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 ومقتمو مسمم الخراساني واب تمرد
 

ىو ابراىيم بن وشيكو وىو من اب فارسي وام جارية وقد باع والده امو  وىو في       
بطنيا الى بني عجل في الكوفة  وىنالك نشأ وبدأ يرعى مصالحو وفي اواخر الخالفة 

 الشيعةاالموية دخل بني العجل في السجن ودخل ابو مسمم معيم ليخدميم وتعرف  عمى 
وانتمى  بأفكارىمكان يدعون لمرضا من ال البيت فأعجب وىنالك 0العباسية  في السجن 

لحركتيم ثم صحبيم الى بعض مجالسيم واشتروه من اسياده القدامى واصبح ممموكا لبعض 
حيث صحبوه الى ابراىيم االمام  في قرية الحميمة فاعجب بو وطمب منيم  نالعباسييالدعاة 

مسمم . منذ ىذا التاريخ دخل ابو مسمم   ابقاءه  معو وغير اسمو الى عبد الرحمن  وكناه ابو
الى الدعوة العباسية وعين ممثل عن الخميفة عمى خراسان بعد ان حاز عمى ثقة  الخميفة 

وقائدا لمثورة وعين بعدىا والي عمى خراسان وكانت خراسان اكبر والية ، ونشر  0العباس
 عيون كثيرة لذلك استطاع من السيطرة . 

حددداث عمدددى ان ابدددا مسددمم كدددان رجددال عسدددكريا ولكندددو لددم يكدددن  رجدددل وتدددل مجريدددات اال      
السياسية  رافقيا شدة متناىيدة فدي معاممدة االخدرين وتسدرع فدي  الخبرةسياسة قط فكانت تعوزه 

ىدد 929اصدار القرارات لقد ظير ابدو مسدمم  عمدى المسدرح السياسدي كقائدد عسدكرن مندذ سدنة 
اعالن الثورة في خراسدان فدتمكن بمدا اوتيدو مدن ذكداء الدعوة و  بإظيارحين امره ابراىيم االمام 

ومقدددرة عسددكرية مددن السدديطرة عمددى الوضددخ  ىنالددك  وتخمددص مددن كددل العناصددر التددي كانددت 
تنازعو السيادة  فدانت لو الدبالد رىبدو ورغبدو ، ومدن ىندا بددأ  الأدرور يأخدذ طريقدو  الدى نفدس 

وبدين السدمطة المركزيدة التدي كاندت ابي مسمم ومن ىنا بدأت المشاكل تظير الى الوجدود بيندو 
تريدددد  ان تفدددرض  اوامرىدددا عمدددى جميدددخ والتيدددا وكدددان ىدددو يدددرفض ان يكدددون احدددد وصددديا عمدددى 

 .  تصرفاتو
ويبدددو ان ابددا العبدداس رغددم ان وطددأة ابددي مسددمم قددد ثقمددت عميددو لكثددرة خالفددة ايدداه  ورده       
 انو كان اعجز من ان يتخذ ضده أن اجراء صارم .  اال ألمره



كدددان يرغدددب ان تكدددون سدددمطة  ألندددوامدددا المنصدددور  فكدددان  عمدددى العكدددس مدددن ذلدددك  تمامدددا     
الدولددة ظدداىرة فددي جميددخ المندداطي  التددي تسدديطر عمييددا   ويجددب عمددى الجميددخ بمددا فددييم الددوالة 
احتددرام وتنفيددذ القددرارات الصددادرة عنيددا واتخدداذ اجددراء صددارم بحددي كددل مددن يخددالف ىددذه القاعدددة  

 خدمات. بأض النظر عما قدمو من 
ومدن الطبيعددي ان سياسددية المددين ىددذه اتجدداه ابددي مسددمم زادت مددن غددروره حتددى بمدد   ىددذا       

الأددرور  حدددا دفعددو الددى تعددين ابددي الجيددم بددن عطيددو جاسوسددا لددو فددي  الددبالط العباسددي لينقددل 
 .   بأولاخبار البالط اليو اوال 

