
 

 

 زمزم  

  آب شفابخش
  
  تأليف

  دكتر حسين تاجى گله داري

  

  
  
  
  
  
  
  
  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

 ٢ 

  
  فهرست مطالب

  هصفح  
  6 پيشگفتار

  7 تاريخچه آب زمزم

  19 عبد المطلب وحفر مجدد زمزم

  20 چاه زمزم وسرچشمه هاي آن

  23 نامهاي زمزم

  24 فضايل آب زمزم

  27 ويژگيهاي آب زمزم

  36 آداب نوشيدن آب زمزم

  37  دن آب زمزمفوايد نوشي

  38  از اسرار آب زمزم

  39  شگفتيهاي آب زمزم

  41  آب زمزم در آزمايشگاه هاي جهان

  47  عالج با آب زمزم



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

 

 ٣ 

 
             

  

  

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  

  

  

  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

 ٤ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

 

 ٥ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

 ٦ 

  

  

  

  

  

  

  پيشگفتار              

آله وصحبه  والسالم على رسول اهللا وعلى ةالحمد هللا والصال
  :أجمعين

بيش از پنج هزار سال؛  بهترين آب روي زمين است واكنونآب زمزم 
، از زمان حضرت اسماعيل عليه السالم آب گوارا و شفا بخش اين از ظهور

زمزم آبي است كه خداوند آن را به عنوان هديه به تا كنون مي گذرد،
ند؛ارزاني مؤمناني كه از دور دست براي زيارت خانه اش مشرف مي شو

داراي فوايد بسياري است، برخي از فوايد آب زمزم اين داشته است، و
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 ٧ 

است كه خستگي را از بين مي برد، وبدن را تقويت مي كند، مشاهده مي 
طواف وخستگي، هنگامي كه آب  از بعد زايران خانه ي خدا كنيم كه 

زمزم را مي نوشند، احساس خستگي از آنان دور مي شود وفعال تر مي 
در اين كتاب مختصر سعي نموده ايم كه برخي از فضايل، آداب، .شوند

مورد استفاده  ويژگي وخصوصيات آب زمزم را ذكر نماييم،اميد است كه
واز خداوند سبحان مسئلت دارم كه اين عمل را از بنده ،عزيزان قرار بگيرد

  .                بپذيرد

  العلم والعلماءخادم                                     

  دكتر حسين تاجي گله داري                                     
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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 كه تازه متولد شده بود؛ از سرزمين كنعان 

كه نه جانداري ؛ ) مكه( به سرزمين خشك وسوزان فاران) فلسطين(
نه آب وعلفي داشت؛ در ميان دره هاي كوهستاني، منتقل كرد، آنها 
هيچ زاد وتوشه اي بجز يك مشك آب وكيسه اي خرما چيزي 
نداشتند؛ حضرت ابراهيم عليه السالم آن دو را كنار درخت بزرگي در 
نزديكي مكان كعبه گذاشت، سپس از مكه خارج شد؛ چون قصد 

اي ابراهيم ما را : ود، همسرش بدنبال او براه افتاد، وگفتبرگشتن نم
در اين بياباني كه هيچ كس وهيچ چيز وجود ندارد، رها مي كني 
وكجا مي روي؟ هاجر چندين بار سخن خويش را تكرار كرد، اما از 

آيا خداوند به تو : ابراهيم عليه السالم جوابي نشنيد، آنگاه هاجر گفت
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بله، : حضرت ابراهيم عليه السالم فرمود چنين دستور داده است؟
  .در اين صورت خداوند ما را ضايع نمي كند: هاجر گفت

تا اين كه از  ؛آنگاه حضرت ابراهيم عليه السالم به راهش ادامه داد
دست دعا وتضرع به درگاه خداي بي  ديد آنان ناپديد گرديد، پس
  :نياز بلند كرد، وعرضه داشت

†ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩΘ⁄ … ϖ⎠ΠΨΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⇒ς∇⎯♠ςΚ… ⇑Ψ∨ ⎠ΨΤΘΩΤÿΞΘ⁄Σ′ ] …Ω⎡ΨŠ Ψ⁄⎯κΩΤ⎜∅ ⎟Ψ′ ∴℘⎯⁄Ωƒ ΩŸ⇒Ψ∅ ð∠Ψ⎯∼ΩΤŠ 

Ξ⋅ΘΩ≤Ω™Σ∧<√≅… †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ Ν…⎡Σ∧∼Ψ⊆Σ∼Ψ√ Ω〈λ⎡ΩΤ∏ϑð±√≅… ⎯™Ω⊕⎯–≅†ΩΤ⊇ ⊥〈ΩŸΛΨΤΤ⎯ΤΤ⊇ςΚ… φ⇔ΨΘ∨ Ξ♣†Πς⇒√≅… ϖ⎟Ξ⎡⎯™ΩΤ 

⌠¬Ξ™⎯∼ς√ΞΜ… ¬Σ™πΤΤ∈Σƒ⎯⁄≅…Ω⎝ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ‹.Ω≤Ω∧Πς‘√≅… ⎯ψΣ™Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎝Σ≤Σ|⎯ΩΤÿ ≈ ] 37:سوره ابراهيم[  

و بي ) خشك(از فرزندانم را در وادي ) برخي(من !  پروردگارا « 
تا ! پروردگارا . آب و بي گياه ، نزد خانه  گرامي تو ساكن ساختم 

از مردم را به آنها مايل ) گروهي(نماز را بر پا دارند ، پس تو دلهاي 
   .»سپاس گزارند بگردان و از ميوه ها به آنها روزي ده ، باشد كه آنان

هاجر واسماعيل عليهما السالم تنها ماندند؛ هـاجر از آن آبـي كـه    
آن خرما مي خورد، وكودكش را شيرمي  همراه داشت مي نوشيد، واز
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داد؛ تا اينكه پس از اندك زماني آب همراه هاجر تمام شد، وتشـنگي  
بر آنها غالب شد، تشنگي فرزند؛ مادر را بـه تـالش بـراي يـافتن آب     

دويد،شـايد كـه   پس براي جستجوي آب به هر سـوي مـي    داشت،وا
كسي را بيابد يا اينكه جرعه آبي پيـدا كنـد، پـس كـوه صـفا از همـه       
نزديكتر بود، بنابراين هاجر در پي آب به فراز كوه صـفا رفـت؛ ولـي    
چيزي نيافت، سپس از صفا پايين آمد، ودوان دوان به فراز كوه مـروه  

وكسي را نديد، واين فاصـله ي ميـان دو    رفت، آنجا نيز چيزي نيافت
كوه صفا ومروه را هفت بار پيمود، وتا آنجا كه توانست سعي كرد؛ اما 
تالش وسعي اش بي نتيجه بود؛ تا اينكه به معجزه الهـي بـه ناگـاه در    
كنار حضرت اسماعيل چشمه آبي ظـاهر شـد وفـواره زد، هـاجر؛ از     

دار خـاك وشـن را   ترس اينكه آن آب بـه درون زمـين فـرو رود،مقـ    
اطراف آن ريخت،و آب را در آنجا نگاه داشت، سپس مشك خـود را  
پر كرد، وبه فرزندش داد وخود نوشيد،اين چشمه ي مبارك زمزم نـام  

