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 پیشگفتار              

والسالم على رسول هللا  ةالحمد هلل والصال

 آله وصحبه أجمعین: وعلى

بهترین آب روی زمين است آب زمزم 

 بيش از پنج هزار سال؛ از ظهور واکنون

، از زمان حضرت آب گوارا و شفا بخش این

اسماعيل عليه السالم تا کنون می 

زمزم آبی است که خداوند آن را به گذرد،

عنوان هدیه به مؤمنانی که از دور دست 

برای زیارت خانه اش مشرف می 

دارای فواید ند؛ارزانی داشته است، وشو

بسياری است، برخی از فواید آب زمزم این 

است که خستگی را از بين می برد، وبدن 

را تقویت می کند، مشاهده می کنيم که 

طواف  از بعد زایران خانه ی خدا 

وخستگی، هنگامی که آب زمزم را می 

نوشند، احساس خستگی از آنان دور می شود 

در این کتاب مختصر شوند.وفعال تر می 

سعی نموده ایم که برخی از فضایل، آداب، 

ویژگی وخصوصيات آب زمزم را ذکر 

مورد استفاده  نمایيم،اميد است که

واز خداوند سبحان ،عزیزان قرار بگيرد

مسئلت دارم که این عمل را از بنده 

 بپذیرد.                
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 ب زمزمتاريخچه آ

داستان ظاهر شدن آب زمزم با 

داستان وسرگذشت حضرت ابراهيم وهمسرش 

هاجر وفرزندشان حضرت اسماعيل ارتباط 

دارد، حضرت ابراهيم عليه السالم به 

دستور خداوند، همسرش هاجر وفرزندش 

اسماعيل را که تازه متولد شده بود؛ 

از سرزمين کنعان )فلسطين( به سرزمين 

)مکه( که نه  خشک وسوزان فاران

جانداری ؛ نه آب وعلفی داشت؛ در 

ميان دره های کوهستانی، منتقل کرد، 

آنها هيچ زاد وتوشه ای بجز یک مشک 

آب وکيسه ای خرما چيزی نداشتند؛ 

حضرت ابراهيم عليه السالم آن دو را 

کنار درخت بزرگی در نزدیکی مکان 

کعبه گذاشت، سپس از مکه خارج شد؛ 

ود، همسرش بدنبال چون قصد برگشتن نم

او براه افتاد، وگفت: ای ابراهيم ما 

را در این بيابانی که هيچ کس وهيچ 

چيز وجود ندارد، رها می کنی وکجا می 

روی؟ هاجر چندین بار سخن خویش را 

تکرار کرد، اما از ابراهيم عليه 

السالم جوابی نشنيد، آنگاه هاجر گفت: 

آیا خداوند به تو چنين دستور داده 

حضرت ابراهيم عليه السالم  است؟
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فرمود: بله، هاجر گفت: در این صورت 

 خداوند ما را ضایع نمی کند.

آنگاه حضرت ابراهيم عليه السالم به 

تا این که از دید  ؛راهش ادامه داد

دست دعا  آنان ناپدید گردید، پس

نياز بلند وتضرع به درگاه خدای بی 

 کرد، وعرضه داشت:

  

   

    

   

  

  

  

  

  

  

   

 [27]سوره ابراهيم :

پروردگارا !  من )برخی( از » 

فرزندانم را در وادی )خشک( و بی آب 

و بی گياه ، نزد خانه  گرامی تو 

ساکن ساختم . پروردگارا ! تا نماز 

را بر پا دارند ، پس تو دلهای 

)گروهی( از مردم را به آنها مایل 

بگردان و از ميوه ها به آنها روزی 

  .«سپاس گزارند ده ، باشد که آنان
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هاجر واسماعيل عليهما السالم تنهـا 

ماندند؛ هاجر از آن آبـی کـه همـراه 

آن خرمــا مــی  داشــت مــی نوشــيد، واز

ــيرمی  ــودکش را ش ــورد، وک ــا خ داد؛ ت

اینکه پس از انـد  زمـانی آب همـراه 

هاجر تمام شد، وتشنگی بر آنها غالـب 

شد، تشنگی فرزند؛ مـادر را بـه تـالش 

پــس بــرای  داشــت،بــرای یــافتن آب وا

دوید،شـاید جستجوی آب به هر سوی مـی 

که کسی را بيابد یا اینکه جرعه آبـی 

ــه  ــفا از هم ــوه ص ــس ک ــد، پ ــدا کن پي

نزدیکتر بود، بنابراین هـاجر در پـی 

آب به فراز کوه صفا رفت؛ ولـی چيـزی 

نيافت، سپس از صفا پایين آمد، ودوان 

دوان به فراز کوه مـروه رفـت، آنجـا 

وکسی را ندید، وایـن  نيز چيزی نيافت

فاصله ی ميان دو کوه صـفا ومـروه را 

هفت بار پيمود، وتا آنجا که توانسـت 

سعی کرد؛ اما تالش وسعی اش بی نتيجـه 

بود؛ تا اینکه بـه معجـزه الهـی بـه 

ناگاه در کنار حضـرت اسـماعيل چشـمه 

آبی ظاهر شـد وفـواره زد، هـاجر؛ از 

ترس اینکه آن آب به درون زمـين فـرو 

ــ ــراف آن رود،مق ــن را اط ــا  وش دار خ

ریخت،و آب را در آنجـا نگـاه داشـت، 

سپس مشک خود را پر کرد، وبه فرزنـدش 
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داد وخود نوشـيد،این چشـمه ی مبـار  

زمزم نام گرفت، وبـه هـاجر وفرزنـدش 

 حيات دوباره بخشيد.

که از « جرهم»پس از مدتی قبایل 

آنجا می گذشتند؛ متوجه شدند که در 

ارد؛ لذا آنان این منطقه آبی وجود د

با کسب اجازه از مادر اسماعيل؛ در 

کنار این چشمه که به چاهی تبدیل شده 

 بود وآب فراوان داشت؛ سکونت گزیدند.

