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االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
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سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
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صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .

 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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نبذة عن حياة امللك املنصور االجتماعية
حممد عادل شيت  و سلطان جرب سلطان
تأريخ التقديم2020/7/31 :



تأريخ القبول2020/8/30 :

المستخلص:

يتناول البحث الجانب االجتماعي في حياة الملك المنصور محمد بن تقي الدين

عمر وتطرق البحث الى ذكر زوجة الملك المنصور ،وهي ابنة الملك العادل سيف الدين
أبو بكر واسمها ملكة خاتون وما كان لها من دور مهم في تقريب وجهات النظر بين

زوجها و ابيها والسيَّما في الجانب السياسي والنزاعات بين ملوك الأيوبيين بعد وفاة
السلطان الناصر صالح الدين ،االمر الذي جنب مدينة حماة عواقب النزاعات والحروب
في كثير من الحيان ،ومما تجدر اإلشارة اليه في هذا الجانب حنكة الملك المنصور

السياسية الكبيرة التي جعلته يمسك العصا من الوسط في تلك النزاعات ،ثم تطرق البحث
الى ذكر أوالد الملك المنصور الأمر الذي يستدعي الوقوف على النص الذي أورده ابن

نظيف الحموي في كتابة التاريخ المنصوري بذكر أبناء الملك المنصور جميعاً ِإذ انفرد
عن غيره من المؤرخين بذلك النص ،ثم تطرق البحث الى حياة الملك المنصور ،قبل

توليه ملك مدينة حماة وصحبته لوالده الملك المظفر في الحل والترحال وحضوره كثير من
المعارك معه ،وتمت اإلشارة الى نقطة مهمة أوردها (زامباور) في كتابه (معجم االنساب
واالسرات الحاكمة) ،وهي وجود اسم الملك المنصور على السكة المضروبة في عهده مما
يدل على مكانته الكبيرة بين اقرانه من الملوك في عصره ،ومما تجدر اإلشارة اليه انه قد
وصلنا من هذه المسكوكات نماذج مختلفة تعود الى تواريخ مختلفة.
الكلمات المفتاحية :محمد بن تقی الدين عمر ،التاريخ المنصوري ،أوالد الملك

المنصور.

 طالب ماجستير /قسم التاريخ /كلية اآلداب/جامعة الموصل.
 أستاذ مساعد /قسم التاريخ /كلية اآلداب/جامعة الموصل.
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نبذة عن حياة امللك املنصور االجتماعية

أوالً :اسمه:

هو المك المنصور أبوو المعوالي ناصور الودين محمود بون الملوك المظفور تقوي الودين

عمر بن نور الدولة شاهنشاه بن نجم الدين ايوب ولد سونة (567ه و1171-م)

()1

أ َّموا مكوان

والدتووه فهووو غيوور معووروف ،رَّبمووا يعووود ذلووك؛ لأَّن وه ولوود فووي الحقبووة التووي بوورز فيهووا والووده فووي

مجال الحرب والجهواد( ،)2إِذ كوان مالزمواً للسولطان الناصور صوالح الودين فوي حلوه وترحالوه

بووين مص ور وبووالد الشووام والجزي ورة ،فهووو موون أس ورة لهووا مكانووة متمي وزة فووي ميوودان الجهوواد فووي

سووبيل اهلل واستشووهد جووده وابوووه فووي ذلووك الميوودان ،كمووا ذكرنووا سووابقاً ،وبعوود وفوواة والووده الملووك
المظف وور تق ووي ال وودين عم وور ب وورز المل ووك المنص ووور محم وود ب وون تق ووي ال وودين عم وور إل ووى واجه ووة

الأحداث لكوي ال يتورك المجوال للمتربصوين لينوالوا منوه علوى الورغم مون حداثوة سونه؛ إِذ كوان
عمره عند وفاة والده (عشرين سنة) ،وعظم الأحداث السياسية في ذلك الوقت.

ثانياً :زوجته:

تزوج الملك المنصور محمد بن تقي الدين عمر ملكة خاتون
َّ

()3

ابنة الملوك العوادل

أبووي بكوور ايوووب واصوودقها أربعووين الووف دينووار ودخوول بهووا سوونة (1202-598م)

()4

وكووان قوود

( )1أبووو شووامة ،عيووون الروضووتين فووي أخبووار الوودولتين النوريووة والصووالحية ،تحقيووق :ابوراهيم الزيبووق ،مؤسسووة
الرسووالة ،بي ووروت ،ط1417( ،1هو و 1997م)224 2 ،؛ اب وون خلكووان ،وفي ووات العيووان وأنب وواء أبنوواء الزم ووان،
تحقيق :إحسان عباس ،دار صوادر ،بيوروت( ،د.ط)1396( ،ه و 1976م)384 1 ،؛ أبوو الفوداء ،المختصور
في أخبار البشور ،المطبعوة الحسوينية المصورية ،مصور ،ط( ،1د.ت)125 3 ،؛ ابون كثيور ،البدايوة والنهايوة،
تحقيق :علي شيري ،دار احياء التراث العربي ،ط ،1بيروت1408( ،هو 1988م).335 12 ،
( )2محمد االيوبي ،اخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشعراء.7 ،
( )3ملكة خواتون :عصومة الودين بنوت الملوك العوادل وزوجوة الملوك المنصوور ووالودة أوالده ،كانوت مون اجمول
النسوواء أخلقواً واحسوونهن خلقواً وازكوواهن فرعواً واوفوواهن طبعواً توفيووت سوونة (616ه و1219-م) .ينظوور :النووويري،
نهاية االرب في فنون االدب26 29 ،؛ الصفدي ،الوافي بالوفيات ،اعتناء :هلمون ريتور ،دار نشور شوتاينر،
فسبادن1308( ،هو 1961م).30 26 ،
( )4ابو وون واصو وول ،مفو وورج الكو ووروب فو ووي أخبو ووار بنو ووي أيو وووب ،تحقيو ووق :جمو ووال الو وودين الشو وويال ،جامعو ووة ف و وؤاد
الول1372(،هو 1953م).134 3 ،
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خطبهووا موون أبيهووا الملووك العووادل سوونة (596ه و1200-م)