  .گرفت، وبه هاجر وفرزندش حيات دوباره بخشيد



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

 ١٢ 

كه از آنجا مي گذشتند؛ متوجه شدند » جرهم«پس از مدتي قبايل 
ارد؛ لذا آنان با كسب اجازه از مادر كه در اين منطقه آبي وجود د

اسماعيل؛ در كنار اين چشمه كه به چاهي تبديل شده بود وآب 
  .فراوان داشت؛ سكونت گزيدند

حضرت اسماعيل عليه السالم بزرگ شد، وبا يكي از دختران 
جرهمي ازدواج كرد، وسپس با پدرش حضرت ابراهيم عليهما السالم 

از چندي قبايل كنانه وخزاعه نيز در خانه ي كعبه را بنا كردند، پس 
جوار كعبه ساكن شدند، جرهميان حرمت كعبه وحرم را پايمال 
كردند، آنگاه خداوند آب زمزم را از جوشش انداخت وخشك كرد، 
سپس كنانه وخزاعه؛ جرهميان را بيرون راندند، وخود بر سرزمين 

  . )1(مكه مسلط گرديدند

                                                 
وسـبل الهدی ) ۱۵۵-۱/۱۵۲( واترخي طربی) ۲۲۴- ۱/۲۲۱(به بدايه وهنايه ابن کثري  )۱(
  .رجوع شود) ۲/۶(واخبار مکه فاکهـی ) ۱/۱۸۷(والرشاد
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حضرت ابراهيم وهمسرش  امام بخاري رحمت اهللا عليه داستان
هاجر وفرزندشان اسماعيل عليهم السالم را در كتاب صحيح از زبان 

  :عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما چنين نقل مي كند

اولين بار كه زنان از شال : ابن عباس رضي اهللا عنهما مي گويد
وي شال . بود) هاجر(كمر استفاده  كردند به تقليد از مادر اسماعيل 

سپس، . ستفاده كرد تا رد پايش را از بين ببرد و ساره آنرا نبيندكمر، ا
ابراهيم عليه السالم هاجر و فرزندش، اسماعيل را كه شيرخواره بود، 

برد و در نزديكي بيت اهللا زير درخت بزرگي كه باالتر از زمزم در 
در آن زمان، در مكه، . قسمت علياي مسجد، قرار داشت، گذاشت

ابراهيم عليه السالم آنها را با يك . و آب نبوداحدي وجود نداشت 
سپس، به آنها پشت . كيسه خرما و يك مشك آب، همانجا رها كرد

اي : مادر اسماعيل، بدنبال او براه  افتاد و گفت. كرد و براه افتاد
چ كس و هيچ چيزي وجود ما را در اين بياباني كه هي! ابراهيم

ين بار، اين جمله را تكرار و كجا مي روي؟ و چندندارد،رها ميكني 
: آنگاه، هاجر گفت. اما ابراهيم عليه السالم به او توجه نمي كرد. كرد
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 ١٤ 

هاجر . يبل: آيا خداوند به تو چنين دستوري داده است؟ ابراهيم گفت
سپس . در اين صورت، خداوند ما را ضايع نخواهد كرد: گفت

نكه به گردنة كوه، ابراهيم عليه السالم به راهش ادامه داد تا اي. برگشت
آنجا رو بسوي كعبه كرد . جايي كه ديگر آنها او را نمي ديدند، رسيد
من زن و فرزندم ! پرودگارا: و دستهايش را بلند نمود و چنين دعا كرد

) تجاوز به(تو كه   هرا در سرزمين بدون كشت و زرعي در كنار خان
پس تو . دارندآنرا حرام ساخته اي، ساكن كرده ام تا نماز را بر پاي 

آنان متمايل كن و آنها را از ميوه ها،  ياز مردم را بسو يگروه يدلها
  .كنند يعطا فرما، باشد كه سپاسگزار يروز

نوشيد تا  يداد و از آن آب، م يو هاجر نيز اسماعيل را شير م
او . آنگاه، او و فرزندش، تشنه شدند. اينكه آب مشك اش، تمام شد

به خود مي پيچد و يا ) شدت تشنگي( فرزندش را مي ديد كه از
  .پاهايش را به زمين مي زند

هاجر كه نمي توانست شاهد ديدن اين صحنه باشد، براه افتاد و 
باالي كوه صفا كه آنرا نزديكتر يافت، رفت و در آنجا ايستاد و بسوي 
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 ١٥ 

سپس، . رودخانه نگاه كرد كه آيا كسي را مي بيند؟ ولي كسي را نديد
ين آمد تا به رودخانه رسيد؛ آنگاه گوشة پيراهنش را از كوه صفا پاي

باال كشيد و مانند كسي كه دچار مشكل شده باشد، دويد تا اينكه از 
سپس، باالي كوه مروه رفت و آنجا ايستاد و نگاه . رودخانه گذشت

و هفت بار، اين . كرد كه آيا كسي را مي بيند؟ و لي كسي را نديد
  .عمل را تكرار نمود

صلي اهللا عليه وآله نبي اكرم : س رضي اهللا عنهما مي گويدابن عبا
پس به همين خاطر است كه مردم بين صفا و مروه، «: فرمود  وسلم

  .»سعي مي كنند

به . سرانجام هنگامي كه مشرِف بر كوه مروه شد، صدايي شنيد
دوباره همان . آنگاه خوب، گوش فرا داد. ساكت باش: خود گفت

اگر مي . صدايت را به گوشم رسانيدي: تسپس گف. صدا را شنيد
ناگهان، فرشته اي را كنار جايگاه زمزم ديد . تواني به من، كمك كن

سپس . كه با پايش و يا بالش به زمين مي زند تا اينكه آب، بيرون آمد
و از آن . هاجر، آب را جمع كرد و با دستش، جلوي آن را گرفت
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از هر بار برداشتن، و پس . آب، بر مي داشت و در مشك مي ريخت
  .آب همچنان فوران مي كرد 

صلي اهللا عليه وآله نبي اكرم : ابن عباس رضي اهللا عنهما مي گويد
خداوند، مادر اسماعيل را رحمت كند، اگر او زمزم را «: فرمود وسلم

اگر او از آن آب برنمي داشت، زمزم، «: يا اينكه فرمود» رها مي كرد
  .»چشمه اي جاري و روان مي شد

فرشته به او . او آب نوشيد و فرزندش را شير داد: راوي مي گويد
زيرا اينجا خانة خداست كه اين پسر و . از هالك شدن، نترسيد: گفت

. و خداوند، دوستانش را ضايع نمي گرداند. پدر، آنرا خواهند ساخت
گفتني است كه جاي خانه كعبه، زميني مرتفع و تپه مانندي بود كه 

  .راست آن، مي گذشتسيل، از چپ و 

هاجر اين گونه، زندگي مي كرد تا اينكه عده اي از قبيلة جرهم 
و پرنده . كه از راه كداء مي آمدند، در قسمت پايين مكه، توقف كردند
اين پرنده، : اي را كه غالباً دور آب مي گردد، در آنجا ديدند و گفتند