حضرت اسماعيل عليه السالم بزرگ شد، 

وبا یکی از دختران جرهمی ازدواج 

کرد، وسپس با پدرش حضرت ابراهيم 

عليهما السالم خانه ی کعبه را بنا 

از چندی قبایل کنانه کردند، پس 

وخزاعه نيز در جوار کعبه ساکن شدند، 

جرهميان حرمت کعبه وحرم را پایمال 

کردند، آنگاه خداوند آب زمزم را از 

جوشش انداخت وخشک کرد، سپس کنانه 

وخزاعه؛ جرهميان را بيرون راندند، 

 . (1)وخود بر سرزمين مکه مسلط گردیدند

                                                 
( وس بل الهدی 155-1/152) ( واترخی طربی222-1/221به بدایه وهنایه ابن کثری ) (1)

 ( رجوع شود.2/6( واخبار مکه فاکهی  )1/181والرشاد)
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 امام بخاری رحمت هللا عليه داستان

حضرت ابراهيم وهمسرش هاجر وفرزندشان 

اسماعيل عليهم السالم را در کتاب 

صحيح از زبان عبدهللا بن عباس رضی هللا 

 عنهما چنين نقل می کند:

ابن عباس رضي هللا عنهما مي گوید: 

اولين بار كه زنان از شال كمر 

استفاده  كردند به تقليد از مادر 

اسماعيل )هاجر( بود. وي شال كمر، 

ستفاده كرد تا رد پایش را از بين ا

ببرد و ساره آنرا نبيند. سپس، 

ابراهيم عليه السالم هاجر و فرزندش، 

اسماعيل را كه شيرخواره بود، برد و 

در نزدیكي بيت هللا زیر درخت بزرگي كه 

باالتر از زمزم در قسمت علياي مسجد، 

قرار داشت، گذاشت. در آن زمان، در 

و آب نبود. مكه، احدي وجود نداشت 

ابراهيم عليه السالم آنها را با یك 

كيسه خرما و یك مشك آب، همانجا رها 

كرد. سپس، به آنها پشت كرد و براه 

افتاد. مادر اسماعيل، بدنبال او 

براه  افتاد و گفت: اي ابراهيم! ما 

چ كس و هيچ را در این بياباني كه هي

و كجا مي چيزي وجود ندارد،رها ميكني 

ین بار، این جمله را روي؟ و چند
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تكرار كرد. اما ابراهيم عليه السالم 

به او توجه نمي كرد. آنگاه، هاجر 

گفت: آیا خداوند به تو چنين دستوري 

. هاجر یداده است؟ ابراهيم گفت: بل

گفت: در این صورت، خداوند ما را 

ضایع نخواهد كرد. سپس برگشت. 

ابراهيم عليه السالم به راهش ادامه 

نكه به گردنة كوه، جایي كه داد تا ای

دیگر آنها او را نمي دیدند، رسيد. 

آنجا رو بسوي كعبه كرد و دستهایش را 

بلند نمود و چنين دعا كرد: 

پرودگارا! من زن و فرزندم را در 

سرزمين بدون كشت و زرعي در كنار 

تو كه  )تجاوز به( آنرا حرام  هخان

ساخته اي، ساكن كرده ام تا نماز را 

از  یگروه یدارند. پس تو دلهابر پاي 

آنان متمایل كن و آنها  یمردم را بسو

عطا فرما، باشد  یرا از ميوه ها، روز

 كنند. یكه سپاسگزار

داد  یو هاجر نيز اسماعيل را شير م

نوشيد تا اینكه آب  یو از آن آب، م

مشك اش، تمام شد. آنگاه، او و 

فرزندش، تشنه شدند. او فرزندش را مي 

)شدت تشنگي( به خود مي  دید كه از
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پيچد و یا پاهایش را به زمين مي 

 زند.

هاجر كه نمي توانست شاهد دیدن این 

صحنه باشد، براه افتاد و باالي كوه 

صفا كه آنرا نزدیكتر یافت، رفت و در 

آنجا ایستاد و بسوي رودخانه نگاه 

كرد كه آیا كسي را مي بيند؟ ولي كسي 

ين آمد را ندید. سپس، از كوه صفا پای

تا به رودخانه رسيد؛ آنگاه گوشة 

پيراهنش را باال كشيد و مانند كسي كه 

دچار مشكل شده باشد، دوید تا اینكه 

از رودخانه گذشت. سپس، باالي كوه 

مروه رفت و آنجا ایستاد و نگاه كرد 

كه آیا كسي را مي بيند؟ و لي كسي را 

ندید. و هفت بار، این عمل را تكرار 

 نمود.

س رضي هللا عنهما مي گوید: ابن عبا

  صلی هللا عليه وآله وسلمنبي اكرم 

پس به همين خاطر است كه »فرمود: 

 «.مردم بين صفا و مروه، سعي مي كنند

سرانجام هنگامي كه ُمشِرف بر كوه 

مروه شد، صدایي شنيد. به خود گفت: 

ساكت باش. آنگاه خوب، گوش فرا داد. 

ت: دوباره همان صدا را شنيد. سپس گف

صدایت را به گوشم رسانيدي. اگر مي 
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تواني به من، كمك كن. ناگهان، فرشته 

اي را كنار جایگاه زمزم دید كه با 

پایش و یا بالش به زمين مي زند تا 

اینكه آب، بيرون آمد. سپس هاجر، آب 

را جمع كرد و با دستش، جلوي آن را 

گرفت. و از آن آب، بر مي داشت و در 

از هر بار مشك مي ریخت. و پس 

 آب همچنان فوران مي كرد.برداشتن، 

ابن عباس رضي هللا عنهما مي گوید: 

 صلی هللا عليه وآله وسلمنبي اكرم 

خداوند، مادر اسماعيل را »فرمود: 

رحمت كند، اگر او زمزم را رها مي 

اگر او از آن »یا اینكه فرمود: « كرد

آب برنمي داشت، زمزم، چشمه اي جاري 

 .«و روان مي شد

راوي مي گوید: او آب نوشيد و 

فرزندش را شير داد. فرشته به او 

گفت: از هالك شدن، نترسيد. زیرا 

اینجا خانة خداست كه این پسر و پدر، 

آنرا خواهند ساخت. و خداوند، 

دوستانش را ضایع نمي گرداند. گفتني 

است كه جاي خانه كعبه، زميني مرتفع 

و تپه مانندي بود كه سيل، از چپ و 

 راست آن، مي گذشت.
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هاجر این گونه، زندگي مي كرد تا 

اینكه عده اي از قبيلة جرهم كه از 

راه كداء مي آمدند، در قسمت پایين 

مكه، توقف كردند. و پرنده اي را كه 

غالبًا دور آب مي گردد، در آنجا 

دیدند و گفتند: این پرنده، اطراف 

آب، دور مي زند. و از زماني كه ما 

را مي شناسيم، آبي در  این رودخانه

آن، وجود نداشته است. سپس، یك یا دو 

نفر را فرستادند. ناگهان، آنان آب 

دیدند و برگشتند و خبر آب را 

برایشان آوردند. آنان بسوي آب رفتند 

و در كنار آب، مادر اسماعيل را 

دیدند. به او گفتند: آیا به ما 

اجازه مي دهي كه نزد تو بمانيم؟ 

ي شما هيچگونه حقي از گفت: بلي. ول

 آب ندارید. گفتند: باشد.

ابن عباس رضي هللا عنهما مي گوید: 

  صلی هللا عليه وآله وسلمنبي اكرم 

مادر اسماعيل كه انس گرفتن »فرمود: 

با مردم را دوست داشت، پيشنهاد آنان 

را پذیرفت. آنها هم در آنجا توقف 

كردند و كساني را براي آوردن 

فرستادند. آنان نيز خانواده هایشان 

آمدند و در آنجا سكونت گزیدند 
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طوریكه چند خانواده از قبيلة جرهم 

 در آنجا جمع شدند.

