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 يف فضل ماء زمزم
 على شبهات اجَلَهلِة والكفار ِحَكٌم وعرٌب وأسرار، وردٌّ

 )خمتصر اللؤلؤ امُلَنظَّم يف فضل ماء زمزم(
 

 تأليف

 نعمان بن عبد الكريم الوتر

 (:080 -081/ 3يف إرشاد الساري )  وقال العالمة القسطالني

وأوىل ما يشرب  ،الوهاوقد شربه مجاعة من السلف واخللف ملآرب فن

 ى.التوحيد واملوت عليه والعزة بطاعة اهلل. انته لتحقيق

 (:78 -79/ 3يف أحكام القرآن )  وقال ابن العربي

به  يوم القيامة ملن صحت نيته، وسلمت طويته، ومل يكن وكذلك يكون إىل

 .هىاملتوكلني، وهو يفضح اجملربني. انت ا؛ فإن اهلل معوال شربه جمرًب ،امكذًب
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ة  مقدمـــ

، الحاكمم،  أالصّلة ك ق الليم،  رحم، الااممم،  أرمالحمد هلل الخَّل 

باآليات  ليلالمم، أالسّلم عيى خات، األنبماء أالماسيم،  م، بلثه اهلل حممة 

 م، أاألحض السمواتأرشهد رن ال إله إال اهلل بديع   أالنوح المبم، البمنات

 يا عبده أحسوله الذي جاءنا بخمالالمم،  أرشهد رن محمد  فتباحك اهلل حب ال

 رما بلد:  الدنما أالدي،

 
َ
اليؤلؤ )عدد م، المشايخ أطيبة اللي، اختصاح كتابي  فقد اقرتح عيي

ا ع، بلمد    لمسهل االنتفاع به عيى عامة الناس (المنظ، يف فضل ماء زمزم

زبدة ما  أاالقتصاح عيى  الفقهمة الحديثمة  أالمسائلالخوض يف التحقمقات 

يف تحقمق ذلك  أاستلنت باهلل الفتاح الليم، الكاي،   الاريفاستحسنت  ؛هنالك

هذا رن يجلل  الليي اللظم،رسأل اهلل   )البيس، يف فضل ماء زمزم( أقد سممته:

 الدي،.ا لي أللباده يف الدنما أيوم نافل    ا لوجهه الكاي،اللمل خالص  
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 زمزم 

 !ما زمزموما أدراك 

هي  :بزاءي، أفتحهما أإسكان المم، بمنهما  زمزم: زادها اهلل تلالى شاف ا»

زادها اهلل  - بمنها أبم، الكلبة  - زاده اهلل تلالى شاف ا -بئا يف المسجد الحاام 

  .«اأثّلثون ذحاع   ثمان   - تلالى شاف ا

قدحه أعظم،  لبمان عيو   ؛بأمداث عظممة ذا الماء المباحكهقد رماط اهلل أ

 .أالفضائل ما ل، يك، لغماه عيى اإلطّل قخصائص شأنه  أجلل له م، ال

ثماح القيوب يف »هـ( مم، قال يف 294 ت) ألقد رمس، الثلالبي 

 :(565 - 559)ص:  «المضاف أالمنسوب

ماء  َفُمَقاُل: َكَأَنهُ   مكانه لشاف ؛ُيَتَمَثُل بشافه عيى سائا المماه ماء زمزم

 .ألمس هذا ماء زمزم  زمزم

أيخربه رنه مع شافه ل، يبيغ مبيغ قايش   قال األعشى أهو ُيؤن ُب حجّل  

 الشاب م، زمزم: ظ  م اهلل أله، َم اَ الذي، ه، سكان َم 

ل و ََلَ  لَْفلَ ا ُو  َفَما أَْنت من أهل  لْْج

   

َْك َحظ     للْش   ََلَ   ََ ن َملاْرب م   ء َزْمل

 :أقال ربو هفان أهو يمدح حجّل   

للَرَز   ْلل  تَللَت َنلل ء   َللَت َنلل َء لْمو  ل تو

 

 .لنتهى .تَت ماء لَْمَ  أَل تَت ماء    
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 الباب األول

 أمساء زمزم وبيان معانيها

 :سمَّىُمـعلى شرف ال وكثرة األمساء تدل ،أمساؤها كثرية
نيها: الباب األول ن معا  أمساء زمزم وبيا

ها ها  أرمبَ ها  أرنفلَ ماء عيى أجه األحض  أرشافَ  زمزم خماَ  لما كان ماءُ 

اة األسماء تدل كثات رسماؤه  أفضائيه  أخصائصه  أكث ؛قيوب المؤمنم،إلى 

 قال الشاعا:  عيى شاف المسمى

 َللعلللللللك رللللللمو ت للللللر  ل  للللللام 

 

مللللللللَمى َ للللللللام     د ْللللللللُ أو لْمو

( رنه جمع 249/ 24) «تاج اللاأس»يف  أقد ذكا اللّلمة الزبمدي  

ا اسَتخاجُتها ا ممَ ف عيى ِست مَ، اْسم  ذة َلطِمَفة  فجاَءت عيى َما ينمرسماءها فِي نب

 .ث أاليغة. انتهىم، ُكتب الَحِدي

تتبلت كتب اليغة أالحديث  بلد  ألقدطبع رأ ل، تُ   أللل هذه الاسالة مفقودة

 مبسوطة ذكاهتا  اركثا م، ثمانم، اسم   عُ مْ أتمَسا لي أالحمد هلل َج   أالتاحيخ أغماها

 شيءركتفي هنا بذكا رشهاها مع بمان   (المنظ، يف فضل ماء زمزم كتابي )اليؤلؤيف 

 .فيمحتل مييءرممل عيى  أالمااجع  أم،دأن ذكا المصادح  م، ملانمها

  :َزْمَزم -1

أركثا األماديث يف الصحمحم، أغماهما جاءت   أزمزم رشها رسمائها

  .بتسممتها هبذا االس،

َهاجا  ،  بل م، َض  :َأقمل  َلَها َخاص   ُهَو اْس،   :مائها  َأقمل َزْمَزم لَكْثَاةمت م  ُس 

ها إَِياهلمائها ِمم، انفجات   بل م، زمزمة ِجبِْايل َأَكَّلمه َعَيْمَها.  :َأقمل  َلَها أَزم 
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 :ُتْكَتم -2

 (:254/ 2) «غايب الحديث»هـ( يف 233 )ت قال اإلمام الخطابي 

أُتْكَت،: اس، م، رسماء زمزم  أيشبه رن تكون إنما لقبت به ألهنا كانت 

 .د المطيب. انتهىمتى رظهاها عب  مكتومة قد اندفنت بلد ريام جاه،

 :السُّْقيا -3

 (:232/ 2) «المخصص»هـ( يف 253 )ت قال اب، سمده 

ْقما م، َرسَماءِ   .َزْمَزم. انتهى أالس 

ث، صاحت   ألهنا كانت سقما إلسماعمل أرمه عيمهما السّلم ؛أسممت سقما

 سقما لضموف الامم، م، الحجاج أالملتماي، أغماه،. خماَ 

 :ُمة جربائيلوَهْز وَهْمَزُة جربيل، :5 ،4

 (:653/ 24هـ( يف لسان اللاب )122 )ت قال اللّلمة اب، منظوح 

 أجاء يف الحديث يف زمزم:

ضاب باجيه فانخفض المكان فنبع الماء   :ري  إهنا هزمة جربيل 

كسا أجهها ع، عمنها متى فاضت بالماء  :ري  أقمل: ملناه رنه هزم األحض

 .الاأاء. انتهى

 :َمْضُنوُنـَمْضُنوَنُة، والـَنٌة، والو: َمْضُن8، 7، 6

 (:464/ 22هـ( يف لسان اللاب )122 )ت قال اب، منظوح 

 .المضنونة: ري التي يض، هبا لنفاستها أعزهتا. انتهى

 :ُمْرِوَية -9

أرما ُمْاِأَية: فبض، المم، أسكون الااء المهمية أكسا الواأ أتخفمف المثناة 
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مت بذلك لشدة قملها ليظمأ.  م، الاي ضد  اللطش ؛التحتمة  ُسم 

 :َمْيُمونٌة -11

أرما َمْمُمونة: فبفتح المم، األألى أسكون المثناة التحتمة أض، المم، الثانمة  

مت بذلك ألن باكتها مأثوحةم، الُمم،  أهو الربكة. ُس  فقد شاهبا جماعة م،  ؛م 

 السيف أالخيف لكثما م، المقاصد أالمآحب فنالوها.

 :يٌةَكاِف -11

أرما كافمة: فم، الكفاية  ري: التي تكفي م، شاهبا ع، الممل أالطيب 

 لغماها؛ لما يحصل له م، الَاي هبا. 

 :َعاِفيٌة -12

ا عافمة: فباللم، المهمية أالفاء بلدها مثناة تحتمة  م، عافاه اهلل م، كذا أرمَ 

مت بذلك ملافاة أعافمة  أهب له اللافمة م، الليل أالبّليا. ُس  لدفع كثما م، م 

 الليل بشاب مائها  فك، ربار اهلل بمائها م، األمااض ما َعَجزت عنه ُمَذا ق األطباء. 

 :ُمْغِذيٌة -13

 ا مغذية: فم، الغذاء الذي به نماء الجس، أقوامه.أرمَ 

 :بَركٌة -11

مت بذلك ألن باكتها مأثوحة  فقد شاهبا جماعة م، السيف أرمَ  ا َباكة : فسم 

 ما م، المقاصد أالمآحب فنالوها.أالخيف لكث

 :شراب األبرار -15

ألن األبااح أرهل الصّلح األخماح ه، رماص  ؛أسممت شااب األبااح

 .النتفاع قيوهب، أربداهن، هبا  الناس عيى نمل باكتها أاالستكثاح منها
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 :َسيِّدٌة -16

 دة المماه.ا َسم دة: فألهنا َسم  رمَ أ

 :َعْوَنٌة -17

فهي بملنى رم اللمال  أيستلان هبا عيى   فألهنا عون عيى اللمال ا عونة :أرمَ 

 فهي طلام طل،  أشفاء سق،. ؛الجوع  أشفاء األسقام

 :َنافعٌة -18

ا. ُس بلدها رلِ  ون  نُ ا نافلة: فبِ أرمَ  مت ف ث، فاء فلم، مهمية  م، النفع ضد الض  م 

، الَاأع. بذلك لكثاة منافلها التي ال تحصا  م، جميتها رن شاهبا يق ي القيب أيسك   و 

 ى:ُبْشر -19

ا بشاى: فألهنا كانت بشاحة ألم إسماعمل  أما فمها م، الفضائل بشاى أرمَ 

 للموم المؤمنم،.

 :َصافيٌة -21

 ا صافمة : فألهنا رصفى المماه أرنقاها.أرمَ 

 :ِعْصَمٌة -21

 فهي بملنى طلام طل،.  ا عصمة : فألهنا تلص، م، الجوعأرمَ 

 :َساِلَمٌة -22

فمهما تضيع منها المؤم،   فيسّلمتها م، األضااح أالجااثم، :ا سالمةأرمَ 

 فهي تنفله أال تضاه بإذن اهلل.

 :َطاِهرٌة -23

 ى.ا أملن  فألهنا رطها المماه الدائمة يف األحض مس   :ا طاهاة  أرمَ 
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 :َحَرِميٌَّة -21

 .ألكوهنا ملظمة أاهلل رعي،ا َمَامَِمة : فيكوهنا يف سامة المسجد الحاام  أرم  

 :ْؤِنَسٌةُم -25

: فهي م، األَس ؤنِ ا مُ أرمَ  نس ضد الومشة  ممث يأنس المؤم، لشاهبا ة 

 أيألفها أيحبها.

 :ِطيَبٌة -26

 فهي طمبة  أطمبة منافلها أآثاحها. ؛أطِمَبُة بالَكْسِا: م، الطمب
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 راِئعٌة قصيدٌة

 أمحد بن مشالن  للشيخ املبارك األديب

  

 القائم على دار احلديث مبديرية السدة من حمافظة إب

 الَزمزِميَّة من القصائد الشمالنيَّة

لارللل أب ر    لللك ل  ل لْلللََرك  لتلللر 

 

للللََرك   مو
َُفلللل     َلأحملللل  يفرلللل  ل 

 َلأ للللمال ملللل  َ لْملللل لَد ْ َ َلتلللل  

 

 َلأطللل و مَللع لْع لل  عللن تلل  مللم ك   

 أُلل ال َلُلل   حللت ْشللعرَ َ ر  لل     

 

ا ْممللللللَلك   للللللَه  اْ للللللع  للللللاْم   تو

   ُ للن رجللر  زمللََ   للرر  ُ للا نرتلل َ م 

 

للللك   ر صللللر  تللللر ك   للللايف   َلمعل 

لَْلللَر لَْ  فقللل  أ   عملللاوو ف هلللا اللل لهر 

 

عَفلللك   أضلللاءب رلللمن ليف  َلزلنلللت ر م 

كلَ    ُ  رللللاَْص  أصلللل   مو صلللل   لللللمو

 

 َلَاَملهلللللا أُللللل لالو أهللللل   لَْتقللللل    

 َلأْ  تهللللا زلدب رُمللللت  ف َ للللعت 

 

 َمللللل ليفَغ راو هلللللا َلْلللللك تتلعللللل ك 

لللللا  ْ ق   َلأر لرهلللللا زلنلللللت رجملللللن  َتم

 

 َلمضم نها أوَلى علن لْشلر  رلاْ ك 

كلاتكو فم ر   َلل على ل لك ل  حو  ل ل  و

 

 ملللاء  ل لْ مللل كُ زملللَ    لللر  اْلللى  

ك ل ل يفحلاْكك   َلعَ  يفحاب لْ  ت حو

 

َْ  للل ل َلط فللل ل رلللاْعت   لْمَعَرللل   كَل

 فللروتك فا للرر ل مللن ح اضللهاَلاَمللا  

 

 فمللن  مللتق  مللن مللاء زمللَ  َ مللَلك 

 فَملللللَ  أملللللرو ل  عَللللل  لن ُلللللايف  

 

تَلزملللللَ  ملللللاءو لَْمللللل   لْمو
 قللللل        

 َلزمللللَ  َ للللَ ا   علللللى و للللر عللللاد    

 

 َلهلللللاارو حاطتلللللع َلُاْلللللت زو   زو    
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 َلزمللَ  َحللَ  لْ  للر ف للع َلأ للرُت

 

 د ئلللللل و أنلللللل ليف لَْ للللللَ   فللللللاعلك 

 َلزملللللَ  َفَ لللللاو  َلزملللللَ  مللللل يفد   

 

 عل لللع زحلللا   ملللن ُللل  ك  َلالللرهك 

للل ا   َلزملللَ  ملللاء ل   لللا طاْللل  لْش 

 

 َلزمللللَ  ْلجُللللام  أعرللللك َم للللََك 

ُ  َلزملللللَ     طوعلللللك  ْلُ لللللا   َلرول للللل

 

جلللَر    للل   َلمو
 فملللافر رلللع َحاْ لللك ح 

 َلزمللللَ  فللللايفَلا  ْمللللن يفل   للللررعو  

 

تللللللَ ك  قللللللل   مو
ُو ا مللللللاو  ْ   َع ملللللل

 َلزملللَ  ل عقلللل  َلزملللَ  زمَمللل  

 

 َلزمللَ  ممللََلم  رلجمللَ  مللت دملل  

 َلزمللللَ  فا للللررها َتكَهللللر رمائهللللا 

 

للك   َلمللن مائهللا َصلل   َلمللن مائهللا صو

 َلت رشللللررهاَلزمللللَ  فاوَمهللللا َتَضلللل 

 

 َلاَ لللللاغ   تضلللللُر َل  تلللللت م ك  

   ُ  َل لل  مللن اْللع لْعللري تللَ  عكَ لل

 

 َل لللللع  لللل لال لْ اضللللت  لْمتَلللل    

 َلُلل  معشللر لْمللاُ ن رللا  َ   للرَلل 

 

 عللن لْ ضلل  َلل ْكللاه دَلو َتكللت ك 

 أيفلتللك عُللَتك عللن تعللار ر مللا ركللك 

 

 َلل صلل جاب لْ اللع َلضللن لَْتللَع ك 

للا   مت لصلل    َلل لْ للتك حملل َ دلئم 

 

 ْررللللل  اْهللللل   لللللاْق  َلمعل مللللل  

ل  لللا َل لللرم    َلصللل   اْلللع لْكللل و دَلم 

 

ََ َلَ لل ك   .عللى   لر ملن صلَلى َلحل

  أالشمخ عبد اهلل القاضي  أالشمخ آدم الماغمي  أليشمخ مسم، الشااعي 

  قصائد حائلة نافلة يف فضل زمزم :أالشمخ ماجد السيفي  أالشمخ نايف الحاشدي

  .أكيه، م، مشايخ أشلااء الدعوة السيفمة يف المم،  الكتابذكاهتا يف رصل 
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 الباب الثاني

 خصائص ماء زمزم

 .[63القصص: ] ﴾حصخص مس خس حس جس﴿ :تلالى اهلل قال
مزم: الباب الثاني  خصائص ماء ز

 (:644يف تفسماه )ص:  قال اللّلمة السلدي 

يات فمها عموم خيقه لسائا المخيوقات  أنفوذ مشمئته بجممع هذه اآل

م، األشخاص  أاألأاما   :الربيات  أانفااده باختماح م، يختاحه أيختصه

 .ا لمس له م، األما أاالختماح شيء. انتهىأاألزمان  أاألماك،  أرن رمد  

 أدأنك يا اب، الكاام ما رمك، جمله م، خصائص هذا الماء المباحك:

 .اليت جعلها اهلل عند بيته العتيقالبينات ماء زمزم من آيات اهلل وىل: أن األ

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل﴿ قال اهلل تلالى:
 .[91  96آل عماان: ] ﴾ييجئ ىي ني مي زي

 :(214/ 2) يف تفسماه هـ(526 )ت  قال اإلمام البغوي

أالمشاعا   أزمزم  الحجا األسود أالحطم، :أم، تيك اآليات يف البمت

 .. انتهىكيها

 وكونها من آيات اهلل من وجوه:

لك ا عند الناس رن ذفقد كان مليوم    غما ذي زحع : رن اهلل رنبلها بواد  األأل

 المكان ال ماء فمه.

ه إبااهم، أرمه هاجا عيمه، ياب، خيما لنبمه إسماعمل بلها غماث  ن: رن اهلل رالثاين

 السّلم.
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أستبقى إلى آخا الزمان بإذن   : رهنا بقمت م، ذلك الزمان إلى اآلنالثالث

 اهلل تلالى.

: شاب أيشاب منها مّليم، البشا  أينقيوهنا إلى بيداهن، دأن رن الاابع

 نقطع رأ تنزف مع صغا مجمها أقية عمقها.ت

أهي   فهي طلام طل، أشفاء سق، ؛: ما جلل اهلل فمها م، الربكةالخامس

فقاهبا  ؛أقد جاهبا األبااح أاألخماح لمنافع أآمال بلمدة المنال  ابت لهلما ُش 

 أمققها الكاي، المتلال بجوده أإمسانه  أهو الرب الامم،.

 ﴾ام يل ىل﴿  :خل يف قول اهلل تعاىلماء زمزم داالثانية: أن 
 .[43الحج: ]

 :(422/ 2) «المسمازاد »يف  هـ(591 )ت  وزيجقال اللّلمة اب، ال

أفمها ثّلثة رقوال:   ﴾ام يل﴿ري: لمحضاأا   ﴾ىل﴿قوله تلالى: 

قاله سلمد ب،  ؛قاله اب، عباس  أالسدي. أالثاين: منافع اآلخاة ؛احةرمدها: التج

قاله مجاهد. أهو  ؛امنافع الداحي، جممل   المسمب أالزجاج يف آخاي،. أالثالث:

أالتجاحة   ُد الحجْص ألنه ال يكون القصد ليتجاحة خاصة  أإِنما األصل قَ  ؛رصح

 .َتَبع. انتهى

 .نافع الدنما أاآلخاةأما جاء يف فضل زمزم يدل رهنا م، م

فما هلل ك، رجمبت عند شاب زمزم م، الدعوات  أقضمت م، الحاجات  

ى قد فك، م، مبتي   !أم، ُيحصي فضائيه» !أشفمت ردأاء أعيل مستلصمات

 بالمقام عيمه  أالشاب منهُعوفِ 
َ
أاالغتسال به  بلد رن ل، يدع يف األحض   ي

د منه يف القواحيا إلى رقاصي البيدان ا إال رتاه أاستنقع فمه  أك، م، متزأينبوع  
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 .(1)«لدأائه

ا الذي جعله اهلل مبارًكماء زمزم ينبع من جوار بيت اهلل أن الثالثة: 

  .ى للعاملنيوهًد

الاك، أالمقام  يف  فخي محام عند بمته ال ماء زمزم جل اهلل بإخاافقد تفَض 

عافه اإلنس أالجان  بجواح الكلبة  عيى أجه األحض مكان رقدس أرطها

ا لألنام  أموله الصفا أالماأة أالمشاعا أرمن   المشافة التي جليها اهلل مثابة  

م، اللظام  أما كان هذا المقا المباحك لمأيت هكذا  بل هو تقديا الكاي، الحك

ه  أَمهبط جربيل بوممه أآياته  متُ الامم، المنان  ممث عي، اهلل رنه سمكون َثَ، بَ 

 فك، مول ذلك المكان ال ؛أمنطيق رنواحه أهداياتهأُمَتنََزل باكاته أحمماته  

ليمل  سمما بم، الاك، أالمقام م، حاكع أساجد  أطائف أعابد  أقائ، أداع  

أسبحان اهلل  !مجاهدأ قامع شاك أالبدعألي  مكابد  أملي، ليتوممد أالسنة

 جغ مع جع مظ حط﴿ أبحمده ك، موى ذلك المكان م، المفاخا أالمآثا
 .[22لقمان: ] ﴾لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ

 .مرتني ملسو هيلع هللا ىلصغسل بها قلب النيب  الرابعة: أن جربيل 

أهو ييلب مع  ملسو هيلع هللا ىلصرتاه جربيل  ملسو هيلع هللا ىلصرن حسول اهلل    ع، رنس ب، مالك

الغيمان  فأخذه فصاعه  فشق ع، قيبه  فاستخاج القيب  فاستخاج منه عيقة  

ث، غسيه يف طست م، ذهب بماء زمزم  ث، ألمه   .فقال: هذا مظ الشمطان منك

فقالوا: إن  -يلني ظئاه  -أجاء الغيمان يسلون إلى رمه  .ث، رعاده يف مكانه

أقد كنت رحى رثا ذلك »قال رنس:   فاستقبيوه أهو منتقع اليون .ا قد قتلمحمد  
                                                                                       

 (.559ثماح القيوب يف المضاف أالمنسوب ليثلالبي )ص:  (1)
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  .رخاجه مسي،«. المخمط يف صدحه

 قال: أع، رنس ب، مالك 

فرم  قر ر ت  َلأنا رمكُ، » :قال ملسو هيلع هللا ىلصيحدث رن حسول اهلل  كان ربو ذح  

فََال ا ر   ف رم ص يفَ،  ك وملع رماء زمَ ،  ك ااء ركمت من  ه ، 

ا، فمفروها ل ص يفَ،  ك أط قع،  ك أ ذ ر  َ فعرم ر  اْى َلا مان  ممتلئ حكمُ 

 رخاجه البخاحي أمسي،. .الحديث «لْمماء...

