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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی و داکتر صالح الدين سعيدی:نويسندگان

  ٢٠١٣  اکتوبر٠٣

   مکرمهۀمک

۴  
  :نماز خواندن در حجر

جز نماز نوافل و سنت، و با ه  دانند، اينست که نماز فرض در داخل کعبه جايز نيست برا صحيح می  آنءآنچه که علما

توجه به مطالب فوق چون حجر ھم در حقيقت بخشی از کعبه بود که بعدھا از آن جدا شد، لذا خواندن نماز فرض در آن 

  .محوطه نيز جايز نبوده مگر نماز نوافل

ِ ْبِن ُعَمَر َرضِ « ِ : َی هللا َعْنھَُماَعْن َعْبِد هللاَّ صلی هللا عليه وسلم َدَخَل اْلَکْعبَةَ، َوأَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد، َوباِلٌل، َوُعثَماُن   أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

، فَأَْغلَقَھَا َعلَْيِه، َوَمَکث فِيھَا، فََسأَْلُت باِلال ِحيَن َخَرجَ  َجَعَل :  عليه وسلم ؟ قَالَ َما َصنََع النَّبِیُّ صلی هللا: ْبُن طَْلَحةَ اْلَحَجبِیُّ

: وفی رواية  .َعُموًدا َعْن يََساِرِه َوَعُموًدا َعْن يَِمينِِه َوثالثةَ أَْعِمَدٍة َوَراَءهُ، َوَکاَن اْلبَْيُت يَْوَمئٍِذ َعلَی ِستَِّة أَْعِمَدٍة، ثمَّ َصلَّی

  )۵٠۵:بخاری(» . َعُموَدْيِن َعْن يَِمينِهِ 

اتفاق اسامه بن زيد، بالل و عثمان ه هللا صلی هللا عليه وسلم ب  عنھما روايت است که رسول از عبد هللا بن عمر رضی هللا

س از مدت کوتاھی، بيرون پ  هللا صلی هللا عليه وسلم رسول . بن طلحه وارد کعبه شد و عثمان بن طلحه دروازه را بست

: امبر صلی هللا عليه وسلم داخل کعبه چه کرد؟ گفتپي :رضی هللا عنه پرسيدم  از بالل: گويد هللا بن عمر میعبد. آمد

آنگاه، . ايشان طوری ايستاد که يک ستون، سمت چپ و يک ستون، سمت راست و سه ستون، پشت سرش قرار داشت

و در روايتی ديگر آمده است که رسول خدا صلی . شش ستون داشت  قابل ذکر است که کعبه در آن زمان،. نماز خواند

  .م دو ستون، سمت راست خود گذاشتهللا عليه وسل
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   :مقام ابراھيم

معناى محل قيام و جاِى ايستاده شدن  مقام در لغت به 

   .را ميگويند

  کهو مقام ابراھيم  عبارت ازھمان محلی است

که کعبه را   ابراھيم عليه السالم در زمانی حضرت

کمک  شود و با نمود بر آن ايستاد می بنا می

  .عبه را بنا نھادک) ع(اسماعيل  حضرت

 :  است آمده تاريخی روايات از دربرخی ھمچنان

 مشغول )ع( اسماعيل و ابراھيم حضرت  که زمانی

 چنان  کار قوت ، ادامه کعبه بنای وبه داد خويش پایزير را سنگی ، رسيد نمى ابراھيم دست که ئیجا تا بودند کعبه بنای

  . ماند باقی سنگ در شپاي جای نھايت در که بود

   

  :محل مقام ابراھيم 

 پيامبر ،گويند که مقام ابراھيم تا فتح مکه به ديوار کعبه چسبيده بود و بعد از فتح مکه براساس برخی از روايات  می

وار كعبه و در سمت حجر ي مترى د١٣ حدود ۀدر فاصلو را  از ديوار کعبه جدا  اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم آن

 .االسود،  قرار داد 

ساختمان اولی مقام ابراھيم بعد از فتح مکه از چوب وسنگ بود ، وچھار اطراف آن آيات قرآنی  تحرير يافته بود ، چون 

