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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکتر الحاج 

 ٢٠١۴ اپريل ٠٣
  

 آداب استعمال آن و آب زمزم
  

امام بخاري از ابن : ود  بحث خويش را به اين حديث متبرکه آغاز نمايم  آب زمزم  بھتر خواھد بۀدر مورد تاريخچ

كه ھاجر عليھا السالم وقتي كه او و فرزندش اسماعيل دچار تشنگي گرديدند بركوه مروه رفت   كرده است  عباس روايت

براستي صدايت را :  گفت گوش داد و دوباره ھمان صدا را شنيد و  دقته ، سپس ب خاموش«:  گفت خود ه و صدائي شنيد، ب

كه  كند تا اين  كه با پاشنه يا بال خود، آنجا را مي اي را در محل فعلي زمزم ديد، آنگاه فرشته.  ، اگر فريادرس ھستي شنيدم

  . آب پيدا شد

نوشيد و فوراً جاي مشت او  گرفت و مي صورت حوض درآيد و با مشت از آن برميه كندن آن تا به كرد ب ھاجر شروع 

  » زد  فوران ميآب

پيامبر صلي هللا عليه و : گويد ابن عباس

رحم هللا أم إسماعيل، لو « : گفت سلم 

 لو لم تغترف من:  أو قال-تركت زمزم 

خدا ( »  الماء لكانت زمزم عينا معينا 

مادر اسماعيل را بيامرزد، اگر زمزم را 

گذاشت و ازآن با مشت  حال خود ميه ب

،  گرفت يداشت و جلوآن را نم برنمي

.  ) آمد  روان درميۀصورت چشمه زمزم ب

سپس ھاجر ازآن آب نوشيد و :  اوگفت

  .اش را شير داد بچه

  :  گفت فرشته به وي 

  - هللا الحرام  بيت  -و پدرش خانه خدا   - اسماعيل - بيگمان اين جوان . از خشك شدن و ضايع شدن آب اين چشمه نترسيد

  . گرداند كند وآنان را ضايع نمي اوند دوستان خود را تباه نمينھند و خد را در اينجا بنيان مي

نويسند که آثار  چاه آب زمزم  پس از مدتى  از ميان رفت تا آن كه عبدالمطلب بار ديگر آن را حفر نمود و  رخين میؤم

  . شوند مند مى از آن زمان تا كنون حاجيان از اين آب بھره



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 زيرزمين مطاف، در كنار چاه ساخته شده و زائران ۀبراى زنان و مردان، در طبقاى  ھاى جداگانه  اخير سالنۀدر توسع

 كه در نقاط مختلف مسجد الحرام از آب زمزم یالسگيھاى و از شيردان ھاى آبى كه در آنجا نصب شده و نيز از ظرف

  .كنند  استفاده مى،شود پر مى

  

   آب زمزم جايز است؟ۀوسيله آيا طھارت کردن ب

جز روايتی ه طھارت با آب زمزم مکروه نيست، و اين رأی تمام علماء است، ب«: حمه هللا چنين می گويد امام نووی ر

ممنوعيتی برای آن ثابت نشده است، و از پيامبر صلی هللا عليه : دليل ما اينست چون ). که جايز ندانسته(از امام احمد 

ُسهُ شیءٌ إنَّ الَماَء طَھُوٌر ال « : وسلم ثابت شده که فرمودند  آب پاک کننده است و « :يعنی ).۵٩(صحيح أبی داود  .»يُنَجِّ

  .»ھيچ چيز آن را نجس نمی کند

يعنی روايت منتسب به ايشان ( آب زمزم وارد شده، صحيح نيست ۀوسيله و اما آنچه که از ابن عباس در نھی شستن ب

  ).١۶ص" (ام النوویکتاب فتاوی اإلم:(برای معلومات مزيد مراجعه شود به .»)صحيح نيست

  :يادداشت 

را حرام دانسته   بسياری از علماء استفاده از آب زمزم را برای ازبين بردن  نجاسات مکروه و حتی بعضی علماء آن

ارشاد الساری شرح مناسک مال علی . (غسل جنابت نبايد با آب زمزم باشد: م ابو حنفيه تصريح کرده انداند، واما

  ).٣٢٨ص ) (القاری

  

  : نوشيدن آب زمزم آداب

صورت نشسته صورت ه مانند ديگر آبھا، مستحب است که به نوشيدن آب زمزم ب ء بدين عقيده اند که تعدادی از علما