 ممث غسل هبا جربيل  ؛ألو ل، يك، لزمزم فضمية إال هذه لكفت

لمتهمأ ليصلود باأمه أجسده  ؛رطها قيب خيقه اهلل تلالى يف رمب البقاع إلى اهلل

 اة خالقه أمواله أمشاهدة أنمل ما ركامه اهلل به أمباه.إلى الافمق األعيى لمناج

إحشاد الساحي لشاح »هـ( يف 942 )ت  أقال اللّلمة القسطّلين

 (:232/ 2) «صحمح البخاحي

ممث اختص غسيه   ألنه يدل عيى فضل زمزم ؛قوله: ث، غسيه بماء زمزم

 ؛فضل م، الكوثاهبا دأن غماها م، المماه  أقد قال شمخ اإلسّلم البيقمني: إنه ر

 .أل، يك، يغسل إال بأفضل المماه. انتهى  ألن به غسل قيبه الشايف

مرتني مباء زمزم دون سائر مياه  ملسو هيلع هللا ىلصاحلكمة يف غسل قلب النيب  مسألة:

 :السماء واألرض

إحشاد الساحي لشاح »هـ( يف 942 )ت  ال اللّلمة القسطّلينق

 (:232/ 2) «صحمح البخاحي

ألن به يقوى القيب  ؛الحكمة يف غسل قيبه الشايف به :قال الزي، اللااقي

ألن م، خواص ماء  ؛أالجنة أالناح  عيى حؤية ميكوت السموات أاألحض
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 .زمزم رنه يقوي القيب أيسك، الاأع. انتهى

 (:455/ 1) «فتح الباحي»هـ( يف 354 )ت  فظ اب، مجاقال الحا

فاألأل أقع فمه م، الزيادة كما عند مسي، م، مديث  ؛ألكل منهما مكمة

  أكان هذا يف زم، الطفولمة .هذا مظ الشمطان منك :فقال  فأخاج عيقة :رنس

ث، أقع شق الصدح عند   فنشأ عيى ركمل األموال م، اللصمة م، الشمطان

ومى إلمه بقيب قوي يف ركمل األموال م، ى ما يُ ة يف إكاامه لمتيقَ البلث زياد

 ث، أقع شق الصدح عند إحادة اللاأج إلى السماء لمتأهب ليمناجاة...  التطهما

لما اجتمع يف ماء زمزم م،  ؛أإنما ل، يغسل بماء الجنة :ب، ربي جماةاقال 

 ملسو هيلع هللا ىلصبقاء باكة النبي  فأحيد بذلك  كون رصل مائها م، الجنة ث، استقا يف األحض

لما كانت زمزم هزمة جربيل حأح القدس ألم  :أقال السهميي  يف األحض

ناسب رن يغسل بمائها عند دخول مضاة القدس  ؛ملسو هيلع هللا ىلصإسماعمل جد النبي 

 خلملٱ﴿إن الطست يناسب  :ات المستبلدة قول بلضه،أم، المناسب  أمناجاته
 .. انتهى[2]النمل: ﴾جم يل ىل

يف الدلو الذي شرب منها ثم أفرغها يف بئر  مج ملسو هيلع هللا ىلصاخلامسة: أن النيب 

 .ويف هذا بركة عظيمة على بركتها ،زمزم

ا  دلو   إلى زمزم  فنزعنا له - ملسو هيلع هللا ىلص -رنه قال: جاء النبي  ع، اب، عباس 

ْ   أو ت ل  ل عل ها ََْعت »فشاب  ث، مج فمها  ث، رفاغناها يف زمزم  ث، قال: 

 . (1)«ر  َ
                                                                                       

 ( ح  ث صج ن.1)

 (.22/91أالطرباين )  (2/214رخاجه رممد يف مسنده )
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  (:425 -422 /25) «السن، إعّلء» يف هـ(2292 )ت  التهانوي اللّلمة قال

ا عيى شفاء  أنوح   أقد ازداد ماء زمزم باكة عيى باكة  ألذة عيى لذة  أشفاء  

يف دلو قد رهايق يف زمزم  فما رحممه  ملسو هيلع هللا ىلصه هوح  بمج  ا عيى طعيى نوح  أطهوح  

م، رمته إلى يوم  ملسو هيلع هللا ىلصبحامان م، يأيت بلده  ممث ل، ياَض  !عيى رمته أرحرفه هبا

صّلة اهلل أسّلمه   فديناه بآبائنا أرمهاتنا  القمامة م، فضل سوحه أباكة طهوحه

 .عيمه ربد اآلبدي، أعيى آله أرصحابه رجملم،. انتهى

 .نها خري ماء على وجه األرضالسادسة: أ

 ماء ل يفو َلاع على ماء   ر» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل حسول قال قال:   عباس اب، ع،

كعك من طعا  ف ع ،زمَ   ر لدَ ماء ل يفو َلاع على ماء َل ر لْمقك، من َل  اء ْل

  .(1)«رها ر ال   َل مم   ت ف   ف ن ، ل لْه من لُْرلد ترا  حضرم ب رق ُ رره ب

زاد الملاد يف هدي خما »هـ( يف 152 )ت  قال اللّلمة اب، القم،

 (:259/ 2) «اللباد

أرغّلها   أرمبها إلى النفوس  اماء زمزم: سمد المماه أرشافها أرجيها قدح  

 .ا أرنفسها عند الناس  أهو هزمة جربيل أسقما اهلل إسماعمل. انتهىثمن  

أن اهلل أنبعها بواسطة خري مالئكته وأشرفهم الروح األمني السابعة: 

  .فهي هزمة جربيل ،جربيل 

اهلل ألماها  فيو شاء  أفضمية إلى فضائيها  ا إلى شافهاأهذا يزيدها شاف  
                                                                                       

 ( ح  ث حمن.1)

  (3/224(  )219/ 2أاألأسط )  (22/93أالطرباين يف الكبما ) ( 4/29) رخاجه الفاكهي يف رخباح مكة

 (.2/641يف صحمح الجامع ) أصححه اللّلمة األلباين   (22/32عنه الضماء يف المختاحة )أ
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ألك، يأبى اهلل إال رن تجتمع لهذا الماء   أنبلت بدأن عمل جربيل 

يف مقا مباحك لسمد » - كما قال اب، ربي جماة -فقد رنبله اهلل  ؛رنواع م، الفضائل

  فكان يف ذلك زيادة له يف التشايف أالتلظم،  مباحك بواسطة فلل رمم، مباحك

 .(239 /2) «هبجة النفوس» . انتهى «يفضل ما شاء م، مخيوقاته أاهلل 

ا بعها اهلل غياًثنفقد أ ،: أنها سقيا إمساعيل وأمه عليهما السالمالثامنة

 .قوم مقام الطعام والشرابتهلما ل

إن شابته تايد الشفاء شفاك اهلل  أإن  ؛زمزم لما شابت له»قال مجاهد: 

هي هزمة  ؛شابته تايد رن يقطع ظمأك قطله  أإن شابته تايد رن تشبلك رشبلتك

  .(1)«جربيل  أسقما اهلل إسماعمل

 (:66/ 4) «الاأض األنف»يف  قال السهميي 

أيف   بلقبه فجاها له حأح القدس  أكانت زمزم سقما إسماعمل 

  تفجماه إياها باللقب دأن رن يفجاها بالمد رأ غماه إشاحة إلى رهنا للقبه أحاثة

يف  :ري  ﴾ گ گ گ گ ک﴿ :كما قال سبحانه  أرمته ملسو هيلع هللا ىلصأهو محمد 

 .. انتهىرمة محمد 

 .ا لعمارة مكة املكرمة: أن زمزم كانت سبًبالتاسعة

ا يف عماحة مكة المكامة  ا رألم  فم، فضائل هذا الماء المباحك رنه كان سبب  

متى أضع فمها   أسكنى الناس فمها  في، يك، هبا قبل زمزم رنمس أال جيمس

إبااهم، الخيمل هاجا أألده إسماعمل بأما اهلل  ث، رنبع اهلل هبا ماء زمزم سقما 
                                                                                       

  (4/55أاألزحقي يف رخباح مكة )  (223/ 5رخاجه عبد الازا ق الصنلاين يف مصنفه )ا َاد  صج ن.  (1)

 (.4/3أالفاكهي يف رخباح مكة )
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  ث، مات أرمه بواسطة رشاف مّلئكة اهلل جربيل ا إلسماعمل أغماث  

قبمية جاه،  فاستأذنوا هاجا يف النزأل عندها فأذنت له،  أتلي، منه، 

 إسماعمل اللابمة  أتزأج منه، يف القصة المشهوحة. 

 .: أن العني اليت متد بئر زمزم من جهة احلجر األسود من عيون اجلنةالعاشرة

ا أقع يف زمزم فمات  فأما به اب، عباس فأخاج ع، عماأ ب، ديناح  رن زنجم  

أسد عموهنا  فنزفت  فشاب اب، عباس م، اللم، التي تيي الاك،  أقال: إهنا م، 

 .(1) عمون الجنة

 .ر: أنها شراب األبرااحلادية عشرة

ى األخماح  أاشابوا م، شااب صيوا يف مصيَ »قال:  ع، اب، عباس 

  قمل: أما «تحت الممزاب»قمل الب، عباس: ما مصيى األخماح؟ قال:   «األبااح

 .(2)«ماء زمزم»شااب األبااح؟ قال: 

زم العالمة الفارقة بني املؤمنني : أن التضلع من ماء زمالثانية عشرة

 .واملنافقني

 :او آ ُ ما ر ََا َلر ن لْمَافق ن»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرن حسول اهلل   ع، اب، عباس 

 .(3)«نهك    تضلع و من زمَ أ

                                                                                       

 أاهلل رعي،.  ما ال يقال م، قبمل الاريفإن هذا م ؛أله مك، الافع  إلى اب، عباس ؛ا َاد  حمن (1)

 أله شواهد.  أغماه  (545/ 2رخاجه البمهقي يف الخّلفمات )

 ا َاد  حمن. (2)

 (.223/ 2رخاجه األزحقي يف رخباح مكة )

 .«اليؤلؤ المنظ،»أفمه بحث مديث طويل يااجع يف  ،( ح  ث صج ن3)
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الشرب من ماء زمزم من مناسك احلج ومستحباته  عشرة: أن ثالثةال

 .عند مجاهري السلف واخللف

فقال فمه: ث،   ملسو هيلع هللا ىلصيف سماقه لحديث مجة النبي  ع، جابا ب، عبد اهلل 

إلى البمت  فصيى بمكة الظها  فأتى بني عبد  فأفاض ملسو هيلع هللا ىلصحكب حسول اهلل 

لنَع ل رَ  ع   لْمكل ، فل   أو   ل كك »المطيب يسقون عيى زمزم  فقال: 

 .ا فشاب منه. رخاجه مسي،فناألوه دلو    «لَْاس على  قا تكك ََْعت معكك

 أسمأيت إيااد بلض األدلة أكّلم رهل اللي، يف موضله م، الكتاب إن شاء اهلل.

 ،: أنه ما من ماء يصل إىل بئر زمزم إال اكتسب خواصهبعة عشرةالرا

 .وهذا من أسرار اهلل وآياته يف هذا املاء

  «حيخ ماء زمزم أذكا فضائيهتا»قال الشمخ محمد سلد عبد الداي، يف 

 :(32 - 34)ص: 

ا حبما ا كبما  يلتربه عيماء الجمولوجما كنز    أيف منبله األساسي سا غامض

يستحمل كشف حموزه إلى رن تقوم الساعة  ممث ما م، ماء يصل إلى هذا النبع 

أطهاحة  هذه النتمجة لمست نظاية رأ غمبمة  متى يكتسب خواص ماء زمزم نقاأة  

ولة م، بطون الكتب القديمة  لكنها خّلصة ربحاث عيممة شميت البئا رأ منق

ا منه  أجد رهنا ال تتمتع أماءه أدحجة نقائه  أشميت مماه آباح رخاى قايبة جد  

بنفس الخواص  ممث يفمض الماء منه منذ آالف السنم، دأن رن يجف البئا رأ 

 ينقص مج، المماه فمه.

اء توسلة الحام المكي أتشغمل مضخات أكانت مفاجأة مدهشة ليليماء رثن

رن غزاحة المماه  :ضخمة لشفط المماه م، بئا زمزم متى يمك، أضع األساسات
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 .انتهى .المسحوبة قابيها فمضان مستما يف الماء  يفوح أيموح كأنه رمواج البحا

  .أن ماء زمزم أفضل ما ُيقَرى وُيتَحُف به الضيف: امسة عشرةاخل

 .إذا نزل به ضمف رتحفه بماء زمزم فقد كان مرب األمة اب، عباس 

 ماء م، سقاه، إال قط اناس   رطل،  عباس اب، حريت ما قال: مجاهد ع،

 .(1)زمزم

 . (2)مزمإذا نزل به ضمف رتحفه م، ماء ز أع، مجاهد قال: كان اب، عباس 

به ضمف للظم، باكته أكثاة  مَ كاَ فّل يوجد ماء عيى أجه األحض يمك، رن يُ 

أحبما آثا   يزهد فمهلحامان عظم، رن يقدم لضمف  إال ماء زمزم  أإنه منافله

أهو   عيمه بلض المشاأبات بل بلض المماه الملدنمة  أالتوفمق بمد اهلل أمده

 ذأ الفضل اللظم،. اممته م، يشاء أاهللبيختص بفضيه أالذي 

 .ماء زمزم سقيا ضيوف الرمحن ووفده من احلجاج والعمارأن : سادسة عشرةال

أتقضى الحاجات    فأكام أرنل، هبا م، سقما تستجاب عند شاهبا الدعوات

 .م الشااب أالطلام  أيذهب اهلل هبا الليل أاألسقامأتقوم ليبدن مقا

 .: أنها مباركة وطعام طعمعة عشرةالساب

متى »لما لقمه مول الكلبة قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصرن حسول اهلل   أع، ربي ذح 

 .«؟تَت هاهَا

  .«فمن تاو  كعمك؟»ية أيوم  قال: قال: قد كنت هاهنا منذ ثّلثم، بم، لم 

فسمنت متى تكسات عك، بطني  أما   قيت: ما كان لي طلام إال ماء زمزم
                                                                                       

 (.22/ 4رخاجه الفاكهي يف رخباح مكة ) ؛ َ   حمن (1)

 (.4/25رخاجه الفاكهي يف رخباح مكة ) ؛ َ   صج ن (2)
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 «انها م ايفتُ، انها طعا  طعك»: ملسو هيلع هللا ىلصقال حسول اهلل   عيى كبدي سخفة جوع رجد

  .رخاجه مسي،

  «رمكام القاآن»هـ( يف 522 )ت قال اإلمام ربو بكا ب، اللابي 

(2 /91- 93:) 

  لمستمع منه - ملسو هيلع هللا ىلص -اجتزر به ربو ذح لمالي رقام بمكة ينتظا لقاء النبي أقد 

أكان ال يجرتئ عيى السؤال أال  .قال: متى سمنت أتكسات عك، بطني

 - ملسو هيلع هللا ىلص -يمكنه الظهوح أال التكشف  فأغناه اهلل بماء زمزم ع، الغذاء  أرخرب النبي 

قمامة لم، صحت بأن هذا موجود فمه إلى يومه ذلك  أكذلك يكون إلى يوم ال

ا؛ فإن اهلل مع أال شابه مجاب    انمته  أسيمت طويته  أل، يك، به مكذب  

 .المتوكيم،  أهو يفضح المجابم،. انتهى

 (: 2/262) «زاد الملاد»هـ( يف 152 )ت أقال اللّلمة اب، القم، 

ا م، نصف الشها رأ ركثا أشاهدت م، يتغذى به األيام ذأات اللدد قايب  

ا  أيطوف مع الناس كأمده،  أرخربين رنه حبما بقي عيمه رحبلم، أال يجد جوع  

 .ا. انتهىا  أكان له قوة يجامع هبا رهيه  أيصوم أيطوف مااح  يوم  

ألقد كانت طلام إسماعمل   أهذا الماء المباحك جمع بم، اإلحأاء أاإلشباع

 .فتباحك اهلل رمس، الخالقم،  أرمه عيمهما السّلم مدة م، الزم،

 عشرة: أنها ملا شربت له. نةثامال

  أقد كما يف مديث جابا أغماه   ملسو هيلع هللا ىلصأقد صح بذلك الخرب ع، النبي 

أتكيمت عيى الحديث م، الناممة    سمأيت إن شاء اهللا مستقّل  رفادت لهذا باب  

 الحديثمة باسالة مستقية أهلل الحمد.
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  .: أنها شفاء سقمعشرة ةالتاسع

 .(1)«زمَ  طعا  طعك َل  اء  قك: »ملسو هيلع هللا ىلص  قال: قال حسول اهلل ع، ربي ذح 

 (:92)ص «عجائب المخيوقات»قال القزأيني يف 

ماء زمزم صالح لألمااض المتفاأتة  قالوا: لو جمع جممع م، داأاه األطباء 

 «فضل ماء زمزم»ا مم، عافاه اهلل تلالى بشاب ماء زمزم. انتهى شطا  ال يكون 

 .(229ليشمخ سائد بكداش )ص

خايدة اللجائب »هـ( يف 354 )ت ب، الوحدي اأقال سااج الدي، 

 (:414)ص:  «أفايدة الغاائب

 .ألك، ربار اهلل به م، ماض عجزت عنه مذا ق األطباء. انتهى

 «اإلعّلم الميتزم بفضمية زمزم»هـ( يف 2219 )ت  أقال األزهاي

(2 /26:) 

أرما عافمة: فباللم، المهمية أالفاء بلدها مثناة تحتمة  م، عافاه اهلل م، كذا 

مت بذلك لدفع كثما م،  ملافاة أعافمة  أهب له اللافمة م، الليل أالبّليا. سم 

ا ق الليل بشاب مائها  فك، ربار اهلل بمائها م، األمااض ما َعَجزت عنه ُمذَ 

 .األطباء. انتهى

 (:21/ 2) «اإلعّلم الميتزم بفضمية زمزم»يف  أقال 

مت أرما شفاء ُسْق،: فهو َعَي،  إضايف  أاإِلضافة فمه عيى ملنى الّلم. ُس  م 

 .مائها سبب يف شفاء كثما م، األسقام أدفع اآلالم. انتهى بذلك ألن شاَب 

                                                                                       

 ( أغماه.262/ 9رخاجه البزاح يف مسنده ) :ح  ث صج ن (1)
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 بعض احلكايات العجيبة 

 عظيمللمستشفني بهذا املاء ال

  :: اإلمام أمحد أواًل

 (:225/ 2) «اآلداب الشاعمة»هـ( يف 162 )ت قال اللّلمة اب، مفيح 

أيمسح   تشفي بهحريت ربي غما ماة يشاب زمزم يس :قال عبد اهلل ب، رممد

 .يديه أأجهه. انتهى

 :: العالمة ابن القيم فيما حكاه عن نفسه وعن غريهاثانًي

 (:262/ 2) «زاد الملاد»هـ( يف 152 )ت قال اللّلمة اب، القم، 

ا عجمبة  أاستشفمت به بماء زمزم رموح  أقد جابت رنا أغماي م، االستشفاء 

 .م، عدة رمااض  فربرت بإذن اهلل. انتهى

 :: احلافظ العراقي اثالًث

 «الحاام شفاء الغاام بأخباح البيد»هـ( يف 324 )ت قال اللّلمة الفاسي 

(2 /223:) 

ذكا رنه شاب ماء زمزم ألموح  منها:  أمنها: رن شمخنا الحافظ اللااقي

 .الشفاء م، داء ملم، ببطنه  فشفي منه بغما دأاء. انتهى

 :شفاه اهلل منه مباء زمزم ،: رجل به الفاجلارابًع

 :«نشا اآلس»قال الزمزمي يف 

جماعة أمله، حجل مفيوج  فوجدته يطوف  قال اب، قتمبة: مججت مع»

 ا م، الفالج  فقيت له: كمف ذهب ما بك؟بالبمت سالم  
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فقال: جئت إلى بئا زمزم  فأخذت م، مائها  فحييت به دأاة كانت ملي  

 أكتبت يف إناء:

 يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن﴿ ٱٻٻ
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ
 مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج
 مفحق خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط خضمض حض جض

 جئ يي ىي ني﴿أقوله تلالى:  ،[42 -44]الحشا:  ﴾خك حك جك مق
 .[34]اإلسااء:  ﴾جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

أالقاآن   ماء زمَ  ْما  رب ْعقال:  ملسو هيلع هللا ىلصا أقيت: اليه، إن نبمك محمد  

فلوفمت  أتخيصت م،  ؛أمييته بماء زمزم أشابته .فأشفني بلافمتك ؛كّلمك

فضل ماء » . انتهى «فييه الحمد عيى ذلك  غما ملالجالفالج بإذن اهلل تلالى م، 

 .(222  224ليشمخ سائد بكداش )ص «زمزم

: املؤرخ ابن فهد وحفيده يذهب اهلل ما بأعينهما من داء اوسادًس اخامًس

 :بسبب االستشفاء مباء زمزم

 :«نشا اآلس»قال الزمزمي يف 

 - 952محمد ب، عبد اللزيز ب، عما المتوىف سنة  -نقل الحافظ جاح اهلل ب، فهد 

ب،  ع، جده الشمخ نج، الدي، «نلمة الامم، فمما يلم، عيى مفظ القاآن»يف كتابه: 

المتوىف  «أخباح رم القاىتحاف الوحى بإ»عما ب، محمد المؤحخ صامب:  -فهد 

 قال:  أم، خطه نقيته  - 335سنة 

يحكي رنه لما نزل بلمنه الماء أهو بمكة متى ل،  سملت أالدي 
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  أكان يحتاج إلى قائد يف بلض األأقات  قال: فشابت زمزم بنمة ايبصا شمئ  

ا به  أردخيت يف عمني م،  بالحديث النبوي الواحد فمه  أتصديق  الشفاء عمّل  

 فربرت م، ذلك اللاحض بأساع أقت. ؛همائ

دخال الماء يف اللم،  أيجليونه م، رسباب إقال: أاألطباء ينهون ع، 

 اللمى  لك، لما غيب غماث اهلل عادة رما الطبملة انلكس رماها.

ع، نفسه يف كتابه المذكوح كما  -جاح اهلل محمد ب، عبد اللزيز  -أذكا هو 

 قال:  احريته بخطه مسطوح  

ألنه مصل َأَجع  ؛قع لي نظما هذه القضمة يف سنة عشاة أتسلمائةألقد أ

  صغما يف َجف، اللم،  منلني م، المطاللة (  أهو َمب  بلمني ُيسَمى )الَحَطاط

فكنت رصيي الصبح يف المطاف  ؛ريام الحج يف المسجد الحاام أالمشي لمّل  

أسط  الشايف  أردخل إلى بئا زمزم  أرشاب م، مائها  أرغطِس حرسي

الحوض المقابل ليحجا األسود  أرفتح عمني أسطه  أردعو اهلل بلافمتها  أرنا 

ليشمخ  «فضل ماء زمزم»فلافاين اهلل يف سنتي م، ذلك. انتهى  ؛مكسوح الخاطا

  (.225 -222سائد بكداش )ص

 :استفاد من زمزم يف تنظيم جهازه اهلضمي ة: الشيخ حممد أبو شهباسابًع

السماة النبوية عيى »هــ( يف 2252 )ت قال الشمخ محمد ربو شهبة 

 (:259/ 2) «ضوء القاآن أالسنة

أفوائدها الصحمة أالغذائمة ملاأفة بالتجابة  ألك، ال بد رن يصامب 

ألن الملاأف رن  ؛ فّل يستفمد شاحهبا منهاشاهبا مس، االعتقاد يف فوائدها  أإال

ل، يشلا بفائدته  أهذا  ؛م، يشاب الشااب أهو له كاحه  رأ ملتقد عدم جدأاه
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 هو السبب يف رن البلض يلاف ماء زمزم  أال يستسمغها  أال يستفمد منها.

ا  أال ا أتكااح  لت منها مااح  أرشهد اهلل رين ما عافتها نفسي قط  أقد تضيَ 

هي خاحجة م، بئاها  أرين ما استفدت يف تنظم، جهازي الهضمي بشيء سمما أ

 .انتهى«. انها طعا  طعك، َل  اء  قك»مثل ما استفدت منها  أصد ق حسول اهلل: 

فأحضرت ماء زمزم  ،: امرأة كان عندها حصوات يف املرارة أو الكلىاثامًن

 :ونزلت احلصوات ،وقرأت فيه الفاحتة واملعوذتني وشربت

  24 /2) «شاح اللقمدة الواسطمة»يف   قال اللّلمة عبد الكاي، الخضما 

 ا(:برتقم، الشامية آلم  

م، عماها  تذهب إلى المستشفى  أيقاح عجوز يف السبلم، رأ يف الثمانم، 

رنه يقاح لها عميمة   :لها عميمة مصوات يف المااحة  رأ يف الكيى  المقصود

فخاجت م، المستشفى لتستخما  ث، حجلت إلمه، م، الغد  فحيل لها  أأجد 

م، هذا  ىرن الحصى نزل  طمب ماذا صنلت هي؟! ما هي بلادة ينزل الحص

قالوا: ريش صنلِت؟ قالت: أاهلل ما  ؛بد م، االستئصالالمكان الذي هو فمه  ال 

قارت فمه الفاتحة أالملوذتم،  أنزل   سويت إال كأس م، ماء زمزم نفثت فمه

 .قالت: نل،. انتهى    قالوا لها: عجمبىالحص

فعافاها  ،: امرأة مغربية أيس األطباء من شفائها وتوقعوا قرب وفاتهااتاسًع

 :اهلل مباء زمزم

 كتابه أقد رأحد قصة هذه المارة بطولها الشمخ محمد ب، عبد اللزيز المسند يف

 ( ممث قال:22 - 49/ 4) «اللائدأن إلى اهلل»

الخبمث )الساطان(  فلجز )لميى الحيوة( امارة مغابمة  رصمبت بالماض 
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األطباء ع، عّلجها  ففقدت األمل إال باهلل الذي ل، تك، تلافه م، قبل  

 - عزيزي القاحئ -فتوجهت إلمه يف بمته الحاام  أهناك كان الشفاء  أاآلن 

 رتاكك مع األخت لميى لرتأي تفاصمل قصتها بنفسها  فتقول:

ض الساطان  أالجممع   أهو ماامنذ تسع سنوات رصبُت بماض خطما جد  

أهناك يف المغاب ال نسممه الساطان  أإنما   ايلاف رن هذا االس، مخمف جد  

 )الغول( رأ )الماض الخبمث(. :نسممه

  كنُت غافية ع، اهلل تلالى  اجد   ارصبُت بالتاج األيسا  أكان إيماين باهلل ضلمف  

حته كذلك  أما أكنت رظ، رن جمال اإلنسان يدأم طوال مماته  أرن شبابه أص

رين سأصاب بماض خطما كالساطان  فيما رصبُت هبذا الماض  اكنت رظ، ربد  

  أفكات يف الهاأب  ألك، إلى ري،؟! أماضي ملي رينما اشديد   زلزلني زلزاال  

كنت  فكات يف االنتحاح  ألكني كنُت رمب زأجي أرأالدي  أما فكات رن اهلل 

 ع، اهلل كما رسيفت.ألين كنت غافية  ؛سملاقبني إذا انتحات

  الناس م، ارن يهديني هبذا الماض  أرن يهدي بي كثما   أرحاد اهلل 

 فبدرت األموح تتطوح.

م، األطباء هناك   الما رصبُت هبذا الماض حميت إلى بيجمكا  أزحت عدد  

ة ُتسقط .. أبلد ذلك استلمال ردأية مادَ .م، إزالة الثدي بدَ  ال :فقالوا لزأجي

الاموش أالحاجبم،  أتلطي لحمة عيى الوجه  كما تسقط األظافا  الشلا أتزيل

  أقيت: إين رفضل رن رموت بثديي أشلاي أكل اكيم   اأاألسنان  فافضُت حفض  

ففليوا.  اخفمف   اأطيبُت م، األطباء رن يكتبوا لي عّلج   .هما خيق اهلل بي أال رشوَ 

 فاجلُت إلى المغاب  أاستلميُت الدأاء في، يؤثا عي
َ
ففامُت بذلك  أقيت   ي
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 يف نفسي: للل األطباء قد رخطئوا  أرين ل، رصب بماض الساطان.