النددواحي  ضددبطا سياسدديا كددان المنصددور واليددا عمددى الجزيددرة وارمينيددة واذربيجددان فضددبط تمددك 
ىددددد فددددي ىددددذه السددددنة حدددددثت بعددددض التطددددورات السياسددددية  936وعسددددكريا محكمددددا حتددددى سددددنة 

استدعت حضدوره الدى مقدر الخالفدة  الن ابدا مسدمم الخراسداني كتدب الدى الخميفدة ابدي العبداس  
م يستأذنو في القدوم عميو والمقام عنده الى وقت الحج  ليحج فأذن لو  ولما عمدم الخميفدة بقددو 

ابدددي مسدددمم  عميدددو سددداورتو بعدددض الشدددكوك  فكتدددب الدددى اخيدددو  ابدددي جعفدددر  ان ابدددا مسدددمم قدددد 
استأذن الحج وىو مأمس أندي اوليتدو فاقددم حاجدا. فممدا ورد عميدو الكتداب  احدس بحدرج  اخيدو 
فوصل االنبار قبدل قددوم ابدي مسدمم الييدا . ويبددو  ان الخميفدة اراد مدن اجرائدو ىدذا  ان يكدون  

تو ليوليددو امددارة الموسددم ،ليكددون لددو الددذكر وليرفددخ مددن شددانو بددين الندداس الن ابددو جعفددر بحضددر 
امارة الموسم كانت شرفا لمن يتوالىا  وبنفس الوقت يستبعد ابا مسمم . فمما قرب موسم الحدج 
اسددتأذن ابددو مسددمم فددي ان يكددون اميددر لمموسددم فقددال لددو ابددو العبدداس  لددوال ان اخددي عمددى الحددج 

فانك رجل من اىدل البيدت فدامتعض ابدو مسدمم . وعمدى ىدذا الصدورة عامو ىذا لوليتك الموسم 
من التناحر والتباغض  اتجو الركب الى مكة تحت امرة المنصور فكان ابو مسدمم يتقددم امدام 

فبددرزت المنافسددة بددين المنصددور وابددي مسددمم       ابددي جعفددر  باديددا وراجعددا خوفددا عمددى نفسددو 
المنصدور عدن  إلزاحدةولكن يبددو ان ابدا مسدمم كدان يسدعى  لألمورمن اجل الزعامة والتصدر 

طريقددو لددذا لددم يعبددأ لوجددوده او لمكانتددو السياسددية المرموقددة عنددد الخميفددة وليددذا سددعى كددل مددن 
 الرجمين في ابعاد منافسو عن طريقو بان صورة كانت .

الخميفدددة اخددداه ىدددد حدددين ارسدددل 932وقدددد ظيدددرت ىدددذه  المنافسدددة  بصدددورة واضدددحة سدددنة        
رة  ابدددي مسدددمم واخدددذ رايدددو فدددي انحدددراف ابدددي سدددممو  الخدددالل فمدددم يحتفدددل بدددو المنصدددور الستشدددا

فأضمر المنصور لو ىذا الموقف . ومما زاد  االمور سوءا اقدام ابي مسمم عمى قتل سدميمان 



لكددي ينفددرد بالسددمطة مددن غيددر منددافس فتجاىددل ابددو  نالعباسددييبددن كثيددر الخزاعددي شدديخ النقبدداء 
 ىنالك ولم يستشره في ىذ االمر الخطير.  مسمم وجود المنصور

ان الحددادثتين  السددابقتين تحدددد لنددا نقطددة البدايددة فددي تحديددد عالقددة ابددي جعفددر بددابي مسددمم     
بدين الددرجمين  قدد وصددمت اوج عظمتيدا لددذلك طمدب المنصددور  المنافسددةويسدتدل منيددا عمدى ان 

فدة وبدذلك فشدمت اول محداوالت من اخيو قتمو لكن طمبو لم يمي اسدتجابة كافيدو  مدن لددن الخمي
 المنصور الغتيال ابي مسمم. 

