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 الممخص

ييدؼ ىذا البحث إلى معرفة الحقائق المتعمقة بأبي مسمـ الخراساني التي لـ يتطرؽ إلييا المؤرخوف مف خالؿ     
باإلضافة إلى تحديد  ،توضيح وتحميل الدورالميـ الذي لعبو في تغيير مسار األحداث التاريخية لمدولة اإلسالمية

اعتمدت ىذه  ، وقدومكف بني العباس مف إقامة الخالفة العباسية ،اإلجراءات الجديرة بالمالحظة التي قاـ بيا
الدراسة المنيج التاريخي التحميمي الوثائقي القائـ عمى المصادر األولية والثانوية الكتشاؼ الحقائق المجيولة 

مسمـ الخراساني بشكل كبير في الدعوة  يأب ةساىمممصت إلى عدة نتائج أىميا: وخ ،المتعمقة بيذا الرقـ التاريخي
 ، وقدإلى إقامة الخالفة العباسية ، ويمكف أف يعزى ىذا النجاح إلى قوة شخصيتو وقدرتو عمى التأثير في اآلخريف

 السبب الرئيس لوفاتو. ظيرت عديد التناقضات البارزة فيما يتعمق بعالقتو بالخالفة العباسية ، وكاف ىذا الفعل

ستفتح ىذه الدراسة الطريق أماـ المؤرخيف لمعرفة المزيد مف الحقائق المجيولة عف شخصية أبو مسمـ     
 الخراساني وتشجيعيـ عمى إجراء أبحاث جديدة.

 العباس ، الدولة اإلسالمية و: أبو مسمـ الخراساني ، الخالفة العباسية ، بن الكممات الدالة
 

Abu Muslim al-Khorasani (100-137 AH / 718-755 CE)And The teality of his role in 

the call and the establishment of the Abbasid state 
 

    This research aims to find out facts related to Abu Muslim al-Khurasani that have 

not been dealt with by  historians  through clarifying and analyzing the significant role 

he played in changing the Historical events track of the Islamic state. In addition to, 

identifying  the noteworthy actions that he made and enabled Banu al-Abbas to 

establish the Abbasid Caliphate . 
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   This study adopted the Analytical documentary historical method based on primary 

and secondary sources to discover unknown facts related to this Historical figure.  

    The study concluded several results, the most important of which are: Abu Muslim 

al-Khurasani contributed greatly to the call for the establishment of the Abbasid 

Caliphate, and this success can be attributed to strength of his personality and his 

ability to influence others. Many outstanding contradictions have arisen regarding his 

relation with Abbasid Caliphate, and this act was the main reason of his death.  

    This study will open the way for historians to find out more unknown facts about 

the personality of Abu Muslim al-Khurasani and encourage them to do new research. 

Key words: 

 Abu Muslim al-Khurasani, Abbasid Caliphate, Banu al-Abbas, the Islamic state 

 المقدمة
لكل أمة رجاؿ ساىموا في تغيير مجرى تاريخيا، وىذا األمر ينطبق بشكل كبير عمى الشخصية التي     

الذي يعد بحق مف أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا  أبو مسمـ الخراساني ال وىيأ ،سنتناوليا في ىذا البحث
 حاسمًا في تغيير مجرى تاريخ الدولة اإلسالمية .

عمى الرغـ مف أف أبا مسمـ الخراساني لـ يكف يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة عند انخراطو في العمل و      
سخرىا في التي متعددة المواىب والالشخصية القوية،  السياسي، إال أنو كاف يممؾ ما يعوضو عف ذلؾ، وىي

ريتو  إلي حالتأثير عمى الجموع، فضاًل عف ذلؾ فإف األقدار قد ساعدتو في التحوؿ مف رجل بسيط ال يممؾ حتى 
در ليا أف تستمر زىاء خمسة قروف، ، وينجح في قياـ دولة أخرى ق   بطل يمعب دورًا حاسمًا في إنياء تاريخ دولة

 ىي الدولة العباسية.أال و 

نما جاء لمتعمق في الدإ      راسة ف ىذا البحث ليس مجرد سرد لمرحمة تاريخية مف مراحل تاريخ ىذا الرجل، وا 
تحميل أبرز األحداث ، و تجاه قيامو بيذا الدور ا، ومحاولة لتوضيح حقيقة نواياه والتحميل ليذه الشخصية 

اس مف تأسيس دولتيـ، كذلؾ تحميل المتناقضات التي أصبح عمييا والتطورات التي أحدثيا حتى تمكف بنو العب
 أبو مسمـ بعد ذلؾ في عالقتو مع الخالفة العباسية التي كانت السبب المباشر في مقتمو .
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 ظيار الحقيقة الغائبة التي غفل عنيا جل  محاولة إاختيار الموضوع إلي في يعود السبب  سبب اختيار الموضوع :
والتي سنتناوليا في ىذا  ،ف الذيف كتبوا عف األحداث التاريخية لتمؾ المرحمةاب المعاصرو وائل والكت  المؤرخيف األ

 مسمـ الخراساني وحقيقة نواياه مف خالؿ الدور الذي قاـ بو . يالبحث وىي حقيقة أب

  ي:ىإشكاليات البحث في سؤاؿ جوىري يشمل العديد مف التساؤالت األخرى و  تتمخص شكاليات البحث :إ

 سئمة منيا :مسمـ الخراساني ؟ ويندرج تحت ىذا السؤاؿ عديد األ يػػػػػػػ ما حقيقة أب

 متي كانت البداية الفعمية لعالقتو بالعباسييف ؟و  مسمـ الخراساني؟ يصوؿ أبما حقيقة أػػػػػػ 

 سباب التي كانت وراء قتمو ألبرز رجاالت الدعوة العباسية ؟ما الدوافع واألػػػػػػ 

 ػػػػػػ ما حقيقة نواياه في االستيالء عمى مقاليد الحكـ في الدولة ؟ 

 البحث في النقاط التالية : ىداؼتكمف أ : البحث ىدافأ

 ػػػػػ تناوؿ شخصية ميمة في تاريخ الدولة اإلسالمية لـ تمق االىتماـ الكافي مف قبل المؤرخيف والباحثيف .

ـ  و  ،واألىداؼ التي كاف يخفييا وراء الدور الذي تقمده ،ةمسمـ الخراساني الغائب يػػػػ كشف حقيقة أب كشف  مف ثَػػ
 حقيقة مرحمة ميمة في تاريخ الدولة العباسية .

 ػػػػ المساىمة في التمييد لظيور دراسات جديدة شاممة وواسعة تتناوؿ ىذا الموضوع .

في تاريخ  اريخية حاسمةوحقبة ت ميماً  جانباً ػػػػػ إثراء المكتبة العربية اإلسالمية بمعمومات وحقائق جديدة تتناوؿ 
 الدولة اإلسالمية عموما وتاريخ الدولة العباسية بشكل خاص .

ث حمف كتب عف ىذه الفترة التي سيتناوليا الب جل   ف  فيما يتعمق بالدراسات السابقة فإأما   الدراسات السابقة:
لمتعمقة بيذه نيـ لـ ييتموا بإبراز وتحميل الحقائق اغير أ ،الدعوة العباسية دور أبي مسمـ في انجاح كتبوا عف
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وسينفرد بالجانب التحميمي وكشف  ،تي مكمال لمكثير مف تمؾ الدراساتأىذا البحث سي ف  وبالتالي فإ ،الشخصية
 الحقيقة الغائبة التي لـ تتطرؽ إلييا تمؾ الدراسات .

التحميمي لألحداث والربط العممي والمنطقي  اعتمد الباحثاف في بحثيما عمى المنيج السردي منيجية البحث:
 بينيما .

و صادر التاريخية التي كانت قريبة أعداد ىذا البحث عمى العديد مف المإ اعتمد الباحثاف في  مصادر البحث:
ىـ تمؾ المصادر : كتاب تاريخ الطبري ألبي  أ ومف  ،وتناولت الفترة الزمنية موضوع البحث ،معاصرة لتمؾ الفترة

جعفر الطبري، وكتاب الكامل في التاريخ البف األثير، وكتاب األخبار الطواؿ لمدينوري، وكتاب مرآة الجناف وعبرة 
اليقظاف لميافعي، وكتاب البداية والنياية البف كثير، وكتاب مروج الذىب ومعادف الجوىر لممسعودي، وكتاب 

بف خياط البف خياط، فضاًل عف الكثير مف المصادر والمراجع األخرى التي تـ اإلشارة إلييا ضمف تاريخ خميفة 
 قائمة المصادر والمراجع الممحقة بيذا البحث .  

 وقسـ كل   ،مباحث ةىيكمية مقسمة إلي ثالث يتناولو الباحثاف وفقالبحث أف  اقتضت طبيعة   ىيكمية البحث :
 ذه المباحث عمى النحو التالي : وى ،مبحث  إلي عدة متطمبات

مبحث / أبو مسمـ الخراساني أصولو ونشأتو شخصيتو وبداية عالقتو بالعباسييف :يتـ في ىذا ال المبحث األول
المطمب األوؿ / التعريف  :لى مطمبيفإمبحث الوقسـ  ،ميلشخصية أبي مسمـ الخراساني بالبحث والتح تناوؿ

 عالقة أبي مسمـ بالعباسييف .المطمب الثاني: بداية و  بشخصيتو. 

بحث يتـ مفي ىذا ال ،: توليو مياـ الدعوة لمعباسييف في خراساف وا عالف الثورة عمى بني أمية المبحث الثاني
، مدولة العباسية، والصعوبات التي واجيتومسمـ الخراساني مياـ الدعوة ل يبألى تولي إالتطرؽ بالسرد والتحميل 

المطمب الثاني : إعالف ، و بي مسمـ بالدعوة في خراسافأوؿ: تكميف يف: المطمب األسـ ىذا المبحث الى مطمبوق  
 مسمـ الثورة ضد بني أمية بداية الدور العمني . يأب
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خصص ىذا ، و مسمـ الخراساني ي: قياـ الدولة العباسية وبداية الشكوؾ والريبة في شخصية أب المبحث الثالث
بي مسمـ خصوصًا بعد أالدولة العباسية ، والتي تعتبر بداية النياية لدور المبحث لمحديث عف نجاح الدعوة وقياـ 

ا مسمـ يفقد حياتو لتنتيي أبوىذه الشكوؾ جعمت  ،مف قبل خمفاء بني العباس هبداية الشكوؾ والريبة في نوايا
 ةثالثسطورة شخصية بارزة مف الشخصيات التي ساىمت في بناء الدولة العباسية، وقسـ ىذا المبحث الى أ

المطمب الثاني: عالقة ، و ـ األحداث التي قاـ بيا أبو مسمـىأ المطمب األوؿ: بداية قياـ الدولة العباسية و  مطالب:
 يبأالمطمب الثالث: مقتل ، و أبي مسمـ بالخميفة أبي جعفر المنصور وبداية الشؾ والريبة في شخصية أبي مسمـ

 مسمـ .