  ابدرت رشلا بنقص يف الوزن  لوين تغما كثما   األك، بلد ستة رشها تقايب  

  فنصحني طبمبي يف المغاب رن رتوجه اأكنت رمس باآلالم  كانت ملي دائم  

 إلى بيجمكا  فتوجهت إلى هناك.

  المصمبة  فقد قال األطباء لزأجي: إن الماض قد ع،َ أهناك كانت 

م،  :أرصمبت الائتان  أرهن، اآلن لمس لديه، دأاء لهذه الحالة. ث، قالوا لزأجي

 األمس، رن تأخذ زأجتك إلى بيدها متى تموت هناك.

م، الذهاب إلى المغاب ذهبنا إلى فانسا  ُفِجَع زأجي بما سمع  أبدال  

ماصنا عيى رن  ا  أرخما  الّلج هناك  ألكنا ل، نجد شمئ  ظننا رننا سنجد الممث 

 هناك ألدخل المستشفى أرقطع ثديي أرستلمل اللّلج الحاد. بأمد  نستلم، 

كنا قد نسمناه أغفينا عنه طوال مماتنا  لقد رله، اهلل  الك، زأجي يذكا شمئ  

له رن لنقف بم، يديه سبحانه أنسأ ؛زأجي رن نقوم بزياحة إلى بمت اهلل الحاام

   أذلك ما فلينا.يكشف ما بنا م، ضا  

سأدخل  ألنني ألأل ماة اا  أفامُت كثما  ل أنكب  خاجنا م، باحيس أنح، هني  

م، مدينة باحيس   ابمت اهلل الحاام أرحى الكلبة المشافة  أاشرتيُت مصحف  

 أتوجهنا إلى مكة المكامة.

ألنني  ابة بكمُت كثما  أصينا إلى بمت اهلل الحاام  فيما دخينا أحريُت الكل

ندمت عيى ما فاتني م، فاائض أصّلة أخشوع أتضاع إلى اهلل  أقيت: يا 

لقد استلصى عّلجي عيى األطباء  أرنت منك الداء أمنك الدأاء  أقد   حب

 .ْت يف أجهي جممع األبواب  ألمس لي إال بابك فّل تغيقه يف أجهيقَ رغيِ 
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يخذلني  أإن  ال بأن ال يخمبني أرن اما  بمت اهلل  أكنت رسأل اهلل كثأطفُت مول 

 رماي.يحم ا األطباء يف 

فقد كنت غافية ع، اهلل  جاهية بدي، اهلل  فكنت رطوف  اأكما ذكات آنف  

عيى الليماء أالمشايخ الذي، كانوا هناك  أرسأله، رن يدلوين عيى كتب أردعمة 

هلل أالتضيع م، بتّلأة كتاب ا افنصحوين كثما   ؛سهية أبسمطة متى رستفمد منها

 أالتضيع هو رن يشاب اإلنسان متى يشلا رن الماء قد أصل -ماء زمزم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصنصحوين باإلكثاح م، ذكا اهلل أالصّلة عيى حسوله كما   - رضّلعه

شلات باامة نفسمة أاطمئنان يف مام اهلل  فطيبُت م، زأجي رن يسمح لي 

 بالبقاء يف الحام أعدم الاجوع إلى الفند ق  فأذن لي.

كَ، ياينني   واحي بلض األخوات المصايات أالرتكماتجم كان باَ أيف الحَ 

فقيت: ألنني أصيُت إلى بمت اهلل  أما     فسألنني ع، سبب بكائياربكي كثما  

 ألنني مصابة بالساطان. اأثانم   .كنت رظ، رين سأمبه هذا الحب

فأخربن  فّلزمنني أل، يك، يفاحقنني  فأخربهت، رنني ملتكفة يف بمت اهلل 

  أال نأكل م، الطلام إال القيمل  لكنا كنا افكنا ال ننام ربد   ؛رزأاجه، أمكث، ملي

إن شابَته  ؛«ماء زمَ  ْما  رب ْع»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصم، ماء زمزم  أالنبي  انشاب كثما  

 ؛رعاذك اهلل التشفى شفاك اهلل  أإن شابته لظمأك قطله اهلل  أإن شابته مستلمذ  

نطوف دأن انقطاع  ممث نصيي حكلتم، ث، نلاأد  فقطع اهلل جوعنا  أكنا

الطواف  أنشاب م، ماء زمزم أنكثا م، تّلأة القاآن  أهكذا كنا يف اليمل 

  أكان يف اعندما أصيُت إلى بمت اهلل كنت هزيية جد   .أالنهاح ال ننام إال قيمّل  

 نصفي األعيى كثما م، الكوياات أاألأحام التي تؤكد رن الساطان قد ع،َ 
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رغسل نصفي األعيى بماء زمزم  ألكني رن ينصحنني  فك،َ  ؛األعيىجسمي 

فمشغيني   رن رلمس تيك األأحام أالكوياات  فأتذكا ذلك الماضكنت رخاف 

 ذلك ع، ذكا اهلل أعبادته  فغسيته دأن رن رلمس جسدي.

  أيف الموم الخامس رلَح 
َ
  حفمقايت رن رمسح جسدي بشيء م، ماء زمزم عيي

م، ماء  ا بداية األما  لكني رمسسُت بقوة تدفلني إلى رن آخذ شمئ  فافضُت يف

زمزم أرمسح بمدي عيى جسدي  فخفت يف الماة األألى  ث، رمسست هبذه 

ألك، يف الماة الثالثة أدأن رن رشلا رخذت يدي   القوة ماة ثانمة  فرتددت

ياات  أكو اأصديد   اكيه دم   اأمسحت هبا عيى جسدي أثديي الذي كان مميوء  

يف جسدي   اكل الكوياات ذهبت أل، رجد شمئ   :أمدث ما ل، يك، يف الحسبان

 .اأال صديد   اأال دم   اال رلم  

فاندهشُت يف رأل األما  فأدخيت يدي يف قممصي ألبحث عما يف جسدي 

م، تيك األأحام  فاحتلشُت  ألك، تذكاُت رن اهلل عيى كل شيء  افي، رجد شمئ  

فمقايت رن تيمس جسدي  أرن تبحث ع، هذه قديا  فطيبت م، إمدى ح

 !اهلل ركرب  الكوياات  فصح، كيه، دأن شلوح: اهلل ركرب

فانطيقُت ألخرب زأجي  أدخيُت الفند ق  فيما أقفُت رمامه مزقُت قممصي 

في، يصد ق ذلك  أرخذ يبكي   أرخربته بما مدث .انظا حممة اهلل :أرنا رقول

األطباء رقسموا عيى موتك بلد ثّلثة  أيصمح بصوت عال  أيقول: هل عيمِت رن

 أال يلي، الغمب إال اهلل. فقيت له: إن اآلجال بمد اهلل  ؟رسابمع فقط

  فكنت رممد اهلل أرشكاه عيى نلمه التي ال كامّل   امكثنا يف بمت اهلل رسبوع  

 ُتحصى  ث، زحنا المسجد النبوي بالمدينة المنوحة أحجلنا إلى فانسا.
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هل  :ون  أصاحأا يسألوننييف رماي أاندهشوا أكادأا ُيجن   أهناك ماح األطباء

أزأجي فّلن  أقد حجلت إلى حبي  أما  - بافتخاح -رنت فّلنة؟! فأقول له،: نل، 

 فالقضاء قضاء اهلل  أاألما رماه. ؛عدت رخاف م، شيء إال م، اهلل سبحانه

 م، إعادة الفحص.أإن األأحام قد زالت  فّلبد   افقالوا لي: إن مالتك غايبة جد  

أكنت م، قبل ال رستطمع التنفس   ارعادأا فحصي ماة ثانمة في، يجدأا شمئ  

بمت الحاام أطيبت الشفاء م، اهلل الم، تيك األأحام  ألك، عندما أصيت إلى 

 ذهب ذلك عني.

أربكي     أع، سماة رصحابه ملسو هيلع هللا ىلصبلد ذلك كنُت ربحث ع، سماة النبي 

فاتني م، ُمب اهلل أحسوله  أعيى تيك األيام  عيى ما ا  كنت ربكي ندم  اكثما  

 التي قضمتها بلمدة ع، اهلل 
َ
أعيى    أرسأل اهلل رن يقبيني أرن يتوب عيي

 .زأجي أعيى جممع المسيمم،. انتهى

 ال ينقطع إىل يوم القيامة؟ هل ماء زمزم باٍق

بل صحمح األدلة يف هذا   رقف عيى دلمل صحمح صايح يف هذا البابل، 

رهنا تبقى ما  -أاهلل رعي،  -أالذي يظها   ا غما صحمحهأصايح  غما صايح

ألهنا كما سبق م، اآليات البمنات التي جليها اهلل مول بمته اللتمق   ؛بقي البمت

 أألهنا غماث لوفد اهلل أضمافة له،.
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 الباب الثالث

 اأهم ما يتعلق بتاريخ زمزم ومبدأ ظهوره

 لقد ذكات يف كتابي )اليؤلؤ المنظ،( بشيء م، البسط ما ييي: 
ا: الباب الثالث  أهم ما يتعلق بتاريخ زمزم ومبدأ ظهوره

 .له، اهلل بلهنر ما رأل زمزم ماء مع سّلمال عيمهما إسماعمل ألدهاأ هاجا قصة -1 

 .قبمية جاه، لبئا زمزم حدم -2 

 .عبد المطيب أتجديده مفا بئا زمزم بلد حدم جاه، لها بزم، حؤيا -3

أرنه استغنى هبا ع، الطلام أالشااب ثّلثم،   ربي ذح مع ماء زمزم قصة -1

 .،مِ ا متى َس يوم  

  أعمقها  بموقع بئا زمزمالمسائل المتليقة أسأكتفي هنا بذكا ره، 

 .أم، قام عيى سقايتها   أمنسوهبا أاللمون التي تمدها  أعاضها  أطولها

 :األوىل: موجز ألهم النقاط

 بئا زمزم: البئا المباحكة المشهوحة بمكة  أتتصل قصتها بقصة إبااهم، -1

 ه إسماعمل عيمه، السّلم.الخيمل أزأجته هاجا أألد

تقع بئا زمزم بالصح، المكشوف ليمسجد الحاام جنوب شا ق الكلبة  -2

 يف مواجهة الحجا األسود.

بالمقايمس  لادلري ما ي  اذحاع  ، مأثّلثتبلد بئا زمزم ع، الكلبة ثمانمة  -3

 ا.ا تقايب  ا  اللصاية ثمانمة عشا متْ 

سّلم م، الجهة الشاقمة اإل أهذه البئا هي مد المسجد الحاام يف صدح -1

 .ىألقبل توسلته األ
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ذكا المؤحخون القدامى رن ذحع زمزم م، رعّلها إلى رسفيها ستون  -5

 ا.ا  ثّلثم، متْ  لادلا  ري ما يذحاع  

يبيغ عمق مستوى الماء ع، فتحة البئا قاابة رحبلة رمتاح  أعمق اللمون  -6

ا  أم، اللمون إلى قلا البئا سبلة ا  البئا ع، فتحة البئا ثّلثة عشا متْ  يالتي تغذ

 ا.ا  عشا متْ 

 ا.أذكاأا رن ذحع تدأيا ف، زمزم رمد عشا ذحاع   -7

 أثيثا ذحاع.  أذكاأا رن سلة ف، زمزم ثّلثة رذحع -8

 أذكاأا رنه كان عيى البئا ميب، ساج مابع فمه اثنتا عشاة كاة يستقى عيمها. -9

 اللمون التي تغذي بئا زمزم ثّلث: -11

 أرغزحها. رعظمها أهي  الكلبة م، األسود الحجا فمه الذي الاك، جهة م، عم، -

 أعم، م، جهة جبل ربي قبمس أالصفا. -

 أعم، م، جهة الماأة. -

ا مات يف زمزم  فأما اب، الزبما رن ينزح منها ع، عطاء ب، ربي حباح رن زنجم  

تنبع م، قبل  قال: فنظاأا فإذا عم،  فجلل الماء ال ينقطع  متى يغيبه، الماء

 .(1)فقال: مسبك،  الحجا األسود

فتحة البئا اآلن أاقلة تحت رحضمة المطاف الذي مول الكلبة خيف  -11

ا  أأضع ا  متْ ( 2,56)نت تنظا إلى الكلبة المشافة  عيى عمق رالمقام إلى المساح أ

الموجودة يف  يتلامد مع فتحة البئا  هناك مجا مستديا مكتوب عيمه: )بئا زمزم(
                                                                                       

 صج ن. (1)

 (.264/ 2أاب، ربي شمبة )  (412/ 2أاب، المنذح )  (233رخاجه ربو عبمد يف الطهوح )
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لقبو رسفل رحضمة المطاف  أقد جلل يف آخا المطاف خيف المقام دحج يؤدي ا

 إلى فتحة البئا. 

 :: منسوب ماء زمزم ال يتغرينيةالثا

رن منسوب الماء يف بئا  حاضاذكا الذي، عاينوا ماء زمزم يف الماضي أال

ا ا ملمن  أال يتجاأز مد    ا بزيادة أال نقصان يف غالب األأقاتزمزم ثابت ال يتغم

 في، يلهد ذلك.  بحمث يسمل أيفمض

أهذا المنسوب الدائ، لمماه زمزم يف البئا يبيغ عيى عمق قدحه ثّلثة رمتاح »

 ا. رأ يزيد يسما  يقل قيمّل    ع، فوهة البئا

مزم يقول األستاذ المهندس يحمى كوشك لما تحدث ع، ضخ مماه ز

هـ  بلد رن أضلوا رحبع مضخات قوية 2255أنزمها لتنظمف بئا زمزم عام 

 قال:  لرت يف الدقمقة 3555ساعة  أملدل الضخ أصل إلى  42كانت تلمل   اجد  

ا  أكانت القااءة تت، كل نصف ا  متْ  (2,22)أكان منسوب المماه يف الفوهة 

ا  ث، أصل ا  متْ  (24,14)دقمقة  متى أصل منسوب المماه يف داخل البئا إلى 

ا  أيف هذا اللمق توقف هبوط الماء يف البئا ممث هو مكان ا  متْ  (22,29)إلى 

عمون البئا  ألما ت، توقمف المضخات بدر الماء ياتفع يف البئا متى أصل إلى 

 ا خّلل إمدى عشاة دقمقة.ا  متْ  (2,95)

 ا:أيقول ريض  

اه تتدفق م، هذه أل، رنسى ما مممت هذا المنظا الاهمب: كانت المم

أكان صوت المماه أهي تتدفق بقوة   المصادح بكممات ل، يك، يتخميها رمد

 َيُص،  اآلذان.
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 .(1)«فسبحان الخالق القادح الليم، الحكم،  أجيت عظمته أمكمته

 : من الذي أسند إليه القيام على سقيا زمزم؟ثالثةال

اتفقت كتب التاحيخ أالحديث رن رما السقاية صاح إلى اللباس ب، عبد 

عند فتح مكة أيف مجة  ملسو هيلع هللا ىلصأرقاه عيمه حسول اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصع، النبي  المطيب 

 .ث، صاحت بمد ذحيته م، بلده  الوداع

 

 

  

                                                                                       

 (.216فضل ماء زمزم ليشمخ سائد بكداش )ص (1)
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 الباب الرابع

  «ماء زمزم ملا شرب له»حديث 

 وكالم علماء اإلسالم يف بيان معناه

أقد جاء م، مديث جابا   أالحمد هلل بمجموع طاقه هذا الحديث صحمح

  .أغماه  (1)ب، عبد اهلل
  «ماء زمزم ملا شرب له»حديث : الباب الرابع

 .(2)«له شابت لما تنفع يقول:  له شابت لما هي» يقول: كان رنه مجاهد ع، أصح

يف  «ماء زمزم لما شاب له» ءيف جز اب، مجا  أقد جليه الحافظ

 .مك، الماسل

 (:444/ 4) «نوادح األصول»يف  هـ(245)ت نحو   الرتمذيقال الحكم، 

 .«زمَ  ْما  ررت ْع»: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال حسول اهلل  ع، جابا 

ا لم، فبقي غماث    ثه لولد خيميه إسماعمل عيمهما السّلمفزمزم سقما اهلل أغما

أإن   عنك َج ا  لغ، فُ  َت بْ اِ أإن َش   مَت فِ لماض ُش  َت بْ اِ إن َش  ؛بلده يف كل نائبة

بدا   ألن رصيه م، الاممة ؛أإن شابت لنائبة صيحت  شابت لحاجة استلنت

 .ا فألي شيء شابه المؤم، أجد غوث ذلك األما. انتهىغماث  

 (:412/ 2) «نوادح األصول يف رماديث الاسول»يف  أقال 
                                                                                       

أرممد يف مسنده   (2523/ 4أاب، ماجه يف سننه )  (2/212ستدحك )رخاجه الحاك، يف الم (1)

 الحديث باسالة مستقية. اأقد رفادت الكّلم عيى هذ  (2/251)

 حمن. (2)

 (.223/ 5رخاجه عبد الازا ق الصنلاين يف مصنفه )
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أإن شابه   أإن شابه لاي رحأاه اهلل  لشبع رشبله اهلل هالشاحب لزمزم إن شاب

أإن شابه لضمق صدح شامه   أإن شابه لسوء خيق مسنه اهلل  لشفاء شفاه اهلل

اه أإن شابه لغنى النفس رغن  النفّل ق ظيمات الصدح فيقه اهلل هأإن شاب  اهلل

أإن شابه ليكابة   أإن شابه ألما نابه كفاه اهلل  أإن شابه لحاجة قضاها اهلل  اهلل

أبأية نمة شاهبا م، ربواب الخما   أإن شابه لنصاة نصاه اهلل  كشفها اهلل

 .أالصّلح أىف اهلل له بذلك. انتهى

 (:93 -91/ 2) «رمكام القاآن»هـ( يف 522 )ت  قال اإلمام اب، اللابي

 «.ماء زمَ  ْما  رب ْع»قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -بي فإن الن

  لمستمع منه - ملسو هيلع هللا ىلص -أقد اجتزر به ربو ذح لمالي رقام بمكة ينتظا لقاء النبي 

قال: متى سمنت أتكسات عك، بطني  أكان ال يجرتئ عيى السؤال أال 

 - ملسو هيلع هللا ىلص -يمكنه الظهوح أال التكشف  فأغناه اهلل بماء زمزم ع، الغذاء  أرخرب النبي 

د فمه إلى يومه ذلك  أكذلك يكون إلى يوم القمامة لم، صحت بأن هذا موجو

المتوكيم،   ا؛ فإن اهلل معأال شابه مجاب    انمته  أسيمت طويته  أل، يك، به مكذب  

 .أهو يفضح المجابم،. انتهى

 «هتذيب األسماء أاليغات»يف  هـ(616 )ت  قال اإلمام النوأيأ

(2 /229:) 

م، شابه لحاجة نالها  أقد جابه  :لناهم  «زمَ  ْما  رب ْع ماء»أجاء 

الليماء أالصالحون لحاجات رخاأية أدنموية  فنالوها بحمد اهلل تلالى أفضيه  

ا بمكة  ال  أيف الصحمح ع، ربي ذح الغفاحي حضي اهلل تلالى عنه: رنه رقام شها 

 .قوت له إال ماء زمزم  أفضائيها ركثا م، رن تحصا  أاهلل تلالى رعي،. انتهى
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أهذا مما عمل الليماء »(: 222)ص «األذكاح»يف كتابه  ل أقا

أاألخماح به  فشابوه لمطالب له، جيمية فنالوها  قال الليماء: فُمستحب لم، 

رن يقول عند شابه: اليه، إنه  ؛شابه ليمغفاة رأ ليشفاء م، ماض أنحو ذلك

ر َب ْعقال:  ملسو هيلع هللا ىلصبيغني رن حسول اهلل  شابه لتغفا اليه، أإين ر  ماء زمَ  ْما  و

ا به فاغفا لي رأ افلل  رأ: اليه، إين رشابه مستشفم   ؛لي ألتفلل بي كذا أكذا

 .. انتهى« رعي،أنحو هذا  أاهلل .فاشفني

 :(415/ 3) «المجموع شاح المهذب»يف  أقال 

أرن   يستحب رن يشاب م، ماء زمزم :قال الشافلي أاألصحاب أغماه، 

أيستحب رن يشابه لمطيوباته م، رموح  .متيئي :ري  أرن يتضيع منه  يكثا منه

استقبل  ؛فإذا رحاد رن يشابه ليمغفاة رأ الشفاء م، ماض أنحوه  اآلخاة أالدنما

ماء » :قال ملسو هيلع هللا ىلصاليه، إنه بيغني رن حسولك  :ث، قال  ث، ذكا اس، اهلل تلالى  القبية

يه، إين ال :رأ  اليه، فاغفا لي  اليه، إين رشابه لتغفا لي  «زمَ  ْما  رب ْع

 .أنحو هذا. انتهى .اليه، فاشفني  ا به ماضيرشابه مستشفم  

  «إحشاد الساحي»يف  هـ(942 )ت  أقال اللّلمة القسطّلين

(2 /235- 232:) 

أرألى ما يشاب   أقد شابه جماعة م، السيف أالخيف لمآحب فنالوها

 .لتحقمق التوممد أالموت عيمه أاللزة بطاعة اهلل. انتهى

 «الصغما التنويا شاح الجامع»يف  هـ(2234)ت  الصنلاين أقال اإلمام

(9 /221:) 

ا أرمبها إلى النفوس )لما   )ماء زمزم( الذي هو رشاف المماه أرجيها قدح 
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أالحديث اآلخا قد ذكا   ما نواه شاحبه لدفله رأ جيبه يف كل   شاب له( عام  

أاللمدة   مطيوب أالحديث إخباح بأن اهلل قد جليه لكل  بلض ما يقصد بشابه

ا شابوه أقد ذكا جماعة م، الليماء أالصالحم، رموح    صّلح نمات القيوب

 .ألجيها فنالوها. انتهى

 (:229/ 9) «التنويا شاح الجامع الصغما»يف  أقال 

 .له. انتهى اري جليه اهلل كذلك إكاام    (ماء زمَ  ْما  رب ْع)

(: 52/ 3) «ألأطاحنمل ا» هـ( يف2455 )ت  الشوكاين إلماما قالأ

رما شابه ألجيه  سواء كان م،  فمه دلمل عيى رن ماء زمزم ينفع الشاحب ألي  »

. أقد «( م، صمغ اللمومْما  رب ْعرموح الدنما رأ اآلخاة؛ ألن )ما( يف قوله: )

ذهب لهذا جمية م، الليماء  منه، مجاهد ممث قال: إن شابته تستشفي به 

 .انتهى ا رعاذك اهلل  أإن شابته لمقطع ظمأك قطله.شابته مستلمذ   أإنشفاك اهلل  
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 فصل

 من مل ينتفع بكالم رسول اهلل 

 يف ماء زمزم مل ينتفع بكالم األطباء

 ( 2255 )ت يخت، هنا بكّلم نفمس لمؤحخ مكة الملاصا الكادرأ

 ( ممث قال:522/ 4) «التاحيخ القوي، لمكة أبمت اهلل الكاي،»يف 

ل،   هذا أإن بلض األطباء الفضّلء قد كتب ع، خواص ماء زمزم أمنافله

فمه فّل يقتنع  ملسو هيلع هللا ىلصفإن م، ل، يقتنع بقول حسول اهلل   ننقيه هنا خوف التطويل

 ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي مة أل، يشابه اقتداء  أإن اقتنع بقول هؤالء م، منافله الصح  بقول األطباء

 .انتهى !سّلمه؟إيمانه أإي، ذهب أف
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 فصل

  هل يتلفظ بالنية عند الشرب

 ؟ليحصل على مطلوبه

الذي، شابوا  قصص الليماءالذي جاء يف كّلم ُشَااح الحديث أما أحد يف 

مع التيفظ بالدعاء  ليبلض بالنمةرن ذلك قد مصل  :ماء زمزم أنوأا نوايا مختيفة

َلانما ل عماال »  بمجاد النمة عند الشابأمصل آلخاي،   نوأا المتضم، ما

 ﴾جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل﴿ يقول:أحبنا سبحانه   «راَْ اب
 .[22]الميك: 

 (:316يف تفسماه )ص:  قال اللّلمة السلدي  

ري: كيها سواء لديه  ال يخفى عيمه منها خافمة   ،﴾جمحم يل ىل مل خل﴿

ري: بما فمها م، النمات أاإلحادات  فكمف  ﴾جن يم ىم مم خم﴿فـ 

 .باألقوال أاألفلال التي تسمع أتاى؟! انتهى

  أاإلطناب فالتيفظ بالمطيوب زيادة يف التوكمد  أالدعاء يستحب فمه اإللحاح

 :أتاجمان القاآن عبد اهلل ب، عباس  ةع، مرب األمَ  َح ما َص  :أمما يقوي هذا
ا ا  أحزق  ا نافل  ، شاب زمزم رن يقول عند شاهبا: اليه، إين رسألك عيم  رنه رما مَ 

 أاهلل رعي،.م، كل داء.  ا  أشفاء  أاسل  
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 الباب اخلامس

 زمزم ماء علماء وصاحلون شربوا 

 سألوا فبلغهم اهلل ما نووا وحصل هلم مابنيات خمتلفة 

 .األول: حرب األمة وترمجان القرآن عبد اهلل بن عباس 
م علماء: الباب اخلامس شربوا ماء زمز .وصاحلون  .. 