اگر کسی آب زمزم را ايستاده ھم بنوشد فرقی  ندارد، زيرا در روايات اسالمی ثابت : ينداگيرد، ولی در ضمن می افز

صورت نشسته آب نوشيدند ه  بصورت ايستاده ھم آب زمزم را  نوشيدند، ولی غالباً ه م بشده که پيامبر صلی هللا عليه وسل

و اينگونه نيست که آب زمزم حتما بايد ايستاده باشد، چرا که دليلی بر لزوم ايستاده خوردن آب زمزم وارد نيست، و 

  .اصال دليلی بر تفاوت آداب نوشيدن آب زمزم با آب معمولی نيست

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َزْمَزَم فََشِرَب  «: گويد ث ابن عباس رضی هللا عنه آمده که میو آنچه از حدي ِ َصلَّی هللاَّ َسقَْيُت َرُسوَل هللاَّ

از آب زمزم به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم دادم و او با حالت ايستاده آن را «: يعنی).١۶٣٧(بخاری . »َوھَُو قَائٌِم 

  .»نوشيد

صورت ايستاده می دانند، نه دليل بر وجوب ايستاده ه معمولی يا زمزم ، ب حديث را دليل بر جواز نوشيدن آب، اين ءعلما

حالت نشسته ه چرا که احاديث زيادی وارد شدند که ثابت می کند پيامبر صلی هللا عليه وسلم آب را ب! نوشيدن آب زمزم

که از انس و ابوسعيد خدری رضی هللا عنھما روايت  ، چنانصورت ايستاده نھی کردنده نوشيدند؛ و حتی از نوشيدن ب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َزَجَر « : شده ْرِب قَائًِما) نَھَی: فی لفظ ( أَنَّ النَّبِیَّ َصلَّی هللاَّ پيامبر : يعنی ).٢٠٢۵(و ) ٢٠٢۴(مسلم » َعْن الشُّ

  .حالت ايستاده نھی فرمودنده صلی هللا عليه وسلم از نوشيدن ب

صورت ايستاده را جايز می داند، با احاديث ه ا علماء با جمع بين حديث ابن عباس و احاديث ديگری که نوشيدن آب بام

صورت نشسته آب نوشيدند، ه  بکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم اکثراً  از آنجائی: صورت ايستاده، گفتنده نھی از نوشيدن ب

صورت ايستاده ھم آب نوشيد ولی کراھت دارد، و ه جايز است که بصورت نشسته آب نوشيد، ولی ه لذا افضل آنست ب

  .فرقی بين آب معمولی با آب زمزم در اين اين حکم وجود ندارد
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بين ) و تعارضی(بحمد هللا اشکال «:  نوشيدن آب چنين می گويدۀ احاديث وارد شده دربارۀ هللا دربارةامام نووی رحم

آن احاديث ضعف ندارند بلکه ھمه صحيح ھستند، و رأی درست آنست که نھی يک از  اين احاديث وجود ندارد، و ھيچ

که پيامبر صلی هللا عليه  حمل بر کراھت تنزيھی می شود، و اما اين) بر ايستاده نوشيدن(پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

  ...نيست) ثبين احادي(صورت ايستاده آب نوشيدند، اين دليل بر جواز است، پس اشکال و تعارضی ه وسلم ب

تا (را انجام می داد   برای يک يا دو بار آنیيه وسلم برای بيان جواز چيزی گاھپيامبر صلی هللا عل): در ادامه می گويد(

ولی بر حالت افضل مواظبت و مداومت داشتند، و برای ھمين بيشتر وضوھای ايشان سه بار ) مردم بدانند که جايز است

ه و بيشتر طواف ايشان با پياده بود، و بيشتر نوشيدن ايشان ب)  سه بار می شستنديعنی اعضای وضو را(سه بار بود 

  .حالت نشسته بود، و اين امر واضح و روشن است و کسی که اندکی علم داشته باشد در آن تشکيک وارد نمی کند

  

  تبرک با آب زمزم 

أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم «   :تدر حديثی از ابوذر رضی هللا عنه درماجرای اسراء ومعراج روايت شده اس

مرا شکافت و با   ۀجبرئيل فرود آمد و سين:يعنی »...فنزل جبرئيل عليه السالم ففرج صدری، ثم غسل بھا زمزم... « :قال

   )٣۴٩:بخاری.( شو داد و آب زمزم شست

و اين قطعا داللت برفضل آب « :يدمحمود بن احمد بن موسی ابو محمد بدر الدين العينی حنفی در شرح اين حديث می گو