 مف خالؿ ىذا البحث . الباحثاف يياإلالحقائق التاريخية التي توصل  التي تتضمف أىـ   الخاتمةوأخيرًا 

 شخصيتو وبداية عالقتو بالعباسيين و المبحث األول / أبو مسمم الخراساني أصولو ونشأتو 

 :أصمو ونشأتو  وال ـــــأ :المطمب األول / التعريف بشخصيتو 

، ومع ىذه التباينات برزت تناقضات ونسبو الخراسانيصل أبي مسمـ أتباينت الروايات التاريخية في تحديد     
ا حينما ـ المؤرخيف العرب المسمميف عف فؾ خيوط ىذه التناقضات، وىذا يتضح جمي  ظمتشعبة عجز معيا مع

حدى تمؾ الروايات عمى إحيث يقوـ كل واحد منيـ بسرد روايات مختمفة دوف ترجيح  و،ونسب وصمأيتطرقوف إلي 
وليذا سنحاوؿ عرض معظـ تمؾ الروايات التاريخية مع ما تحممو مف تناقضات، ومف خالليا سنحاوؿ ؛ األخرى 

ضيق صورة، ومعرفة األسباب والدوافع التي كانت وراء أقدر المستطاع التقريب بيف تمؾ الروايات وحصرىا في 
 صوؿ أبي مسمـ .أيور عديد اآلراء المتباينة في تحديد ظ

ا حيث تشير إلي أف أبا مسمـ الخراساني كاف عبدً  ؛ولى/ وىي األبرز واألكثر تداواًل عند المؤرخيفػػػػػ الرواية األ 1
وقد استدؿ ، (1)صفيافأا لعيسى ومعقل ابني ادريس بف عيسى العجمي وكانا يقيماف بماه البصرة مما يمي ممموكً 

إف أمي كانت أمة  ث ذكر ذلؾ فقاؿ: )مف أورد ىذه الرواية بكالـ نسبوه  إلي أبي مسمـ يعترؼ فيو بصحتيا حي

                                                           
  310صدت، ، الطباع ، دار بف االرقـ ، بيروت ، تحقيق عمر فاروؽ احمد بف داود : االخبار الطواؿة ، أبو حنيفالدينوري  (1)
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لعمير بف بطيف العجمي فوقع عمييا فحممت بي فباعيا وىي حامل فاشتراىا عيسى ومعقل ابنا ادريس فولدت 
 . (2)( عندىما فأنا كييئة الممموؾ ليما

مف قرية يقاؿ ليا ، و )*(عتق، وكاف مف أىل البرس والجامعييفأنو كاف عبدًا فأػػػػػ الرواية الثانية / ورد فييا  2
 . (3)خرطينة وىي مف أعماؿ الكوفة وسوادىا

 ياػػػػػ الرواية الثالثة / ىي شبيية بالرواية األولى، حيث تتفق معيا في بعض المعمومات وتختمف معيا في بعض 3
أنو مف وقيل  ،)*(أباه مف قرية تسمى سنجرد صولو حيث تشير إلي أف  أخر، فضاًل عف ذلؾ لـ تبيف اسـ والده و اآل

ذربيجاف واصطحب معو جارية لو يقاؿ ليا أقرية يقاؿ ليا ماضواف وىي ناحية مف نواحي مرو، وأنو سار إلي 
وشيكة جمبيا مف الكوفة فاخذ الجارية معو، وكانت حامل فعرج في طريقو عمى عيسى العجمي، وحينيا ترؾ 

 . (4)ووضعت الجارية عند عيسى العجمي أبا مسمـ ،الجارية عنده ومضى ىو إلي اذربيجاف ومات فييا

ا، ولكف تختمف معيا في موطنو حيث ا ممموكً ػػػػػ الرواية الرابعة / وىي تتفق مع الرواية السابقة في كونو عبدً  4
 . (5))*(او بوشنج )*(نو كاف مف منطقة ىراةأشارت إلي أ

                                                           
 الصفحة نفسيا .و المصدر نفسو ،  (2)

البرس والجامعييف : ىي حمة بني مزيد بارض بابل عمى الفرات بيف بغداد والكوفة . ياقوت الحموي ، شياب الديف أبو عبدهللا  )*(
، دار احياء التراث العربي ،  1معجـ البمداف ، تقديـ دمحم عبدالرحمف مرعشمي ، ط : الحموي الرومي البغدادي عبدهللاياقوت بف 
 24، ص 3ـ ، ج2008بيروت ، 

 ـ ،2002مروج الذىب ومعادف الجوىر ، المكتبة التوفيقية ، القاىرة  :أبو الحسف عمي بف الحسيف بف عمي المسعودي ،  (3)
 . 240، ص 3ج 

 .  80، ص 5المصدر السابق ، ج :ويقاؿ انيا محمة ببمخ ، ياقوت   ذكرىا ياقوت سنجرود :سنجرد  )*(
، دار الكتاب اإلسالمي ، القاىرة ،  2مرآة الجناف وعبرة اليقظاف ، ط :عمي بف سميماف  اليافعي ، أبو دمحم عبدهللا بف اسعد بف (4)

 . 286، ص 1ـ ، ج1993
 .  471، ص 8يمة مشيورة مف اميات مدف خراساف . ياقوت ، المصدر السابق ، جظبانيا مدينة عىراة : ذكرىا ياقوت  )*(
 . 400، ص 2، ج نفسووت ، المصدر بوشنج ، مف نواحي ىراة بينيما عشرة فراسخ . ياق )*(
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أبا مسمـ كاف عبدا ممموكا في  يا تتفق عمى أف  م  مف خالؿ سرد ىذه المجموعة مف الروايات يظير لنا أف ج   
ابف جارية فارسية مع غموض يكتنف اصل  أنومكا لعيسى ومعقل العجمي، والراجح نو كاف م  أصباه، والثابت 

والده، غير أف ىذا الغموض ال يمثل اىمية إذا سممنا بأف أمو كانت أمة كوف أف العرؼ السائد حينئذ أف المولود 
ىناؾ روايات و  ،فضاًل عف ىذه الروايات التي تتفق عمى أف الخراساني كاف عبدا،  (6)ا كانت أمةيتبع األـ إذ

 : ومف بيف ىذه لروايات ،أخرى تختمف معيا في ذلؾ

إبراىيـ بف عثماف بف بشار بف سدوس وىو مف نسل بزر جميور )أي  واسمو أنو كاف حراً  ولى:ػػػػػ الرواية األ 1
أوصى  إلي عيسى بف موسى قد صبياف ونشأ بالكوفة، وكاف أبوه أفارسي االصل( ويكنى بأبي اسحاؽ ولد في 
 . (7)السراج فحممو إلي الكوفة وعمره سبع سنوات

لمبس كونيا لـ تظير إال في مرحمة متأخرة مف حياة أبي ػػػػػ الرواية الثانية : وىي الرواية التي شابيا الغموض وا 2
نو مف ولد سميط بف أأبا مسمـ ادعى  حيث جاء فييا: أف   ،لو شأف في الدولة العباسيةصبح أأي بعد أف  ؛مسمـ

أف عبدهللا بف العباس كانت لو جارية  :خر ينافي ما ادعاه أبو مسمـ وىوآعبدهللا بف العباس . غير أف ىناؾ قوؿ 
فجامعيا ذات مرة ولـ يكف يرغب في أف ينجب منيا، ثـ تركيا فترة فوجدت فرصة فاستنكحت عبدا مف  ،تخدمو

سماه سميطًا، وكاف في واستعبد ولدىا و نجبت غالمًا ، فأقاـ عمييا عبدهللا بف العباس الحد، أعبيد المدينة فحممت و 
مور التي عدىا أبو جعفر المنصور عمى ويقاؿ أف نسب أبي مسمـ نفسو لسميط كاف مف األ ، (8)خدمة ابف العباس
زعمت أنؾ ابف سميط، ولـ ترض حتى نسبت إلي عبدهللا غير ولده، لقد  ): يقتمو، فقاؿ لو راد أف  أأبي مسمـ حينما 

 . (9)( ارتقيت مرتقى صعباً 

                                                                                                                                                                                                   
، دار  2عبدالسالـ تدمري ، طبي الكـر الشيباني الجزري : الكامل في التاريخ ، تحقيق عمر أو الحسف عمي بف بأابف االثير ،  (5)

 . 279، ص 4ـ ، ج1999الكتاب العربي ، بيروت ، 
 . 310المصدر السابق ، ص :الدينوري  (6)
 . 279، ص 4المصدر السابق ، ج :ابف األثير   (7)
 . 278، ص 4المصدر السابق ، ج : ابف األثير  (8)
 . 279، ص المصدر نفسو (9)
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الراجح مف وجية  يمكف القوؿ أف   ،تيا الروايات سالفة الذكربعد عرض ىذه التناقضات والتباينات التي حمم    
ا، تممكو عيسى ومعقل ابنا ادريس العجمي، ويستند الباحثاف في ذلؾ ا ممموكً أبا مسمـ كاف عبدً  نظر الباحثيف أف  

دعاتيا التي تؤكد أف ، عمى تعدد الروايات التاريخية التي تتحدث عف بداية عالقة أبي مسمـ بالدعوة العباسية
وكما  ،الراجح أنو ابف أمة فارسية فضاًل عف أف  ، ىذا (10)اشتروه بقيمة اربعمائة درىـ مف عيسى ومعقل المذكوريف
صل الشخص الذي استنكحيا أوليذا فإف االختالؼ في  ؛ـذكر سابقًا أف العرؼ السائد حينئذ أف الجنيف يتبع األ

 ال يمثل أىمية في ىذه التباينات .

أال وىو الجوانب  ،ال بد مف اإلشارة إلي أمر ميـ أسيـ بشكل كبير في تعقيد مسألة نسب أبي مسمـوىنا      
السياسية واالجتماعية ال سيما أف ىذه التباينات واالدعاءات برزت بشكل كبير بعد الدور الرئيس الذي لعبو أبو 

خرجت االدعاءات مف مناطق عدة نجاح تأسيس الدولة العباسية، ومعيا برزت شخصيتو وأىميتو فإمسمـ في 
 تنسبو إلييا وترجع نسبو لجنس ساكنييا .  

حيث  ؛يضاأأبي مسمـ فقد طاؿ ىذا الغموض اسمو صل فضاًل عف الغموض الذي اكتنف أ :اسمو  ثانيا ــــ 
 ،أبا مسمـ الخراساني لـ يكف يعرؼ بيذه التسمية قبل ارتباطو بالدعوة العباسية ورد في روايات تاريخية عدة أف  

اسمو إبراىيـ بف عثماف بف بشار  أف   التي تشير إلي ،بقااومف بيف ىذه الروايات الرواية التاريخية التي سقناىا س
ال ، و والراجح أف اسمو إبراىيـ ،وىو قوؿ ضعيف ،(11)مف ساللة برز جميور، ويكنى أبا اسحاؽ وقيل اسمو بيزداف

سيمت في عدـ أئمة العباسييف ىي التي شؾ أف حياة العبودية التي عاشيا أبو مسمـ قبل االستعانة بو مف قبل األ
يضًا في غموض االسـ، وربما يكوف أبو مسمـ نفسو قد ساىـ أر ىذا بروز شخصيتو ومكانتو االجتماعية، ومما أث  

بما فييا اسمو قبل االنخراط في العمل الدعوي  ،يد تنكر وتناسي كل ما يتعمق بحياتوفي ىذا األمر كونو كاف ير 

                                                           
، دار ابف الييثـ ، القاىرة ،  1أبو الفداء الحافظ بف كثير الدمشقي : البداية والنياية ، تحقيق جودة دمحم جودة ، ط :ابف كثير  (10)

 . 271، ص 9ـ ، ج2006
وفيات االعياف وأنباء أبناء الزماف ، اشراؼ احساف عباس ، دار صادر ،  :العباس شمس الديف احمد بف دمحم  ابف خمكاف ، أبي (11)

 . 145، ص 3ـ ، ج1994، بيروت 
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لصالح العباسييف لغرض تحقيق أىدافو الشخصية، فضاًل عف ذلؾ األىداؼ السياسية التي أراد العباسيوف تحقيقيا 
 خفاء اسمو السابق .إمف 

بف عمي بف عبدهللا العباسي عندما التقى بأبي مسمـ طمب  تشير الروايات التاريخية أف اإلماـ إبراىيـ بف دمحمو     
طمق أالميمة التي ستوكل إليو ال تحقق النجاح إال بتغيير اسمو ف منو أف يغير اسمو، حيث رأى اإلماـ إبراىيـ أف  
 . (12)عميو اسـ عبدالرحمف بف مسمـ، ويكنى أبا مسمـ

