،بزرگ است. او مطـابق بـا روش و عقیـده » هل اتاک حدیث الرافضة«ق، با عنوان ۱۴۲۷سال  هالل تیمیه، شیعه را متهم به اموری چون تحریف قرآن، شـتم صـحابه رسـولابن و  للهاللـول انگاری مذهب امامیه و  عبدالله بن سبأ، به یهود همسلمانان کرد و با طرح قص توطئه علیه مشخص است که تصور زرقاوی  کامال 4در نتیجه توجیه جنایات خویش مبادرت ورزید. سیف بن عمر به نقل از طبری است. زرقاوی پیش از  یمبتنی بر قصه ،از عبدالله بن سبأ و از  وشـتق) ن۱۴۳۲الدن ( دشیعی خود، به اسامه بنای در تبیین راهبرد ض نامه ،آن نیز شـده   مـنعکس ،نامـه النبـأ ها و مطالـِب هفته رویکرد تکفیری زرقاوی در یادداشـت 5استفاده کرده بود.» سبئیه«برچسب  در آنجـا سیاسـت مـذکور را از زبـان ابومحمـد « )؛۱۲، ص۱۵۸، علیبیـا انفوغرافیک النبأ هجوم تازربو فـی والیـة، النبأ(. ٢ .۱۱، ص۱۵۰، ع انفوغرافیک النبأ انصار الخالفة فی المیدان ،. النبأ١                                               سـخنان تکفیـرِی  ،گـاهشـد و آن  دسـت داعـش ارائـهآمار جنایت کشتاِر شیعیان بهابتدا  ،8َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِکیَن َحْیُث َوَجْدُتُموُهْم در بیاِن مصداق آیة  7،نگاشت در یک اطالع 6است. ، مساجد الـرحمن تمتلـی بالمسـلمین بعـد الـدورات الشـرعیة ،النبأ ؛۳، ص۱۲۸، عو ال زال العراق جامعة الجهاد ،. النبأ٣ .  »العدنانی بیان کرده است األرشیف الجـامع لکلمـات و خطابـات  ، ابومصعب،زرقاوی( ؛»ق منتشر شد۱۴۲۴ذوالحجة  ۲۴نامه مذکور به تاریخ « ٥ .۵۲۵، صعب الزرقاویاألرشیف الجامع لکلمات و خطابات ابومص ، مصعب،. زرقاوی٤ .۱۳، ص۲۶ع  .۸، ص۶۹، عاقامة الدولة االسالمیة بین منهاج النبوة و سبل اهل الضاللة ،النبأ ٦ .)، شبکة البراق االسالمیةابومصعب الزرقاوی

7. Infographic. مذکور استناد شده است هبار به آی ۱۹ ،نامه النبأ در مطالب هفته« )؛۵هآی ،توبه (سوره .٨«. 



سـبأ تـا ابـن از ،رافضـه«مجله دابق،  ۱۳ شده است. عنوان یکی از مقاالت آن در شمارهرویکرد مذکور در دیگر مجله سازمان تروریستی داعش موسوم بـه دابـق نیـز دنبـال  1شده است. نقل» سبئیه«زرقاوی علیه شیعه با برچسِب  ١١ قصه عبدالله بن سبأ درگفت#ِن داعش لینقد و تحل   در آن  2سـبأ اختصـاص دارد.ابـن یاست که به تکفیر شیعه امامیه بر محور قصه» دّجال تیمیـه (و او بـه نقـل از ابن مجموع الفتاویمقاله، قصه عبدالله بن سبأ اقتباسی از کتاب  مدعی شده بود که اگر زمانی پـولس  3،سبأ به ُپولستیمیه، با تشبیه ابنطبری) است. ابن افکنـی میـان صـحابه مبـادرت کـرد. از دیـد چون مدینه، کوفه، دمشق و مصر، بـه فتنـهمنافقانه با هدف نابودی اسالم وارد صفوف مسلمین شد و با ترّدد در شهرهای مختلفـی سبأ یهودی نیـز ، ابنکندتحریف  را قانه از یهودیت به نصرانیت ِگروید تا آیین مسیحمناف سـبأ ، جنگ جمل و پیدایش خوارج از نتایج تحرکات ابـنخلیفه مسلمین تیمیه، قتل ابن سبأ را مؤسس شیعه قلمداد و عقایدی چون رجعت، وصـایت تیمیه نهایتًا ابنهستند. ابن کید ،ارتداد شیعیان و در نتیجهو منتسب کرد. نویسندگان مقاله دابق، با چنـین اقـوالی بـر کفـر و ه او تکفیر صحابه را ب درباره تکفیر عوام شیعه پرداخته و از رویکـرد  ،الدن و حواشی ایمن الظواهری) اسامه بنمناقشات موجود میان داعش با القاعده (مناظرات مکتوب میـان زرقـاوی بـا مقدسـی و مقاله دابق در ادامه، به  4اند. کرده مشروعیت قتل ایشان تأ های شبکه رادیـویی  به نشریات نشد و در برنامهآموزش قصه عبدالله بن سبأ محدود  کند. تکفیری خود دفاع می -تروریستی  گنجانده شد. عنـوان یکـی از آن  ، نیزموسوم به البیان در شهرهای موصل و رّقه)(داعش  است که قصه عبدالله بن سـبأ را از کتـاب » القواصم الداحضة لعقیدة الرافضة«ها  برنامه حزم در قتباس کرده است. ابنا ،حزم (و او به نقل از طبری)ابن الفصل فی الملل والنحِل  چنین این 5؛سبأ را مؤسس تشیع قلمداد کرده استشیعه را نامسلمان و ابن ،کتاب مذکور  .۲، ص۹، عانفوغرافیک النبأ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم ،. النبأ١                                              
2. DABIQ (1437 RABI AL-AKHIR) THE RĀFIDAH: FROM IBN SABA’ TO THE DAJJĀL, 13, p32. ن گروید. در همان زمان وی متهم بـه برخـی تحریفـات ه آبلغان بزرگ مسیحی که از دین یهود باز م ،م)۶۰. پولس (حدود ٣  شد. ییحمسیحدر تعالیم حضرت مسی