به تجويز  دولت . ق.  ه ١٣٨۵ در سال اءً ساخت ، بن كاست ومحلی را برای حجاج ضيق می از فضاى مطاف مى

ی رنگ که جای ئجای آن قبای طاله فته بود تخريب وبعربستان  سعودی محلی مقام ابراھيم که از چوب وسنگ بنا يا

  .شود،  ساخته شد  ضاحت ديده میوه پای ابراھيم عليه وسلم ب

اين سنگ به شکل مکعب، با . مقام ابراھيم طوريکه گفتيم  سنگى مرمری به رنگ سفيد مايل به زرد و سرخ است

ورق طالى  که با پوشش متر است رتفاع بيست سانتىمتر با ا  سانتى٣۶ × ٣۶متر و يا   سانتى۴٠ × ۴٠مساحت حدود 

  . شود  خالص اطراف آن بسته شده و جاى دو پا در وسط آن ديده مى

  

  :منزلت اين مقام 

َو «: طبق آيات قرآن اين مقام يکی از شعائر الھی است

 )١٢۵/بقره (»اتَِّخُذوا ِمن َمقاِم إِبراِھيَم ُمَصلَّی

 آل ۀ سور٩٧آيه  ( پروردگار با عظمت ما درھمچنان 

  :فرمايد  می) عمران

» ِ ّ ِ قَاُم إِْبَراِھيَم َوَمن َدَخلَهُ َکاَن آِمنًا َو فِيِه آيَاٌت بَيِّنَاٌت مَّ

َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِياًل َوَمن َکفََر 

ايى روشن ھ در آن نشانه (»فَإِنَّ هللا َغنِیٌّ َعِن اْلَعالَِميَن  

مردم است ۀ مقام ابراھيم است و ھر که در آن درآيد در امان است و براى خدا حج آن خانه بر عھد)  از جمله(است 

  نياز است   خداوند از جھانيان بىکه  بتواند به سوى آن راه يابد و ھر که کفر ورزد يقيناً  بر کسی) البته بر(

  )١٢۵/بقره(» َو اتَِّخُذوا ِمن َمقاِم إِبراِھيَم ُمَصلَّی«: استطبق آيات قرآن اين مقام يکی از شعائر الھی 
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عليه السالم درھنگام ساختن کعبه درآنجا توقف نموده   مکانی است که ابراھيم مقام ابراھيم،: ور شديم آکه ياد  طوری

ته  در رکعت اول است ومشروع است که درپشت آن مقام به سمت قبله بعد ازھرطوافی دو رکعت نمازخوانده شود، الب

  . اخالص قرائت شودۀ کافرون ودر رکعت دوم سورۀسور

  :در حديثی شريف در مورد دو رکعت نماز در مقام ابراھيم آمده است 

فَا : َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَی هللاُ َعْنھَُما«  َواْلَمْرَوِة، أَيَأْتِی اْمَرأَتَهُ؟ أَنَّه ُسئَِل َعْن َرُجٍل طَاَف بِاْلبَْيِت لْلُعْمَرِة، َولَْم يَطُْف بَْيَن الصَّ

فَا َواْلَمْرَوِة، َوقَْد َکاَن  قَِدَم النَّبِیُّ : فَقَالَ  صلی هللا عليه وسلمفَطَاَف بِاْلبَْيِت َسْبًعا، َوَصلَّی َخْلَف اْلَمقَاِم َرْکَعتَْيِن، َوطَاَف بَْيَن الصَّ

  )٣٩۵ :بخاری(» .لَُکْم فِی َرُسوِل هللا أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ 

اگر شخصی به قصد ادای عمره، بيت را طواف نمايد ولی سعی : از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنھما سؤال کردند: يعنی 

بين صفا و مروه را انجام ندھد، آيا می تواند با 

تواند از احرام عمره  يعنی می(ھمسرش، ھمبستری کند؟ 

صلی هللا عليه  هللا رسول : ؟ جواب داد)خارج شود

که به مکه تشريف آورد، نخست، بيت را طواف  وسلم

سپس بين صفا و . نمود و دو رکعت، نماز طواف، خواند

بھترين  صلی هللا عليه وسلم ايشان و. مروه، سعی نمود

  .الگو، برای شماست

  