سوونة (599ه و1203-م)

()2

()1

فولوودت لووه ابنووه المظفوور محمووود

وسو َّوماه عمو اًر وِاَّنمووا سوومي محمووود بعوود ذلووك وكانووت والدتووه بقلعووة

مدينووة حموواة ،وكووان والووده الملووك المنصووور بقلعووة بووارين مرابط واً للصووليبيين فلمووا بل ووه خبوور
والدته قدم إلى مدينة حماة فهنأه اكابر الدولة ومدحه الشوعراء ،فممون مدحوه وهنوأه سوالم بون

سعادة الحمصي ،وهو من الشعراء المجيدين مدحه بقصيدة مطلعها(:)3
هذذذذذذا الالذذذذذا الذذذذذذ سذذذذذرت ب ذذذذذا ر
ذذذذبل أتذذذذر مذذذذي ه بذذذذر سذذذذمر ذيلذذذذ
سذذذذذذميت عمذذذذذذ ارع لمذذذذذذا ااطذذذذذذو عمذذذذذذر

فجذذذذذذذذا ي ذذذذذذذذبل بأسذذذذذذذذاع ومحمذذذذذذذذد

ثذذذذذذذذذرت مواهبذذذذذذذذذ

كثذذذذذذذذذرت كتا بذذذذذذذذذ

بمولذذذذذذذذذذذد الملذذذذذذذذذذذ الميمذذذذذذذذذذذوي طذذذذذذذذذذذا ر
اجاملذذذذذذذذذذذذذذذذذ

وموا ذذذذذذذذذذذذذذذذذي بذذذذذذذذذذذذذذذذذواتر

وذكذذذذذذذر سذذذذذذذاحب فذذذذذذذ الخلذذذذذذذ اا ذذذذذذذر
واذذذذذذذذذذذذذا ع عمذذذذذذذذذذذذذ ار ا فذذذذذذذذذذذذذا اا لذذذذذذذذذذذذذ

درت سذذذذذذذذذذذذذذما ي سذذذذذذذذذذذذذذرت ع ذذذذذذذذذذذذذذذا ر
ّ

ثووم ولوودت لووه ولوود قخوور سوومي قل و أرسووالن سوونة (600هو و 1203م) ولقبووه الناصوور

ص ووالح ال وودين( ،)4وم وون خ ووالل الأح ووداث الت ووي تل ووت وف وواة الس وولطان الناص وور ص ووالح ال وودين
يالحظ ان لعصومة الودين ملكوة خواتون دور مهوم فوي الأحوداث بوين زوجهوا الملوك المنصوور
وابيهووا الملووك العووادل الووذي قوود عفووى عوون الملووك المنصووور فووي اكثوور موون مناسووبة رغووم تعوواون

الملووك المنصووور مووا الملووك الظوواهر والملووك الأفضوول أبنوواء السوولطان الناصوور صووالح الوودين
ضوود عمهووم الملووك العووادل كمووا حوودث سوونة (597هو و1201-م)؛ إِذ تجهووز الملكووين االفضوول
والظوواهر وخرجووا موون حلووب بووالجيوم لمحاص ورة مدينووة حموواة ولكوون لووم يحصووال منهووا علووى
طائل نظ اًر للمقاومة التي ابداها الملك المنصور وتعاون اهالي حماة معه وتم االتفواق علوى
( )1ابن واصل ،مفرج الكروب114 3 ،؛ النويري ،نهاية االرب في فنون االدب .26 29 ،
( )2اب وون واص وول ،مف وورج الك ووروب147 3 ،؛ أب ووو الف ووداء ،المختص وور ف ووي أخب ووار البش وور ،المطبع ووة الحس ووينية
المصرية ،مصر ،ط( ،1د.ت)104 3 ،؛ ابن الوردي ،تاريخ.118 2 ،
( )3ابن واصل ،مفرج الكروب.148 3 ،
( )4ابن واصل ،مفرج الكروب65 ،4 ،؛ أبو الفداء ،المختصر126 3 ،؛ الذهبي ،سير أعوالم النوبالء ،دار
الحديث ،القاهرة( ،د.ط)1427( ،هو 2006م)210 23 ،؛ ابن الوردي ،تاريخ.118 2 ،
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أن يؤخذ من الملك المنصور ثالثين الف دينار ،وان اخذ الملكان الأفضول والظواهر دمشوق

كان الملك المنصور في خدمتهما( ،)1مقابل رفا الحصوار عون مدينوة حمواة وكوان قبول ذلوك
تحدي ووداً س وونة (596ه و و1200-م) ق وود ناص وور المل ووك الظ وواهر ،وك ووان عل ووى رأس الق وووة الت ووي
حاولت منا الملك الكامل بن الملك العوادل مون الوصوول لنجودة ابيوه فوي دمشوق إِذ اربوط لوه
المل ووك المنص ووور عل ووى س وولمية ليمنع ووه مو ون العب ووور لكن ووه ج وواء بق وووة ض ووخمة جعل ووت المل ووك

المنص ووور يخش ووى مواجهته ووا( ،)2وف ووي س وونة (597ه و و1201-م) أرس وول المل ووك الظ وواهر إل ووى
المل ووك المنص ووور يب ووذل ل ووه من ووب وقلع ووة نج ووم ،عل ووى ان يص ووطف مع ووه ض وود المل ووك الع ووادل

فاعت ووذر المل ووك المنص ووور ب وواليمين الت ووي ف ووي عنق ووه للمل ووك الع ووادل( ،)3وف ووي س وونة (598ه و و-

1202م) سووار الملووك العووادل إلووى حموواة ونووزل علووى توول صووفرون( ،)4وقووام الملووك المنصووور

بجميووا وظائفووه ،وكانووت معووه ملكووة خوواتون ابنتووه إِذ قوودمت إلووى حموواة وزينووت مدينووة حموواة
لمقدمها.

