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Abstract 
 

     As has been shown to us, according to the sources that dealt with 

Anbar that some important aspects of its history have not been researched 

perfectly. According to the resources that the researcher has got, the 

research found that Anbar was mentioned in different places and names 

but the most important thing we have to prove from linguistic, idiomatic 

and historical point of view that the nomination of Anbar is Arabic and 

the Arab Al- Aqhah from Iraq named it so. This second section was 

specialized to the historical tales which tackled building of Anbar its cities 

and villages which were mentioned in the sources. Also, it tackles the 

historical conditions that region underwent of constructing growth and 

development in conformity to the geographic environment of these cities. 

In third section, we did not ignore the important aspect which leads us to 

the historical terms which are an essence of this research because the 

historical items are entirely connected to the administrative and political 

items even the military ones. The fourth section dealt with Conquest of 

Anbar and entering Islam to its people and how the leaders of Islam 

treated the people and the reaction of Anbar's people and its cities. Yakut 

has mentioned that Ai'n al-Temr is a town in vicinity to west of Anbar. 

Al- Balatheri, the writer of Al-Buldan Book, describes the people of 

Anbar wonderfully saying (Anbar people have pledge and determination) 

and the archeological excavations will show the urban and demographic 

aspects  of that historical cities and what was produced by the first who 

wrote in Arabic about the people of Anbar. 

Dr. Abdul Aziz Khudir Abbas / Anbar University Headquarter 
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 ملخص البحث :

يبحتث  التي تطرقت الى االنبارالزلتت بعتج جنانته م متة متن تاريخ تا لتم يتبين لنا من خالل مصادر   

ة مناضت  وردت بعتدبعناية تامتة وتنتاول البحتث متن ختالل المصتادر التتي وقعتت بيتد البابتث    األنبتار 

عربيتة ومتتن ستمية األنبار   نثبتتت بقيقيتة لةنيتة وايتطالبية وتاريختتة بت   توعتدة تستميات ول تن الم تم 

يتات التاريخيتة التتي للروا الثتاني خصص هتاا المحنرو  طلق التسمية هم العرب األقحاح من  هل العراق

 وردها المصادر وماهي الظترو  التاريخيتة التتي مترت ب تا  تطرقت على بناء االنبارومدن ا وقرها التي

فتي المبحتث الثالتث لتم نةفتل تلك المنطقة من نمن وتطنر عمراني اسجاما م  البيئة الجةرافية ل اة المتد  

والتي هي من يميم البحث أل  المصتطلحات  عن الجانه الم م الاي يرشدنا الى المصطلحات التاريخية

  متتا المبحتتث الرابتت   داريتتة والسياستتية وبتتتى العستت رية التاريخيتتة ل تتا عالقتتة وييقتتة بتتين المصتتطلحات اال

يت لم عن فتح األنبار ودخنل االسالم الى  هل ا وكيف كا  تعامل قادة اإلسالم وردة الفعل من قبل ست ا  ف

وكمتا يقتنل التبالذري يتابه  غربيبلتدة قريبتة متن األنبتارب ن تا ن التمتر عتيوذكر ياقنت األنبار ومدن ا 

ولعتل التنقيبتات األيريتة ستن   ) ألهتل االنبتار ع تد وعقتد  كتاب البلدا  عتن  هتل األنبتار بنيتف رائت  

تتتزيح الستتتارعن الجنانتته الحضتترية والستت انية عتتن تلتتك المتتد  التاريخيتتة ومتتا نتتت  عتتن  ول متتن كتتته 

                                األنبار.بالعربية من  هل 

 

 

 

 بسم هللا الربمن الربيم

 

الصراع الدائر بين اإلمبراطنرية الفارسية واإلمبراطنريتة الرومانيتة قبتل بابث ال يخفى على ال           

ظ تتنر البعثتتة النبنيتتة المباركتتة وبتتزوم فجتتر اإلستتالم لينقتتل اإلنستتانية متتن الج تتل والظتتالم والصتتراعات 

بتل كانتت بتتى عبنديتة  ، طين م بتالحق والعتدل بتين النتا الباطتل دو     يح تم  ملتنك م وستالبدمنية  ال

األختر  شت دت  متر هتي  ومناطق تاالتاريخيتة لك نجتد مدينتة االنبارالبشر منتشرة في الجزيرة العربية  لا

تابعتة فتي ذلتك النقتت  منتاطق  األنبتارالعراق و وكا  ،الصراع بين اإلمبراطنريتين العاتية على كالهما 

، ل تتن لتتن نجتتد م ل ظ تتنر اإلستتال نتتن شتتروا  ملتتك الفتتر  قبتت ب تتم زمن بتتبراطنريتتة الفارستتية إلتتى اإلم

 بتل كتاننا علتى درايتة بصتراع القبائتلواالجتماعية واالقتصتادية ب منر المنطقة الحياتية الناضح االهتمام 

تبرز فيه قبيلة يتم ينطفتا استم ا لتظ تر قبيلتة و ءتشا ما كيف ،تتصارع لميدانًا   الشامكانت بادية و الدامي

ا، فتذذا بلت  مما دام ذلك الصتراع فتي مناضت  بعيتدة عتن بتدودهمبراطنريتين ولم ي ن ذلك ي م اال، خر 

 متام تلتك التدول إلتى النقتن  بحتزم ويترامة  رضتطتل متن م ي طر   إلى ويلت نيرا  الفتنهد ووالحد

   1 )زم والقنة ، إذا كانت تملك الحذلك المد القاتل 

رض العراق بتين الفئتات  في التحديات على  ريةيتبين لنا ت التحدي العربي لالبتالل الساساني  وبنضنج 

وبمنلتد ستيد ال ائنتات محمتد يتلى    1 ) لتخلص من السيطرة األجنبيةل اً النزاع مركزويارالمتصارعة 

يشت  علتى المعمتنرة  التاي بتد المبتين  فجتر اإلستالم ونتنر الحتق بظ تنروم  171هللا علية وسلم في ستنة 

إرادة هللا ستبحانه وتعتالى بت يئتة األجتناء منتا انت تاء الختال  بتد ت و بمنتصف  القتر  الستاد  المتيالدي

  بالنصر المبين على الفر  ذي قار منقعة وانت اء  العربية وما يسمى بحرب البسن الدامي بين القبائل 

، وبتي نم انتصف بته العترب متن العجتم هاا  ول ي)عثة النبنية الشريفة م  قبل البوقنله يلى هللا علية وسل

المبعتنأ فتي الجزيترة العربيتة لتلقتي رستالة وسترعا  متا نجتد األبتداأ بتد ت بالتستارع    3 )   نصروا
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نتشتترت إلتتى اوالستتامية إلتتى الجزيتترة العربيتتة ستتالم وويتتلت الرستتالة وانتشتتار اإلعليتته الصتتالة والستتالم 

القضتاء علتى بتروب بد وفعتل القيتادة الرشتيدة لصتحابة الرستنل ورضتنا  هللا علتي م وظ ر ج   اخارج

واستتتمرت الخالفتتة    4)    رضتتي هللا عنتته)ب تتر الصتتديق  ول   بتتيالتتردة  بتتزمن الخليفتتة الراشتتدي األ

الخليفتة ة على األسس نفس ا التي قامت علي ا الح نمة النبنية م  إضافة إيالبات رائعة في ع د الراشد

في نظام القضتاء واإلدارة بنضت  التدواوين وتعيتين القضتاة وتحديتد  ) رضي هللا عنه    ر بن الخطابعم

فصتلت  ) رضتي هللا عنته   يالبيات النالة والعمال فتي األمصتار اإلستالمية  إال  نته فتي ع تد  بتي ب تر

ال، وقتنل عمتر لته و نتا السلطة القضائية عن السلطة اإلدارية بدليل قنل  بي عبيدة ألبي ب ر  نا  كفيك الم

كانت الخالفتا  األمنية والعباسية رمز قنة الدولة ويتاببة ال لمتة النافتاة فتي العتالم مت   و  كفيك القضاء

وعنتتدما نتطتترق التتى    1 ..)وضتتنح التقستتيمات اإلداريتتة للدولتتة وتعيتتين اختصايتتات التتنالة واألمتتراء.

التتي  قديمتة البلتدة هتي ال األنبتارف ،الجانته  تسمية األنبار نجد المصادر اس بت وتننعتت فتي عترض هتاا

وقيل خرج من االنبار جماعتة متن الفضتالء والعلمتاء فتي على الفرات بين ا وبين بةداد عشرة فراسخ تق  

ل تا ستنق وفي تا قلعتة وفناكته كثيترة وهتي علتى ر   ن تر وياليتة عشتر فرستخاً، وقيتل    6)   كل فن ...

واألنبار بد بابل، وسميت ب تاا تشتبي اً ل تا ببيتت التتاجر التاي ينضتد تجري فيه السفن إلى بةداد وعيسى، 

 .  7)   فيه متاعه وقيل األنبار بالفارسية األهراء أل   هراء الملك كانت في ا ومن ا كا  يرزق رجاله

األول  يتتل التستتمية لمينتتة األنبتتار وبعتتج قراهتتا  المحتتنرتنتتاول في تتا  حتتاوروقستتم البحتتث التتى  ربعتتة م

تالل الساستاني وكيفيتة بنتاء المدنيتة بتلثاني الروايات التاريخية التي تتعلق ببنتاء األنبتار منتا اإلا المحنرو

 االستتمراروالثالث تناول المصطلحات االدارية التي ساقت ا لنا المصتادر متن بيتث التستمية  المحنرو ما 

االنبتار وتت يير التدين الجديتد الرابت  فيتنتاول تحريتر  المحتنربالعمل ب ا بتى الفتح العربي االسالمي و متا 

تقطي  اويال المتد  التابعتة على التقسيمات االدارية والمناق  االقتصادية وما نت  من سياسة فارسية في 

  لالنبار وبتحديد مل  م .