اسماعيل عليه السالم رشد كرد و 

نوجوان گردید و عربي را از آنان، 

فرا گرفت. در این هنگام، مورد پسند 

آنان واقع شد و آنها او را انساني 

مي كه با ارزش مي دانستند. لذا هنگا

به سن بلوغ رسيد، یكي از دخترانشان 

را به نكاح او در آوردند. و پس از 

 مدتي، مادر اسماعيل، فوت كرد.

سر انجام، بعد از ازدواج اسماعيل، 

ابراهيم عليه السالم آمد تا خانواده 

اش را كه بخاطر خدا، رها كرده بود، 

سر بزند. پس به خانة اسماعيل آمد 

همسرش دربارة  ولي او آنجا نبود. از

او پرسيد. همسرش گفت: براي كسب رزق 

ما، بيرون رفته است. سپس، ابراهيم 

عليه السالم جویاي وضع معيشتي و 

زندگي آنان شد. گفت: وضع ما خيلي بد 

است. در تنگنا و سختي بسر مي بریم. 

و خالصه اینكه زبان شكوه گشود. 

ابراهيم عليه السالم گفت: هنگامي كه 

به او سالم برسان و بگو  همسرت آمد،

تا آستانة دروازة خانه اش را تغيير 

دهد. هنگامي كه اسماعيل آمد، بوي 
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آشنایي، احساس كرد. لذا پرسيد: آیا 

كسي نزد شما آمده است؟ گفت: بلي. 

پيرمردي چنين و چنان، نزد ما آمد و 

سراغ تو را گرفت. به او گفتم كه تو 

گي كجا رفته اي. و همچنين از وضع زند

ما پرسيد. به او گفتم كه در سختي و 

مشقت بسر مي بریم. اسماعيل گفت: آیا 

به تو سفارشي كرد؟ گفت: بلي، به من 

دستور داد كه به تو سالم برسانم و 

گفت: آستانة درب خانه ات را عوض كن. 

اسماعيل گفت: او پدر من است و دستور 

داده است تا از تو جدا شوم. پس نزد 

و. اینگونه او را طالق خانواده ات بر

داد و با زني دیگر از آن قبيله، 

ازدواج كرد. ابراهيم عليه السالم 

براي مدتي كه خدا مي خواست، نزد 

آنان نيامد. سپس آمد و بار دیگر، 

اسماعيل را نيافت. نزد همسرش رفت و 

سراغ اسماعيل را گرفت. گفت: به طلب 

روزي، بيرون رفته است. پرسيد: حال 

ر است؟ و جویاي وضع معيشتي و شما چطو

زندگي آنان شد. گفت: ما در رفاه و 

آسایش بسر مي بریم و خدا را ستایش 

نمود. ابراهيم پرسيد: غذاي شما 

چيست؟ گفت: گوشت. پرسيد: آشاميدني 

شما چيست؟ گفت: آب. ابراهيم عليه 
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السالم دعا كرد و گفت: خدایا! در 

 گوشت و آب آنان، بركت عنایت فرما.

 صلی هللا عليه وآله وسلمول خدا رس

آن زمان، در مكه، حبوباتي »فرمود: 

وجود نداشت وگر نه براي آنها نيز 

دعاي بركت مي نمود. بدینجهت هركس،  

بيرون از مكه، تنها به خوردن گوشت و 

آب اكتفا كند، برایش ناسازگار خواهد 

 «.شد

ابراهيم عليه السالم گفت: هنگامي 

سالم برسان و  كه همسرت آمد، به او

بگو: آستانة دِر خانه ات را محكم نگه 

دار. وقتي كه اسماعيل آمد، پرسيد: 

آیا كسي نزد شما آمده است؟ گفت: 

بلي، پيرمردي خوش قيافه نزد ما آمد 

كه داراي چنين صفات خوبي بود. 

آنگاه، سراغ تو را گرفت. به او گفتم 

كه تو كجا رفته اي. سپس از وضع 

. به او گفتم كه ما زندگي ما پرسيد

در آسایش بسرمي بریم. اسماعيل 

پرسيد: آیا به تو وصيتي كرد؟ گفت: 

بلي، به تو سالم رساند و دستور داد 

تا آستانة درب خانه ات را محكم نگه 

داري. گفت: او پدر من بوده است و 
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منظور از آستانة در، تویي. به من 

 دستور داده است تا با تو زندگي كنم.

اهيم عليه السالم براي سپس، ابر

مدتي كه خدا مي خواست نزد آنان 

نيامد. بعد از آن، زماني آمد كه 

اسماعيل، نزدیك زمزم و زیر درخت 

بزرگ، مشغول تراشيدن و ساختن تيري 

بود. هنگامي كه پدرش را دید، برخاست 

و بسوي او رفت. و رفتاري را كه 

شایستة پدر نسبت به فرزند، و فرزند، 

در بود، انجام دادند. سپس، نسبت به پ

ابراهيم عليه السالم گفت: اي 

اسماعيل! خداوند مرا به انجام كاري، 

امر كرده است. اسماعيل گفت: آنچه را  

كه پرودگارت به تو دستور داده است، 

انجام بده. گفت: آیا تو به من كمك 

مي كني؟ گفت: كمك ات مي كنم. گفت: 

ست همانا خداوند به من دستور داده ا

تا اینجا خانه اي بسازم. و با دستش 

به سوي تپه هاي مرتفع اطرافش، اشاره 

كرد. راوي مي گوید: اینجا بود كه 

پایه هاي خانة خدا را بنا نهادند. 

اسماعيل   عليه السالم سنگ مي آورد و 

ابراهيم عليه السالم بّنایي مي كرد. و 

هنگامي كه دیوارهاي آن، باال مي آمد، 
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ن سنگ )كه به مقام اسماعيل ای

ابراهيم عليه السالم معروف است( را 

آورد و ابراهيم عليه السالم بر آن، 

ایستاد و بّنایي مي كرد و اسماعيل به 

او سنگ مي داد. و هر دو چنين دعا مي 

َربهَنا َتَقبهْل ِمنها ِإنهكَ َأْنَت السهِميُع كردند 

یعني پرودگارا! از ما بپذیر.  اْلَعِليمُ 

 .(1)همانا تو شنوا و دانایي

                                                 
 (6662حصيح خبارى) (2)
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عبد المطلب وحفر مجدد چاه 

 زمزم

همچنانکه ذکر نمودیم ، خداوند 

زمزم را از جوشش انداخت وخشک کرد، 

به طوری که مکان آن نيز محو گردید، 

وتا دوران عبد المطلب جد بزرگوار 

رسول خدا صلی هللا عليه وآله وسلم مخفی 

که بود؛ عبد المطلب شبی در خواب دید 

)یکی از « بره»به او گفته می شود: 

نامهای زمزم است( را حفر کن، وفردا 

باز در خواب دید، که به او می 

)از نامهای زمزم « مضنونه»گویند: 

است( را حفر کن، در روز سوم نيز به 

)نام دیگر زمزم( را « طيبه»گفته شد: 

حفر کن، ودر روز چهارم در خواب دید 

را حفر « مزمز»که به او گفته شد: 

کن.آنگاه در خواب جایگاه زمزم به وی 

 نشان داده شد.