هذه النصوص تعكس بعو

خفايوا المشوهد السياسوي قنوذاك ومنهوا :محاولوة الملوك

العادل استمالة الملك المنصوور إلوى جانبوه فوي الصوراع موا ابنواء السولطان الناصور صوالح
الدين ،وبالمقابل فإن الملوك المنصوور كوان علوى د اريوة تاموة بوأحوال ابنواء السولطان الناصور
صووالح الوودين وعلمووه باضووطراب اح ووالهم فووي مواجهووة عمهووم الملووك العووادل وان كفووة الملووك
العووادل هووي الراجحووة ،فض والً عوون ذلووك رغبووة الملووك المنصووور بالحفوواظ علووى ملكووه بمدينووة

حماة وتوابعها والتي كانت معرضة دائماً للتهديد من قبل الصليبيين االمر الذي دعواه لخوذ

( )1ابن نظيف الحموي ،التاريخ المنصوري أو تلخيص كشف البيان فوي حووادث الزموان ،تحقيوق :أبوو العيود
دودو ،مطبعة الحجاز ،دمشق1401( ،هو 1981م)15 1 ،؛ أبو الفداء ،المختصر.358 2 ،
( )2ابن االثير ،الكامل في التواريخ ،تحقيوق :عمور عبود السوالم تودمري ،دار الكتواب العربوي ،بيوروت  ،ط،1
(1417هو 1997م)161 10 ،؛ ابن نظيف ،التاريخ المنصوري10 1 ،؛ ابن العديم ،زبدة الحلب فوي تواريخ
حلب ،وضا حواشيه :خليل المنصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1416( ،1هو 1996م).439 1 ،
( )3ابوون واصوول ،مفوورج الكووروب121 13 ،؛ أبووو الفووداء ،المختصوور99 3 ،؛ العمووري ،مسووالك البصووار فووي
ممالك المصار ،المجما الثقافي ،أبو ظبي ،ط1423( ،1هو 2002م).192 27 ،
( )4تل صفرون :موقا في ظاهر مدينة حماة لم أجد له تعريف.
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بارين من ابن المقدم وأستبدلها بمنب وقلعوة نجوم وهموا خيور مون بوارين كثيو اًر حسوب وصوف

المووؤرخين ،وسوويأتي تفصوويل ذلووك الحوودث فووي الفصوول الثوواني ،فض والً عوون ذلووك ال يمكوون أن
ن فل تأثيرات المصاهرات السياسية في تشكيل العالقات السياسوية بوين الملووك والموراء فوي
اشارة إلى أبنة الملك العوادل (ملكوة خواتون) التوي زوجهوا للملوك المنصوور وموا كوان لهوا مون

دور في تقريب وجهات النظر بين ابيها وزوجها.

وفي سنة (616ه و1219-م) أخوذ الملوك المنصوور البيعوة مون اكوابر حمواة وعاموة

اهلهووا لولووده الملووك المظفوور محمووود ونصووبه ولي واً لعهووده( ،)1وفووي السوونة نفسووها توفيووت والدتووه

(ملكة خاتون) زوجة الملك المنصور وابنة الملك العادل فذكر ابن واصل "وحضورت العوزاء
وعمري اثنتا عشرة سنة ورأيت الملك المنصور وهو البس ثيواب الحوداد علوى زوجتوه وثيواب
الح ووداد ه ووي ث وووب ازرق وعمام ووة زرق وواء"

()2

وعم وول المل ووك المنص ووور عزائه ووا ف ووي المدرس ووة

المنصووورية ظوواهر مدينووة حموواة( ،)3وأضوواف ابوون وصوول "ورأيتووه وهووو جووالس يمووين المح وراب

وهووو مكتئووب حوزين وأموور بصووعود اكووابر حموواة إلووى القلعووة للصووالة عليهووا ،فصوولوا عليهووا وأم

بهم والدي (رحمه اهلل) والى جانب الملك المنصور أوالده قل ارسوالن واخوتوه وعلويهم كلهوم

ثياب الحداد وقرأت القوراء بوين يديوه وانش أود الشوعراء الم ارثوي وكوان قود اقتورح الملوك المنصوور
ان تنظم المراثي على وزن قصيدة أبي العالء المعري ورويها التي مطلعها"(:)4
يذذذا سذذذاهر البذذذر ايقذذذ راقذذذد السذذذمر

لعذذذذذذذل بذذذذذذذالج ع اعوااذذذذذذذاع علذذذذذذذر السذذذذذذذلر

( )1ابن واصل ،مفرج الكروب64 4 ،؛ أبو الفداء ،المختصر.124 3 ،
( )2ابن واصل ،مفرج الكروب65 4 ،؛ أبو الفداء المختصر.124 3 ،
( )3المدرسوة المنصووورية :هوي المدرسووة التوي بناهووا الملووك المنصوور للشوويخ سويف الوودين االمودي عنوودما جوواء
إلى حماة وتقا قرب الباب الشمالي وداللة على سعتها اقام فيها الملك المنصوور عوزاء زوجتوه ملكوة خواتون.
ينظر :ابن واصل ،مفرج الكروب.78 4 ،
( )4ابوون واصوول ،مفوورج الكووروب65 4 ،؛ الصووفدي ،أعيووان العصوور وأع ووان النصوور ،تحقيووق :علووي أبووو زيوود
ونبي و و وول أب و و ووو عش و و وومة ومحم و و وود موع و و وود ومحمو و و ووود س و و ووالم محم و و وود ،دار الفك و و وور المعاص و و وور ،بيو و و ووروت ،ط،1
(1418هو 1998م).684 3 ،
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واجووود قصوويدة عملووت هووي قصوويدة حسووام الوودين بوون خشووترين وهووو جنوودي كووردي