 األول : المبحث

    مناض  وعدة تسميات ول ن الم تم يتبين لنا من خالل مصادراللةة العربية    األنبار وردت بعدة    

وتاريختتة بتت   تستتمية األنبتتار عربيتتة ومتتن  طلتتق التستتمية هتتم العتترب وايتتطالبية نثبتتت بقيقيتتة لةنيتتة 

في واألَْنباُر  َْهراُء الطَّعاِم وابُدها نَْبتر  ويُْجَمتُ   َنتابِيَر جمتَ  ن  هل العراق وهاا يدعم قنلنا قيل األقحاح م

لطعتتام  َْكداُستتهُ فتتي منضتتعه اْنتَبَتتَر  َي ارتَفَتتَ  و َنبتتاُر ا الجمتت  ويستتمى ال ُتتْرُي نِْبتتراً ألَ  الطعتتاَم إِذا ُيتتهَّ 

واألَنباُر بَلَد  ليس في ال الم اسم  ُمْفرد  على مثال الجمِ  غيُر األَنبتاِر واألَْبتناِء واألَْبتالِء ونحتن  وابُدها نِْبر  

يِف والبَرِّ و َْنبتار استم بَلَتد   هتي وقيتل ، هتى بتد فتار  وقيتل    8) ذلك واألَنباُر مناِضُ  معروفة  بين الرِّ

فتي و سميت بالك ال   هراء الملك كانت في ا، ومن تا كتا  يترزق رجالتهو االهراء  ي االنابير بالفارسية

واألَْنبتاُر جمتُ    9)وعين التمر و طرا  البتر**وهيت  *هن ما بين الحيرة واالنبار وبقة  تحديد العراق

       واألنبتار استم بلتد    11 )م اُ  لْسِعه فقنله َذِربتات األَْنبتار  َي َبديتداُت اللَّْست  نَْبر  وهن ُذباب  يَْلَسُ  فيَْنتَفِخُ 

قال رجل للنبي يلى هللا عليه وسلم يا نَبيَء هللا فقال ال تَْنبِر باستمي  َي ال  الشريف وفي الحديث   11 )

وإنمتا    11) هَْمُز الحتْرِ  ولتم ت تن قتريش تَْ ِمتُز  تَْ ِمْز وفي رواية فقال إِنَّا مْعَشَر قريش ال نَْنبُِر والنْبرُ 

سميت هاه البلدة االنبار ال  كسر  كا  يتخا في ا  نابير الطعام وهي التي تسمي ا العرب االهراء يعنتي 

    13ليه السالم وبني معد بتن عتدنا  )منضعا يجم  فيه الطعام، وإنما نزل ا جماعة من بني إسماعيل ع

   14 لمجمتنع وبته ستمى األنبتار)ا األنبتار فنرمتت جلندهتا وببطتت والنبتر الطعتام ايقنل ك ن ا لستعت 

  والفَداُء  جماعة الطَّعاِم من البُرِّ والشعير وغيرهمتا  11 هراء الطعام وهي األنابير) بسبهوإنما سميت 

غيتره وغيتر مثال الجم   ىمنض  ليس في ال الم اسم مفرد عل واألبناء  16)وهن األنبار وجمعه  فِدية 
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  والفتداء ونحتنه األنبار، وهن جماعة الطعام من الشعير والتمر والبر   17)  ما تقدم من األنبار واألبالء

  و ف ستم  فيروزستابنر لنجد لبسا واضحا في ااألنبار الى  يل تسمية نظرنا ولن    18ال د  من البر )

ومتا اتصتل وهتن استم لمدينتة األنبار استا فيروز هن اسم للدولة بالفارسية وسابنر اسم ملك متن ملتنس س

وفيروزابتتاذ  يضتتا قريتتة بين تتا وبتتين متترو ياليتتة فراستتخ يقتتال ل تتا    19 )ب تتا متتن قتتر  إلتتى قتتر  بةتتداد 

فيروزابتتتاذ ختتترق وفيروزابتتتاذ قلعتتتة بصتتتينة متتتن  عمتتتال  ذربيجتتتا  بين تتتا وبتتتين خلختتتال فرستتتخ وابتتتد 

ومعنى فيروزاباذ  تم دولة وقد نسه إلتى كتل  للصنفية *وفيروزاباذ  يضا منض  بظاهرهراة فيه خانقاه

وابدة من هاه قنم و كثرهم من التي بفار  فذن ا مدينة مش نرة وفيروزا  متن قتر   يتب ا  و طيب تا 

هتتناء ومتتاء كثيتترة الفناكتته المعجبتتة وفي تتا جتتام  طيتته وفيتتروزرام متتن قتتر  التتري كتتا  عبتتد الملتتك بتتن 

فيروزستابنر فيتتروز هتتن استتم  و، ن رؤيتتم  بتتا بنشتته يزيتتد بتن الحتتارأ بتتن يزيتتد بتلمتروا  ولتتى التتري 

التى  األنبتار  استم  تفاءل ملك الفر  بالتصر فبتدلوسابنر اسم ملك من ملنس ساسا  وللدولة بالفارسية 

ولتتن تطرقنتتا التتى ستتبه تستتمية ستتابنر ب تتاا األستتم يتتاكر    ـستتابنرـ إنمتتا لقتته بتت ـذي    11)ستتابنر 

إنمتتا جتتاء عنتتد الساستتانيين فتتي معنًتتى هختتر ال عالقتتة لتته بخلتت   األكتتتا ـ ألنتته خلتت   كتتتا  العتترب وقيتتل

، ف تن لقته تمجيتد  األكتا ، بل قُصتد بته ـذو األكتتا ـ،  ي يتابه األكتتا  داللتةً علتى الشتدة والقتنة

وتقدير. وقد بنله  هتل األخبتار إلتى معنتى هختر، هتن المعنتى المتقتدم لتبطش ـستابنرـ بتالعرب وإيقاعته 

كريتنستنـ، فيتر     تفستير  هتل األخبتار تفستير يتحيح، وهتن ال يستتبعد خلت  القاسي ب تم.  متا ـ ريتر 

وهتاا متا   11) ـسابنرـ ألكتا  العرب، فقد كا  مثل هاا التعايه القاسي المؤلم معروفًا في تلتك األيتام

ر متن  ستم األنبتانريد    نصل به الى بقيقية تاريخية ال لبس في ا وال  ي شائبة ب   األنبتار تةيتر استم ا 

 الى  سابنر بسبه االبتالل الفارسي واذا رجعنا التى  يتل التستمية ف تي األنبتار العربيتة ويقتنل يتاقنت 

سار سابنر ذو األكتا  يرتاد منضعا يجعله بصنا وبابا لبالد السناد ممتا يلتي التروم فت تى شتط الفترات 

فتي ذلتك المنضت  مدينتة وبنى  * فر   منضعا مستنيا وفيه مساكن للعرب فنقل العرب إلى بقة والعقير

بصتتينة وركتته للنظتتر إلي تتا أل  يستتمي ا باستتم يختتتاره فستتنحت لتته ظبتتاء في تتا تتتيس مستتن يحمي تتا فقتتال 

لمرازبته إني قد تفاءلت ب اه الظباء ف ي م  خا فحل ا رتبته في هاه المدينة وجعلته مرزبانتا علي تا فتانبثنا 

يلى بتن فترز زادا  كتا  بمترو الشتاهجا  فجنتى في طلب ا وكا  في م رجل من  والد المرازبة يقال له شت

جنايتة فحملتته ستتابنر معتته مقيتتدا يتتم شتتف  إليتته فيته ف طلقتته فتتانت ز الفريتتة فتتي ذلتتك القتتنل وقتتدر    يستتل 

سخيمة يدره عليه فرمى ذلك الظبي مبادرا ف ياب متؤخره ونفتا الست م فتي جنفته وخترج متن يتدره 

برجليه بتى  تى بته ستابنر فاستحستن فعلته وقتال لته ده  فنق  الظبي على باب المدينة ميتا فابتمله شيلى

يالأ مرات ف عطاه ايني عشر دينارا ورضي عنه وتفاءل سابنر بالنصر وسمى المدينتة فيتروز ستابنر 

وضتم إلي تا متا جاوزهتا إلتى بتدود دجلتة وكتا  بتدها متن هيتت كتنرة  هتا كتنرة ر ي نصر ستابنر وكن

يلى وضتم إليته مرزبتة ستقي الفترات و ست ن ا  لفتين متن وعانات إلى قطربل واستتعمل علتى مرزبت تا شت

معاويتة بتن  بتي  تنلى الخالفةقناده ف قامنا ب ا ولم تزل هيت وعانات مضمنمة إلى عمل األنبار إلى    

 .  11) ف فردها من األنبار وجعل ا من عمل الجزيرة  )رضي هللا عنه  سفيا 
زرق و كثر ما يقنلننه بالباء وبيروزه بلةة  هتل خراستا  فيروزكنه معناه الجبل األووقيل عن األنبار ن ا 

و فيروزكنه قلعة في بالد طبرستا  وفيروز من ننابي  ستراباذ متن يتق  طبرستتا  وفيشتابنر بليتد متن 

 .   13) ننابي المنيل 

يتدل  امن خالل هاا النصتن   نستتدل إلتى بقيقتة     األنبتار كانتت منجتندة قبتل فيتروز ستابنر و ستم  

يستتمي متتدنا و ن تتارا كتتل قائتتد يريتتد    يبنتتي مجتتداً لنفستتة عتتن  ستتم الدولتتة الفارستتية وهتتاا معتترو علتتى ا
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اضتافة التى ذلتك يم تن ،  تبدل اسم المدينة كلما ب م ا باكمبوهناس شناهد تارخية كثيرة وقصنرا ب سمه 

 .من ذلك بعدالقنل ا  بناء االنبار  

 :  الثاني  المبحث

ومتتدن ا وقرهتتا التتتي  وردهتتا االنبار بنتتاءالتتتي تطرقتتت علتتى  لتاريخيتتةروايتتات الل المحتتنراا خصتتص هتت  

  المصادر المتنفرة لدينا 

خالتد  القائتدتنجته  ه ت   13 ت   11  رضي هللا عنته)الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب  مر من بو 

وذلتك  متن نصتيبه  امتدن ا وقراهتباألنبتار ووكانتت اق وبتالد الشتام إلى العر  ) رضي هللا عنه  بن النليد

 المستاالالعس رين والملنس قبل وبعتد في عين  القادة   وافراً  اً ظلالك نجد لألنبار ب   14) ه    11سنة 

فة ن تتر ضتتافة إلتتى الم انتتة العستت رية بستتبه ووقنع تتا علتتى ضتتالمتتا  تتمتتت  بتته متتن منقتت  جةرافتتي م تتم 

بم انتة اقتصتادية م متة ل تن  تمتع تا  مستلحة لألعتاجم وكتالك وهاا ما جعل االفرات من الج ة الشرقية 

ومتتن ختتالل المصتتادر وكمتتا نتتر  فتتي ينايتتا البحتتث األكاستترة كانتتت تتترزق جنندهتتا متتن خيتترات االنبتتار 

يام ملنس الطنائف في زمن مالك بن ف م وكا  منزله فيما يلي  مر األالمتنفرة لدينا    االنبار بنيت  ول 

 فضتل الملتنس العاربتة األولتى و جايمتة متنوقيتل       11 ) االنبار يم مات فملك اخنه جايمته االبتر 

ر ياً و بعدهم مةاراً و شدهم ن اية وهن  ول من استجم  له الملك بت رض العتراق وكانتت منازلته متا بتين 

، فتتت  ن وعمتتل قتتد تنبتت جايمتتة  ف تتا     16) األنبتتار وبقتتة وهيتتت وعتتين التمتتر و طتترا  البتتر الحيتترة و

متن  بتزم   *)الزبتاء وكانتت    17) وكا  يستستقي ب متا ويستنصتر ب متا ينمين يقال ل ما الضيزنا ،

بصتن  من مجلس ا الاي كانت تجلس فيه الىالنا  فخافت    تةزوها ملنس العرب فاتخات لنفس ا نفقاً 