4. DABIQ (1437 RABI AL-AKHIR) pp. 32-33 شـد. فایـل صـوتی آن  عصر پخـش می ۳:۴۵ها ساعت  جمعه ،ق۱۴۳۷برنامه مذکور در ربیع االول و ربیع اآلخر سال «. ٥ عالمـه امینـی در « ؛»موجود اسـت archive.orgیک مقدمه و هفت برنامه در پایگاه آرشیو (صفحه اذاعة البیان)  مشتمل بر  



-تیمیـه و ابـنقصه عبدالله بن سبأ به روایت سیف بن عمر و با استناد به آرای ابن شد که ۱۲ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   یان حزم، نقشی مهم در تکفیر و کشتار شـیعه ایفـا کـرد؛ نظیـر قتـل وحشـیانه دانشـجو ــرادران از او  مری اتفاق افتاد.ق۱۴۳۵ ســال شــعبانمــاه  کــه در دفــاع در پایگــاه آموزشــی اســپایگر تکریــت غیرمســلح و بی ــی از ب ــانی(یک ــوالمغیره القحط ــت )،اب ــرکی را در  ،خواس ــی مش فضی از آن توست! بعد از دو روز خداونـد بـر او منـت نهـاد و هـزاران تـن از هزار نفر رااختیارش قرار دهد تا سرش را ببرد؛ شیخ به او گفت: بشارت باد بر تو که به اذن خدا سر رافض به  ،ها در اسپایگر در اختیارش نهاده شد تا آنان را سر ببرد و با ریختن خون ایشان رافضی سیاق طرح قصه عبدالله بن سبأ، شیعه را بدون الذکر، داعش در  در تمامی منابع فوق 1ای که به برادرش داده بود، وفا کند... خداوند تعالی تقرب جوید و به وعده کند. مستند داعش در تکفیر عاّمه مسلمین که با  هیچ قید و شرط و یا استثنایی تکفیر می و داعشی  ق)۱۳۶۷( الشیخق)، محمد بن عبداللطیف آل۱۲۰۶محمد بن عبدالوهاب ( 2،ق)۱۲۸۲داد، فتـاوی عبداللـه ابـابطین ( ها و باورهـای سـخیفی روی مـی چنین قصه لحاظ نظـری، داعـش چیـزی افـزون بـر  از 3ها بود.نحمد عبدالحمید و نظایر آ ،معاصر رغم  ارائه نداده اسـت. آنهـا بـه 4صالح الفوزان مانندعقاید تکفیری شیوخ دربار سعودی  کـه زمـانی ؛مشابه هـم هسـتند ،در اصول و مبانی تکفیر 5،مابینشان اختالفات شدید فی ، ق)۱۴۲۰باز ( به تشویق عبدالعزیز بن ،ق)۱۴۲۵امدی الَعبدلی (عبدالله بن سعدی الغ ـالل و المبَتـِدعینمفتی دربار سعودی، در کتـاب   .۹، ص۲۴، عثبات حتی المماتقصة الشهید االمیر النبیل ابوالمغیرة القحطانی  ،. النبأ١ .)۱۳۴-۱۳۸، ص۳، جالغدیر فی الکتاب و السنة واالدب ، عبدالحسین،امینی( ؛»حزم را داده استپاسخ ابن ،الغدیر                                                                                                      عبـدالوهاب و دیگـران های ابابطین، ابن مبادرت به احیای میراث شیوخ نجدی از رساله ،عقیـدة الموحـدین والـرد علـی الضُّ

2. DABIQ (1437 RABI AL-AKHIR) 13, p37. 

3. DABIQ (1437 RABI AL-AKHIR) THE RĀFIDAH: …, 13, p38. ؛. عوام الروافض کفار مثل علمائهم فتوی للعالمة صالح الفوزان٤   
https://www.youtube.com/watch?v=VL3o34faqN0 أعظم الناس إیماناً قوم یأتون مـن بعـدکم یجـدون  ،؛ النبأ۱۳، ص۱۶، عتعلقوا بأستار الکعبةو لو  و مرتدون طواغیت ،. النبأ٥  .۱۳، ص۴۵، ععلماء السوء ،؛ النبأ۱۳، ص۲۷، عصحفاً یؤمنون بها