وكان شاع اًر مجيداً غير انه (الكن لحاناً) واذا نظم أجاد وأحسن القصيدة مطلعها(:)1
الطذذذري فذذذ لجذذذة والقلذذذب فذذذ سذذذعر

لذذذذذذذذذ دخذذذذذذذذذاي فيذذذذذذذذذر طذذذذذذذذذار بال ذذذذذذذذذرر

لذذذذذذذت مذذذذذذذا بذذذذذذذيي ااكذذذذذذذار ومعرفذذذذذذذة

الخبذذذذذذذر
الخبذذذذذذذر و خ
اقلذذذذذذذب الطذذذذذذذري بذذذذذذذيي خ

ومنها في وصف لبس السلطان الحداد(:)2
مذذا كاذذت اعلذذم اي ال ذذمت قذذد ربذذت

حتذذذذر رأيذذذذت الذذذذدجر ملقذذذذر علذذذذر القمذذذذر

ثالثاً :أوالد الملك المنصور:

انفرد ابن نظيف الحموي في ذكور أبنواء الملوك المنصوور جميعواً بخوالف غيوره مون

المو ووؤرخين بقولو ووه" :وتو وورك لالملو ووك المنصو ووور مو وون الأوالد :الملو ووك المظفو وور محمو ووود والملو ووك

الناصر قلو أرسوالن والملوك العزيوز والملوك المجاهود والملوك المسوعود والملوك المؤيود والملوك
الصووالو والملووك المعووز"

()3

أ َّم وا بقيووة المصووادر التاريخيووة المعاص ورة لووه فاكتفووت باإلشووارة إلووى

الملك المظفر محمود والملك الناصر قل أرسوالن وزاد علويهم ابون واصول وابوو الفوداء الوذي
نق وول م وون اب وون واص وول ذك وور المل ووك المع ووز وذل ووك لمش وواركة الأبن وواء الم ووذكورين ف ووي الأح ووداث

السياسوية فوي أواخور حيواة الملوك المنصوور وبعود وفاتوه (617ه و1220-م) ولوم تورد إِشووارات
إلووى ام بوواقي أوالده هوول هووي (ملكووة خوواتون) بنووت الملووك العووادل أم غيرهوواو وال ورأي القوورب
للصوواب ان امهووم هووي نفسووها ملكوة خوواتون إلشووارة ابوون واصوول الويهم فووي عوزاء زوجووة الملووك

المنصور بقوله" :جالس إلى جانبه قل أرسالن وأخوته وعليهم كلهم الحداد"(.)4

( )1ابن واصل ،مفرج الكروب66 4 ،؛ أبو الفداء ،المختصر124 3 ،؛ ابن الوردي ،تاريخ.136 2 ،
( )2ابوون واصوول ،مفوورج الكووروب67 4 ،؛ أبووو الفووداء ،المختصوور124 3 ،؛ ابوون الوووردي ،توواريخ136 2 ،؛
العمري ،الروضة الفيحاء في أعالم النساء( ،د.م)( ،د.ط)( ،د.ت).81 1 ،
( )3التاريخ المنصوري.9 1 ،
( )4مف وورج الك ووروب65 4 ،؛ المختص وور130 3 ،؛ عل ووي محم وود الص ووالبي ،االي وووبيين بع وود ص ووالح ال وودين،
.312 1
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واكبوور أوالد الملووك المنصووور هووو الملووك المظفوور محمووود المولووود سوونة (599هو و-

()1

والذي اخذ والده البيعة له في حياته ،واالوسط هوو الملوك الناصور قلو ارسوالن

المولووود سوونة (600هو و1203-م) الووذي اسووت ل غيوواب اخيووه عنوود وفوواة والووده واسووتحوذ علووى
ملووك حموواة( ،)2أمووا االبوون الثالووث فهووو الملووك المعووز الووذي اراد اكووابر حموواة أخووذ البيعووة لووه
مهووددين الملووك الكاموول عنوودما حاصوور مدينووة حموواة وسوولم الملووك قل و ارسووالن نفسووه للملووك

الكامل

()3

كما ذكر ابن واصل بقوله" :لما وصولت رسوالة الملوك الناصور لقلو أرسوالن إلوى

النو وواب بقلع ووة حم وواة بتس وولم القلع ووة للمل ووك الكام وول وبه ووا الطواش وويان

()4

وجماع ووة م وون الخ وودام

والمماليووك المنصووورية وجماعووة موون أوالد الملووك المنصووور امتنع ووا موون ذلووك وأبووو أن يسوولموا
القلعووة إلووى الملووك الكاموول واركب ووا الملووك المعووز بوون الملووك المنصووور شووقيق الملووك المظفوور

محمووود والملووك الناصوور قل و أرسووالن ،ونووادوا فووي مدينووة حموواة بشووعاره وكووان يومئووذ صووبياً

ص ي اًر وقالوا" :هذا بدل الملك الناصر والبلد له"(.)5
رابعاً :حياته قبل توليه ملك حماة

لووم تنشوور مصووادر المووؤرخين المعاص ورين للملووك المنصووور محموود بوون تقووي الوودين

عمر االيوبي إلى حياته ،قبل توليه ملك حماة سونة (587ه و1191-م)

()6

يعوود السوبب فوي

ذلوك لكثورة اموراء البيووت االيوووبي مون جانووب وموون جانوب قخوور ليحووداث الجسوام التووي حوودثت
خووالل هووذه الحقبووة ،وحووروب السوولطان الناصوور صووالح الوودين الكبوورل مووا الصووليبيين ،هووذه
( )1ابن واصل ،مفرج الكروب272 4 ،؛ العيني ،عقد الجمان في تاريخ أهول الزموان ،تحقيوق :محموود رزق
محمود ،مطبعة دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة ،ط1431( ،2هو 2010م).55 1 ،