 ع، مجاهد قال:  

ا ا  أحزق  ا نافل  اليه، رسألك عيم  »كان اب، عباس إذا شاب ماء زمزم قال: 

( بإسناد 2/626رخاجه الحاك، يف المستدحك )«. م، كل داء ا  أشفاء  أاسل  

 .أسمأيت الكّلم عيى هذا األثا م، الناممة الحديثمة إن شاء اهلل  مس،

 .هـ(525 ت) إلمام الزهري االثاني: 

 (:292)ص:  «رسماء شموخ مالك»هـ( يف 626 )ت قال اب، خيفون 

ذكا ربو جلفا محمد ب، الحسم، البغدادي قال: أسملت محمد ب، 

يث رمس، بالحد اما سملت متفوه  »المتوكل يقول: قال عبد الازا ق: قال ملما: 

 .«ام، الزهاي تفوه  

قال ربو جلفا: قيت الب، ملم،: م، كان رمفظ الزهاي رأ قتادة؟ قال يحمى: 

مكي ع، الزهاي رنه قال: إين ألما بالمغنمة أهي تتغنى فأسد سملي  قمل له: 

؟ قال: ألنه ما أصل إلى قيبي شيء  ث، خاج منه  قال لي يحمى: الحفظ نحية  أل،َ 

  أرما الزهاي فإنه مكي عنه رنه قال: كنت رسمع ة منحوال  م، اهلل  كان قتاد

الحديث أرنا مدث   فكان يخطا ببالي رن لو مفظت كيما سملت  فاريت يف 

فقمت فأسبغت الوضوء أصيمت رحبع  .شاب ماء زمزم فإنه لما شاب لها :المنام
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 .فأنسمته. انتهى اث، شابته ليحفظ فحفظت  فما سملت شمئ    حكلات  

  .هـ(551 )ت  اإلمام أبو حنيفةث: الثال

 «اإلعّلم الميتزم بفضمية زمزم»يف  هـ( 2219 قال األزهاي )ت

(2 /42:) 

رنه شابه ليلي، أالفقاهة فكان رفقه رهل  أقد أحد ع، ربي منمفة 

  .انتهىزمانه. 

  .هـ(585 )ت  اهلل بن املباركعبد اإلمام : رابعال

زمزم فاستقى منه شابة  ث، استقبل الكلبة  فقال: اليه، إن رتى مكة لما قدم 

رنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمدثنا ع، محمد ب، المنكدح  ع، جابا  ع، النبي  ياب، ربي الموال

 . انتهى ث، شابه  أهذا رشابه للطش يوم القمامة  «ب ْعماء زمَ  ْما  ر»

 .(255/ 22) «تاحيخ بغداد»

فقام فشرب  ،: الرجل الذي مسع ابن عيينة حيدث حبديث زمزمامساخل

 .فحدثه ،بنية أن حيدثه مبئة حديث

 «المجالسة أجواها اللي،»يف كتابه   هـ(222 )ت يالدينوح رخاج 

فحدثنا بحديث   الحممدي؛ قال: كنا عند سفمان ب، عممنة م، طايق (224/ 4)

  فقام حجل م، المجيس ث، عاد  فقال له: يا ربا محمد! «أنع ْما  رب ْع»زمزم: 

 نا به يف زمزم رنه لما شاب له؟ ا الذي مدثتالحديث صحمح   رلمس

ا م، زمزم عيى رنك فقال سفمان: نل،. فقال الاجل: فإين قد شابت اآلن دلو  

  .تحدثني بمئة مديث. فقال سفمان: اقلد. فحدثه بمئة مديث. انتهى

 .(93)ص:  «األذكماء»ا اب، الجوزي يف كتابه أرأحد القصة ريض  



 حلون شربوا ماء زمزم...الباب اخلامس: علماء وصا

 

45 

 

  .هـ(214 )ت  : اإلمام الشافعيسادسال

الجواها أالدحح يف تاجمة شمخ اإلسّلم اب، »قال الحافظ السخاأي يف 

رنه قال: شابته لثّلث:  -  -حأي ع، إمامنا الشافلي  :(266/ 2) «مجا

فها رنا   أالسبلة م، السبلة  أليلي،  فكنت رصمب اللشاة م، اللشاة  ليامي

 .كما تاأن  ألدخول الجنة  أرحجو مصول ذلك. انتهى

  :هـ(155 )ت  : إمام األئمة حممد بن إسحاق بن خزميةبعالسا

 (:215/ 22) «سما رعّلم النبّلء»يف  قال الحافظ الذهبي 

كا محمد ب، جلفا  سملت اب، خزيمة أسئل: م، ري، الحاك،: رخربنا ربو ب

أإين لما   «ماء زمَ  ْما  رب ْع»: ملسو هيلع هللا ىلصقال حسول اهلل  رأتمت اللي،؟ فقال:

 .ا. انتهىا نافل  شابت سألت اهلل عيم  

ولكن ولده  ،ومل أقف على تاريخ وفاته ،: والد احلكيم الرتمذيثامنال

 .هـ121احلكيم تويف حنو سنة 

 (:226/ 6) «نوادح األصول»يف  قال الحكم، الرتمذي 

قال: رخذين البول يف لمية ظيماء يف الطواف متى  مدثني ربي 

ريام الموس،   شغيني  أكاهت الخاأج مخافة رن رطأ عذحات الناس  أذلك يف

( فميت إلمها  فشابت منها او ماء زمَ  ْما  رب ْعفذكات هذا الحديث: )

 .شابة تضيلت منها  فانقطع عني البول إلى الصباح. انتهى

 .(215/ 9يف تفسماه ) ا اإلمام القاطبي أقد ذكا هذه القصة ريض  

لقاسم ف بن اس: اإلمام احلافظ احملدث الكبري القاضي أبو بكر يوتاسعال

 .هـ(175)ت  املياجني الشافعي 

مدثنا يوسف ب،  :(25حأى عنه عبد الغني ب، سلمد األزدي يف فوائده )ص
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  قال: مدثنا سويد ب، سلمد  اد بالبصاةقال: مدثنا القاس، ب، عب  القاس، الممانجي

قال: حريت عبد اهلل ب، المباحك بمكة رتى ماء زمزم  فاستقى منه شابة ث، استقبل 

مدثنا ع، محمد ب، المنكدح ع، جابا: رن  يفقال: اليه، إن اب، ربي الموال  الكلبة

 شابه.أهذا رشابه للطش القمامة  ث،  .«ماء زمَ  ْما  رب ْع»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصحسول اهلل 

 ث، قال عبد الغني ب، سلمد األزدي: 

أقت القااءة عيمه  فقيت له: قد  -يلني يوسف الممانجي  -سألت الشمخ 

 مججت  فهل شابت م، ماء زمزم؟

 .ا لمثل ذلك. انتهىفقال لي: شابته مااح  

  .هـ(415 )ت  اإلمام احلاكم أبو عبد اهلل: عاشرال

طبقات الفقهاء »هـ( يف 622 )ت  قال الحافظ ربو عماأ ب، الصّلح

 :(452 -293/ 2) «الشافلمة

أفمما بيغنا ع، ربي مازم اللبدأي رمد الحفاظ الذي، انتخب عيمه،... 

سملته يقول: أشابت ماء زمزم  أسألت اهلل رن يازقني مس، التصنمف  قال: 

  «الصحمحان»ا أخمس مئة جزء  منها: تصانمفه يف ريدي الناس رلف  فبيغت 

  «رمالي اللشمات»أ  «فوائد الخااسانمم،»  أ«األمالي»  أ«الليل»أ

أتفاد باستخااج كتب  منها:  .«تااج، الشموخ»  أ«األبواب»  أ«التيخمص»أ

مزكي حأاة »  أكتاب «تاحيخ عيماء نمسابوح»  أ«ملافة عيوم الحديث»

  «دالئل النبوة»  أ«اإلكيمل»أكتاب   «المدخل إلى عي، الصحمح»  أ«احاألخب

  «ما تفاد كل أامد م، اإلمامم، بإخااجه»  أ«المستدحك عيى الصحمحم،»أ

 .  أغما ذلك. انتهى«فضائل الشافلي»أ
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جزء يف مديث ماء زمزم لما شاب »يف كتابه   أقال الحافظ اب، مجا

 (:25)ص «له

فصاح رمس، رهل  ؛ألغما ذلك  بد اهلل لحس، التصنمفأشابه الحاك، ربو ع

 .ا. انتهىعصاه تصنمف  

  .هـ(461 )ت  البغدادي : اخلطيبادي عشراحل

 (:25 - 22 /5) «تاحيخ دمشق» يف  قال الحافظ اب، عساكا

 - مد البيخي يحكي ع، بلض شموخهسملت ربا عبد اهلل الحسم، ب، مح

رن ربا بكا الخطمب كان يذكا رنه لما مج شاب  :- أرظنه ربا الفضل ب، خماأن

اهلل  ا بقول حسولآخذ    ثّلث ماجات م، ماء زمزم ثّلث شابات أسأل اهلل 

 .«ماء زمَ  ْما  رب ْع»: ملسو هيلع هللا ىلص

الحديث أالثانمة رن يميي   فالحاجة األألى رن يحدث بتاحيخ بغداد ببغداد 

فيما عاد إلى   أالثالثة رن يدف، إذا مات عند قرب بشا الحايف  بجامع المنصوح

  أأقع إلمه جزء فمها سماع الخيمفة القائ، بأما اهلل  بغداد مدث بالتاحيخ هبا

  فحمل الجزء أمضى إلى باب مجاة الخيمفة أسأل رن يؤذن له يف قااءة الجزء

أللل   ديث ألمس له إلى السماع مني ماجةهذا حجل كبما يف الح :فقال الخيمفة

ماجتي رن  :فسئل فقال ؟ما ماجته :فسيوه  له ماجة رحاد رن يتوصل إلمها بذلك

فتقدم الخيمفة إلى نقمب النقباء بأن يؤذن له  .يؤذن لي رن رميي بجامع المنصوح

ألما مات رحادأا  .فحضا النقمب أرميى الخطمب يف جامع المنصوح  يف ذلك

يف ذلك ما ذكا شمخنا ربو الربكات إسماعمل ب، ربي  ىفجا  د قرب بشادفنه عن

لما تويف ربو بكا الخطمب الحافظ  :قال  سلد الصويف الملاأف بشمخ الشموخ
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أكان الموضع الذي بجنب   رأصى رن يدف، إلى جانب بشا ب، الحاحث 

يمضي إلى أكان   ا لنفسها  قبْ  بشا قد مفا فمه ربو بكا رممد ب، عيي الطايثمثي

فيما مات   فمضى عيى ذلك عدة سنم،  ذلك الموضع أيخت، فمه القاآن أيدعو

أختمت فمه عدة   هذا قربي قد مفاته :فامتنع أقال  الخطمب سألوه رن يدفنوه

فانتهى الخرب إلى  ؛أهذا مما ال يتصوح  ا م، الدف، فمهال رمك، رمد    ختمات

الحاحث الحايف يف األمماء  لو كان بشا ب،  يا شمخ :فقال له  أالدي 

 :قال ؟ريكما كان يقلد إلى جانبه رنت رأ الخطمب  أدخيت رنت أالخطمب عيمه

 .فإنه رمق به منك ؛كذا ينبغي رن يكون يف مالة الممات :فقال .بل الخطمب  ال

 .فدف، فمه. انتهى  فطاب قيبه أحضي بأن يدف، الخطمب يف ذلك الموضع

  .هـ(541 )ت  لعربي املالكياإلمام ابن ا: ثاني عشرال

 (:93/ 2) «رمكام القاآن»يف كتابه  قال 

ا يف ذي الحجة سنة تسع أثمانم، أرحبلمائة  أكنت ألقد كنت بمكة مقمم  

متى فتح اهلل لي   مانا  أكيما شابته نويت به اللي، أاإليرشاب ماء زمزم كثما  

أيا لمتني   باكته يف المقداح الذي يساه لي م، اللي،  أنسمت رن رشابه ليلمل

 
َ
فمهما  أل، يقدح؛ فكان صغوي إلى اللي، ركثا  شابته لهما  متى يفتح اهلل عيي

 .منه إلى اللمل  أنسأل اهلل الحفظ أالتوفمق باممته. انتهى

 :هـ(624 )ت ود األنصاري : حييى بن أمحد بن مسعلث عشرالثا

سمع م، ربي القاس، ب، غالب أرخذ عنه   يكنى ربا بكا  م، رهل قاطبة

أربي الولمد ب،   أربي محمد ب، مغمث  أم، ربي القاس، ب، بشكوال  القااءات

أسمع بمكة م، ربي الحس، عيي ب،   ا فأدى الفايضةأحمل ماج    احشد كثما  
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أألي خطة   أقفل إلى بيده  عبد اهلل ب، ممود المكناسي إمام المالكمة هبا

فتمسا عيمه مفظه يف   الشوحى به  أَمَكى رَنه شاب ماء زمزم لحفظ القاآن

 «التكمية لكتاب الصية» رقاب مدة  أكان مس، الصوت به أاإليااد له. انتهى 

 .(233/ 2) ب، األَباحال

أمحد بن إبراهيم بن عبد الغين احلنفي مشس القاضي : رابع عشرال

  .هـ(751 )ت  الدين أبو العباس السروجي

  «الدحح الكامنة يف رعمان المائة الثامنة»يف   اقال الحافظ اب، مج

(2 /252:) 

ل، ينقل رنه احتشى أال قبل   ا طيق الوجها عالي الهمة سخم   مهاب  أكان فاضّل  

إنه شاب ماء زمزم لقضاء  :أيقال  هدية أال حاعى صامب جاه أال سطوة ميك

 .ىفحصل له. انته  القضاة

 (:22)ص:  «صا ع، قضاة مصاحفع اإل»يف   ال الحافظ اب، مجاأق

 .فحصل له. انتهى  شاب ماء زمزم لوالية القضاء هأمكي عنه رن

  .هـ(755 )ت  : العالمة ابن القيمامس عشراخل

 (:262/ 2) «زاد الملاد»يف   قال

دت الطبمب أالدأاء  فكنت رتلالج ألقد ما بي أقت بمكة سقمت فمه  أفق

 ؛ا  ث، رشابهآخذ شابة م، ماء زمزم أرقاؤها عيمها مااح    - الفاتحة -هبا 

فوجدت بذلك الربء التام  ث، صات رعتمد ذلك عند كثما م، األأجاع فأنتفع هبا 

 .غاية االنتفاع. انتهى

 (:262/ 2) «زاد الملاد»يف  أقال 
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ا عجمبة  أاستشفمت به فاء بماء زمزم رموح  أقد جابت رنا أغماي م، االستش

فربرت بإذن اهلل  أشاهدت م، يتغذى به األيام ذأات اللدد  ؛م، عدة رمااض

ا  أيطوف مع الناس كأمده،  ا م، نصف الشها رأ ركثا أال يجد جوع  قايب  

ا  أكان له قوة يجامع هبا رهيه  أيصوم أرخربين رنه حبما بقي عيمه رحبلم، يوم  

 .ا. انتهىاح  أيطوف ما

: أمحد بن عبد اهلل بن عبد اهلل الشريفي املكي الفراش سادس عشرال

  .هـ(762 )ت  باحلرم املكي

 :(425 /2) «الثامنة المائة مانرع يف الكامنة الدحح» يف  مجا اب، الحافظ قال

  .فلويف. انتهى  فشاب م، ماء زمزم ليشفاء م، ذلك  ه كان رضارنَ  اَ كِ ذُ 

فشرب من ماء زمزم بنية  ،يف احلرم املكي عمي رجل فراش: بع عشرالسا

  .الشفاء فشفي

 (:223/ 2) «شفاء الغاام بأخباح البيد الحاام»يف  قال اللّلمة الفاسي 

أمنها: رن رممد ب، عبد اهلل الشايفي الفااش بالحام الشايف بمكة شابه 

مصل له  فشفي منه  عيى ما رخربين به عنه شمخنا اللّلمة تقي  ىليشفاء م، عم  

 فاسي  حممة اهلل عيمه، رجملم،.الدي، عبد الامم، ب، ربي الخما ال

  : احلافظ العراقي عبد الرحيم بن احلسني أبو الفضلثامن عشرال

  .هـ(816 )ت

شفاء الغاام بأخباح البيد »يف  هـ(324 )ت  الفاسي ةقال اللّلم

 (:223/ 2) «لحااما

أمنها: رن شمخنا الحافظ اللااقي ذكا رنه شاب ماء زمزم ألموح  منها: 
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 .الشفاء م، داء ملم، ببطنه  فشفي منه بغما دأاء. انتهى

جزء مديث ماء زمزم لما شاب »كتابه  يف  مجا أقال الحافظ اب،

 :(21 -25)ص «له

لنا الحافظ زي،  أقد ذكا  أال يحصى ك، شابه م، األئمة ألموح نالوها

 .الدي، اللااقي رنه شابه لشيء فحصل له. انتهى

  .هـ(785 )ت  اإلمام املقرئ ابن اجلزري : والدعشر تاسعال

  «الضوء الّلمع ألهل القان التاسع»يف  قال الحافظ السخاأي 

(9 /455- 456:) 

محمد ب، محمد ب، محمد ب، عيي ب، يوسف الشمس ربو الخما اللماي 

نسبة لجزياة   أيلاف باب، الجزحي  الدمشقي ث، الشماازي الشافلي المقائ

 اب، عما قايب الموصل. 

ث، مج فشاب ماء زمزم بنمة   فمكث رحبلم، سنة ال يولد له  اكان ربوه تاجا  

ة الرتاأيح م، لمية السبت خامس عشا حمضان فولد له هذا بلد صّل  ألد عال،

  سنة إمدى أخمسم، أسبلمائة داخل خط القصاعم، ب، السوحي، بدمشق

  أصيى به يف التي بلدها  فحفظ القاآن أركميه سنة رحبع أستم،  هباأنشأ 

ا أجمل    ا ع، عبد الوهاب ب، السّلحت إفااد  اءاأرخذ القا  أمفظ التنبمه أغماه

 .لي ب، اليبان. انتهىعيى ربي الملا

فأخرب عم،   ليشمخ سائد بكداش «فضل ماء زمزم»ث، أقفت عيى كتاب 

( قال يف كتابه هـ322 )ت الجزحي ارفاده رن اإلمام الحافظ المقائ محمد  

 افذكا رأله، أالده محمد    )مخطوط( أهو يلدد مشايخه «جامع األسانمد»
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 ال:ق  - حممه، اهلل تلالى -( هـ135 -145الجزحي )

أقال لي: شابت ماء زمزم ألن   123أمج سنة   145رخربين رنه ألد سنة 

  155أتزأجت بوالدتك سنة   ا يكون م، رهل القاآنا ذكا  يازقني اهلل ألد  

 .ى. انته152حمضان سنة  45فولدت لي يف 

  : العالمة الفقيه اللغوي علي بن حممد النحراري قاضيهاعشرونال

  .هـ(841 )ت

 (:244 /5) «التاسع القان ألهل الّلمع الضوء» يف  السخاأي الحافظ قال

 صديق اب، عيى هبا سمع إنه :أقال  أجاأح  أتسلم، إمدى سنة يف امااح   مج

 عمدة» هناك أمفظت قال:  أغماه االشف النوياي عيي القاضي أعيى  البخاحي

 عسا إذا أكنت  رشها عشاة نحو يف «مالك اب، رلفمة»أ «الفاعمة الاسالة»أ «األمكام

 
َ
 .انتهى فأمفظ.  أدعوت الميتزم يف أصيمت أتوضأت زمزم ماء م، شابت الحفظ عيي

: عبد الرمحن بن عمر بن رسالن، أبو الفضل ابن شيخ عشرونالاحلادي و

 (.هـ824 )ت  راج الدين البلقيين الشافعياإلسالم س

 (:441)ص:  «حفع اإلصا ع، قضاة مصا»يف   قال عنه الحافظ اب، مجا

ه تقدم اشتغال يف اللابمة  أرنه مج يف مماة أالده أكان يذكا رنه ل، يك، ل

فيما حجع ردم، النظا فمه  فمها يف مدة  ؛فشاب م، ماء زمزم لفه، هذا اللي،

 .يسماة فمه  أال سمما منذ مات أالده. انتهى

   املالكي ياسر أبو عمار بن حممد عمار ابن الشمس :عشرونالو ثانيال

 .هـ(844 )ت        

الجواها أالدحح يف تاجمة شمخ اإلسّلم اب، »قال الحافظ السخاأي يف  
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 (:261 -266/ 2) «مجا

ألموح بيغها رأ  ؛أكذا شابه مم، ردحكته: الشمس اب، عماح رمد األئمة

 .ركثاها. انتهى

 هـ(.748 )ت والعشرون: احلافظ الذهيب  لثثاال

 (:هـ2223 )ت قال اللّلمة المحدث مماد األنصاحي 

ا إلى مكة  -الذهبي  -فهذا اإلمام الكبما  يقول ع، نفسه: لما جئت ماج 

رن رمفظ الحديث  فسألت اهلل   شابت ماء زمزم ؛أطفت أسلمت

 رن يكون مثل الحافظ الربزالي. أسأل اهلل  .أعيوَمه

المجموع يف تاجمة اللّلمة )أجاء الذهبي بلد ذلك فو ق الربزالي. انتهى  

 .(( )2 /216المحدث الشمخ مماد ب، محمد األنصاحي 

 .هـ(852 )ت  : احلافظ ابن حجروالعشرون رابعال

 (:21)ص «جزء يف مديث ماء زمزم لما شاب له»ع، نفسه يف كتابه  قال 

يف بداية طيب الحديث رن يازقني  أسألت اهلل أرنا ممنئذ    أرنا شابته ماة

ث، مججت بلد مدة تقاب م، عشاي، سنة أرنا   مالة الذهبي يف مفظ الحديث

فأحجو اهلل رن   فسألته حتبة رعيى منها  ى تيك الماتبةرجد م، نفسي المزيد عي

 .رنال ذلك. انتهى

 (:554)ص:  «طبقات الحفاظ»يف  أقال الحافظ السموطي 

بل   أمافظ الدياح المصاية  اب، مجا شمخ اإلسّلم أإمام الحفاظ يف زمانه

ب،  محمد ب، عيي ب، رممد الفضل ربو الدي، شهاب  القضاة قاضي  امطيق   الدنما مافظ

 محمد ب، عيي ب، محمود ب، رممد الكناين اللسقّلين ث، المصاي الشافلي.
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 األدب أالشلا فبيغ فمه أعانى رأال    ألد سنة ثّلث أسبلم، أسبلمائة

  ث، طيب الحديث م، سنة رحبع أتسلم، أسبلمائة فسمع الكثما أحمل  الغاية

 أتقدم يف جممع فنونه. أالزم شمخه الحافظ ربا الفضل اللااقي أباع يف الحديث

 فبيغها أزاد عيمها.  مكى رنه شاب ماء زمزم لمصل إلى ماتبة الذهبي يف الحفظ

 م، تخيف بلدك؟ :ألما مضات اللااقي الوفاة قمل له 

 ث، الهمثمي.  زحعة اث، ابني رب  قال: اب، مجا

كشاح البخاحي الذي ل، يصنف رمد  ؛النفع هبا ،َ أصنف التصانمف التي عَ 

 .ألألم، أال يف اآلخاي، مثيه. انتهىيف ا

الجواها أالدحح يف تاجمة شمخ »يف  أنقل الحافظ السخاأي 

 رنه قال: ( ع، الحافظ اب، مجا 932/ 2) «اإلسّلم اب، مجا

 .إنني قد شابُت ماَء زمزم رَن اهلل يصِاُف عن ي ُمَب الماِل. انتهى

 بن لكمال ابن اهلمام حممدا الفقيه األصولي احملدث :والعشرون امساخل

  .هـ(865 )ت  الواحد عبد

 قال: (551 /4) «القديا فتح» كتابه يف زمزم أشابه مجا اب، شمخه خرب ذكا رن بلدف

اإلسّلم  سبحانه شابه لّلستقامة أالوفاة عيى مقمقة أاللبد الضلمف ياجو اهلل

 .ملها. انتهى

  «الضوء الّلمع ألهل القان التاسع»يف  أقال الحافظ السخاأي 

(3/ 222- 224:) 

كما قاله يف  - أقد مج غما ماة أجاأح بالحامم، مدة أشاب ماء زمزم

 .انتهى لّلستقامة أالوفاة عيى مقمقة اإلسّلم ملها. - شامه ليهداية
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  .هـ(212 )ت  احلافظ السخاويوالعشرون:  سادسال

 «الجواها أالدحح يف تاجمة شمخ اإلسّلم اب، مجا»فقد قال ع، نفسه يف 

  .. انتهىسائاهاا ألشماء رحجو رن رنال أشابته ريض   (:261 -266/ 2)

  .هـ(255 )ت  احلافظ السيوطيوالعشرون:  بعساال

  «مس، المحاضاة يف تاحيخ مصا أالقاهاة»يف كتابه  قال 

(2 /223- 229:) 

رن رصل يف الفقه إلى حتبة  :منها  ألما مججت شابت م، ماء زمزم  ألموح

 ، البيقمني  أيف الحديث إلى حتبة الحافظ اب، مجا. الشمخ سااج الدي

أعقدت إمّلء الحديث م، مستهل   أرفتمت م، مستهل سنة إمدى أسبلم،

 سنة اثنتم، أسبلم،.