ار جايمتتة إلتتى  رض االنبتتار، واجتمتت  لتته متتن  جنتتاده متتا اجتمتت ، قتتال ستتفلمتتا   18)داختتل متتدينت ا ل تتا 

ونتزل     19) عزمت على     رسل إلى الزبتاء، ف تزوج تا و جمت  مل  تا إلتى مل تي اني قد  ،اليحابه

 الفترات وغربيته إلتى األنبتارشتاطا  ر والحيرة وما بين الحيترة إلتىاألنبامن سمنا بالتننز منطفة كثير م

وكاننا يسمن  عرب الضابية ف ا   ول متن ملتك متن م فتي زمتا  ملتنس الطنائتف مالتك بتن ف تم وكتا  

مما يلي األنبار يم مات مالك فملك من بعده  خنه عمرو بن ف م يتم هلتك عمترو بتن ف تم فملتك متن منزله 

دو  بتن عتديا  بتن عبتدهللا بتن  وقيل هت نبعده جايمة األبر  بن مالك بن ف م بن غنم بن دو  األزدي 

بتن نصر بن زهرا  بن كعه بن الحارأ بتن كعته بتن عبتدهللا بتن مالتك بتن نصتر بتن األزد بتن الةتنأ 

من العاربتة األولتى متن بنتي وبتار بتن  متيم كا  مالك بن زيد بن ك ال  بن سب  ويقال إ  جايمة األبر  

من استجم  له الملك ب رض العراق وضم إليه العرب وغتزا بتالجين  وهن  ول بن لنذ بن سام بن ننح 

فقيتتل جايمتتة وكتتا  بتته بتتر  ف نتتت العتترب عنتته وهابتتت العتترب    تستتميه بتته وتنستتبه إليتته إعظامتتا لتته 

وهيتت ونابيت تتا وعتين التمتتر  هوجايمتة األبتتر  وكانتت منازلتته فيمتا بتتين الحيترة واألنبتار وبقتتالنضتاح 

  31)تجبتى إليته األمتنال وتفتد إليته النفتند  وكانتت ) **   والقطقطانتة ) *  و طرا  البتر إلتى الةتنير

ط  ردشتير ملتك العتراق ضتبالتى     ردشتير وتستمر الصراعات الى    ويل الح م الى الفر  بزمن 

ودانتتت لتته ملنك تتا وق تتر متتن كتتا  يناوئتته متتن  هل تتا بتتتى بمل تتم علتتى متتا  راد ممتتا ختتالف م ووافقتته ولمتتا 

استنلى  ردشير على الملك بالعراق كره كثير من تننز    يقيمتنا فتي ممل تته و   يتديننا لته فخترج متن 

مالتك بتن زهيتر وغيتترهم ابنتتي ف تم و كتا  متن م متن قبائتل قضتاعة التتاين كتاننا  قبلتنا مت  مالتك وعمترو

م إلى من هنالك من قضاعة وكتا  نتا  متن العترب يحتدين  فتي قتنم م األبتداأ  و تضتيق افلحقنا بالش

ب م المعيشة فيخرجن  إلتى ريتف العتراق وينزلتن  الحيترة علتى يتالأ  يتالأ يلتث تنتنز وهتن متن كتا  

الحيرة واألنبار وما فنق تا والثلتث الثتاني  يس ن المظال وبينت الشعر والنبر في غربي الفرات فيما بين

العباد وهم الاين كاننا س ننا الحيرة وابتننا ب ا والثلتث الثالتث األبتال  وهتم التاين لحقتنا ب هتل الحيترة 
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 لطبتريفتي روايتة لو  31)ونزلنا في م ممن لم ي ن من تننز النبر وال من العباد التاين دانتنا ألردشتير 

فت نزل م بختنصتر الستناد علتى شتاطا الفترات فتابتننا منضت   )  يش الفتر نتزول جتببناء األنبتار  عن 

ف لقتاهم  ه) ...فرجت  بختنصتر إلتى بابتل بمتا جمت  متن ستبايا عربت   31) ... عس رهم بعد فسمنه األنبار

نتزول قبائتل العترب الحيترة واألنبتار  يتام ملتنس الطنائتف بو  34)فقيل  نبتار العترب    33)    باألنبار

ه ل العترب متن ريتف العتراق ومتا بنلت ردشير بن بابك بالملك فيما من دنا متن قبائتنينل بويل الحد 

ملتنس الطنائتتف أل  كتل ملتك متن م كتا  مل تته قلتيال متن األرض إنمتا هتتي ذكتر ستبه تستميت م بو   31)

فتطلعت  نفس من كا  بالبحرين متن العترب إلتى ريتف العتراق وطمعتنا ،  قصنر و بيات وبنل ا خندق

االختتال  فت جم   متا وقت  بتين ملتنس الطنائتف متن ستتةلنااألعاجم على ما يلي بالد العترب وافي غلبة 

إلى العراق فت نزل م الحيتر التاي بنتاه بختنصتر لتجتار العترب بتين  متر بةتزو العترب رؤساؤهم بالمسير

 ل تم ال يتدينن  لألعتاجم وال تتدين وإدخال الجين  علي م فلم تتزل طالعتة األنبتار وطالعتة نفتر علتى ذلتك

(36   . 

 الثالث : المبحث

والتتي هتي متن يتميم البحتث أل  الجانته الم تم التاي يرشتدنا التى المصتطلحات التاريخيتة عتن  لم نةفل 

 .المصطلحات التاريخية ل ا عالقة وييقة بين المصطلحات االدارية والسياسية وبتى العس رية 

ق العتراق واألنبتار وهتي دخيلتة علتى ومن ختالل المصتادر يتتبن لنتا هنتاس مصتطلحات متداولتة فتي منتاط

المحتل وهنتاس مفتردات ل تا عالقتة بالجانته االداري والتنظمتي واإلقتصتادي برفقة  تمناطق االنبار جاء

ومتتن ضتتمن المصتتطلحات التتتي الرستتتاق و   37) ينقستتم التتى طساستتي  الرستتتاق  مصتتطلح ومتتن بين تتا 

   الرستتتاق  ل تتا عالقتتة بالتقستتيمات  نتتاويتتتبن لالتناجتتد الفارستتي علتتى  رض العتتراق ويتتلت  لينتتا متت  

وقتتد يقصتتد بتتالك متتن النابيتتة اإلستتتا  مثتتل الرستتتاق  يتتل عتتن قواالداريتتة  وال والثتتاني ل تتا عالقتتة بالمتتال 

عليتته الصتتالة وبذشتتارة منتته الرستتتاق  مصتتطلحواضتتح عتتن الشتتريف حتتديث اللتتالك كتتا     38) االداريتتة 

ساب لظلم تم وجتنرهم علتى النتا  بستبه جمت  المتال متن والسالم ضمن الاين يدخلن  النار قبل ينم الح

ستتة ))  الستالمالصتالة والظلم الاي يقت  علتى النتا  المح تنمين متن قتبل م  وقتال عليته وكالك غير عدل 

يدخلن  النار قبل الحساب ، األمراء بالجنر ، والعرب بالعصتبية والتدهاقين بتالت بر ، والتجتار بالخيانتة ، 

األنبيتاء كل تم ))رسنل هللا يلى هللا عليه وسلم وقال    39)    ، والعلماء بالحسد و هل الرستاق بالج الة

يدخلن  الجنة قبتل ستليما  بتن داود عليته الستالم بت ربعين عامتاً، وإ  فقتراء المتؤمنين يتدخلن  الجنتة قبتل 

   هتل المتد   غنيائ م ب ربعين عاماً، وإ  يتالحي العبيتد يتدخلن  الجنتة قبتل ا خترين بت ربعين عامتاً، وإ

عتات وبلتق التاكر، وإذا ايدخلن  الجنة قبل  هل الرستاق ب ربعين عاماً لفضل المتدائن والجماعتات والجم

يتتتبن لنتتا    الرستتتاق النبتتني يث دحتتالومتتن ختتالل     41)  رواه الطبرانتتي   كتتا  بتتالء خصتتنا بتته دون تتم

تطرق الى النار وكيف ي تن   الشريفالسيما    الحديث العراق و هل األنبار  العرب وكليمة دخيلة على 

مصير  هل الرستاق ويم ن القنل    هاا المصطلح جزء من التقسيمات اإلداريتة فتي الع تند التتي ستبقت 

نُج وهن  مصلح األخرلن ت ملنا في الوالتعامل به ،  واستمرمجا اإلسالم الى المنطقة  ) طست    يلهالطَّسُّ

تنج وابتد متن الطَّسُّنج مقدار ميل    ي النابية وق ب والطَّسُّ ن النز  كقنله فَْربَيُن  بِطَسُّنج وكالهما معترب

بة   ب هي الطَّسُّنج   41) طَساسي  السَّناد معرَّ طستنج هتي وذكر ال   41) النابية ِ كالقريِة ونحِنهاِ ُمَعرَّ

عتن نل وقد  س ه العالمة جناد علتي بتفستير هتاا المعنتى ويقت   43)  معربالنابية من  يل  فارسي و

 ،طساستي  الستناد معترب وابتد متن مقدار من التنز ، وقيتل وقيل ،النابية ورب  الدانقه   ن  ـالطسنجـ

مقتدار متن التنز   نهت الثتاني و  جتزء متن دانتق  و درهتم عبتارة عتناألول فت  فنحن إذ   متام معتا  ياليتة

لى وبتدة إداريتة، كانتت ، ألنه يدل علمنض  البحث والمعنى الثالث هن المعنى المالئم  ،وجزء من  رض
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وجتاء ذكتر ال تنرة وقيتل     ل تل ِمصتر ُكتنرة  وهتي   44)  مستعملة فتي العتراق بتت يير الح تم الفارستي

إن تا المدينتة وهتي القريتة يتل قوو متا ـال تنرـ فجمت  كتنرة    41)  يجتمت  في تا قتًر  ومحتال البقعة التتي

،  ي مصر ولم يشر علمتاء اللةتة إلتى  بلد بمعنى نابية من ـKhoraـوال لمة من  يل ينناني هن خنرة 

 وجتاء فتي ممن التقستيمات اإلداريتة لتبالد الشتاولعل العربية  خات ا   ن ا كانت مستعملة في جزيرة العرب

عتن ستير جزء من األنبار بسه الرواية التي تتحتدأ  هي مةيشيا وبديث  تحت عننا  الطبري روايات 

بعتد غراغته متن وقعتة  لتيس ويتاكر    في تا خيتر كثيتر بتتى قيتل   إلي تا ) رضي هللا عنته  خالد بن النليد

ويستتدل متن    46)  .. .كانت مصتًرا كتالحيرةكا  في بيزها وف مر خالد ب دم  مةيشيا وكل شيا ) عن ا 

ال تظ تتر التقستتيمات ومتتن المحتمتتل  عنتتد ظ تتنر اإلستتالماالداري لفظتتة ـمصتترـ كانتتت تتتؤدي المعنتتى 

