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اإلهداء:

إلى المسلمين القادمين من كل فجٍ عميق.
إلى الحجاج والمعتمرين العلاشى لشرب ِة زمزم.
إلى أبي إلى أمي ...
لعل بحثي يحوز على رضاكم.
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الحمد هلل رب العالمين ،الذي فجر الناع تحت أقدام الرضيع ،ليكون غيثًا
يوم انفجر فيه،
وتسقققيًا للمسققلمين كافة ،والزا ذالك الناع يجود بعلائه كأو
ٍ
ي وعلى آ له
ي األم ّ
ثم الصقققققق ة على أشققققققر خلق هللا ت عالى – مح مد النا ّ
وأصحابه اجمعين ،وبعد.
ظهور زمزم كان معجزة من معجزاته تسقققاحانه ،واتسقققتمرارة معجزة،
وبتكويناته معجزة ،وبفوائدة معجزة.
ولذلك أردت أن يكون بحثي عن قصقققققققة ذلك الماج ،وا عجاز فيه،
وماورد عن المصفى في فضله.
عنوان البحث:
ا عجاز ا لهي في خيرية ماج زمزم
أسئلة الدراسة:
 ماهو ماج زمزم وكيف ظهر؟
 ماالذي يميز ماج زمزم عن غيرة من المياة؟
 مالفرق بين ماج زمزم ومياة الشرب المعائة؟
 مالذي ورد عن رتسو هللا  في ماج زمزم
أهداف الدراسة:
 -1كيفية ظهور ماج زمزم.
 -2التعريف بائر زمزم.
 -3بيان خصائص ماج زمزم.
 -4اتستنااط ا عجاز في ماج زمزم.
 -5فضل ماج زمزم.
صعوبات الدراسة:
 قلة المصادر والمراجع التي تكلمت عن موضوع ا عجاز.
 عدم توفر المعلومات الدقيقة لاعض األمور.
 ضيق الوقت المقدر لتسليم الاحث.
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خطة الدراسة:
المبحث األول :التعريف بماج زمزم ،ويشمل مطلبين:
المطلب األول :خروج ماج زمزم.
المطلب الثاني :إعادة حفر بئر زمزم.
المبحث الثاني :وصف بئر زمزم ،ويشمل مطلبين:
المطلب األول :موقع بئر زمزم.
المطلب الثاني :أتسماج بئر زمزم.
المبحث الثالث :ا عجاز في ماج زمزم ،ويشمل مللاين:
المطلب األول :الخصائص العامة للماج
المطلب الثاني :خصائص ماج زمزم
المبحث الرابع :فضل ماج زمزم ،ويشمل مطلبين:
المطلب األول :مميزات ماج زمزم
المطلب الثاني :األمور المستحب فعلها بماج زمزم
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مصطلحات البحث:

5

الْتْمْهْيْد ْ

اإلعجاز:
ا عجاز لغة :مشتق من العجز .والعجز :الضعف أو عدم القدرة
وا عجاز مصدر «أعجز»" :وهو بمعنى الفوت والساق" 1
" والمعجزة فى اصققققققل م العلماج :أمر خارق للعادة ،مقرون بالتحدم ،تسقققققققالم من
المعارضة" 2
وا عجاز العلمي" :هو ا خاار بحقيقة كونية أثاتها العلم التجرياى ،وثات عدم إمكانية
إدراكها بالوتسققائل الاشققرية فى زمن الرتسققو صققلّى هللا عليه وتسققلّم مما ي هر صققدقه
فيما بلّغ عن رب العزة تساحانه وتعالى"3

ماء زمزم:
الزمزم" :من المياة الزمازم والزمزام وزمزم بئر مشقققهورة بمكة بجوار الكعاة يتار
بها ويشرب ماؤها "4
وزَ ْمزَ م" :بفتح الزاي وتسققققكون الميم وتكرارها هي الائر المشققققهورة بالمسققققجد الحرام
وتسميت زمزم لكثرة مائها ،وقيل إن هاجر قالت عندما انجر ماج زمزم ِز ْم ِز ْم بصيغة
األمر أي انم وزد "5
ُ

