
              نهر علقمه 

، این نهر پس از جددایی از فدرات. نهری است که از شطّ فرات سرچشمه می گیرد و جدا می شود، نهر علقمه

عبور می کندد و از ننادا بده  درم حدرم  علیه السالمرک حضرت اباالفضل العباس از کنار مشهد و مدفن مبا

مدی رود جریدام مدی جناب حر و سپس به سمت جاده ای که به جانب قبر علیه السالم مقدس امام حسین 

 .یابد

: مدی نادارد« علقدم»در کتاب معام متن اللغه د که انصافاً در موضوع علم لغت بی نظیر است د ذیل ماده ی 

، معانی کلمه ی نبدق : یکی ازمی نویسد« نبق»سپس در ذیل لغت . نبقه است، ی علقمه یکی از معانی کلمه

از تعریف فوق به دست می نید که واژه ی علقمه بده معندی درخدت سددر و . درخت سدر و میوه ی نم است

 . میوه ی نم است

درخت سدری ، معلوم می شود که در کنار نهر علقمه، می نیدو نیز روایتی که در ذیل  این توضیحبا توجه به 

لداا ، درخت سددر بدوده به درخت سدر علقمه می گوید و در کنار این نهر هم چوم عرب. وجود داشته است

 . است( نم غرس شده یا در نزدیکینم نهری که درخت سدر در کنار )، یعنی، این نهر را علقمه گفته اند

علیده السدالم که تا قبدر حضدرت عبداس )علیه السالم که می گوید در نزدیکی قبر امام حسین است روایتی 

 .( درخت سدری وجود داشته است چندام فاصله ای ندارد

 : نزد جریرشیخ  وسی در کتاب امالی با ذکر راویام حدیث از یحیی بن مغیره ی رازی نقل می کند که گفت

شخص راجع به اوضاع عدراق جویدا جریر از نم . بن عبدالحمید بودم که شخصی از اهل عراق بر او وارد گشت

: من از عراق خارج نشدم مار اینکه هاروم الرشید دستور داد تدا قبدر مقددس امدام وی در جوابش گفت، شد

 .جا بود قطع نمودند را شخم و شیار کردند و امر کرد تا نم درخت سدری که در نمعلیه السالم حسین 

در ایدن : و افدزود : اهلل اکبدر ای خود را بلند کرد و گفدتجریر بن عبداهلل پس از شنیدم این موضوع دست ه

بده مدا اهلل علیه و نلده و سدلم  یصلحدیثی از پیامبر اعظم اسالم ، یعنی در باب قطع کردم درخت سدر، باره



یعنی خدا لعنت کند کسی را که این درخدت سدد را  ،« هلعن اهلل قا ع السدر»: ندرسیده که سه مرتبه فرمود

هداروم  و اکنوم مدی فهمدیم کده مقصدود حضدرت   ولی ما از معنای این حدیث ا العی نداشتیمقطع نماید

را تغییر دهدد علیه السالم الرشید بوده که این درخت را قطع کرده است تا مرقد مقدس حضرت امام حسین 

 1.م بزرگوار نروندبه دست نیاورند و در نتیاه به زیارت ن  و مردم اثری از نثار این قبر شریف
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