ال شؾ أف الذي دفع العباسييف الختيار أبي مسمـ لمقياـ بأمر الدعوة في بالد خراساف التي تعد  :صفاتو  ثالثا ــــ
ىو ما سمعوه  ،زالة الدولة األموية وتأسيس دولتيـوىي إ ،نجاح ميمتيـإيعوؿ عمييا في والتي  ،ىـالمنطقة األ

نو لـ يتجاوز أالرجاؿ، عمى الرغـ مف  فال تتوفر في غيره مو ت انيا تتوفر عند أبي مسمـ أوماوجدوه مف خصاؿ ر 
ية مكانة أولـ تكف لو  ،انو كاف عبدً أفضاًل عف ذلؾ ، (13)سنة عند تكميفو بالمياـ المتعمقة بالدعوة ةعمره تسع عشر 

شارت إليو الروايات التاريخية التي تطرقت  إلي صفات أبي مسمـ أمف ىنا يمكف القوؿ وعمى حسب ما  ،اجتماعية
، وكاف فصيحًا بالعربية والفارسية شجاعًا، (14)ديبًا ذكيًا، وعنده حسف بصيرة وحسف منطقأأنو نشأ غالمًا فيما 

كاف في ، حيث (15)ال يتياوف مع األمور ولو كانت بسيطة، فضاًل عف ذلؾ راويًا لمشعر تاز بدىاء حاـزوكاف يم
: ، وقيل عنو(17)فكاف عندىما بمنزلة الولد (16)تاب وحمقات العمـي ادريس يداوـ عمى الك  بنا صباه أثناء وجوده عند

 . (18)سمر ورقيق البشرة حمو المنظر طويل الظير قصير الساؽأ إنو قصير القامة

                                                           
 . 277، ص 4المصدر السابق ، ج :ابف األثير   (12)
 . 351ص ، نفسوالمصدر   (13)
 .  311ػػػػ 310ص المصدر السابق ، :الدينوري  (14)
ييف ، ، دار العمـ لممال 7الزركمي ، خير الديف ، االعالـ ، قاموس تراجـ ألشير الرجاؿ والنساء مف العرب والمتعربيف ، ط (15)

 .338، ص 3ـ ، ج1987بيروت 
 . 146، ص 3المصدر السابق ، ج :بف خمكاف ا (16)
 . 310المصدر السابق ، ص :الدينوري  (17)
 . 339، ص 3المصدر السابق ، ج :الزركمي  (18)
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 المطمب الثاني : بداية عالقة أبي مسمم بالعباسيين :

األقدار وحدىا ىي التي جمعت  ف  إأبي مسمـ الخراساني بالعباسييف يمكف القوؿ  عالقة عند الحديث عف بداية    
ىذه األقدار سوؼ ودعاتيـ، مسمـ ىذا الرجل المغمور الذي ال يممؾ حتى نفسو وحريتو بأئمة بني العباس  أبا

 .تساىـ في تحويل ىذا الرجل إلي بطل ومنقذ وشخصية فذة تؤثر في الجموع، وتنساؽ وراءىا الكور والبمداف 

ا لعيسى ومعقل ابني ادريس بف عيسى العجمي، وقد نشأ أبا مسمـ كاف ممموكً  وقد سبقت اإلشارة إلي أف       
يتولياف بني  ايخية  إلي أف سيدا أبي مسمـ عيسى ومعقل كانعندىما وكاف مقربا منيما، وتشير الروايات التار 

اإلماـ دمحم بف  ىحقية بني ىاشـ في والية األمر، وضد بني أمية، وكانا يكاتباف إلأي أف نفسيما كانت مع أىاشـ 
ف عمي بف الذي انتقمت إليو اإلمامة مف العموييف وذلؾ بعد أف تنازؿ لو عنيا دمحم بف الحنفية ب، (19)عمي العباسي

، واستمرت عالقة عيسى ومعقل باإلماـ لفترة مف الزمف إلي أف ضيق بنو أمية الخناؽ (20)أبي طالب قبل وفاتو
وكاف أبو مسمـ يتردد  ،ودعوىما السجف في واسطأعمى شيعة بني ىاشـ في العراؽ فقبضوا عمى عيسى ومعقل و 

 . (21)عمييما في السجف ليقوـ بخدمتيما

وكانوا في  ،وفي أثناء فترة وجودىما في السجف وفد عدد مف دعاة بني ىاشـ بخراساف قاعدة الدعوة الرئيسية    
نصار دعوة بني ىاشـ، وكاف مف بيف أا في السجف مف طريقيـ لمحج فسمكوا طريق واسط لزيارة مف كاف محبوسً 

رط، وكاف معيـ قحطبة بف شبيب الذي بايعيـ عمى زىر بف قىؤالء الدعاة سميماف بف كثير، ومالؾ بف الييثـ، واأل
نصار بني ىاشـ، وصادفت زيارتيـ وجود أبا مسمـ حينيا أما ىـ عميو، فتمكف ىؤالء مف زيارة المساجيف مف 

عجابيـ بما الحظوه عميو مف ىيبة وذكاء ومدى حبو لبني ىاشـ، إ وا أبا مسمـ فناؿ أفر  ،و عيسى ومعقليلزيارة سيد

                                                           
 . 310المصدر السابق ، ص :الدينوري  (19)
 . 263، ص 1المصدر السابق ، ج :اليافعي  (20)
 . 310المصدر السابق ، ص :الدينوري  (21)
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 (22)فخالطيـ فعرفوا خصالو فوثقوا بو  عاة في واسط يسكنوف فندقا بيا، وكاف أبو مسمـ يتردد عمييـظل ىؤالء الدو 
. 

أبي مسمـ ليس  يسبب حبس عيسى ومعقل العجمييف سيد أف  : وىناؾ رواية أخرى تاريخية أخرى تشير إلي    
نقاص دفع الخراج إبسبب عالقتيما بدعوة بني ىاشـ واتصاليـ باإلماـ دمحم بف عمي العباسي، وانما كاف بسبب 

فوصل خبرىما  إلي والي العراؽ خالد بف عبدهللا القسري، أما فيما يتعمق بكيفية التقاء أبي مسمـ بالدعاة فتتفق 
 . (23)الذكر ىذه الرواية مع ما ورد في الرواية سالفة

واستكمااًل لما ورد في الروايات المتعمقة بيذا الخصوص فقيل أنو بعد فترة مف بقاء الدعاة في واسط ساروا     
خبروه بأمر المحبوسيف أباتجاه مكة، وعند وصوليـ إلييا وجدوا اإلماـ دمحم بف عمي وقد وصل إلييا فاجتمعوا بو، و 

وصاؼ أبي مسمـ وحينيا سأليـ )أحر ىو أـ ممموؾ؟  فقالوا أما ىو أخوانيـ الشيعة في واسط، ووصفوا لو إمف 
وأمرىـ أف يعرجوا عمى واسط  ،ـالولد يتبع األ فيزعـ أنو ابف عمير بف بطيف العجمي، وسردوا لو قصتو فقاؿ أف  
را إلقامة اإلماـ، وتقع في بالد الشاـ، وذكر ليـ عند عودتيـ وأف يشتروه، يبعثوا بو إلي الحميمية وحينيا كانت مق

أنو يريده أف يكوف رسواًل بينو وبينيـ، وبالفعل عرج ىؤالء الدعاة عند عودتيـ عمى واسط والتقوا بعيسى ومعقل 
 .  (24)العجمييف فاخبروىما بحاجة اإلماـ  إلي أبي مسمـ وسألوىما بيعو منيـ فيقاؿ انيما وىباه لإلماـ

 بف اإلماـ دمحم أف  : لرواية التي نقدىا ابف االثير في أحداث عاـ خمس وعشريف ومائة فإنيا أشارت إلياأما     
ىو أـ عبد ؟ فقالوا أما عيسى فيزعـ أنو عبد،  أحر   )عمي العباسي عند سؤالو الدعاة عف أبي مسمـ قاؿ ليـ :)

، أما ابف كثير فقد نقل ىذه الرواية في أحداث سنة أربع وعشريف (25)(( عتقوهأ وأما ىو فيزعـ أنو حر قاؿ فاشتروه و 
أف الدعاة عند اجتماعيـ بأبي مسمـ في : شارت الرواية التي نقميا إليأومائة مع اختالؼ في األحداث حيث 

                                                           
 . 310المصدر السابق ، ص : الدينوري  (22)
 . 147ػػ  146، ص 3المصدر السابق ، ج :ابف خمكاف  (23)
 . 311المصدر السابق ، ص :الدينوري  (24)
 . 293، ص 4المصدر السابق ، ج :ابف األثير   (25)
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غير أف  (26)واسط اشتراه باكير بف ماىاف وىو أحد الدعاة مف عيسى ومعقل بأربعمائة درىـ وخرجوا بو معيـ
فترة إمامة إبراىيـ بف دمحم الذي تولى اإلمامة بعد وفاة والده،  ىاؾ رواية تؤخر عالقة أبي مسمـ بالعباسييف إلىن

قد اصطحبوا معيـ أبي مسمـ إلي مكة   الدعاة الذيف التقوا بأبي مسمـ عند زيارتيـ لممسجونيف حيث تشير إلي أف  
 . (27)عجب بوواجتمعوا ىناؾ باإلماـ إبراىيـ واىدوه أبي مسمـ فا

ا غير راجحة استنادًا عمى تأكيدات نيإالتي وردت في ىذه الرواية فمف خالؿ التمعف في وقائع األحداث      
بقًا، التي تتفق عمى أف عالقة أبي مسمـ بالعباسييف بدأت زمف اإلماـ دمحم اجميع الروايات التي عرضيا الباحثاف س
قبل وفاة اإلماـ دمحم بف عمي الذي تذكره الروايات  ـ( ؛ أي742ىػ/124سنة)بف عمي، وعمى الراجح انيا كانت في 

العالقة  خر يؤكد أف  آمر أ، فضاًل عف ذلؾ ىناؾ (28)أنو كاف في شير ذي القعدة سنة خمس وعشروف ومائة
أمر الدعوة في عمى تكميف أبي مسمـ ب أال وىو قوؿ اإلماـ إبراىيـ عندما عزـَ  ،بدأت قبل تولي إبراىيـ أمر اإلمامة

وقد رجوت أف يكوف ىو الذي  أبا مسمـي أفإف والدي رحمو هللا قد وصف لنا صفتو )خراساف فمف بيف ما ذكره : )
 . (29)((يسوؽ إلينا الممؾ

عالن الثورة ضد بني أمية  المبحث الثاني:  :تكميف أبي مسمم بالميام الدعوية في خراسان وا 

 المطمب األول: تكميف أبي مسمم بالميام الدعوية في خراسان : 

بتولي اإلماـ إبراىيـ اإلمامة كاف الدعاة يحققوف النجاحات في  التكميف بميام الدعوة السرية: ــــ أوالا 
وتمثل ذلؾ في استقطاب أعداد كبيرة مف سكاف تمؾ البالد، مستغميف حالة الضعف واالرتباؾ التي كانت  ،خراساف

حالة السخط والتذمر التي كاف عمييا السكاف مف  تعمييا والية بني أمية في خراساف، فضاًل عف ذلؾ تفاقم
ـ  و ، الخالفة األموية مرحمة أكثر  ىوانتقاؿ الدعوة إل ،اؽوسع نطأفقد أصبح الوقت مناسبًا لمتحرؾ عمى  مف َث

                                                           
 . 271، ص 9المصدر السابق ، ج :ابف كثير  (26)
 . 286، ص 1المصدر السابق ، ج :يافعي ال (27)
 . 294، ص 4المصدر السابق ، ج :ابف األثير  (28)
 . 315المصدر السابق ، ص : الدينوري  (29)
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 (309الصفحة ) م2021ديسمبر  ىـ/1443ربيع اآلخر/  لثثاالعدد ال