  :يادداشت 

ام صورت گيرد ، بلکه در  در عقب اين مقاً تعداد کثير از علما ء بدين عقيده اند که ادای نماز  طواف حتمی نيست که حتم

که ازدحام باشد ، نماز دو رکعتی طواف  توانند در صورتی ھای مسجد حرم شريف جايز است و حجاج می تمام قسمت

اميرالمؤمنين : که در برخی از روايات آمده است که  طوری. ورند آجا ه  دور از مکان طواف، بۀخويش را  با فاصل

ُ َعْنهُ نماز  از مسجدالحرام ) ذی طوی(دانيم که  خوانده است و ھمه می) ذی طوی(طواف را در مکان عمر َرِضَی هللاَّ

  . فاصله دارد چه برسد به اين که در داخل مسجد الحرام باشد

  

  :ُمْلتََزم 

ان حجر األسود و دِر خانه كعبه واقع است را ملتزم نامند ، ومستحب است حجاج  درنزد يوار خانه، كه ميآن قسمت از د

  :رفته و دعا بخوانند»  ملتزم « 

ن ركن يب:  گفت یكرد وم یماند و دعا م ی م»  دركعبه-باب  «  و »  ركن « ن يكه او ب كرده است تي از ابن عباس روایھقيب

ب يازعمروبن شع.  عطاكندیباشد و ھركس آنجا مالزم شود ھرچه ازخداوند، تقاضاكند خداوند به و یودركعبه ملتزم م

 »  ملتزم  «    خود را بهۀنيكه روی  و س  دميرا د ه و سلم ي هللا علیامبر صليپ:  گفت كه ت شدهيدش روااز ج ازپدرش و

  : اند گفته یبعض. چسبانده بود

  .م ي عبارت است از حط» ملتزم« 

  : ديگو یبخار

ه و سلم ي هللا علیبر صلاميكه پ ن مدعا ذكركرده استيد ائيأث اسراء را در تي، و حد لياسماع ۀم عبارت است از حجريحط

م يكه حط وگفته است.  ميده بوديدر حجره خواب:  گفته است اتي روایم و در بعضيده بوديم خوابيكه در حط یدر حال:  گفت 

  .باشد ی مقتول میمعنه ل بي محطوم مانند قتیمعنه ب
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  مستجار

ن يگر آن در ايان كه كعبه دو در داشته، دِر دمانى و در قسمت مقابل دِر كعبه واقع شده و آن زميمستجار در كنار ركن  

  .ده است يمحل بوده و سپس مسدود گرد

 

   :نماز  بھتر است يا  طواف  در مکه 

که از  حقيقت آنست که نماز در مسجدالحرام و طواف به دور کعبه ھر دوی آنھا دارای فضيلت بزرگی ھستند، چنان

َصالةٌ فِی اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْفَضُل ِمْن ِمائَِة أَْلِف «:  عليه وسلم فرمودجابر رضی هللا عنه روايت شده که پيامبر صلی هللا

  .نماز در مسجدالحرام افضلتر از يکصد ھزار نماز نسبت به ساير مساجد است: يعنی    .»َصالٍة فِيَما ِسَواهُ 

   ) .١١٢٩(األلبانی فی إرواء الغليل  وصححه ) ١۴٠۶(وابن ماجه ) ١۴٢٨۴(أحمد 

  

  :طواف کعبه 

: شنيدم که رسول خدا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: در حديثی از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنه روايت است که گفت

ُ  َمْن طَاَف بِھََذا اْلبَْيِت أُْسبُوًعا فَأَْحَصاهُ َکاَن َکِعْتِق َرقَبٍَة، ال يََضُع قََدًما َوال يَْرفَُع أُْخَری «  َعْنهُ َخِطيئَةً َوَکتََب لَهُ بِھَا إاِل َحطَّ هللاَّ

   . و صححه األلبانی فی صحيح الترمذی  )٩۵٩( ترمذی  . »َحَسنَةً 

در راه (مانند آنست که يک برده را ه طواف کند، اين طواف برای او ب) کعبه(ھرکس ھفت بار به دور اين خانه : يعنی