لددم يشددأ ان يتركددو يسددتمر فددي غطرسددتو  ألنددوواسددتمر المنصددور فددي سياسددية ابددي مسددمم        
وجبروتددو واخددذ يمددح عمددى اخيددو بضددرورة الددتخمص منددو واقتنددخ الخميفددة اخيددرا بوجيددة نظددر اخيددو 

دس سددباع بددن النعمددان  االزدن وامدددره ىددد حددين 935الغتيالددو سددنة  مددؤامرةودبددر البددي مسددمم 
باغتيال ابي مسمم في  اول فرصو  تكنو من ذلك ولكن كشف امره ابو مسدمم وقتمدو ولمدا عمدم 

ارسددل الددى ابددي مسدددمم مينئددا بانتصدداره عمددى المتمددردين وبددذلك بائدددت  المحاولددةبفشددل  الخميفددة
 بالفشل .  الثانيةالمحاولة 

ىددد حيددث كتددب ابددو مسددمم  936احددداثيا فددي االنبددار سددنة فقددد جددرت  الثالثددةامددا المحاولددة       
 ألخيددولددو الخميفددة وبددنفس الوقددت كددان الخميفددة قددد كتددب  فددأذنالددى الخميفددة  يسددتأذنو فددي الحددج 

المنصدور وىدو يومئددذ بدالجزيرة يقددول ان  ابدا مسددمم  قدد اسدتأذن الحددج وىدو مأمددس فاقددم حاجددا 
مسددمم  الييددا وقددد وجددد المنصددور ان  فاسددرع المنصددور وقدددم االنبددار فوصددميا قبددل وصددول ابددي

مناسبو  جدا الغتيال ابي مسمم فدي االنبدار  بعيددا عدن مركدز قوتدو خراسدان وزاد مدن  الفرصة
تدددىور الموقددف وتصددعيد روح الحقددد والكراىيددة  فددي نفددس المنصددور  ان ابددا مسددمم  لمددا دخددل 

و فنبيدو الخميفدة عمى ابي العباس وسمم عميو تجاىل وجدود ابدي جعفدر بحضدرتو ولدم يسدمم عميد
 تقضي فيو الحقوي.  ال المؤمنينابو مسمم ان مجمس امير  فأجابقائال ىذا ابو جعفر اخي 

 بإلحدداحعمددى اخيددو  فأشددارردود فعددل عنيفددة فددي نفددس المنصددور   الحادثددةوكددان ليددذه        
بضدددرورة الدددتخمص مدددن ابدددي مسدددمم . وبدددذلك تدددم اعدددداد الخطدددة واالتفددداي عمييدددا عمدددى ان يقدددوم 
المنصددور  بتنفيددذىا لوحددده  فخددرج مددن  عنددد الخميفددة واعددد العدددة لتنفيددذ االتفدداي  فوصددمو امددر 

 تفعل ذلك األمر .  الخميفة يقول لو ال
قتددل  بأرجدداءويبدددو ان رأن الخميفددة كددان اصددوب مددن ران المنصددور فقددد سدداوره احسدداس       

ترتدب عمدييم مدن القالقدل ابي مسمم لظرف اكثر مالئمو من الظرف الحرج الذن ىو فيدو فقدد ي



ما يعرض امن الدولة لمخطر وقد ايدت الحوادث صحة ذلك فيمدا بعدد فممدا قدرب موسدم الحدج 
استأذن ابدو مسدمم مدن الخميفدة ان يكدون اميدراس لمموسدم فقدال لدو ابدو العبداس لدوال ان اخدي عمدى 

وقددد  الحدج عامددة ىددذا لوليتدك الموسددم فأنددك رجدل مددن اىددل البيدت فددأمتعض ابددو مسدمم مددن ذلددك
لمدددن  شدددرفاكاندددت  ألنيدددا ألخيدددواراد الخميفدددة ان يحدددد مدددن سدددمطانو المتزايدددد فأسدددند امدددارة الحدددج 