پس عبد المطلب قریش را در جریان 

گذاشت، وآنگاه خود با کمک فرزندش 

همان نقطه ی خاص را حفر « حارث»

کردند، بعد از اینکه مقداری حفر 

نمودند؛ ناگهان آب فواره زد وباال 

آمد؛ وچشمه ی زمزم بار دیگر ظاهر 

د المطلب در کنار آن حوضی شد، و عب
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ساخت، و حاجيان وزایران خانه ی خدا 

از آب زمزم می نوشيدند، وسقایت 

حاجيان را به عهده گرفت، ودر هنگام 

ظهور اسالم سقایت حجاج در دست  عباس 

بن عبد المطلب، عموی پيامبر صلی هللا 

  (1)عليه وآله وسلم بود

 چاه زمزم وسرچشمه های آن

سال؛ از ظهور آب  بيش از پنج هزار

گوارا و شفا بخش زمزم ، از زمان 

حضرت اسماعيل عليه السالم تا کنون می 

  گذرد،

حفر دوباره در زمان واز زمان 

عبدالمطلب تا کنون حاجيان از آن 

بهره مند می شوند،چاه زمزم در قرب 

کعبه مشرفه واقع است، اما اکنون در 

 16/1طبقه زیر زمينی مطاف در عمق 
ار دارد، ودر فاصله نزدیک متری قر

کعبه ومقام ابراهيم؛ در سمت چپ، 

سنگی دایره ای شکل قرار دارد که بر 

چاه «)بئر زمزم» آن نوشته شده: 

زمزم(.بعد از توسعه ی جدید حرم در 

                                                 
( 2/621ن کثری )( وبدایه وهنایه اب2/22( واخبار مکه ازریق )1/16خبار مکه فاکهی )ا  (3)

 (.1/166( وروض الأنف سهيىل )181-1/181وس بل الهدى )
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دوران ملک فهد پاشاه سعودی؛ سالن 

های جداگانه ای برای زنان ومردان، 

در طبقه زیر زمين مطاف ساخته شده 

ن از آن شيرهای آب که آنجا وزائرا

 نصب شده استفاده می کنند.

چشمه های که چاه زمزم را تغذیه می 

 کنند؛ عبارت از سه چشمه است:

چشمه ای در مقابل رکن اسود)حجر  -

 االسود(. 

وچشمه ای در مقابل کوه ابو قبيس  -

 وصفا.

وچشمه سومی در مقابل مروه قرار  -

  (1) دارد.

ی، تيمی از هجری شمس 1222در سال 

مهندسين به سرپرستی  مهندس یحيی 

کوشک؛ هنگام پاکسازی چاه زمزم؛ 

توانستند که اندازه های دقيقی از 

عمق چاه زمزم وهمچنين سرچشمه های آن 

 بدست آورند.

 مهندس یحيی کوشک می گوید:

                                                 

 (66( وفضل ماء زمزم، سائد بکداش )ص 2/12( واخبارمکه فاکهی  )2/61اخبارمکه ازریق) (1)
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سرچشمه اصلی چاه زمزم؛ از سمت 

کعبه؛ از طرف حجر االسود است که طول 

سم است،  22آن  سم وارتفاع 21آن 

وبيشترین آب از همين ناحيه می جوشد. 

سرچشمه دومی آب زمزم؛ روزنه ای 

بزرگی در جهت مکبریه )اجياد( می 

سم است، ودر  72باشد، که طول آن 

داخل به دوشاخه تقسيم می شود، 

سم است، وهمچنين  22وارتفاع آن 

روزنه ها وسرچشمه های کوچکی نيز در 

چاه قرار  بين سنگهای دیواره های

بيرون  دارد، که آب از بين آنها نيز

می آید، پنج تا از اینها در بين دو 

سر چشمه وروزنه  ی اساسی قرار دارند 

که به اندازه ی یک متر است، همچنين 

روزنه ی دیگر وجود دارد که از  01

کنار روزنه ی اصلی آغاز می شود، وبه 

  (1) سمت کوه ابی قبيس وصفا می باشد.

                                                 

 (.61( وفضل زمزم بکداش )ص61زمزم، حییی کوشک)ص  (1)
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 ی زمزمنامها

آب زمزم؛ نامهای زیادی دارد، 

وکثرت اسم بر شرف وبزرگی مسمی داللت 

می کند، از آنجایی که آب زمزم 

بهترین آب بر روی زمين است؛ وآب شفا 

بخش ومبارکی است، دارای اسامی 

 بسياری می باشد، از نامهای آن:

برکه، بره، بشری، هزمه جبریل، 

 حفيره عبدالمطلب،طيبه، مضنونه، سقيا

اسماعيل، نافعه، ميمونه، صافيه، 

  (1) شباعه، طاهره، ظبيه ...می باشد

  

                                                 
 (.2/68هی )( واخبار مکه فاک 1/185( وس بل الهدی )21ر.ک. فضل ماء زمزم )ص (1)
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 فضايل آب زمزم

در باره ی اهميت وفضيلت آب زمزم؛ 

وفضيلت نوشيدن آن روایات بسياری از 

پيامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد صلی 

هللا عليه وآله وسلم نقل شده است که ما 

در اینجا  به برخی از آن روایات 

 اره می کنيم:اش

ابوذر رضی هللا عنه می گوید: رسول  *

» خدا صلی هللا عليه وآله وسلم فرمود: 

إنها مباركة، إنها طعام طعم ؛ زمزم، 

آب مبارکی است، وغذایی است که گرسنه 

  (1)«.را سير می کند

» در روایت دیگر آمده است:  *

زمزم؛ غذایی برای گرسنه، وشفایی 

  (2) «برای بيماری است

وعبد هللا بن عباس می گوید: رسول  *

» خدا صلی هللا عليه وآله وسلم فرمود:

                                                 
( روایت کرده است، این حدیث طوالین است، در آ ن 2216امام مسمل در کتاب حصيح )  (1)

داس تان ابوذر ذکر شده که وی مبدت یکامه در مکه پنهان بود؛ وجبز آ ب زمزم، آ ب و غذایی 

 نداشت.

 ( روایت کرده است.6112واوسط) (11161طرباین در معجم کبری )  (2)
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 «آب زمزم، بهترین آب روی زمين است
(1)  

                                                 
 ( روایت کرده اند.5/121(وبيهق  درسنن کربی )215صغری ) طرباین در معجم  (1)
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عبد هللا بن عباس رضی هللا عنهما روایت 

می کند که رسول خدا صلی هللا عليه وآله 

آب زمزم برای آن چيزی » وسلم فرمود:

است که نوشيده شود، پس اگر برای طلب 

ا ، آن را نوشيدی، خداوند به شف

توشفا می بخشد، واگر برای سير شدن 

نوشيدی؛ خداوند تو را سير می 

گرداند، واگر برای رفع تشنگی 

نوشيدی؛ خداوند تشنگی تو را برطرف 

می سازد، آن گودال جبریل، ونوشيدنی 

  (1) خداوند برای حضرت اسماعيل است.