وبالفعل كاف ىذا األمر مف بيف األمور التي ، تنظيمًا ونشاطا، وذلؾ مف أجل جني ثمار نجاحات الجيود الدعوية
حيث  ،ـ(744ىػ/126تـ تداوليا في االجتماع السنوي بيف اإلماـ والدعاة في خراساف وذلؾ في موسـ الحج سنة )

اإلماـ لـ يستجب ليذا  براىيـ تكميف شخص يقود الدعوة في بالد خراساف، غير أف  طمب الدعاة مف اإلماـ إ
ي: أ نيـ عادواوردت أأالطمب، ورأى أف يرجي ىذا الموضوع، وىذا ما تؤكده بعض المصادر التاريخية حيث 

اًل يقود الدعوة لوا إبراىيـ اإلماـ أف يعيف رجأـ( وكرروا الطمب بأف س745ىػ/127الدعاة في موسـ الحج التالي )
اإلماـ إبراىيـ في موسـ الحج ىذا قد عرض قيادة الدعوة عمى سميماف بف كثير  ، وعمى ما يبدو أف  (30)في خراساف

 . (31)فرفض، ثـ عرضيا عمى إبراىيـ بف سممة فرفض

استجاب اإلماـ  تكميف أبي مسمم بأمر الدعوة ورفضو من قبل الدعاة في المرة األولى: ــــ ثانياا 
إبراىيـ لطمب الدعاة حيث قاـ بتكميف أبي مسمـ الخراساني لزعامة الدعوة في بالد خراساف، والسؤاؿ الذي يطرح 

مسمـ لزعامة الدعوة إال بعد أف عرضيا عمى غيره ؟ فضاًل عف ذلؾ لماذا لـ  انفسو ىنا لماذا لـ يختر اإلماـ أب
 الحج ؟ . يختره مباشرة؛ أي بعد رفض ىؤالء تكميف اإلماـ في موسـ

وال سيما أنو أغمب الوقت كاف بعيدًا  ،عمى ما يبدو أف اإلماـ إبراىيـ حينيا لـ يختبر قدرات أبي مسمـ جيداً     
عنو كوف أف ميمتو رسوؿ اإلماـ إلي دعاتو في خراساف، فضاًل عف ذلؾ ربما كاف لصغر سنو دور في تأجيل 

ف تـ ذكرىما مسبقًا كاف ال يف المذيسـ، ومع رفض الشخصعممية تكميفو إلي المرحمة القادمة وىي مرحمة الح
حيث أشارت الروايات التاريخية التي  ؛كماؿ الميمةا  مناص أماـ اإلماـ مف االستعانة بأبي مسمـ في ىذه المرحمة و 

مره عمى أبعث إبراىيـ العباسي أبا مسمـ إلي خراساف و : )))عشر ومائة أف فييا  يتتحدث عف أحداث سنة ثمان
مـ يبقموا منو، وخرج مف قبل  إلي مكة وأخبره أبو مسمـ بذلؾ ثـ أرسمو فىـ تاألييـ بذلؾ فأصحابو، وكتب إ

مسمـ عمييـ في المرة األولى وذلؾ لصغر سنو، وقمة خبرتو في  يوالراجح أف الدعاة لـ يقبموا زعامة أب، (32)((ثانية

                                                           
 . 146، ص 3المصدر السابق ، ج :ابف خمكاف  (30)
 . 351، ص 4المصدر السابق ، ج :ابف األثير   (31)
النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة ، عمق عميو دمحم حسيف  :لديف أبو المحاسف يوسف االتابكي ابف تغري بردي ، جماؿ ا (32)

 . 390، ص 1ج ـ ،1992تب العممية ، بيروت ، دار الك 1شمس الديف ، ط
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 (310الصفحة ) م2021ديسمبر  ىـ/1443ربيع اآلخر/  لثثاالعدد ال

مصير  تماـ الميمة بنجاح، ال سيما أف  إلدعاة عمى وىذا ال شؾ فيو يعود إلي حرص ا ،تولي المياـ المصيرية
الدعاة قد اغتاظوا مف أبي مسمـ كونو حديث  وربما أف  ، الدعوة ال زاؿ مبيما كوف أف المخاطر ال زالت تحف بيا

 وا أف تولي خراساني الزعامة عمييـ يعد  أفر  ،يـ مف العربجم   العالقة بالدعوة مقارنة بيـ، فضاًل عف ذلؾ أف  
منقصة في حقيـ، وىنا البد مف اإلشارة إلي كتاب سميماف بف كثير إلي اإلماـ إبراىيـ بعد رفض الدعاة ألبي 

أف سميماف بف كثير كتب  إلي أبي سممة : مضمونو كاف يعبر عف لساف حاؿ معظـ الدعاة حيث قيل  ،مسمـ
لو أف يوجو رجال مف أيس: )) ماـ إبراىيـ الخالؿ )حينيا كاف زعيـ الدعوة في العراؽ يأمل منو أف يكتب إلي اإل

القصد منو ىو رفضيـ لزعامة  ،نو كالـ مبطفأمف خالؿ التمعف في كممات ىذا الكتاب يتضح ، و (33)(( أىل بيتو
 أبي مسمـ وليذا طمبوا برجل مف أىل بيتو .

أبا مسمـ بعد أف تـ رفضو  سبقت اإلشارة إلي أف   :ةثالثا / تكميف أبي مسمم بأمر الدعوة في المرة الثاني
وكاف قد وفد   ،ـ(746ىػػ/128وكاف ذلؾ في موسـ الحج سنة ) ،خباره باألمرا  خرج  إلي مكة لمقاء اإلماـ إبراىيـ و 

وقد اجتمعوا مع اإلماـ إبراىيـ وفيو ذكر  ،زىر بف قرطمف الدعاة يتقدميـ سميماف بف كثير واأل إلي مكة عدداً 
، وىذا ال شؾ أنو تشريف لشخص أبي مسمـ (34)((أىل البيت انؾ رجل منإد الرحمف )ياعب: )اإلماـ ألبي مسمـ 

ؿ آنيـ يريدوف رجال مف أفضاًل عف ذلؾ قصد اإلماـ بيذا القوؿ ىو رد عمى المعارضيف لتكميف أبي مسمـ بحجة 
عقمو وبموت)اختبرت( ي األمر ىناؾ أبا مسمـ لما جربت مف ول  أ)انني قد رأيت أف : )بيت اإلماـ، وبعدىا قاؿ ليـ

 ،ذكرىـ بوصية والده دمحم بف عمي المتعمقة بأبي مسمـو  ،(مف أمانتو وأنا موجيو معكـ فاسمعوا لو واطيعوا أمره(
مؾ، وبعدىا طمب اإلماـ مف الحاضريف أف يعاونوا منيتو بأف يكوف ىو الذي يجمب ليـ الم  أوالتي ذكر فييا صفتو و 
 . (35)((سمعًا وطاعًة لؾ أييا اإلماـ ) ): أمره فقالوا أف يطيعوا و أبا مسمـ في ميمتو، 

                                                           
، دار  2راىيـ ، طتاريخ الطبري تاريخ الرسل والمموؾ ، تحقيق دمحم أبو الفضل اب :، أبو جعفر دمحم بف جرير الطبري الطبري  (33)

 . 353، ص 7ـ ، ج1965المعارؼ ، القاىرة ، 
 . 302، ص 9المصدر السابق ، ج :ابف كثير  (34)
 . 315المصدر السابق ، ص :الدينوري  (35)
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 (311الصفحة ) م2021ديسمبر  ىـ/1443ربيع اآلخر/  لثثاالعدد ال

بي مسمـ أصرار اإلماـ إبراىيـ عمى تثبيت إبعد  ـــــ خروج أبي مسمم إلي خراسان ومعو التكميف: 1
خرج أبو مسمـ ومعو الدعاة الذيف بايعوه أماـ اإلماـ، وعند وصولو باشر في جمع  ،لزعامة الدعوة في خراساف

خراساف فكانوا يجوبوف البالد متنكريف في زي مف الدعاة واخذ منيـ البيعة، وبعث كل رجل منيـ إلي ناحية 
ـ الدعوة التجار مف اجل استقطاب اكبر عدد مف الناس لصالح الدعوة لغرض حصرىـ وتنظيميـ في كياف يخد

 في ىذه المرحمة السرية .

مقدرتو  فانتيج أبو مسمـ في ىذه المرحمة السرية سياسة تنـ ع ـــــ سياسة أبي مسمم في ىذه المرحمة: 2
 حيث اعتمدت ىذه السياسة عمى الجوانب التالية : ،الفائقة في تسيير األمور عمى الرغـ مف حساسية ىذه المرحمة

ظيار اسمو واالكتفاء بأف اصحابيا ىـ آؿ البيت )مف بني ىاشـ( وأف إف سر اإلماـ وعدـ أ ػػػػػ االستمرار في كتما
 ىدفيـ ليس السمطة .

ب ػػػػػ العمل عمى بث روح العداوة لمدولة األموية بيف سكاف بالد خراساف مستغال الفقر والبؤس الذي كاف عميو 
 لمناطق اإلسالمية.ىؤالء السكاف فضاًل عف ذلؾ رفع شعار المساواة بيف سكاف ا

ج ػػػػػ تأجيج الفتنة وتحويميا إلي صراع بيف القبائل اليمنية التي كاف يقودىا عمي الكرماني والقبائل المضرية ومف 
موي عمى بالد خراساف وبالفعل اشتعمت الحرب بيف والذيف كانوا يمتفوف حوؿ نصر بف سيار الوالي األ ،معيـ

ضعاؼ الفريقيف وال سيما القوة التي كانت مع إنفس كثيرة، وكاف ىدؼ أبي مسمـ ىو أ، وزىقت فييا (36)الطائفتيف
وىذا يصب في مصمحة الدعوة  ،نصر بف سيار فضاًل عف ذلؾ التقميل مف فرص التقارب والتفاىـ السممي بينيما

 في مرحمتيا الالحقة.

نصار مستفيدًا مف اء سياسي في اجتذاب األمكانياتو مف دبموماسية ودىا  ميع قدراتو و جد ػػػػػ استخداـ أبي مسمـ 
رؽ الكممات، بيذا استطاع كسب قموب أصحابو أفصاحتو وبالغتو وحالوة منطقو الذي تميز بأدب الحوار و 

 أبو)وبمغ : )وأنصاره حتى أضحى الرجل المحبوب الذي يأمر فيطاع، حتى أف الدينوري عمق عمى ذلؾ بقولو
                                                           

 تاريخ اإلسالـ ووفيات المشاىير واالعالـ ، تحقيق عمر عبدالسالـ التدمري ، :مس الديف دمحم بف احمد بف عثماف الذىبي ، ش (36)
 . 25، ص 8ـ ، ج1998 ، دار الكتاب العربي ، بيروت 1ط
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 (312الصفحة ) م2021ديسمبر  ىـ/1443ربيع اآلخر/  لثثاالعدد ال

عظـ الناس منزاًل عند أ مف قبمو، واستتب لو األمر عمى محبتو وصار مف صحابو أمسمـ في ذلؾ ما لـ يبمغو 
 . (37)(( وف شيعتو حتى كانوا يتحالفوف بو فال يحنثوف، ويذكرونو فال يمم  

 إعالن أبو مسمم الثورة ضد بني أمية بداية الدور العمني: المطمب الثاني /

ال شؾ ف النجاحات الكبيرة التي حققيا أبو مسمـ خالؿ فترة قصيرة مف توليو الدعوة العباسية في خراساف كاف     
عالف الثورة ضد بني أمية في خراساف، التي إ مرحمة الحسـ مرحمة  ىليا دور في تييئة االمور لنقل الدعوة إل

 وتنصيب بني العباس. وقدىا أبو مسمـ لزواؿ ممؾ األموييفأستكوف الشرارة التي 

يأمره فيو بالقدـو  ،عندما وجو اإلماـ إبراىيـ كتابًا إلي أبي مسمـ ـ(747ىػ/129كانت بداية ىذه المرحمة سنة)    
وكانوا  ،إليو مف خراساف، وعمى حسب ما يفيـ مف الروايات التاريخية أنو توجو إليو في سبعيف مف النقباء