ق، ۱۴۳۶ - ۱۴۳۷های  سازمان تروریستی داعش هّمـت گمـارد؛ زیـرا در فاصـله سـالدر حقیقت، به تدوین عقاید  1،ن کندکرد تا حکم تکفیر معین و عدم عذر به جهل را تبیی ١٣ قصه عبدالله بن سبأ در گفت%ِن داعش لینقد و تحل   جویان تکفیری در های کتاب او را جهت تربیت اعتقادی جنگ داعش، بسیاری از رساله بلکه درباره نحوه عمل مطابق با ذاِت تکفیر  ،سر مشروعیِت فتاوی تکفیری شیوخ نجدی، موضوع اختالف داعش با شیوخ معاصر نجدی، نـه بـر در واقع 2؛هزار جلد منتشر شد دصـتنهایی در شمارگاِن یـک موصل و رّقه منتشر کرد؛ نظیر رساله عبدالله ابابطین که به سخنگوی وقت سازمان تروریستی داعش،  ،ق)۱۴۳۷که ابومحمد عدنانی (است؛ چنان مگر آنکـه سـخن بـا  ؛کنند به وجوب قتال با ایشان، کافی نیستند و حق مطلب را ادا نمیکلمات و عبارات در بیان حکم کافران و حکم گوید:  خطاب به شیوخ دربار سعودی می منهدم کردن و بـه مجـازات رسـاندن  و بریدن سر مرتدان ،عمل همراه شود و عمل یعنی قی میـان اسـالم و صورتی عیان و آشکار انجام شود تا جنگ حقیباید به ها؛ این کارآنان شود؛ بلکه  صرفًا در تهاجم به شیعه خالصه نمی ،سبأ به روایِت سیف بن عمرابن یقصه نتایِج مترتب بر قصه عبدالله بن سبأ 3..کفر ُرخ دهد. ؛ بنابراین، یک جنبه از آن باشدمی تمامی صحابه دفاع از نظریه عدالِت  ،اساسًا کارکرد آن در وقایعی چون شـورش احـزاب بـر خلیفـه   مورخانی که درصدد تبرئه برخی از صحابه . دفاع از نظریه عدالت تمامی صحابه ۱ .ی استدیگر آن تهاجم هدفاعی و جنب های سیف بن عمر، آن  توجه به اعتبار اندِک قصه عثمان بن عّفان و جنگ جمل بودند، بی با جذب گناهان برخی  اسفنجی بود که مانند 4،سبأ و سبئیهابن یرا نقل کردند؛ زیرا قصه ً  صدر، النبأ(. ٢ .۷، صعقیدة الموحدین ، عبدالله بن سعدی،. عبدلی١                                               االنتصـار  ، عبدالله،أبابطین( ؛»چنین استمشخصات کتاب مذکور « )؛۱۱، ص۹ع ،الهّمة مکتبة عن حدیثا ؛ ۲۰۱، ص۱، ج  تـاریخ الفـي ، قاضـی احمـد،خان قزوینی؛ آصف۳۴۰، ص۴، ج تاریخ االمم و الملوك ، محمد،طبری .٤ .۹، ص۲۶، عحوارات ،. النبأ٣ .)لحزب الموحدین و الرد علی المجادل عن المشرکین، الدولة االسالمیة خالفة علی منهاج النبوة ؛ ۲۹۵، صالموسـوعة القرآنیـة المتخصصـة ، محمـود،؛ حمدی زقـزوق۱۰۷، ص۲، جالتفسیر المظهری ، محمد،ریمظه  .۳۷، ص۹، جالتفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج ، وهبه بن مصطفی،زحیلی



داشت. الیه پنهان ذهنیِت مـورخی  از صحابه، نظریه عدالِت تمامی ایشان را محفوظ می ۱۴ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش%ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   خروج   علیند؛ هرچند بر امام علیهست  اصحاب عادلتمام مبتنی بر این گزاره است که  1،دانسـت  های آن دوران می سبأ را عامل اصلی فتنهق) که ابن۷۷۴کثیر (متوفی مانند ابن تا تطهیر جنایات یزید بن معاویـه امتـداد  ،سبأابن یاستفاده ابزاری از قصه 2ه باشند.کرد ای که پیرامون یزید بن معاویه نگاشت، کوشید با ترسیم فضای  تیمیه در رسالهیافت. ابن شـکل گرفـت، راهـی بـرای  )،عثمان بن عّفـان(وقت  یهآلودی که پس از قتل خلیففتنه مهـم  هگشود. کافی است تا به مناقشـ ضرورت بازنگری در صحت برخی از احادیث میخدشه در عدالت صحابه، بـابی را در  5عدالت همه صحابه تا این درجه اهمیت داشت؟ هاما چرا نظری 4سبأ بود؛یکی از توجیهات او فتنه ابن 3ن معاویه بیابد.توجیه و تبرئه یزید ب ای  شود کـه بـا اسـتناد بـه واقعـه توجه ق)۱۴۳۰شیخ محمد بن سلیمان األشقر (متوفی  بدیهی است که خروج مسلحانه برخی صحابه بر خلیفـه مسـلمین  6وهابیان ایجاد کرد.پیراموِن والیت عاّمه زنان است، مردود دانست که در زمان خود، جنجـالی بـزرگ میـان را که  صحیح بخاریتر از خروج بر خلیفه مسلمین، حدیث ابوبکره در  مراتب کوچک به بدون توسل به توجیهاتی از قبیل فتنه عبدالله بن سبأ، پذیرش نظریه  ،للی علین امام علچو الصـراع بـین «در  ،ق)۱۴۱۶برای نمونـه، عبداللـه قصـیمی (متـوفی  7شود؛ منتسب می ،سـبأ (بـه روایـت سـیف بـن عمـر)شناسی معاصِر وهابیان، شیعه امامیه به ابن در شیعه تکفیر شیعه به . رویکرد تهاجمی۲ کند. مذکور را دشوار می و  8انگاری شـیعه پرداخـت دست، به یهود  این هایی از با توسل به قصه» االسالم والوثنیة گـذارد. تنهـا در یـک  پذیرد؛ اما عمیقًا به خیل عظیمی از ایشان احترام می صحابه را نمی تمامعدالِت  هشیعه امامیه نظری«. ٥ .۲۲ص ،همان .٤ .۱۹، صتیمیةسؤال فی یزید بن معاویة لشیخ االسالم ابن ، احمد،تیمیهابن .٣ .۴۹۸-۴۹۹، ص۱، جلباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیثا ، اسماعیل بن عمرو،کثیر. ابن٢ .۱۶۷، ص۷، جالبدایة والنهایة ، اسماعیل بن عمرو،کثیر. ابن١                                               تـن از  ۳۵جهـاد کردنـد و  علـیتن از صحابه را نام برده است که در صفین در رکاب امـام علـی ۱۴۵، عّالمه امینی، نام مورد  .۴۹۲ -۴۹۳، ص۱، جالصراع بین االسالم والوثنیة ، عبدالله،. قصیمی٨ .۳۰۳، ص۹و ج ۳۷۱، ص۳، جالغدیر ، عبدالحسین،. امینی٧ .۱۲۳-۱۳۲، ص۱، جسنت و چالشهای فراروی آنشیعه شناسی معاصر اهل ، کامیار،. صداقت ثمرحسینی٦ .)۴۹۵ -۵۰۲، ص۹، جالغدیر، عبدالحسین، امینی( ؛»آنان در غزوه بدر حضور داشتند