أحزقت التبحا يف سبلة عيوم: التفسما  أالحديث  أالفقه  أالنحو  

اللج،  أالملاين  أالبمان  أالبديع؛ عيى طايقة اللاب أالبيغاء  ال عيى طايقة

 -أرهل الفيسفة. أالذي رعتقده رن الذي أصيت إلمه م، هذه الليوم السبلة 

ل، يصل إلمه أال أقف عيمه رمد  ؛أالنقول التي اطيلت عيمها فمها - سوى الفقه

أرما الفقه فّل رقول ذلك فمه؛ بل شمخي فمه  . عم، هو دأهن،فضّل    م، رشماخي

بلة يف الملافة: رصول الفقه أالجدل أدأن هذه الس .اا  أرطول باع  رأسع نظا  

أالتصايف  أدأهنا اإلنشاء أالتوسل أالفاائض  أدأهنا القااءات  أل، آخذها 

 
َ
أربلده ع،  ع، شمخ  أدأهنا الطب  أرما عي، الحساب فهو رعسا شيء عيي

 أإذا نظات يف مسألة تتليق به فكأنما رماأل جبّل  رمميه.  ذهني

ا أقد كميت عندي اآلن آالت ال جهاد بحمد اهلل تلالى؛ رقول ذلك تحدث 
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ا أري شيء يف الدنما متى يطيب تحصميها بالفخا  أقد   بنلمة اهلل تلالى ال فخا 

  أبدا الشمب  أذهب رطمب اللما! ألو شئت رن ركتب يف كل رزف الاممل

ا بأقوالها أردلتها النقيمة أالقماسمة  أمداحكها أنقوضها أرجوبتها   مسألة مصنف 

لقدحت عيى ذلك م، فضل اهلل  ال  ؛ازنة بم، اختّلف المذاهب فمهاأالمو

 فّل مول أال قوة إال باهلل  ما شاء اهلل  ال قوة إال باهلل. ؛بحولي أال بقويت

اهلل كااهته يف  ىث، رلقأقد كنت يف مبادئ الطيب قارت شمئ ا يف عي، المنطق  

ك  فلوضني اهلل تلالى الصّلح رفتى بتحايمه فرتكته لذل ،باقيبي. أسملت رن 

 .ىعنه عي، الحديث الذي هو رشاف الليوم. انته

 (هـ925 )ت أقال تيممذ السموطي شمس الدي، محمد ب، عيي الداأدي المالكي

رن  :اهلل بهصامب طبقات المفساي،: أالذي نفسي بمده إن الذي رعتقده أردي، 

ل، يصل إلمها رمد   م، الليوم أاطيع عيمها -السموطي  -الاتبة التي أصل إلمها 

الجوها »  ىعم، هو دأهن،. انته أال أقف عيمها غماه م، مشايخه  فضّل  

 (.25لشمس الدي، الحنفي )ص  «المنظ، يف فضائل زمزم

فمض الباحي عيى »( يف ـه2252 )ت  أقال الشمخ الكشمماي

ْن ياز َق الَحَذاَقَة يف ستة (: أكذلك دعا السموطي رَ 449/ 2) «صحمح البخاحي

 .ىفنون. انته

   آق ن: مشس الدين احلنفي أمحد بن حممد بوالعشرون ثامنال

  .هـ(5565 )ت       

( بلد رن ذكا رخباح 62)ص« الجوها المنظ، يف فضائل زمزم»قال يف كتابه 

 لزمزم  أتحقمق اهلل آلماله، التي شابوا زمزم م، رجيها: شاب الليماء 
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بالتقصما  ألقد تضيلت م،  ف  أرنا اللبد الفقما الجامع لهذه الاسالة ملرت

م، المقاصد الجيمية  ا  في، رنو به شمئ  ا  أجابت ذلك تكااح  اماء زمزم مااح  

ال  بلون اهلل إال أنيتها يف الحال عيى رمس، منو  أالحقماة  أالمسماة أاللسماة

 ع، كتاب الميك المتلال  فاهلل رممد عيى ذلك أرشكاه لما هنالك. انتهى نقّل  

 .(24ماء زمزم لفهد اللصممي )ص

  .هـ(5124 )ت  : العالمة التهانويوالعشرون تاسعال

 (: 422 /25) «سن،إعّلء ال»قال يف كتابه 

أقد شابت ماء زمزم يف رأل مجتي ألموح م، الدي، أالدنما  نيت ركثاها  

ث، شابته يف الحجة الثانمة ألموح كذلك  فزت بكثما منها  ث، يف الثالثة ألموح 

رحجو اهلل سبحانه رن رنالها  أقد كانت بيساين ُلكنة شديدة كانت تلوقني ع، 

الخطابة عيى المنابا  في، رصدح م، رأل إلقاء الدحأس يف المداحس أع، 

مجتي بلد الشاب م، زمزم لزأالها إال أرنا رجد م، نفسي القدحة عيى الدحس 

أقد حزقني اهلل بفضيه أكامه قدحة تامة عيى الخطابة أالوعظ  ...أالخطابة

أالصّلة أالسّلم   يف قيوب الساملم،  أهلل الحمد مق ممده أالتذكما  أقبوال  

 .مدنا محمد أآله أصحبه رجملم،. انتهىنبمه سعيى 

   األصبحي الشنيين أبو بكر بن عمر الفقيه : العالمةثالثونال

 .(1)من علماء اليمن هـ(727 )ت

                                                                                       

 نسبة إلى قاية شنم، يف سفح جبل بلدان م،  هو حضي الدي، ربو بكا ب، عما األصبحي الشنمني (1)

له   كان له باع يف الفقه أالفاائض أغماها  محافظة إب مما ييي السحول  أهو م، كباح عيماء الشافلمة

طبقات »أذكاه الربيهي يف عدة مواضع م، كتابه   «تحفة الزم، يف تااج، قااء المم،»تاجمة يف كتاب 
= 
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  «شفاء الغاام بأخباح البيد الحاام»يف  قال اللّلمة الفاسي 

(2 /223- 229:) 

أمنها: رن الفقمه اللّلمة المدحس المفتي ربا بكا ب، عما ب، منصوح 

بشم، ملجمة  ث، نون  ث، ياء مثناة م، تحت  - األصبحي الملاأف بالشنمني

شاب ماء زمزم بنمة  ؛رمد الليماء الملتربي، ببّلد المم، - أنون أياء لينسبة

اء م، استسقاء عظم، رصابه بمكة  فشفي بأثا شابه له عيى ما رخربين به عنه الشف

ألده الفقمه الصالح عفمف الدي، ب، عبد اهلل بمكة  أرخربين ع، ربمه: رنه لما 

اشتد به االستسقاء خاج يتلاض لطبمب بمكة  فأعاض عنه الطبمب الذي 

شاب م، ماء زمزم قصده  فأنكا خاطاه لذلك  أرلقى اهلل تلالى بباله رن ي

فقصد زمزم  أاستسقى بدلو  فشاب منها  ؛ليحديث الواحد يف رنه لما شاب له

متى تضيع  أرنه بلد رن تضيع منه رمس بانقطاع شيء يف جوفه  فبادح متى 

أصل إلى حباط السدحة لمستنجي به  فما أصل إلمه إال أهو شديد الخوف م، 

ا متى ث، عاد إلى زمزم فشاب منه ثانم  ا  ا كثما  رن ييوث يف المسجد  فألقى شمئ  

ا  ث، صح  أبمنما هو يف بلض األيام باباط حبمع بمكة ا كثما  تضيع  أرخاج شمئ  

ا له أهو يطؤه باجيه  أإذا بالطبمب الذي قد رعاض ع، مّلطفته  يغسل ثوب  

 فقال له: رنت صامب تيك اللية؟ 

 قال: نل،.
                                                                                       

= 

 .«هجا اللي، أملاقيه يف المم،»  أكذلك تاج، له األكوع يف «صيحاء المم،

 ( فقال:493/ 5) «توضمح المشتبه»اج، له اب، ناصا الدي، الدمشقي يف أت

 .رمد الليماء الملتربي، ببّلد المم،. انتهى  صبحي الشنمنيالفقمه اللّلمة ربو بكا ب، عما ب، منصوح األ
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 قال له: بَِ، تداأيت؟ 

 قال: بماء زمزم. 

 فقال الحكم،: لطف بك.

 : هذا ما يلمش ثّلثة ريام. قال: أبيغني ع، ذلك الحكم، رنه قال مم، حآه رأال   

هذا ما رخربين به الفقمه عبد اهلل اب، الفقمه ربي بكا الشنمني المذكوح ع، ربمه  يف 

خرب ماضه باالستسقاء أخرب استشفائه بماء زمزم  أهذه األخباح مما تؤيد صحة 

 .ح اإلسناد كما سبق بمانه. انتهىممع رنه صح «زمَ  ْما  رب ْع ماء»مديث 

 .لشيخ عبد الرشيد إبراهيم التتاري: االثونثالاحلادي و

أالشمخ مجدي السمد إبااهم، يف كتاهبما  قال الشمخ محمد عبد اللزيز رممد

 :(16 - 12)ص «لجزات الشفاء بماء زمزمم»

( الصادح 255هذه التجابة الشخصمة ذكاهتا المجية اللابمة يف عددها حق، )

 تقول المجية:  م2995يولمو  -هـ 2225يف ذي الحجة 

ا  بل أكان داعمة ا مسيم  لكنه كان تتاحي    كان هذا الحاج يحمل الجنسمة الاأسمة

 اللابمة. المدعو إلى اإلسّلم  أكان يجمد لغات منهسموية ا يجوب البّلد اآلأقاضم  

اشتها بنشاطه الواسع النطا ق يف ماكة الجاملة اإلسّلممة يف القان 

الماضي  إنه الشمخ عبد الاشمد إبااهم، صامب الامية المشهوحة )عال، 

حجاء اللال، اإلسّلمي  خاصة رن فمه حميته يف أهو كتاب تاكي دأَ   اإلسّلم(

 ما  أزاح فمها الصم،  أكوبا  أسنغافوحة  أالهند  أالمابان.جنوب شا ق آس

هـ  أانتهى به المطاف يف 2241ا لاميته إلى الحج عام كما كتب فمها أصف  

 حميته هذه إلى إستانبول عاصمة الخّلفة يف ذلك الوقت.
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أيف هذا الجزء الخاص بامية الشمخ عبد الاشمد إبااهم، التتاحي اللا ق  

أصف انطباعات لماء زمزم   ؛الاأسي الجنسمة ليحجازالرتكي اليسان  

 أتجابة الشمخ مع هذا الماء كتبها يف لقطة عذبة قال فمها:

ا  أتاأى ع، زمزم مباحك   قد تكون زمزم عم، ماء ملدين  إال رننا نلده ماء  

حأايات كثماة أمتلددة  مسجية يف بطون الكتب أاألسفاح اإلسّلممة  أهي 

 حأايات ملاأفة.

رستطمع رن رشاب م، ماء زمزم يف كل أقت رحيد بالقدح الذي رحيد   كنت

كميو  25ا متى أصل بي األما يف مجموع ما شابته منه إلى كنت رشاب كثما  

ا ركثا م، عشاة رأقات م، هذا الماء ا  أرتصوح رنني كنت رشاب يومم  جاام  

يضايقني  أن فأشاب أال رمس بثقل منه ءالمباحك  ماء زمزم  يأيت به السقا

أكيما شابت رمببت رن رزيد أتتميكني الاغبة يف الشاب منه  ألقد لمست 

 كما جاء يف األثا.  «ماء زمَ  ْما  رب ْع»بحق ملنى 

أيحميونه مله، عند عودهت، إلى   يمأل الحجاج الصفائح م، ماء زمزم

 بّلده،  أقد فليت رنا ذلك يف ممنه.

 يلرتيه ري تغما  أكنت رضله يف زجاجة.عشاة سنة في، يفسد أل،  يتثنابقي ملي 

إين شاهد عيى ذلك بنفسي  فيقد حريت ذلك أشاهدته  أإين رعتقد يف ماء 

 ا  ألي يف ذلك تجابة عظممة.ا حاسخ  زمزم اعتقاد  

فكنت رنا   مدث يف أقت م، األأقات رن كان الناس يهابون م، زمزم

ثا مما كنت رشاب يف رندفع إلمه بقدح ما كانوا يهابون منه  أرشاب منه رك

 األأقات األخاى.
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نمة شابته فإنه هبذه  بأي    أها هي ذي تجاحبي المادية أالملنوية مع ماء زمزم

فإنك تشفى  ؛ا كان الماض أشابته بنمة الشفاءا ري  النمة ينفع  يلني إذا كنت مايض  

بإذن اهلل  لك، بشاط رن تشابه كما هو يف مالته األصيمة أبنمة خالصة ال 

 خالطها ردنى حيب.ي

مقمقة ثابتة ال شك فمها أال شبهة  لك، شاط تحققها  «زمَ  ْما  رب ْع»

  ث، مس، النمة أإخّلصها أاالعتقاد التام فمها  فإذا نقص هذان إحادة اهلل رأال  

 ا.الشاطان رأ رمدهما كانت النتمجة سيبمة قطل  

رقااص )السيفاتو(  إن نقص االعتقاد يف ماء زمزم يجلل األما مثل رشها رنواع

ليحمى  أال يسك، السخونة أال الحمى يف  الملاأف  ال يمك، رن يكون دأاء  

 جس، اإلنسان  أعندما ينتهي اإليمان بالدأاء ال يمك، رن يكون الشفاء.

ال سمما ألمااض   ا للّلج رمااض عديدةا  جابته مافم  أرنا جابت زمزم كثما  

 .ىاللمون  أكانت كيها ماسمة ملي. انته المثانة ألألمااض الداخيمة أألمااض

 .هـ(5458 )ت والثالثون: العالمة احملدث محاد األنصاري  نيثاال

 ع، نفسه: قال 

 آخا أسقت جمّل   أحكبت جمّل    خاجت م، البّلد )مالي( متسيّل  » 

أرخذت عيى ظها الجمل رحبلة رشها   أضلت عيمه ما رمتاج إلمه يف الامية

يف ريام الصمف  ألما  ا  متى صات ربول دم  أكنت ال رحتاح خّللها إال قيمّل  

في، يستطع عّلجي  ث، بلد  اأصيت السودان دخيت المستشفى  فمكثت شها  

س لمال مضت ركميت الامية متى بيغت مكة لخم ارن مكثت يف السودان زمن  

أشابت م، ماء زمزم بنمة الشفاء  فبلد الفااغ م، شابه بوقت يسما   م، حمضان



 البسلم يف فضل ماء زمزم

 

62 

المجموع يف تاجمة اللّلمة المحدث ». انتهى «خاج مني مجاان مع البول

 .» (4 /113)الشمخ مماد ب، محمد األنصاحي 

 .العالمة احملدث وصي اهلل عباس تلميذ  :الثالثونو ثالثال

رن رمد طيبة   مدثهرن الشمخ أصي اهلل   مدثني الشمخ رممد ب، شمّلن

 ؟«زمَ  ْما  رب ْع ماء»ما مال مديث   يا شمخ له:اللي، جاء إلمه أقال 

 فقيت له: صحمح إن شاء اهلل.

  .«المسجد الحاام تاحيخه أرمكامه»كتابك فقال: قد شابت زمزم بنمة رن تلطمني 

مع رن نسخ الكتاب عزيزة   قال الشمخ رممد شمّلن: فتبس، الشمخ أرعطاه

 .ا لدى الشمخجد  

 يوم القيامة؟ أأنه شرب من زمزم لظم هل صح عن عمر بن اخلطاب 

 «تاحيخ دمشق»يف  فقد رسند اب، عساكا  ذلك  ال يصح لُْ لب:

اليه، إين رشابه لظمأ  :اب، عممنة رنه قال: قال عما ب، الخطاب ( إلى253/ 25)

 يوم القمامة.

 .انقطاع بم، اب، عممنة أعما ب، الخطاب أفمه كما تاى  
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 فصل

 علماء وصاحلون ال حيصيهم إال اهلل 

 لزمزم ممل يدونوا مطالبهم من اهلل عند شربه

  لقد شاب م، ماء زمزم م، الليماء أالصالحم، ما ال يحصمه، إال اهلل

  بيغه، اهلل إياهاأسألوا اهلل ماجات   ، م، ماء زمزمعند شاهب عديدة نوايا وأاأن

 ا عيى رنفسه، م، الاياءخوف  إما  ؛ذلك أال رخربأا به والك، ركثاه، ل، يدأن

ألن ذلك م، الكاامة التي يستحب  أر  أنحو ذلك ا ليتخفيأالسملة أإيثاح  

ا   أرظها اهلل رموح  إال إن كان هناك مصيحة حاجحة تقتضي اإلخباح هبا  إخفاؤها

م، اهلل عند  طيبوانوأا أ هلل له، أبيغه، بسبب ماعيى رلسنة آخاي، مما مققه ا

أيسألوا اهلل عند شاهب،  ألمليموا رن ما رخرب به   لململ الناس بلميه، ؛شاهب،

 يقمنه،. ا إلى ا إلى إيماهن، أيقمن  فمزدادأا إيمان   مق   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
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 فصل

 شبهة وجواب

أل، يتحقق له  النمة أالدعاء عند شابه لزمزم إنه قد جاب :م، يقول هناك

 فكمف يكون جوابه؟  «ماء زمَ  ْما  رب ْع»أيشكك يف مديث:   شيء

  حه جمع م، رئمة اإلسّلم أعميوا بهحأقد ص  هذا الحديث صحمح :أَل   

 .(1)أنالوا ما رميوا أسألوا

طق ع، الهوى أيشكك المؤم، الصاد ق يف إيمانه ال ياد كّلم م، ال ين ا: ان   

 لما سمأيت بمانه أإيضامه.  ؛فمه ألنه جاب أل، يجد

 ؛أرنه مق    ال بد م، أجوب اإليمان أالتصديق بما رخرب به اهلل أحسوله ا: اْ   

فالشخص قد تكثا عييه الظاهاة أالباطنة  فمحتاج إلى تكااح  المقم،  م، فّل بد

الخيل يف الدأاء  ألك، يف  أاالزدياد م، هذا الماء المباحك  فيمس الشاب

المتداأي  رأ بسبب قوة الداء  رأ كثاة األدأاء  أمثل هذا ما رخاجه البخاحي 

فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاء حجل إلى النبي  أمسي، أاليفظ له ع، ربي سلمد الخدحي 

فسقاه  ث، جاءه فقال: إين « ل قع عم   » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال حسول اهلل   إن رخي استطيق بطنه

ا  فقال له ثّلث ماات  ث، جاء الاابلة فقال: ، يزده إال استطّلق   فيسقمته عسّل  

ص ا : »ملسو هيلع هللا ىلصا  فقال حسول اهلل فقال: لقد سقمته في، يزده إال استطّلق    «ل قع عم   »

 فسقاه فربر .   «ل ، َلتذب ركن أ  ك
                                                                                       

 .سبق رن ذكات رين رفادت الكّلم عيى تصحمح هذا الحديث باسالة مستقية (1)
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 «زاد الملاد يف هدي خما اللباد»يف  قال اللّلمة الاباين اب، القم، 

(2 /22:) 

ى طبي بديع  أهو رن الدأاء يجب رن يكون له ااح سقمه اللسل ملن  أيف تك

أإن جاأزه رأهى   إن قصا عنه ل، يزله بالكيمة ؛مقداح أكممة بحسب مال الداء

ا ال يفي ا آخا  فيما رماه رن يسقمه اللسل سقاه مقداح  القوى  فأمدث ضاح  

ه ال يبيغ مقداح فيما رخربه عي، رن الذي سقا  بمقاأمة الداء أال يبيغ الغاض

د عيمه الملاأدة لمصل إلى المقداح ركَ  ملسو هيلع هللا ىلصفيما تكاح تاداده إلى النبي   الحاجة

بار بإذن اهلل  أاعتباح  ؛فيما تكاحت الشابات بحسب مادة الداء  المقاأم ليداء

 مقاديا األدأية أكمفماهتا أمقداح قوة الماض م، ركرب قواعد الطب.

إشاحة إلى تحقمق نفع هذا « أ  ك ص ا ل  َلتذب ركن: »ملسو هيلع هللا ىلصأيف قوله 

الدأاء  أرن بقاء الداء لمس لقصوح الدأاء يف نفسه  ألك، لكذب البط،  أكثاة 

 .فأماه بتكااح الدأاء لكثاة المادة. انتهى ؛المادة الفاسدة فمه

ب،  إجابة الدعاء ماهونة بتحقمق شاأط الدعاء أانتفاء موانله  قال يحمى :ايفلرع  

  :ملاذ 

 «سما رعّلم النبّلء»ئ اإلجابة أقد سددت طايقها بالذنوب. انتهى ال تستبط

(22 /25). 

 أإلمك بلض األماديث يف هذا الباب: 

أ ها لَْاس، او ل  ط      ق   »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال حسول اهلل  ع، ربي هاياة 

 ني مي زي ري﴿: ا، َلاو ل  أمر لْم مَ ن رما أمر رع لْمر ل ن، فقاالا  ط    

 نب﴿ َلُاال: ،[52]المؤمنون:  ﴾حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي
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 ك  تر لْرا   ك     [214]البقاة:  ﴾ىت نت مت زت رت يب ىب

 ا يفب،  ا يفب، َلمكعمع حرل ، َلمشررع  :لْم ر أ عث أو ر،  م     ع اْى لْمماء

 رخاجه مسي،.. «!حرل ، َلمل مع حرل ، َلوذَ راْجرل ، فمنى  متُاب ْذْك؟

متُاب  ح تك ما ْك  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرن حسول اهلل   أع، ربي هاياة 

 متفق عيمه. « عُ ،  ق ال: دع ب فلك  متُ  ْ 

   َلال  متُاب ْلع   ما ْك     »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرن النبي   أع، ربي هاياة 

ما االستلجال؟ قال:   قمل: يا حسول اهلل  «رإ ك أَل ُك عُ يفحك، ما ْك  متعُ 

َل      ق ال: ُ  دع ب َلُ  دع ب، فلك أيف  متُ   ْ ، ف متجمر عَ   ْك»

 .رخاجه مسي،«. لْ عاء

لدع ل ل  َلأنتك م َُ و : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال حسول اهلل  أع، ربي هاياة 

  مديث مس، .«     من ُل  واف    راإلاارُ، َللعلم ل أو ل     متُ   دعاء  

 .رخاجه الرتمذي أغماه

التداأي بماء زمزم أاالنتفاع به يف مصول المطيوب أالنجاة م،  :ا امم  

الماهوب يحتاج إلى إيمان أيقم،  أقبول أتسيم،  أاعتقاد رنه سبب شاعي 

ا يف هذا الباب ا أشافم  ا كافم  ا عظمم  أهاك كّلم   .أإال ل، ينتفع به  أطب نبوي

شاء اهلل تلالى  أتنحل ألمد عيماء هذه المية الابانمم،  تدبا ما فمه تنتفع به إن 

 لك إشكاالت كثماة يف هذا الباب أغماه:

 «زاد الملاد يف هدي خما اللباد»يف  قال اللّلمة الاباين اب، القم، 

(2 /22:) 

متمق، قطلي إلهي  صادح  ملسو هيلع هللا ىلصفإن طب النبي  ؛كطب األطباء ملسو هيلع هللا ىلصألمس طبه 
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أطب غماه ركثاه مدس أظنون   ع، الومي أمشكاة النبوة أكمال اللقل

فإنه إنما ينتفع به  ؛أتجاحب  أال ينكا عدم انتفاع كثما م، الماضى بطب النبوة

فهذا  ؛م، تيقاه بالقبول أاعتقاد الشفاء به  أكمال التيقي له باإليمان أاإلذعان

ل، يحصل به  -إن ل، يتيق هذا التيقي  -القاآن الذي هو شفاء لما يف الصدأح 

ا ا إلى حجسه، أماض  المنافقم، إال حجس  شفاء الصدأح م، ردأائها  بل ال يزيد 

فطب النبوة ال يناسب إال األبدان الطمبة   ؟!إلى ماضه،  أري، يقع طب األبدان منه

فإعااض الناس  ؛كما رن شفاء القاآن ال يناسب إال األحأاح الطمبة أالقيوب الحمة

لمس ع، طب النبوة كإعااضه، ع، االستشفاء بالقاآن الذي هو الشفاء النافع  أ

ذلك لقصوح يف الدأاء  ألك، لخبث الطبملة  أفساد المحل أعدم قبوله  أاهلل 

 .الموفق. انتهى

 (:223/ 2) «اآلداب الشاعمة»يف  أقال اللّلمة اب، مفيح 

  ا م، تيقاه بالقبول أعميه باعتقاد مس،أاعي، رن الدأاء إنما ينفع غالب  

 .أكيما قوي االعتقاد أمس، الظ، كان رنفع. انتهى

 :(265/ 25) «فتح الباحي»يف  أقال الحافظ اب، مجا 

أاستلمال كل ما أحدت به السنة بصد ق ينتفع به م، يستلميه أيدفع اهلل عنه 

 .أاهلل رعي،. انتهى  أاللكس باللكس  الضاح بنمته

 (:4/ 4) «التمسما بشاح الجامع الصغما»يف  أقال المناأي 

فوجدأا األدأية الاأمانمة تفلل ما   أقد جاب ذلك الموفقون م، رهل اهلل

 .. انتهىال تفليه الحسمة

  .ال بد رن يشاب بمقم، أمس، ظ، باهلل رنه سمجمبه أيحقق له مطيبه :ا اد   
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 (:412 -412 /2) «الاسول رماديث يف األصول نوادح» يف الرتمذي الحكم، قال

أيطاد  فالغماث رما جامع ينلكس ؛«زمَ  ْما  ررت ْع» :ملسو هيلع هللا ىلصقول حسول اهلل 

ذلك  أجد ؛فإذا ناب اللبد نائبة كائنة ما كانت فنواه أقصده  م، جممع األموح

 .أإنما يناله اللبد عيى قدح نمته  االغوث فمه موجود  

فالنمة تبيغ اللبد   أالدعاء بالنمة ىإنما الاق :قال سفمان الثوحي 

تيك  أالنمات عيى قدح طهاحة القيوب أسلمها إلى حهبا يف  عناصا األشماء

فالنمة هنوض  ؛هنض ينهض :ري  ناء ينوء :يقال  أتفسما النمة النهوض  المااتب

فليى قدح اللقل أالملافة يقدح القيب عيى   القيب بلقيه أملافته إلى اهلل

 .السلي أالطماان إلى اهلل. انتهى

 (:21/ 2) «أفمات األعمان»يف  هـ( 632 )ت أقال اب، خيكان

مصاي: كان مموة ب، شايح يأخذ عطاءه يف كل أقال عبد اهلل ب، أهب ال

قال:   . قال: أكان إذا رخذه ل، يطيع إلى منزله متى يتصد ق بهاسنة ستم، ديناح  

 ث، يجئ إلى منزله فمجدها تحت فااشه. 