                                                 

 (روایت کرده اند.2/281( ودار قطین در سنن)1/626حامک در مس تدرک ) (1)
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 ويژگیهای آب زمزم

کيب دارای آب زمزم از نظر تر-1

ویژگی خاصی است، از زمان بوجود 

آمدنش تا کنون دارای ترکيبات معدنی 

یکسان بوده است،عليرغم استفاده مدام 

از آب زمزم تا به حال این چاه خشک 

 نشده است.

مهندس سامی عنقاوی مدیر 

مرکز)ابحاث( تحقيقات حج می گوید: ما 

در هنگام توسعه جدید حرم؛ مشغول 

بودیم، هر چه آب را حفاری چاه زمزم 

بيرون پمپاژ می کردیم، باز جوشش آب 

بيشتر می شد، ناچار شدیم سه پمپ 

بزرگ برای تخليه آب نصب کنيم، تا 

اینکه بتوانيم اساس آن را پایه ریزی 

کنيم، آنگاه از سر چشمه های اصلی 

زمزم نمونه برداشتيم، تا آزمایشهای 

ریم که آیا حاوی الزم را به عمل آو

ميکرب است؟ یا خير؟ بنابر این به 

این نتيجه رسيدیم که خالی از ميکرب 

می باشد، و یک عدد ميکرب هم در آن 

نيافتيم! پا  وتمييز است، ولی گاهی 

اوقات هنگام استفاده از آب زمزم که 

در گالون یا دلو ریخته می شود؛ یا 

از کانال لوله کشی عبور می 
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ه شدن دارد، اما خود کند،امکان آلود

آب در ذات خودش هيچ گونه آلودگی یا 

ميکرب ندارد، واین ویژگی آب زمزم 

  (1) است.

آب زمزم بهترین آب روی زمين  -0 

 است.

این بخشی از حدیث پيامبر خدا صلی 

هللا عليه وآله وسلم است که در صفحات 

 گذشته ذکر نمودیم.

آب زمزم بوسيله ی امين وحی  -2

ل عليه السالم برای نوشيدن حضرت جبری

پيامبر گرامی حضرت اسماعيل عليه 

 السالم آشکار شده است.

آب زمزم در مقدس ترین سرزمين -2

حرم مکه،  ودر کنار خانه ی خدا، در

 نزد رکن ومقام جوشيده است.

آب زمزم؛ آبی است که قلب مطهر  -1

مصطفی صلی هللا عليه وآله وسلم را با 

 آن شستشو داده اند.

نس بن مالک رضی هللا عنه می گوید: ا

رسول خدا صلی هللا عليه وآله وسلم )در 

                                                 

 (55ماء زمزم معجزات وارسار)ص (1)
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دوران کودکی( با کودکان مشغول بازی 

بود، جبریل عليه السالم آمد، او را 

گرفت وخواباند، سپس سينه اش را 

شکافت....آنگاه آن را با آب زمزم؛ 

  (1) در تشت طالیی شستشو داد....

ومعراج؛  همچنين در واقعه ی اسراء

قلب پا  رسول خدا صلی هللا عليه وآله 

وسلم با آب زمزم شستشو داده شده 

جبریل آمد، »...است. در حدیث آمده : 

آنگاه سينه ام را شکافت، سپس با آب 

  (2) «زمزم شست...

آب زمزم از آیات بينات) نشانه  -6

های واضح( ومعجزات الهی در حرم مکه 

ماعيل می باشد؛ که از زمان حضرت اس

عليه السالم تا کنون این چاه جریان 

داشته وسالی صدها هزار نفر از آن 

 بهره برداری می کنند.

آب زمزم؛ آبی است که رسول خدا  -7

صلی هللا عليه وآله وسلم آب دهان 

مبارکشان را در آن انداخته اند، وبه 

 برکت آن افزوده شده است.

                                                 
 (261حصيح مسمل ) (1)

 ( رجوع شود.16/281و1/264) ( ومهچننی به فتح الباری621حصيح خباری)( 2)
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رسول خدا » عبدهللا بن عباس می گوید: 

هللا عليه وآله وسلم کنار چاه زمزم صلی 

تشریف آوردند، پس دلو آبی را برای 

ایشان کشيدیم، نوشيدند، سپس در آن 

آب دهان انداختند، آنگاه ما آن آب 

 (1) «را چاه زمزم ریختيم....

 در روایت دیگر :

آنگاه نوشيدند ومضمضه کردند، سپس »

آب دهان خود را در دلو انداختند، 

دند آن را درون چاه آنگاه دستور دا

 ( 2)«بریزند

 وائل بن حجر می گوید:

دلوی از آب زمزم،خدمت رسول خدا » 

صلی هللا عليه وآله وسلم آورده شد، پس 

مضمضه )آب را در دهان( کردند، آنگاه 

آب دهان را در آن انداخت،)سپس در 

از بوی مشک خوشبوتر ( 3) چاه ریخت(

 (5)«.)بوی مشک از آن برخاست( 4)بود،

                                                 

 ( روایت کرده است، واس نادش حصيح م  ابشد.1/612امام امحد ) (1)
( ونصب 14112( بصورت مرسل آ ورده است، به معجم کبری طرباین )2/52ازریق در اخبارمکه ) (2)

 ( رجوع شود.6/11الرایه)
 (22/51( ومعجم کبری طرباین )2/615مس ند امحد) (3)
 ابشد.( روایت کرده اند،وحسن م  651( وابن ماجه)2/618امام امحد ) (4)
 ( روایت کرده اند،وحسن م  ابشد.651( وابن ماجه)2/618امام امحد ) (5)
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پس نوشيد، » ودر روایت دیگر آمده: 

 سپس وضو گرفت،

ومضمضه کرد، آنگاه در دلو  

  (1) «ریخت...

پس برکت وخاصيت آب دهان مبار  

رسول خدا صلی هللا عليه وآله وسلم بر 

 برکت وخاصيت زمزم افزوده است.

آب زمزم غذایی برای گرسنه است،  -3

خداوند این ویژگی را در آب زمزم 

ست که گرسنه را سير می قرار داده ا

گرداند، وجای غذا را می گيرد، از 

داستان هاجر واسماعيل عليهما السالم 

چنين می فهميم که خداوند این آب 

مبار  را غذا وآب آنان قرار داده 

 بود.

حافظ ابن حجر می گوید: در حدیث 

ذکر شده که هاجر بر همان حال خودش 

بود تا اینکه کاروانی از قبيله ی 

از آنجا گذر کردند.....از این  جرهم

دانسته می شود که هاجر با آب زمزم 

                                                 
 (886مس ند محيدی) (1)
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خود را تغذیه می نمود، و او را از 

  (1) غذا وآب بی نياز می کرد.