 يتوالىا .
مددن التنددافس والتندداحر والددبأض والكراىيددة اتجددو الركددب الددى مكددة   الصددورةوعمددى ىددذه        

 0تحددت امددرة المنصددور فكددان ابددو مسددمم يتقدددم امددام ابددي جعفددر باديددا وراجعدداس خوفدداس عمددى نفسددة
ومن االعمال التي اثارت الحقد في قمدب المنصدور واشدعمت فيدو ندار االنتقدام اقددام ابدي مسدمم  

ء االعراب في كل منزل فكان الصديت والدذكر لدو دون عمى تسييل الطري وحفر االبار واكسا
الخميفدة وامدر مناديدداس فدي الطريدي بريددت الذمدة مددن رجدل اوقدد نددار فدي معسدكر االميددر فمدم يددزل 
يأدييم ويعشييم حتى بم  مكة . وكان اذا كتب لممنصور يبدأ بنفسدوس ثدم يكتدب اليدو ال ييولدك 

ان ان لدي  منزلدة عندد اميدر المدؤمنين ما في صدر الكتداب . ولكندي احدب ان يعمدم اىدل خرسد
 فأعتبر المنصور ىذه االعمال استطالو منو عميو.

وبعد انتياء موسم الحج رجخ الجميخ قاصدين العراي واثناء الطريي وصل الخبدر بوفداة       
فممددا قددرأه  كتددب الددى ابددي جعفددرفبددالخبر اوالس لتقدمددة فددي المسددير  ابددي العبدداس فعمددم ابددو مسددمم

بنفسددة ويعزيدددو بوفددداة ابددي العبددداس ولدددم  شددداط غضددبا  الن ابدددا مسدددمم بدددأ الكتدددابالمنصددور است
يينئو بالخالفة فمما قرأه المنصور استشاط غيضاس وبم  من شدة غضبو انو قال انا بدرنء مدن 

ولدددم يرسدددل ابدددو مسدددمم البيعدددة لمخميفدددة اال بعدددد يدددومين مدددن 0العبددداس ان لدددم اقتدددل ابدددن وشددديكة 
 0من ذلك ارىاب ابي جعفر بتأخيرىا  استخالفو وكان قصد ابي مسمم

مدره نوايداه الخطددرة تجداه المنصدور وذلددك  وألولوفدي االنبدار يظيدر ابددي مسدمم عدال نيددة        
بتحريض عيسى بن موسى عمى اعالن الثورة ضد ابي جعفر وتنصديبو خميفدة لممسدممين بددالس 

ض العددرض رفضدداس التددام لمتعدداون معددو مددن اجددل ذلددك لكددن عيسددى رفدد باسددتعدادهمنددو واعممددو 
قاطعاس وحدذر ابدا مسدمم مدن مأبدة عممدة وقدال لدو االمدر لعمدي ولدو قددمني ابدو العبداس لقددمتيا 

 0عمى نفسي 
ابددو مسددمم  الخميفددةوبعددد اعددالن عبددد ال بددن عمددي ثورتددو عمددى الخالفددة العباسددية عددين        

قائددداس لمجددديش ليحدددارب عبدددد ال بدددن عمدددي وبعددد انتيددداء المعركدددة ارسدددل الخميفدددة احدددد مسددداعديو 



لكددن ابددو  البيزنطيددةغنددائم الحددرب وجدديش الدولددة الددذن عددده الخميفددة لمحاربددة الدولددة  إلحصدداء
مسمم عدىا غنائم الحرب حتى انو عد نساء الجند )ايمداء  وعدد االسدرب عبيدد ىدذه ىدي نقطدة 