قال: أكان له اب، ع،  فيما بيغه ذلك رخذ عطاءه فتصد ق به  ث، جاء يطيبه 

  فقال له مموة: رنا رعطمت حبي بمقم،    فشكا إلى مموةاتحت فااشه في، يجد شمئ  

 .(255/ 6) «سما رعّلم النبّلء»أانظا   أرنت رعطمت حبك تجابة. انتهى

 (:93 -91/ 2) «رمكام القاآن»يف   هـ(522 )ت قال اإلمام اب، اللابي

 «.ماء زمَ  ْما  رب ْع»قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -فإن النبي 

قال:   لمستمع منه - ملسو هيلع هللا ىلص -ء النبي أقد اجتزر به ربو ذح لمالي رقام بمكة ينتظا لقا

يمكنه  متى سمنت أتكسات عك، بطني  أكان ال يجرتئ عيى السؤال أال
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بأن  - ملسو هيلع هللا ىلص -الظهوح أال التكشف  فأغناه اهلل بماء زمزم ع، الغذاء  أرخرب النبي 

هذا موجود فمه إلى يومه ذلك  أكذلك يكون إلى يوم القمامة لم، صحت نمته  

ا؛ فإن اهلل مع المتوكيم،  أال شابه مجاب    ابه مكذب  أسيمت طويته  أل، يك، 

 .أهو يفضح المجابم،. انتهى

السماة النبوية عيى »يف  هــ(2252 )ت أقال الشمخ محمد ربو شهبة 

 (:259/ 2) «ضوء القاآن أالسنة

أفوائدها الصحمة أالغذائمة ملاأفة بالتجابة  ألك، ال بد رن يصامب 

ألن الملاأف رن  ؛ئدها  أإال فّل يستفمد شاحهبا منهاشاهبا مس، االعتقاد يف فوا

ل، يشلا بفائدته  أهذا  ؛م، يشاب الشااب أهو له كاحه  رأ ملتقد عدم جدأاه

 هو السبب يف رن البلض يلاف ماء زمزم  أال يستسمغها  أال يستفمد منها.

ال سمما ا  أا أتكااح  لت منها مااح  أرشهد اهلل رين ما عافتها نفسي قط  أقد تضيَ 

أهي خاحجة م، بئاها  أرين ما استفدت يف تنظم، جهازي الهضمي بشيء مثل ما 

 .انتهى«. انها طعا  طعك، َل  اء  قك»استفدت منها  أصد ق حسول اهلل: 

قد رخرب رن  ملسو هيلع هللا ىلصال بد رن يلي، الداعي عند شاب زمزم أغماه رن النبي  :ا ارع  

رأ يدخا له   عنه م، السوء مثيهافإما رن يستجمب له  رأ يصاف اهلل  ؛م، دعا اهلل

ثواب ذلك إلى يوم القمامة  أال يدحي اللبد الظيوم الجهول اللجول ما الذي 

 نفسه.بل أم،  أرمه اختاحه له م، هو رحم، به م، ربمه 

ما من مملك   ع  ر ع   »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرن النبي   ع، ربي سلمد الخدحي 

ما أو تعُ  ْع اها اح ى   ث:   أعكا  ل  را ك َل  ُك عُ يفحك اْ س ف ها 

  قالوا: دع تع، َلاما أو    رها ْع ل لآل ر ، َلاما أو  فره عَع من لْم ء م لها
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 . «ل  أت را نكثا. قال: إذ  

 .«المسند»أرممد يف   «األدب المفاد»رخاجه البخاحي يف   مديث مس،

اللّلمة قال   رن االنتفاع بماء زمزم قد يكون ذلك يف مق المضطا :ا امَ  

 (:222يف تليمقه عيى الفوائد المجموعة ليشوكاين )ص:  المليمي 

بقي رنه قد يستشكل رصل الخرب بأن رهل مكة ل، يزالوا يحتاجون إلى الطلام 

أتوجد فمه، األمااض الكثماة أيحتاجون إلى اللّلج    أال يشبله، زمزم

   أيستما ببلضه، ماضه
 
لده  أيجاب: بأن أب ملسو هيلع هللا ىلصأقد كان ذلك يف عهد النَبِي

  ه هه إلى حب  بالمضطا المخيص يف اعتقاده أتوج   - أاهلل رعي، - ذلك خاص  
 .أاهلل رعي،. انتهى

تجاحب الليماء أغماه، عرب اللصوح متى صاح كاإلجماع رن ماء  :اتا ع  

 .«ْما  رب ْع» ملسو هيلع هللا ىلصزمزم كما قال م، ال ينطق ع، الهوى 

األماين  أرجاب اهلل دعواهت، أمقق فالذي، شابوا أدعوا أتمنوا عيى اهلل 

 .ال يحصمه، إال اهلل  ؛اهلل رمانمه،
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 فصل

  ،ماء زمزم دواء وشفاء

 والشايف هو اهلل وحده ال شريك له

قال تلالى ع،   يف هو اهللأالشا  أإنما هو سبب  فماء زمزم ال يشفي بنفسه

: ملسو هيلع هللا ىلصأقال نبمنا  ، [35]الشلااء:  ﴾مق حق مف خف حف﴿إبااهم،: خيميه 

أاألخذ باألسباب ال ينايف التوكل عيى   «يفب لَْاس     اء ا    اؤغلْلهك »

فالخما كيه بمده  ما شاء  ؛ عيى اهللاهلل  ألك، مع اعتماد القيب جمية أتفصمّل  

 كان أما ل، يشأ ل، يك،.

 (:226/ 4) «مداحج السالكم،»يف  اللّلمة اب، القم، قال 

فّل يصح التوكل إال   أرجمع القوم عيى رن التوكل ال ينايف القمام باألسباب

 .أإال فهو بطالة أتوكل فاسد. انتهى  مع القمام هبا

 (:245/ 4) «مداحج السالكم،»يف  أقال 

فمكون  ؛ة القيب هبام، تمام التوكل: عدم الاكون إلى األسباب أقطع عّلق 

 أمال بدنه قمامه هبا.  مال قيبه قمامه باهلل ال هبا

أالتوكل متليق بابوبمته أقضائه   فاألسباب محل مكمة اهلل أرماه أدينه 

أال يقوم سا ق التوكل   فّل تقوم عبودية األسباب إال عيى سا ق التوكل  أقدحه

 .رعي،. انتهى أاهلل   إال عيى قدم اللبودية

 «جامع الليوم أالحك،»يف  هـ( 195 )تحجب لحافظ اب، أقال ا

(4 /293:) 
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أاعي، رن تحقمق التوكل ال ينايف السلي يف األسباب التي قدح اهلل سبحانه  

فإن اهلل تلالى رما بتلاطي  ؛المقدأحات هبا  أجات سنته يف خيقه بذلك

أالتوكل األسباب مع رماه بالتوكل  فالسلي يف األسباب بالجواحح طاعة له  

 .بالقيب عيمه إيمان به. انتهى

 (:292/ 42كما يف مجموع كتبه أحسائيه ) أقال اللّلمة المليمي 

فالمحذأح المنايف ليتوكل إنما هو االعتماد عيى األسباب  فأما تلاطمها 

 .أاهلل رعي،. انتهى  فمطيوب

 مجاأقد نقل الحافظ اب،   أماء زمزم يشبه يف االستشفاء به الاقى الشاعمة

  ( اإلجماع عيى رنه يجب رن يلتقد رهنا ال تؤثا بنفسها.25/292) «الفتح»يف 

لذلك يشاع دعاء اهلل عند شاب زمزم  أيسأل اهلل رن يحقق اهلل له بتيك  

 .أاهلل رعي،  الشابة م، ذلك الماء المباحك مطالبه الدينمة أالدنموية

 

 

  



 الباب اخلامس: علماء وصاحلون شربوا ماء زمزم...

 

93 

 

 

 فصل

 هاوجواب ثانية شبهة

هناك م، يقول م، رعداء اإلسّلم أرذناهب، مم، قل عيمه أضلف إيمانه 

إنما تلالج األمااض باللقاقما الطبمة أاألدأية الحسمة التي ُعيَِ، نفلها  :أيقمنه

 بالتجابة  أرَما ماء زمزم فنفله يف الشاب ال يف التداأي.

 ا لهذه الشبهة:ا شافم  ا أافم  ا كافم  أإلمك جواب  

 (:22 -25/ 2) «زاد الملاد يف هدي خما اللباد»يف  قال اللّلمة اب، القم، 

هاهنا م، األدأية التي تشفي م، األمااض ما ل، يهتد إلمها عقول ركابا 

األطباء  أل، تصل إلمها عيومه، أتجاحهب، أرقمسته، م، األدأية القيبمة  

اهلل  أالتوكل عيمه  أااللتجاء إلمه  أالاأمانمة  أقوة القيب أاعتماده عيى 

أاالنطااح أاالنكساح بم، يديه  أالتذلل له  أالصدقة  أالدعاء  أالتوبة  

 ؛أاالستغفاح  أاإلمسان إلى الخيق  أإغاثة الميهوف  أالتفايج ع، المكاأب

فإن هذه األدأية قد جابتها األم، عيى اختّلف ردياهنا أمييها  فوجدأا لها م، 

  الشفاء ما ال يصل إلمه عي، رعي، األطباء  أال تجابته  أال قماسه.التأثما يف

ا كثماة  أحريناها تفلل ما ال تفلل أقد جابنا نح، أغمانا م، هذا رموح  

األدأية الحسمة  بل تصما األدأية الحسمة عندها بمنزلة ردأية الطاقمة عند 

عنها  ألك، ا األطباء  أهذا جاح عيى قانون الحكمة اإللهمة لمس خاحج  

فإن القيب متى اتصل باب اللالمم،  أخالق الداء أالدأاء   ؛األسباب متنوعة

كانت له ردأية رخاى غما األدأية التي  ؛أمدبا الطبملة أمصافها عيى ما يشاء
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يلانمها القيب البلمد منه الملاض عنه  أقد عي، رن األحأاح متى قويت  أقويت 

لداء أقهاه  فكمف ينكا لم، قويت طبملته تلاأنا عيى دفع ا ؛النفس أالطبملة

أنفسه  أفامت بقاهبا م، باحئها  أرنسها به  أمبها له  أتنلمها بذكاه  

رن يكون  :أانصااف قواها كيها إلمه  أجملها عيمه  أاستلانتها به  أتوكيها عيمه

أال  ؟!ذلك لها م، ركرب األدأية  أرن توجب لها هذه القوة دفع األل، بالكيمة

ا  أربلده، ع، اهلل ا  أركثفه، نفس  هذا إال رجهل الناس  أرغيظه، مجاب   ينكا

 .أع، مقمقة اإلنسانمة. انتهى
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 الباب السادس

 ا جاء يف ذكر زمزم وفضلها مم

 ةالسابق الكتب السماويةيف 
ة: الباب السادس مزم وفضلها يف الكتب السماوية السابق  مما جاء يف ذكر ز

شااب  -يلني زمزم  -نجدها يف كتاب اهلل »ع، أهب ب، منبه قال:  -1

قال: أقال   «م، سق،  أال تنزح  أال تذم األبااح  مضنونة  طلام طل، أشفاء  

 .(1)«داء    أرخاجت له م، شاب منها متى يتضيع رمدثت له شفاء  »أهب: 

أالذي نفسي بمده إهنا لفي كتاب »ع، أهب ب، منبه  رنه قال يف زمزم:  -2 

أإهنا لفي كتاب اهلل سبحانه شااب   اهلل مضنونة  أإهنا لفي كتاب اهلل تلالى باة

 .(2)«األبااح  أإهنا لفي كتاب اهلل طلام طل،  أشفاء سق،

فإذا     فجئناه نلودهع، اب، خمث، قال: قدم عيمنا أهب ب، منبه فاشتكى -3

رحيد ما »فإن هذا ماء فمه غيظ  قال:  ؛عنده م، ماء زمزم  قال: فقينا: لو استلذبت

رن رشاب متى رخاج منها غماه  أالذي نفس أهب بمده إهنا لفي كتاب اهلل زمزم  

ال تنزف أال تذم  أإهنا لفي كتاب اهلل باة شااب األبااح  أإهنا لفي كتاب اهلل 

ا لفي كتاب اهلل طلام طل، أشفاء سق،  أالذي نفس أهب بمده ال مضنونة  أإهن

  .(3)«شفاء   أرمدثت له يلمد إلمها رمد فمشاب منها متى يتضيع إال نزعت منه داء  

                                                                                       

 ا َاد  حمن. (1)

 (.4/29أاألزحقي يف رخباح مكة )  (221/ 5الازا ق يف مصنفه ) رخاجه عبد

 ( ا َاد  حمن.2)

 (.29/ 4رخاجه األزحقي يف رخباح مكة )

  (4/22أرخاجه الفاكهي يف رخباح مكة )  (4/29زحقي يف رخباح مكة )رخاجه األ  .ا َاد  حمن (3)
= 
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إنا لنجدها مضنونة ض، هبا لك،  » :زمزمع،  رنه قال األمباح ع، كلب -1

 قِ رأل م، ُس 
َ
  .(1)«طلام طل،  أشفاء سق،  ماءها إسماعمل  ي

أع، كلب قال: لما دخل زمزم دخيها ببلماه  ث، شاب منها  أرفاغ  -5

رنت، ال تلافون هذه  هذه يف »ثمابه  فقمل له: ل، تبل ثمابك يا رعاابي؟ قال: عيى 

أال تذم  أاسمها حأاء  طلام طل،   كتاب اهلل باة  شااب األبااح زمزم  ال تنزف

 .(2)«أشفاء سق،

 

 

  

                                                                                       
= 

 (.2/252) «الدح المنثوح»أسلمد ب، منصوح كما يف 

اهلل ب،  ع، عبد  ( م، طايق إسماعمل ب، عماش493/ 9) «البداية أالنهاية»يف  اب، كثما  أرأحده الحافظ

 فذكاه.  عثمان ب، خمث،. قال: قدم عيمنا أهب مكة

 (.55/ 4رخاجه األزحقي يف رخباح مكة ) ،ا َاد  صج ن (1)

 أهو مس، بما قبيه. ،ا َاد  ضع ر (2)

 (.225/ 5رخاجه عبد الازا ق يف مصنفه )
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 الباب السابع

  ذنابهمأو كيد أعداء اإلسالممكر و

 ماء زمزم خبصوص
م: الباب السابع زمز  مكر وكيد أعداء اإلسالم وأذنابهم خبصوص ماء 

  ال عجب رن يحقد عيمنا رعداء اإلسّلم م، المهود أالنصاحى أالمشاكم،

 مص خص حص مس﴿ :فقد قال اهلل تلالى  ننا عيى ما آتانا اهلل م، فضيهأيحسدأ
 مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 .[255]البقاة:  ﴾خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق

 يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف﴿ :أقال تلالى
 .[223]آل عماان:  ﴾ين ىن نن من رنزن مم ام

يمة يتشكمك يف خماية أرفضلمحاأالت فاشية  ل رعداء اإلسّلم أرذناهب،قد ماأل

 أرنه سبب لنقل األمااض   أرنه مييء بالجااثم،  أادعوا رنه غما نقي  ماء زمزم

 أم، ذلك:  لكل رمد أبان كذهب، أمقده،  أباءت كل محاأالهت، بالفشل

ا ع، ماء نشات القنصيمة اإلنكيمزية يف جدة تقايا   (هـ2252) يف عامرنه  -1

طايق رمد المسيمم، زعمت فمه رهنا رخذت عمنة م، ماء زمزم ع،   زمزم

ا ا رسود سمئ  ث، كتبت تقايا    أرهنا قامت بتحيميه  يف القنصيمة لديهااللاميم، 

 أقد جاء فمه:  ليغاية رفصحوا فمه ع، عدائه،

بل هو رسور م، ماء   أفمه الكولماا  إن ماء زمزم فمه كل الجااثم، المضاة

  .كولماا زمزم()مجة مكة أ لك يف حسالة صغماة سموها:ذأنشاأا   المجاحي

أقد اطيع عيى هذا التقايا خيمفة المسيمم، آنذاك الخيمفة اللثماين السيطان 
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 أكان تولمه الخّلفة سنة  (هـ2462- 2229) عبد الحممد الثاين 

 ؛أرخذأا عمنة م، زمزم أمييوه  فأحسل طبمبه الخاص إلى مكة  هـ2491

 صيمة اإلنكيمزية قائيم،:ا عيى تقايا القنأكتبوا حد    فوجدأه عيى رمس، مال

إن الاجل الذي رتاك، بالماء الذي مييتموه إنما هو حجل يهودي ملاأف 

فنتمجة تحيميك،   أقد رتاك، بماء م، المجاحي ألمس بماء زمزم  يدعي اإلسّلم

أقد قمنا بتحيمل ماء   ألكنه لمس بزمزم  صحمحة بالنسبة ليماء الذي رتاك، به

أحدأا عيمه، بما يدفع مقولته، أما نشاأه   تحيملأذكاأا له، نتمجة ال .زمزم

  بم، الناس ع، ماء زمزم.

أهكذا يهمئ اهلل يف كل زمان أمكان   أدمض اهلل قوله، أكذهب، أافرتاءه،

ليشمخ  (262 -262)ص «فضل ماء زمزم». انتهى أيدفع الباطَل  َق ، الحَ م، يبم  

 .سائد بكداش

خصوصمة ماء زمزم  ممث قام ما يربه، عيى  (م2912)مدث يف عام  -2

رمد األطباء بإحسال خطاب إلى داح نشا رأحأبمة مضمونه رن ماء زمزم ال يصيح 

  لغاض الشاب  أهو قد بنى افرتاضه هذا عيى رساس رن الكلبة مكان ضحل

فكل هذه  ؛بملنى رهنا تحت مستوى سطح البحا  كما رهنا تقع يف ماكز مكة

جملة م، المدينة كيها تصاف م، خّلل الظاأف تلني رن مماه الصاف المت

 البالوعات يف بئا أامدة تجملها كيها.

ألحس، الحظ قد أصيت هذه األنباء إلى الميك فمصل آنذاك  الذي 

ففي  ؛أقاح رن يبطل هذه الدعاأى المستفزة  استشاط غضبه لسماع هذه األنباء

إحسال عمنات الحال رصدح رأاماه إلى أزاحة الزحاعة أمصادح المماه ليتحاي أ
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م، ماء زمزم إلى الملامل األأحأبمة لفحصها لملافة مدى صّلممتها ليشاب  

أذهب الخرباء إلى مكة لهذا الغاض  أكيفوا رمد اللمال م، الاجال 

 لمساعدهت، عيى تنفمذ ما يايدأن رثناء الفحص اللميي لبئا زمزم.

التصديق  يمه،أعندما أصيوا إلى البئا بإذن م، المسؤألم، كان م، الصلب ع

هو  اقدم   23 إلى 22م، الماء يشبه الربكة الصغماة  أال يزيد عمقه ع،  ابأن موض  

نفسه البئا الذي يمدنا بمّليم، م، الجالونات م، الماء كل عام ليحجاج 

 ا قد جاء ليوجود منذ قاأن طويية.أالملتماي،  أهو ريض  

  أطيب الخرباء م، أا يف رخذ ربلاد البئاءأبد  أهنا بدر الخرباء عميه،

ففي رأل األما نزل  ؛اللامل المكيف لمساعدهت، بأن يايه، مدى عمق البئا

الاجل يف الماء فارى الخرباء رن الماء قد تلدى كتفمه بمسافة بسمطة  أكان طول 

ألنا رن نتصوح يف مخميتنا رن الماء يف   بوصات 3رقدام أ 5ذلك الاجل موالي 

د ذلك بدر الاجل يتحاك يف البئا م، مكان إلى آخا ا  ث، بلالبئا ل، يك، عممق  

أذلك لكي يبحث ع، مصدح   بحمث ال يصل إلى مامية غما حرسه يف الماء

د الاجل رنه ال يستطمع رن يحدد أجود ري نفاذ الماء إلى البئا  أمع هذا فقد ركَ 

 .منفذ تأيت منه المماه إلى البئا

اى أهي استخدام مضخة كبماة ناقية ا األما البامثم،  فجاءهت، فكاة رخأممَ 

أهبذا ينخفض منسوب المماه يف   لضخ المماه خاحج البئا إلى خزانات ماء زمزم

أهنا يمك، تحديد النقطة التي ينفذ منها الماء إلى البئا  أهذا األما ل،   البئا فجأة

خ  ليدحجة التي تلو ق الض األن منسوب المماه ل، يك، عالم   ؛يك، غاية يف الصلوبة

ألن  ؛بل باللكس كان تحديد نقطة نفاذ المماه إلى البئا م، المتوقع رن يكون سهّل  
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 هذه كانت هي الطايقة الوممدة التي تلاف هبا نقطة نفاذ الماء إلى البئا.

نفس الوقت رشاح البامثون إلى اللامل الماافق له، رن يقف مكانه  أيف

ظاهاة غما عادية م، الممك، رن داخل البئا أال يتحاك  أرن يّلمظ بلناية رية 

 تحدث داخل البئا.

 ؛: الحمد هلل... لقد أجدهتاأبلد لحظة حفع اللامل يديه أهو يصاخ قائّل  

ري رن   فقد المظ رن الامال تاقص تحت قدممه  أرن المماه تاشح يف قاع البئا

  م، تحت الامال.المماه تنبع فلّل  

لظاهاة موجودة بالفلل يف أالمظ رن تيك ا  تحاك اللامل خّلل البئا

جممع رنحاء البئا  أيف أاقع األما كان تدفق الماء إلى داخل البئا خّلل القاع 

يف كل نقطة م، نقاط البئا  أهبذا يحافظ عيى منسوب الماء يف البئا  امتساأي  

ا  أبلد ذلك رخذ الخرباء يسجيون نتائجه،  ث، رخذأا عمنات م، ماء زمزم ثابت  

 ل رأحأبا.لفحصها يف ملام

فت، إخباحه، بأهنا   أقبل رن يامل الخرباء سألوا ع، اآلباح المحمطة بمكة

ا لظاهاة حشح المماه م، ا  أماأل رمد الخرباء رن يجد تربيا  كيها جافة تقايب  

ا بماء ا داخيم  ا بأن بئا زمزم قد يكون ماتبط  فوضع رمده، افرتاض    تحت الامال

ا أكل ا  فكمف يكون ذلك منطقم  اض ل، يك، منطقم  البحا األمما  ألك، هذا االفرت

 15أكذلك رن مكة تبلد ع، البحا األمما بحوالي   اآلباح المحمطة بمكة جافة

 ك،  أقد ثبت تطابق نتائج فحص الخرباء ليمماه مع نتائج ملامل رأحأبا.