الطعتتام  ي رجتتح وهن األ والبيادردربيتتاستتم ال متتا و   47 ) مستتابة واستتعةويتترة كبمتتارة إاإلداريتتة إالب فتتي 

ويجم  الفالبن  الحايل يم يقسمننه بحسته اإلنفتاق، والبيتدر المنضت     48) القمح تجم  على البيادر 

   49)الحه المحصتند  ي  سي دتال و والم ا  الاي يجم  الطعام فيه وهن األندر  الاي يدا  فيه الطعام

االنبار، يم تصير إلى مسالح الروم، ومما يلي دجلة.... يم تصتير مسالح الفر  مما يلي الفرات هي  هخرو

إلى مسالح الروم، اال    يتعاور القنم فيتدخل الفتر  بتالد التروم علتى المخالبتة، وربمتا دختل التروم بتالد 

فقتد كتا  اليننتا   ، مااية بالد الشتبالنسبة إلى بمو العربية ـالمناظرـ في  بل اهاه ـالمسالحـ يقو،  الفر 

من التحصينات  ست ننا ب تا باميتات  لقتنا علي تا م متة التدفاع  طاوالروما  يم البيزنطين  قد  قامنا خطن

هاه هتي ـالمنتاظرـ عنتد و براج وخطنط التحصينات  ي وهي تت ن  من قالع ومن بصن   عن الحدود

جب ا بماية ما يلي ا متن تحصتينات  ختر  وباميتات العرب وـالمسالحـ بالنسبة لخطنط دفاع الفر  ووا

 ، ند التروم ف تي الخطتنط األولتى متن خطتنط التدفاعوع  قيمت على الخنادق في اإلمبراطنرية الساسانية

ومعاشت م ممتا  رواتته علتى عمل تم و ما الاين يقنمن  بحراست ا وبالدفاع عن ا، فذن م ال يتقاضن   جًرا  

 ي  حقاق للدولتةمن غالت الفالبين الاين يعفن  من دف  متا علتي م متن استت عننه ب نفس م  و يدف  ل مريز

م الس ن فتي هتاه المناضت  لي ن  من الس ل علي  وينتخه هؤالء من الس ا  المحليين ما نسميه بضرائه

تحتتر  قبائتتل ب تتاه هجتتنم  و وعلتتي م مشتترفن  متتن الفتتر  لتتتنجي  م ولقيتتادت م فتتي  ينتتاء وقتتنع  البعيتتدة

   األنبار لم تنش  إال بعد  يام ـايزيتدورـ وربمتا فتي القتر  األول  ن وير  بعج البابث   11)  الخطنط

للميالد، و ن ا  نشئت في بادئ األمر لخز  المناد في ا وتمنين الحاميات بمتا تحتتاج إليته، يتم تنستعت فتي 

   التستتمية ر وذكتت   11)  العصتتر الساستتاني بتتتى  يتتبحت المدينتتة الثانيتتة فتتي إقلتتيم بابتتل بعتتد طيستتفن 

 ،وستنبا  ي نقتاب بنر هنيه سنباـ ـوهنيته استم لل تتفوهي ـشا من الجملة الفارسية الماكنرة إنما جاءت

، فستمته  فيجمت  بتين كتفتي الرجتل متن م بحلقتة ويستبيه لما غزا العرب كا  ينقته  كتتاف مألنه  قيل له ذلك

ستتبعد    ت تن  القصتة نوال  سمية فارستيةفالتسمية إذ  هي ت الفر  ب اا االسم وسمته العرب ذا األكتا 

شرًبا ت لفه القصاين ، لتفسير هاا اللقه، وهناس  لقاب عديدة، فسرت تفسيرا  سطنريا على هاا النحتن 

من المبالةة والت نيل.وقد نسه إلى ـسابنرـ ـشابنرـ هاا بناء األنبار، ذكر  نته بناهتا فستميت بت ـفيروز 

 رةلته علي تا العنصتر العربتي عنتد ظ تنوكانت متن المتد  التتي ت ارـشابنرـ، وقد ييرها العرب ـاألنب

مـ كانت لته بتروب كثيترة 388-383د به ـسابنر الثالثـ ـااإلسالم، وياكر    ـسابنر بن سابنرـ وير

 كانتت مشتيدة وقتد ي تن  هتاا  قترب التى الصتناب  ي األنبار   11 )م  إياد بن نزار وغيرها من العرب. 

 لثالث .جددت بزمن سابنر او

والتتتي تتعلتتق بالتقستتيمات والتنظيمتتات اإلداريتتة من تتا  المصتتادرلنتتا ستتاقت ا ومتتن بتتين المصتتطلحات التتتي  

 ـ،معنتاه ملتك الملتنس، وكانتت تستمي التنزير ـكسر  شاهنشاهـوكاننا إ  سمنه وذكروه قالنا  ـكسر ـ

ومعنتاه عتالم  ـمنبتا منبتاا ـ م، معناه متقلد االمنر، وكانت تسمي العالم القيم بشرائ  دين ـبزرجفر ماار
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، وكانتت تستمي ـ ال ربتا ـ، وكانتت تستمي قتيم النتارـ زراذشتتـ و ول من رف  عليه من ا االسم العلماء،

ومعنتاه ـالفادوستبا  ـومعناه الترئيس والتاي دونته ـااليب باـوكانت تسمي العظيم من م ـدبيربا ـال اته

، وتستتمي  يتتحاب ـالشتت ري ـستتمي رئتتيس ال تتنروتـ المرزبتتا ـ دافتت  االعتتداء، وتستتمي رئتتيس البلتتد

وتسمي يابه الدينا  المترد ـ شاهريشت ـوتسمي يابه المظالم،ـاالساورةـالحروب وقناد الجين 

ومعناه عالم العلمتاء، و ول متن رفت  عليته ـمنبا منباا  ـوكانت تسمي العالم القيم بشرائ  دين م  ما رعد

، وكانتت تستمي ـدبيربتاـوكانت تستمي ال اتته ،ـال ربا ـار، وكانت تسمي قيم النـزراذشت ـمن ا االسم

، ومعنتتاه دافتت  االعتتداء، وتستتمي ـالفادوستتبا ـ، ومعنتتاه التترئيس، والتتاي دونتته ـااليتتب باـالعظتتيم متتن م 

، وتستمي  يتحاب الحتروب وقتناد الجيتن  ـالشت ري ـ، وتستمي رئتيس ال تنر ـالمرزبا ـ رئيس البلد 

والتتتاي ي منتتا متتتن هتتتاا هتتن رئتتتيس البلتتتد    13) ـشاهريشتتتت ـ ، وتستتتمي يتتتابه المظتتالمـاالستتاورةـ

طالئت  الفتتح العربتي وبقتدوم  ،ضمن السيطرة الفارسية فتي ذلتك النقتت  ح م األنباريالمرزبا  الاي كا  

النتتار  متتن الظلتتم المجنستتي وعبتتادة   تتاإلتتى األنبتتار وقرهتتا لتحريتتر  هل التتتي شتترعت للتتدخنل  اإلستتالم

) بد ت عمليتات التحريتر متن الستنة الثانيتة عشتر متن ال جترة  ،ن ج ة  خر  األينام وطةيا  الروم  مو

الل  المقارنتتة متتا بتتين الستتيطرة الفارستتية علتتى العتتراق وكيتتف كتتا  التعامتتل  ختتتبتتين لنتتا متتن يوهنتتا     14

امتل والفرق فتي تع ،االخر   السيطرة على بساب ممتل ات ومقدرات الشعنبوالفر  م   هل الرافدين 

ادة قتتعتتندة العتتراق إلتتى بضتتيرة األمتتة العربيتتة واإلستتالمية وكيتتف تعامتتل العربتتي اإلستتالمي ل قتتادة الفتتتح

عليه وسلم م   هل العتراق وغيترهم ونحتن نعلتم جيتدا    ال تد  يلى هللا المسلمين ويحابة  رسنل هللا 

نبتار لنجتد هن نشر اإلسالم وتطبيق شرع هللا سبحانه وتعالى في  رجاء المعمنرة ولن ت لمنتا فقتط عتن  األ

ال ثير من النصن  التي تشير إلى  همية األنبار ومدن ا وقراها التابعة ل ا ول تن نحتن بصتدد التقستيمات 

بتار ف تي الم تا  ت التستمية جتاءت األهميتة  فاألنءاإلدارية  ولماذا  عطيت األنبار تلك األهمية وبيثما جا

بتد  هي)االنبتارومتن الحنطتة والشتعير  لةتاللالمخصتص لختز  االمرتف  عن مستن  مياه الن روالم تا  

يجم  ب ا  نابير الحنطة والشعير والقت والتبن وكانت األكاسره ترزق ايحاب ا من تا  بابل سميت به ألنه 

   بمعنتى يرتفتت  النبتر دويبتتة  يتةر متن القتتراد يلست  فيحتتبط منضت  لستع ا  ي يتترم)   وذكتر      11)  

 .    17) التاجر الاي ينضد فيه متاعه  تشبي ا ل ا ببيتوقيل عن االنبار    16)

من المناطق التابعة لألنبار بسه التقسيمات التي  ورد ت ا  مصادر التاريخ قبل الفتح العربي اإلستالمي و

 ي   لتيس وهتي علتى يتله الفترات رخصص ل ا الطبتري عننانتا كبيترا ستماه خبتو  ليسل ا ه  ي مدينة 

يتنم الستبت لتثالأ  ) رضي هللا عنه  خالدا    ااد ويالح  هلوهي من قر  السن   18)  على ضفة الن ر

 لتيس المنضت  التاي كانتت فيته الناقعتة بتين و  19)ه ستنة اينتتي عشترة علتى  لتف دينتار مضت من رج

قيتل منقت  و    61)  المستلمين والفتر  فتي  ول  رض العتراق متن نابيتة الباديتة وهتي متن قتر  األنبتار

عانات بالنن  على لفظ جم  عانة وكانت عانتة وهيتت مضتافتين إلتى     61 )   قليم الساب مدينة اليس األ

طساسي  األنبار فلما بفر  ننشروا  الخندق من هيت بتى ي تي كاظمة مما يلي البصرة وينفا إلتى البحتر 

وجعل المناظر لعيث العرب في  طرا  السناد وما يليه خربت عانات وهيت بالك السبه عانات منضت  

وكانتتت عانتتة وهيتتت مضتتافتين إلتتى طساستتي  االنبتتار، فلمتتا بفتتر  نتتن شتتروا    61)  عتتراقمتتن  ريتتا  ال

الخندق من هيت بتى ي تي كاظمة مما بلى البصرة، وينفتا إلتى البحتر، وجعتل المنتاظر لعيتث العترب فتي 

    63)  طرا  السناد 

فستميت ب ستمائ م وهتم بثالية إخنة من قنم عاد خرجنا هرابا فنزلنا تلك المنتاطق  قر  عانات سميت ما 