ف وبدالس من ان يتدارك الخرساني الموقف ويدعم ىدذا االمدر الواقدخ ويعتدذر مدن الخميفدة الخال
نجددده ييدددد ويتوعددد وكددأن الخميفددة تددابخ لددو عندددىا وافددي الخميفددة عددد غنددائم الجنددد غنددائم حددرب 
نزوالس عند رغبدة الخرسداني وىدي رغبدة تخدالف الددين االسدالمي واراد بيدا ابعداد الخرسداني عدن 

فأصدر امرس بتوليو الشام ومصر لكن الخرساني رفض وغادر الشام متجيداس الدى  والية خرسان
خرسددان مددن دون امددر مددن الخميفددة اضددطر الخميفددة الددى معالجددة االمددر معالجددة ذكيددة فأددادر 
االنبددار الددى المدددائن وعسددكر بيددا وبدددء جممددة مددن االجددراءات االداريددة والعسددكرية المكثفددة مددن 

 اب الى خراسان تأجيل وتأخير الخراساني الذى
سياسددة المددين  بانتيدداجوبعددد ان اسددتقر المنصددور بالمدددائن شددرع بتنفيددذ خطددة فبدددء اوالس         

فكتب اليو اني اردت مذكراتك في اشياء لم يحتمميا الكتاب فأقبل فدأن مقامدك قمبدي ولكدن ابدو 
لمنصدور مسمم رفض مقابمة الخميفة واسدتمر بالمسدير الدى خراسدان وميمدا يكدن مدن امدر فدأن ا

فددأمر عمومددو ومددن حضددر مددن  الصددطيادهاسددتمر فددي سياسددة المددين والترغيددب تجدداه ابددو مسددمم 
ويحدددذروه شدددر عواقدددب الأددددر والتبدددديل والنكدددث  بالطاعدددةبندددي ىاشدددم ان يكتبدددوا اليدددو ويدددأمروه 

ابي مسمم امثدال عيسدى بدن موسدى وجريدر  بأصدقاءويسألوه الرجوع واستعان ابو جعفر ايضاس 
قدددد اثدددرت كممدددات ىدددؤالء فدددي نفسدددة وتدددردد بدددين االسدددتجابة وعددددميا وسددداعده بدددن زيدددد البجمدددي و 

عيسى بن موسى حتى انو ضمن لو الوفاء من المنصور وىنا حدثت مفاجئة لم يكدن يتوقعيدا 
ابددو مسددمم وكددان ليددا اثددر كبيددر فددي تأييددر موقعددو فأبدددا رغبددة بددتحفظ مقابمددة الخميفددة ذلدددك ان 

ري بددين ابددي مسددمم وصددديقو ونائبددة عمددى خراسددان المنصددور تمكددن بخطددة ذكيددة وناجحددة ان يفدد
ابددي داوود خالددد بددن ابددراىيم الددذىمي حددين اغددراه بواليددة خرسددان ان ىددو تمكددن مددن اقندداع ابددي 
مسمم عمى مقابمتدو وقدد اثدرت ىدذه المحداورة والتدي قبميدا فدي غدش ابدي مسدمم واقتندخ اخيدراس بدأن 

ان يصددفح  فأمددالظددروف الحرجددة الطريددي الصددواب ىددو مقابمددة الخميفددة . كحددل بددديل فددي تمددك ا
النجددداح خطتدددو  ان يدددأمر  المنصدددور اسدددتكمال أبديم اعتدددذاره لدددو واال قتمدددو وقدددد ر عندددو بعدددد تقددد

اسدددتقبموه بدددالبر واالحسدددان واالكدددرام فممدددا وصدددل  يمدددر بمكدددان اال النددداس بالترحيدددب بدددو فكدددان ال
الطمأنيندة  خدالإلدالمدائن بعث الستقبالو ولي عيده عيسدى بدن موسدى زيدادة فدي الحفداوة  بدو 

يتعجددل  فددي قتمددو  يددوم وصددولو .  فددي قمبددو واشددار ابددو ايددوب  الموريدداني وزيددر  الخميفددة بددان ال