أكان الفا ق بم، ماء زمزم أماء الشاب الذي يضخ يف المنازل هو نسبة 

أهذا هو   لسموم أالمغنمسموم  فيقد كانت نسبتها رعيى يف ماء زمزمرمّلح الكا
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السبب يف رهنا تنلش الحجاج المتلبم،  أاألكثا رهممة م، ذلك هو رن ماء زمزم 

يحتوي عيى فيوحيدات مضادة ليجااثم، بشكل عالي الفلالمة  أاأله، م، كل 

يشاب  أهبذا ثبت  صالح لهذا هو رن الملامل يف رأحأبا رثبتت رن الماء فلّل  

تاحيخ ماء زمزم أذكا »بطّلن االفرتاض الذي ردلى به ذلك الطبمب. انتهى 

 .( لمحمد سلمد عبد الداي،35 -32)ص:  «فضائيه

إلى شائلة ثالثة يبثها   هـ(2292 )ت اللّلمة التهانوي رشاح -3

ها ألن بئا زمزم مسقوفة ال تصل إلم ؛رن ماء زمزم يضا بالصحة :الغاب أرذناهب،

 .الشمس أال الهواء

 :- أنل، ما قال -( 25/459) «إعّلء السن،»يف كتابه  فقال 

ممث رأموا إلى رألمائه،   با أرطباءهاأري رأح  ألل، اهلل فّلسفة المغاب

  لكون البئا مسقفة ال تصل إلمها الشمس أال الهواء ؛رن ماء زمزم يضا بالصحة

فإن ماءها ال ينقطع أال ينسد  ؛كاآلباحأنسوا رهنا يف الحقمقة عم، جاحية  ألمست 

ا فإذا عم، تجاي م، قبل الحجا األسود  غيبته، مجااها  أقد نظاأا مااح  

  أماء اللم، ال يحتاج إلى الشمس أال الهواء كماء البما  أرعجزهت، ع، نزمها

  أجاح لهأري، اهلل ما رحادأا هبذا القول إال الطل، عيى المسيمم، يف مبه، 

مما قد جابته  له عظمة يف قيوهب،  أإال فكون ماء زمزم شفاء   حقما ماقيوهب، بت

عددها  أمليوم رن مداح النفع أالضا عيى التجابة  ىال يحصأرقوام  فئام  

قد جابت نفله جماعة عظممة كمثل الجماعة التي  شيءعنده، فحسب  فهل 

 جابت ماء زمزم أنفله أشفاءه؟

 .ىه. انتل، يجدأا إلى ذلك سبمّل    كّل
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 فصل

  يف هذا الباب كالم نفيس

 يدملؤرخ مكة املعاصر حممد طاهر الكر

يف  هـ( 2255 )ت محمد طاها الكادي المؤحخ اللّلمة قال

 (:523 -526/ 4) «التاحيخ القوي، لمكة أبمت اهلل الكاي،»

  ىخماح الذي، اصطفاه، اهلل تلالنبماء األن ماء زمزم قد شاب منه األإ 

ألماء الصالحون أشاب منه األ  بااحئمة األأشاب منه الليماء اللاميون أاأل

ن ر ىلإجممع المؤمنم،  أمم،   أيشاب منه يف كل أقت    سااحألو الهداية أاألر

  خّلص أمب أحغبةإأيقم، أصد ق أ بإيمانيشاب الجممع   تقوم الساعة

طل، كما هو مجاب رلذ أرأ ىصفرأ ىميرأالشاب بالدلو م، نفس بئا زمزم 

ن لونه كيون جممع مماه الدنما رما ماء زمزم رأم، عجمب   عند جممع الناس

نه يمتاز بطلمه إ  ن طلمه لذيذ سائغ ليشاحبم،إ  عنهاألك، طلمه يختيف 

كمف تؤثا فمه   أهذه صفاته فماء زمزم هذه ممزاته ؛الخاص أمنافله الخاصة

أهل هذه الجااثم، أالممكاأبات ! ؟طباءالجااثم، أالممكاأبات كما يقول األ

  !القديمة؟زمان م كانت موجودة م، األرهي م، مخيوقات زماننا هذا 

مم، كان يشاب م،  امد  رن رننا ل، نسمع قط م، قدي، اللصوح أالدهوح إ

بسبب أجود الجااثم، أالممكاأبات يف مااض الخبمثة صابته األرماء زمزم قد 

ا ن كثما  رزمان ا م، قدي، اللصوح أاألننا سملنا كثما  إبل   ماء زمزم الذي شابه

  مااضالشفاء م، األ ةمبنم، المؤمنم، باهلل أحسوله كانوا يشابون م، ماء زمزم 
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 ةزالإذهاب اله، أالغ، أإ ةأ بنمر  اللي، أالفه، ةأ بنمر  ةأ بنمة التوفمق أالتوبر

  مطيوهب، ىفنالوا بغمته، أتحصيوا عي ؛جيهغما ذلك مما شابوه أل ىلإ  الكاب

  أشابوه لمختيف المقاصد جابوههل مكة أغماه، قد ربل أيف زماننا هذا أم، 

ال إال ينكا ذلك   خباحأقصصه، موجودة يف بطون الكتب أاأل  حهب،آفنالوا م

نما يؤم، بالمحسوسات إأ  دينه أمكابا ال يؤم، بالغمب بأموحجاهل 

ذا دخيت مع إن الممكاأبات أالجااثم، را ا جازم  ننا نلتقد اعتقاد  إ .أالمشاهدات

ناء أصبها إأ رهبا يف قاحأحة  ىترا ن شخص  رأ ر  مطاح يف بئا زمزمالسمول أاأل

ثماها بقدحة اهلل الوامد أمفلولها أيذهب ت ىهنا تتّلشر :أحماها يف بئا زمزم

جسام ظاهاة رانت هذه الجااثم، أالممكاأبات يف همئة ألو ك ىمت  مداأل

أذهب ضاحها بمجاد حممها يف بئا زمزم أمّلمستها  تأثماهاميموسة النلدم 

امذحأا » :طباءيقول عنها األ دأية الشديدة الحساسمة أعندنا بلض األ  ليماء

ذا مصل إ فإهنا ؛فااشك، ىأ تقع عير بأجسامك،ن تيمسوها رعند استلمالها 

فّل ر  طباء هذاذا قاح األإف  «ا فّل فائدة م، استلمالهاك لها بطل نفلها بتات  ذل

ن الجااثم، أالممكاأبات إ :ملسو هيلع هللا ىلصأقول حسوله  ىنقول أنح، المؤمنون بقول اهلل تلال

زمنة ن بئا زمزم يف هذه األإ !؟ثما لها أال مفلولأذا أجدت يف ماء زمزم ال تإ

 .زمنة الماضمة، األا أأقاية مأمفظ   ةكثا صمانر المتأخاة

  الف السنم، كانت يف خّلء صحااأيآمنذ  ىألاللصوح األيف ن بئا زمزم إ 

اختّلف طبقاهت، يف نظافة  ىجّلف عيعااب األأكان الذي، يستقون منها م، األ

خباح فهل أحد يف األ  البئا بمواشمه، لسقمها ىلإأكانوا يحضاأن   جسامه، أثماهب،ر

  زمزم؟ شابوا م، بئا ألهن،الخبمثة  باألمااضصمبوا ره، أ مواشمرهن، رأالتواحيخ 
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ا عجب    ما م، الشبع أالشفاءبل أحد عكس هذا األ  كّل أاهلل ل، ياد ذلك قط

ن ماء زمزم ال إ :يقولون !ىكثاه، ال يؤدأن فاائض اهلل تلالرطباء ألقول األأاهلل 

ه، أه، ال فهل نسمع لقول !يصيح ليشاب لوجود الجااثم، أالممكاأبات فمه

أهو الصاد ق  ملسو هيلع هللا ىلص االحبمب محمد  م نسمع نبمنا ر  ال اسمهإيلافون م، الدي، 

 !؟الهوىصدأ ق الذي ال ينطق ع، مال

سماعمل أشاب منه خاجه جربيل إلر كمف تؤثا الممكاأبات أالجااثم، يف ماء  

  !السّلم؟ت، رأ الصّلةفضل رجممله،  ىنبماء م، بلده عيبااهم، الخيمل أاألإ

هذه الجااثم، أالممكاأبات غما الظاهاة يف ماء شاب منه نبمنا  كمف تؤثا

ث، طاح هذا الدلو أما فضل فمه يف نفس هذا   شاب م، دلو البئا !؟ملسو هيلع هللا ىلصعظ، األ

 .البئا الطاها الشايف

 ؟!ملسو هيلع هللا ىلصقيب نبمنا محمد غسل به  يف ماءكمف تؤثا هذه الجااثم، أالممكاأبات  

 .الحديثت يف كتب يف طست م، الذهب كما هو ثاب سيه جربيل غ

كمف تؤثا هذه الجااثم، أالممكاأبات يف ماء ينبع م، تحت الكلبة الملظمة 

 !ا؟ا  متْ الموم ال تتجاأز اثني عشا  ىلإالف السنم، آأالمسافة بمنهما منذ 

كمف تؤثا الجااثم، أالممكاأبات يف ماء ينبع م، تحت جبل الصفا أجبل 

  !لظام؟الالماأة بقاب الكلبة أهما م، المشاعا 

فضل مماه رثما الجااثم، أالممكاأبات يف ماء زمزم أهو أال أاهلل يستحمل ت

مااض أالليل دفع جممع األ ىلقادح عي أاهلل   طّل قاإل ىالدنما عي

 .ماء زمزمم، 

مب الذي يقول بوجود الجااثم، أالممكاأبات يف ماء بالط ىعي ىننا نخشإ 
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 .انتقام اهلل  عيمه م، ىنخش  زمزم أينفا الناس م، شابه
ما شاب ماء زمزم فهو ر  نكانا عيمه، ذلكرطباء يف غما ماء زمزم لما قاله األ ألو

 .نسانسّلح يف يد اإل ىقوريمان أاإل  يمان أيقم،إ ىلإموح الدينمة التي تحتاج م، األ

  فاخرت لنفسك ما يحيو  أيف هذا المبحث قد ظها لك الحق م، الباطل 

 .أالحمد هلل حب اللالمم،. انتهى  بآلمه الماجع أالمإأ  أاهلل الموفق ليصواب
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 الباب الثامن

  تتعلق دراسات علمية وفحوصات طبية

 وكيف يتم تعقيمه واحملافظة عليه اء زمزممب

 

 لفصل األولا

 بعض نتائج الدراسات والفحوصات ملاء زمزم
م: الباب الثامن ية تتعلق مباء زمز طب وفحوصات  ت علمية   دراسا

 (:66 -62)ص:  «الماء المباحك»قال الشمخ محمد فنخوح اللبدلي يف كتابه 

طاها  ال لون أال حائحة له  أال يوجد فمه أال  اء نقي صاف  ماء زمزم م»

لها أتحالمل كمماأية   أقد تأكد ذلك بلد دحاسة لماء زمزم  جاثومة أامدة

فو ق البنفسجمة  كما رهنا تحتوي عيى ماكبات الكيوح التي  أملالجتها باألشلة

 أم، خصائصه:  تلمل عيى إبادة الجااثم،

بل عيى اللكس فهو   ا منذ رن ظها ليوجودربد  ن هذا البئا ل، ينضب ر -2

أم، ذهب لبمت اهلل الحاام سمدهش م، كثاته أكفايته   يمدنا بالمزيد م، الماء

أالملادن  لجممع الحجاج  أهو ال يزال يحتفظ بنفس نسب مكوناته م، األمّلح

 منذ رن ظها ليوجود متى يومنا هذا.

  الحاام.مت اهلليتممز ماء زمزم بوفاته حغ، كثاة زأاح ب -4

أيّلمظ رنه يف مالة اآلباح اللادية يزداد النمو البمولوجي أالنبايت يف  -2

مما   ا لنمو الطحالبمما يجلل المماه غما صالحة ليشاب نظا    داخل البئا

يسبب مشكّلت يف الطل، أالاائحة  ألك، يف مالة بئا زمزم ل، يك، هناك ري 



 الباب الثامن: دراسات علمية وفحوصات طبية تتعلق مباء زمزم

 

89 

 

 دلمل عيى النمو البمولوجي.

ا تظها نتائج تحالمل ماء زمزم لماكز ربحاث الحج بجاملة الميك كم -2

أالتي تؤكدها نتائج تحيمل  - كما ذكا يف كتاب )أصايا طبمب( -عبد اللزيز 

هجاية كما  2255مخترب مصيحة المماه أالصاف الصحي بالمنطقة الغابمة للام 

، رن ماء بمَ أم، التحالمل الكمماأية يت  أضحها كتاب )عالج نفسك بماء زمزم(

  (1.3سه الهمدحأجمني )ر  زمزم نقي ال لون له أال حائحة  ذأ مذا ق حائح قيمّل  

عيى تاكمزات عالمة م، الصوديوم  يأيحتو  إلى مد ما اأبذلك يكون قيوي  

ألكنها تقع ضم، مقايمس منظمة   أالكالسموم أالمغنمزيوم أالملادن األخاى

 ماتفع. ماعدا الصوديوم فهو  الصحة اللالممة

 ؛أهي الزحنمخ أالاصاص أالكادمموم أالسميمنموم  اللناصا السامة األحبلة -5

  أم، الملالجة يتوجد فمه بأقل م، مستوى الضاح بكثما بالنسبة لّلستخدام البشا

أيؤكد هذا كتاب   م، الجااثم، اباألشلة فو ق البنفسجمة أجد رن ماء زمزم خالم  

يف األحض  مث يقول: إن رفضل المماه مماه اللمون)الملتمد يف األدأية المفادة( م

الغايبة  أيكون الحاحة  التي ال يغيب عيى تابتها شيء م، األموال أالكمفمات 

الطم، يأخذ منه فإن  ؛  ال ممأة فمه أال سبخة أال غما ذلكاطم، مسيكها ما  

 .اليزأجات الغايبة  رأ تكون مجاية فتكون رألى بأن ال تلف، عفونة األحضمة

أيوضح كتاب )التوازن   بالملادن المفمدة ليجس، يماء زمزم قيوي غن -6

ممث   القيوي يف الصحة أالماض( فوائد شاب الماء القيوي المتأي، -الحمضي 

أيزيل   أيلادل األس الهمدحأجمني ليجس،  يمد الجس، بقدح كبما م، الطاقة

ليسموم  يقو مزيللألكسدة أ يالفضّلت الحمضمة م، الجس،  كما رنه مضاد قو
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 .لكرتأنات لذحات األكسجم، النشطة الحاة()يمنح اإل

  الجس، يساعد عيى امتصاص اللناصا الغذائمة بكفاءة رفضل إلى داخل -1

أيساعد الجس، يف تمثمل الملادن المؤينة بسهولة ركرب  باإلضافة إلى رنه يساعد 

،  أيقيل م، عيى تنظم، الهض، أتحسمنه بصفة عامة بإعادة التوازن ليجس

أيدما خّليا الساطان  أله ملامل ركسدة أاختزال   األعضاء الحمويةتأكسد 

 ليبكتمايا. املادي   الذلك يلد أسط    سالب

م، الصوديوم  رثناء التلاض ليجو شديد الحااحة يحدث نقص يف كل   -3

م،  أمع المجهود الشديد يزيد ملدل الفقد يف كل    أالبوتاسموم يف سما الدم

صوديوم أالبوتاسموم مع زيادة كممة اللا ق  أهذا قد يفسا احتفاع الصوديوم يف ال

ماء زمزم ع، الملدل المسموح به لتلويض هذا النقص ممث الجو شديد 

  .انتهى .«الحااحة يف هذه األماك، المقدسة
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 الثاني فصلال

 مزمتعقيم مياه ز

أمجدي  لمحمد عبد اللزيز رممد «ملجزات الشفاء بماء زمزم»جاء يف كتاب 

 ما ييي: (95 - 39السمد إبااهم، )ص

لزعزعة نفوس المسيمم،  أصافه، ع، ماء  ؛رثاح المغاضون قضمة خطماة

 ألنه ميوث. ؛زمزم  أمفاد ذلك كيه رن ماء زمزم غما صالح ليشاب

بمت اهلل الحاام رن يشابوا م، ماء زمزم أنح، هنا إذ نطمئ، المسيمم، زأاح 

ا بجهود المميكة اللابمة أكيه، ثقة بأهنا خما أرنقى ماء يف األحض  أنشمد ريض  

 السلودية يف تطويا بئا زمزم  أتنقمة مائها.

رنه يت، اآلن تنقمة مماه  «زمزم»أيذكا المهندس يحمى كوشك يف موسوعته 

دام األشلة فو ق البنفسجمة  ممث زمزم بأمدث أسائل التنقمة  أذلك باستخ

يجاي التلقم، بتلايض المماه الماشحة بطبقات حقمقة لألشلة فو ق البنفسجمة 

 المولدة بواسطة اليمبات الزئبقمة.

 المائمة غما األشلة بماأح يسمح خاص زجاج داخل اليمبات هذه أضع م، بد أال

 شفافة  المماه تكون رن م، بد ال التلقم، سّلمة ألضمان نجسرتأم ر أمدة (4521)

 الممكاأبات. جممع لقتل كافمم، األشلة أقوة المماه تلاض زم، يكون رن يجب كما

 أم، ره، مممزات هذه الطايقة:

 إمكانمة تحقمق التلقم، خّلل ثوان.

 لمس هناك خطا م، اإلفااط يف الملالجة.

 لمس لها تأثما عيى الخواص الطبملمة ليماء.

 .ممائمة. انتهىال يدخل فمها رية مواد كم
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 الفصل الثالث

 جهود حكومة اململكة العربية السعودية 

 العظيمة يف خدمة احلرمني وزمزم تذكر وتشكر

لَْاس  أ كر»: ملسو هيلع هللا ىلصأقال   «  شكر ل من    شكر لَْاس  »: ملسو هيلع هللا ىلصأقد قال نبمنا 

 .«  أ كرهك ْلَاس

الذي يكتب يف هذا الباب أياى عظم، اللناية أالاعاية أالصمانة لبئا زمزم أ

ا عيمه رن يسجل كيمة شكا لحكومة المميكة اللابمة السلودية ياى لزام   ؛أمائها

الغة ل، يسبق التي رألت خدمة الحامم، أما فمهما م، المشاعا أالشلائا عناية ب

فقامت بخدمتهما خما قمام منذ قمامها عيى يد مؤسسها   ما عرب التاحيخنظلها 

ال سمما يف عهد الميك سلود   جّللة الميك عبد اللزيز ب، سلود 

ا أجزاه، خما حممه، اهلل جممل    أالميك فمصل أالميك فهد أالميك عبد اهلل

مذأه، أيكميوا ما بقي م،  اذأأنسأل اهلل رن يوفق م، جاء بلده، لمح  الجزاء

ه م، رقطاح ؤم  الخدمات أالتسهمّلت التي تتناسب مع قداسة المكان أكثاة م، يَ 

األحض. أدألة قامت عيى التوممد أالسنة أنصاة عقمدة السيف الصالح ال 

شك رنه سمكون يف مقدمة اهتماماهتا أأاجباهتا خدمة الحامم، أعماحهتما 

أخدمة قاصديهما ليحج أاللماة أالصّلة   ىا أملن  أتطهماهما مس  

فقد  ؛أاالعتكاف  أم، قام بذلك ياجو ما عند اهلل رقام اهلل له رما دينه أدنماه

 :اهلل تلالى قال  اا ليناس أمثابة أرمن  جلل اهلل بمته اللتمق أشلائاه أمشاعاه قمام  

 زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي﴿
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 ﴾يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 (:425يف تفسماه )ص:  قال اللّلمة السلدي   [91مائدة: ]ال

يقوم بالقمام  ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿ يخرب تلالى رنه جلل

بتلظممه دينُه، أدنماه،  فبذلك يت، إسّلمه،  أبه تحط رأزاحه،  أتحصل له، 

اللطايا الجزيية  أاإلمسان الكثما  أبسببه تنفق األموال  أتتقح،  -بقصده  -

 م، رجيه األهوال.

أيجتمع فمه م، كل فج عممق جممع رجناس المسيمم،  فمتلاحفون أيستلم، 

بلضه، ببلض  أيتشاأحأن عيى المصالح اللامة  أتنلقد بمنه، الاأابط يف 

 مصالحه، الدينمة أالدنموية. انتهى.

أال شك رن عدم القمام بتلظم، الحامم، أشلائا اهلل أمشاعاه فمهما أالسلي يف 

ا أملتماي، أتمسما أتكثما أصول الناس إلمهما مجاج    ىا أملن  عماحهتما مس  

أمحق الربكات   أتسيمط األعداء  م، رعظ، رسباب زأال الميك أالدنما ؛أمصيم،

 «البداية أالنهاية»يف  قال الحافظ اب، كثما  ؛أالتفا ق أاالختّلف

 .(: ما تلاضت الدأل ليدي، إال سيبوا ميكه، أذلوا بلد عزه،. انتهى4/254)

 (:241يف تفسماه )ص:  ال اللّلمة السلدي أق

أرنت إذا استقارت الدأل اإلسّلممة أجدت السبب األعظ، يف زأال ميكها 

 .ىتاك الدي، أالتفا ق الذي رطمع فمه، األعداء أجلل بأسه، بمنه،. انته
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 لتاسعالباب ا

 أحاديث وآثار ال تصح يف ماء زمزم
مزم: الباب التاسع  أحاديث وآثار ال تصح يف ماء ز

 .«اال يجتمع ماء زمزم أناح جهن، يف جوف عبد ربد  »ال يصح مديث:  -1

 .كان إذا رحاد رن يتحف الاجل رتحفه بماء زمزم ملسو هيلع هللا ىلصال يصح رن حسول اهلل  -2

أحرسه منها ث، رنه لما مج صب عيى أجهه  ال يصح ع، ملاأية  -3

 .«زمزم شفاء أهي لما شابت له»قال: 

 .ال يصح رن المماه اللذبة تافع قبل يوم القمامة غما ماء زمزم -1

 .«ماء زمزم عّلج ليبواسما»ال يصح قول عطاء:  -5

  .« ما استطاع منافق قط رن يطيع يف زمزم»ال يصح مديث:  -6

 .«ءة م، النفا قاماء زمزم با»مديث: ال يصح  -7

  .«االنظا إلى زمزم عبادة أيحط الخطايا مط  » مديث: ال يصح -8

 «.أمنها النظا إلى زمزم  خمس م، اللبادة»ال يصح مديث:  -9

 .«التضيع م، زمزم يجيو البصا أيذهب الصداع» :ال يصح رثا الضحاك -11

 .«زمزم خما ما نلي،» :ال يصح قول اب، عباس  -11

  ن رهل مكة كانوا ال يشكون حكبه،ر :ال يصح رثا اب، عباس  -12

  .ا إال صاعوه بسبب شاهب، م، زمزمأرهن، كانوا ال يصاحعون رمد  

 .زمزم عصمةال يصح رثا ربي عون رن  -13

 .«زمزم عم، يشاب منها ضمفان اهلل» مديث:ال يصح  -11

ماء زمزم رمب إلى عيماء رهل الكتاب  ال تصح القصة التي مفادها رن -15
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 .م، الذهب

م، مثى عيى حرسه م، ماء ال يصح قول بلض ميوك رهل الكتاب:  -16

 .اا ل، تصبه ذلة ربد  زمزم ثّلث  

 .بماء زمزمغسيت ألدها عبد اهلل ب، الزبما لما قتل   ءال يصح رن رسما -17

 ملسو هيلع هللا ىلص   أال يصح رن النبيلماء زمزم  ممل الحس، أالحسم،ال يصح  -18

 منكهما بماء زمزم.

ضا أإلماس يجتملان كل عام يف الحج أيشابان م، ال يصح رن الخ -19

 .زمزم شابة تكفمهما إلى اللام المقبل

 .رن حسول اهلل كان يصب ماء زمزم عيى الماضى أيسقمه، ال يصح -21

 ؛ال يصح رن م، طاف أصيى خيف المقام حكلتم، أشاب م، زمزم -21

 .غفات ذنوبه كيها بيغت ما بيغت

ا سبق أعزأه إلى مصادحه فيمااجع أم، رمب رن ياجع إلى تخايج م

 .اليؤلؤ المنظ، يف فضل ماء زمزم(األصل )الكتاب 
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 عاشرالباب ال

 ال تصح  وحكايات أخرى أمور

 خرافاتو بدع وبعضها
ر أخرى وحكايات ال : الباب العاشر  تصح أمو

 .رن ماءها يحيو لمية النصف م، شلبان أيطمب -1

ماء زمزم   ه أاألمان م، ضاحه: )يا ماءرن َمْ، قال عيى ماء  يايد ُشْابَ  -2

بل هو م،   فهذا ال رصل له ؛يقايك السّلم(؛ رمَِ، م، ضاحه بإذن اهلل تلالى

 أالخاافات.البدع 

أيلتقد الجهية رن لمائها   التي بالمدينة  البئا التي يقال لها: بئا زمزم -3

 .م، الفضل مثل ماء زمزم

 بأن ُتبَل بماء زمزم. زمزمة اليحى أالنقود أالثماب -1

 .الشاب م، زمزم أالتنفس مع النظا إلى الكلبة -5

 .الدعاء لم، يتوضأ ليصّلة بلد الفااغ م، أضوئه بقوله: م، زمزم -6

 .غسل األكفان بماء زمزم بنمة طيب الربكة -7

 .م، قار الفاتحة عند عطاسه رم، م، قيع رضااسه -8

 .رن النبمذ الذي كان يخيط بماء زمزم أيسقى منه الحجاج مسكا -9
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 ادي عشرالباب احل

 حكم نقل ماء زمزم
شر مزم: الباب احلادي ع  حكم نقل ماء ز

كان  ملسو هيلع هللا ىلصرن حسول اهلل »تحمل ماء زمزم أتخرب رهنا كانت  ع، عائشة 

 .(1)«يحميه

 (:225/ 5) «السن، الكربى»يف  هـ( 253 )ت قال اإلمام البمهقي

 .باب الاخصة يف الخاأج بماء زمزم

منه  قال  ملسو هيلع هللا ىلص: بيغنا رن سهمل ب، عماأ رهدى لينبي قال الشافلي 

 .الشافلي: أالماء لمس بشيء يزأل فّل يلود. انتهى

 «المجموع شاح المهذب»يف  هـ( 616 )ت مام النوأيأقال اإل

(1 /251:) 

اتفقت نصوص الشافلي أاألصحاب عيى جواز نقل ماء زمزم إلى جممع  

 .أاستحباب رخذه ليتربك. انتهى  البّلد

شفاء الغاام بأخباح البيد »يف  هـ( 324 أقال اللّلمة الفاسي )ت

 (:224/ 2) «الحاام

عند المالكمة  ا ق المذاهب األحبلة  بل هو مستحب  رما نقيه فإنه يجوز باتف

م يف عدم جواز نقيها  اَ أالشافلمة  أالفا ق عند الشافلمة بمنه أبم، مجاحة الحَ 

رشاح إلى هذه  ؛رن الماء لمس بشيء يزأل فّل يلود :أجواز نقل ماء زمزم
                                                                                       

 حمن رش له  . (1)

 .«اليؤلؤ المنظ،»أفمه بحث ُمَطَول يااجع يف   ( أغماه2/436رخاجه الرتمذي يف سننه )
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 .فمما مكاه عنه البمهقي. انتهى  التفاقة: الشافلي

ماقاة المفاتمح شاح »يف   هـ(2522 )ت أقال المّل عيي القاحي

 (:2365/ 5) «مشكاة المصابمح

استهداه أهو  - ملسو هيلع هللا ىلص -ألنه  ؛اأرما نقل ماء زمزم ليتربك به فمندأب اتفاق  

بالمدينة م، سهمل ب، عماأ عام الحديبمة  فبلث إلمه بمزادتم،. حأاه البمهقي. 

األداأي أالقاب  أكان  مميه يف -عيمه الصّلة أالسّلم  -رنه »قال: أيف حأاية: 

ع، عائشة: رهنا كانت تنقيه أتخرب »  أصح «يصب عيى المايض أيستشفمه، به

 .انتهى«. كان ينقيه -عيمه الصّلة أالسّلم  -رنه 

إحشاد السالك إلى رفلال »هـ( يف 2291 أقال اب، فامون المالكي )ت

 (:156/ 4) «المناسك

رنه  بل استحب وا ذلك  أجاء  ا البّلدرجملوا عيى إِبامة نقل ماء زمزم إِلى سائ 

 .فبلث إِلمه بااأية م، ماء زمزم. انتهى  استهدى سهمل ب، عماأ م، ماء زمزم - ملسو هيلع هللا ىلص -
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 فصل

 هل يفقد ماء زمزم خواصه 

 ؟ا منها إذا خرج من مكةأو شيًئ

أرنه استهداه م، سهمل ب، عماأ قبل   كان يحميه م، مكة ملسو هيلع هللا ىلصسبق رن النبي 

  أس، ملسو هيلع هللا ىلصألو كان هذا الماء المباحك يفقد خواصه لما نقيه النبي   فتح مكة

زال  أال  تنقيه  أكان السيف ينقيونه قد كانت عائشة أألمته نقيه   ذلكب

ألما   الخما أالربكة لما فمه م، ؛الليماء أالصالحون ينقيونه إلى يومنا هذا

 ياجى بشابه م، المنافع اللظممة.