را مي  و از زماني كه ما اين رودخانه. اطراف آب، دور مي زند
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سپس، يك يا دو نفر را . شناسيم، آبي در آن، وجود نداشته است
ناگهان، آنان آب ديدند و برگشتند و خبر آب را برايشان . فرستادند
. آنان بسوي آب رفتند و در كنار آب، مادر اسماعيل را ديدند. آوردند

. بلي: آيا به ما اجازه مي دهي كه نزد تو بمانيم؟ گفت: به او گفتند
  .باشد: گفتند. ي شما هيچگونه حقي از آب نداريدول

صلي اهللا عليه وآله نبي اكرم : ابن عباس رضي اهللا عنهما مي گويد
مادر اسماعيل كه انس گرفتن با مردم را دوست «: فرمود  وسلم

آنها هم در آنجا توقف كردند و . داشت، پيشنهاد آنان را پذيرفت
آنان نيز آمدند و در . فرستادندكساني را براي آوردن خانواده هايشان 

آنجا سكونت گزيدند طوريكه چند خانواده از قبيلة جرهم در آنجا 
  .جمع شدند

اسماعيل عليه السالم رشد كرد و نوجوان گرديد و عربي را از 
در اين هنگام، مورد پسند آنان واقع شد و آنها او را . آنان، فرا گرفت

مي كه به سن بلوغ رسيد، يكي لذا هنگا. انساني با ارزش مي دانستند
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و پس از مدتي، مادر . از دخترانشان را به نكاح او در آوردند
  .اسماعيل، فوت كرد

سر انجام، بعد از ازدواج اسماعيل، ابراهيم عليه السالم آمد تا 
پس به خانة . خانواده اش را كه بخاطر خدا، رها كرده بود، سر بزند

. همسرش دربارة او پرسيد از. اسماعيل آمد ولي او آنجا نبود
سپس، ابراهيم . براي كسب رزق ما، بيرون رفته است: همسرش گفت

وضع ما : گفت. عليه السالم جوياي وضع معيشتي و زندگي آنان شد
و خالصه اينكه زبان . در تنگنا و سختي بسر مي بريم. خيلي بد است
به  هنگامي كه همسرت آمد،: ابراهيم عليه السالم گفت. شكوه گشود

هنگامي . او سالم برسان و بگو تا آستانة دروازة خانه اش را تغيير دهد
آيا كسي نزد : لذا پرسيد. كه اسماعيل آمد، بوي آشنايي، احساس كرد

پيرمردي چنين و چنان، نزد ما آمد و . بلي: شما آمده است؟ گفت
و همچنين از وضع . به او گفتم كه تو كجا رفته اي. سراغ تو را گرفت

. به او گفتم كه در سختي و مشقت بسر مي بريم. گي ما پرسيدزند
بلي، به من دستور داد : آيا به تو سفارشي كرد؟ گفت: اسماعيل گفت

. آستانة درب خانه ات را عوض كن: كه به تو سالم برسانم و گفت
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او پدر من است و دستور داده است تا از تو جدا : اسماعيل گفت
اينگونه او را طالق داد و با زني ديگر . وپس نزد خانواده ات بر. شوم

ابراهيم عليه السالم براي مدتي كه خدا مي . از آن قبيله، ازدواج كرد
نزد . سپس آمد و بار ديگر، اسماعيل را نيافت. خواست، نزد آنان نيامد

به طلب روزي، : گفت. همسرش رفت و سراغ اسماعيل را گرفت
ر است؟ و جوياي وضع حال شما چطو: پرسيد. بيرون رفته است

ما در رفاه و آسايش بسر مي بريم : گفت. معيشتي و زندگي آنان شد
: غذاي شما چيست؟ گفت: ابراهيم پرسيد. و خدا را ستايش نمود

ابراهيم عليه . آب: آشاميدني شما چيست؟ گفت: پرسيد. گوشت
در گوشت و آب آنان، بركت عنايت ! خدايا: السالم دعا كرد و گفت

  .فرما

آن زمان، در مكه، «: فرمود صلي اهللا عليه وآله وسلمول خدا رس
. حبوباتي وجود نداشت وگر نه براي آنها نيز دعاي بركت مي نمود

بدينجهت هركس،  بيرون از مكه، تنها به خوردن گوشت و آب اكتفا 
  .»كند، برايش ناسازگار خواهد شد
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سالم  هنگامي كه همسرت آمد، به او: ابراهيم عليه السالم گفت
وقتي كه اسماعيل . آستانة درِ خانه ات را محكم نگه دار: برسان و بگو
بلي، پيرمردي خوش : آيا كسي نزد شما آمده است؟ گفت: آمد، پرسيد

آنگاه، سراغ تو را . قيافه نزد ما آمد كه داراي چنين صفات خوبي بود
سپس از وضع زندگي ما . به او گفتم كه تو كجا رفته اي. گرفت
آيا : اسماعيل پرسيد. به او گفتم كه ما در آسايش بسرمي بريم. پرسيد

بلي، به تو سالم رساند و دستور داد تا : به تو وصيتي كرد؟ گفت
او پدر من بوده : گفت. آستانة درب خانه ات را محكم نگه داري

به من دستور داده است تا با تو . است و منظور از آستانة در، تويي
  .زندگي كنم

اهيم عليه السالم براي مدتي كه خدا مي خواست نزد سپس، ابر
بعد از آن، زماني آمد كه اسماعيل، نزديك زمزم و زير . آنان نيامد

هنگامي كه . درخت بزرگ، مشغول تراشيدن و ساختن تيري بود
و رفتاري را كه شايستة . پدرش را ديد، برخاست و بسوي او رفت
سپس، . در بود، انجام دادندپدر نسبت به فرزند، و فرزند، نسبت به پ

خداوند مرا به انجام كاري، ! اي اسماعيل: ابراهيم عليه السالم گفت
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آنچه را  كه پرودگارت به تو دستور : اسماعيل گفت. امر كرده است
كمك : آيا تو به من كمك مي كني؟ گفت: گفت. داده است، انجام بده

ست تا اينجا همانا خداوند به من دستور داده ا: گفت. ات مي كنم
و با دستش به سوي تپه هاي مرتفع اطرافش، اشاره . خانه اي بسازم

. اينجا بود كه پايه هاي خانة خدا را بنا نهادند: راوي مي گويد. كرد
اسماعيل   عليه السالم سنگ مي آورد و ابراهيم عليه السالم بنّايي مي 

كه (ن سنگ و هنگامي كه ديوارهاي آن، باال مي آمد، اسماعيل اي. كرد
را آورد و ابراهيم عليه ) به مقام ابراهيم عليه السالم معروف است

و . السالم بر آن، ايستاد و بنّايي مي كرد و اسماعيل به او سنگ مي داد
 ربنَا تَقَبلْ منَّا إِنَّك أَنْت السميع الْعليمهر دو چنين دعا مي كردند 

  .)1(همانا تو شنوا و دانايي. از ما بپذير! يعني پرودگارا

                                                 
 )۳۳۶۴(حصيح خبارى )٢(
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 ٢٢ 

  عبد المطلب وحفر مجدد چاه زمزم
همچنانكه ذكر نموديم ، خداوند زمزم را از جوشش انداخت 
وخشك كرد، به طوري كه مكان آن نيز محو گرديد، وتا دوران عبد 
المطلب جد بزرگوار رسول خدا صلي اهللا عليه وآله وسلم مخفي بود؛ 