وعانتات مضتافة  لن  وسالن  وناوو  فلما نظرت العرب إلي ا قالت ك ن ا عانات  ي قط  متن الظبتاء 

ويمتر ن تر الفترات بمتد  النستة    64 ) ملك  ننشتروا  الفر   يامزمن منا األنبار    63)  إلى طسنج 
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   66) الرابت قلتيم الفترات ضتمن االوردت مدينتة عانته وستط    61) والناؤوسة وهيت يم الرب واالنبتار

   طنائف من األعراب يةيرو  على متا قترب متن الستناد إلتى  نااس  ملك  ننشروا تنالت األخبارالى و

بلد مش نر بتين الَرقتة وهيتت وتعتد فتي  عمتال الجزيترة  مد  األنبار ل امتداد قيل عن ا هيو   67) ية الباد

إلتى طستنج مضتافة عانات وظلت    68) وب ا قلعة بصينةوهي مشرفة على الفرات قرب بديثة الننرة 

   معاويتة ويستتدل متن ذلتك     69) وجعل ا من  عمال الجزيترةبن  بي سفيا   خالفة معاويةبتى األنبار

قريبة من العايمة األمنيتة الجديتدة بستبه تمتع تا بتالمنق  الجةرافتي وكثترة بن  بي سفيا   راد    ت ن  

وهتاا مايشتر التى    هيتت وعانتات الفترات  ، مناردها األقتصادية نتيجة ووقنع ا على ضفة ن ر الفرات

وألهميتة هيتت  ،الفتراتن ر  لنقع ا علىوالية األنبار ضمن في التقسيمات االدارية تعامل كمنطقة وابدة 

ستيل انته ختيم تتن كمتا ذكتر النامن   د  )وهيتت  و    71 ) لنامنسيل ملحق خا  بمدينتة هيتت  خصص 

وهتاا مايشتر التى ا     71 ) قبتل االستالم    د )قبل المتيالد مقابتل مستتنطنة 881عام كنلتي ايننرتا في 

 .   71  )النامنسيل يقنل الربالة ضمن والية األنبار و هيت منغلة في القدم  ومن بيث الحدود

ا  هيت وعانات ايام الفر  داخلة بد السناد وتعد من طسنج االنبار التى ا  بلت  انتن شتروا  ا  طائفتة  

األوديتتة ضتتمن التقستتيمات اإلداريتتة ف تتاه بتتتى جتتاء ذكر   74) وكتتالك مدينتتة عانتته   73 )متتن االعتتراب 

    بيتتدناوقعتتت  ويتتتبن لنتتا متتن ختتالل النصتتن  التتتي  71)هيتتت ضتتمن إشتتارة إلتتى وادي بتتنرا   ذكتتر 

 مياه بدال من ن ر الفترات وهتيالاألودية ل ا اهتمام لد   هل األنبار وجاء األهمية قد ت ن  البديل لمصدر 

 تقت  يتندوداء قريتة و   76)  هيتتضتمن ذكر ادي بتنرا اريتة ف تاه إشتارة إلتى وضمن التقستيمات اإلد

 وذكتر    الخليفتة الراشتدي ،   77لتمتر ) فتح ا خالد بن النليتد ) رضتي هللا عنته   بعتد فراغته متن عتين ا

   79 )لننرة وهي قرية قريبة من االنبتاراوذكرت   78) مر علي ا  )رضي هللا عنه  علي بن  بي طاله 

بلتدة علتى الفترات، وهتي بديثتة  االختر  هتي الحديثتةوهتي    81األنبتار  )متد   حديثة ضمنمدينة ال ي 

قريتة و   81) كبيترة علتى الفترات عنتد الفلنجتة هتي قريتة ممتا دو   81)الننرة على فراسخ من االنبار، 

) نقيتاي وقيتل عن تا     84 )يعلى    نقيا هي متن قتر  األنبتار وهاا ماذكره ابن ابي 83)نحن األنبارنقيا 

بقة قرية بين األنبار وهيت وهناس جم  جايمة األبر   يحابه يشاورهم في  مر الزبتاء قيل هي و    81

الفتح التميمتي النستاب كانتت منتازل إيتاد بتن نتزار بعتين  بتام  بتن قتال   86 )ر بتن ستعد ف شار عليه قصي

نتتزل ذلتتك المتتاء فنستته إليتته  قتتال وعتتين  بتتام ليستتت بعتتين متتاء وإنمتتا هتتن واد وراء األنبتتار علتتى طريتتق و

 بتام  يم  الشمس في عينت...     فما نجدت بالماء بتى ر يت ا : الفرات إلى الشام وقيل في قنل  بي ننا 

ملتك  ننشتروا   عنتدما وهتاا متا يؤكتد لنتا    88) هيتت مضتانة إلتى طستنج األنبتار ما و   87) . تةنر..

بلةه    طنائف من األعراب يةيرو  على ما قرب من السناد إلى البادية ف مر بتجديد سنر مدينة تعتر  

ية و مر بحفر خنتدق متن هيتت بالنسر كا  سابنر ذو األكتا  بناها وجعل ا مسلحة تحفظ ما قرب من الباد

يشق طف الباديتة إلتى كاظمتة ممتا يلتي البصترة وينفتا إلتى البحتر وبنتى عليته المنتاظر والجناستق ونظمته 

بالمسالح لي ن  ذلك مانعا ألهل البادية من السناد فخرجت هيت وعانات بستبه ذلتك الخنتدق متن طستنج 

تستائل ، لمتاذا هتاه الةتارات متن قبتل نقد و   89)  شاه فيروز أل  عانات كانت قر  مضمنمة إلى هيت 

الس ا  على مناطق م يتبن لنا متن ختالل هتاا التنص    المحتتل استتخدم طريقتة التجنيت  فتي ستبيل العبتث 

واللجنء الى العنف بتى يستخدم القنة في قم  النا  والقضتاء علتى  ي رد فعتل مةتاير لسياستة المحتتل ، 

ت االبتتتالل الفارستتي متتن برمتتا   بنتتاء األرض وستت ان ا ومتتن ختتالل هتتاا التتنص يظ تتر لنتتا جليتتا تطلعتتا

األيتتلين متتن االستتتفادة متتن مياهيتته والزراعتتة متتن جانتته والجانتته الثتتاني تعامتتل الفتتر  متت  غيتتر ملتتت م 

بالتضييق والحرما  من خالل استةالل  راضي م ومياه م ، ويتبن لنا من خالل التقستيمات اإلداريتة التتي 

والتاريخيتة تبتدو فتي نظام تا اعتمتدت علتى غترار التقستيمات التتي اعتمتدها  وردت ا المصادر الجةرافيتة 
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تتنج بابتتل،  المحتتتل ضتتمن الستتيطرة الفارستتية ونجتتد )كتتنرة  ستتتا  ب قبتتاذ األعلتتى وهتتي ستتتة طساستتي  طسب

تنج عتين التمتر   تنج الن ترين ، طسب طسبنج خطرنية، طسبنج الفلبنجة العليا ، طسبنج الفلبنجة الستفلى، طسب

وكمتتا نشتتاهد الي تتند بمتتا   ينمالعازلتته ومتتا  شتتبه األمتتس بتتالستتتةرب متتن  نشتتاء هتتاه الجتتدرا  ال نو   91)

لتقطي   ويال القتد  الشتريف وجتدار الجتنال   جدرا  عازله يقنمن  بتطبيق سياسة فارسية قديمة من 

  هتم يقيمتنأل  ولحتد ام  1113وغيرها وكالك ما قامتت بته قتنات االبتتالل االمري تي للعتراق منتا عتام 

الجتتدرا  ال نن ريتيتتة العازلتته فتتي العايتتمة بةتتداد وكتتالك المحافظتتات العراقيتتة بتتدا متتن البصتترة وانت تتاء 

العراقتتي ب تتل علتتى متتا يبتتدو هتتاه السياستتة ل تتا ابعتتاد خطيتترة علتتى النستتي  االجتمتتاعي ،اء الحتتدب بالمنيتتل

االقتصتادي جتيم النمتن اضتافة التى تحاطيافه وتشي الته االجتماعية التتي تتماستك وقتت األزمتات والشتدة  

التتي تعطتل النمتن االقتصتادي واالستتقرار   بفر الخنادقيبد  ب ا العزل عن طريق الجدرا   و ل ل منطقة

للستت ا  بتتتى ي تتن  االنستتا  العراقتتي فتتي دوامتتة العتتيش البستتيط التتاي يعتمتتد علتتى طتتاب  البتتدواه والتنقتتل 

س منرأ بضاري تستفيد منه األمتم األختر  والتربال دو  استفرار لبناء تجمعات س انية قادرة على تر

نصه كبير على مر التاريخ هاا المد الزابف لتحجتيم دورهتا الحضتاري الستيما  األنبار اياب مناطق و

ضتتعف والتتتردي انبثتتاق الختتط وال تابتتة متتن ارضتت ا لت تتن  يتتاببة  ول ختتط وكتابتتة فتتي فتتترة متتن ال

بمنتتاطق  مرتبطتتة جةرافيتتا وستت انيا واقتصتتادا هتتاة المتتد األوضتتاع  الستتالفة التتاكر علتتى التترغم متتن    و

بتنازي  األنبتار منضت  هختر    قيتل و.العراق بسبه االمتداد الجفرافي والقبلي والعقدي فتي نفتس النقتت 

وقيتل    91)  ... قال  بمد بن يحيى ابن جابر فتح عبد هللا بتنازي  األنبتار وب تا قتنم متن مناليته إلتى ا  

لفاء والطاء الم ملة قريتة إلتى جانته األنبتار علتى شتاطىء الفترات بين تا بيت فارط باهناس منض  يدعى 

إستا  الب قباذ األعلى بالسناد  يضا بالجانه الةربتي ومتن  وقسم الفر      91)األنبار نحن فرسخ  وبين 

اإلستتا  العتال كتنرة فتي غربتي بةتداد متن الستناد عليا والفلتنج الستفلى وعتين التمتر طساسيجه الفلنجة ال

مل على  ربعة طساسي  وهي األنبار وبادوريا وقطربل ومس ن قال العست ري اإلستتا  مثتل الرستتاق تشت

 (93  . 

