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 احلودانيت -1
 ىــ392 -ىــ 293 الحسجانيػن في السػصل وحمب

 هــ 380 -هــ 293 اوال : احلودانيىى يف ادلىصل
 اصل احلودانيني وعالقتهن باخلالفت العباسيت :

ضيػر الحسجانييغ  يشتدب الحسجانيػن الى ججىع أبي العباس حسجان بغ حسجون ،وكان بجاية
في عيج الخميفة السعتزج باهلل برػرة ثائخيغ عمى الجولة العباسية في اقميع الجديخة ، وجخت 
بيشيع وبيغ السعتزج حخوب عجيجة انتيت بأسخ حسجان بغ حسجون في السحخم مغ سشة 

م ، وغيخ ان الخميفة ما لبث ان عفا عشو واشمق سخاحو بعج ان انترخ ولجه 895ىـ/282
ديغ بغ حسجان عمي ىارون الذاري زعيع الخػارج وحسمو الى الخميفة السعتزج الحي أمخ الح

 ىـ .283بإعجامو في سشة 
في الحخب التي  ػاىـ أنطع الحسجانيػن الى قػات الخميفة السكتفي وشارك 292وفي سشة 

حاسسا دارت بيغ ىحه القػات والصػلػنييغ ، فأبمػا بالء حدشا في القتال وانترخوا انترار 
 عمى الصػلػييغ.

واستسخ الحديغ يػاصل جيػده لخجمة الخالفة وقسع حخكات الخارجيغ في اشخاف الجولة 
ىـ( ، وقج كافأه الخميفة السكتفي فعيغ 294-283العباسية خالل عيجي السعتزج والسكتفي )

م 905ىـ / 292اخاه ابا الييجاء عبج هللا بغ حسجان عمى السػصل  وأعساليا في أواخخ سشة 
ىـ ، واسشج 312ىـ ، كسا قمج سعيجا حكع نياونج في سشة 307، وولي ابخاهيع ديار ربيعة سشة 

 بعس السشاصب الى غيخىع مغ بشي حسجان .
ىـ ، فكان ذلظ بجاية حكع 293ورحل أبػ الييجاء الى السػصل فػصميا في السحخم مغ سشة 

غ ، وسشجار والخابػر ورأس العيغ حكع ديار ربيعة ، ونريبيثع اوكل اليو الحسجانييغ ىشاك 
الى الخالفة مال معمػم في كل عام عمى سبيل  ػا، وميافارقيغ وأرزن ، عمى ان يحسم

 الزسان .



ضج  وبحل الحسجانيػن في اقميع الجديخة جيػدا كبيخا في القزاء عمى حخكات الخػارج
 . الخالفة العباسية 

ولع يقترخ دور الحسجانييغ في ىحه السخحمة مغ تاريخيع بالقزاء عمى الخػارج والحخكات 
السشاوئة لمخالفة ، بل لعبػا دورا بارزا في الترجري لخصخ الخوم الستدايج عمى حجود الجولة 

 االسالمية ومحاوالتيع السدتسخة لالستيالء عمى بالد الذام .
، فشذبت بيشيع وبيغ الحسجانييغ عجة معارك ، وادرك  ىـ دخل البػيييػن بغجاد334وفي سشة 

ناصخ الجولة انو ال يقػى عمى الػقػف في وجو البػييييغ ، فخاسميع في الرمح في السحخم 
 ىـ مقابل مبالغ يجفعيا ضسانا عغ البمجان التي تخزع لديصختو .335مغ سشة 

مح بيشيسا عمى شخوط الكثخ ولع تدتقخ العالقات بيغ الحسجانيغ والبػييييغ ، حيث عقج الر
 ه. 369مغ لكشو لع يدتسخ وبقى ىحا الحال الى وفاة ابي تغمب بغ ناصخ الجولة سشة 

نياية لحكع الحسجانييغ في أقميع الجديخة والسػصل فقج تفخق افخاد ىحه االسخة  وفاتووتعتبخ 
سي ، ودخل بعزيع في شاعة بشي بػيو فيسا دخل البعس اآلخخ في شاعة العديد الفاش

واستػلى عزج الجولة البػييي عمى السػصل وأعساليا اال ان الحسجانييغ ما لبثػا ان استعادوا 
ه ، حيث تسكغ العقيميػن مغ  379واستسخوا بالديصخة عمييا الى سشة نفػذىع في السػصل 

 فخض نفػذىع عمى السػصل.
 

 احلودانيىى يف حلب 
 قيام االهارة احلودانيت يف حلب :

في تأسيذ االمارة الحسجانية في حمب الى سيف الجولة ابي الحدغ عمي بغ يخجع الفزل 
 ابي الييجاء عبج هللا بغ حسجان.