يكي (» بره«: كه به او گفته مي شودعبد المطلب شبي در خواب ديد 
را حفر كن، وفردا باز در خواب ديد، كه به او ) از نامهاي زمزم است

را حفر كن، در روز سوم ) از نامهاي زمزم است(» مضنونه«: مي گويند
را حفر كن، ودر روز چهارم ) نام ديگر زمزم(» طيبه«: نيز به گفته شد

آنگاه در خواب .را حفر كن» مزمز«: در خواب ديد كه به او گفته شد
  .جايگاه زمزم به وي نشان داده شد

پس عبد المطلب قريش را در جريان گذاشت، وآنگاه خود با 
همان نقطه ي خاص را حفر كردند، بعد از » حارث«كمك فرزندش 

اينكه مقداري حفر نمودند؛ ناگهان آب فواره زد وباال آمد؛ وچشمه ي 
د المطلب در كنار آن حوضي ساخت، زمزم بار ديگر ظاهر شد، و عب

و حاجيان وزايران خانه ي خدا از آب زمزم مي نوشيدند، وسقايت 
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 ٢٣ 

حاجيان را به عهده گرفت، ودر هنگام ظهور اسالم سقايت حجاج در 
دست  عباس بن عبد المطلب، عموي پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم 

  )1(بود

  چاه زمزم وسرچشمه هاي آن

سال؛ از ظهور آب گوارا و شفا بخش زمزم ، از  بيش از پنج هزار
   زمان حضرت اسماعيل عليه السالم تا كنون مي گذرد،

حفر دوباره در زمان عبدالمطلب تا كنون حاجيان از آن واز زمان 
بهره مند مي شوند،چاه زمزم در قرب كعبه مشرفه واقع است، اما 

ار دارد، ودر متري قر 56/1اكنون در طبقه زير زميني مطاف در عمق 
فاصله نزديك كعبه ومقام ابراهيم؛ در سمت چپ، سنگي دايره اي 

بعد از ).چاه زمزم(»بئر زمزم« : شكل قرار دارد كه بر آن نوشته شده
توسعه ي جديد حرم در دوران ملك فهد پاشاه سعودي؛ سالن هاي 

                                                 
) ۲/۳۲۱(ن کثري وبدايه وهنايه اب) ۲/۴۴(واخبار مکه ازرىق ) ۱/۱۳(خبار مکه فاکهـیا  )٣(

 ).۱/۱۶۶(وروض األنف سهيىل ) ۱۸۹- ۱/۱۸۷(وسـبل الهدى 
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 ٢٤ 

جداگانه اي براي زنان ومردان، در طبقه زير زمين مطاف ساخته شده 
  .ن از آن شيرهاي آب كه آنجا نصب شده استفاده مي كنندوزائرا

چشمه هاي كه چاه زمزم را تغذيه مي كنند؛ عبارت از سه چشمه 
  :است

  ). حجر االسود(چشمه اي در مقابل ركن اسود -

  .وچشمه اي در مقابل كوه ابو قبيس وصفا -

   )1( .وچشمه سومي در مقابل مروه قرار دارد -

ي، تيمي از مهندسين به سرپرستي  هجري شمس 1400در سال 
مهندس يحيي كوشك؛ هنگام پاكسازي چاه زمزم؛ توانستند كه اندازه 
هاي دقيقي از عمق چاه زمزم وهمچنين سرچشمه هاي آن بدست 

  .آورند

  :مهندس يحيي كوشك مي گويد

                                                 
 )۳۶ص (وفضل ماء زمزم، سائد بکداش ) ۲/۷۴(واخبارمکه فاکهـی ) ۲/۶۱(اخبارمکه ازرىق )١(
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 ٢٥ 

سرچشمه اصلي چاه زمزم؛ از سمت كعبه؛ از طرف حجر االسود 
سم است، وبيشترين آب از  30آن  سم وارتفاع 45است كه طول آن 

سرچشمه دومي آب زمزم؛ روزنه اي بزرگي . همين ناحيه مي جوشد
سم است، ودر  70مي باشد، كه طول آن ) اجياد(در جهت مكبريه 

سم است،  30داخل به دوشاخه تقسيم مي شود، وارتفاع آن 
وهمچنين روزنه ها وسرچشمه هاي كوچكي نيز در بين سنگهاي 

بيرون مي آيد، پنج  چاه قرار دارد، كه آب از بين آنها نيز ديواره هاي
تا از اينها در بين دو سر چشمه وروزنه  ي اساسي قرار دارند كه به 

روزنه ي ديگر وجود دارد كه از  21اندازه ي يك متر است، همچنين 
كنار روزنه ي اصلي آغاز مي شود، وبه سمت كوه ابي قبيس وصفا 

  )1( .مي باشد

                                                 
 ).۳۷ص(وفضل زمزم بکداش ) ۶۱ص(زمزم، حيىي کوشک  )١(
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 ٢٦ 

  ي زمزمنامها
آب زمزم؛ نامهاي زيادي دارد، وكثرت اسم بر شرف وبزرگي 
مسمي داللت مي كند، از آنجايي كه آب زمزم بهترين آب بر روي 
زمين است؛ وآب شفا بخش ومباركي است، داراي اسامي بسياري مي 

  :باشد، از نامهاي آن

بركه، بره، بشري، هزمه جبريل، حفيره عبدالمطلب،طيبه، مضنونه، 
  )1( مي باشد...اسماعيل، نافعه، ميمونه، صافيه، شباعه، طاهره، ظبيه  سقيا

   

                                                 
 ).۲/۶۸(هـیواخبار مکه فاک ) ۱/۱۸۵(وسـبل الهدی ) ۴۱ص(فضل ماء زمزم . ک.ر )١(
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 ٢٧ 

  فضايل آب زمزم
در باره ي اهميت وفضيلت آب زمزم؛ وفضيلت نوشيدن آن 
روايات بسياري از پيامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد صلي اهللا عليه 
وآله وسلم نقل شده است كه ما در اينجا  به برخي از آن روايات 

  :اره مي كنيماش

رسول خدا صلي اهللا عليه وآله : ابوذر رضي اهللا عنه مي گويد *
إنها مباركة، إنها طعام طعم ؛ زمزم، آب مباركي است، « : وسلم فرمود

  )1(.»وغذايي است كه گرسنه را سير مي كند

زمزم؛ غذايي براي گرسنه، « : در روايت ديگر آمده است *
  )2( »وشفايي براي بيماري است

                                                 
روايت کرده است، اين حديث طوالىن است، در آن ) ۲۴۷۳(امام مسمل در کتاب حصيح   )١(

داسـتان ابوذر ذکر شده که وی مبدت يکامه در مکه پهنان بود؛ وجبز آب زمزم، آب و غذاىي 
 .نداشت

 .روايت کرده است) ۳۹۱۲(واوسط )۱۱۱۶۷(طرباىن در معجم کبري   )٢(
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 ٢٨ 

رسول خدا صلي اهللا عليه وآله : وعبد اهللا بن عباس مي گويد *
  )1( »آب زمزم، بهترين آب روي زمين است« :وسلم فرمود

