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 عنوان المحاضرة 

 

 ي العصر العباسي االنبار ف
 اتخاذ االنبار عاصمة للدولة العربية االسالمية 

عندما انهار كيان الدولة االموية وانهز عرش ملكهم, وآلت الخالفة الى ابو  
العباس السفاح وهو عبداهلل بن محمد بن علي بن عبداهلل بن العباس بن عبدالمطلب, 

ولما نزل ابو  (i)اخذ يفكر بنقل حكمه الى العراق ألنه مهد دعوتهم فنزل الكوفة 
 .(ii)ن وهي بلدة في الكوفة العباس السفاح بالكوفة نزل بحمام اعي

وفي الكوفة بني ابو العباس السفاح قصرًا سماه الهاشمية بالقرب من قصر  
يزيد بن عمر بن هبيرة الذي كان اميرًا للعراق خالل العصر االموي, وكان الناس 
ينسبون هذه المدينة الى ابي هبيرة, فقال ابو العباس السفاح ما ارى ذكر ابن هبيرة 

بينما بعض المصادر تذكر ان  (iii)فرفضها وبنى بحيالها الهاشمية ونزلها يسقط عنها 
ولكن القول المعقول ان السفاح كان ( iv)السفاح كان بالحيرة وتحول منها الى االنبار 

في الكوفة قبل ان ينتقل الى االنبار وكان ال يطمئن الى اهل الكوفة لوالئهم الى 
ه( فصمم ان يترك الكوفة ويتخذ مكانًا االمام علي بن ابي طالب )رضي اهلل عن

غيرها ينزل فيه فسار هو واصحابه على ضفة نهر الفرات يتفحصون االمكنة التي 
يمرون عليها فحصًا دقيقًا من حيث التربة والهواء فلما انتهوا الى االنبار استطاب 
الكل لهذا الموضع ورضي به ابو العباس السفاح, فأشترى هذه االراضي من 

وبنى بها مدينة عظيمة لنفسه وحاشيته وقسمها  خططًا بين اصحابه  (v)ها اصحاب
وبنى في وسطها قصرًا عاليًا منفيًا فسكنه واقام بها طوال مدة خالفته وسماها 

 .(vi)ه 431الهاشمية وذلك في سنة 



اختلفت المصادر في السنة التي انتقل فيها ابو العباس السفاح الى االنبار  
والراجح هو سنة  (viii)ه 431, وقسم يذكر سنة (vii)ه 431في سنة فمنهم من يذكر 

ه, الن ابو العباس السفاح كان في الكوفة وبنى فيها قصرًا ثم في حمام اعين 431
 ثم في الحيرة ثم انتقل الى االنبار .

وفي عهد ابي العباس السفاح استعادت االنبار نضارتها وتجددت اسواقها  
العباس حتى صارت من اكبر المدن األهلة بالسكان عندما وذلك لما انتقل اليها ابو 
 .(ix)كانت دار خالفة السفاح 

 قائاًل: (x)وقد وصفها ابو نخلة 
 وخربت من الشام ادُور    وامست االنبار دارًا تعمر 

 ودمرت بعد امتناع تدمر    حمص وباب التبن والموقر 
, (xi)وكانت لمدينة االنبار ايام العباسيين ابوابًا وسورًا كسائر المدن المهمة  

ه  بمرض الجدري, ودفن في 431توفي ابو العباس السفاح بمدينة االنبار سنة 
, واستخلف (xii)القصر الذي شيدُه في االنبار, وكانت واليته اربع سنين وثمانية اشهر 

باألنبار وبويع له بالخالفة وذلك في اليوم  من بعده اخيه ابو جعفر المنصور فنزل
ثم اخذ ابو جعفر المنصور يفكر بموضع اخر يتخذه  (xiii)الذي توفي فيه السفاح 

 عاصمة جديدة لملكه فأختار بغداد وبنى فيها مدينته المدورة . 
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