 - 1ان ر ،لسقققان العرب البن من ور ،لمحمد جما الدين أبو الفضقققل ،دار صقققادر – بيروت،
ط :الثالثة 1414 ،هـ مادة «عجز».
 - 2ان ر ،فى فتح الاارم شرم صحيح الاخاري ،ابن حجر العسق ني ،دار المعرفة -بيروت،
1331م)581 /6( ،
 - 3ا عجاز العلمى تأصقققققققي ومنهجا ،عاد المجيد الزندانى ،مجلة ا عجاز ،هيئة ا عجاز
العلمى فى القرآن والسنة ،رابلة العالم ا تس مى ،مكة المكرمة ،ع ،1:صفر  1416هـ-يوليو
 1115م.
 - 4ان ر ،المعجم الوتسققي  ،إبراهيم مصققلفى -أحمد الزيات -حامد عاد القادر -محمد النجار،
دار الدعوة ،القاهرة )444/1( ،باب الزاي فصل الميم
 - 5معقالم مكقة التقاريخيقة واألثريقة لعقاتق بن غيقث الا دي دار مكقة للنشقققققققر والتوزيع ،ط:
األولى1444 ،م( ،1184-ص )123
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المبحث األول :التعريف بماء زمزم
المللب األو  :خروج ماج زمزم
المللب الثاني :إعادة حفر بئر زمزم
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المبحث األول :التعريف بماء زمزم
المطلب األول :خروج ماء زمزم:
ماج زمزم خرج وناع من تحت أقدام إتسقققققماعيل عليه السققققق م ،في قصقققققة
أخارها هللا لنا في كتابه الكريم ،قا تعالىَّ  :ربَّنَا ِإ ِنّي أ َ ْتسققققققكَنتُ ِمن ذُ ِ ّريَّ ِتي
اج َع ْل أ َ ْف ِئدَة ً ِ ّمنَ
الصقققققق َ ة َ َف ْ
بِ َوا ٍد َغي ِْر ذِي زَ ْرعٍ ِعندَ بَ ْي ِت َك ْال ُم َح َّر ِم َربَّنَا ِليُ ِقي ُموا َّ
ت لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْش ُك ُرونَ ] إبراهيم [33 :
ار ُز ْق ُهم ِ ّمنَ الث َّ َم َرا ِ
اس ت َ ْه ِوي ِإلَ ْي ِه ْم َو ْ
النَّ ِ
تر إبراهيم عليه السقق م إبنه إتسققماعيل وأمه هاجر في مكة بأمر من
هللا تساحانه لنايه وكانت مكة آنذا وا ٍد غير ذي زرع ليس فيها ماج وال ناات
وال حياة من الاشققر " وانللق إبراهيم -عليه الس ق م -حتى إذا كان عند الثنية
حيث ال يرونه ،اتسققققققتقال بوجهه الايت -وكان إذ ذا مرتفعا من األرض
كالرابية -ثم دعا بهذة الدعوات ،ورفع يديه فقا َّ :ربَّنَا إِ ِنّي أ َ ْتسكَنتُ ِمن ذُ ِ ّريَّتِي
ِب َوا ٍد َغي ِْر ذِي زَ ْرعٍ اآلية "  1تمثل إبراهيم عليه الس م ألمر ربه يقينًا وإيمانًا
بقلاققه ،تر ا بن والزوجققة بمكققان موح  ،ورحققل ودعققا بققأني قققد تركتهم
اس ت َ ْه ِوي إِلَ ْي ِه ْم  " أي
وأنت أعلم بحالهم .قا تعالىَ :ف ْ
اج َع ْل أ َ ْف ِئدَة ً ِ ّمنَ ال َّن ِ
فاجعل قلوبًا من الناس ت سرع إليهم شوقًا وودًّا لي ساكنوهم ويعي شوا معهم "2
والناس ال ترد وال تأتي للمكان الذي ال توجد به مقومات الحياة لكن دعوة
نفس متوكلة ،وبما أن األمر من هللا تاار وتعالى ف بد
إبراهيم كانت من ٍ
أن ما وراج ذلك األمر حكمة إلهيه ،ومعجزة تسققققققتكون بذلك المكان ،ورحل
إبراهيم عليه السقققققق م " فتاعته أم إتسققققققماعيل فقالت  :يا إبراهيم أبن تذهب
رارا،
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنس وال شققققققيج؟ فقالت له ذلك ِم ً
وجعقل ال يلت ِفقتُ إليهققا ،فقققالققت لققه :آهلل أ َمر بهققذا؟ قققا  :نعم .قققالققت :إذًا ال
َ
3
ضققققققيعُنا .ثم رجعت " رجعت هاجر مع صققققققغيرها لتايت في ذلك المكان
يُ ِ
وقلاها قد ازداد يقي ًنا ،بأن هللا هو الرازق الحافظ ،قا ابن عااس  :" ومع
ي،
ا نسقققانة َ
شقققنَّة فيها ماج ،فن ِفد الماج فعلشقققت وانقلع لانها ،فعل الصقققا ّ
فصق ِعدت بالصققفا ،فتسققمعت هل تسققمع
ي الجاا أدنى من األرضَ ،
فن رت أ ّ
مجمع الاحوس ا تسقققق مية

 -1تفسققققير الوتسققققي للقرآن الكريم ،مجموعة من العلماج بإشققققرا
باألزهر ،ط1413 ،3:هـ 1112-م)543/2( ،
 -2المرجع السابق ()544/2
 -3الاداية والنهاية ،للحافظ الدمشقي ،ت :عاد هللا التركي ،دار هجر)353 /1( ،
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صقققوتا أو ترم أنيسقققا؟ فلم تسقققمع  ،فانحدرت  ،فلما أتت على الوادي تسقققعت
وما تريد السعي  ،كا نسان المجهود الذي يسعى وما يريد السعي  ،فن رت
فصق ِعدت المروة فتسققمعت هل تسققمع صققوتا ،
ي الجاا أدنى من األرض َ ،
أ ّ
أو ترم أني سا  ،ف سمعت صوتا  ،فقالت كا ن سان الذي يكذّب تسمعه :صه ،
حتى اتسقققتيقنت  ،فقالت :قد أتسقققمعتني صقققوتك فأغثني  ،فقد هلكتُ وهلك من
معي  ،فجاج ال َملك فجاج بها حتى انتهى بها إلى موضققققققع زمزم  ،فضققققققرب
شقققققنها  ،فقا رتسقققققو هللا
بقدمه ففارت عينا  ،فعجلت ا نسقققققانة فجعلت في َ
ت لَكان ْ
صلى هللا عليه وتسلمَ :ر ِح َم هللاُ أ ُ َّم ِإ ْتسماعي َل لَ ْوال أنَّها َع ِجلَ ْ
َت زَ ْمزَ ُم َعيْنا
َم ِعينا "1فشققربت هاجر وأرضققعت ولدها " وقا لها الملك :ال تخافي ال مأ
ضقققيفان هللا " .2ولما خرج الماج
على أهل هذا الالد  ،فإنما هي عين لشقققرب ِ
في تلك األرض وارتوت ،كانت قايله يقا لها جرهم قد خرجت من أرضققها
طائرا ال يتواجد إال بالقرب من الماج
بحثًا عن الماج فنزلوا أتسقققققفل مكة فرأو
ً
فأرتسققققلوا رجلين منهم للاحث عن الماج ووجدوا أم إتسققققماعيل عند ماج زمزم
فاتستأذنوها با قامة بجوارها فأذنت لهم3