                                                 
 .روايت کرده اند) ۵/۱۴۷(وبهيقی درسنن کربی )۲۹۵(صغري  طرباىن در معجم  )١(
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 ٢٩ 

عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما روايت مي كند كه رسول خدا 
آب زمزم براي آن چيزي است كه « :صلي اهللا عليه وآله وسلم فرمود

ا ، آن را نوشيدي، خداوند به نوشيده شود، پس اگر براي طلب شف
توشفا مي بخشد، واگر براي سير شدن نوشيدي؛ خداوند تو را سير 
مي گرداند، واگر براي رفع تشنگي نوشيدي؛ خداوند تشنگي تو را 
برطرف مي سازد، آن گودال جبريل، ونوشيدني خداوند براي حضرت 

  )1( .اسماعيل است

                                                 
 .روايت کرده اند)۲/۲۸۹(ودار قطىن در سنن) ۱/۶۴۶(حامك در مسـتدرک  )١(
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 ٣٠ 

  ويژگيهاي آب زمزم
كيب داراي ويژگي خاصي است، از زمان آب زمزم از نظر تر-1

بوجود آمدنش تا كنون داراي تركيبات معدني يكسان بوده 
است،عليرغم استفاده مدام از آب زمزم تا به حال اين چاه خشك 

  .نشده است

تحقيقات حج مي ) ابحاث(مهندس سامي عنقاوي مدير مركز
ما در هنگام توسعه جديد حرم؛ مشغول حفاري چاه زمزم : گويد

بوديم، هر چه آب را بيرون پمپاژ مي كرديم، باز جوشش آب بيشتر 
مي شد، ناچار شديم سه پمپ بزرگ براي تخليه آب نصب كنيم، تا 
اينكه بتوانيم اساس آن را پايه ريزي كنيم، آنگاه از سر چشمه هاي 

ريم كه اصلي زمزم نمونه برداشتيم، تا آزمايشهاي الزم را به عمل آو
آيا حاوي ميكرب است؟ يا خير؟ بنابر اين به اين نتيجه رسيديم كه 

پاك ! خالي از ميكرب مي باشد، و يك عدد ميكرب هم در آن نيافتيم
وتمييز است، ولي گاهي اوقات هنگام استفاده از آب زمزم كه در 
گالون يا دلو ريخته مي شود؛ يا از كانال لوله كشي عبور مي 
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 ٣١ 

ه شدن دارد، اما خود آب در ذات خودش هيچ گونه كند،امكان آلود
  )1( .آلودگي يا ميكرب ندارد، واين ويژگي آب زمزم است

  .آب زمزم بهترين آب روي زمين است -2 

اين بخشي از حديث پيامبر خدا صلي اهللا عليه وآله وسلم است 
  .كه در صفحات گذشته ذكر نموديم

ل عليه السالم آب زمزم بوسيله ي امين وحي حضرت جبري - 3
براي نوشيدن پيامبر گرامي حضرت اسماعيل عليه السالم آشكار شده 

  .است

 آب زمزم در مقدس ترين سرزمين ودر كنار خانه ي خدا، در- 4
  .حرم مكه، نزد ركن ومقام جوشيده است

آب زمزم؛ آبي است كه قلب مطهر مصطفي صلي اهللا عليه  - 5
  .وآله وسلم را با آن شستشو داده اند

                                                 
 )۵۵ص(ماء زمزم معجزات وارسار )١(
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 ٣٢ 

رسول خدا صلي اهللا عليه : نس بن مالك رضي اهللا عنه مي گويدا
با كودكان مشغول بازي بود، جبريل ) در دوران كودكي(وآله وسلم 

عليه السالم آمد، او را گرفت وخواباند، سپس سينه اش را 
  )1( ....آنگاه آن را با آب زمزم؛ در تشت طاليي شستشو داد....شكافت

ومعراج؛ قلب پاك رسول خدا صلي  همچنين در واقعه ي اسراء
در حديث . اهللا عليه وآله وسلم با آب زمزم شستشو داده شده است

جبريل آمد، آنگاه سينه ام را شكافت، سپس با آب زمزم ...«: آمده 
  )2( »...شست

ومعجزات الهي ) نشانه هاي واضح( آب زمزم از آيات بينات - 6
ماعيل عليه السالم تا در حرم مكه مي باشد؛ كه از زمان حضرت اس

كنون اين چاه جريان داشته وسالي صدها هزار نفر از آن بهره برداري 
  .مي كنند

                                                 
 )۲۶۱(حصيح مسمل  )١(
 .رجوع شود) ۱۳/۴۸۱و۱/۴۶۰( ومهچنني به فتح الباری) ۳۴۹(حصيح خباری) ٢(
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 ــ

 

 ٣٣ 

آب زمزم؛ آبي است كه رسول خدا صلي اهللا عليه وآله وسلم  - 7
آب دهان مباركشان را در آن انداخته اند، وبه بركت آن افزوده شده 

  .است

اهللا عليه وآله وسلم رسول خدا صلي « : عبداهللا بن عباس مي گويد
كنار چاه زمزم تشريف آوردند، پس دلو آبي را براي ايشان كشيديم، 
نوشيدند، سپس در آن آب دهان انداختند، آنگاه ما آن آب را چاه 

  )1( »....زمزم ريختيم

  :در روايت ديگر 

آنگاه نوشيدند ومضمضه كردند، سپس آب دهان خود را در دلو «
  ) 2(»دند آن را درون چاه بريزندانداختند، آنگاه دستور دا

  :وائل بن حجر مي گويد

                                                 
 .روايت کرده است، واسـنادش حصيح می ابشد) ۱/۳۷۲(امام امحد  )١(
) ۱۰۹۷۲(بصورت مرسل آورده است، به معجم کبري طرباىن ) ۲/۵۴(ازرىق در اخبارمکه  )٢(

 .رجوع شود) ۳/۹۹(ونصب الرايه
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 ٣٤ 

دلوي از آب زمزم،خدمت رسول خدا صلي اهللا عليه وآله وسلم « 
كردند، آنگاه آب دهان را ) آب را در دهان(آورده شد، پس مضمضه 

از بوي مشك خوشبوتر ) 1( )سپس در چاه ريخت(در آن انداخت،
  )3(.»بوي مشك از آن برخاست() 2(بود،

  پس نوشيد، سپس وضو گرفت،« : ودر روايت ديگر آمده

  )4( »...ومضمضه كرد، آنگاه در دلو ريخت 

پس بركت وخاصيت آب دهان مبارك رسول خدا صلي اهللا عليه 
  .وآله وسلم بر بركت وخاصيت زمزم افزوده است

آب زمزم غذايي براي گرسنه است، خداوند اين ويژگي را در  - 8
ست كه گرسنه را سير مي گرداند، وجاي غذا را آب زمزم قرار داده ا

                                                 
 )۲۲/۵۱(ومعجم کبري طرباىن ) ۴/۳۱۵(مسـند امحد )١(
 .ابشدروايت کرده اند،وحسن می ) ۶۵۹(وابن ماجه) ۴/۳۱۸(امام امحد  )٢(
 .روايت کرده اند،وحسن می ابشد) ۶۵۹(وابن ماجه) ۴/۳۱۸(امام امحد  )٣(
 )۸۸۶(مسـند محيدی )٤(
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 ــ

 