ودر داستان مسلمان شدن ابوذر آمده 

است که وی بمدت یکماه در مکه ميان 

پرده کعبه پنهان بود، ومی خواست که 

ین با پيامبر خدا مالقات کند، ودر ا

مدت فقط از آب زمزم می نوشيد، ابوذر 

می گوید: رسول خدا صلی هللا عليه وآله 

وسلم با یارش آمد وحجر اسود را 

استالم کرد، سپس خانه کعبه را طواف 

نمود، آنگاه نماز خواند، هنگامی که 

از نمازش فارغ شد، عرض کردم: السالم 

وعليک » عليک یا رسول هللا، فرمود: 

« چه کسی هستی؟» س فرمود:سپ« هللا ورحمة

عرض کردم: از قبيله ی غفار ....سپس 

از چه مدت تو در اینجا  »  فرمود: 

شبانه روز،  22عرض کردم: از «  ؟بودی

« چه کسی به تو غذا می داد؟» فرمود:

عرض کردم: غذایی جز آب زمزم نداشتم، 

وچنان چاق وفربه شده ام که گوشت 

، شکمم از فربهی روی هم خميده است

وهيچ اثری از گرسنگی در بدنم احساس 

                                                 
 (6/246فتح الباری ) (1)
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آری، آن آب مبارکی » نمی کنم. فرمود:

  (1) «.است، وآن غذایی برای گرسنه است

امام ابن قيم در کتاب زاد المعاد 

می نویسد: من کسی را دیدم که ایام 

زیادی؛ تقریبا یکماه ونيم یا بيشتر 

فقط با آب زمزم تغذیه می نمود، واصال 

نمی کرد، وهمراه با احساس گرسنگی 

سایر مردم نيز طواف می کرد، وبه من 

روز به همين  گفت: گاهی اوقات تا چهل

  (2) حالت باقی می مانم.

 آب زمزم شفای هر دردی است -9

خداوند بزرگ در این آب مبار  ، 

خاصيت شفا بخش را قرار داده است، پس 

کسی که به نيت شفا این آب را بنوشد؛ 

الی او را از هر خداوند تبار  وتع

بيماری شفا می بخشد.در حدیث گذشت 

زمزم بهترين آب روی زمین است، » که: 

غذايی برای گرسنه و شفای بیماری 

 «.است

ابوذر رضی هللا عنه روایت ميکند که 

رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم 

                                                 
 (2216حصيح مسمل ) (1)

 (2/216زاد المعاد) (2)
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زمزم، غذايی برای گرسنه، :» فرمود

  (1) «وشفای بیماری است

حدیث ابوذر که امام ودر دنباله ی 

إنها :» مسلم روایت کرده است 

حافظ ابن  «مباركة، إنها طعام طعم 

» حجر می گوید: طيالسی افزوده است: 

 (2) )وشفای هر بيماری است( «وشفاء سقم

شفای بيماری « شفاء سقم»لفظ حدیث: 

 است، هر بيماری را شامل می شود.

وهمچنين حدیثی که ابن عباس از 

هللا عليه وآله وسلم  رسول خدا صلی

زمزم برای آن چيزی » روایت نموده:

است که نوشيده شود،اگر برای طلب شفا 

يدی، خداوند تو را شفا می نوش

  (3) .«بخشد..

حضرت رسول خدا صلی هللا عليه وآله 

وسلم آب زمزم را به بيماران می داد، 

                                                                  (4) وبر آنان می پاشيد.

صحابی بزرگوار عبد هللا بن عباس رضی  .

هللا عنهما؛ آب زمزم را برای شفا از هر 

                                                 
 (2/241)ترغيب وترهيب منذری  بزار روایت کرده است (1)
 (6/216فتح الباری) (2)
 (2/281) سنن دار قطین( و 626/)1مس تدرک حامک) (3)
 (5/242) (و سنن کربی بيهق 2/21اخبار مکه فاکهی ) (4)
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» دردی می نوشيد، وچنين دعا می نمود:

اللهم إني أسالك علمًا نافعًا ورزقًا 

  (1) «واسعًا وشفاًء من كل داء

من استشفا » امام ابن قيم می گوید:

وده ام، وبرای با آب زمزم را آزم

بيماریهای مختلفی نوشيده ام؛ با 

 (2) «فرمان خدا شفا یافتم

                                                 
 (1/216مس تدرک حامک) (1)
 (2/624زاد املعاد ) (2)
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 آداب نوشیدن آب زمزم

آب زمزم بهترین آب روی زمين  -

 است، و نوشيدن آن آدابی دارد:

مستحب است که در آغاز بسم هللا  -

 بگوید.

 با دست راست بنوشد. -
  (1) ایستاده و رو به قبله بنوشد -

 ه باشد.هنگام نوشيدن نيت داشت -

 با سه نفس بنوشد. -

 بعد از نوشيدن الحمدَّلل بگوید. -

)بسيار نوشيدن( یعنی: « تضلع» -

آنقدر بنوشد وسيراب شود تا آنکه آب 

 به اضالع )دنده ها(برسد.

                                                 

وراحج این است  فقها در ابره ی نوش يدن زمزم حبالت نشس ته وای ایس تاده اختالف نظر دارند،( 1)

 که نشس ته وایس تاده هر دو جایز است.
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 فوايد نوشیدن زمزم

آب زمزم دارای فواید بسياری است، 

واز آنجایی که بهترین آب روی زمين 

شد، است، باید آنقدر نوشيد که سيراب 

از فواید آب زمزم این است که خستگی 

را از بين می برد، مشاهده می کنيم 

که حجاج بعد طواف وخستگی هنگامی که 

آب زمزم را می نوشند، احساس خستگی 

از آنان دور می شود وفعال تر می 

 شوند.

همچنين از دیگرفوایدش این است که 

سبب تقویت بدن، بخصوص زانو ومفاصل 

 می گردد.

بد هللا بن عباس رضی هللا عنهما  حضرت ع 

 می گوید: 

هيچ کسی نمی توانست در دویدن از »

اهل مکه سبقت بجوید، وهر کس با آنان 

کشتی می گرفت،او را به زمين می 

انداختند، واهل مکه هيچ گاه دچار 

زانو درد نمی شدند؛ تا اینکه از آب 

زمزم روی گردان شدند، آنگاه بيماری 
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کرد وناتوان  به پاهایشان سرایت

  (1) «.شدند

» وهمان گونه که در حدیث آمده است:

آب زمزم برای آنچه که نوشيده شود، 

در زندگی نامه بسياری از « می باشد

علمای مشهور نوشته شده که آنان آب 

زمزم را برای علم فراوان وحافظه ی 

قوی نوشيده اند وبه مرادشان رسيده 

 اند.

 پس برای هر مقصد ومرادی که آب

زمزم نوشيده شود به اذن الهی آن 

مراد ومقصد برآورده می شود، وليکن 

 به نيت واخالص شخص بستگی دارد.