 - 1جققامع الايققان عن تققأويققل آي القرآن ،محمققد بن جرير اللاري ،دار هجر ،ط :األولى
1422هـ 2442-م)611-614/13( ،
 - 2المرجع السابق)611/13( ،
 - 3ان ر ،الاداية والنهاية)351-358/1( ،
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المطلب الثاني:
إعادة حفر بئر زمزم:
عاشت قايلة جرهم بعد أن توفيت هاجر وإتسماعيل في مكة .واتستحلوا حرمة
المكان ،وفجروا ف يه ،ف عاقاهم هللا بنضققققققوب ماج زمزم 1 ،ولم يعر أحد
مكانه ،ويُرجع الاعض أن السققققققاب وراج اندثار ماج زمزم؛ أن رج ً يقا له
مضقققاض بن عمرو ،لما علم أن عدوة تسقققينتصقققر عليه عمد إلى غزالين كانا
في الكعاة من ذهب وأتسقققيا  ،ودفنها بموضقققع زمزم 2واحتاج بعد ذلك أهل
مكة إلى الماج ،فحفروا األبار حولها وفي عهد قصققي بن ك ب جدُ جد الناي
 كان يح ضر الماج من اآلبار لي سقي حجاج الايت ،ولم تز بئر ماج زمزم
بوج ِهه غيث
مجهولة المكان " َحتَّى آن مولد ْال ُماار الذي كان يسققققققتسقققققققى َ
صاحب ال َكوثر والحوض الرواج ،فلما
السماج ،وتتفجر من بنانه ينابيع الماج َ
آن ظهورة أذن هللا لسقققققيا أَبيه أَن ت هر َولما اندفن من مائِ َها أَن يجهر ،فكان
صقققققلى هللا عليه وتسقققققلم قد تسققققققت الناس بركته قال أن يولد " 3وجاج األمر
ا لهي إلى عاد المللب جد ناينا  في المنام بأن يحفر بئر زمزم فعن علي
 قا  :قا ع ادالمل لب  :إني ل نائم في الحجر إذ أ تاني آت ف قا  :احفر
طياة  :قلت وما طياة ؟ قا  :ثم ذهب عني ،فرجعت إلى م ضجعي فنمت فيه
برة ؟ قا  :ثم ذهب عني ،فلما كان
برة .قا  :قلت وما ّ
فجاجني فقا  :احفر ّ
في الغد رجعت إلى مضققجعي فنمت فيه فجاجني فقا  :احفر زمزم قلت :وما
زمزم ؟ قا التز والتذم تسقققققي الحجيج األع م ،وهي بين الفرس والدم ،
عند نقرة الغراب األعصققققققم  ،عند قرية النمل4،وحفرها مع ابنه الحارس بن
عاد المللب ولم يكن لديه إبن غيرة ولي لديه في ذلك الوقت غيرة وكان في
مكة كما ذكر ابن إتسقققحاق آبار كثيرة فلما حفرت بئر زمزم انصقققر الناس

 - 1ان ر ،أخاار مكة وماجاج فيها من اآلثار ،لمحمد الغسقققققققاني المكي الملقب باألزرقي ،ت:
رشدي ملحس ،دار األندلس ،بيروت)143-84/1( ،
- 2ان ر ،تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقار الشريف ،ابن ال ضياج
محمد القرشي ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لانان ،ط :الثانية1424 ،هـ 2444-م)53/1( ،
 - 3المرجع السابق)134/1( ،
 - 4تحصقققققيل المرام في أخاار الايت الحرام والمشقققققاعر الع ام ومكة والحرم ووالتها الفخام،
محمد الصققاا  ،ت :عاد الملك الدهي  ،ط ،1:مكتاة األتسققدي1424 ،هـقققققققق 2444-م-281( ،
)214؛ أخاار مكة وماجاج فيها من اآلثار ()46/2
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عن اآلبار إلى بئر زمزم لفضققلها وألنها بئر إتسققماعيل بن إبراهيم وافتخرت
بنو عاد منا على تسائر قري بهاذا الائر 1وقالت صفية بنت عاد المللب:
ُ
نحــن حفَ ْرنــ َا للحجيـــج زمــز ْم
تس ْقـــم وطــعام َملـْـ َع َم
ِشــفَـــاج ُ
َر ْكضــةُ جاــريل ولــ َّما ت َ ْع ُــما
تسقيـــا ناــــي هللا فــي الحــــرم2
ْ



 - 1ان ر ،الاداية والنهاية ()344-335/1
 - 2فضققل ماج زمزم ،تسققائد بكداا ،دار الاشققائر ،بيروت ،لانان1421 ،هـقققققققق ،ط :السققادتسققة،
(ص)234:
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المبحث الثاني :وصف بئر زمزم
المللب األو  :موقع بئر زمزم
المللب الثاني :أتسماج بئر زمزم
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المبحث الثاني :وصف بئر زمزم
المطلب األول:
موقع بئر زمزم:
بئر ماج زمزم توجد داخل الحرم المكي الشققققققريف بجوار الكعاة تاعد
ع ز ْمزم من أَع ها ِإلى أتسقققققف ِلها
عن الكعاة من  15إلى  24متر" 1وكان ذَر ُ
تسققققققتين ذراعا ،وفي قعرها ث س عيون ،عين حذاج الركن األتسققققققودَ ،وعين
حذاج أبي قايس والصققققفا ،وعين حذاج المروة ،ثم كان قد قل ماؤها ِجدا حتى
كانت تجم ِفي تسققنة ث س وعشققرين وأربعٍ وعشققرين ومائتين ،قا  :فضق ِقرب
فيها تسققققعَةَ أذرعٍ تسققققحا في األ َرض في تقوير جواناها ،ثم جاج َّ
ّللا بِاأل َملار
والسققيو في تسققنة خمس وعشققرين ومائتين فكثر ماؤها" 2وهي تقع بالتحديد
موازية لااب الكعاة والملتزم جنوب مقام إبراهيم علية الس ق م وعرض الائر
تقرياًا 4م وعمقه  84تسم /م 3