( )2ابن واصل ،مفرج الكروب272 4 ،؛ المقريزي ،السلوك لمعرفة دول الملوك ،تحقيق :محمد عبود القوادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1417( ،هو 1997م).324 1 ،

( )3ابن واصل ،مفرج الكروب.269 4 ،
الخ ِ
( )4الطواشووي :أجو ذ
ص و ذي وهووو مولوود لووم يوجوود فووي كووالم العوورب ،وقوود
وب الو َّوذكر وهووو لمطوووم والطواش و ذي :أ
وصل عودد مونهم إلوى مناصوب كبيورة فوي الدولوة االيوبيوة وغيرهوا .ينظور :الزبيودي ،تواج العوروس مون جوواهر
القاموس ،مجموعة من المحققين ،دار الهداية( ،د.م)( ،د.ط).248 17 ،

( )5ابن واصل ،مفرج الكروب269 4 ،؛ أبو الفداء ،المختصر.430 2 ،

( )6ابن العديم ،زبدة الحلب في تاريخ حلب ،وضوا حواشويه :خليول المنصوور ،دار الكتوب العلميوة ،بيوروت،
ط1416( ،1هو 1996م)427 1 ،؛ ابن واصل ،مفرج الكروب.379 2 ،
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الح ووروب الت ووي شو و لت الم ووؤرخين وجعل ووتهم يرك ووزون عل ووى الأح ووداث الجس ووام لتجس وويد ه ووذه

الأحووداث إِذ اجته وودوا حت ووى ال ي فل ووا ش وويئاً منه ووا االموور ال ووذي جعله ووم ينش و لون ع وون الحي وواة
االجتماعيووة بتفاصوويلها الدقيقووة واالمووور الشخصووية بمووا فوويهم االمووراء الأيوووبيين ولعوول الملووك
المنصووور احوودهم والووذين كووانوا فووي الصووف الثوواني اي فووي ظوول السوولطان الناصوور صووالح

الوودين واخوتووه وابوون اخيووه تقووي الوودين عموور وأخوانووه ،إال انووه قوود وردت بع و

مشوواركة الملووك المنصووور فووي الأحووداث الوودائرة منووذ سوونة (576هو و1180-م)

االشووارات إلووى

()1

سنه.

رغووم حداثووة

وهووو مووا أشووار إليووه محموود اويوووبي بووالقول" :وصوولنا رسووول مجاهوود الوودين قايموواز
ونح وون مخيم ووون عل ووى ك وووك س ووو

غووازي

()3

()2

م وون ح وودود ال ووورم ف ووأخبر الس وولطان بم وووت سوويف ال وودين
()4

صوواحب الموصوول وجلوووس اخيووه عووز الوودين مسووعود مكانووه"  ،وكووذلك اشووار إلووى

اشتراكه ما السولطان ناصور صوالح الودين حوين هوم بقصود الموصول واالسوتيالء عليهوا سونة

(578هو1182-م) بعد غزوة طبرية وبيسان" ،ومهد لذلك بزحفه على حلب وجهواد مون بهوا
لمووا بل ووه عوون لاهوول الموصوول انهووم قوود كوواتبوا الصووليبيين وانفووذوا الوويهم الرسوول وبووذلوا لهووم

االم ووال" فقووال "توجهنووا بعوود ذلووك إلووى بعلبووك وخيمنووا بموورج عدوسووة ايووام ورحلنووا إلووى حمووص
على طريق الز ارعوة فنزلنوا بهوا ورحلنوا منهوا فنزلنوا بحموص علوى نهور العاصوي"

()5

ثوم يشورح

ما جرل وفي اعقاب ذلك من امور تضيف جديداً إلوى تحركوات الناصور صوالح الودين لن
غي وره موون المووؤرخين ال يشوويرون إلووى تلووك التفاصوويل فووي مسووير السوولطان الناصوور مثوول ابوون

( )1محمود االيووبي ،مضوومار الحقوائق وسور الخالئووق ،تحقيوق :حسون حبشووي ،عوالم الكتوب ،القوواهرة( ،د.ط)،
(1388هو 1968م).43 ،

( )2كوك سو :وهو المعروف باسم كوك صو .ينظر :لي ستران  ،بلدان الخالفة الشرقية.148 ،

( )3سيف الدين غازي بن مودود زنكي –صاحب الموصل -كوان عواقالً عفيفواً حكوم الموصول عشور سونوات
وثالثوة اشووهر وتوووفي سوونة (576ه و1180-م) وهووو فووي حودود الثالثووين موون عموره .ينظوور :ابوون واصوول ،مفوورج

الكروب.93-92 2 ،

( )4مضمار الحقائق.43 ،

( )5المصدر نفسه.103-102 ،
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واصل الحموي الذي ذكرها جملة واحدة بال تفاصيل( ،)1وتؤكد المصادر حضوور محمود بون
تقووي الوودين عموور مووا السوولطان الناصوور صووالح الوودين سوونة (578هو و1182-م) فووي غارتووه

علووى الكوورك حووين ضوورب حصووا اًر عليهووا لموودة عش ورة أيووام ولمووا رأل قلووة اف وراد جيشووه أموور

بالرحيوول إِذ ذكوور محموود بوون عموور االيوووبي" :بينمووا نحوون سووائرون إذ اتوواه نجووابون

()2

يبشوورونه

بنصرة عمي عز الدين فرخشاه في غزوة دبورية"( .)3وذكر الملوك المنصوور مالزمتوه ووالوده
للس وولطان الناص وور ف ووي غزوات ووه وحركات ووه وس ووكناته مث وول غ ووزوة طبري ووة وبيس ووان (578ه و و-

1182م) إِذ ذكر" :فصبو لالصليبيون يوم الثالثواء بطبريوة فوجودهم قود وصولوا اليهوا ونزلووا

فيها بمجموعهم ،فسيرنا جماعة يتطلعون عليهم فلوم يجودوا احوداً مونهم راكبواً وال خارجواً وكنوا