 ع ذلؾ كاف أبو مسمـ يغتنـ الوقت في طريقو إلقناع كل مف يتوسـ فيو ميالً تريف عمى أنيـ خارجيف لمحج، ومتسم
إليؾ  وفيو )إنني قد بعث ،خر يرد إليو مف اإلماـ إبراىيـآإلي الدعوة، وبينما ىو في منتصف الطريق إذ بكتاب 

بف شبيب أف  مر قحطبةأظير الدعوة (، واستجاب أبو مسمـ ألمر اإلماـ و أبراية النصر فارجع إلي خراساف و 
 . (38)يواصل السير بما معو مف أمواؿ إلي اإلماـ لمالقاتو في موسـ الحج

رجع أبو مسمـ إلي مرو وسمـ كتاب اإلماـ إلي سميماف بف كثير وأمرىـ بإظيار الدعوة وطاعة بني العباس،     
رمضاف  25اساف وىو وحدد موعدًا تعمف فيو الثورة والمواجية المباشرة مع أنصار بني أمية في إقميـ خر 

 . (39)ـ(747ىػ/129لسنة)

 اوالا / أىم الخطوات التي اتبعيا أبو مسمم في ىذه المرحمة الحاسمة:

                                                           
 . 315المصدر السابق ، ص :الدينوري  (37)
 353، ص 7المصدر السابق ، ج الطبري : (38)
 . 359، ص 4المصدر السابق ، ج :ابف األثير   (39)
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 (313الصفحة ) م2021ديسمبر  ىـ/1443ربيع اآلخر/  لثثاالعدد ال

عموـ بالد خراساف إلعالف الدعوة في الوقت المحدد، وىنا البد مف اإلشارة  ىػػػػ بادر بإرساؿ دعاتو ونقبائو إل 1 
حيث أشارت معظـ الروايات إلي أنو في ليمة واحدة وفد عميو أىل  ،االستجابة لنداء أبي مسمـ كانت سريعة إلي أف  

 . (40)ستيف قرية يبايعونو

وبيذا الشعار خالف شعار بني أمية الذي كاف البياض، وىذا يعني  ،ػػػػػ اتخاذ السواد شعارًا لمثورة عمى بني أمية 2
 . (41)موييفصراحة التمرد عمى األ

صالة العيد نظرًا لما يمثمو يوـ عيد الفطر مف أىمية دينية عند المسمميف أراد أبو  ػػػػػ مخالفة بني أمية بكيفية 3
وقد سبقت ؛ حداث انشقاؽ وانقساـ عمى سمطة بني أميةا  مسمـ استغالؿ ىذه المناسبة الدينية لخدمة الدعوة و 

مر أعيد الفطر حتى  أف أبا مسمـ أعمف الثورة يوـ الخامس والعشريف مف شير رمضاف، وما أف جاء ىاإلشارة إل
وال إقامة، وىذا عكس ما  صاره، وأمره أف يبدأ بالصالة قبل الخطبة بدوف أذافوبأنسميماف بف كثير أف يصمي بو 

 .(42)كاف عميو بنو أمية حيث كانوا يبدأوف بالخطبة قبل الصالة وباألذاف واإلقامة

خراساف يطمب فيو منو االنضماـ إلي الدعوة  موييف عمىػػػػػ قاـ أبو مسمـ بمكاتبة نصر بف سيار والي األ 4
أبا مسمـ قدـ في  ف  إالعباسية، وترؾ الوالء لألموييف، ويحذره مف مواجية أنصار ىذه الدعوة، فضاًل عف ذلؾ ف

ال شؾ أف أبا مسمـ قصد مف ىذا التصرؼ بأف قدـ اسمو عمى و  ،(43)كتابو ىذا اسمو عمى اسـ نصر بف سيار
نصر بأف سيار ىو التأثير عمى نفسيتو، وأنو ال يبالي في تصغيره، ويعممو بأنو واثق بأف اسـ الوالي األموي 
 األمر صائر إليو .

مسمـ في سياسة تأجيج نار الفتنة بيف قطبي العرب في خراساف القبائل اليمنية وزعيميـ  يػػػػػ استمرار أب 5
قناع إة، عمى الرغـ مف أف نصر نجح في يالمضر الكرماني، ونصر بف سيار والي بني أمية ومف معو مف القبائل 

أال وىو  ،الكرماني بضرورة تأجيل صراعيما إلي أف يتمكنا معًا مف القضاء عمى الذي ييدد وجودىما في خراساف
                                                           

 . 304، ص 9المصدر السابق ، ج :ابف كثير  (40)
 .  240، ص 3المصدر السابق ، ج :المسعودي  (41)
 . 357،  7المصدر السابق ، ج :الطبري  (42)
 . 304، ص 9المصدر السابق ، ج :ابف كثير  (43)
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أبو مسمـ الخراساني غير أنو سرعاف ما غدر نصر بالكرماني وقتمو، وىذا كاف سببًا كافيًا بأف تنظـ القبائل اليمنية 
اصرة أبي مسمـ ضد الوالي األموي نصر بف سيار الذي كاف يعاني مف قمة عدد جنوده، وعجز الخالفة إلي من

 .  (44)رساؿ المدد إليو عمى الرغـ مف نداءات االستغاثة المتكررة التي وجييا نصرإاألموية عمى 

أتباعو وتجييزىـ مف الناحية  ظير أبو مسمـ حنكة كبيرة في تدبير إعدادأػػػػػ االستعداد لممواجية العسكرية :  6
حيث قاـ بانتخاب أبرز القواد لقيادة جيوشو وتوزيعيـ عمى عدة جبيات في مناطق إقميـ خراساف  ،الحربية

فضاًل عف ذلؾ فقد كمف  ،شعث عمى الطبسيفالحيوية، حيث ولى خالد بف إبراىيـ عمى طخرستاف، ودمحم بف األ
العسكرية لمواجية قوات نصر بف سيار في طوس حتى يطردىـ عنيا  قحطبة بف شبيب بالدور الرئيسي لعممياتو

 . (45)ثـ يواصل تقدمو حتى يدخل العراؽ

: بيذا التكتيؾ الحربي المذىل الذي يعتمد عمى مباغتة مناطق نفوذ بني أمية بشكل واسع  بداية المواجيات   
تياوي قوات ظل مناطق بالد خراساف في  تمكنت جيوش أبي مسمـ مف السيطرة عمى جل   ،وفي فترة زمنية متقاربة
ماـ قوات أبي مسمـ الرئيسية بقيادة قحطبة بف شبيب حيث ألييا نصر بف سيار الصمود ابني أمية وعدـ مقدرة و 

وصار يفقد مناطق نفوذه في بالد خراساف الواحدة تمو األخرى، حتى مات كمدًا عمى ما فقد  ،جبره عمى التراجعأ
ـ( حتى استولى أبو مسمـ عمى بالد خراساف 749ىػػ/131، ولـ تنتو سنة)(46)نطقة الري مف نفوذ بالقرب مف م

وما كادت تنتيي قوات أبي مسمـ مف السيطرة عمى كامل بالد خراساف حتى  ،(47)وخروجيا مف سمطة بني امية
وات ابف ىبيرة والي و قسما كبيرًا مف ىذه القوات إلي العراؽ بقيادة قحطبة بف شبيب وابنو الحسف لمواجية قوج  

حدث ذلؾ عمى الرغـ مف االنتكاسة التي وقد  ؛ (48)ـ(749ىػػ/131بني أمية عمى العراؽ، وكاف ذلؾ سنة)
لقاء القبض عمى إوتمثل ذلؾ في  ،تعرضت ليا الدعوة العباسية في وقت سابق مف توجو ىذه القوات  إلي العراؽ

                                                           
تاريخ خميفة بف خياط ، ضبطو مصطفى نجيب واخروف  :ىبيرة الميثي العصفري  ابف خياط ، أبو عمر خميفة بف خياط بف أبي (44)

 . 254ـ ، ص1990، دار الكتب العممية ، بيروت 1، ط
 . 333المصدر السابق ، ص :الدينوري  (45)
 . 244، ص 3المصدر السابق ، ج :المسعودي  (46)
 . 404، ص 7المصدر السابق ، ج :الطبري  (47)
 . 311، ص 9المصدر السابق ، ج :ابف كثير ( 48)
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حيث  ،ـ(747ىػػ/129مف قبل الخميفة االموي مرواف بف دمحم سنة)إماـ وزعيـ ىذه الدعوة اإلماـ إبراىيـ بف دمحم 
 . (49)ـ(749ىػػ/131بقى اإلماـ في السجف إلي أف توفي فيو سنة)

استعد ابف ىبيرة بما لديو مف قوة لمنع قحطبة بف شبيب مف السيطرة عمى الكوفة التي كانت مقصد قحطبة      
اؾ قوات ابف ىبيرة حيث قاـ بتغيير وجيتو إلي واسط، وكاف ذلؾ في نيإقبل أف يقوـ بعممية مراوغة القصد منيا 

 ف  إويقاؿ  ،(51)، وفي أثناء المواجيات بيف الطرفيف بالقرب مف الفرات قتل قحطبة(50)ـ(750ىػػ/132بداية سنة)
اليزيمة تمي  يش ابنو الحسف الذي تمكف مف إلحاؽتولى مف بعده قيادة الج، ثـ (52)مقتمو كاف في ظروؼ غامضة

 .(53)مف الكوفة إلي واسط األخرى بقوات ابف ىبيرة الذي فر ىارباً 

عمى  بسيطرة قوات أبي مسمـ عمى الكوفة بقيادة الحسف بف قحطبة الذي سمـ األمر إلي أبي سممة الخالؿ بناء    
أبي مسمـ،  عميا أي مفما ذكره قحطبة قبل وفاتو ألصحابو، وال شؾ أف ىذه األوامر كانت صادرة مف السمطات ال

، بيذا دخمت الدعوة في مرحمتيا (54)واصل الحسف بف قحطبة مالحقة ابف ىبيرة وتحرير بقية مناطق العراؽ
 النيائية وىي اعالف الدولة .