 ٣٥ 

مي گيرد، از داستان هاجر واسماعيل عليهما السالم چنين مي فهميم 
  .كه خداوند اين آب مبارك را غذا وآب آنان قرار داده بود

در حديث ذكر شده كه هاجر بر همان : حافظ ابن حجر مي گويد
از آنجا گذر  حال خودش بود تا اينكه كارواني از قبيله ي جرهم

از اين دانسته مي شود كه هاجر با آب زمزم خود را تغذيه .....كردند
   )1( .مي نمود، و او را از غذا وآب بي نياز مي كرد

ودر داستان مسلمان شدن ابوذر آمده است كه وي بمدت يكماه 
در مكه ميان پرده كعبه پنهان بود، ومي خواست كه با پيامبر خدا 

ين مدت فقط از آب زمزم مي نوشيد، ابوذر مي مالقات كند، ودر ا
رسول خدا صلي اهللا عليه وآله وسلم با يارش آمد وحجر اسود : گويد

را استالم كرد، سپس خانه كعبه را طواف نمود، آنگاه نماز خواند، 
السالم عليك يا رسول : هنگامي كه از نمازش فارغ شد، عرض كردم

» چه كسي هستي؟« :س فرمودسپ» اهللا ورحمةوعليك « : اهللا، فرمود
از چه مدت تو در «  : سپس فرمود....از قبيله ي غفار : عرض كردم

                                                 
 )۶/۴۰۳(فتح الباری  )١(
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 ٣٦ 

چه كسي به « :شبانه روز، فرمود 30از : عرض كردم»  ؟اينجا  بودي
غذايي جز آب زمزم نداشتم، وچنان : عرض كردم» تو غذا مي داد؟

چاق وفربه شده ام كه گوشت شكمم از فربهي روي هم خميده 
« :فرمود. ، وهيچ اثري از گرسنگي در بدنم احساس نمي كنماست

  )1( .»آري، آن آب مباركي است، وآن غذايي براي گرسنه است

من كسي را ديدم كه : امام ابن قيم در كتاب زاد المعاد مي نويسد
ايام زيادي؛ تقريبا يكماه ونيم يا بيشتر فقط با آب زمزم تغذيه مي 

نمي كرد، وهمراه با ساير مردم نيز نمود، واصال احساس گرسنگي 
روز به همين  گاهي اوقات تا چهل: طواف مي كرد، وبه من گفت

   )2( .حالت باقي مي مانم

  آب زمزم شفاي هر دردي است - 9

خداوند بزرگ در اين آب مبارك ، خاصيت شفا بخش را قرار 
داده است، پس كسي كه به نيت شفا اين آب را بنوشد؛ خداوند 

                                                 
 )۲۴۷۳(حصيح مسمل  )١(
 )4/356(زاد املعاد )٢(
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 ــ

 

 ٣٧ 

در حديث گذشت .الي او را از هر بيماري شفا مي بخشدتبارك وتع
زمزم بهترين آب روي زمين است، غذايي براي گرسنه و « : كه

  .»شفاي بيماري است

ابوذر رضي اهللا عنه روايت ميكند كه رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله 
  )1( »زمزم، غذايي براي گرسنه، وشفاي بيماري است« :وسلم فرمود

إنها « :حديث ابوذر كه امام مسلم روايت كرده است ودر دنباله ي 
طيالسي افزوده : حافظ ابن حجر مي گويد »مباركة، إنها طعام طعم 

  )2( )وشفاي هر بيماري است( »وشفاء سقم« : است

شفاي بيماري است، هر بيماري را » شفاء سقم«: لفظ حديث
  .شامل مي شود

                                                 
 )۲/۲۰۹ترغيب وترهيب منذری ( بزار روايت کرده است )١(
 )۳/۴۹۳(فتح الباری )٢(
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 ٣٨ 

اهللا عليه وآله  وهمچنين حديثي كه ابن عباس از رسول خدا صلي
زمزم براي آن چيزي است كه نوشيده شود،اگر « :وسلم روايت نموده
   )1( »...يدي، خداوند تو را شفا مي بخشدبراي طلب شفا نوش

حضرت رسول خدا صلي اهللا عليه وآله وسلم آب زمزم را به 
                                                               )2( .بيماران مي داد، وبر آنان مي پاشيد

صحابي بزرگوار عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما؛ آب زمزم را  .
اللهم إني « :براي شفا از هر دردي مي نوشيد، وچنين دعا مي نمود

   )3( »أسالك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء

وده ام، من استشفا با آب زمزم را آزم« :امام ابن قيم مي گويد
  )4( »وبراي بيماريهاي مختلفي نوشيده ام؛ با فرمان خدا شفا يافتم

                                                 
 )۲/۲۸۹( سنن دار قطىنو ) ۶۴۶/(۱(مسـتدرک حامك )١(
 )۵/۲۰۲( و سنن کربی بهيقی)۲/۴۹(اخبار مکه فاکهـی )٢(
 )۱/۴۷۳(مسـتدرک حامك )٣(
 )۴/۳۲۰(زاد املعاد  )٤(
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 ٣٩ 

  آداب نوشيدن آب زمزم
آب زمزم بهترين آب روي زمين است، و نوشيدن آن آدابي  -
  :دارد
  .مستحب است كه در آغاز بسم اهللا بگويد -
 .با دست راست بنوشد -

  )1( ايستاده و رو به قبله بنوشد -

 .ه باشدهنگام نوشيدن نيت داشت -

 .با سه نفس بنوشد -

 .بعد از نوشيدن الحمدهللا بگويد -

آنقدر بنوشد وسيراب شود تا : يعني) بسيار نوشيدن(» تضلع« -
 .برسد)دنده ها(آنكه آب به اضالع 

                                                 
وراحج اين است  فقها در ابره ی نوشـيدن زمزم حبالت نشسـته واي ايسـتاده اختالف نظر دارند،) ١(

 .که نشسـته وايسـتاده هر دو جايز است
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 ٤٠ 

  فوايد نوشيدن زمزم
آب زمزم داراي فوايد بسياري است، واز آنجايي كه بهترين آب 

شد، از فوايد آب زمزم روي زمين است، بايد آنقدر نوشيد كه سيراب 
اين است كه خستگي را از بين مي برد، مشاهده مي كنيم كه حجاج 
بعد طواف وخستگي هنگامي كه آب زمزم را مي نوشند، احساس 

  .خستگي از آنان دور مي شود وفعال تر مي شوند

همچنين از ديگرفوايدش اين است كه سبب تقويت بدن، 
  .بخصوص زانو ومفاصل مي گردد

  : بد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما  مي گويدحضرت ع 

هيچ كسي نمي توانست در دويدن از اهل مكه سبقت بجويد، «
وهر كس با آنان كشتي مي گرفت،او را به زمين مي انداختند، واهل 
مكه هيچ گاه دچار زانو درد نمي شدند؛ تا اينكه از آب زمزم روي 

  )1( .»كرد وناتوان شدند گردان شدند، آنگاه بيماري به پاهايشان سرايت

                                                 
 )۲/۴۶(هـیاخبارمکه فاک  )١(
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 ــ

 

 ٤١ 

آب زمزم براي آنچه كه « :وهمان گونه كه در حديث آمده است
در زندگي نامه بسياري از علماي مشهور » نوشيده شود، مي باشد