نازلين من االقحوانة (من الردن)( ،)4على أحد ث ورهم"(.)5

واس ووتمر الح ووال ك ووذلك ف ووي ف ووتو الره ووا والرق ووة وحص ووار الموص وول وس وونجار وفتحه ووا

ونصيبين حتى وصل إلى حران في طريق العودة بقوله "ولما وصلنا حران ضورب السولطان
مخيمووه فووي ظاهرهووا واقمنووا هنوواك لالسووتراحة مشووت لين بشووكر اهلل تعووالى علووى نعمووه فووأمر

السوولطان والوودي الملووك المظفوور بووالرجوع إلووى حموواة بعسووكره فرجعنووا موون هنوواك"( ،)6واسووتمر

الحووال علووى ذلووك موون مالزمووة الملووك المنصووور لوالووده والسوولطان الناصوور صووالح الوودين فووي
( )1مفرج الكروب.119-117 2 ،

( )2نجووابون :الووذين يووأتون بالخبووار للسوولطان ويقصوود صووحيو االخبووار اي لبهووا .ينظوور :جمووال الوودين محموود بوون مكوورم
النصاري (ت 711هو 1311م) ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط1414( ،3هو 1994م).749 ،

( )3محمد االيوبي ،مضمار الحقائق93 1 ،؛ محسن محمد حسين ،الجيم االيوبي في عهد صالح الدين،
الدين .175 ،دبورية :بليد لبلدة ص يرة قرب بحيرة طبرية من اعمال االردن .ينظر :ياقوت الحموي ،معجم
البلوودان ،دار صووادر ،بيووروت ،ط1415( ،2هو و 1995م)437 2 ،؛ الحنبلووي ،م ارصوود االطووالع علووى اسووماء
االمكنة والبقاع ،دار الجيل ،بيروت ،ط1411( ،1هو 1991م).513 2 ،

( )4االقحوانووة :بضووم أولووه ،الواحوودة موون الزهووور الووذي يسوومى االقح ووان ،بلوودة فووي بووالد الشووام تبعوود يووومين
ونصف ( 100كلم) عن دمشوق قورب االردن ،وهنواك بلود بونفس االسوم فوي مكوة ويقوال ان هنواك اخورل قورب
البصرة والمقصوود هنوا الموقوا الول قورب دمشوق علوى شواط بحيورة طبريوة .ينظور :يواقوت الحمووي ،معجوم

البلدان234 1 ،؛ الحنبلي ،مراصد االطالع.103 1 ،

( )5محمد االيوبي ،مضمار الحقائق.95 ،

( )6محمد االيوبي ،مضمار الحقائق.112-105 ،
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حلب حتى سنة (580هو1184-م) وفي هذه السنة ،استنابه ابووه علوى مصور مكانوه عنودما

واله السوولطان مصوور وخصوص واً عنوودما كووان يطلووب السوولطان الناصوور الملووك المظفوور تقووي
الوودين لل و وزاة( ،)1مث وول غ ووزوة الكوورك ِإذ ذك وور المل ووك المنص ووور انووه بع وود ال ووزوة "فلمووا اسووتقر
السوولطان بدمشووق ايام واً أموور الس ولطان والوودي الملووك المظفوور بووالرجوع إلووى مصوور بالعسوواكر
المصرية وكنت يومئذ نائبه بمصر وبالدها إلى أن رجا اليها(.)2

موون المعطيووات السووابقة يمكوون ان نسووتنت ان الحووال –علووى االغلووب -قوود اسووتمر

على هذه الصورة في السنوات التالية لسونة (582ه و1186-م) وال تتووفر تفاصويل عون تلوك
السوونوات لسووكوت المووؤرخين عنهووا بمووا يخووص الملووك المنصووور محموود بوون تقووي الوودين عموور
وفقدان االجزاء الالحقة من كتابه مضمار الحقائق وسر الخالئوق وربموا قابول االيوام تكشوف

اجوزاء جديوودة منووه لتوضوويو تلووك الأحووداث فووي ذلووك العصوور ومووا يؤيوود هووذا ال ورأي ،ان الملووك
المنصور كان بصحبة أبيه فوي حصوار مالزكورد عنود وفاتوه

()3

سونة (587ه و1191-م) اي

انه مستمر على سيرته السابقة وربما بصورة فعالة اكثور لكبور سونه مقارنوة بوالعوام السوابقة

إِذ انه بلغ عند وفاة والده عشرين سنة.

خامساً :مكانة الملك المنصور في عصره من خالل وجود اسمه على المسكوكات
اشار المستشرق النسماوي زامباور إلى نقطة مهمةِ ،إذ رمز إلى الشخصويات التوي
ظهوورت اسوومائهم فووي الكتابووات التاريخيووة بووالرمز ( ) ،واالسووماء ال وواردة فووي السووكة بووالرمز

(●) قبوول ذكوور االسووم ليثبووت اهميووة هووذين المصوودرين بالنسووبة للمووؤرخين( ،)4وقوود اشووار إلووى

( )1محموود االيوووبي ،مضوومار الحقووائق200 ،؛ البنووداوي ،سوونا البوورق الشووامي وهووو مختصوور البوورق الشووامي
للعماد االصفهاني ،دار الكتاب الجديد ،بيروت( ،د.ط)1391( ،هو 1971م).111 1 ،
( )2محمد االيوبي ،مضمار الحقائق.200 ،
( )3أبو شوامة ،الروضوتين291 4 ،؛ الدمشوقي ،الودارس فوي تواريخ المودارس ،تحقيوق :ابوراهيم شومس الودين،
دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت1410( ،هو 1990م).165 1 ،
( )4مقدمة كتاب معجم االنساب واالسرات الحاكمة ،ص (هو).