شكل ( ،)1مقلع طولي لائر زمزم

 - 1اختلفت الكتب في تقدير المسافة لكن األشهر هو  24متر .ان ر ،اآلثار ا تس مية في مكة
المكرمة ،ناصر الحارثي1434،هـ2441-م( ،ص)136
- 2أخاار مكة وماجاج فيها من اآلثار ()61/2
 - 3ان ر حارات ومعالم جوار المسققجد الحرام ،لفوزي السققاعاتي ،مكة المكرمة ،ط :األولى،
1436هـ 2415-م)253/1( ،
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المطلب الثاني:
أسماء بئر زمزم:
لائر زمزم العديد من األتسققققققماج ،فمن أتسققققققمائ ها هزمة جاريل ،ومااركة،
وبشققققرم ،وصققققافية ،وبرة ،وعصققققمة ،وميمونة ،وكافية ،وعافية ،وعونة،
وتسققيدة ،ومسنسققة ،ومغذية ،وطاهرة ،ومفداة ،وحرمية ،وطعام طعم ،وشققفاج
تسقم ،وشااعة العيا  ،وتكتم ،وشراب األبرار ،وقرية النمل ،ونقرة الغراب،
وحفيرة العااس ،وتسقيا هللا إتسماعيل ،الشرق ،والتذم ،ومضنونة ،وتسالمة1.
ضا بزمزم؛ لصوت الماج فيها حين ظهر ،أو لكثرة ماجها2.
وتسميت أي ً


 - 1ان ر شققفا الغرام بأخاار الايت الحرام ،أبو الليب الفاتسققي ،دار الكتب العلمية ،ط :األولى،
1421هـ2444-م)335-334/1( ،
 - 2ان ر ،تحصققققققيل المرام في اخاار الايت الحرام والمشققققققاعر الع ام ومكة والحرم ووالتها
الفخام)3411/1( ،
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المبحث الثالث :اإلعجاز في ماء زمزم
المللب األو  :الخصائص العامة للماج
المللب الثاني :خصائص ماج زمزم
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المبحث الثاني :اإلعجاز في ماء زمزم:
المطلب األول:
الخصائص العامة الماء:
عموما أهمية ع يمة لجميع المخلوقات ،ف يسققققققتليع أي كائن أن
للماج
ً
اج ُك َّل َ
شقققققق ْيجٍ
يعي بدونه ،وأكد ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى َ و َج َع ْلنَا ِمنَ ْال َم ِ
ي ٍ ۖ أَفَ َ يُسْ ِمنُونَ ] األناياج .[34 :
َح ّ
وهو المصقققققدر األتسقققققاتسقققققي للحياة ،فأينما وجد وجد المخلوقات ،وحيثما انعدم
حصل الجفا وانعدمت مقومات الحياة.
والماج من أهم مكونات الكائن الحي فنجد أن  %90-50من جسققم الكائن الحي
هو في الحقيقة ماج.
والمقققاج هو مركقققب كيميقققائي يتكون من ذرتي هيقققدروجين وذرة واحقققدة من
األكسجين رمزة H2O

H

H
O

O
H

H

شكل ( ،)2رتسم لجزيج الماج

والرواب بين ذرتيه هي رواب هيدروجينية قوية ،ويتميز بأنه مركب قلاي ،وللماج
أيض قا
خصققائص طايعية فهو يتمير بأنه مركب شققفا الطعم له وال رائحة 1،ويتميز
ً
 - 1ان ر ،المققاج الققذهققب األزرق في الوطن العربي ،خققالققد محمققد الزواوي ،مجموعققة النيققل
العربية ()15،16
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بققذائايتققه العققاليققة ممققا يجعلققه مققذيققب جيققد للعققديققد من األم م كققأم م الكققالسققققققيوم،
والمغنيسقققيوم ،والصقققوديوم ،والاوتاتسقققيوم ،والكلوريد ،والفلوريد ،واليود ،وتعتار هذة
وأيضققققققا للماج قدرة على إذابة الغازات كغاز
األم م ضققققققروريه لجسققققققم ا نسققققققان،
ً
األكسقققققجين ،وثاني أكسقققققيد الكربون ،وبذلك يصقققققاح الماج وتسققققق حيوي مهم لجميع
الكائنات الحية1.

المطلب الثاني:
خصائص ماء زمزم:
يتميز ماج زمزم بالعديد من الخصقققائص التي تميزة عن غيرة من المياة ،فهو الائر
الع يم الذي الينضب.
ومن التحليل الكيم يائي ل ماج زمزم و جد أ نه يحتوي على 2444ملج من األم م في
اللتر في حين أنا مياة الشرب األخرم تحتوي من  54ألى  1544ملج في اللتر ،وهذة
األم م هي أم م الصققوديوم ،والكالسققيوم ،والمغنيسققيوم ،بنسققب تقع ضققمن مقاييس
من مة الصققققققحة ماعدا الصققققققوديوم فهو مرتفع ،أما العناصققققققر السقققققققامة الزرنيخ،
والرصققاص ،والكادميوم ،والسققيلينيوم فهي توجد بنسققاة بسققيلة جدًا التسققاب الضققرر
على الجسم،
وتركيز أيون الهيققدروجين  PHفي مققاج زمزم يتراوم بين( )388إلى ( ،2)384ممققا
يسكد قلوية ماج زمزم ،والدم يحتاج أن يكون قلويًا بقدر طفيف ليوازن حمضية تسوائل
الجسم ،وبذلك فإن شرب الماج القلوي يساعد أع اج الجسم وخاصة الكليتين بترشيج
األحماض وتنقية الجسم منها3.