که خدای متعال گناھی را از او پاک   را بلند نمی کند مگر آنآزاد کرده باشد، ھيچ قدمی را بر نمی دارد و ديگری) خدا

  .»می کند و برايش حسنه ای می نويسد

  : عالمه عبدالعزيز بن باز رحمه هللا در اين مورد گفتند

است؛ بعضی از اھل علم گفته اند که برای فرد ) يعنی تفصيل(تفضيل نماز بر طواف يا طواف بر نماز محل نظر «

و  افضل آنست که طواف زياد کند، زيرا او می تواند نماز را در ھر مکانی بخواند،) مقيم مکه نيستکسی که (غريب 

و چون او مقيم مکه ) و جايز نيست(نماز تنھا مختص به مسجدالحرام نيست، اما طواف جز در کعبه حاصل نخواھد شد 

  .ن طواف اولی تر استزودی از آنجا خارج و دور شود، پس به غنيمت گرفته نيست و قرار است ب

اما برای فرد مقيم مکه نماز افضلتر است، زيرا جنس نماز از جنس طواف افضلتر است، پس اگر نماز بيشتر بخواند 

   ) .١۶/٣۶٧(مجموع فتاوی الشيخ ابن باز  .»بھتر و افضلتر است

   تکرار طواف کردن؟يا آيا نماز خواندن در حرم بھتر است و   :الی در اين مورد گفتندؤو در پاسخ به س

زياد ) سنت(در تفضيل بين اين دو اختالف نظر ھست، اما اولی آنست که ھر دو امر را با ھم جمع نمود؛ يعنی ھم نماز «

:  گفته اندءدست آورد و جمع کرد، و بعضی از علماه خوانده شود و ھم طواف زياد کرد، تا ھر دو خير را با ھم ب

بيشتر است، زيرا آنھا در سرزمينھای خود به کعبه دسترسی )  که اھل مکه نيستندکسانی(فضيلت طواف در حق غرباء 

 نماز را بر ءکه در مکه ھستند، و گروھی از علما مستحب است که زياد طواف کنند مادامی) برای آنھا(ندارند، پس 

  .طواف برتر دانسته اند

تا ) و مقيم مکه نباشد(اد، ھر چند که فرد غريب باشد را و ھم ديگری را زياد انجام د و افضل و اولی آنست که ھم آن 

  .مجموع فتاوی و مقاالت متنوعة الجزء السابع عشر .»کدام از آن دو را از دست ندھد که فضل ھيچ آن

  

  : آنۀوتاريخچ آب زمزم 
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  :يمئنما  آب زمزم  به اين حديث مراجعه میۀدر مورد تاريخچ

دند ي گردیل دچار تشنگي كه او و فرزندش اسماعیھا السالم وقتيكه ھاجر عل تكرده اس تي از ابن عباس روای امام بخار

د و ي گوش داد و دوباره ھمان صدا را شن دقته ، سپس ب خاموش «:  گفت شتن يخوه د، بي شنیبركوه مروه رفت و صدائ

ا بال ي كه با پاشنه  د،يمزم د زی را در محل فعلیا آنگاه فرشته.  یادرس ھستي، اگر فر دميت را شني صدایراسته ب:  گفت

  . دا شديكه آب پ نيكند تا ا یخود، آنجا را م

 مشت او ید و فوراً جاينوش یگرفت و م ید و با مشت از آن برميصورت حوض درآه كندن آن تا به كرد ب ھاجر شروع 

  .» زد یآب فوران م

لو لم تغترف من الماء :  أو قال- ل، لو تركت زمزم يسماعرحم هللا أم إ« : گفت ه و سلم ي هللا علیامبر صليپ: ديگو ابن عباس

گذاشت و ازآن با مشت  یحال خود مه امرزد، اگر زمزم را بيل را بيخدا مادر اسماع(»  نا ينا معي لكانت زمزم ع-

 د ويسپس ھاجر ازآن آب نوش:  اوگفت.  ) آمد یصورت چشمه روان درمه ، زمزم ب گرفت یداشت و جلوآن را نم یبرنم