 قيام الدولة العباسية وبداية الشك والريبة في شخصية أبي مسمم : المبحث الثالث:

 ىم األحداث التي قام بيا أبو مسمم :أالعباسية و المطمب األول : بداية قيام الدولة 

لقاء القبض عمى اإلماـ إبراىيـ وتغييبو في إالدعوة العباسية مرت بمرحمة حرجة بعد  أف   ىاإلشارة إل تقد سبق     
ابرة، وصاه بالجد والمثأخيو عبدهللا أبي العباس )السفاح( و أالسجف، وعندما توقع نيايتو قاـ بإسناد أمر الدعوة إلي 

                                                           
 . 414ػػ 413، ص 7المصدر السابق ، ج :الطبري  (49)
  334، ص 8المصدر السابق ، ج :الذىبي  (50)
 . 257، ص 1ـ ، ج1969، المطبعة الحيدرية ، النجف   2تاريخ ابف الوردي ، ط :ابف الوردي ، زيف الديف عمر   (51)
 .الصفحة نفسيا و المصدر نفسو ،  (52)
 المصدر نفسو ، والصفحة نفسيا   (53)
 . 27، ص 8المصدر السابق ، ج :الذىبي  (54)
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ف يتوجو إلي الكوفة، وبالفعل خرج أبو العباس وأخوه أبو جعفر المنصور وبقية إخوتو أوأال يكوف بالحميمة و 
 .(55)ـ(749ىػػ132وأعمامو إلي الكوفة، ووصموىا في صفر)

 يستشف مف معظـ الروايات التاريخية أف   كشف محاولة أبي سممة الخالل بتغيير مسار الدعوة: ــــ أوالا 
ظير أنو لـ أأبا سممة الخالؿ كانت لو نوايا بتغيير مسار الدعوة مف آؿ البيت العباسي إلي البيت العموي، حيث 

خفائو أمر وصوؿ أبي العباس السفاح ومف كاف معو مف العباسييف إلي إيبايع إال إبراىيـ اإلماـ، وىذا يتضح مف 
يومًا، وكاف خالؿ ىذه المدة قد راسل العموييف يطمب  الكوفة، بأف غيبيـ في موضع ال يعرفو أحد لمدة أربعيف

 .  (56)منيـ القدوـ إلي الكوفة حتى يصرؼ الدعوة الييـ ويأخذ ليـ بيعة أىل خراساف

بتأخر الرد مف طرؼ العموييف فشمت محاوالت أبي سممة في ىذا األمر عندما عرؼ أحد القادة مكاف وجود     
بالخالفة  عدد مف القادة الخراسانييف فبايعوا أبا العباس السفاح وسمموا عميومعو لييـ و العباسييف حيث ذىب إ

   . (57)وعزوه في إبراىيـ اإلماـ، وحينيا اضطر أبو سممة إلي الذىاب ومبايعة أبي العباس

مبايعةأبي العباس السفاح بالخالفة، ودورالجندالخراسانيين في القضاء عمى الخالفة  ثانيا ــــ
 األموية:

وتمت لو البيعة  ،ـ(750ىػ/132 )ربيع األوؿ سنة13الناس يوـ الجمعة كاف خروج أبي العباس السفاح إلي     
وىنا ال بد مف اإلشارة   ؛(58)مف أىل الكوفة والجند الخراسانييف بالخالفة، وبذلؾ صار أوؿ خمفاء دولة بني العباس

إلي ما جاء في خطبة أبي العباس عند حصولو عمى البيعة بخصوص دور أبي مسمـ والجند الخراسانييف في 

                                                           
 . 257، ص 1المصدر السابق ، ج :ابف الوردي  (55)
 . 254، ص 3المصدر السابق ، ج :المسعودي  (56)
 . 356الصدر نفسو ، ص (57)
 . 239ـ ، ص2000تاريخ الخمفاء ، دار الفكر لمطباعة والنشر ، بيروت ،  :السيوطي ، الحافظ جالؿ الديف  (58)
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هللا عز وجل قد سخر ليـ ىذه القوات، وأف ىذا النجاح ما كاف أف يتحقق لوال  حيث بي ف أف   ،تحقيق ىذا النجاح
 . (59)الجند الخراسانية بعد توفيق هللا

كانت أماـ الخميفة العباسي ميمة كبرى تتمثل في القضاء عمى آخر خمفاء بني أمية، وىذا األمر بديييًا ال يتـ     
 ى، حيث خرج مرواف بف دمحم الخميفة األموي بقواتو مف الشاـ إل(60)إال بمشاركة جيش أبي مسمـ مف الخراسانييف

بف عمي بالقرب  يا مف الخراسانييف بقيادة عـ الخميفة عبدهللامنطقة الموصل والتقى بالقوات العباسية التي كاف جم
جبار ا  حيث تمكنت القوات العباسية مف االنتصار و  ،ـ(750ىػ/132) جمادي اآلخرة سنةمف نير الزاب في 

 ، وفي النياية تمكنت القوات العباسية مف المحاؽ بو وقتمو عند قرية بوصير(61)مرواف بف دمحم وقواتو عمى الفرار
 . (62)ـ(750ىػػ/132جنوب الجيزة في ذي الحجة سنة )

  أىم أعمال أبي مسمم خالل فترة خالفة أبي العباس السفاح: ثالثا ــــ

ف أبو مسمـ مع بداية عصر أبي العباس السفاح مف بسط االستقرار ػػػػػ تأميف الحدود الشرقية لمدولة : تمك   1
الحدود الشرقية لمدولة اإلسالمية، وقيامو بإرساؿ الوالة إلي أقاليـ ىذه  ميفأوالسيطرة التامة عمى نواحي خراساف، وت

في ىذه المرحمة عمى كسب قموب سكاف ىذه المنطقة الشاسعة، وقد نجح في مسمـ أبو عمل ، وقد (63)المناطق
 دىائو .و حنكتو  صبح الرجل الذي يأمر فيطاع، وال شؾ أف ذلؾ راجع إليأذلؾ حيث تعمقوا بو و 

راد نقل البيعة مف البيت العباسي  أأبا سممة الخالؿ  اإلشارة إلي أف   تػ التخمص مف أبي سممة الخالؿ : سبقػػػػ 2
مره، وىذا األمر جعل أبا مسمـ يقترح عمى الخميفة أبي العباس السفاح بضرورة يكتشف أإلي البيت العموي قبل أف 

هللا لؾ يا أمير المؤمنيف دمو ألنو قد نكث وغي ر  لقد أحل )حيث كتب إليو يقوؿ لو :) ة،التخمص مف أبي سمم
                                                           

 . 428ػػػ  427، ص 7المصدر السابق ، ج :الطبري  (59)
 . 335، ص 8المصدر السابق ، ج :الذىبي  (60)
 . 315ػػ  314، ص 9المصدر السابق ، ج :ابف كثير  (61)
 . 442، ص 7المصدر السابق ، ج :الطبري  (62)
، دار الكتب العممية ، بيروت  1المعرفة والتاريخ ، وضع حواشيو خميل منصور ، ط :فسوي ، أبو يوسف يعقوب بف سفياف ال (63)

 . 351، ص 3ـ ، ج1999
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عميو بأنو ال يريد أف يبدأ عيده بقتل رجل ساىـ مساىمًة كبيرًة في خدمة الدعوة  ولكف السفاح رد  ، (64)(وبدؿ(
فضاًل عف ذلؾ راسل أبو مسمـ أبا جعفر المنصور وعـ الخميفة داود بف عمي يطمب منيما أف يقنعا  ،العباسية
، وليذا قاـ أبو (65)سممة الخالؿ، غير أف ىذا الطمب لـ يمق القبوؿ مف جانب الخميفة يبضرورة قتل أب الخميفة

مف عند الخميفة أبي العباس السفاح مف و وبالفعل قاموا بذلؾ عند انصرافسممة لقتل أبي جماعة  مسمـ بإرساؿ
   . (66)ـ(750ىػػ/132رجب سنة)مو ذلؾ وكاف مقتأبا سممة قتمو الخوارج،  شيع بأف  أ، وكاف لوحده و األنبار

أبا سممة اتيـ سميماف بف كثير بالخيانة، حيث قاـ  ػػػػػ قتل سميماف بف كثير: تذكر الروايات التاريخية أف   3
وحاوؿ  ،(نني قد اتيمتؾ(إ): )باستدعائو وذكره بقوؿ اإلماـ إبراىيـ لو بأف يقوـ بقتل كل مف اتيمو، ثـ قاؿ لو

ف ىذا األمر تـ وأبو جعفر إ بف كثير حينيا أف يناشده بأال يقتمو فرفض، وأمر بضرب عنقو، ويقاؿ فسميما
المنصور موجود في خراساف عندما بعثو الخميفة إلي أبي مسمـ ليطمع عمى أمور واليتو، وكاف ذلؾ في أواخر سنة 

 . (67)ـ(751ىػ/133ـ(، وقيل في سنة)750ىػػ/132)

شعث عمى ص أبو مسمـ مف أبي سممة وجو دمحم بف األاؿ أبي سممة بفارس : بعد أف تخم  ػػػػػ التخمص مف عم 4
سممة الذيف والىـ عمى بالد فارس فقتميـ  أبيمره بقتل كل عماؿ وأ ،مناطق فارسس قوة مف الخراسانية إلي أر 

عمييا غير أف  ليكوف والياً رسل الخميفة أبو العباس السفاح عمو عيسى بف عمي بعدىا أوتولى والية بالد فارس، 
وتشير ىنا الروايات التاريخية أنو لـ يتركو إال  ،شعث منعو وكاد أف يقتمو لوال تخوفو مف العواقب فتركودمحم بف األ

ف السفاح إ، وقيل (68)بعدما استحمفو أال يعمو منبرًا، وال يتقمد سيفًا إال في جياد، وبالفعل بر بيمينو حتى مماتو
 . (69)إسماعيل بف عمي واليا عمى بالد فارسأرسل بعد ذلؾ 

                                                           
 . 272، ص 3المصدر السابق ، ج :المسعودي  (64)
 والصفحة نفسيا . :المصدر نفسو  (65)
 . 325، ص 9المصدر نفسو ، ج :ابف كثير  (66)
 . 450، ص 7المصدر السابق ، ج :الطبري  (67)
 . 343، ص 8المصدر السابق ، ج :؛ الذىبي  33، ص 5صدر السابق ، جالم :ابف األثير   (68)
 33، ص 5المصدر السابق ، ج :ابف األثير   (69)
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المطمب الثاني: عالقة أبي مسمم بالخميفة أبي جعفر المنصور وبداية الشك والريبة في شخصية 
 أبي مسمم :

مثمت الفترة األخيرة مف خالفة أبي العباس السفاح منعرجًا خطيرًا في العالقة بيف أبي مسمـ الخراساني     
جعفر المنصور الذي كاف يشؾ في نوايا أبي مسمـ منذ  يوال سيما ولي العيد أب ،والخالفة العباسية

مسمـ وال  وـ( بعد قتمو ألبي  سممة الخالؿ، وزاد ىذا الشؾ مع توالي األحداث التي قاـ بيا أب750ىػ/132سنة)
بق اإلشارة إلييا عمى سيما بعد وفود أبي جعفر عميو بخراساف بناًء عمى أمر الخميفة أبي العباس السفاح، التي س

مور والية أبي مسمـ، وكاف ذلؾ في خراساف ىو االطالع عمى أجعفر إلي  يأف اليدؼ مف خروج أب
نو أتو الشخصية، و حأبا مسمـ يعمل لمصم جعفر لمخميفة وىو متيقف أف   وأب ، بعدىا رجع(70)ـ(751ىػػ/133سنة)

اطعني واقتل أبا ) يقوؿ ألخيو الخميفة أبي العباس السفاح)ينيا كاف أبو جعفر حغير مباؿ بالخميفة وبالدولة، ومف 
السفاح وافق عمى التخمص مف أبي مسمـ ولكنو عاد وأج ل ذلؾ إلي  أف  : ، وقيل(71)(مسمـ فوهللا أف في راسو لغدر(

 . (72)مرحمة الحقة

ـ( طمب أبو مسمـ 754ىػػ/136في موسـ الحج لسنة) والية إمرة الحج وموت أبي العباس السفاح: ــــ والا أ
خاه أبا جعفر، أيوـ عرفة، غير أف الخميفة كاف قد سبق وكمف بيا  ف يوليوأو مف الخميفة أف يوليو إمرة الحج، 

بار وكاف أبو مسمـ في أثناء سيره يكسو األعراب، ويصمح اآل ،، وحجا معاً (73)غضب أبا مسمـأ وىذا األمر 
فعند  ،ولـ يتوقف األمر عند ىذا الحد؛ (74)الذكر لو، وىذا األمر زاد مف غضب أبي جعفر عميووالطرؽ، وكاف 

بو، وفي ىذه األثناء وصل  خروجيما مف الحج كاف أبو مسمـ في الطريق يتقدـ عف موكب أبي جعفر غير مباؿ  
و في أخيو ولـ يينئو بالخالفة، العباس السفاح فعمـ بو أبو مسمـ فكتب إلي أبي جعفر يعزي يخبر وفاة الخميفة أب

                                                           
 . 344المصدر السابق ، ص :الدينوري   (70)
 . 468، ص 7المصدر السابق ، ج :الطبري  (71)
 . 469المصدر نفسو ، ص (72)
 . 56، ص 5، ج السابقالمصدر  :ابف األثير  (73)
 . 480، ص 7، ج السابقالمصدر  :الطبري  (74)
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ينيا وجو إليو أبو جعفر حفضاًل عف ذلؾ لـ يبق في مكانو حتى يمحق بو أبو جعفر بل واصل سيره إلي األنبار، و 
، وعند وصوؿ أبي مسمـ (75)كتابًا أظير فيو غضبو وانفعالو وىذا األمر جعل أبا مسمـ يكتب إليو يينئو بالخالفة