وستنق الخنتاقس  رض    94) ومن المناض  األخر  منضت  يتاُمنُر هختره راء وهتي متن قتر  األنبتار 

ت على يتد وهي من المناطق التي تحرر   91) للعرب في طر  العراق قرب األنبار وفي ا سنق للعرب

 .  96)  القائد المثنى بن باريه الشيباني في العصرالراشدي 

قريتة قريبتة متن وهتي نةيا بال سر يم الس ن  يم ياء و لف كتنرة متن  عمتال كست ر بتين واستط والبصترة 

متن عتين التمتر ووجتدوا فتي كنيستة   رضتي هللا عنته)في مسير خالد بن النليد كانت نقيا و   97) األنبار 

علمن  ال تابة في قرية من قر  عين التمر يقال ل ا النقيرة وكا  فتي م بمترا  متنلى عثمتا  بتن يبيانا يت

ن تر رفيتل بضتم  ولته وفتتح يانيته بلفتظ التصتةير ن تر ومن مصادر الخير    98)   رضي هللا عنه )عفا 

جستر يصه في دجلة بةداد م خاه من ن ر عيسى وهن الاي عليه قنطرة الشتنس ويصته فتي دجلتة عنتد ال

منستتنب إلتتى الرفيتتل واستتمه معتتاذر بتتن خشتتيش بتتن  برويتتز بتتن خشتتين بتتن خستتروا  وإنمتتا ستتمي معتتاذر 

ليجدد إسالمه وكا  قد  سلم على يتد ستعد بتن  رضي هللا عنه )بالرفيل ألنه لما قدم على عمر بن الخطاب 

ار لته  بي وقا  ودخل على عمر وعليه ينب ديبتاج يستحه علتى األرض فقتال عمتر متن ذا الرفيتل فصت

اسما علما وهن جد النزير رئيس الرؤساء وجد  بي جعفر محمد بن  بمد بن محمد بن عمرا  بن الحستن 

   173ومنلتده فتي شت ر ربيت  األول ستنة  461بن عبيد بن خالد بن الرفيل وكتا  كثيتر الستماع متات ستنة 

   99)     يحفتر ل تم ن ترا دهاقين تا  ن ر سعد من ننابي األنبار لما فتح سعد بن  بي وقا  األنبار س له

.   
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لمتن  وهنا البد متن اإلشتارة إلتى إ  االنبتار كانتت خاضتعة لتقستيمات اإلداريتة بسته السياستة العست رية 

في بداية األمر ومن يتم عنتدما ي تن  استتقرار المحتتل يف تر فتي كيفيتة الستيطرة االقتصتادية يسيطر علي ا 

والجةرافتي لتحديتد  سته مايقتضته النضت  االقتصتاديعلى المنتاطق المحتلتة لتالك نجتد منتاطق االنبتار ب

وهتي  شارات التي  وردها المصادر التي وقعت بين يدي البابث ناكر من تاوهاه بعج اإل،مناطق االنبار

 .  111)   .سناد االنبارضمن 

صطلحات في مجال التقسيمات االدارية التي ستاقت ا لنتا المصتادر مصتطلح   ستتا  وطستنج مومن بين ال

اها في بداية األمر كانتت متن بصتة وقسم من قراألنبار    لمناطق االدارية ال بيرة ومما يؤكد ذلك وهي ا

طستتنج وجعتتل ل تتا  ربعتتة طساستتي  وهتتي  ستتتا  األعلى،االستتتا  العتتالي ومقستتم التتى  ربعتتة طسساستتي  

نل جتناد ويقت   111)   والفلنجتتا  العليتا والستفلى طستنج عتين التمتر)األنبار وكا  من ا هيت وعانتات 

وتقابتل هتاه ـالمستالحـ وشتج  الساستانين  علي تعليقا على بعج المصطلحات ما بين العربية والفارسية 

متتاهه ـنستتطنرـ متت   ن تتم كتتاننا مجنًستتا، ولتتم ي ننتتنا نصتتار . شتتجعنهب ألنتته متتاهه يعتتارض متتاهه 

ختتل فتتي هتتاا التتروم، فانتشتتر فتتي العتتراق وفتتي إيتترا  وفتتي ستتائر األرضتتين الخاضتتعة للح تتم الساستتاني ود

الماهه  كثر النصار  العرب في العراق. ومن يدري، فلعل م  س منا من طتر  خفتي فتي تنستي  الشتقة 

م ميتدانًا اكانتت باديتة الشت بين هاا الماهه وماهه التروم، وإللقتاء العتداوة بتين هتؤالء النصتار  والتروم.

 ر قبيلتة  ختر . ولتم ي تن ذلتك لتي م للقبائل، تتصارع فيه كيف تشاء، تبرز فيه قبيلة يم ينطفا اسم ا، لتظ

ما دام ذلك الصراع في مناض  بعيدة عن بدودها، فذذا بل  الحد، اضطرت تلك الدول إلتى  الدول ال بر 

 .   111)  النقن  بحزم ويرامة  مامه، إذا كانت تملك الحزم

 

 

 

  الراب  :  المبحث

ا وكيف كتا  تعامتل قتادة اإلستالم وردة الفعتل يت لم عن فتح األنبار ودخنل االسالم الى  هل  المحنروهاا 

غربي ال نفتة بقرب تا بلتدة قريبتة متن األنبتارب ن تا عتين التمتر وذكتر يتاقنت من قبل ست ا  األنبتار ومتدن ا 

منض  يقال له شفايا من ما يجلته القسته والتمتر إلتى ستائر التبالد وهتن ب تا كثيتر جتدا وهتي علتى طتر  

فتي ستنة  ) رضتي هللا عنته  في  يام  بي ب ر على يد خالتد بتن النليتد  البرية وهي قديمة افتتح ا المسلمن 

لل جرة وكا  فتح ا عننة فسبى نساءها وقتل رجال ا فمن ذلك السبي والدة محمد بن ستيرين وستيرين  11

وب تا ينمئتا    113) بعتين التمتر  ) رضتي هللا عنته  استم  مته وبمترا  بتن  بتا  متنلى عثمتا  بتن عفتا  

عنته  رضتي هللا )من العجم عظيم ومن النمر وتةله وإياد ومن إلي م، فلمتا ستمعنا بخالتد م را  في جم  

 ،جنتده وقتال لمجنبتيته رضتي هللا عنته )خالتد  ءإ  العرب  علم بقتال العرب فصتيروا إلتي م، وعبتى ،قالنا

اكفننتتا متتا عنتتدكم فتتذني بامتتل، ووكتتل بنفستته بتتنامي، يتتم بمتتل علتتى يتتفن  تلتتك األختتالط متتن العتترب 

ا جاء الخبتر م ترا  هترب فتي فا ن زمنا من غير قتال، واتبع م المسلمن  ف كثروا في م القتل واألسر، ولمب

عنتته فتتي   رضتتي هللا)جنتتده وتركتتنا الحصتتن، ف تتتاه فتتالل العتترب المن تتزمين واعتصتتمنا بتته، و قبتتل خالتتد 

لحصتتن  جمعتتين النتتا ، فنتتزل عليتته، فستت لنه األمتتا  فتت بى إال علتتى ب متته، فنزلتتنا، فضتترب  عنتتاق  هتتل ا

واست يل من بن  بصنه وغنم ما فيه، ووجتد فتي بيعتت م  ربعتين غالمتاً يتعلمتن  اإلنجيتل، علتي م بتاب 

رهن فقسم م على  هل البالء فمن  ولئك الةلما   بن زيتاد متنلى  ،ما  نتم؟ قالنا ،مةلق، ف سره عن م وقال

د محمد بتن ستيرين و بتن عمترة جتيقيف وبمرا  منلى عثما  ونصير  بن منسى بن نصير وسيرين والد 

قتال يبرب  هل العراق  ) رضي هللا عنه  وش د م  خالد   114)وغيرهم عبد هللا بن عبد األعلى الشاعر
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رضتي )وذكتر    عمتر بتن الخطتاب    111)كا  شريفا في الجاهلية واإلستالم بن دريد اسم األقرع بن و

امال و مره بمسابة سقي الفرات فمسح  ف ا   ول ا بعث  يعلبة بن عمرو بن عامر إلى العراق ع  هللا عنه

 ) ... ولمتا فترم خالتد متن  116) كنرة فيروز وهي طستنج االنبتار وكتا   ول الستناد شتربا متن الفترات

عتين التمتر وب تا ينمئتا م ترا  ا يداقكا  األنبار واستح مت له استخلف على األنبار الزبرقا  بن بدر و

العجم وعقه بن  بي عقة في جم  عظيم من العرب متن النمتر وتةلته  بن ب رام جنبين في جم  عظيم من

وإياد ومن الف م فلما سمعنا بخالد قال عقة لم را  إ  العرب  علم بقتال العرب فدعنا وخالدا قال يتدقت 

وهتم وإ  ابتجتتم  لعمري ألنتم  علم بقتال العرب وإن م لمثلنا في قتال العجم فخدعه واتقى به وقتال دون تم

ا  عناكم فلما مضتى نحتن خالتد قالتت لته األعتاجم متا بملتك علتى    تقتنل هتاا القتنل ل تاا ال لته فقتال إلين

دعنني فذني لم  رد إال ما هن خير ل م وشر ل م إنه قد جاءكم من قتل ملتنك م وفتل بتدكم فاتقيتته ب تم فتذ  

تل م ونحتن  قنيتاء وهتم كانت ل م على خالتد ف تي ل تم وإ  كانتت األختر  لتم تبلةتنا متن م بتتى ي نتنا فنقتا

متاال نستتةربه متن غتدر الفتر  علتى متر التتاريخ  هتاا و   117)  مضعفن  فتاعترفنا لته بفضتل التر ي  

ان زمتتنا بقتتدوم جتتيش متتا عا  ومتتن ختتالل هتتاا التتنص يتبتتين لنتتا    الفتتر  محتلتتين لمنتتاطق األنبتتار وستتر

     خالتد بتن النليتد بقيتادة لفتتح األنبار اات العيتن والتتي تستمى بتمعركتة الحاستمة لن تطرقنتا التى الواإلسالم 

خرج من الحيرة وعلى مقدمته األقرع بن بابس فلما نزل األقرع المنتزل التاي عند ما  ) رضي هللا عنه  

يسلمه إلى األنبار فانت نا ركبانا إلى األنبار وقد تحصن  هل األنبار وخندقنا علي م و شترفنا متن بصتن م 

عجمي ينمئا فتصتايح عترب األنبتار ينمئتا متن الستنر وقتالنا يتبح األنبتار األوعلى تلك الجنند شيرزاذ 

شر جمل يحمل جميلة وجمل تربه عنذ فقال شيرزاذ ما يقنلن  ففسر له فقتال  متا هتؤالء فقتد قضتنا علتى 

 ) رضتي هللا عنته   نفس م وذلك    القنم إذا قضنا على  نفس م قضاء كاد يلتزم م وهللا لتئن لتم ي تن خالتد 

علتى المقدمتة ف طتا  بالخنتدق و نشته القتتال  ) رضي هللا عنه  أليالحنه فبيناهم كالك قدم خالد  مجتازا

وكا  قليل الصتبر عنته إذا رهه  و ستم  بته وتقتدم إلتى رماتته ف ويتاهم وقتال إنتي  ر   قنامتا ال علتم ل تم 

ين ينمئا فسميت تلتك بالحرب فارمنا عينن م وال تنخنا غيرها فرمنا رشقا وابدا يم تابعنا ففقىء  لف ع