  . ر دادياش را ش بچه

  :  گفت یفرشته به و

  - هللا الحرام  تيب  -و پدرش خانه خدا   -ل ي اسماع- ن جوان يگمان ايب. دين چشمه نترسيع شدن آب اياز خشك شدن و ضا

  . گرداند یع نميكند وآنان را ضا ینھند و خداوند دوستان خود را تباه نم یان مينجا بنيرا در ا

گر آن را حفر نمود و يان رفت تا آن كه عبدالمطلب بار ديه آثار  چاه آب زمزم  پس از مدتى  از منويسند ک رخين میؤم

  . شوند مند مى ن آب بھرهيان از اياز آن زمان تا كنون حاج

ن مطاف، در كنار چاه ساخته شده و زائران يرزمي زۀاى براى زنان و مردان، در طبق ھاى جداگانه نور سالي اخۀدر توسع

كه در نقاط مختلف مسجد الحرام از آب ھائی الس گيھا و ز از ظرفيردان ھاى آبى كه در آنجا نصب شده و نياز ش

  .كنند شود استفاده مى زمزم پر مى

  

  :خصو صيت خاصی آب زمزم

 در یعنين ي زمین مکان روين آب در مقدس تريا : اولين برجستگی خاصی که در آب زمزم قرار دارد اينست-١

   .م فواره نموده استيت هللا الحرام ومقام ابراھي بیکينزد

شو داده شده  و ن آب شستيه وسلم به اي هللا علیغمبر صليقلب مبارک پ است که   دومين خصوصيت آب زمزم درآن-٢

ه وسلم چھار مرتبه شکافته شد و قلب مبارک شان به آب زمزم شسته شد چنانچه در ي هللا علیغمبر صلي پۀنياست، س

 ۀه بود ومرتبيمه سعدي خود حلی که درنزد مادر رضاعین چھار سالگيمرتبه در سن کيت شده ي روایارح بخيصح

 چھارم شب اسراء ۀ مبعوث شد ومرتبیغبمريل به پي توسط جبرئیکه با نزول وح یمرتبه سوم وقت  ویگر در ده سالگيد

   .که به آسمانھاعروج نمودند یومعراج وقت

ن ي دری کند امام قرطبیت مي انسان را کفاین غذاء بوده ودر گرسنگينست که جانشين خصوصيت آب زمزم ايسوم -٣

ت يح مسلم روايستد ودرصحيا ی خوراک می را فرستاد وآن ملک آب را فواره دادکه در جایخداوند ملک: مورد فرمود

ه ي هللا علیغمبر صلي ماند پی روز درآنجا باقی هللا عنه به مکه آمد وداخل حرم شده ومدت سیآنگاه که ابوذر رض: شده

ه ي هللا علیغمبر صليشود پ ی شبانه روزمی؟ ابوذردرجواب گفت مدت سینجاھستي وقت در اید ازچيوسلم از او پرس

 ی نمیچ احساس گرسنگيدن آن فربه شدم وھي من آب زمزم بود وازنوشئیداد؟ اوگفت غذا ی تو را غذا مید کيوسلم پرس

  . کنم

  .باشد یز مي نی خوردنی است که غذاین آب مبارکيدند ارسول معظم اسالم فرمو
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  : ديفرما یم درکتاب ارزشمندش زادالمعاد ميوامام ابن ق

گر مردمان طواف يکردند وتوأم با د ی نمیچ احساس گرسنگي شان آب زمزم بود وھیدم که غذاي را دیادي زیکسان« 

 آنھا آب یم گفتند که مدت چھل روز غذاي شان برای بعضی دادند حتی کامل انجام مینموده و مناسک حج را به توانائ

  .زمزم بوده است

 نھفته است چنانچه ی و معنوین است که در اين آب  شفاء بسياری از امراض حسيگر آب زمزم در ايت دي خصوص-۴

  . باشدی میماريآب زمزم شفاء ب: ث ابن عباس فرمودنديه وسلم در حدي هللا علیغمبر صليپ

  