بف موسى لكي يبايعو لكف عيسى رفض وقدـ أبا جعفر المنصور وخمع عبدهللا بف عمي إلي  األنبار دعا عيسى 
 . (76)عـ الخميفة

مره أأبا جعفر المنصور قد حـز  عمى الرغـ مف أف   المنصور يكمف أبا مسمم لقتال عمو عبدهللا بن عمي: ثانيا ــــ
ف عمي والي الشاـ الذي قتاؿ عمو عبدهللا بنو بدىائو قاـ بتوجييو إلي أال إعمى ضرورة التخمص مف أبي مسمـ 

، تمكنت قوات أبي مسمـ مف القضاء عمى حركة عبدهللا بف عمي (77)خذ البيعة لنفسو مف الشامييفأو رفض مبايعتو 
و ىذا التكميف التخمص مف أحدىما أمف أبا جعفر قصد  وعمى ما يبدو أف   ،(78)شعميا ضد الخميفة المنصورأالتي 

ال أف تداعيات ىذا الحدث إ ،مسمـنجاز الذي حققو أبو عمى الرغـ مف ىذا اإل؛ و جراء ىذه الحربضعاؼ شوكتو إ
الخميفة المنصور قاـ  أف   إلى زادت مف اليوة بيف أبي مسمـ والخميفة المنصور، حيث تشير الروايات التاريخية
وحينيا أراد أبو مسمـ قتل  ،صربإرساؿ رسوؿ ميمتو حصر ما جمع أبو مسمـ مف أمواؿ وغنائـ بعد تحقيقو الن

وقيل  ،((أنا أميف عمى الدماء ، خائف في األمواؿ)): فخمى سبيمو وقاؿ ،خواصو نصحوه أال يفعل الرسوؿ غير أف  
 . (79)نو شتـ المنصور فرجع الرسوؿ إلي أبي جعفر وأخبره بما حدثإ

 مسمم: أبيمقتل  المطمب الثالث /

يناىض الدولة مف ىناؾ،  مف ثَػػـخشي الخميفة المنصور أف يرجع أبو مسمـ إلي مركز قوتو في خراساف و       
، وال شؾ أف الخميفة المنصور قصد مف ىذا (80)حيث حاوؿ منعو وذلؾ بأف قاـ بتكميفو بوالية مصر والشاـ

                                                           
 . 56، ص 5المصدر السابق ، ج :ابف األثير  (75)
 المصدر نفسو ، والصفحة نفسيا . (76)
 . 421، ص 1المصدر السابق ، ج :ابف تغري بردي  (77)
 . 55، ص 5المصدر السابق ، ج :ابف األثير  (78)
 . 57، ص 5المصدر نفسو ، ج (79)
 . 482، ص 7المصدر السابق ، ج :الطبري  (80)
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 الي فأنيا سوؼ تمثل خطرًا كبيرًا عمىالتكميف المؤقت عزؿ أبي مسمـ عف قواتو التي ال تأتمر إال بأمره، وبالت
أبا مسمـ رفض ىذا  غير أف  ؛ وليذا أراد التخمص منو بعيدًا عنيا ،الخالفة العباسية في حالة رجوع أبي مسمـ إلييا

أبا  المنصور يستدعيو إليو، غير أف   التكميف، وأصر عمى العودة  إلي واليتو خراساف، وحينيا أرسل إليو الخميفة
نائب أبي مسمـ عمى خراساف أبي داود يكمفو  ىبالرجوع غير أف الخميفة كتب إل مسمـ رفض تمبية أمر الخميفة وىـ  

، وحينيا كتب أبو داود إلي أبي مسمـ يعممو بعدـ الرجوع  إلي خراساف طالما ىو (81)بوالية خراساف مدى الحياة
فيو واقع بيف أمريف بيف غضب الخميفة  ،مسمـ صعبمف ىنا أصبح وضع أبي ؛ (82)خارج عف طاعة الخميفة

ال االستجابة إفما كاف مف أبي مسمـ ، عميو وما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج، وبيف عزلو ومنعو عف واليتو خراساف
وىذا األمر تـ بعد عدة مراسالت بينيما تفاوتت في ليجتيا بيف الحدة والميف في الخطاب،  ،لدعوة الخميفة ومقابمتو

سموب الخديعة في استدراج أبي مسمـ إليو، وكاف آخرىا عندما أمر أعف ذلؾ استخدـ الخميفة أبو جعفر  فضالً 
عمو عيسى بف عمي ومف كاف عنده مف بني ىاشـ أف يكتبوا  إلي أبي مسمـ، وبالفعل كاف ىذا الكتاب لو دور في 

)يعظموف أمره )كتبوا إليو  نزع شيء مف الخوؼ عند أبي مسمـ، وشعر مف خاللو ببعض الطمأنينة حيث
لونو أف يتـ عمى ماكاف منو وعميو مف الطاعة، ويحذرونو عاقبة البغي، ويأمرونو بالرجوع  إلي أويشكرونو، ويس

 . (83)((المنصور

حيث كتب إليو أنو ينصرؼ إليو مف حمواف، وأبقى قواتيا فييا، وأمر  ؛وبالفعل رضخ أبو مسمـ لدعوة الخميفة     
مختومًا بنصف كاف الكتاب  مالؾ بف الييثـ عمى قيادتيا، وذكر لو أف يبقى بحمواف حتى يأتيو كتابو، وأعممو أف  

ف كاف بالخاتـ كمو فإنو لـ يختمو، وسار أبو مسمـ  إلي الخميفة وكاف ب المدائف، وسار خاتـ فإنو ىو مف ختمو، وا 
، وعندما اقترب أبو مسمـ مف الوصوؿ أمر الخميفة الناس بمالقاتو ومنيـ حشد (84)معو ثالثة آالؼ رجل مف قواتو

ل يده وأمره أف ينصرؼ ويستريح ثالثة أياـ ويدخل الحم اـ مف بني ىاشـ، وعندما دخل عمى الخميفة المنصور قب  

                                                           
 . 333، ص 5المصدر السابق ، ج :ابف كثير  (81)
 المصدر نفسو ، والصفحة نفسيا . (82)
 . 333، ص 5المصدر السابق ، ج :الذىبي  (83)
 . 356ػػػ  355، ص 8جالمصدر السابق ،  :ابف الوردي  (84)
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االقتراب مف مقر الخميفة، وبقيت  لقوة التي كانت مع أبي مسمـ منعت مفأف ا ى، مع اإلشارة ىنا إل(85)ويرجع إليو
أرسل الخميفة في طمب أبي مسمـ يستدعيو، وكاف أبو جعفر  ةفمما انقضت األياـ الثالث ،(86)في منطقة الضواحي

ق بيديو يخرجوف ذا صف  إعمميـ اإلشارة وىي أ خمف الرواؽ لمقياـ بميمة قتل أبي مسمـ، و  ترؾ بعض حرسوقد 
، وحينيا صفق (87) صار المنصور يعدد لو ذنوبو وأبو مسمـ يعتذر عنيا وعند دخولو عميو ويقتموف أبا مسمـ،

 شعباف سنة 26، وذلؾ يوـ االربعاء (88)بيديو فخرج الحرس وصاروا يضربوف أبا مسمـ وىو يتوسل حتى مات
  .(89)ـ(755ىػػ/137)

 ـــاتمةلـــخا

 :تحميل األحداث والنتائج 

السبب الحقيقي في عدـ اتفاؽ الكتاب عمى تحديد  ػػػػ يتضح مف خالؿ ما ورد فيما يتعمق بأصل أبي مسمـ أف   1
إلي أبي مسمـ نفسو الذي راوغ في ذلؾ عمى حسب ما تقتضيو المرحمة الذي ىو فييا، حيث نراه يرجع أصمو بدقة 

مف مقولة  مستفيداً  ،وفي النياية ينسب نفسو لبني العباس ،نو حرأممموؾ، ثـ يدعي بو عبد ن  أفي البداية يعترؼ ب
، اً وليس انتماء حقيقي اً وكاف يقصد بيا اإلماـ إبراىيـ تشريف ،ف أبا مسمـ رجل مف أىل البيت()إاإلماـ إبراىيـ 

تي تعرضت ليا عد اليزة الوال سيما ب ،طماعو غير المحدودةأتحقيق إلى والراجح أنو كاف ييدؼ مف وراء ذلؾ 
 القبض عمى اإلماـ إبراىيـ . الدعوة العباسية إثر

إال أنو غرس فييـ  ،ػػػػػ عمى الرغـ مف نجاح أبي مسمـ في استمالة قموب الخراسانييف لمصمحة الدعوة العباسية 2
عف ذلؾ أف ىذا  الوالء لشخصو فقط ، وىذا األمر يوحي بأنو عمل لصمحتو الشخصية منذ البداية، فضالً  بأف  

                                                           
 . 60، ص 5المصدر السابق ، ج :ابف األثير   (85)
 . 489، ص 7المصدر السابق ، ج :الطبري  (86)
 . 296، ص 3المسعودي : المصدر السابق ، ج (87)
 . 333، ص 9المصدر السابق ، ج :ابف كثير  (88)
 . 334، ص 9المصدر نفسو ، ج (89)
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 لفارسية وربما ىذا ما كاف يحمـ بوالوالء عند الخراسانييف ولد لدييـ الشعور باحتمالية عودة أمجاد االمبراطورية ا
 أبو مسمـ.

 ،ضعاؼ لشوكة بني أمية في خراسافإاىرىا ظواليمنية في  نار الفتنة بيف القيسية مسمـ إلشعاؿ يلجوء أب ػػػػػ أف   3
ممكف أف تكوف ال مف ضعاؼ أي قوة عربية في خراسافإولكف في حقيقة األمر وما تبيف لنا الحقًا أف اليدؼ ىو 

منافسًا في المرحمة الالحقة والدليل عمى ذلؾ عدـ الزج بالفرس في ىذا الصراع ولو بشكل سري في المرحمة 
ة أعداء القيسية أنصار بني أمية، فضاًل عف ذلؾ السرية، وال سيما أف اإلماـ إبراىيـ أمره بأف يميل إلي اليمني

لف نفس أحيث تشير الروايات التاريخية بأنو بعد إعالف الدعوة قتل ستيف  ؛استفحالو في قتل العرب بخراساف
 جميـ مف العرب .