نوشته شده كه آنان آب زمزم را براي علم فراوان وحافظه ي قوي 
  .نوشيده اند وبه مرادشان رسيده اند

زمزم نوشيده شود به اذن  پس براي هر مقصد ومرادي كه آب
الهي آن مراد ومقصد برآورده مي شود، وليكن به نيت واخالص 

  .شخص بستگي دارد

آب زمزم بهترين تحفه اي است كه از مكه آورده مي شود، 
  .وبهترين هديه اي كه به مهمان داده مي شود
  از اسرار آب زمزم

و از اسرار ومعجزه الهي در آب زمزم اين است كه داراي نير
ومعادن بسياري است، ودرصد بااليي از كلريد سوديوم دارد كه به 

مي رسد؛ واين سبب مي شود كه هنگام نوشيدن كمي احساس % 18
نمكين بودن داشته باشد، ولي با اين وجود شخصي كه مي نوشد در 

  .آن هنگام هيچ گونه شور ونمكين بودن را احساس نمي كند
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 ٤٢ 

ا مرور زمان هرگز مزه ورنگ زمزم؛ چنان تركيب خاصي دارد كه ب
  .وبويش تغيير نمي كند، وهيچ گونه ميكرب وباكتري به آن راه ندارد

  
  شگفتيهاي آب زمزم

هرچند كه برخي كوشش نموده اندكه آبهاي معدني شبيه تركيبات 
آب زمزم بسازندولي تمام تالش وسعي آنان بيهوده بوداست زيراكه 

  .  آن قرار داده استآب زمزم ويژگي خاص دارد كه خداوند در

وعلم به اثبات رسانده كه آب زمزم باتمام آبهاي جهان فرق 
خداوند )عناصرسازنده(دارد،باوجود دانسته شدن برخي ازمكونات

ويژگي خاصي درآن قرار داده وسري در آن نهفته است كه به آن پي 
نبرده اند  دكتر محمد عزت مهدي استاد علم زمين شناسي درانستيتو 

طي تحقيقاتي كه ،ت زيست شناسي دانشگاه عين شمس قاهرهتحقيقا
درسالهاي اخيرانجام داده است به اين نتيجه رسيده كه آب زمزم 
ويژگي هاي منحصر به فرد دارد كه آن را از ساير آبهاي جهان مميز 

  .مي گرداند
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 ــ

 

 ٤٣ 

  :برخي ازويژگي هاي كه به آن اشاره نموده عبارت است از اينكه

ــز  ــزم هرگ ــو  آب زم ــد ب ــي   ب ــده نم ــودوگندي ــزه، ش ــگ                                     ،م رن
وشبيه عسل مي باشدكه عوامل آب وهوا ،وبوي آن هرگزتغيرنمي كند

گذارد، بر عكس تمام آبهاي ديگر، مانند آب نهرهـا،   بر آن تأثير  نمي
درياها، باران، وآبهاي زير زميني،وسبب آن نيز بـه تركيبـات وعناصـر    
شيميايي آن بر مي گردد كه مـانع رشـد وفعاليـت ميكـرب وبـاكتري      

  .وقارچها مي شود

افزون بر آن آب زمزم بهترين وعظيم ترين آب معدني است كه 
  .ج وشفا از آن استفاده مي شوددر سطح جهان براي عال

از اسرار وشگفتيهاي ديگر زمزم اين است كه با وجود اينكه 
داراي امالح زيادي است طعم آن شيرين است، وهنگام نوشيدن شور 
بودنش محسوس نمي شود، اگر اين نسبت امالح كه در آب زمزم 

  )1( .وجود دارد در آب ديگري وجود مي داشت هرگز قابل شرب نبود

                                                 
 )۲۴ص (ماء زمزم ارسار ومعجزات ) ١(
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 ٤٤ 

  آب زمزم در آزمايشگاههاي جهاني
آب زمزم معجزه الهي است كه ساالنه بيش از صدها هزار نفر آز 

ميالدي در زمان حكومت ملك فيصل  1971آن مي نوشند، در سال 
پادشاه عربستان؛ يك پزشك مصري چنين ادعا نمود كه آب زمزم 
براي آشاميدن مناسب نيست، زيرا كه كعبه در گودي وپايين تر از 
سطح دريا ودر مركز شهر مكه واقع شده است، بنابراين فاضالب هاي 

  .مكه همه بسوي چاه زمزم سرازير مي شود وآن را آلوده مي سازد

پس هنگامي كه شاه فيصل از اين موضوع آگاه شد؛ بال فاصله 
دستور داد تا وزارت كشاورزي ومنابع آبي نمونه اي از آب  زمزم را 

رب بودنش را به آزمايشگاههاي اروپا جهت آزمايش وصحت قابل ش
ارسال نمايند اين وزارتخانه تصفيه خانه ها ونيروگاههاي موجود 
درجده را موظف نموده تا اين كار را به انجام برسانند؛ ومهندس 
معين الدين احمد كه به عنوان مهندس شيمي كارمند وزارت 

  .دكشاورزي بود؛ موظف گرديد كه اين امر را به انجام برسان
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 ٤٥ 

  :مهندس معين الدين مي گويد

بخاطر دارم كه آن زمان هيچ تصوري راجع به اين كه آب چاه 
هنگامي كه به چاه .. ،ممكن است به چه صورت باشد؛ را نداشتم

رسيديم؛ برايم مشكل بود باور كنم كه اين چاه كه به اندازه يك 
فوت داشت، وهرساله  14در  18حوض بود؛ وابعادي در حدود 

ن به اندازه ميليونها گالن آب ازآن برداشت مي كنند همان حاجيا
  چاهي است كه قرنها پيش در

زمان حضرت ابراهيم عليه السالم بوجود آمده است تحقيقاتم را 
با اندازه گرفتن ابعاد چاه شروع كردم،سپس از دستيارم خواستم تا 
عمق چاه را به من نشان دهد،وي ابتدا غسل وخود را تطهير 

پس به داخل چاه رفت وايستاد، سطح آب چاه درست تا نمود،س
باالي شانه هايش بود؛سپس براي يافتن هر گونه مجرا ولوله اي كه 
آب را به داخل چاه بياورد،از يك طرف به طرف ديگر چاه رفت،ولي 
موفق به يافتن هيچ مجرايي نشد،فكر ديگري ب ذهنم رسيد،وآن 

زرگي كه در چاه نصب شده اينكه ما مي توانستيم به وسيله پمپ ب
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 ٤٦ 

بود، وبراي ذخيره كردن آب زمزم در مخزن مي بود؛ آب را به سرعت 
كنار بزنيم، بدين صورت عمق آب موجود در چاه كم مي شد ومي 
توانستيم مجرا دخول آب را مشاهده كنيم؛ ولي تعجب آور بود كه در 
ه زمان پمپاژ كردن آب،چيزي مشاهده نكرديم، اما من به اين مسئل

واقف بودم كه اين روش راه حل يافتن ورودي آب به چاه است،لذا 
تصميم گرفتيم دوباره اين مرحله را تكرار نماييم، ولي اين بار به 
دستيارم گفتم كه د يك جا بايستد،وبا دقت هر اتفاق غير معمول را 