   آب زمزم جايز است؟ۀوسيله ردن بآيا طھارت ک

مکروه نيست، و اين رأی تمام علماء است، ) شافعيه(طھارت با آب زمزم نزد ما «: امام نووی رحمه هللا چنين می گويد 

ممنوعيتی برای آن ثابت نشده است، و از پيامبر : دليل ما اينست چون ). که جايز ندانسته(جز روايتی از امام احمد ه ب

ُسهُ شیءٌ « : عليه وسلم ثابت شده که فرمودند صلی هللا    ).۵٩(د وصحيح أبی داو .»إنَّ الَماَء طَھُوٌر ال يُنَجِّ

  .»آب پاک کننده است و ھيچ چيز آن را نجس نمی کند« :يعنی 

  

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

  ).١۶ص" (کتاب فتاوی اإلمام النووی:(برای معلومات مزيد مراجعه شود به .»)صحيح نيست

  

  :يادداشت 

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

" إرشاد الساری شرح مناسک مال علی القاری. ( باشدغسل جنابت نبايد با آب زمزم: م ابو حنفيه تصريح کرده اندواما

  ).٣٢٨ص (

  

  :آداب نوشيدن آب زمزم 

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

ارد، زيرا ثابت شده که پيامبر صلی اگر کسی آب زمزم را ايستاده ھم بنوشد ايرادی ند: ينداگيرد ، ولی در ضمن می افز

 بصورت نشسته آب نوشيدند و اينگونه نيست که آب زمزم صورت ايستاده ھم آب نوشيدند، ولی غالباً ه هللا عليه وسلم ب

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

  .مزم با آب معمولی نيستنوشيدن آب ز

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َزْمَزَم  «: گويد و آنچه از حديث حديث ابن عباس رضی هللا عنه آمده که می ِ َصلَّی هللاَّ َسقَْيُت َرُسوَل هللاَّ

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

  .»را نوشيد

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

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

که از انس و ابوسعيد خدری رضی هللا عنھما  صورت ايستاده نھی کردند، چنانه  و حتی از نوشيدن بنشسته نوشيدند؛

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

 .حالت ايستاده نھی فرمودنده وسلم از نوشيدن بپيامبر صلی هللا عليه : يعنی
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صورت ايستاده را جايز می داند، با احاديث ه اما علماء با جمع بين حديث ابن عباس و احاديث ديگری که نوشيدن آب ب

  :صورت ايستاده، گفتنده نھی از نوشيدن ب

صورت نشسته آب ه ند، لذا افضل آنست بصورت نشسته آب نوشيده  بکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم اکثراً  از آنجائی

صورت ايستاده ھم آب نوشيد ولی کراھت دارد، و فرقی بين آب معمولی با زمزم در اين ه نوشيد، ولی جايز است که ب

  .اين حکم وجود ندارد

بين ) ضیو تعار(بحمد هللا اشکال «:  نوشيدن آب چنين می گويدۀ هللا درباره احاديث وارد شده دربارةامام نووی رحم

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

در ادامه ( ...نيست) بين احاديث(ل بر جواز است، پس اشکال و تعارضی صورت ايستاده آب نوشيدند، اين دليه وسلم ب

تا مردم (را انجام می داد   برای يک يا دو بار آنیپيامبر صلی هللا عليه وسلم برای بيان جواز چيزی گاھ): می گويد

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

و بيشتر طواف ايشان با پياده بود، و بيشتر نوشيدن ايشان بحالت ) يعنی اعضای وضو را سه بار می شستند(بار بود 

  .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 : هللا عنه درماجرای اسراء ومعراج روايت شده است کهدر حديثی از ابوذر رضی 

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

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

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

٩/٢٧٧  

لحمی من فيح جھنم، فأبردوھا بماء إن ا« :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 

  .ه استآن آب قرار داد

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

  

  :بردن آب زمزم با خود 

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

: نين عايشه رضی هللا عنھا که وی آب زمزم را با خود حمل می کرد و می گفتؤلمجواز آن ھم حديثی است از ام ا