وكددان ىددذا الددرأن سددديد  فاسددتجاب لددو المنصددور  واسددتقبل ابددا مسددمم بالحفدداوة والتعظدديم  حددين 
فدة كددت دخل عميو  في مجمسو فبادره  ابو مسمم وقبل يده وقام قدائم بدين يديدو  فقدال لدو الخمي

 قبتمضي 
باالنصدراف  فدأمرهامدر امدرك   المدؤمنينميدر أ افضي عميك بما اريدد، قدال لقدد اتيدت يدا

   0واراحة نفسو من مشقة السفر فخرج وخرج الناس 
وبعد ان خرج  ابو مسمم  ومن معو اخذ المنصور يعد العدة لتنفيدذ خطتدو فاسدتدعى          

بدددن نييدددك واربعدددة مدددن اصدددحابو ممدددن يعتمدددد  فدددي صدددباح اليدددوم التدددالي رئددديس  الحدددرس عثمدددان
عمدددييم وسدددأليم  عدددن مددددب اسدددتعدادىم  لقتدددل ابدددي مسدددمم   اذا طمدددب مدددنيم ذلدددك فقدددالوا نقتمدددو 
فاطمأن المنصور سالمة موقفيم  وبدأ يشرح  خطتو  ليم  فقال  اذا عاتبتو فعال صدوتي فدال 

صددفقت فدداخرجوا اليددو  تخرجددوا  وكددان قددد اعددد ليددم مكانددا وراء سددتر خمددف ابددي مسددمم فدداذا انددا
سدديف ابددي مسددمم اذا دخددل  يأخددذوالحددذر امددر المنصددور حاجبددو ان  الحيطددةواقتمددوه وزيددادة فددي 

عميو ليامن شره كما ارسل ابا ايوب المورياني في صدباح اليدوم التدالي  ليطدوف فدي المعسدكر 
 .  الخطةاالخبار ليضمن عدم تسريب اسرار  ويتقصى
 وبيددددذا يكددددون المنصددددور قددددد اسددددتكمل  جميددددخ الجوانددددب المتعمقددددة بالخطددددة  ولددددم يبددددي اال      

الشدددروع  بتنفيدددذىا وفعدددال قدددام بتنفيدددذىا  واسدددتدعى ابدددي مسدددمم مدددن مندددزل عيسدددى بدددن موسدددى  
وبددددأت محاكمدددة ابدددي مسدددمم  والتدددي تبددددو عمييدددا انيدددا محاكمدددة صدددورية الن الخميفدددة فييدددا ىدددو 

جددرت دون شدديود اثبددات او نفددي وألن  ألنيدداخصددم  فددي القضددية  الحدداكم وبددنفس الوقددت ىددم ال
 الحكم بقتل ابي مسمم كان مقررا قبل المحاكمة . 

وقدد عاتدب المنصددور ابدا مسدمم فددي ىدذه المقابمددة عمدى امدور جوىريددة ذات قيمدة وداللددة        
 وبإيجدازسياسية مؤثرة  عمى سير الدولة  منذ بدايتيا الى حين مقتمو مستعرضا اياىدا بسدرعة 

 لينيي المحاكمة من غير تطويل . 
وان االسدددباب التدددي اوصدددمت ابدددا مسدددمم الدددى النيايدددة المحتومدددة كاندددت اسدددباب سياسدددية         
ابي مسمم عمى قتل سميمان بن كثير رئيس النقباء في خراسدان  اثنداء وجدود ابدي  فأقداموقوية 

المكانددة المرموقددة  فددي  جعفددر اثددار حفيظتددو عميددو خاصددة وان قتددل مثددل ىددذه الشخصددية ذات
فددي خراسدددان   آنددذاكالدددعوة العباسددية دون الرجددوع الددى الخميفددة او الددى والددي عيددده الموجددود 

واعتبددره المنصددور تحددديا لمدولددة بأسددرىا واىانددو لييبددة الخالفددة ولددو كددولي لمعيددد وتجاىمددو فددي 