 - 1ان ر ،إعداد المياة للشقققققققرب وا تسقققققققتخدام المنزلي ،محمد أحمد السقققققققيد خليل ،المكتاة
األكاديمية ،مصر ،ط :األولى1423،هـ 2443-م)13،18،11( ،
 - 2ان ر ،وصايا طايب ،حسان شمسي باشا ،دار القلم ،دمشق؛ الدار الشامية ،بيروت ،ط،4:
1423هـ 2442-م)11 ،1( ،
 - 3ان ر ،دليققل المققاكروبيوتققك ،كققار فيريققه ،دار الخيققا لللاققاعققة ،لانققان ،ط،2443 ،2:
(.)144/1
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وبمقارنة خصائص ماء زمزم مع ماء الشرب المعبئة يتضح لنا:
الققققتققققركققققيققققب ماج زمزم1

مققققتققققوتسقققققققققق
(مليجرام/لتر)
األس الهيدروجيني
العسر الكلي
الكالسيوم
المغنيسيوم
الصوديوم
الاوتاتسيوم
النشادر
الكاريتات
الايكربونات
كلورايد

7.8
14.8
91
57
253
121
6
157
366
220

مياة الشرب2

8
40
15
51
25
0.9
7
70
32



 - 1ان ر ،زمزم طعام طعم وشقققفاج تسققققم ،يحيى حمزة كوشقققك ،ط1424 ،2:هـققققققققق2443-م،
(.)118/1
 - 2اتستخدمت المعلومات الواردة في علب ماج بيرين كمثا .
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المبحث الرابع :فضل ماء زمزم
المللب األو  :مميزات ماج زمزم
المللب الثاني :األمور المستحب فعلها بماج زمزم
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المبحث الرابع :فضل ماء زمزم:
المطلب األول:
مميزات ماء زمزم:
لماج زمزم العديد من المميزات التي تجعله ماج ماار  ،وهذة الميزات تميزة
عن غيرة من م ياة األ بار القري اة م نه ،قا ا مام ابن القيم الجوز ية " ماج
زمزم تسققققققيد المياة وأشققققققرفها وأجلها قدرا ً وأجلها إلى النفوس وأغ ها ثمنا ً
وأنفسها عند الناس"1،
خيـــر الميــاة ب نــزاعٍ زمـــز ُم
وكوثــــرا يتـــقــدم
ال الســـلساــــــي ُل
ً
ـــلم النَاي ميــــاةُ جنّ ِة ربـــــه
َع َ
ير ماج فافــهموا»2
ويقو « :زمـزم خــ ُ
ولقد ورد في فضل ماج زمزم أحاديث كثيرة عن الناي  ففي صحيح
مسقققلم :قا الناي  " إنها مااركة وإنها طعام طعم" 3فقوله صقققلى هللا عليه
وتسققققققلم إنها مااركة يد على فضققققققلها وبركتها على تسققققققائر المياة وعن أبي
الزبير قققا  :كنققا عنققد جققابر بن عاققد هللا  -رضققققققي هللا عنهمققا  -فتحققدثنققا ،
فحضرت ص ة العصر ،فقام فصلى بنا في ثوب واحد  ،قد تلاب به ورداؤة
موضقققوع ،ثم أتي بماج من ماج زمزم  ،فشقققرب ،ثم شقققرب ،فقالوا :ما هذا؟،
قا  :هذا ماج زمزم ،وقا فيه رتسققققو هللا  -صققققلى هللا عليه وتسققققلم  " :-ماج
زمزم لما شرب له ،ثم قا  :أر تسل ر تسو هللا  -صلى هللا عليه و تسلم  -وهو
بالمدينة قال أن تفتح مكة إلى تسققققققهيل بن عمرو :أن اهد لنا من ماج زمزم ،
وال يتر قا  :فاعث إليه بمزادتين" .4
"فالشارب لزمزم ِإن شرب لشاع أشاعه هللا َو ِإن شربه لري أرواة هللا
َو ِإن شربه لشفاج شفَاة هللا َو ِإن شربه لسوج خلق حسنه هللا َو ِإن شربه لضيق
ص ْدر فلقه هللا َو ِإن شربه لغنى
صدر شَرحه هللا َو ِإن شرب النف ق ظلمات ال َّ
 ،بيروت)218/1( ،

 - 1اللب الناوي ،ابن قيم الجوزية ،دار اله
 - 2فضل ماج زمزم( ،ص)236-235:
 - 3صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة رضي هللا عنهم ،باب فضائل أبي ذر  ،م 2433
 - 4السققلسققلة الصققحيحة ،األلااني ، )543/2( ،خ صققة حكم المحدس :إتسققنادة جيد رجاله كلهم
ثقات تسوم راو لم أجد له ترجمة.
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ضقققاهَا هللا َو ِإن شقققربه ألمر نابه َكفاةُ هللا
النَّفس أغناة هللا َو ِإن شقققربه ل َحا َجة قَ َ
َو ِإن شققربه للكربة كشققفها هللا َو ِإن شققربه لنصققرة نَصققرة هللا وبأية نِيَّة شققرب َها
اتسققققققتَغ َ
َاس ِب َما أظهرة هللا
الصقققققق َ م وفى هللا َلهُ بذلك ِأل َ َّنهُ ْ
من أَب َْواب ْال َخيْر َو َّ
تَعَالَى من جنته غياثا". 1
َو ُروي عن الشقافعي -رحمه َّ
للر ْمي ،فكنت
ّللا-أنه قا  :شقربتُه لث سَّ :
أصيب العشرة من العشرة ،والساعة من الساعة .2...