در تقریظی منظوم بـر  ،نماز وقت مسجدالحرام)عبدالظاهر ابوالسمح (پیش ،متعاقب آن ١٥ قصه عبدالله بن سبأ درگفت%ِن داعش لینقد و تحل   ولـی کتـاب  ،پنداشتیم کـه رافضـی بـودن جـرم اسـت آن کتاب سرود: تاکنون چنین می -آثـاری از ابـن ،شناسی وهابیان، مرجِع فتاوی هیئت کبار علمای سـعودی در شیعه  1کفر آن را آشکار کرد.، الصراع و نظـایر  3ق)۱۳۸۹الدین الخطیب ( محب 2،ق)۱۲۷۰تیمیه، محمود آلوسی (حزم، ابن از ایـن حیـث،  ؛انـد های سـیف بـن عمـر بوده متـأثر از قصـه شانتمامکه  4ایشان است توجهی دارند. وهابیـان   زمان تروریستی داعش وجوه مشترک جالبوهابیت رسمی با سا اعتقـادی   داعش را از منظر خاستگاه ،کنند تا آیندگان نظر را کتمان می رسمی این اشتراک زیـر  عبدالله بن سبأ را از ابعاد مختلـف یقصه ،سنت و شیعهبسیاری از محققان از اهل سبأابن یساختار مشوش قصه  5وهابیت نبینند. سـبأ بـا بـه ابـنتعارض با احادیث صحیح (نظیر تعارض انتساب عقیده وصایت . ۵ ؛سبأ به ابن بیتلبیتاحادیث شیعی در رد انتساب شیعه اهل. ۴ ؛مغایرت با عقل سلیم و اصول علم تاریخ. ۳ ؛نام عبدالله بن سبأهتردید در وجود فردی ب. ۲ ؛گو (سیف بن عمر) اعتباری قصه بی. ۱ اند؛ مانند: سؤال برده و  تاریخ طبـریمأخوذ از  ،ترین الگوی قصه عبدالله بن سبأ سنت، رایجدر منابع اهل ؛حدیث متواتر غدیر) که گذشت، عقیده داعش در یهودانگاری شیعه چنان ؛از سیف بن عمر کوفی است نیز او  ).۱۷-۳۳۳ص، لمدینة المنورةالقصة الکاملة لخوارج عصرنا، ا ،المحیمید، ابراهیم بن صالح( ؛»های وهـابی داعـش همـراه اسـت ای از یک نقـد وهابیـان رسـمی بـر داعـش کـه بـا مسـکوت گذاشـتن ریشـه نمونه«. ٥ .۱۱۴۶۱؛ ۱۱۴۶۱؛ ۹۴۲۰؛ ۸۸۵۲؛ ۸۱۸۷؛ ۷۳۰۸؛ ۳۲۰۶شماره:   به alifta.net. فتاوی هیأت کبار علمای سعودی در ٤ .۲۱، صالخطوط العریضة لدین الشیعة الدین،، محب. خطیب٣ .۶و  ۱۰و  ۳۱۷، صمختصر التحفة االثنی عشریة ی، شاه عبدالعزیز،. دهلو٢ .۷۱۸، ص۱. همان، ج١                                               که اول سدر قصه عبدالله بن سبأ از دو طریق به طبری و از او به سیف بن عمر می هبر پای