عيسددى بددن مجمددس الخميفددة العددام وعدددم السددالم عميددو كمددا ىددو معيددود لددوالة العيددد وتحريضددو ل
موسى عمى خمعو واستعداده لمساعدتو لتحقيي ىذا اليدف وتنصيبو خميفدة بددال مندو وتصدرفو 

حدين واله الشدام  ألوامدربالأنائم دون الرجوع أليو وشتمو اياه  بالشدام امدام القدواد  وعدد طاعتدو 
ومصددر ورفضددو القدددوم  عميددو حددين طمددب منددو ذلددك كميددا اسددباب سياسددية قويددة  ومعقولددة جدددا 

) اندددك  المناقشددةيؤيدددد ىددذا الدددران قولددو البدددي مسددمم اثنددداء  المحاكمددةيثيرىددا المنصددور فدددي  الن
ابقداني ال ابددا  بن المخنداء مرتضدى  صدعبا  ) والبدأتعظم غير العظديم   ) لقدد ارتضديت المس

 ان ابقيك  ) أن عدو لي اعدب منك  ) وقتمني ال ان لم اقتمك . 
صفي بيده وىدي االشدارة   السرعةذه االمور عمى وجو وبعد ان استعرض لو المنصور ى     

ىد تم امر بو المنصدور فرمدي 937المتفي عمييا مخ زمرة التنفيذ فخرج عميو ىؤالء فقتموه سنة 
   0بدجمو 
امددا عيسددى بددن موسددى وغيددره مددن القددادة والجنددد فددأنيم لددم يعممددوا بمقتددل ابددي مسددمم وقددت        

تمددان شددديدين فممددا دخددل عيسددى عمددى المنصددور وكددان جددرب بسددرعة وك ألنددوتنفيددذ الحكددم منددو 
وىدو مقتدول فدأنكر  الخميفةاليو  فأشاريظن ان ابا مسمم الزال موجودا عنده فمم يراه سأل عنو 

 عيسى عمى المنصور فعمو . 
تدددددارك  موضددددخ الجنددددد    الحكمددددةوبعددددد ان حقددددي المنصددددور ىدفددددو بنجدددداح رأب انددددو مددددن      

و قبدددل ان تتسدددرب الدددييم اخبدددار  قتدددل قائددددىم فيعمندددوا الثددددورة الخراسدددانيين الموجدددودين فدددي بابددد
المسددددمحة ضددددده فددددأمر ان تييددددأ  ليددددم االمددددوال المناسددددبة والعطايددددا السددددخية والجددددوائز السددددنية 

ان عمموا بالخبر حتى سموا سيوفيم  عندىا رميت ليدم االمدوال مدخ  الستمالتيم ولكن ىؤالء ما
الواقخ بعدان وجددوا احاطدة قدوات  باألمروسمموا  رأس  ابي مسمم فتشاغموا بجمخ االموال عنو

الخميفددة بيددم مددن كددل جانددب وارسددل الددى قددواد ابددي مسددمم الجددوائز السددنية واعطددى جميددخ جنددده 
حتى رضوا فرجخ ىؤالء بعدئذ وىدم يقولدون   بعندا موالندا بالددراىم .وبدذلك تخمدص الخميفدة مدن 

ا وجبروتيددددا خطددددرا مباشددددرا أكبددددر شخصددددية كانددددت لوجودىددددا وتزايددددد نفوذىددددا وعظمددددة غطرسددددتي
فجدداء تخطيطيددا وتنفيددذه لمعمميددة فددي غايددة الروعددة والددذكاء وفددي وقتيددا  خالفتددوومسددتمرا عمددى 

   0المناسب 
 وىددذا لددم يكددن المنصددور سددفاحا لمدددماء او متعطشددا ليددا كمددا تصددوره بعددض الروايددات اال      

 امت حولو الشبياتعن قتل كل من ح يتوانى بالقدر الذن يحفظ ممكو من الضياع فكان ال
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