المطلب الثاني:
األمور المستحب فعلها بماء زمزم:
 -8استحباب شرب ماء زمزم:
يسققققن شققققرب ماج زمزم لجميع الناس تسققققوا ًج الحاج أو غيرة وهذا
بإتفاق المذاهب األربعة 3،و قد ورد عن الناي أنه شققققققرب من ماج
زمزم وتسق َّ
قققن على ذلك بقو وفعله  ، وقا ابن حزم "يسققققتحب
ا كثار من شرب ماج زمزم وأن يستقي بيدة منها "4.
استتتتتتتح باب شتتتتتترب ماء زمزم لل حاج والمعتمر عند الفرا من
الطواف بالبيت:
وكما أن ا تستحااب جاج في وجه العموم فقد جاجت السنة بإختصاص
أوقا ٍ
صف
ت معينه يستحب فها شرب ماج زمزم منها ،ففي حديث جابر لما َو َ
ب رتسققققو ُ هللا  ، فأفاض بالايتِ ،فصققققلَّى بم َّكةَ
ِج َجة الناي  قا ( :ثم ر ِك َ
َّ
عوا بني عا ِد
المل ِلب َيسقققققققونَ على
هر ،وأتى بني عاد
انز ُ
ال َ
زمزم ،فقا ِ :
َ
ال ُم َّ
ب ،فلوال ْ
فناولُوة دَ ْل ًوا
ل ِل ِ
أن ي ْغ ِلاَكم ال َّن ُ
اس على ِتسقققققق قايَتِكم لنَزَ عْ تُ معكمَ ،
 - 1نوادر األصققققققو في أحاديث الرتسققققققو  ،الحكيم الترمذي ،ت :عاد هللا عميرة ،دار الجال،
بيروت)243/3( ،
 - 2الجواهر والدرر ،شمس الدين لسخاوي ،ترجمة :ابن حجر ،دار ابن حزم ،بيروت ،لانان،
ط :األولى1411،هـ1111-م.)166/1( ،
 - 3ان ر ،الحقققاوي الكاير،المقققارودي ،ت :علي معوض -عقققاد عاقققدالموجود ،دار الكتقققب
العلمية ،بيروت ،لانان ،ط :األولى1414 ،هـ 1111 -م)113/4( ،
 - 4المحلى بااآلثار ،ابن حزم  ،دار الفكر ،بيروت)213/5( ،
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َاج َوأ َ َّما قَ ْولُهُ
الرش ِ
عوا "ا ْتستَقُوا ِبالدّ َِال ِج َوا ْن ِز ُ
ب منه"1و ق ْولُهُ  ا ْن ِز ُ
عوهَا ِب ِ ّ
فش َِر َ
َفأَتَى َب ِني َع ْا ِد ْال ُم َّ
اغ ِه ِم ْن َ
اضققققققق ِة َوقَ ْو ُلهُ
ب فَ َم ْع نَاةُ أ َ َتا ُه ْم َب ْعدَ فَ َر ِ
ل ِل ِ
ط َوا ِ ا ْ ِ َف َ
اض َون َْح ِوهَا
يَ ْسقققققققُونَ َعلَى زَ ْمزَ َم َم ْعنَاةُ يَ ْغ ِرفُونَ بِالدّ َِال ِج َويَ ُ
صققققققاونَهُ فِي ْال ِحيَ ِ
صققققلَّى َّ
اس لَنَزَ ْعتُ
َويُ ْسققققاِلُونَهُ ِللنَّ ِ
تسققققلَّ َم لَ ْو َال أ َ ْن يَ ْغ ِلاَ ُك ُم النَّ ُ
ّللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
اس َوقَ ْولُهُ َ
َاتسققققققق ِك ْال َح ّجِ َويَ ْزدَ ِح ُمونَ
اس ذَ ِل َك ِم ْن َم ن ِ
َم َع ُك ْم َم ْع نَاةُ لَ ْو َال خ َْوفِي أ َ ْن يَ ْعت َ ِقدَ ال َّن ُ
َعلَ ْي ِه ِب َحي ُ
ضقققيلَ ِة
ْث َي ْغ ِلاُونَ ُك ْم َو َي ْدفَعُونَ ُك ْم َع ْن ِاال ْتسقققتِقَ ِ
اج َال ْتسقققتَقَ ْيتُ َم َع ُك ْم ِل َكثْ َرةِ فَ ِ
اب ُ
اج
اج َو ْ
ب َم ِ
اتسقققق ِت ْح َا ُ
ضققققيلَةُ ْال َع َم ِل ِفي َهذَا ِاال ْتسقققق ِتقَ ِ
َهذَا ِاال ْتسقققق ِتقَ ِ
شقققق ْر ِ
اج َو ِفي ِه فَ ِ
زَ ْمزَ م"2
َ