. مرجع نقل قصه مذکور در تألیفات مؤلفان معاصر نظیر باشدمی تیمیهابن بعدحزم و ابن ۱۶ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   به سیف بن عمـر  شانتمام ،نیز 3و یا انور الجندی 2سعدی الهاشمی 1،عبدالله الجمیلی بنـابر نظـر جمعـی از محـدثان و  ،این در حالی است کـه سـیف بـن عمـر ؛گردد بازمی از (قصه مذکور از حیث محتوا نیز دچار خدشه است. جمعـی از اصـحاب تحقیـق  4های او نامعتبر است. قصه ،فردی کّذاب و در نتیجه ،ق)۲۷۵ق) و ابوداود (۲۳۳نظیر نسایی ( ،محققان علم رجال نـام هاصوًال در وجود شخصـی بـ )،قبیل استاد طه حسین و عّالمه سید مرتضی عسکری تشـکیک کـرده و او را موجـودی  )،ف بن عمـر داردبا توصیفاتی که سی(عبدالله بن سبأ  االصـل،  بـا پایگـاه اجتمـاعی پـایین، (یهودی ،اینکـه فـردی منـافق 5اند. خیالی دانسـته هالل دار تعلیم و تربیِت جمعی از اصحاِب حضـرت رسـول عهده 6)،یمنمسلمان در عهد خالفِت عثمان بن عّفان، سیاه چهره، کنیـززاده و از اهـالی صـنعای  تازه لول و یـاران  للهاللووـ بـن  هابوذر غفاری، عمار بن یاسر، عبدالرحمن بن عـدیس، صعصـ مانند  علیامام علی شـود و بتوانـد بـا  و...  بکر و مالـک اشـتر حذیفه، محمد بن ابیصوحان، محمد بن ابی و  گـردد را فریب دهد و اسباب قتل خلیفـه سـوم مسـلمین های مخوف، هم ایجاد شبکه المللی  ای بین به تعبیر عجیب سعید افغانی، بازیگر توطئه و حتی 7زند جنگ جمل را رقم  ، ۹، جالمیزان فـی تفسـیر القـرآن حمد حسین،، م؛ طباطبایی۲۳-۲۶، ص۱، جاالسطورة السبئیة ، سیدمرتضی،عسکری .٤ .۲۳، ص۳، جاالسالم و الدعوات الهدامة ، انور،. جندی٣ .۲۴، صسبأ حقیقة ال خیالابن ، سعدی،. هاشمی٢ .۱۴۴، ص۱، جبذل المجهود فی اثباِت مشابهة الرافضة للیهود ، عبدالله،. جمیلی١                                              از منظر مطالعاِت تطبیقی، قصه عبدالله بن سبأ به روایـت سـیف بـن عمـر، هـم از  9تاریخ سازگار نیست. با عقل سلیم و علِم  8از سوی دولت روم باشد، عبدالله بـن سـبأ دراسـة للروایـات  ،؛ هالبی، عبدالعزیز صالح۱۰۵، صعبدالله بن سبأ حقیقة أم خرافة ، علی،محسن. آل٥ .۲۶۰ص عبداللـه  ، سلیمان به فهـد،؛ عوده۳۷، ص۹ ، ج التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج ، وهبه بن مصطفی،زحیلی .٧ .۳۴۰، ص۴، ج تاریخ االمم و الملوك، تاریخ الطبري ، محمد بن جریر،. طبری٦ .۷۴، صالتاریخیة عن دوره فی الفتنة  .  ۷۳همان، ص. ٩ .۶۳، صعبدالله بن سبأ ، عبدالعزیز،هالبی .٨ .  ۳۵۱، ص۹، جالغدیر ، عبدالحسین،؛ امینی۱۸۸و  ۱۵۹و  ۱۱۱، صبن سبأ و اثره فی احداث الفتنة فی صدراالسالم



، او را پیشوای نواصب و دشمن نقضدر کتاِب  ،ق)۵۵۶عبدالجلیل رازی ( مانندشیعیان  1پنـدارد. سـبأ را مؤسـس شـیعه میابـن ،حزمتیمیه و ابنکه داعش به استناد ابن حالی در ؛اسـت مغایر با روایات شیعی ،حیث صورت (فرم داستان) و هم از حیث ماده (محتوا) ١٧ قصه عبدالله بن سبأ درگفت%ِن داعش لینقد و تحل   کید دارد که ملحد، ملحد است؛ نه شیعی است  2اند. معرفی کرده  علیامام علی رازی تأ شـده، در مـذّمت و مخالفـت  هر آنچه درباره عبدالله بـن سـبأ ذکـر ،در متون شیعه  3ندند.بملحدان آن است که خود را بر مذهبی ب و نه سنی؛ هرچند عادت کّشی و شیخ طوسی،  محمد بن عمر در منابع روایِی ، بیتلبیت در احادیث اهل 4اوست. نقـل طبـری اما از حیث محتوایی، کامًال متفـاوت بـا  5؛شده است از عبدالله بن سبأ یاد سبأ در احادیث شیعه، از غالت و توان آنها را در یک دسته قرار داد. ابن که نمیچرااست؛  ای بـا گـردآوری احادیـِث   الله میرزا خلیل کمـره حتی از نواصب شمرده شده است. آیت و تنظیم آنها به  )،سبأجمله احادیث وارده درباره ابن از( در رّد غلو و غالیان بیتلبیت اهل ییلیهمچنین، انتساب عقیده وصایِت امام علی 7اند. حکم به کفر غالت داده ،از حیث فقهی نیز فقهای شیعه 6؛ب زمان صدور احادیث، بطالن انتساب عقایِد غالیان را به شیعه نشـان داده اسـتترتی در تعـارض بـا  9به منافقی یهودی، 8للع سـیف بـن  یقصـهاین امر عّلت ناتوانی مـدعیان  10حدیث صحیح و متواتر غدیر است. سـبأ منتسـب کنـد، نشـان ای کـه خـود را بـه ابـن از ارائه حداقل یک مثال متقن از شـیعه ،عمر علم الحدیث بین اصالة اهل السـنة  ی، اشرف،؛ جیزاو۱۱، صبطالن عقائد الشیعة و بیان زیغ ی، محمد عبدالستار،تونسو ١                                               ، »وصایای پیامبر اکرم (ص) دربارۀ جانشین بالفصل خویش و نقد نظریـة انکـار وصـایت« ، کامیار،. صداقت ثمرحسینی٨ .۵۲۹، ص۴، جالمنزل األمثل فی تفسیر کتاب الله ، ناصر،. مکارم شیرازی٧ .۴۸-۱۴۸، صپیام ایران به نجد و حجاز و مصر ، خلیل،ای . کمره٦ .۲۲۶، صفرهنگ فرق اسالمی ، محمد جواد،. مشکور٥ .۱۱۵، صاصل الشیعة و أصولها مقارنة مع المذاهب االربعة ، محمد حسین،. کاشف الغطاء٤ .۲۰۶-۲۰۷. همان، ص٣ .۵۴۲، صمثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض نصرالدین، . قزوینی رازی،٢ .٨، صسبأ حقیقة ال خیال عبدالله بن  ی، سعدی،هاشم؛ ۳۰، صو انتحال الشیعة طرق حدیث الغـدیر بروایـة الواسـطی و الشـیبانی و  ،؛ تقدمی معصومی، امیر۱۶۷، ص۱ج، الغدیر ، عبدالحسین،امینی ١٠ .۳۴۰، ص۴، ج تاریخ االمم و الملوك، تاریخ الطبري ، محمد،. طبری٩ .۸۰-۹۹ص، ۲، سال پنجم، شماره نامه علوی پژوهش  .۱۱و  ۷۴و  ۱۷۶، صعاصمأبیإبن