282

كانون األَوَّل (2021/12/20م) 1443/هـ

– العدد ()87

الملك المنصور محمد بن تقي الدين عمر بالرمزين ( )● ،

()1

قبل اسمه مما يعنوي ورود

اسمه في الكتابات التاريخية والمسكوكات ايضاً ،مما يدل على مكانته الكبيرة ومركزه المهوم
وداء بوالووده الملووك
ِإذ انووه انفوورد بهووذه المي وزة فووي الس ورة التقويووة التووي حكمووت مدينووة حموواة ابتو ً
المظفر تقي الدين عمر (587-574هو 1191-1178م) وحتى قخر ملوك السرة التقويوة
فووي حموواة الملووك االفضوول ابوون أبووي الفووداء (742-732هو و 1341-1332م)( ،)2واقتصوور

ذك وور ب وواقي افو وراد السو ورة التقوي ووة عل ووى الكتاب ووات التاريخي ووة فق ووط( ،)3مم ووا ي وودل عل ووى فض ووله
ومكانتووه عووالوة علووى ذلووك ان اق ارنووه المعاص ورين لووه لووم تظهوور أسووماءهم عل وى السووكة خووارج
حماة على سبيل المثال ال الحصر في بعلبك ،وحصن كيفوا وحموص والكورك وامود وبانيواس

وسيبة(.)4

واقتصو وور ظهو ووور اسو ووماء بع و و

اق و وران الملو ووك المنصو ووور علو ووى السو ووكة والكتابو ووات

التاريخيووة مع واً علووى الملوووك فووي مصوور ودمشووق وحلووب وميافووارقين( ،)5وممووا تجوودر االشووارة
إليووه فووي هووذا الخص وووص ان اول موون ظهوور اس وومه علووى السووكة ف ووي العصوور االيوووبي هووو

السلطان الناصر صوالح الودين( ،)6اي رأس السورة الأي َّ
ذوبيوة ومون خوالل هوذا الونص نالحوظ

ان الملك المنصوور كوان يورل نفسوه نوداً لهوم ويتجلوى ذلوك انوه بعود وفواة والوده الملوك المظفور

تقي الدين عمر طالب الملك المنصور السولطان الناصور صوالح الودين اقو ارره علوى موا كوان

( )1زامباور ،معجم النساب والسرات الحاكمة في التاريخ االسالمي ،أخرجه :زكي محمد حسن بك وحسن
أحمد محمود ،دار الرائد العربي ،بيروت( ،د.ط)1400( ،هو 1980م).153 ،
( )2العسووقالني ،الوودرر الكامنووة فووي أعيووان المائووة الثامنووة ،تحقيووق :محموود عبوود المعيوود حنووان ،مجلووس دائ ورة
المعوارف العثمانيوة ،الهنود ،ط1392( ،2ه و 1972م)124 5 ،؛ علوي نجوم عيسوى ،حمواة فوي ظول اليوووبيين
دراسة سياسية حضارية ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1430( ،1هو 2009م).68 ،
( )3زامباور ،معجم االنساب.154-153 ،
( )4زامباور ،معجم االنساب.155-152 ،
( )5زامباور ،معجم االنساب.154-150 ،
( )6زامباور ،معجم االنساب.150 ،
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بيوود والووده موون الووبالد( ،)1والجوودير بالووذكر ان الملووك المنصووور طبووا اسوومه علووى السووكة فووي
وقووت مبكوور ،اي فووي الحقبووة التووي كانووت فيهووا السورة الأي َّ
ذوبيووة قويووة فووي اواخوور عهوود الناصوور

صالح الدين (589-569هو 1193-1173م) أو في عهد الملوك العوادل سويف الودين أبوو
بك و وور (615-596ه و و و 1218-1200م)

()2

اي قب و وول تفك و ووك الس و وولطة المركزي و ووة ليي و وووبيين

وتصووبو عبووارة عوون كيانووات متفرقووة كوول مدينووة لهووا حكووم ذاتووي ويطلووق علووى حاكمهووا تسوومية

ملك مستقل وفي بع

االحيان يطلق عليه تسمية سلطان وتحديوداً بعود وفواة الملوك العوادل

سوويف الوودين أبووو بكوور (615هو و1218-م)

()3

وموون الجوودير بالووذكر انووه حتووى العمووالت التووي

ضوربت فووي العصوور االيوووبي والتووي تحموول اسووم الملووك المنصووور وغيوره موون ملوووك الأيوووبيين

ضربت في حماة وتوابعهوا ،وذلوك لوجوود دا اًر لضورب النقوود فيهوا قبول العصور االيووبي ،فقود
عثوور علووى تت و ار دراخمووا (ثووالث د ارهووم حمويووة وزن  17غ ورام) ضوورب فووي عهوود انطيوواخوس
ابي ووانوس فووي العصوور اليونوواني( ،)4ثووم اعووادت المدينووة نشوواطها النقوودي فووي العصوور االيوووبي
فضربت فيها العملة في وقت مبكر من دخول الأيوبيين اليهوا قبول سونة (580ه و1184-م)
ثم ضربت العملة في عهد الملك المنصور وكتب اسمه عليها ما الخليفة العباسوي الناصور

لدين اهلل (622-575هو 1225-1179م)(.)5

( )1ابن شداد ،النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (المسمى :سيرة صالح الدين اليووبي) ،تحقيوق :جموال
الوودين الشوويال ،مكتبووة الخووانجي ،القوواهرة ،ط1414( ،2هو و 1994م)242 1 ،؛ ابوون واصوول ،مفوورج الكووروب،
377 2؛ أبو الفداء ،المختصر.80 3 ،
( )2أبو شامة ،الروضتين482 4 ،؛ ابن واصل ،مفرج الكروب110 3 ،؛ زامباور ،معجم االنساب.150 ،
( )3اب وون نظي ووف الحم وووي ،الت وواريخ المنص وووري76 1 ،؛ أب ووو الف ووداء ،المختص وور119 3 ،؛ زامب وواور ،معج ووم
االنساب.150 ،
( )4تتو ار دراخموا :كانوت عملوة فضووية يونانيوة قديموة تعوادل قيمتهوا اربعووة مون دراخموا واسوتخدمت لفتورة طويلووة
من حوالي ( 30-500ق.م) .ينظر:
Androulakis, History of the Modern Drehmo, 3/110
( )5مجهووول ،أخبووار الدولووة العباسووية (ت ق 3هو و ق9م) ،أخبووار الدولووة العباسووية وفيووه أخبووار العبوواس وولووده ،تحقيووق:
عبوود العزيووز الوودوري وعبوود الجبووار المطلبووي ،دار الطليعووة ،بيووروت ،ط( ،1د.ت)414 1 ،؛ ابوون كثيوور ،البدايووة والنهايووة،
.374 12
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– العدد ()87