السلف وماء زمزم:
هذة بعض المواقف لسققققققلف هذة األمة عندما وردههم حديث الناي ( ماج
زمزم لما شرب له) ،3ماكان منهم إال أن تسعوا لفعل ال ساب ب شربه وا كثار
منه ،والتوكل على مساب األتسااب تساحانه وتعالى.
قا الحافظ السققققققخاوي في ترجمة ابن الجزري " كان أبوة تاجراً ،ومكث
وشقققققر َب َ ماج زمزم بنية أن يرزقه هللا
أربعين تسقققققنة لم يرزق ولَداً َّ ،فحج َ ِ
ولدا ً عالما ً ،ف ِو لدَ له محمد الجزري بعد صقققققق ة التراويح" 4وابن الجزري
العالم المعرو في علم القراجات.
ويقو الذهاي" :وأنا شربته مرة وأنا في بداية طلب الحديث ،و تسألت هللا أن
يرزقني حالة الذهاي في حفظ الحديث ،ثم حججت بعد عشرين تسنة وأنا أجد
من نفسققي طلب المزيد على تلك الرتاة ،فسققألت مرتاة أعلى منها فأرجو هللا
أن أنا ذلك5
ويقو ا مام ابن العربي المفسققققر المشققققهور" :ولقد كنت بمكة مقيما ً في ذي
الحجة تسققنة تسققع وثمانين وأربعمائة ،وكنت أشققرب ماج زمزم كثيراً ،وكلما
 - 1صحيح مسلم ،كتاب الحج ،باب صفة حجة الناي  ،م 1218
 - 2المنهاج شققرم صققحيح مسققلم بن الحجاج ،النووي ،دار إحياج التراس العربي ،بيروت ،ط:
الثانية1312 ،هـ)114/8( ،
 -3تساق ا شارة عليه
 - 4الغاية في شققققرم الهداية في علم الرواية ،السققققخاوي ،ت :عاد المنعم إبراهيم ،مكتاة أوالد
الشيخ للتراس ،ط :األولى2441،م.)1/58( ،
 - 5مواهب الجليل في شرم مختصر خليل ،محمد المالكي ،دار الفكر ،ط :الثالثة1412 ،هـ -
1112م)116/3( ،
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شققققققربته نو يت به العلم وا ي مان ،حتى فتح هللا لي بركته في المقدار ا لذي
يسرة لي من العلم ،ونسيت أن أشربه للعمل ،ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح
هللا علي فيهمققا ،ولم يقققدر ،فكققان صققققققغوي إلى العلم أكثر منقه إلى العمققل،
ونسأ هللا الحفظ والتوفيق برحمته"1



 - 1أحكام القرآن البن العربي ،محمد المالكي ،دار الكتب العلمية ،لانان ،ط :الثالثة1424 ،هـ-
2443م.)3/18( ،
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وبعد الحديث عن ماج زمزم ومعرفة قصقققققققة ظهورة ،ثم التلرق إلى
خصائصة ومميزاتة وفضله ،توصلت إلى:
 -1ع م ومكانة ماج زمزم منذ قديم العصور.
 -2شقققر هذة األمة وأن اختصقققها هللا بأن أعاد لها ظهور ماج زمزم
بعد أن جف ونضب.
 -3وفرة ماج زمزم واتسققققققتمراريه وجودة منذ عهد الناي  إلى وقتنا
الحالي.
 -4تعدد أتسققققققماج بئر زمزم وهذا إن دا د على شققققققر المسققققققمى
وع مه
 -5من الخصققققائص الكميائية لماج زمزم د على أن ماج زمزم يحمل
صفات عديدة تميزة عن غيرة من المياة.
 -6ماج زمزم تميز بوفرة األم م بنسققققاه كايرة مقارنة بغيرة من مياة
الشرب المعاأة ومياة اآلبار األخرم.
 -3حرص السققلف على ماج زمزم وعلى ا قتداج برتسققو  باا كثار
من شربه.
وأردت أن أرفق بعض التوصيات:
 -1ضققققققرورة الحرص على إبلا الشقققققققائعات واألكاذيب حو ماج
زمزم.
 -2تكثيف الدراتسات حو ماج زمزم واكتشا فوائدة الع جية.
 -3أن تكون الدراتسات حو ماج زمزم ظاهرة للعالم عن طريق موقع
الكتروني خاص حتى اليدخل هذة الدراتسات التحريف.
وفي الختام ماكان في هذا الاحث من صققققواب فمن هللا وماكان فيه من
خلأ فمن نفسي والشيلان ،وأتمنى أن يحقق النفع والفائدة.
والص ة والس م على خير ماعوس لإلتس م والمسلمين.
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فهرس اآليات
اآليـــــة

رقمها اســــــ رقــــــ
السورة الصفحة

َّ ربَّنَا ِإ ِنّي أ َ ْتسقكَنتُ ِمن ذُ ِ ّريَّ ِتي ِب َوا ٍد َغي ِْر ذِي زَ ْرعٍ ِعندَ 73
اج َع ْل أ َ ْف ِئدَة ً ِ ّمنَ
الصقققققق َ ة َ َف ْ
بَ ْي ِت َك ْال ُم َح َّر ِم َربَّ نَا ِليُ ِقي ُموا َّ
ار ُز ْق ُهم ِ ّمنَ َّ
َّ
ت َل َع َّل ُه ْم
الث َم َرا ِ
اس َت ْه ِوي إِ َل يْ ِه ْم َو ْ
النققق ِ
يَ ْش ُك ُرونَ 
ي ٍ ۖ أَفَ َ يُسْ ِمنُونَ 
َ و َج َع ْلنَا ِمنَ ْال َم ِ
73
اج ُك َّل ش ْ
َيجٍ َح ّ

إبراهي

3
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فهرس األحاديث
طرف احلديث

الراوي

رق الصفحة

قا الناي  ": إنها مااركة وإنها طعام طعم" أبو ذر الغفاري 51

قا فيه رتسققو هللا  ": ماج زمزم لما شققرب جــابر ب عبــد 51
له"
اهلل 
عوا بني عا ِد ال ُم َّ
انز ُ
ل ِل ِ
قا الناي ِ :
ب ،فلوال جــابر ب عبــد 15
ْ
اس على ِتسقققققققا َيتِكم لنَزَ ْعتُ معكم،
أن ي ْغ ِل َاكم النَّ ُ
اهلل 
ب منه"
فناولُوة دَ ْل ًوا فش َِر َ
َ
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فهرس األشكال
رقمه

رق الصفحة

الشكل
مقطع طولي يوضح شطل بئر زمزم

5
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رس جلزئ املاء
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املصادر واملراجع
 -5القرآن الكري .
-1

أحكــام القرآن نب البربيحم دمــد املــالكيحم دار الكلــة الب ميــةحم
لبنانحم ط :الثالثةحم 5111هـ1337-م.