سبأ ، انتساِب شیعه به ابنخطط الشامدر  ،ق)۱۳۷۲استاد محمد کرد علی ( الذ 1دهد؛می ۱۸ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   بر صحت عقیـده  ،ق)۱۳۹۴و یا شیخ محمد ابوزهره ( 2را مصداق جهل و نادانی دانسته کید کرده است. ،رسـد کـه شـیعه باشـد)و نامسلمانی او (تا چه  اصر در انکار عبدالله بن سبأشیعیان مع های سـیف بـن   الزم به ذکر است که مورخان و محدثان، حتی آنان که قائل به قصـه 3تأ سـه نمونـه از  ؛ در ادامه بهاند را با عنوان سبئیه نام نبرده بیتلبیت عمر بودند، پیروان اهل عباس اشـاره دارد کـه حضـرت به روایتی از ابن 4،»خیر البریة«سیوطی در تفسیر . ۱ اند از:  عبارت نیم کهکاشاره می آن هالل رسول را در مفـاد عهدنامـه »  علیاصحاب و شیعه علی«عبارت  الصواعقحجر در ابن. ۲ 5.»هو انت و شیعتک یوم القیامة راضین مرضیین«فرمودند:  للهاللسول ... أن اصـحاب علـی و شـیعته «دانـد:  مضبوط می با معاویه جتبیصلح امام حسن مجتبی مـال،  ،موجب عهدنامـه بـه ؛»آمنون علی أنفسهم و أموالهم و نسائهم و أوالدهم حیث کانوا... ت، اما اذعان دارد سرایی سیف بن عمر اس خلدون هرچند خود متأثر از داستان ابن. ۳  6د بود...ن، هرکجا باشند، ایمن خواه علیجان، زنان و فرزندان اصحاب و شیعه علی و «ساکن در کوفه را اجابت فرمود:  بیتلبیت درخواسِت شیعیان اهل حسینکه امام حسین فاعی و تهاجمی) بر قصه عبدالله بن سبأ مترتـب که مشاهده شد، دو نتیجه کلی (دچنان  نتیجه  7.»للحسین ان یأتیهم فیقوموا بأمره... شیعة أهـل البیـت بالکوفـةاّما الحسین فاًنه لما ظهر فسق یزید عند الکاًفة من اهل عصره، بعثت  کاربردی بـه  ،مایه تهاجمی قصه مذکور که با یهودانگاری شیعه همراه است است. درون  ۲۷۱، صخلدونالمقدمة تاریخ العالمة ابن ، عبدالرحمن،خلدون. ابن٧ .۱۵، ص۱۱، جالغدیر ، عبدالحسین،. امینی٦ .۵۸۹، ص۸، جالدرالمنثور فی التفسیر المأثور تفسیر ، عبدالرحمن،سیوطی ٥ .۷آیه ،بینهسوره . ٤ .۳۵، صتاریخ المذاهب االسالمیة ، محمد،. ابوزهره٣ .۱۳۸، ص۳. همان، ج٢ .۱۳۷، ص۳ ، جالغدیر ، عبدالحسین،. امینی١                                              