والػاقع ان الطخوف الدياسية في بالد الذام في تمظ السخحمة هيأت لديف الجولة فخضة 
 .االخذيجي تحقيق اىجافو وشسػحاتو ، بدبب ضعف سمصة الػالي

ىـ . وخصب لمخميفة السدتكفي باهلل وألخيو 333ع االول سشة ربيسيف الجولة حمب في جخل ف
 . وناصخ لجولة ولشفد

بعج ذلظ الى حسز ، والتقى بجير االخذيجييغ بقيادة كافػر في مػضع الخستغ بالقخب ثع 
 ه ، فشجح في احخاز الشرخ عمى االخذيجييغ.333مغ حسز في اواخخ سشة 



نفديا ، اال ان االخذيج ما لبث أن أرغسو زحفو نحػ دمذق فجخميا في الدشة  ثع واصل 
دارت الحخب بيشو وبيغ سيف الجولة في شػال مغ الدشة السحكػرة فانيدم و عمى الخحيل عشيا 

االخيخ وتخاجع الى الخقة ، ، ويبجو ان االخذيج كان يسيل الى وضع حج لمشداع بيشو وبيغ 
ىـ ، غيخ ان 334ول مغ سشة سيف الجولة فخاسمو في الرمح وعقج معو اتفاقا في ربيع اال

 ىـ .334لػفاة بجمذق في ذي الحجو مغ سشة ااالخذيج لع يمبث ان ادركتو 
انتيد سيف الجولة وفاة االخذيج فجخل دمذق ثع واصل زحفو نحػ مرخ نفديا ، فخخج 

لقتالو والتقى بو بالخممة فانيدم  الحي كان يتػلى تجبيخ االمػر لػلي عيج االخذيج كافػر
 ولة وتخاجع الى الذام .سيف الج

سيف الجولة الحسجاني بحمب ، وارسل االخذيجييغ وعقج معيع صمحا ججيج ـ كسا  استقخ
حرل عمى اعتخاف الخالفة العباسية بحكسو عمى حمب وما جاورىا مغ مجن الذام الذسالية  

. 
تػشيج ىــ الى 336انرخف سيف الجولة الحسجاني بعج ابخامو لمرمح مع االخذيجييغ سشة 

نفػذه وفخض سيادتو عمى شسالي الذام ، فاىتع بتعديد وسائل الجفاع ، كسا مج سيصختو عمى 
الدػاحل ذات االىسية االقترادية والعدكخية ، واخزع بعس القبائل العخبية التي اعمشت 
الثػرة ضجه ، وقزى عمى حخكات القخامصة ، فاكتدب بحلظ رضا الخالفة العباسية التي 

و اعتخافا رسسيا ومشحتو تأييجىا تقجيخ لمجور الحي يمعبو في الجفاع عغ حجود اعتخفت بحكس
بية االسالمية ضج ىجسات الخوم ومحاربة الحخكات السشاىزة لمعباسييغ في خ الجولة الع
 الجاخل .

غيخ ان السخض لع يمبث ان داىع سيف الجولة الحسجاني ، وعمى الخغع مغ ذلظ فقج ضل 
 .ه356ىـ حيث أقعجه السخض ، وتػفي عام 352حتى يػاصل حخوبو ضج الخوم 

ثع دخمت الجولة الحسجانية في حمب بسخحمة الرخاع والسشافدة مغ االمخاء أنفديع لالستحػاذ 
عمى الدمصة ىحا مغ جية وكان ىشاك تصمع الخالفة الفاشسية لمديصخة عمى حمب مغ جية 

بجأ الزعف يطيخ واضحا في كيان االمارة الحسجانية  أخخى واستسخ ىحا الحال الى ان
 ه بعج وفاة والجه سعج الجولة 381الحي تػلى شؤون الجولة سشة خالل عيج سعيج الجولة ،

حيث واجو عجة أخصار خارجية وداخمية أدت الى اضسحالل ىحه االمارة ومغ ثع زوال 
السدتسخ  الفة الفاشسيةالخنفػذىا مغ بالد الذام ، وفي مقجمة تمظ االخصار تيجيج 



الستكخرة عمى الذام مغ جية وضغط الخوم البيدنصييغ مغ جية أخخى ،  اوحسالتيس
الى أن واستئثارىع بالدمصة . الستدمصيغ  باالضافة الى ما كان يعانيو الحسجانييغ مغ استبجاد

شيع تسكشت الخالفة الفاشسية مغ الديصخة عمى حمب ، وحكسيا صالح بغ مخداس بالشيابة ع
 ه ،  وبحلظ يكػن قج انتيى حكع الحسجانيػن في حمب. 414عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