-7

أخبار مكة وماجاء فيها م اآلثارحم حملمد الغســــاني املكي امل قة
باألزرقيحم ت :رشدي م حسحم دار األندلسحم بريوت

 -1إعداد املياه ل شــرو واتســل دام املنزليحم دمد ألد الســيد خ يلحم
املكلبة األكادمييةحم مصرحم ط :األوىلحم5117هـ 1337-م.
 -1اآلثار اتسالمية يف مكة املكرمةحم ناصر احلارثيحم5173هـ1331-م.
-6

اتع جاز الب مى تأصـــيال ومنه جاحم ع بد ا

يد الز ندانىحم

ة

اتعجازحم هيئة اتعجاز الب مى فى القرآن والســـنةحم رابطة البا
اتسالمىحم مكة املكرمةحم ع5:حم صفر  5156هـ-يوليو  5111م.
-3

البداية والنهايةحم ل حافظ الدمشقيحم ت :عبد اهلل الرتكيحم دار هجر.

 -1اجلواهر والدررحم مشس الدي لس اويحم ترمجة :اب حجرحم دار اب
حزمحم بريوتحم لبنانحم ط :األوىلحم5151هـ5111-م.
-1

احلاوي الكبريحماملاروديحم ت :ع ي مبوض -عادل عبداملوجودحم دار
الكلة الب ميةحم بريوتحم لبنانحم ط :األوىلحم 5151هـ 5111 -م.

 -53الس س ة الصحيحةحم
 -55الطة النبويحم اب قي اجلوزيةحم دار اهلاللحم بريوت.
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 -51الغاية يف شـــرهل اهلداية يف ع الروايةحم الســـ اويحم ت :عبد املنب
إبراهي حم مكلبة أوند الشيخ ل رتاثحم ط :األوىلحم1335م.
 -57ا ملاء الذهة األزرق يف الوط البربيحم خالد دمد الزواويحم

موعة

النيل البربية.
 -51احمل ى بااآلثارحم اب حزم حم دار الفكرحم بريوت.
 -51املبج الو سيطحم إبراهي م صطفى -ألد الزيات -حامد عبد القادر -
دمد النجارحم دار الدعوةحم القاهرة.
 -56املنهاج شــرهل صــحيح مس ـ ب احلجاجحم النوويحم دار إحياء الرتاث
البربيحم بريوتحم ط :الثانيةحم 5711هـ.
 -53تاريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام واملدينة الشريفة والقرب الشريفحم
اب الضــياء دمد القرشــيحم دار الكلة الب ميةحم بريوت-لبنانحم ط:
الثانيةحم 5111هـ 1331-م.
 -51حتصــيل املرام يف أخبار البيل احلرام واملشــاعر البمام ومكة واحلرم
وونتها الف امحم دمد الصباغحم ت :عبد امل ك الدهيشحم ط5:حم مكلبة
األسديحم 5111هـ 1331-م.
 -51تفســري الوســيط ل قرآن الكري حم

موعة م الب ماء بفشــراف

مع

البحوث اتسالمية باألزهرحم ط7:حم 5157هـ 5111-م.
 -13جامع الب يان ع تأو يل آي القرآنحم د مد ب جرير الطربيحم دار
هجرحم ط :األوىل 5111هـ 1331-م.
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 -15حارات ومبا جوار املسجد احلرامحم لفوزي الساعاتيحم مكة املكرمةحم
ط :األوىلحم 5176هـ 1351-م.
 -11د ليل املاكروبيوتكحم كارل فرييهحم دار اخليال ل طباعةحم لبنانحم ط1:حم
.1337
 -17زمزم طبام طب وشفاء سق حم حييى لزة كوشكحم ط1:حم 5111هــــ-
1337محم (.)551/5
 -11شـــفا الغرام بأخبار البيل احلرامحم أبو الطية الفاســـيحم دار الكلة
الب ميةحم ط :األوىلحم 5115هـ1333-م.
 -11صحيح مس
 -16فلح البارى شرهل صحيح الب اريحم اب حجر البسقالنيحم دار املبرفة
بريوتحم 5731م. -13فضــــل ماء زمزمحم ســــا،د بكدالحم دار البشــــا،رحم بريوتحم لبنانحم
5115هـحم ط :السادسة.
 -11ل سان البرو نب منمورحم حملمد مجال الدي أبو الف ضلحم دار صادر
– بريوتحم ط :الثالثةحم  5151هـ.
 -11مبا مكة اللارخيية واألثرية لباتق ب غيث البالدي دار مكة ل نشر
واللوزيعحم ط :األوىلحم 5133م.5113-
 -73مواهة اجل يل يف شرهل خملصر خ يلحم دمد املالكيحم دار الفكرحم ط:
الثالثةحم 5151هـ 5111-م.
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 -75نوادر األصـــول يف أحاديث الرســـولحم احلكي الرتمذيحم ت :عبد اهلل
عمريةحم دار اجلبلحم بريوت.
 -71و صايا طبيةحم حسان مشسي باشاحم دار الق حم دمشق؛ الدار الشاميةحم
بريوتحم ط1:حم 5117هـ 1331-م
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