ساللة بني  لقاء القبض عمى اإلماـ إبراىيـ التي مفادىا أنو مفإظيور الدعاية التي بثيا أبو مسمـ بعد  ػػػػػ أف   4
 ،مف الراجح أف بثيا في ىذا التوقيت الحرج لمدعوة العباسية ،سميط بف عبدهللا بف العباسابف العباس تحديدًا بأنو 

عندما يحيف الوقت المناسب لذلؾ وال سيما أنو يممؾ القوة  ،كاف ىدفو ىو االنقضاض عمى زعامة الدعوة العباسية
في كشف أمر اإلماـ والقاء القبض عميو مف قبل  اً كوف ىو شخصيًا متورطوبناء عمى ذلؾ ربما ي؛ المحركة لمدعوة

ىذا األمر تـ عف طريق الرسوؿ الذي كاف بيف اإلماـ وأبي مسمـ حيث تـ القبض عميو  بني أمية، وال سيما أف  
 .إلماـ تخمص مف ار ىذا لمبأنو ىو مف دب  وىو يحمل رسالة اإلماـ، وبالتالي فاف الشكوؾ تحـو حوؿ أبي مسمـ 

في ىذا األمر  ،عف القوات التي كاف يقودىا ػػػػػ مقتل قائد الجيش قحطبة بف شبيب في ظروؼ غامضة بعيداً  5
قتل بعيدا وي   ،و شخصيف عمى حسب اختالؼ الرواياتأو مع شخص أكيف يخرج القائد بمفرده  ؛ستغرابغاية اال

ذكر أنو ت ياروايات لـ تتفق عمى كيفية موتو، فبعضال خر أف جل  عف قواتو وقوات العدو، واألمر المستغرب اآل
 نو فقد ولـ يجدوا لو أثرًا .أوجد مقتواًل، واألخرى تذكر أنو مات غرقًا في النير، وأخرى تشير إلي 

عمى عمميات التخمص مف رموز الدعوة البارزيف التي قاـ بيا أبو مسمـ في الفترة الالحقة فإف الشكوؾ  استناداً     
تحوـ حولو في التخمص مف قحطبة بف شبيب، وال سيما وأف تكميفو كاف مف اإلماـ إبراىيـ قبل اعتقالو بحيث 

كونو عربيًا، وىذا منطقيًا ال يرضي أبا  يكوف معاونًا ألبي مسمـ، وأف يكوف ىو القائد عند دخوؿ الجيوش العراؽ
 مسمـ بناًء عمى تصرفاتو الالحقة .
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ػػػػػ التخمص مف أبي سممة الخالؿ وسميماف بف كثير مف خالؿ التمعف في ما ورد في ىذا البحث أف سبب  6
ارزيف الذيف : ىو رغبة أبي مسمـ التخمص مف رجاالت الدعوة الب األمر األول خرج عف أمريف:يالتخمص منيما ال 

: األمر الثانيو ، مف الممكف أف يكونوا عائقًا أمامو في تنفيذ مخططو المستقبمي لمسيطرة عمى مقاليد حكـ الدولة
فمف خالؿ تحميل وقائع مقتل أبي  ،ىو محاولة تغيير مسار الدعوة مف بني العباس إلي بني عمي بف أبي طالب

فالتيمة التي قتل بيا أبو سممة  ،ا مسمـ ضالع في ىذا األمرسممة الخالؿ وسميماف بف كثير يتكشف لنا أف أب
ويستمموا الدعوة والدولة الجديدة تحت حماية  ربعيف يوما، ومكاتبة العموييف بأف يأتواأخفاء العباسييف إالخالؿ ىي 

كوف أف  ،صراحة أف أبا مسمـ شريؾ في ىذا األمر يعني فمف خالؿ ما تعيد بو أبو سممة ىذا ،الجند الخراسانية
سممة حتى ال  يأبا مسمـ تخمص مف أب وليذا فإف الراجح أف  ؛ مروف إال  بأمره في كل صغيرة وكبيرةاليأتالجند 

يكتشف أمره كونو شريكًا في ىذه المؤامرة، وما يدعـ ىذا الرأي ىو إلحاحو عمى الخميفة أبي العباس السفاح 
سممة غير أف الخميفة صفح عنو، وبالتالي فإف أبا مسمـ بعث لو مف يقتمو لكي يختفي  يبضرورة التخمص مف أب

 السر معو .

 بقًا  إلي أف  اس أ شيرحيث  نفسيا، أما  فيما يتعمق بمقتل سميماف بف كثير فإف قضيتو قضية أبي سممة الخالؿ    
بصحبتو أحد العموييف حيث انفرد سميماف نو كاف إوقيل  ،مقتمو كاف أثناء وجود أبي جعفر المنصور في خراساف

بف كثير بذلؾ العموي وذكر لو لماذا لـ يسارعوا بقبوؿ زعامة الدعوة والدولة، وذكر لو إف كانوا ما زالوا يطمحوف 
العموي أف ىذا األمر دسيسة مف أبي مسمـ القصد منيا معرفة نواياه، وليذا  ف  ظفي ىذا األمر حتى يقضوه ليـ، ف

، ىنا البد أف نقف عند ىذا األمر ونحمل سرعة (90)لي أبي مسمـ ويخبره بما قالو لو سميماف بف كثيريذىب إنراه 
فضاًل عف  ،حيث قاـ أبو مسمـ بقتمو دوف أف يخبر أبا جعفر المنصور بأمره ؛اتخاذ القرار بالتخمص مف ابف كثير

يستدعي ابف كثير ويكشف مشاركة أبي  مف ثـ ،ذلؾ خشي أبو مسمـ أف يخبر العموي أبا جعفر المنصور باألمر
وبالتالي فاف أبا مسمـ كاف ييدؼ مف تغيير مسار الدعوة سواء في ، ىذا األمر وليذا عجل بقتموفي مسمـ معو 
ي قبل تنصيب أبي العباس السفاح عف طريق أبي سممة الخالؿ، أو في المرحمة الثانية بعد تولي أولى المرحمة األ

السفاح الخالفة عف طريق سميماف بف كثير ىو إحداث صراع بيف العباسييف والعموييف، وىذا األمر يضعف مف 
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 (325الصفحة ) م2021ديسمبر  ىـ/1443ربيع اآلخر/  لثثاالعدد ال

يسيل لو أمر السيطرة التامة  حتى ،الذي اتبعو في تأجيج الصراع بيف القيسية واليمنيةنفسو األسموب بشوكتيما 
 عمى زعامة الدولة .

 منذ سنةو نأغضاب المنصور والتقميل مف شإ ثارة المشاكل مع أبي جعفر : لقد تعمد أبو مسمـ ػػػػػ إ 7
مف  يءوتعامل معو بش اساف، حيث لـ يباؿ بوجودهلى خر جعفر المنصور إـ( عندما قدـ أبو 750ىػػ/132)

في طريق الذىاب او العودة، فضاًل عف ذلؾ ما بدر منو معو عند مرافقتو لو في الحج التعالي، وىذا األمر تكرر 
قوات بي جعفر مف سب وشتـ أماـ الجابي الذي بعثو أبو جعفر ليحصي غنائـ االنتصارات عمى أتجاه شخص 

ني العباس، وال ثارة غضب بأراد بو أبو مسمـ أالتعالي  فسموب مالشؾ أف ىذا األعبدهللا بف عمي عـ الخميفة، و 
بي أقصاء إالمنصور لكي يجد المبرر الذي يقف فيو موقف العداء كونو يممؾ القوة القادرة عمى  سيما أبو جعفر

نيا أنع المسببات التي يعتقد با مسمـ كاف يصطأمف ىنا يمكف القوؿ أف ؛ الخالفة واالنقضاض عمييا جعفر مف
لى مركز إجبرتو عمى عدـ قدرتو الرجوع أف الظروؼ أالحكـ ، غير تحقيق مشروعو لمسيطرة عمى تكوف نواة س

 قوتو وتأثيره االجتماعي .

نو نجح عمى الصعيد الشخصي أبي مسمـ يمكف القوؿ أعف حقيقة نوايا  ػػػػػ مف خالؿ ىذا البحث والتحميل وبعيداً  8
، وقد عبر الخميفة العباسي ف يتحوؿ مف رجل مغمور الى شخصية مرموقة ساىمت في تغيير مجرى التاريخ أب

بو مسمـ الخراساني أصل المموؾ ثالثة قاموا بنقل الدوؿ: االسكندر، وأزدشير، و أ)):المأموف عف ىذا النجاح بقولو
 . (1)(( مف ولد برز جميور

 مصــــــــــــــادر البحث :

الكامل في التاريخ ، ، ـ(1232/ىػ630ػػػػػ ابف األثير : أبو الحسف عمي بف أبي المكاـر الشيباني الجزري )ت 1
 ـ .1999، دار الكتاب العربي ، بيروت  2تحقيق عمر عبدالسالـ تدمري ، ط

النجوـ الزاىرة في مموؾ ، ـ(1465ىػػ/874ػػػػػ ابف تغري بردي : جماؿ الديف أبو المحاسف يوسف االتابكي)ت 2
 ـ .1992العممية ، بيروت  ، دار الكتب 1مصر والقاىرة ، عمق عميو دمحم حسيف شمس الديف ، ط
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عياف وأنباء أبناء اىل وفيات األ، ـ(1282/ىػ681ت)العباس شمس الديف احمد بف دمحم ػػػػػ ابف خمكاف : أبو  3
 ـ .1994شراؼ احساف عباس ، دار صادر ، بيروت إالزماف ، 

تاريخ خميفة بف ، ـ(853ىػػ/240)تػػػػػ ابف خياط : أبو عمر خميفة بف خياط بف ابي ىبيرة الميثي العصفري  4
 ـ .1990، دار الكتب العممية ، بيروت  1خياط ، ضبطو مصطفى نجيب واخروف ، ط

األخبار الطواؿ ، إعداد وتحقيق وفيرسة عمر ، ـ(1347ىػػػ/376حمد بف داوود )تأػػػػػ الدينوري : أبو حنيفة  5
 والنشر والتوزيع ، بيروت ، دت . رقـ لمطباعةبي األأفاروؽ الطباع ، شركة دار االرقـ بف 

تاريخ اإلسالـ ووفيات المشاىير ، ـ(1347ىػػ/748ػػػػػ الذىبي : شمس الديف دمحم بف احمد بف عثماف)ت 6
 .ـ 1988 ، دار الكتاب العربي ، بيروت1عالـ، تحقيق عمر التدمري ، طواأل

تاريخ الخمفاء ، دار الفكر ، ـ(1505ىػػ/911عثماف)تػػػػػ السيوطي : جالؿ الديف عبدالواحد بف دمحم بف  7
 ـ .2000لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

تحقيق دمحم أبو وؾ، ، تاريخ الرسل والممتاريخ الطبري ، ـ(922ىػػ/310ػػػػػ الطبري : أبو جعفر دمحم بف جرير)ت 8
 .ـ 1965، دار المعارؼ، القاىرة   2ـ، طالفضل ابراىي

المعرفة والتاريخ ، وضع حواشيو خميل المنصور، ، ـ(888ىػػػ/277: أبو يوسف يعقوب بف سفياف)ت ػػػػػ الفسوي  9
 ـ .1999، دار الكتب العممية ، بيروت ،  1ط

البداية والنياية ، تحقيق جودة دمحم ، ـ(1373ىػػ/748ػػػػػ ابف كثير : أبو الفداء الحافظ بف كثير الدمشقي )ت 10
 ـ .2006يثـ ، القاىرة ، ، دار بف الي 1جودة ، ط

مروج الذىب ومعادف الجوىر، ، ـ(956ىػػػ/346ػػػػػ المسعودي : أبو الحسف عمي بف الحسيف بف عمي )ت 11
 ـ .2002المكتبة التوفيقية ، القاىرة ، 

تاريخ ابف الوردي، المطبعة ، ـ(1348ىػػػ/749ػػػػػ ابف الوردي : زيف الديف أبي حفص عمر بف مظفر) 12
 ـ .1969ية، النجف، العراؽ ، الحيدر 



مسمم الخراساني  أبو                             حمّكمة "علَّمه الَبيان" جمّلة علمّية 
 م( 155_117ه/131_100)

 حقيقة دوره في الدعوة وقيام الدولة العباسية                                                                                 
 

 

   

 (327الصفحة ) م2021ديسمبر  ىـ/1443ربيع اآلخر/  لثثاالعدد ال

مرآة الجناف ، ـ(1366ىػ/768ػػػػػ اليافعي : أبو دمحم عبدهللا بف أسعد بف عمي بف سميماف اليمني المكي)ت 13
 ـ .1993، دار الكتاب االسالمي ، القاىرة ،  2وعبرة اليقظاف ، ط

معجـ ، ـ(1228ىػػ/626لرومي البغدادي)تػػػػػ الحموي : شياب الديف أبو عبدهللا ياقوت بف عبدهللا الحموي ا 14
 ـ .2008، دار احياء التراث العربي ، بيروت ،  1البمداف ، تقديـ دمحم عبدالرحمف المرعشمي ، ط
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