وفووي طوراز قخوور نفووس االسوومين المووذكورين مضوواف اليهووا اسووم حوواكم مصوور الملووك

العزيز عثمان بن صوالح الودين االيووبي (595-589ه و 1199-1193م)

()1

ضوربت سونة

(594هو1197-م) و الملوك الظواهر حواكم حلوب (613-579ه و 1216-1183م) ودرهوم
قخر ضرب في حماة باسم الملك العوادل سونة (599ه1202-م)

()2

ود ارهوم أخورل ضوربت

باسوومه بوودون ت وواريخ ،وفووي عهوود الملووك المنصووور ايض واً ض وربت العملووة باسوومه فووي الموودن
التابع ووة لحم وواة امث ووال من ووب وحو وران( ،)3أم ووا بالنس ووبة لقو وران المل ووك المنص ووور ال ووذين ضو وربوا

أسماءهم علوى السوكة فقود جواءت فوي مرحلوة متوأخرة نوعواً موا مثول الملوك الكامول الول ابون
المل و و ووك الع و و ووادل

()4

(635-615هو و و و و 1237-1218م) والمل و و ووك الع و و ووادل الثو و و وواني (-635

637هو و 1139-1237م) والناص وور الثوواني ص ووالح ال وودين يوسووف ص وواحب حل ووب (-648
658هو و 1260-1250م) والمل ووك الكاموول الث وواني فووي مياف ووارقين (658-642هو و -1244
1260م)(.)5

وموون الجوودير الووذكر ان العملووة تتووأثر بطبيع ووة االح ووال السياسووية فووي الدولووة ففووي

اوقووات الرخوواء تكووون العملووة نقيووة نسووبة المعووادن الثمينووة فيهووا عاليووة أمووا فووي اوقووات الحووروب
والقحط تظهر العملوة الرديئوة التوي يورف

ت ف وور

كثيور مون النواس التعامول بهوا مموا يجعول السولطة

عقوب ووات ش ووديدة عل ووى م وون ال يتعام وول به ووا واالمثل ووة عل ووى ذل ووك كثيو ورة ف ووي تاريخن ووا

االس ووالمي عل ووى س ووبيل المث ووال ال الحص وور عن وود االح ووتالل الم ووولي وقبل ووه الب ووويهي ك ووانوا

يفرضووون عمووالت رديئووة فتكسوود التجووارة واالعمووال ويقومووون بفرضووها عوون طريووق اعطائهووا
كرواتب للجنود والموظفين الذين يكونون مجبورين على استالمها والقبول بها.

( )1ابوون االثيوور ،الكاموول120 10 ،؛ ابوون ت ووري بووردي ،النجوووم ال ازه ورة فووي أخبووار ملوووك مصوور والقوواهرة ،دار الكتووب،
مصر (د.ط)( ،د.ت).153 6 ،
( )2ابوون الثيوور ،الكاموول296 10 ،477 9 ،؛ أبووو الفووداء ،المختصوور117 3 ،؛ علووي محموود الصووالبي ،االيوبيووون بعوود
صالح الدين.104 ،
( )3علي نجم عيسى ،حماة في ظل االيوبيين.126 ،
( )4تمي اًز عن الملك الكامل الثاني ناصر الدين محمد توفي سنة (642هو) .ينظر :زامباور ،معجم االنساب.152 ،
( )5زامباور ،معجم االنساب.154-151 ،
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نبذة عن حياة امللك املنصور االجتماعية

Mansour Muhammad bin Taqi Al-Deen Omar’s life

Mohamed Adel Shit
Sultan Jabr Sultan



Abstract:
The research deals with the social aspect of the King Mansour
Muhammad bin Taqi Al-Deen Omar’s life. The reseach mentioned
AL-Mansur King’s wife, who is the daughter of the just King Saif AlDeen Abu-Bakr and her name is Queen Khatoon and what her
important role was in bringing the views between her husband and her
father, especially in the political aspect and disputes between the
Ayyubid kings after the death of Sultan Al-Nasir Salah Al-Deen,
which prevented the city of Hama from the consequences of conflicts
and wars in many occasions, and what is worth noting here in this
respect is the great political skill of Al-Mansur King that made him
holds the stick of compromise in those conflicts. The research, then,
mentioned the Al-Mansour King’s children, which is required recipes
the text which is mentioned by Ibn Nazif Al-Hamwi in writing AlMansouri history, mentioning all the sons of the king Al-Mansour,
where he was unique from other historians in that text, then the
research go on talking about the life of King Al-Mansour, before he
assumed the King of the city of Hama annd his relationship with his
father, Al-Mudhafar King, in the coming and traveling and his
presence in many battles with him. An important point was mentioned
by (Zambawar) in his book (Glossary of Genealogy and the Ruling
Families), which is the presence of the name of Al-Mansur King on the
railway Struck during his reign, which indicates his great standing and
place among his fellow kings in his era, and it is worth noting that we
have come from these instruments various models dating back to
different dates.
Key words : Muhammad bin Taqi Al-Deen Omare  ؛AlMansouri history  ؛the sons of the king Al-Mansour .
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