النقعة ذات العين  وتصايح القنم ذهبت عين   هل األنبار فقال شيرزاذ ما يقنلن  ففسر له فقال هبتاذ هبتاذ 

ا فراسل خالدا في الصلح على  مر لم يرضته خالتد فترد رستله و تتى خالتد  ضتيق م تا  فتي الخنتدق برذايت

والرذايتا جستنرهم فتاجتم  المستلمن  والمشتركن   فنحرها يم رمى ب ا فيه ف فعمه يم اقتحم الخنتدق ألبل ا

في الخندق و رز القنم إلى بصن م وراسل شيرزاذ خالدا في الصلح على ما  راد فقبل منه على    يخليته 

ويلحقه بم منه في جريدة خيل ليس مع م من المتتاع واألمتنال شتيء فخترج شتيرزاذ فلمتا قتدم علتى ب متن 

ني كنت في قنم ليست ل م عقتنل و يتل م متن العترب فستمعت م مقتدم م جاذويه ف خبره الخبر المه فقال إ

علينا يقضن  على  نفس م وقلما قضى قنم على  نفس م قضاء إال وجه علي م يم قاتل م الجند ففقتؤوا فتي م 

ومتن ختالل هتاا التنص يتبتين لنتا    التقستيمات اإلداريتة ل تا دور    118) .وفي  هتل األرض  لتف عتين 

ه العس ري والتعبني ومن ي ن  له تنظيم اداري بتمتا ت تن  المعركتة العست رية يتعبة واضح في الجان

جدا على الطرفين وهاا ما نجده في معركة األنبار الحاسمة وهي ذات العين  وكيتف فقتا في تا  لتف عتين 

 العست رية شتملت تنظيمتا اداريتا للمعركتة والتخطتيط ) رضتي هللا عنته  لالك كانت خطة خالتد بتن النليتد 

التنص التاي  ورده لنتا الحميتري )...    ستياق وفتي صالح المستلمين فتي مناضت  األنبتار لحسم المعركة ل

، بعث عثما  بن األبنف، فمسح السناد فنجده ستة وياليتين  لتف  لتف  رضي هللا عنه )عمر بن الخطاب

 لتف  لتف  جريه، يعني منض  الةلة فيته، و متا علتى ت ستير التاراع فمائتتا  لتف  لتف وخمستة وعشترو 

جريتته، فنضتت  من تتا بتتالتخمين هكامتتاً وهجامتتاً وستتباخاً وطرقتتاً ومجتتاري  ن تتار ومناضتت  المتتد  والقتتر  

الثالأ، ويبقى بعد ذلك مائة  لف  لف وخمسة وسبعن   لف  لف جريه، وكتا  قيمتة متا يلتزم كتل جريته 
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 هتل الامتة بلت  متن  من الخراج على التخمين درهمين، وذلك  قل من العشر، وإذا  ضيف ذلك إلتى ختراج

نعتبتتر ذلتتك قمتتة فتتي التنظيمتتات اإلداريتتة و   119)  التتنرق مائتتة  لتتف  لتتف وخمستتين  لتتف  لتتف درهتتم  

والماليتتة للستتيطرة علتتى منتتاطق األنبتتار ضتتمن القتتنانين الجديتتدة التتتي يتتراد ب تتا تطبيتتق شتترع هللا ستتبحانه 

 .وتعالى على المسلمين الجدد على  رض األنبار

بمتا فتتح هللا علتى المستلمين   ) رضتي هللا عنته  عمتر الخليفتة إلتى  ) رضي هللا عنته   كته سعد وما     

 يضتا  ) رضتي هللا عنته     قف وال تطلبنا غير ذلك ف تته إليته ستعد   ) رضي هللا عنه  ف ته إليه عمر

انتك وال    قتف م   ) رضي هللا عنته  عمرالخليفة إنما هي سرية  دركناها واألرض بين  يدينا ف ته إليه 

) رضتي تتبع م واتخا للمسلمين دار هجرة ومنزل ج اد وال تجعل بيني وبتين المستلمين بحترا فنتزل ستعد 

إلتى   ) رضتي هللا عنته  بالنا  األنبار فاجتنوها و يتابت م ب تا الحمتى فلتم تتنافق م ف تته ستعد هللا عنه  

 نته ال تصتلح العترب إال   عنته   ) رضتي هللايخبره بتالك ف تته إلتى ستعد ) رضي هللا عنه  عمر الخليفة 

    111) بيث يصلح البعير والشاة في منابت العشه فانظر فالة في جنه البحر للمسلمين ب ا منتزال ...  

) رضتي هللا كته إلى سعد بن  بي وقتا  ) رضي هللا عنه  عمر بن الخطاب الخليفة    الى شارة ا هوها

و   ال يجعل بينه وبين م بحتًرا . فت تى األنبتار و راد    يتختاها ي مره    يتخا للمسلمين دار هجرة    عنه  

منزاًل . ف ثر على النا  الاباب فتحتنل إلتى منضت  هختر فلتم يصتلح فتحتنل إلتى ال نفتة فاختط تا و قطت  

كتتل هتتاه    111)  النتتا  المنتتازل و نتتزل القبائتتل منتتازل م وبنتتى مستتجدها وذلتتك فتتي ستتنة ستتب  عشتترة .

في تتا كلمتتة الحتتق األرض التتتي وضتتعنا  ي ير التتى اهتمتتام المستتلمين بالم تتا  صتتن  تشتتالتتدالالت والن

محن الظالم والعبندية واالستتبداد متن قبتل الفتر  علتى  رض رفعتنا رايتة اإلستالم يل ي واإلسالم والننر

خيتر القترو  فتي اإلستالم  ال وهتن القتر  األول متن رجتال ل ن خيتر دليتل علتى عمتارة األرض  ا علياً  في

مقنماته وخاية في المد  الناقعتة علتى ضتفا  برنا الى الجانه االقتصادي ما اذا ما نظ وإذا  ،ال جري 

من قبتل الست ا  إلقامتة صتالحة للزراعتة ل تي يتتم االستتقرارالمتاء واألرض الوالتي تتمت  ب ا من االن ار 

قرار الست اني فتي مستاعدت م لتستت الفر  وغيرهمقبل ن طن م وميعشت م الحضرية وهاا مالم نجده مامن

بل تعمدوا على اعاقة هاا النشاط في سبيل هروب الس ا  الى البادية واالعتمتاد علتى مصتدر متتاذب فتي 

وهن الرعي في مناطق البادية وت ن   رض الستناد خاليتة متن الست ا  العترب  الحياة وعدم االستقرار  ال

العتتراق وإال لمتتاذا ت تتن  األنبتتار  لتتى المنتتاطق الم متتة متتنستتتعانه بجنتتندهم فتتي الستتيطرة عاأليتتليين واال

   دهتاقين األنبتار ست لنا  القائتد  ) وهتاه اشتارة واضتحة ، مسلحة لألعاجم وم ا  ترزق الفر  جنتندهم 

باشتر  ن فلم يلبتي ملتك الفتر  طلتب م ول تل م  ر ن حفرقبله لس لنا عظيم الفر   كما  سعد بن  بي وقا 

إلى جبتل لتم يم تن م شتقه فتركتنه فلمتا ولتي الحجتاج العتراق فجم  الرجال لالك فحفروا بتى انت نا  سعد 

جم  الفعلة من كل نابية وقال لقنامته انظتروا إلتى قيمتة متا ي كتل رجتل متن الحفتارين فتي اليتنم فتذ  كتا  

وزنه مثل ما يقل  فال تمتنعنا من الحفر و نفقنا عليه بتى استتمنه فنسته ذلتك الجبتل إلتى الحجتاج ونسته 

)وكانتت هختر مستالح الفتر  ممتا يلتي الفترات االنبتار، يتم تصتير    111) بي وقا  الن ر إلى سعد بن  

إلى مسالح الروم، ومما يلي دجلة.... يم تصير إلى مسالح الروم، اال    يتعاور القنم، فيدخل الفتر  بتالد 

   113) الروم على المخالبة، وربما دخل الروم بالد الفتر . وكتل االستم الناقت  علتى كتل ملتك للفتر   

االهتمتتام التتنافر فتتي جعتتل نمتتنذج استتالمي  ل تتاار البتتد ي تتن  بتتوربمتتا كنن تتا  ختتر مستتالح الفتتر  فتتي االن

نتطرق الى الخط وال تابتة يقتتر   عندماو   114) األوهي األنبار  ي واجتماعي في بقعة العراقواقتصاد

متن عمترو بتن عتدي عمترت الحيترة فتي ز وبعتدهاخمستمائة ستنة وخمستين  ستنةاألنبار ارةعمب هاا العمل

استمه مرامتر بتن رجتل متن  هتل االنبارهتن      ول من ختط قنل ويم ننا ال   111) باتخاذه إياها مس نا  

   116) بتالد العترب فتي  تيتم تعلمتت قتريش منته وانتشتر مرة ومن األنبار انتشترت ال تابتة فتي النتا  
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لمتا اطتئن خالتد ) رضتي هللا عنته و   117ال تابة  خاوها من  هل الحيرة ، و هل الحيرة من  هل األنبار )

وظ تتروا رههتتم ي تبتتن  بالعربيتتة ويتعلمنن تتا فستت ل م متتا  نتتتم؟   باألنبتتار والمستتلمن  ، و متتن  هتتل االنبتتار 

فقالنا قنم من العرب نزلنا إلى قنم من العرب قبلنا ف انت  وائل م نزلنها  يام يختنصر بتين  بتاح العترب 

   118)  الخط من إياد و نشدوه قنل الشاعرم ال تاب فقالنا تعلمنا يم لم تزل عن ا فقال ممن تعلمت

       .                    قنمي إياد لن  ن م  مم ...  و لن  قامنا فت زل النعم

 قنم ل م بابة العراق إذا ... ساروا جميعا والخط والقلم  ... 

