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 بن جف السمقب باإلخذيد . مؤسس ىذه الدولة ىه دمحم بن طغج
كان دمحم االخذيد من السعجبين بذخرية سمفو احسد بن طهلهن لدرجة انو كان كثيرا ما 
يتذبو بو في بالطو ومهاكبو وتررفاتو وأعسالو .وقد نتج عن ذلك وجهد تذابو بين الدولتين 

 االخذيدية والظهلهنية في بعض السظاىر التاريخية والدياسية بهجو عام .
 سياسة االخشيد يف الشام :

بعد أن وطد االخذيد نفهذه في مرر أخذ يفكر في تأمين حدود الذسالية وذلك باالستيالء 
عمى الذام ، وىذه الدياسة تعتبر سياسة تقميدية سعى الييا كل حاكم استقل بسرر . ويبدو 

هلية احد قهاده أن الخميفة العباسي كان عمى عمم بشهايا االخذيد وأطساعو ، وليذا سارع بت
وىه دمحم بن رائق عمى جشهب الذام . اما شسال الذام فقد استهلى عميو االمراء الحسدانيهن 
أصحاب السهصل وشسال الجزيرة . وصارت عاصستيم مديشة حمب ، وليذا نجد ان االخذيد 
قزى معظم حياتو في صراع مع صاحبي الذام ابن رائق في الجشهب وسيف الدولة 

 الذسال .الحسداني في 
ىػ قتل الحسدانيهن ابن رائق ، فانتيز االخذيد ىذه الفرصة واستهلى  333في سشة  اال أنو

 عمى الذام بدون مقاومة وواصل تقدمة شساال حتى اصظدم بالدولة الحسدانية .



انترارا ساحقا في وقعة قشدرين في سهريا   عمييساوىجم عميو بجيهشو وىزمو ثم انترر 
رد دمذق ، ولكشو رغم ذلك آثر أن يتشازل عن حمب وشسال تشة حمب واسالذسالية ودخل مدي

 الذام لديف الدولة الحسداني حبا في مدالستو .
وقد عمل بعض السؤرخين ذلك بأن االخذيد كان قد بمغ في ذلك الهقت الدادسة والدتين من 

ط معيم عسره وكان يخذى أن يسهت فيدتهلي الحسدانيهن عمى أمالكو وليذا آثر االرتبا
بسعاىدة يحفظ فييا ممكو ألوالده من بعده . يزاؼ إلى ذلك أن االخذيد كان يعمم تساما بأن 
من يتهلى حكم شسال الذام يتعين عميو محاربة البيزنظيين والدفاع عن الثغهر االسالمية 
الذامية ، وليذا رأى ان بقاء الدولة الحسدانية معشاه حساية الثغهر االسالمية بل وحساية 
مستمكاتو الذامية من غارات البيزنظيين ، بيشسا يدتظيع ىه أن يتفرغ لألخظار االخرى 

 السحيظة بو .
وانتيى ىذا الرمح بأن يكهن لإلخذيد والية دمذق وما يمييا جشهبا ، ولديف الدولة 
الحسداني البالد الذسالية من حسص إلى حمب . وختست ىذه السعاىدة بزواج سيف الدولة 

 ىػ .333ي االخذيد ، فتهثقت روابط الرداقة بين الدولتين سشة من ابشة أخ
 حماولة نقل اخلالفة العباسية إىل مصر :

حاول دمحم االخذيد نفس السحاولة التي قام بيا احسد بن طهلهن من قبل ، وىي نقل الخالفة 
 ىػ. وال333سشة ىذه في العباسية إلى مرر لتكهن تحت حسايتو , وكانت محاولة االخذيد 

شك ان االخذيد أراد من وراء نقل الخالفة العباسية إلى مرر أن يقهي دولتو التي أسديا 
 . ، اال أن مدعاه لم يشجحبسرر والذام

وىكذا فذل مذروع نقل الخالفة إلى مرر لمسرة الثانية وبقي ىذا السذروع معظال إلى ان 
 م( .1261ىػ )659حققو فيسا بعد الدمظان السسمهكي الظاىر بيبريس سشة 

 م(968 -946هـ = 357-334ابو املسك كافور االخشيدي :)
راه االخذيد وجعمو ضسن خدمو ثم عكف تكان كافهر ذكيا طسهحا مخمرا في عسمو . اش

كافهر عمى الدراسة وتحريل العمهم السختمفة حتى بمغ في ذلك مرتبو كبيرة أىمتو لكي يكهن 
والى جانب ىذه الثقافة العمسية امتاز كافهر مربيا لهلدي االخذيد وان يمقب بمقب استاذ. 

و ومن أقرب السقربين اليو ، فأسشد اليو تأيزا بتفانيو في خدمة سيده حتى صار مهضع ثق
 االخذيد قيادة جيهشو ثم عيد اليو بالهصية عمى أبشائو كسا بيشا .



مات سشة كهصي عمى ولدي االخذيد : اوتهجهر الذي  22حكم كافهر في بادئ االمر مده 
ىػػ ثم حكم كافهر بعد ذلك كهالي 355ىػػ، وعمي بن االخذيد الذي مات سشة 349في سشة

 رسسي عمى مرر باعتراؼ الخالفة العباسية ، مدة سشتين ونرف انتيت بهفاتو .
 
 

 سياسته اخلارجية :
كانت أعسال كافهر الخارجية تيدؼ كميا إلى تأمين حدود بالده : ففي الذسال حارب 

بيشسا بقي  موانتيب ىذه الحرب بسعاىدة صمح احتفظت فييا مرر بجشهب الذا الحسدانيين
 الحسدانيهن في شساليا كسا كان الحال في عيد االخذيد .

قهافل التجارة والحجاج  وىددواكذلك حارب كافهر القرامظة الذين أغاروا عمى جشهب الذام 
 الستجية إلى الحجاز . وانتيت ىذه الحروب بالرمح أيزا .

في الجشهب حارب كافهر امراء الشهبة الذين تكررت غاراتيم عمى اسهان وغيرىا ، وانتيب و 
ىذه الحرب بخزهعيم وتقديم الجزية والرقيق الى مرر كل سشة . وقد نتج عن ذلك كثرة 
الجشهد الدهد في الجيش االخذيدي . وفي نفس الهقت عامل رسل الخميفة السعز لدين هللا 

 ين.الفاطسي بالمظف والم
رب ويظير ميمو اليو ، وفي الهقت نفدة سغهللا الفاطسي صاحب ال نيادي السعز لديوكان ي

 يذعن بالظاعة لبشي العباس