الحمد : كرد وفرياد زددر نظر بگيرد، او پس از مدتي دستانش را بلند 
در بستر چاه حركت شنها در زير پايم؛ مكاني : ، سپس گفتهللا يافتم

را كه آب از آن تراوش مي كند،احساس مي كنم، آنگاه او در اطراف 
  چاه قدم زد وهمان پديده را جاي جاي چاه احساس 

نمود، در واقع تراوش آب به چاه بطور يك نواخت درهر نقطه از 
  .بت بماندبستر آن وجود داشت وباعث مي شد تا سطح آب ثا

  :مهندس معين الدين مي افزايد
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 ــ

 

 ٤٧ 

پس از تكميل مشاهداتم نمونه هايي از آب چاه را جهت انجام 
از ترك مكه؛  آزمايشات در آزمايشگاههاي اروپايي برداشتم، وقبل

را در مورد ديگر چاههاي موجود در اطراف مكه از  پرسشهايي
چاهها تقريبا  مقامات مسئول نمودم، وآنها اظهار داشتند كه تمامي آن

  .خشك هستند

را براي  خويشپس از مراجعت به دفترم در جده يافته هاي 
  ..مي داد گوشمديرم بازگو نمودم واو نيز با عالقه به آنها 

نتايج آزمايشات به عمل آمده بر روي نمونه هاي آب زمزم در 
اينجا واروپا تقريبا يكسان بود، وتنها اختالف مشاهده شده بين آب 

ديگر آبها در مقدار كلسيم ومنيزيم آن است، كه اين مقدار در زمزم و
آب زمزم كمي بيشتر بوده وشايد بدين علت باشد كه اين آب باعث 

حاجيان مي گردد، اما نكته اي كه بيشتر حائز اهميت مي  خستگيرفع 
باشد اين است كه اين آب محتوي فلورايد وداراي خاصيت ميكرب 

ر اين نتايج آزمايشات به عمل آمده در كشي قوي مي باشد، عالوه ب
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 ٤٨ 

نشان مي دهد كه اين آب براي آشاميدن بسيار مفيد است؛ از  اروپا
  .اين رو اظهارات دكتر مصري كامال رد شد

هنگامي كه نتايج آزمايشات به شاه فيصل گزارش شد، وي بسيار 
خرسند گرديد ودستور داد اين مطلب در مطبوعات اروپا منعكس 

  .گردد

حال اين مسئله موهبتي شد تا از طريق اين تحقيقات به  در هر
تركيبات شيميايي آب زمزم پي ببريم ودر حقيقت هر چه بيشتر راجع 
به آب زمزم تحقيق نماييد شگفتيهاي بيشتري را در آن مشاهده 
خواهيد كرد؛ تا آنجا كه خود به اعجاز آن پي خواهيد برد، آبي كه 

اني كه از دور دست براي زيارت به خداوند به عنوان هديه به مؤمن
  .اين بيابان مشرف مي شوند؛ارزاني داشته است

  :در اينجا برخي از ويژگيهاي آب زمزم را به اجمال بيان مي كنيم

عليرغم استفاده مداوم از آب زمزم تا به حال اين چاه خشك  -
  .نشده است
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 ٤٩ 

آب اين چاه از زمان بوجود آمدن تا به حال داراي تركيبات  -
 .ي يكسان بوده استمعدن

به گفته زائراني كه براي مناسك حج وعمره به خانه خدا  -
مشرف شده اند واز اين آب نوشيده اند اذعان داشته اند كه آشميدن 

 .اين آب باعث شادابي ورفع خستگي در آنان گرديده است

اين آب در نقاط مختلف دنيا آزمايش شده وداراي تقاضاي  -
 .باالي در سطح جهان مي باشد

هيچ گونه تركيبات شيميايي ويا كلر جهت ضد عفوني به   -
 .اين آب اضافه نشده است

برخالف چاههاي ديگر هيچگونه رشد وزندگي گياهي وجانوري 
در اين چاه وجود ندارد، وعليرغم آن كه اين موضوع خود باعث طعم 

  )1( .بد وبوي نامطبوع آب مي گردد؛اما آب زمزم بدينگونه نمي باشد

                                                 
 )۲۶ص(ماء زمزم معجزات وارسار )١(
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 ٥٠ 

  با آب زمزمعالج 
آب زمزم بهترين آب روي زمين است، ورسول خدا صلي اهللا 
عليه وآله وسلم آن را شفاي بيماري ناميده اند، ورسول اكرم صلي اهللا 
عليه وآله وسلم آب زمزم را بر روي بيماران مي ريخت وبه آنان مي 

  .نوشاند

  :امام ابن قيم رحمة اهللا عليه در طب نبوي مي گويد

آب زمزم را آزموده ام، وبراي بيماريهاي مختلفي  من استشفا با
در مكه ايامي بر من گذشت  )1( نوشيده ام؛ وبا فرمان خدا شفا يافته ام

كه در آنجا بيمار گشتم، وهيچ گونه دوا وطبيبي را نيافتم؛ پس با 
سوره ي فاتحه وآب زمزم خود را مداوا نمودم، بدين صورت كه آب 

ن بار سوره فاتحه را بر آن مي خواندم زمزم را بر مي داشتم وچندي
سپس مي نوشيدم، بنابراين با آن بهبودي وشفاي كامل يافتم، بعد از 

                                                 
 )۳۹۳ص( طب نبوی )١(
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 ٥١ 

آن براي خيلي از بيماريها بر آن اعتماد مي كردم وبهترين فايده از آن 
  )1( .را مي ديدم

سرگذشت خانم ليلي حلو مغربي؛ كه به بيماري سرطان مبتال بود، 
اش ناتوان شده بودند؛ مشهور ومعروف است، كه  وپزشكان از معالجه

بوسيله آب زمزم كامال شفا يافت، حكايت كامل آن در كتابها 
رساله االسالم، : وروزنامه ها نوشته شده وهمچنين در سايت 

وسايتهاي ديگر ذكر شده، ونوار كاست با صداي خودش نيز وجود 
  .دارد

ينايي يا درد كليه همچنين دهها افراد ديگر كه از بيماري ضعف ب
  .وغيره رنج مي بردند با آب مبارك زمزم شفا ياب شده اند

از آنجايي كه رسول خدا صلي اهللا عليه وآله وسلم آب زمزم را 
شفاي درد وبيماري ناميده اند ؛ به اغلب بيماراني كه به بنده مراجعه 
مي كردند؛ نوشيدن آب زمزم را توصيه مي نمودم، واكثرا نيز نتيجه 

                                                 
 )۱۷۸ص( طب نبوی) ١(
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 ٥٢ 

لوبي مي ديدند، بخصوص بيماري بود كه از سنگ كليه رنج مي مط
جراحي تجويز كرده بودند؛ الحمد هللا با .برد وپزشكان برايش عمل 

  .آب زمزم وداروهايي طب نبوي، خداوند به وي شفا بخشيد

وهمچنين زن ومردي كه از عقم ونازايي شكايت داشتند به فضل 
يز برخي  دارو از طب خداوند با آب زمزم وكثرت استغفار وتجو

  .نبوي ؛ داراي نعمت فرزند گرديدند

  

 