عمدة القاری (» . پيامبر صلی هللا عليه وسلم را مختص آب زمزم گردانيده استۀزمزم دارد؛ چرا که جبرئيل شستن سين

٩/٢٧٧(   

إن الحمی من فيح جھنم، فأبردوھا بماء « :فرمودند  پيامبر صلی هللا عليه وسلم: ابن عباس رضی هللا عنه می فرمايد

  ١/٣٩١احمد   مسند امام .را با زمزم خنک گردانيد پس آن گرمای جھنم است ،) جنس(براستی که تب از: يعنی».زمزم

آب زمزم به توفيق باری تعالی ميسر است و به خاطر برکتی است که هللا تعالی در    منتفع شدن از اين ھمه منافعقطعاً 

   .آن آب قرار داده است

  .ک ديگری برای آن ذکر کرده اند ولی صحت آنھا به اثبات نرسيده اندھرچند خصوصيات و ويژگی ھای مبار

  

  :بردن آب زمزم توسط حجاج  

علت  . علماء برجايز بودن انتقال آب زمزم به تمامی نقاط و سرزمينھای ديگر جھت تبرک به آن، اتفاق نظر دارندۀھم

 عنھا که وی آب زمزم را با خود حمل می کرد جواز آن ھم حديثی است از ام المومنين حضرت بی بی عايشه رضی هللا

  ) حديث حسن وغريب است٣/٢٩۵ترمذی  .(پيامبر صلی هللا عليه و سلم نيزھمين کار را می کردند: و می گفت

ی ديگر حمل کند زيرا که سلف ئقداری ازآب زمزم را با خود به جاجايز است ھرکس م: ابن تيميه رحمه هللا می گويد

  ).٢/١۴١٣رسائل الکبری ابن تيميه ( .دصالح چنين کرده ان

اما تبرک به آب زمزم در شرع ثابت شده و حتی تبرک به آن در شرع مستحب است، ولی بايد درنظر داشت که کسی 

 را ھمواره از جانب هللا تعالی بداند و آب زمزم را با اين نيت بنوشد که ء يابد شفاءکه از آن می نوشد تا مريضيش شفا

  .آن آب را سببی برای شفايش قرار داده استخداوند  

  

  . زمين استۀ زمزم با فضيلت ترين آب روی کرآب

خداوند تبارک وتعالی چاه .  دھنده بخشيده که در ديگر آبھای معمولی وجود نداردءهللا تعالی به آب زمزم خصلتی شفا

  :زمزم را به خصوصيت ھای مبارکی مختص گردانيده است ازجمله
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  . با فضيلت ترين آب روی کره زمين استچاه زمزم -١

بھترين آب : يعنی» خيرماء علی وجه األرض ماء الزمزم « :قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم «  :ابن عباس می گويد 

  ١١/٩٨طبرانی درمعجم الکبير  .برروی زمين آب زمزم است

... « :أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم قال: و از ابوذر رضی هللا عنه درماجرای اسراء ومعراج روايت شده است که

مرا شکافت و با آب   ۀجبرئيل فرود آمد و سين:يعنی   »...فنزل جبرئيل عليه السالم ففرج صدری، ثم غسل بھا زمزم

  ٣۴٩:بخاری. زمزم شستشو داد

 داللت برفضل آب ن قطعاً و اي« :محمود بن احمد بن موسی ابو محمد بدر الدين العينی حنفی در شرح اين حديث می گويد

عمدة القاری  ».زمزم دارد؛ چرا که جبرئيل شستن سينه پيامبر صلی هللا عليه وسلم را مختص آب زمزم گردانيده است

٩/٢٧٧  

  . سيرشدن کسی که آب زمزم را بنوشد-٢ 

يک روز و نيم به  ۀدر جريان اسالم آوردن ابوذر رضی هللا عنه، زمانی که سه روزدرمکه اقامت می کند، او انداز 

إنھا مبارکة، « :که ھرنوع طعامی بخورد، ازآب زمزم می نوشد وپيامبر صلی هللا عليه وسلم به وی می گويد جای اين

  ۴/١٩٢٢مسلم  .ی است که صرف گشته استئمبارک است و آن غذابه راستی که آب زمزم : يعنی» .إنھا طعام طعم

  ». با نوشيدن آن سير می گردد ھمچنان که با خوردن غذا سيرمی شوديعنی انسان« :ابن اثير رحمه هللا می گويد

