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 عنوان المحاضرة

  تسمية االنبار 
االنبار مدينة عراقية موغلة بالقدم, وانما سميت بهذا االسم تشبيهًا لها ببيت التاجر  

الذي ينضد فيه متاعه, وكانت فيها انابير الطعام وكانت تسمى االهراء الن كسرى كان 
 . (i)يرزق اصحابه منها 

وقال البالذري "انما سميت االنبار, الن اهراء العجم كانت بها, وكان اصحاب  
ويقال ان هذه المدينة سميت باألنبار ألنه كان  (ii)نعمان وصنائعه يعطون ارزاقهم منها" ال

يجمع بها انابير الحنطة والشعير والقت والتبن, وكانت االكاسره ترزق اصحابها منها, فلما 
 . (iii)دخلتها العرب عربتها فقالت االنبار 

ار الن كسرى كان يتخذ فيها وذكر السمعاني قائاًل "وانما سميت هذه البلدة االنب 
 .(iv)انابير الطعام, وهي التي تسميها العرب االهراء, يعني موضع يجمع فيه الطعام"

وقال االزهري "االنبار اهراء الطعام... الن الطعام اذا ُصّب في موضعه انتبر أي  
 .(v)ارتفع"

لسعته أي  وبين ابن السكيت ان "النبر ُدويبه اصغر من القراد, يلسع فيحبط موضع 
 .(vi)يرمَّ والجمع أنبار, وقال ايضًا والنبر الطعام المجموع وبه سمي االنبار"

وقد اطلق العرب على المدينة اسم االنبار بداًل من اسمها الرسمي القديم )فيروز  
ومن هذه  (vii)شابور( ومعناه شابور المنتصر وهو الملك الساساني الذي اعاد بناءها 

 تسميتها باألنبار وذلك لكثرة انابير الطعام فيها .  االقوال يتبين ان سبب
 
 



 االنبار اسم يطلق على ثالثة مواضع 
االول: مدينة على شاطئ الفرات من الجانب الشرقي من نهر الفرات وهي التي نحن 

 بصدد الكتابة عنها. 
 الثاني: قرية من قرى بلخ ينسب اليها ابو الحسن علي بن محمد االنباري. 

الثالث: سكه االنبار بأعلى مرو, ينسب اليها ابو بكر محمد بن الحسن ابن عبدويه 
 االنباري .

 االمكنة التي تنسب الى االنبار 
تنسب الى االنبار قنطرة االنبار وموقعها على الخندق الطاهري كما جاء في كتاب - 

 فيضانات بغداد. 
ببغداد قرب مدينة المنصور كانت وفي بغداد شارع ينسب الى االنبار وهي محلة كانت -

 من جهة االنبار فسميت بذلك .
 وهناك في مقابر قريش محلة تسمى باألنبار اذ ان اهلها كلهم نزحوا من االنبار-
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