آب زمزم بهترین تحفه ای است که از 

مکه آورده می شود، وبهترین هدیه ای 

 که به مهمان داده می شود.

 از اسرار آب زمزم

از اسرار ومعجزه الهی در آب زمزم 

و ومعادن این است که دارای نير

بسياری است، ودرصد باالیی از کلرید 

می رسد؛ واین  %13سودیوم دارد که به 

سبب می شود که هنگام نوشيدن کمی 

                                                 
 (2/26هی )اخبارمکه فاک  (1)
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احساس نمکين بودن داشته باشد، ولی 

با این وجود شخصی که می نوشد در آن 

هنگام هيچ گونه شور ونمکين بودن را 

 احساس نمی کند.

ا زمزم؛ چنان ترکيب خاصی دارد که ب

مرور زمان هرگز مزه ورنگ وبویش 

تغيير نمی کند، وهيچ گونه ميکرب 

 وباکتری به آن راه ندارد.

 

 شگفتيهای آب زمزم

هرچند که برخی کوشش نموده اندکه 

آبهای معدنی شبيه ترکيبات آب زمزم 

بسازندولی تمام تالش وسعی آنان 

بيهوده بوداست زیراکه آب زمزم ویژگی 

آن قرار داده خاص دارد که خداوند در

 است.  

وعلم به اثبات رسانده که آب زمزم 

باتمام آبهای جهان فرق دارد،باوجود 

دانسته شدن برخی 

ازمکونات)عناصرسازنده(خداوند ویژگی 

خاصی درآن قرار داده وسری در آن 

نهفته است که به آن پی نبرده اند  

دکتر محمد عزت مهدی استاد علم زمين 

ت زیست شناسی شناسی درانستيتو تحقيقا

دانشگاه عين شمس قاهره,طی تحقيقاتی 
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که درسالهای اخيرانجام داده است به 

این نتيجه رسيده که آب زمزم ویژگی 

های منحصر به فرد دارد که آن را از 

 سایر آبهای جهان مميز می گرداند.

برخی ازویژگی های که به آن اشاره 

 نموده عبارت است از اینکه:

وگندیـده نمـی  بد بو آب زمزم هرگز

ــــــــــــگ                                                                                                                  ــــــــــــود, مزه,رن                                             ش

وبوی آن هرگزتغيرنمی کند,وشبيه عسـل 

مــی باشــدکه عوامــل آب وهــوا بــر آن 

گـذارد، بـر عکـس تمـام  تأثير  نمـی

آبهــای دیگــر، ماننــد آب نهرهــا، 

ـــر  ـــای زی ـــاران، وآبه ـــا، ب دریاه

ــات  ــه ترکيب ــز ب ــبب آن ني زمينی،وس

وعناصر شيميایی آن بر مـی گـردد کـه 

مانع رشـد وفعاليـت ميکـرب وبـاکتری 

 وقارچها می شود.

افزون بر آن آب زمزم بهترین وعظيم 

ترین آب معدنی است که در سطح جهان 

ج وشفا از آن استفاده می برای عال

 شود.

از اسرار وشگفتيهای دیگر زمزم این 

است که با وجود اینکه دارای امالح 

زیادی است طعم آن شيرین است، وهنگام 
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نوشيدن شور بودنش محسوس نمی شود، 

اگر این نسبت امالح که در آب زمزم 

وجود دارد در آب دیگری وجود می داشت 

  (1) هرگز قابل شرب نبود.

                                                 
 (22ماء زمزم ارسار ومعجزات )ص ( 1)
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 آب زمزم در آزمايشگاههای جهانی

آب زمزم معجزه الهی است که ساالنه 

بيش از صدها هزار نفر آز آن می 

ميالدی در زمان  1971نوشند، در سال 

حکومت ملک فيصل پادشاه عربستان؛ یک 

پزشک مصری چنين ادعا نمود که آب 

زمزم برای آشاميدن مناسب نيست، زیرا 

سطح که کعبه در گودی وپایين تر از 

دریا ودر مرکز شهر مکه واقع شده 

است، بنابراین فاضالب های مکه همه 

بسوی چاه زمزم سرازیر می شود وآن را 

 آلوده می سازد.

پس هنگامی که شاه فيصل از این 

موضوع آگاه شد؛ بال فاصله دستور داد 

تا وزارت کشاورزی ومنابع آبی نمونه 

ای از آب  زمزم را جهت آزمایش وصحت 

رب بودنش را به آزمایشگاههای قابل ش

اروپا ارسال نمایند این وزارتخانه 

تصفيه خانه ها ونيروگاههای موجود 

درجده را موظف نموده تا این کار را 

به انجام برسانند؛ ومهندس معين 

الدین احمد که به عنوان مهندس شيمی 

کارمند وزارت کشاورزی بود؛ موظف 

گردید که این امر را به انجام 

 د.برسان
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 مهندس معين الدین می گوید:

بخاطر دارم که آن زمان هيچ تصوری 

راجع به این که آب چاه ممکن است به 

چه صورت باشد؛ را نداشتم,.. هنگامی 

که به چاه رسيدیم؛ برایم مشکل بود 

باور کنم که این چاه که به اندازه 

در  13یک حوض بود؛ وابعادی در حدود 

ن به فوت داشت، وهرساله حاجيا 12

اندازه ميليونها گالن آب ازآن 

برداشت می کنند همان چاهی است که 

 قرنها پيش در

زمان حضرت ابراهيم عليه السالم 

بوجود آمده است تحقيقاتم را با 

اندازه گرفتن ابعاد چاه شروع 

کردم،سپس از دستيارم خواستم تا عمق 

چاه را به من نشان دهد،وی ابتدا غسل 

پس به داخل چاه وخود را تطهير نمود،س

رفت وایستاد، سطح آب چاه درست تا 

باالی شانه هایش بود؛سپس برای یافتن 

هر گونه مجرا ولوله ای که آب را به 

داخل چاه بياورد،از یک طرف به طرف 

دیگر چاه رفت،ولی موفق به یافتن هيچ 

مجرایی نشد،فکر دیگری ب ذهنم 

رسيد،وآن اینکه ما می توانستيم به 
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زرگی که در چاه نصب شده وسيله پمپ ب

بود، وبرای ذخيره کردن آب زمزم در 

مخزن می بود؛ آب را به سرعت کنار 

بزنيم، بدین صورت عمق آب موجود در 

چاه کم می شد ومی توانستيم مجرا 

دخول آب را مشاهده کنيم؛ ولی تعجب 

آور بود که در زمان پمپاژ کردن 

آب،چيزی مشاهده نکردیم، اما من به 

ه واقف بودم که این روش راه این مسئل

حل یافتن ورودی آب به چاه است،لذا 

تصميم گرفتيم دوباره این مرحله را 

تکرار نمایيم، ولی این بار به 

دستيارم گفتم که د یک جا بایستد،وبا 

دقت هر اتفاق غير معمول را در نظر 

بگيرد، او پس از مدتی دستانش را 

، کرد وفریاد زد: الحمد َّلل یافتمبلند 

سپس گفت: در بستر چاه حرکت شنها در 

زیر پایم؛ مکانی را که آب از آن 

تراوش می کند،احساس می کنم، آنگاه 

او در اطراف چاه قدم زد وهمان پدیده 

 را جای جای چاه احساس 

نمود، در واقع تراوش آب به چاه 

بطور یک نواخت درهر نقطه از بستر آن 

وجود داشت وباعث می شد تا سطح آب 

 بت بماند.ثا
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 مهندس معين الدین می افزاید:

پس از تکميل مشاهداتم نمونه هایی 

از آب چاه را جهت انجام آزمایشات در 

 آزمایشگاههای اروپایی برداشتم، وقبل

را در مورد  پرسشهاییاز تر  مکه؛ 

دیگر چاههای موجود در اطراف مکه از 

مقامات مسئول نمودم، وآنها اظهار 

چاهها تقریبا  داشتند که تمامی آن

 خشک هستند.