   )٣/١٢۵النھايه البی األثير (  

  . نوشيدن آنۀ يافتن به وسيلء شفا-٣ 

إن الحمی من فيح جھنم، فأبردوھا بماء « :فرمودند  پيامبر صلی هللا عليه وسلم: ابن عباس رضی هللا عنه می فرمايد 

  ١/٣٩١احمد   مسند امام .را با زمزم خنک گردانيد پس آن گرمای جھنم است،) جنس(تب ازبراستی که :يعنی» .زمزم

وبه خاطر برکتی است که هللا تعالی در آن  آب زمزم به توفيق باری تعالی ميسر است  قطعا منتفع شدن از اين ھمه منافع

  .آب قرار داده است

  .کرده اند ولی صحت آنھا به إثبات نرسيده اندھرچند خصوصيات و ويژگی ھای مبارک ديگری برای آن ذکر 

علت جواز .اتفاق نظر دارند علماء برجايز بودن انتقال آب زمزم به تمامی نقاط و سرزمينھای ديگر جھت تبرک به آن ،

پيامبر : آن ھم حديثی است از ام المونين عايشه رضی هللا عنھا که وی آب زمزم را با خود حمل می کرد و می گفت

 عليه و سلم نيزھمين کار را می صلی هللا

  حديث حسن و٣/٢٩۵ترمذی  .(کردند

  )غريب است

  :ابن تيميه رحمه هللا می گويد

جايز است ھرکس مقداری ازآب زمزم را 

ی ديگر حمل کند زيرا که ئبه جابا خود 

رسائل (  .سلف صالح چنين کرده اند

  ).٢/١۴١٣الکبری ابن تيميه 

ی خصلتھا  آب زمزم داراکه، خالصه اين

ی است که هللا تعالی به لطف خود در آن نھاده که ساير آبھای ديگر از داشتن آن ويژگيھا محرومند و اين ئو ويژگيھا

َذلَِک فَْضُل ّهللاِ يُْؤتِيِه َمن يََشاء َوّهللاُ «: فضل هللا تعالی به مخلوقاتش است که در ھرکس و ھرچيز بخواھد قرار می دھد

  )۵۴ئده ما(»َواِسٌع َعلِيمٌ 
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  .خدا وسيع، و خداوند داناست) فضل(دھد؛ و  می) و شايسته ببيند(اين، فضل خداست که به ھر کس بخواھد : يعنی

و تبرک به آب زمزم در شرع ثابت شده و حتی تبرک به آن در شرع مستحب است، ولی بايد درنظر داشت که کسی که 

 زمزم را با اين نيت بنوشد که از جانب هللا تعالی بداند و آب را ھمواره ء يابد شفاءاز آن می نوشد تا مريضيش شفا

  .خداوند آن آب را سببی برای شفايش قرار داده است

 در صورت بردن به ی ديگر برده شود، آيائمداوا به جايا جايز است که آب زمزم با توجه به خصوصيتی که دارد برای آ

   ی ديگر ھمچنان خاصيتش را حفظ می کند؟ئجا

ی که در مکه دارد آن جا ھم در آن ئببرد، و خصوصيت ھای ديگر انسان آب زمزم را از مکه به جاھايز است که بله جا

  .وجود دارد

اللھم رب الناس : ان النبيص کان يعوذ بعض اھله يمسح بيده اليمنی و يقول: (در حديث ابی ھريره و عاشه آمدهطوريکه 

رسول خدا صلی هللا عليه وسلم برای يکی از ) اءک شفاء ال يغادر سقماأذھب البأس واشف انت الشافی الشفاء اال شف

خداوند ای پروردگار : داد خواند و با دست راست او را مالش می اش که مريض بود اين دعا را می  خانوادهیاعضا

چنان که   شفای آنی به غير از شفای تو نيستئای و شفا زيرا تو شفادھنده فرما ء رنجوری را بيرون کن و شفا،ھا انسان

  ).۴۶) (٢١٩١(مسلم ) ۵٧۴٢: (بخاری کتاب الطب. اثری از رنجوری باقی نگذارد

  

  : آب زمزمخاصفضايل  

اين آب در مقدس ترين مکان روي زمين يعني در   : اولين برجستگی خاصی که در آب زمزم قرار دارد اينست که-١

   .استنزديکي بيت هللا الحرام ومقام ابراھيم فواره نموده 

شو داده شده  و قلب مبارک پيغمبر صلي هللا عليه وسلم به اين آب شست :است که   دومين خصوصيت آب زمزم درآن-٢