معنادار  شباهتکند، وجود  سبأ را دوچندان میابن یآنچه اهمیت تحقیق درباره قصه تر در گفتمان تکفیری خانواده وهابیت دارد. مراتب گسترده ١٩ قصه عبدالله بن سبأ در گفت%ِن داعش لینقد و تحل   هیئت علمای کبار سـعودی و سـازمان  از جمله های وهابی های اصلی گفتمان هدر مؤلف سـبأ در گفتمـان ابـن ینقـد قصـه ،شـود تروریستی تکفیری داعش است که موجب می سـبأ در گفتمـان ابـن ینقد شیوخ تکفیری نجدی و نقد قصـه یهتکفیری داعش به منزل چراکه داعش در توجیـه جنایـات  ؛باشدنقد عقایِد تکفیری داعش  هشیوخ نجدی به منزل ای استفاده کرده که برای سالیانی دراز در منابِع وهابیان نجدی  خود، از همان شیوه و ادّله تیمیـه (و از حزم و ابـناقتباسی از آثاِر ابن ،سبأ در گفتمان تکفیری داعشابن یقصه بازنشر شده است. خه تکفیـری وهابیـت رسـمی رسـد و ایـن اقتبـاس در شـا طبری) به سیف بن عمـر می کنـد  تنها این توجه را حاصـل می  شود. این مسئله نه مشاهده می خوبیهب ،(درباری) نیز حـزم و شـیوخ وهـابی تیمیه و ابـنهای تکفیری ریشه در تألیفاِت ابن که جنایات سازمان گو تا تردید  اعتباری قصه سبأ از ابعاد مختلفی از بی ابن یدر تحقیقاِت متعددی، قصه شود. وهابی آغاز می –گفتمان و منابع تکفیری سلفی دهد مبارزه اصولی و حقیقـی بـا داعـش از نقـد و مبـارزه بـا  نجدی دارد؛ بلکه نشان می نـه بـا  ،زیر سوال رفته است و محتوای تکفیـری آن ،نام عبدالله بن سبأهدر وجود فردی ب ادیـث صـحیحی چـون حـدیث تاریخ سازگار است و نـه بـا اح عقل سلیم و اصول علِم  گاهانـه و مسـئوالنه ایجـاب میبنابراینمتواتر غدیر؛  کنـد کـه محکومیـت عمـل  ، نقِد آ هایی  دلیل رواج نسـبتها هزار نفر مسلمان تنها به سبأ) همراه شود. جنایت کشتار دهابن یگیـری آن (از قبیـل قصـههای شکل با محکوم کردن ریشه ،جنایت (کشتار مسلمانان) ها از حقایق  بار دیگر مسلمانان را به اهمیت تفکیک قصهیک ،ماخذ ، مشکوک و بیناروا  .خواند و رعایت مالحظات اخالقی در آموزش، رسانه و انتشارات فرا می



یمقرآن  .۱ منابع ۲۰ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش%ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   یخ الفي ،، قاضی احمد تتوی آصف خان قزوینی .۲ .کر پژوهشگاه علوم انسانی و  :، تهرانسنتشیعه شناسی معاصر اهل ، کامیار،صداقت ثمرحسینی .۳ .ش۱۳۸۲ ،، چاپ اول هنگیانتشارات علمی و فر :غالم رضا طباطبایی مجد، تهـران :محقق  ،تار دربارۀ جانشین بالفصل خویش و نقـد  مبر اکرموصایای پیامبر اکرم« ،صداقت ثمرحسینی، کامیار .۴ ش.۱۳۹۱، چاپ اول مطالعات فرهنگی با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، دفتـر انتشـارات اسـالمی جامعـه  :، قـمالمیزان فی تفسیر القـرآن ،حسین طباطبایی، سیدمحمد .۵ ش.۱۳۹۳ ،۲سال پنجم، شماره  تهران: ،نامه علوی پژوهش، »ة انکار وصایتنظری چـاپ  ،ابخانـه شـمسانتشـارات کت :، تهـرانپیام ایران به نجد و حجاز و مصر ،ای، خلیل کمره .۸ م.۲۰۰۶ ،منشورات اعتماد الکاظمی :، تهـراناصل الشیعة و أصولها مقارنة مـع المـذاهب االربعـة، حسین کاشف الغطاء، محمد .۷ .ش۱۳۵۸ ،چاپ اّول ،سلسله انتشارات انجمن آثار مّلی: الدین محدث ارموی، تهرانمیرجالل :تصـحیح ،مثالب النواصب فـی نقـض بعـض فضـائح الـروافض ،قزوینی رازی، نصیرالدین .۶ .ق۱۴۱۷ ،مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم بنیـاد  :چـی، مشـهدکـاظم مدیرشـانه :مقدمـه ،فرهنـگ فـرق اسـالمی ،جواد مشکور، محمد .۹ .ق۱۳۸۲ ،اول -مدرسـه امـام علـی بـن ابـی :، قـم األمثل فی تفسیر کتاب الله المنـزل ،مکارم شیرازی، ناصر .۱۰ .ش۱۳۷۵ ،پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی الـدین صـالح :، تحقیـقتیمیـةسؤال فی یزید بن معاویة لشیخ االسالم ابـن ه، احمد،تیمیابن .۱۲ ق.۱۴۲۹، مشعرالدار تهران: ،ه بن سبأ حقیقة أم خرافةعبدالل ،محسن، علیآل .۱۱ ق.۱۴۲۱،  طالبطالب یخ العالمة ابن ، عبدالرحمن،خلدونابن .۱۳ .م۱۹۶۳، مطبوعات المجمع العلمی العربی :المنجد، دمشق ، یة للنشـرالـدار التونسـ تـونس: ،خلـدونالمقدمة تار یخ المذاهب االسالمیةت ،، محمدهزهرابو .۱۶ ق.۱۱۱۴، مکتبة المعارف للنشر والتوزیع :ناصرالدین األلبانی، ریاض :تعلیـق ،الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحـدیث ، دمشقی، اسماعیل بن عمرو،کثیرابن .۱۵ ق.۱۴۰۶، مکتبة المعارف :، بیروتالبدایة والنهایة دمشقی، اسماعیل بن عمرو، کثیرابن .۱۴ م.۱۹۸۴  .م۱۹۹۶ ،دارالفکرالعربی ه:، قاهرار