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

  :ابن تيميه رحمه هللا می گويد

رسائل ( .سلف صالح چنين کرده اند ديگر حمل کند زيرا که ئیجايز است ھرکس مقداری ازآب زمزم را با خود به جا

  ).٢/١۴١٣الکبری ابن تيميه 
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اما تبرک به آب زمزم در شرع ثابت شده و حتی تبرک به آن در شرع مستحب است، ولی بايد درنظر داشت که کسی 

بنوشد که ش شفا يابد شفا را ھمواره از جانب هللا تعالی بداند و آب زمزم را با اين نيت  اکه از آن می نوشد تا مريضی

  . زمزم با فضيلت ترين آب روی کره زمين استآب .خداوند آن آب را سببی برای شفايش قرار داده است

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

  :هزمزم را به خصوصيت ھای مبارکی مختص گردانيده است ازجمل

  .چاه زمزم با فضيلت ترين آب روی کره زمين است -١

: يعنی»خيرماء علی وجه األرض ماء الزمزم « :که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است : س می گويدابن عبا 

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

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

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

    ٣۴٩:بخاری. شو داد و زمزم شست

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

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 

ه اقامت می کند، او اندازه يک روز و نيم به در جريان اسالم آوردن ابوذر رضی هللا عنه، زمانی که سه روزدرمک 

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

  ۴/١٩٢٢مسلم  . است که صرف گشته استئیبه راستی که آب زمزم مبارک است و آن غذا: يعنی» .إنھا طعام طعم

  :هللا می گويدابن اثير رحمه 

  ٣/١٢۵النھايه البی األثير  ».يعنی انسان با نوشيدن آن سير می گردد ھمچنان که با خوردن غذا سيرمی شود« 

  . شفا يافتن به وسيله نوشيدن آن-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 .پس آنرا با زمزم خنک گردانيد گرمای جھنم است ،) جنس(براستی که تب از :يعنی» .مزمز

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

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

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

پيامبر : ی گفتنين عايشه رضی هللا عنھا که وی آب زمزم را با خود حمل می کرد و مؤآن ھم حديثی است از ام الم

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

   :ابن تيميه رحمه هللا می گويد

رسائل ( . ديگر حمل کند زيرا که سلف صالح چنين کرده اندئیجايز است ھرکس مقداری ازآب زمزم را با خود به جا

  ).٢/١۴١٣الکبری ابن تيميه 

 است که هللا تعالی به لطف خود در آن نھاده که ساير آبھای ديگر ئیکه، آب زمزم دارای خصلتھا و ويژگيھا ينخالصه ا

:  از داشتن آن ويژگيھا محرومند و اين فضل هللا تعالی به مخلوقاتش است که در ھرکس و ھرچيز بخواھد قرار می دھد

  )۵۴مائده (» َواِسٌع َعلِيمٌ َذلَِک فَْضُل ّهللاِ يُْؤتِيِه َمن يََشاء َوّهللاُ «
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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 

 يابد شفا را ھمواره از جانب هللا تعالی بداند و آب زمزم را با اين نيت بنوشد که ش شفا ااز آن می نوشد تا مريضی

  .خداوند آن آب را سببی برای شفايش قرار داده است

 ديگر برده شود، آيا در صورت بردن به ئیآيا جايز است که آب زمزم با توجه به خصوصيتی که دارد برای مداوا به جا

    حفظ می کند؟ ديگر ھمچنان خاصيتش رائیجا

 که در مکه دارد آن جا ھم در آن ئی ديگر ببرد، و خصوصيت ھائیبله جايز است که انسان آب زمزم را از مکه به جاھا

 .وجود دارد

اللھم رب الناس : ان النبيص کان يعوذ بعض اھله يمسح بيده اليمنی و يقول: (شه آمدهيدر حديث ابی ھريره و عاطوريکه 

رسول خدا صلی هللا عليه وسلم برای يکی از ) ت الشافی الشفاء اال شفاءک شفاء ال يغادر سقماأذھب البأس واشف ان

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

چنان که   غير از شفای تو نيست شفای آن بهئیای و شفا ھا رنجوری را بيرون کن و شفا فرما زيرا تو شفادھنده انسان

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

 