 پيغمبر صلي هللا عليه وسلم چھار مرتبه شکافته شد و قلب مبارک شان به آب زمزم شسته شد چنانچه در ۀاست، سين

 ۀگي که درنزد مادر رضاعي خود حليمه سعديه بود ومرتبمرتبه در سنين چھار سال صحيح بخاري روايت شده يک

 سوم وقتيکه با نزول وحي توسط جبرئيل به پيغمبری  مبعوث شد ومرتبه چھارم شب اسراء ۀديگر در ده سالگي ومرتب

   .که به آسمانھاعروج نمودند ومعراج وقتي

ان را کفايت مي کند امام قرطبي درين سومين  خصوصيت  آب زمزم اينست که جانشين غذاء بوده ودر گرسنگي انس-٣

ستد ودرصحيح مسلم روايت يا خداوند ملکي را فرستاد وآن ملک آب را فواره دادکه در جاي خوراک مي: مورد فرمود

آنگاه که ابوذر رضي هللا عنه به مکه آمد وداخل حرم شده ومدت سي روز درآنجا باقي ماند پيغمبر صلي هللا عليه : شده

شود پيغمبر صلي هللا عليه  رسيد ازچي وقت در اينجاھستي؟ ابوذردرجواب گفت مدت سي شبانه روزميوسلم از او پ

 ي من آب زمزم بود وازنوشيدن آن فربه شدم وھيچ احساس گرسنگي نميت غذاداد؟ اوگف وسلم پرسيد کي تو را غذا مي

  . کنم

  .باشد ز ميي خوردني نيئرمودند اين آب مبارکي است که غذارسول معظم اسالم ف

ي شان آب زمزم بود وھيچ احساس کساني زيادي را ديدم که غذا« : دفرماي وامام ابن قيم درکتاب خويش زادالمعاد مي

کردند وتوأم با ديگر مردمان طواف نموده و مناسک حج را به توانائي کامل انجام مي دادند حتي بعضي  گرسنگي نمي

  .ھا آب زمزم بوده استشان برايم گفتند که مدت چھل روز غذاي آن

  . بسياری از امراض حسي و معنوي در آن نھفته استی خصوصيت ديگر آب زمزم در اين است که در اين آب  شفا-٤

    

   :آداب استعمال آب زمزم
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 کعبه ۀنوشيدن آب زمزم سنت است و سنت بودن آن در موارد ذيل وارد شده است؛ وقت فارغ شدن حاجي از طواف خان

البته اين سنت بودن فقط براي کسي ھست که به حج . روع در سعي و ھم چنان بعد از اداء ديگر مناسک حجو قبل از ش

  .يا عمره رفته است اما براي ديگران ھيچ حکمي ندارد بلکه يک امر مباحي مي باشد

ت راست خود به دس: و آداب نوشيدن آب زمزم ھمان آداب نوشيدن ھمه آب ھا مي باشد که قرار آتي بيان مي گردد

بنوشد و پيش از نوشيدن بسم هللا بگويد و بعد از ) درخارج از آب(بنوشد و داخل آب نفس نکشد و درسه بار نفس کشيدن 

  آن الحمد 

  

   :بعضي خطاھا و برداشت ھاي نادرست در مورد آب زمزم

 مناسک وجوبي و الزمي حج و ۀکه نوشيدن از آب زمزم از جمل  از جمله خطاھاي شايع بين بعضي مردم گمان اين-١

  .عمره است در حاليکه چنين نيست بلکه نوشيدن آن يک امر استحبابي بوده و الزمي نمي باشد

  ازجمله اشتباھات باور واعتقاد بعضي براين که خصوصيت آب زمزم با بيرون نمودن آن از مسجدالحرام تغيير مي-٢

  .)مراد تغيير مزه آنست( ابدي

 .که اين اعتقاد ھيچ اصلي ندارد  استحباب و مشروعيت شستن کفن ھا به آب زمزم درحالي اعتقاد بعضي بر-٣

ھم پختن چای و امثال آن  يا  آب زمزم اعتقاد بعضي مردم  برحرام بودن پختن چيزي وۀ ديگراز اشتباھات در زمين-٤

  .به آب زمزم مي باشد

يات  حج است چنانچه اگر حاجي نتواند آب رکي از ضروعنوان سوغات حج يه    باور به اين که آوردن آب زمزم ب-٥

  .زمزم با خود بياورد طوري احساس مي شود که حج او ناقص مي باشد

  

 :تتبع ونگارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکتر الحاج 

 و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

    جرمن-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ 

  

 

 

 