، قـم: عاصـمأبـیطرق حدیث الغدیر بروایة الواسـطی و الشـیبانی و إبـن ،تقدمی معصومی، امیر .۱۸ ق.۱۴۱۶دارالکتب االسالمیة،  :، تهرانالغدیر فی الکتاب واالدب والسنة ،امینی، عبدالحسین .۱۷ ٢١ قصه عبدالله بن سبأ درگفت%ِن داعش لینقد و تحل   بطالن عقائد الشیعة و بیان زیغ معتنقیها و مفتریـاتهم علـي االسـالم  ،عبدالستار ، محمدیتونسو .۱۹ ق.۱۴۲۶منشورات دلیل ما،  مکتبـة الغربـاء  مدینـه: ،بذل المجهود فی اثبـاِت مشـابهة الرافضـة للیهـود ه،جمیلی، عبدالل .۲۰ ق.١٤٠٣ ،المکتبة األمدادیة ه:من مراجعهم األساسیة. مک دارالیقین للنشـر  :مصر ،علم الحدیث بین اصالة اهل السنة و انتحال الشیعة ،، اشرفیجیزاو .٢٢ م.۱۹۸۲ ،اللبنانیدارالکتاب :، بیروتلهدامةاالسالم و الدعوات ا ،جندی، انور .۲۱ .ق۱۴۱۴، االثریة یضة لدین  ،الدین خطیب، محب .۲۴ .م۲۰۰۳، وزاره االوقاف ه:، قاهرالموسوعة القرآنیة المتخصصة د،حمدی زقزوق، محمو .۲۳ ق.١٤٣٠، و التوزیع یعة و المـنهج،  بن مصطفی هزحیلی، وهب .۲۶ .ق۱۳۷۳، المطبعة السلفیة قاهره: ،مختصر التحفة االثنی عشرة ،، شاه عبد العزیزیدهلو .۲۵ .ق۱۴۳۳ ،هدیة مجلة األزهر ، مصر:الشیعةالخطوط العر ع لکلمـات و خطابـات اسـد االسـالم الشـیخ ابومصـعب األرشیف الجـام ،زرقاوی، ابومصعب .۲۷ .ق۱۴۱۸دارالفکر المعاصر،  :دمشـق ،، بیـروت التفسیر المنیر فی العقیدة و الشر دارالفکـر للطباعـه و  :، بیـروتتفسیر الدرالمنثور فـی التفسـیر المـأثور سیوطی، عبدالرحمن، .۲۸ .ق۱۴۲۷شبکة البراق االسالمیة.  جا:بی الزرقاوی، یخ الطبـري ،طبری، محمد بن جریر .۲۹ ق.۱۴۳۲التوزیع،  یخ االمم و الملوك، تـار ابوالفضـل  محمـد :تحقیـق ،تار -مرکز الطباعـة والنشـر للمجـع العـالمی ألهـل قم: ،االسطورة السبئیة، عسکری، سید مرتضی .۳۱ ق.۱۴۱۹ ،دارالطرفین :طائف ،عقیـدة الموحـدین و الـرد علـی الضـال و المبتـدعین ،عبدلی، عبدالله بن سعدی الغامدی .۳۰ .ق۱۳۸۷،  روائع التراث العربی ت:، بیرو ابراهیم دار ریـاض: عبدالله بن سبأ و اثره فی احداث الفتنـة فـی صـدر االسـالم،  ،، سلیمان بن فهدعوده .۳۲ ق.۱۴۲۴، البیتالبیت  .ق۱۴۱۲ة رشدیة، مکتب :اکستانپ،  غالم نبی تونسی :، تحقیق التفسیر المظهری  ،مظهری، محمد ثناءالله .۳۴ .ق۱۴۰۲ ه: دارالکتب للطباعة والنشر،، قاهرالصراع بین االسالم والوثنیة ،قصیمی، عبدالله .۳۳ .ق۱۴۱۲ ،طیبة



یخیـة عـن دوره فـی الفتنـة ،هالبی، عبدالعزیز صالح .۳۶ .ق۱۴۰۶، مکتبة الدارمدینه: ، سبأ حقیقة ال خیالابن، هاشمی، سعدی .۳۵ ۲۲ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ، عبدالله بن سبأ دراسة للروایـات التار یخ المذاهب االسالمیة، محمد، هزهرابو تا.بی نا،ه: بی، مدینالقصة الکاملة لخوارج عصرنامحیمید، ابراهیم بن صالح،  .۳۷ ق.۱۴۰۷حولیات کلیة اآلداب،  :کویت ؛ ۲۷؛ ۲۴؛ ۱۶؛ ۹؛ ۶؛ ۱، صحیفة أسبوعیة تصدر عن دیوان اإلعالم المرکـزي، االعـداد: النبأ .۱ مجالت سازمان تروریستی داعش: م.۱۹۹۶دارالفکر العربی،  ه:، قاهرتار  .۱۷۱؛ ۱۶۶؛۱۵۸؛ ۱۵۰؛۱۲۹؛ ۱۲۸؛ ۱۲۷؛۱۱۹؛ ۸۶؛ ۶۹؛ ۴۷؛ ۴۵؛ ۲۶؛ ۲۸
2. DABIQ (1437 RABI AL-AKHIR) THE RĀFIDAH: FROM IBN SABA’ TO THE DAJJĀ 

3. www.youtube.com.  