يتة ت تي تا تجتار متدائن كستر  وتجتار الستناد قتالنا للمثنتى  ال نتدلك علتى قرو هتل الحيترة  قيل   و        

ويجتم  ب ا في كل سنة من  منال النا  مثل خراج العراق وهاه  يام سنق م التي يجتمعن  في ا فا   نتت 

قدرت على    تعبر إلتي م وهتم ال يشتعرو   يتبت ب تا متاال ي تن  فيته عتز للمستلمين وقتنة علتى عتدوهم 

ل تم ف يتف لتي ب تا فقتالنا لته إ   ردت تا فختا طريتق البتر بتتى  وبين ا وبين متدائن كستر  عامتة يتنم فقتال

تنت ي إلى األنبار يم ت خا رؤو  الدهاقين فيبعثن  معك األدالء فتسير ستناد ليلتة متن األنبتار بتتى تت تي م 

ضتحى قتال فختترج متن النخيلتتة ومعته  دالء  هتل الحيتترة بتتى دختتل األنبتار فنتزل بصتتابب ا فتحصتن منتته 

ف رسل إليه إني  خا  ف رسل إليه انتزل فذنتك همتن علتى دمتك وقريتتك  ؟ ك من النزولف رسل إليه ما يمنع

وترج  سالما إلى بصنك فتنيق عليه يم نزل فقال إنتي  ريتد    تبعتث معتي دلتيال يتدلني علتى بةتداد فتذني 

ي متن  ريد     عبر من ا إلى المدائن قال  نا  جيء معك قال المثنى ال  ريد    تجيء معي ول ن ابعث معت

يعر  الطريق ففعل و مر ل م بعلف وطعام وزاد وبعث مع تم دلتيال ف قبتل بتتى إذا بلت  المنصتف قتال لته 

المثنى كم بيننتا وبتين هتاه القريتة قتال  ربعتة فراستخ  و خمستة وقتد بقتي عليتك ليتل فقتال أليتحابه انزلتنا 

فصتبح م فتي  ستناق م فنضت  فاقضمنا واطعمنا وابعثنا الطالئ  فال يلقن   بتدا إال ببستنه يتم ستار ب تم 

في م السيف فقتل و خا األمنال وقال أليحابه ال ت خاوا إال التاهه والفضتة ومتن المتتاع متا يقتدر الرجتل 

 .   119)    من م على بمله على دابته وهرب النا  وتركنا  متعت م و منال م

زل التتي عمترت علتى ستالف األنبتار متن المنتاذكتر    و ،عتين التمتر رضي هللا عنته )ح خالد و بعدها فت 

وكا   هل األنبار عربًا، ي تبن  بالعربية ويتعلمنن تا، وكتا  علتي م بينمتا بلة تا ـخالتدـ    111) األزما 

ـشيرزاذـ يابه ـساباطـ. ولما وجتد الفتر     متن غيتر المم تن ل تم النقتن   متام المستلمين، تركتنا 

يحابه، يم يالح  هل ـُكلناذ ـ، يم قصد خالتد المدينة لخالد، وخرج ـشيرزاذـ في جريدة خيل ليلحق ب 

ـعين التمرـ وب ا ينمئا ـم را  بن ب رام جنبينـ في جم  عظيم من العجتم، وـعقتة  ) رضي هللا عنه  

 ) رضتي هللا عنته  بن  بي عقةـ في جم  عظيم من العرب من النمر وتةله وإياد ومن الفَّ م، ف جم خالد 

     111)  ره وان زم عس رهعه من العرب، ف سعلى عقة ومن م

  ممتن يعرفتن  الختط  وهنتا البتد    نبتين ،  وسئل  هل الحيترة متن  يتن تعلمتتم الختط؟ فقتالنا متن األنبتار

وال تابة البتد ا  ينظفتن هتاه الحرفتة المتطتنرة فتي ذلتك النقتت والتتي تعتبتر متن  هتم و عظتم اإلنجتازات 

ناقتت  التتاي يعشتتن  ونستتتطي     تقتتنل ا   هتتل التاريختتة والحضتترية علتتى يتتعيد االنستتانية فتتي خدمتتة ال

قتتة داألنبتتار  ول متتن بتتد  بالتتتدوين وهتتاا متتا يستتعنا فتتي القتتنل ا  االدارة ت تتن  علتتى مستتتن  عتتالي متتن ال

والرقي الحضري واإلنستاني بتدليل     هتل الجزيترة العربيتة تعلمتنا الختط وال تابتة متن  هتل األنبتار إذ  

ي وايضا اإلجتمتاعي وكتل نتنابي الحيتاة وهتاا متا تؤكتده المصتادر االدارة تنع س على الجانه اإلقتصاد

التاريخيتتة ومتتن ختتالل الشتتعر والختتط وال تابتتة فتتي التقستتيمات وكيفيتتة ادارة النضتت  اإلقتصتتادي  لمنتتاطق 

وياكر    ـبشر بن عبد الملكـ  خن ـ كيدر بن عبد الملكـ ال ندي يابه ـدومة الجنتدلـ التاي ، االنبار

 هل األنبار، وخرج إلى م ة، فتزوج ـالص باء بنت برب بن  ميةـ  ختت ـ بتي ستفيا ـ، تعلم ال تابة من 

وعلبم جماعة من  هل م ة ال تابة، فلالك كثر من ي ته بم ة من قريش، يروو  شتعًرا...   فبشتر بتن عبتد 
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ي ن تته بته الملك، هن الاي نقل ـالجزمـ إلى ـم ةـ. والجزم هن الخط الاي دوب  به القره ،  ي: القلم الا

الينم. ف غنى به  هل م ة عن ال تابة بقلم المسند قلم بميتر الثقيتل، ويتاروا ي تبتن  بتالقلم وبتالحبر، علتى 

نن  به  منال م ويظ ر من ذلك    القلم المسند كا  يقياًل في ال تابة، ول اا وجتد  طريقة الفر  والروم يدوب

بميتر وغيترهم كتاننا  وقيتل إ   هتل ،القلتم الجتزم  هل م ة يعنبة في تدوين  منرهم به، فعدلنا عنه إلى

ننها به بالحبر والقلم علتى الصتحف  ي تبن  بخط م المسند على الصحف، و نه قد كانت عندهم كتابات دوب

م ألننتا نجتد    كتابتات  ، واألدم ومناد ال تابة األخر ، ولم ي نننا ي تفتن  بال تابتة بته علتى األبجتار فقتط

من كته بالعربية من قريش برب بن  مية بن عبد شتمس،  ختاها متن   ولو    111)  ذلك النايلة إلينا 

متن واضتع ا رجتل يقتال لته  ستدرة، وست له ممتن اقتبستت ا ؟ فقتالبالد الحيرة عتن رجتل يقتال لته  ستلم بتن 

ف يل ال تابة فتي العترب متن االنبتار وقتال ال يتثم بتن عتدي  ،مرامر بن مروة، وهن رجل من  هل االنبار

وكتاننا يمنعتن  العامتة متن ،لحميتر كتابتة يستمنن ا المستند، وهتي بترو  متصتلة غيتر منفصتلة  وقد كا 

تعلم تتتا وجميتتت  كتابتتتات النتتتا  تنت تتتي إلتتتى اينتتتى عشتتتر يتتتنفا وهتتتي العربيتتتة، والحميريتتتة، واليننانيتتتة، 

 ، الصتينيةوالفارسية، والرومانية ، والعبرانية، والروميتة، والقبطيتة، والبربريتة، وال نديتة، واالندلستية، و

وممتا يتعلتق بال تابتة      ول متن ختط بتالعربي    113)كثيتر من تا فقتل متن يعتر  شتيئا من تا  يروقد انتد

والصحيح عند  هل العلم  نه مرامر بن مروة من  هتل األنبتار، وقيتل إنته متن بنتي   عليه السالم)إسماعيل  

روا    قريشتتاً ستت لنا متتن  يتتن ل تتم ذكتت  قتتال األيتتمعيو النتتا ابتتة بتتين بانتشتترت ال تو رمتترة، ومتتن األنبتتا

ال تابة فقالنا من الحيرة، وقيل ألهل الحيترة متن  يتن ل تم ال تابتة فقتالنا متن األنبتار ورو     الناقتل ل تاه 

قتد ال تابة من الحيرة إلى الحجاز هن برب بن  مية بن عبد شمس بن عبتد منتا  القرشتي األمتني، وكتا  

ة، وقاال: قيل ألبي سفيا  ابن بترب ممتن  ختا  بتنس هتاه ال تابتة فقتال قدم الحيرة فعاد إلى م ة ب اه ال تاب

  114)من  سلم بن سدرة، وقال س لت  سلم ممن  ختات هتاه ال تابتة فقتال متن واضتع ا مرامتر بتن مترة، 

)   متن األنبتار الختط  نا هتل الحيترة تعلمت هتاا متا يؤكتد   و  111)  ف يل ال تابة في العترب متن األنبتار

باألنبار والمسلمن  و من  هتل األنبتار وظ تروا رههتم ي تبتن    رضي هللا عنه)اطم   خالد  ولما    116

قنم من العرب نزلنا علتى قتنم متن العترب قبلنتا كانتت  وائل تم ، ما  نتم؟ فقالنا بالعربية ويتعلمنن ا فس ل م

 يتن ل تم ال تابتة قال األيمعي سئلت قتريش متن و نزلنها  يام بخت نصر بين  باح العرب فلم نزل عن ا 

من الحيرة، وقيل ألهل الحيرة متن  يتن ل تم ال تابتة قتالنا متن األنبتار، وقيتل لألنبتار متن  يتن تعلمتتم  ،قالنا

الخط األنبار كاننا علتى علتم ودرايتة بتيستنت  من ذلك     هل    117)  ال تابة قالنا تعلمنا الخط من إياد 

تت يير الختط وال تابتة علتى بيتاة النتا  متن بيتث التنظتيم  وال تابة وهم من ين  ذلك ، اذ  البتد    ي تن 

والتدوين في المسائل الحياتية األخر  من سجالت وضرائه وهاا ما يريد    يصتل بته البابتث ال  ذلتك 

ينع س على التقسيمات األدارية وبتى السياسية للمنطقة وبت ير من يح م تلك المناطق وهاا ما يدهم ر ينتا 

 ي كته التاريخ والسير منا القدم .    األنبار تجدها ف

نستنت  من كل متا تقتدم بتا  واليتة األنبتار كانتت ل تا  هميتة تاريخيتة بستبه المنقت  الجةرافتي اضتافة التى 

كنن ا تق  على مقربة من ن ر الفرات هي و غله القر  التابعة ل ا مما جعل ل تا  هميتة اقتصتادية وايضتا 

اة المنتاطق الحينيتة فتي تتاريخ المنطقتة ويتنتين لنتا متن ختالل عس رية بسبه التصارع منتا القتدم علتى هت

النصن  التي وقعت بيد البابث ب   االنبار ل ا عمق في مجتال يتناعة الختط وال تابتة ممتا جعل تا  كثتر 

عرضة لألطما األجنبية والسيطرة الفارسية لفترة طنيلتة متن تاريخ تا العريتق ويتتبن لنتا  يضتا متن ختالل 

والعست رية  بتا  الستيطرة الفارستية بت    هتل األنبتار تت يروا ب تل متا نقلته الفتر  متن  التقسيمات االدارية

بضارت م في مجال االدارة والح م والدليل على ذلك عند الفتح العربي اإلسالمي ل ا وجتدوا مصتطلحات 

ولعتتل الطستتنج والرستتتاق وغيرهتتا فتتي مجتتال التقستتيمات واعتمتتدت بتتتى الفتتتح العربتتي االستتالمي ل تتا .
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نقيتته فتتي األنبتتار ومتتدن ا س شتتف بتمتتا معلمنمتتات جديتتدة قتتد تةيتتر متتن متتا دو  فتتي كتتته التتتاريخ بعتتد الت

 التحقق من تلك المعلمنمات .

   .  118) ) ألهل االنبار ع د وعقد  البالذري عن األنبار و هل ا  و ختم قنلي برواية ساق ا
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