پس از مراجعت به دفترم در جده 

را برای مدیرم بازگو  خویشیافته های 

 گوشنمودم واو نيز با عالقه به آنها 

 می داد..

نتایج آزمایشات به عمل آمده بر 

روی نمونه های آب زمزم در اینجا 

واروپا تقریبا یکسان بود، وتنها 

دیگر اختالف مشاهده شده بين آب زمزم و

آبها در مقدار کلسيم ومنيزیم آن 

است، که این مقدار در آب زمزم کمی 

بيشتر بوده وشاید بدین علت باشد که 

حاجيان می  خستگیاین آب باعث رفع 

گردد، اما نکته ای که بيشتر حائز 

اهميت می باشد این است که این آب 

محتوی فلوراید ودارای خاصيت ميکرب 

ر این نتایج کشی قوی می باشد، عالوه ب
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نشان  اروپاآزمایشات به عمل آمده در 

می دهد که این آب برای آشاميدن 

بسيار مفيد است؛ از این رو اظهارات 

 دکتر مصری کامال رد شد.

هنگامی که نتایج آزمایشات به شاه 

فيصل گزارش شد، وی بسيار خرسند 

گردید ودستور داد این مطلب در 

 مطبوعات اروپا منعکس گردد.

حال این مسئله موهبتی شد تا  در هر

از طریق این تحقيقات به ترکيبات 

شيميایی آب زمزم پی ببریم ودر حقيقت 

هر چه بيشتر راجع به آب زمزم تحقيق 

نمایيد شگفتيهای بيشتری را در آن 

مشاهده خواهيد کرد؛ تا آنجا که خود 

به اعجاز آن پی خواهيد برد، آبی که 

انی که خداوند به عنوان هدیه به مؤمن

از دور دست برای زیارت به این 

بيابان مشرف می شوند؛ارزانی داشته 

 است.

در اینجا برخی از ویژگيهای آب 

 زمزم را به اجمال بيان می کنيم:

عليرغم استفاده مداوم از آب  -

زمزم تا به حال این چاه خشک نشده 

 است.
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آب این چاه از زمان بوجود آمدن  -

ی تا به حال دارای ترکيبات معدن

 یکسان بوده است.

به گفته زائرانی که برای مناسک  -

حج وعمره به خانه خدا مشرف شده اند 

واز این آب نوشيده اند اذعان داشته 

اند که آشميدن این آب باعث شادابی 

 ورفع خستگی در آنان گردیده است.

این آب در نقاط مختلف دنيا  -

آزمایش شده ودارای تقاضای باالی در 

 .سطح جهان می باشد

هيچ گونه ترکيبات شيميایی ویا   -

کلر جهت ضد عفونی به این آب اضافه 

 نشده است.

برخالف چاههای دیگر هيچگونه رشد 

وزندگی گياهی وجانوری در این چاه 

وجود ندارد، وعليرغم آن که این 

موضوع خود باعث طعم بد وبوی نامطبوع 

آب می گردد؛اما آب زمزم بدینگونه 

  (1) نمی باشد.

                                                 
 (26ماء زمزم معجزات وارسار)ص (1)
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 با آب زمزمعالج 

آب زمزم بهترین آب روی زمين است، 

ورسول خدا صلی هللا عليه وآله وسلم آن 

را شفای بيماری ناميده اند، ورسول 

اکرم صلی هللا عليه وآله وسلم آب زمزم 

را بر روی بيماران می ریخت وبه آنان 

 می نوشاند.

امام ابن قيم رحمة هللا عليه در طب 

 نبوی می گوید:

آب زمزم را آزموده  من استشفا با

ام، وبرای بيماریهای مختلفی نوشيده 

 (1) ام؛ وبا فرمان خدا شفا یافته ام

در مکه ایامی بر من گذشت که در آنجا 

بيمار گشتم، وهيچ گونه دوا وطبيبی 

را نيافتم؛ پس با سوره ی فاتحه وآب 

زمزم خود را مداوا نمودم، بدین صورت 

ن که آب زمزم را بر می داشتم وچندی

بار سوره فاتحه را بر آن می خواندم 

سپس می نوشيدم، بنابراین با آن 

بهبودی وشفای کامل یافتم، بعد از آن 

برای خيلی از بيماریها بر آن اعتماد 

                                                 
 (616)ص طب نبوی (1)
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می کردم وبهترین فایده از آن را می 

  (1) دیدم.

سرگذشت خانم ليلی حلو مغربی؛ که 

به بيماری سرطان مبتال بود، وپزشکان 

اش ناتوان شده بودند؛  از معالجه

مشهور ومعروف است، که بوسيله آب 

زمزم کامال شفا یافت، حکایت کامل آن 

در کتابها وروزنامه ها نوشته شده 

وهمچنين در سایت : رساله االسالم، 

وسایتهای دیگر ذکر شده، ونوار کاست 

 با صدای خودش نيز وجود دارد.

همچنين دهها افراد دیگر که از 

ينایی یا درد کليه بيماری ضعف ب

وغيره رنج می بردند با آب مبار  

 زمزم شفا یاب شده اند.

از آنجایی که رسول خدا صلی هللا عليه 

وآله وسلم آب زمزم را شفای درد 

وبيماری ناميده اند ؛ به اغلب 

بيمارانی که به بنده مراجعه می 

کردند؛ نوشيدن آب زمزم را توصيه می 

لوبی می نمودم، واکثرا نيز نتيجه مط

دیدند، بخصوص بيماری بود که از سنگ 

کليه رنج می برد وپزشکان برایش عمل 

                                                 
 (118)ص طب نبوی( 1)
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جراحی تجویز کرده بودند؛ الحمد َّلل .

با آب زمزم وداروهایی طب نبوی، 

 خداوند به وی شفا بخشيد.

وهمچنين زن ومردی که از عقم 

ونازایی شکایت داشتند به فضل خداوند 

یز با آب زمزم وکثرت استغفار وتجو

برخی  دارو از طب نبوی ؛ دارای نعمت 

 فرزند گردیدند.

 

 