 (:569)ص:  «المقاصد الحسنة»يف  هـ( 954 قال الحافظ السخاأي )ت

يذكا عيى بلض األلسنة رن فضميته ما دام يف محيه فإذا نقل يتغما  أهو 

 ف  او َلص  تتار  ْ    » :إلى سهمل ب، عماأ ملسو هيلع هللا ىلصفقد كتب  ؛ال رصل لهشيء 

  أفمه رنه بلث له «رماء زمَ  ل ف  تمم ن حتى ت عث اْ َ نهايف  أَل  ،تف جن

بالمدينة قبل رن يفتح مكة  أهو مديث مس، لشواهده   ممنئذ  بمزادتم، أكان 

أرنه كان يحميه يف   كان يفليه ملسو هيلع هللا ىلصتحمل أتخرب رنه  أكذا كانت عائشة 

زل منه عيى الماضى أيسقمه،  أكان اب، عباس إذا نأالقاب فمصب  ياألداأ

 ملسو هيلع هللا ىلصبه ضمف رتحفه بماء زمزم  أسئل عطاء ع، مميه فقال: قد مميه النبي 

 .  أتكيمت عيى هذا يف األمالي. انتهىأالحس، أالحسم، 

اإلعّلم الميتزم بفضمية »يف  هـ( 2219ت أقال اللّلمة األزهاي )

 (:22)ص «زمزم
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ا لملاأف سواء كان يف موضله ا  أرفضيها طب ا  فماء زمزم رفضل المماه شاع 

 .ألن فضيه للمنه ال ألجل البقلة التي هو فمها. انتهى ؛رأ منقوال  إلى موضع آخا

 «الصغما التنويا شاح الجامع»يف  هـ( 2234 )ت أقال اإلمام الصنلاين

(3 /552:) 

يستجميه  أكان  )كان يحمل ماء زمزم( م، مكة إلى المدينة أيهديه ألصحابه

إنه إذا خاج ماء زمزم م، مكة بدلته  :ا يقالأم  ا به بشافهم، رهل مكة تربك  

 .غما صحمح. انتهى ؛المّلئكة بغماه

(: 222 /2) «تحفة المحتاج»يف  هـ( 912 )ت أقال اب، مجا الهمتمي

 انتهى. «ا له ألغماهأتربك   أرن ينقيه إلى أطنه استشفاء  »

 :أقال الشمخ عيي الشرباميسي الشافلي 

 انتهى  «هو شامل لم، شابه يف غما محيه (ماء زمَ  ْما  رب ْع)قوله: »

 .(55)ص ليلبدلي «الماء المباحك»

الصغما  يف ماشمته عيى الشاح  هـ(2422 )ت أقال الصاأي المالكي

(4 /22): 

مَتِِه. انتهى ا لَِمْ، َيْزُعُ، َزَأاَل َخاص  َمتُُه بَاقِمَة  ِخَّلف   .َقْوُلُه: ]َأُنِدَب نَْقُيُه[: َرْي َأَخاص 

 (:235/ 4يف ماشمتي قيموبي أعمماة )أ

خاافات  بل هو مندأب. أما قمل بأنه يبدل فم،  أكذا ال بأس بنقل ماء زمزم

 .اللوام. انتهى

 (:232/ 4) «ماشمة الجمل عيى شاح المنهج»أيف 

 .فم، خاافات اللوام. انتهى ؛إنه يبدل :أما قمل
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الدحب الب، فتاأى نوح عيى  :كما يف أسئل سمامة اإلمام اب، باز 

 :(499 -493/ 21باز بلناية الشويلا )

س: السائية: ح. م، القصم،  تقول: هل صحمح بأن نقل ماء زمزم م، مكانه 

 الماء  أتنقص قممته؟ اهذ إلى مكان آخا يذهب بذلك رثا

ج: لمس بصحمح  ماء زمزم عيى باكته  أعيى ما فمه م، الخما  ألو نقل إلى 

و ماء زمزم  ماء مباحك  سواء شاب يف مكة  رأ نقل الشام أالمم، رأ رمايكا  ه

إلى رمايكا  رأ إلى نجد رأ إلى الشام  رأ إلى ري مكان  فضيه أما فمه م، نفع 

 .موجود أإن ُنِقَل. انتهى

 (:444/ 42) «مجموع فتاأاه»كما يف  أسئل اللّلمة اب، عثممم، 

 األننا نلي، جممل   ؛عندما يسافا اإلنسان إلى رهيه م، مكة فمحمل مله زمزم

رن يف هذا الماء الشفاء أالحمد هلل  فبلض الناس يقولون: لو خاج ماء زمزم م، 

 فهل هذا صحمح؟  امكة فّل يفمد شمئ  

: ظاها األدلة رن ماء زمزم مفمد  سواء كان يف مكة رأ يف فأجاب 

ماء زمَ  ْما  رب »يف قوله:  - ملسو هيلع هللا ىلص -للموم الحديث الواحد ع، النبي  ؛غماها

فهو يشمل ما إذا شاب يف مكة  رأ شاب خاحج مكة  أكان بلض السيف  ؛«عْ

 .يتزأدأن بماء زمزم يحميونه إلى بّلده،. انتهى

  برتقم، 4/ 6كما يف فتاأى نوح عيى الدحب ليلثممم، ) أسئل 

 :(االشامية آلم  

 فضمية الشمخ: هل يشرتط رن يكون الشاب يف مكة يا شمخ؟

ذا كان بلض السيف يأما َمْ، يأيت به إلمه يف أله  : ال يشرتطفأجاب 
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أل، يقمده   (ماء زمَ  ْما  رب ْع) :ظاها الحديث اأهو ريض    بيده فمشاب منه

 .بكونه يف مكة. انتهى ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 «الكنز الثمم، يف سؤاالت اب، سنمد الب، عثممم،»كما يف  أسئل 

 (:215)ص: 

 مكة فإنه ال يؤثا؟ ُنقل لي رنك تقول يف ماء زمزم: إذا رخاج م، 

 .لمس بصحمح  أقد كانت عائشة تنقيه. انتهى لُْ لب:

 .فماى رن خصائص زمزم إنما تكون بمكة أرما اللّلمة األلباين 

 2اإلصداح  -ليشمخ األلباين « سيسية الهدى أالنوح»ئل كما يف تفايغ فقد ُس 

(322 /22): 

مكة رم يف ري بداخل  هل الدعاء المستجاب عند شاب ماء زمزم خاص  »

 .«مكان؟

فهل هذا مختص بداخل   شاب ماء زمزم دالدعاء مستجاب عنلْمائ : 

 رم يف ري مكان؟مكة 

 .األأل هو الذي رحاه. انتهىلْش خ: 

أالمتأمل يف األماديث الواحدة يف فضائل ماء زمزم أخصائصه أكّلم رهل 

المباحك ال يفقد رن هذا الماء  :يجد باد المقم، عيى قيبه ؛اللي، يف هذا الباب

  ة أال باهانجَ ألمس لدى م، يقول بخّلف هذا ُم   خصائصه إذا خاج م، مكة

 أاهلل الموفق.
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 عشر نيالباب الثا

 أحكام فقهية ومسائل شرعية تتعلق مباء زمزم

 

 الفصل األول

 املسائل واألحكام املتعلقة بشرب ماء زمزم

 .آداب الشرب من ماء زمزم وما يستحب قوله عند شربهاألوىل: 
شرالباب الثان م: ي ع عية تتعلق مباء زمز  أحكام فقهية ومسائل شر

 استقبال القبية. -1

 التسممة عند الشاب. -2

 الشاب ثّلث ماات أالتنفس بم، كل شابة أشابة. -3

 م، ماء زمزم عند الشاب. (1)التضيع -1

 رن يحمد اهلل بلد الفااغ م، الشاب. -5

 ا  أشفاء  ا أاسل  ا  أحزق  ا نافل  رن يقول عند الشاب: اليه، إين رسألك عيم   -6

 .  رأ يدعو بما شاء م، خماي الدنما أاآلخاةم، كل داء

 قال: ع، اب، ربي ميمكة  ع، اب، عباس 

 فقال: هل تدحي كمف تشاب م، ماء زمزم؟    يشاب م، ماء زمزمإنه حرى حجّل   

 قال: أكمف رشاب م، ماء زمزم يا ربا عباس؟ 

                                                                                       

 (:446/ 3) «سان اللابل»يف  قال اب، منظوح  (1)

 انتفخت رضّلعه م، كثاة الشاب... أيف مديث زمزم: :ري  يقال: شاب فّلن متى تضيع

 .الشاب متى تمدد جنبه أرضّلعه. انتهى ري: ركثا م،  فأخذ بلااقمها فشاب متى تضيع
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 فقال:

ا منها  ث، استقبل القبية أقل: زمزم فانزع دلو  إذا رحدت رن تشاب م، ماء  

ا ا  أحزق  ا نافل  ا متى تضيع  أقل: اليه، إين رسألك عيم  س، اهلل  أتنفس ثّلث  اب

 .(1)«م، كل داء ا  أشفاء  أاسل  

يف كل األوقات واألحوال للحجاج  مالشرب من ماء زمز يستحب :ثانيةال

 وأمت.منها يف مكة أكمل ، والشرب واملعتمرين وغريهم يف مكة وغريها

 .القولمة أالفليمة أالتقاياية ة:فقد اجتملت يف ذلك السنة بأنواعها الثّلث

  ، فضائيهيف الشاب م، ماء زمزم أبمَ  ملسو هيلع هللا ىلصحغب النبي  مة: فقدفأما السنة القول

 اب له  أرنه طلام طل، أشفاء سق،.ا ُش أرنه خما ماء عيى أجه األحض  أرنه لمَ 

يف  كما يف مديث جابا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  شاب منهفقد  :رما السنة الفليمةأ

 أاستهداه م، سهمل ب، عماأ قبل فتح مكة.  ة الوداعمج يف «مسي،صحمح »

أرقاه   سقاية زمزم للمه اللباس ملسو هيلع هللا ىلص جلل النبي فقد :رما السنة التقايايةأ

أردلة هذا كثماة يف الكتاب  أرقا الناس عيى الشاب منها   عيى سقي الناس

 أالحمد هلل.

  .عقب الطوافواالستكثار منه ويتأكد : يستحب الشرب من ماء زمزم لثةالثا

 (:22/ 42) «الموسوعة الفقهمة الكويتمة»جاء يف 

ألن  ؛اتفق الفقهاء عيى رنه يستحب ليحاج أالملتما رن يشاب م، ماء زمزم

 .انتهى شاب م، ماء زمزم. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
                                                                                       

 ا َاد  حمن. (1)

 «.اليؤلؤ المنظ،»أفمه بحث ُمَطَول يااجع يف   ( أغماه25/ 4رخاجه الفاكهي يف رخباح مكة )
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 «جموع الفتاأىم»كما يف   هـ(143 )ت قال شمخ اإلسّلم اب، تمممة

(46 /222:) 

أيستحب رن يشاب م، ماء زمزم أيتضيع منه أيدعو عند شابه بما شاء م، 

 .األدعمة الشاعمة. انتهى

 «التاج أاإلكيمل لمختصا خيمل»يف  هـ( 391 )ت أقال اب، الموا ق

(2 /262:) 

قال اب، مبمب: يستحب اإلكثاح م، شاب ماء زمزم أالوضوء به ما رقام 

 .بمكة. انتهى

ومستحباته  رب من زمزم عقب طواف اإلفاضة من سنن احلج: الشرابعةال

 باتفاق العلماء.

فقال فمه: ث،   ملسو هيلع هللا ىلصيف سماقه لحديث مجة النبي  ع، جابا ب، عبد اهلل 

مت  فصيى بمكة الظها  فأتى بني عبد فأفاض إلى الب ملسو هيلع هللا ىلصحكب حسول اهلل 

لنَع ل رَ  ع   لْمكل ، فل   أو   ل كك »المطيب يسقون عيى زمزم  فقال: 

 .ا فشاب منه. رخاجه مسي،فناألوه دلو    «لَْاس على  قا تكك ََْعت معكك

  فدعا بسجل م، ماء زمزم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: رفاض حسول اهلل  ع، عيي أ

ل  ا رَ  ع   لْمكل ، فل   أو ت ل  ل عل ها لنَع »فشاب منه أتوضأ  ث، قال: 

 أهو مديث مس،.   أغماه  رخاجه عبد اهلل ب، رممد يف زأائد المسند .«ََْعت

جاء إلى السقاية فاستسقى  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص: رن حسول اهلل أع، اب، عباس 

بشااب م، عندها  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصحسول اهلل  اللباس: يا فضل  اذهب إلى رمك فأِت 

  فشاب «ل قَ »يا حسول اهلل  إهن، يجليون ريديه، فمه  قال:   قال: «ل قَ »
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لعمل ل فإنكك على عم  »منه  ث، رتى زمزم أه، يسقون أيلميون فمها  فقال: 

يلني:   «ْ   أو ت ل  ل ََْْت، حتى أضت لْج   على هذ »ث، قال:   «صاْن

 .عاتقه  أرشاح إلى عاتقه. رخاجه البخاحي

ا مع اب، عباس عند الكلبة  زين  قال: كنت جالس  أع، بكا ب، عبد اهلل الم

فأتاه رعاابي فقال: ما لي رحى بني عمك، يسقون اللسل أاليب، أرنت، تسقون 

النبمذ؟ رم، ماجة بك، رم م، بخل؟ فقال اب، عباس: الحمد هلل  ما بنا م، ماجة 

 عيى حاميته أخيفه رسامة  فاستسقى فأتمناه بإناء م، ملسو هيلع هللا ىلصأال بخل  قدم النبي 

فّل   «أحمَتك َلأاملتك، تذل فاصَع ل»نبمذ فشاب  أسقى فضيه رسامة  أقال: 

 .. رخاجه مسي،ملسو هيلع هللا ىلصنايد تغمما ما رما به حسول اهلل 

م، زمزم فشاب أهو قائ،.  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سقمت حسول اهلل  أع، اب، عباس 

 رخاجه البخاحي أمسي،.

 (:226/ 2يف شامه لصحمح البخاحي ) قال اب، بطال 

 .فمه رن شاب ماء زمزم م، سن، الحج لفضيه أباكته. انتهىقال المهيب: 

 (:262/ 22) «التوضمح لشاح الجامع الصحمح»يف  أقال اب، الميق، 

 .أمقصود البخاحي: رن شاب ماء زمزم م، سن، الحج  لفضيه. انتهى

 (:255/ 5) «نمل األأطاح»يف   هـ(2455 )ت أقال اإلمام الشوكاين

أما قمل م، رن الشاب جبيي   اب م، ماء زمزمأيف الحديث استحباب الش

مدفوع بأن القصد إلى ذلك  ؛إذ ال تأسي يف الجبيي  فّل يدل عيى االستحباب

  المحل أاألما بالنزع أإعطاء رسامة الفضية لمشاهبا م، غما رن يستدعي الماء

 .مما يدل عيى رن الشاب ليفضمية ال ليحاجة. انتهى ؛«صحمح مسي،»كما يف 
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 (:452/ 1) «المحيى»مام اب، مزم يف أقال اإل

أرن يشاب م،   بمده منها ين يستقرأيستحب اإلكثاح م، شاب ماء زمزم أ

 نبمذ السقاية.

 ث، قال:  ث، ذكا مديث جابا أاب، عباس أكّلم طاأس

 .انتهى. [42]األمزاب:  ﴾حك جك مق حق مف خف حف جف﴿قال اهلل تلالى:  

أاإليضاح لكثما م، مسائل التحقمق »يف   سمامة الشمخ اب، باز أقال

 (:12)ص:  «أالسنة الحج أاللماة أالزياحة عيى ضوء الكتاب

أيستحب ليحاج الشاب م، ماء زمزم أالتضيع منه  أالدعاء بما تمسا م، 

صحمح »يف  ملسو هيلع هللا ىلصكما حأي ع، النبي   الدعاء النافع  أماء زمزم لما شاب له

 :زاد ربو داأد  «طعا  طعك انع»قال يف ماء زمزم:  ملسو هيلع هللا ىلصرن النبي  :ع، ربي ذح «مسي،

 .انتهى«. َل  اء  قك»

 (:223/ 26كما يف مجموع فتاأاه ) أقال 

يستحب ليحاج أالملتما أغماهما رن يشاب م، ماء زمزم إذا تمسا له 

 .ذلك. انتهى

 .: يستحب للحاج الوضوء من ماء زمزم بعد اإلفاضةامسةاخل

 قال: ع، عيي ب، ربي طالب 

  فدعا بسجل م، ماء زمزم  فشاب منه أتوضأ  ث، ملسو هيلع هللا ىلصث، رفاض حسول اهلل »

 .(1)«لنَع ل  ا رَ  ع   لْمكل ، فل   أو ت ل  ل عل ها ََْعتقال: 

زاد الملاد يف هدي خما »يف  هـ( 152 )ت قال اللّلمة اب، القم،
                                                                                       

َاد  حمن  (1)  (.4/55مكة ) أالفاكهي يف رخباح  (9/ 4) عبد اهلل ب، رممد يف زأائد المسندرخاجه   إن شاء اهللا 
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 (:532/ 2) «اللباد

أمنها: جواز الوضوء بالماء المباحك  أرن باكته ال توجب كااهة الوضوء 

منه  أعيى هذا فّل يكاه الوضوء م، ماء زمزم  أال م، الماء الذي يجاي عيى 

 .ظها الكلبة. أاهلل رعي،. انتهى

سيما  ال بعد الشرب : يستحب أن يصب الشارب من زمزم على رأسهدسةاسال

 .بعد طواف اإلفاضةوآكده  ،الطوافبعد 

حمل ثّلثة رطواف م، الحجا إلى  ملسو هيلع هللا ىلصع، جابا ب، عبد اهلل  رن النبي 

ب منها  الحجا  أصيى حكلتم،  ث، عاد إلى الحجا  ث، ذهب إلى زمزم فشا

أر أ رما »أصب عيى حرسه  ث، حجع فاستي، الاك،  ث، حجع إلى الصفا  فقال: 

  .(1)«رع  ر أ ل 
قال الماأحدي: أيس، رن ينضح منه عيى حرسه أأجهه أصدحه  أرن يتزأد 

مغني المحتاج إلى ملافة ملاين »م، مائها  أيستصحب منه ما رمكنه. انتهى 
                                                                                       

 ن.( ح  ث صج 1)

ع،   م، طايق سيممان ب، بّلل  (42/299أرممد يف مسنده )  (25/24رخاجه ربو عوانة يف مستخاجه )

 كما يف التقايب.  ثقة  به. أسيممان ب، بّلل هو التممي ؛ع، جابا ب، عبد اهلل  ع، ربمه  جلفا

. أمات، ب، به ؛ع، ربمه  ع، جلفا ب، محمد  أقد رخاجه مسي، يف صحمحه م، طايق مات، ب، إسماعمل

قال الحافظ يف التقايب: صدأ ق يه، صحمح الكتاب. فزيادة سيممان زيادة ثقة   إسماعمل هو المدين

 صحمحة أهلل الحمد.

ماشمة اب، »(  أصححه الزحكشي كما يف 411/ 9) «عمدة القاحي»أقد جود إسناده الحافظ اللمني يف 

 .ة األلباين   أصححه اللّلم(462ص ) «مجا الهمتمي عيى مناسك النوأي
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 .(432/ 4) «رلفاظ المنهاج

 «تبصما الناسك بأمكام المناسك»يف  اللّلمة عبد المحس، اللباد  قال

 (:52)ص: 

عيمه  -يستحب الشاب م، ماء زمزم  أهو الماء الذي رجااه اهلل إلسماعمل 

أرمه هاجا  أاستما نبله بمشمئة اهلل أفضيه أإمسانه   - الصّلة أالسّلم

أصَب عيى حرسه (  أقد شاب النبي منه 2262) «صحمح البخاحي»أالقصة يف 

 «مسند اإلمام رممد»يف مجة الوداع بلد طوافه أصّلته خيف المقام كما يف 

( بإسناد صحمح عيى شاط مسي،  أشاب منه بلد طواف اإلفاضة 25422)

 (.4955) «صحمح مسي،»كما جاء يف آخا مديث جابا الطويل يف 

 .م للحاج وغريهن ماء زمزالتضلع م يستحب :سابعةال

التضيع م، شاهبا عّلمة فاحقة بم، المؤمنم،  ملسو هيلع هللا ىلصفقد جلل النبي 

 .كما سبق م، مديث اب، عباس   أالمنافقم،
النهاية يف »يف   هـ(656 )ت أرما ملنى التضيع: فقد قال اب، األثما

 (:91/ 2) «غايب الحديث أاألثا

 .م، الشاب متى تمَدد جنبه أرضّلعه. انتهى ري: ركثا

 (:246/ 42) «تاج اللاأس»يف  هـ( 2455 )ت أقال الزبمدي

ْاِب َعه فاْنَتفَخْت مِ اُء رْضَّل َمَتى َبَيَغ المَ  اَتَضَيع: اْمَتأَلَ ِحي     َأمِنْه ، َكْثَاِة الش 

: رنَ يُث ابِ، عبَ مدِ   .نتهىه َكاَن َيَتَضَيُع م، َزْمَزم. ااس 

 .الشرب من زمزم عند وداع البيت يستحب :ثامنةال

رن يأتوا زمزم فمشابوا  البمتكانوا يستحبون إذا أدعوا »ع، مجاهد قال: 
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 . (1)«منها

نوأي يف مام الاإل :أقد ذكا استحباب الشاب م، ماء زمزم عند توديع البمت

(  أالحطاب يف 2/251) «المغني»(  أاب، قدامة يف 222)ص «اإليضاح»

 «تبمم، الحقائق»أالزييلي يف   (2/224) «مواهب الجيمل شاح مختصا خيمل»

 أغماه،.  (4/26)

ه أعماته أصّلته أسائا عميه  ألمسأل ه عند أداعه قبول مج  ألمسأل الشاحب حبَ 

أرال يجلل تيك الحجة رأ اللماة آخا   اا أتكااح  ماة مااح  اهلل رن يمسا له رداء الحج أالل

  أرن يازقه اهلل اللي، النافع أاللمل الصالح أمس، الخاتمة.  اللهد ببمته اللتمق

 .: حكم إفطار الصائم مباء زمزمتاسعةال

رن يفطا  - ألن ماء زمزم موجود فمها -كة يستحب بلض الليماء لم، كان بم

يدل عيى رنه  ملسو هيلع هللا ىلصأالواحد ع، النبي   أإن جمع بمنه أبم، التما فحس،  بماء زمزم

ال   مث عيى الفطا بماء زمزمرنه  ملسو هيلع هللا ىلصأال رعي، عنه   كان يفطا عيى جنس التما

ما فالت ؛فم، اجتمع له التما أماء زمزم بدر بالتما أثنى بزمزم ؛رهل مكة أال غماها

ا أمنافع ليفطا عيى التما أيذكا الليماء ِمَكم    ملسو هيلع هللا ىلصأعيمه رفطا النبي   مباحك

أإنما الكّلم   لحّلأته أكثاة منافله  ألو رفطا الشخص بماء زمزم فاألما أاسع

 أاهلل المستلان.  عيى األفضل

 : هل يقرأ على ماء زمزم بنية الرقية؟عاشرةال

 (:35/ 2) «مداحج السالكم،»يف  قال اللّلمة اب، القم، 
                                                                                       

 صج ن. (1)

 (.215/ 3رخاجه اب، ربي شمبة يف مصنفه )
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ا عجمبة  أال سمما مدة المقام أقد جابت رنا م، ذلك يف نفسي أيف غماي رموح  

فإنه كان يلاض لي آالم مزعجة  بحمث تكاد تقطع الحاكة مني  أذلك يف  ؛بمكة

ءة الفاتحة  أرمسح هبا عيى محل األل، فكأنه فأبادح إلى قاا ؛رثناء الطواف أغماه

ا م، ماء زمزم فأقار عيمه ا عديدة  أكنت آخذ قدم  مصاة تسقط  جابت ذلك مااح  

ا  فأشابه فأجد به م، النفع أالقوة ما ل، رعهد مثيه يف الدأاء  أاألما الفاتحة مااح  

 .ان. انتهىرعظ، م، ذلك  ألك، بحسب قوة اإليمان  أصحة المقم،  أاهلل المستل

 (:225/ 2) 2 -أقالت اليجنة الدائمة كما يف فتاأاها 

رنه كان يقار يف ماء زمزم ألمد م، رصحابه لمشابه  ملسو هيلع هللا ىلصأل، يثبت ع، النبي 

مع عظ، باكته أعيو   ا للاض رأ حجاء الشفاء م، ماضسح به؛ تحقمق  مرأ يت

زم قبل أمع كثاة تادده عيى زم  دحجته أعمم، نفله أماصه عيى الخما ألمته

ا رنه أل، يثبت ريض    أيف اعتماحه ماات أمجه ليبمت الحاام بلد الهجاة  الهجاة

ة  فيو كان رحشد رصحابه إلى القااءة عيمه مع أجوب البّلغ عيمه أالبمان لألمَ 

فإنه ال خما إال دله، عيمه أال شا إال مذحه،  ؛ه ألمتهنَ ا لفليه أبمَ ذلك مشاأع  

لّلستشفاء به كغماه م، المماه  بل م، باب فمه اءة منه. لك، ال مانع م، القا

 رألى؛ لما فمه م، الربكة أالشفاء؛ لألماديث المذكوحة.

 أباهلل التوفمق. أصيى اهلل عيى نبمنا محمد  أآله أصحبه أسي،.

 .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة  عضو

 إبراهيم بن حممد آل الشيخ اق عفيفيعبد الرز عبد اهلل بن غديان

 .لنتهى
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كما يف فتاأى نوح عيى الدحب بلناية  أسئل سمامة الشمخ اب، باز 

 (:493 -491/ 21الشويلا )

أحد رن ماء زمزم لَِما ُشِاَب له  فهل ييزم رن ُيْقَاَر فمه شيء م، القاآن أيشابه  

 المايض  رأ نكتفي بشابه بدأن قااءة؟

اب له م، غما ماجة إلى القااءة  مزم شفاء لما ُش : ماء زفأجاب 

 «.انها م ايفتُ، انها طعا  طعك، َل  اء  قك: »ملسو هيلع هللا ىلصيقول 

كل ذلك م، رسباب الشفاء أاللافمة   ؛أاالغتسال منها  فالشاب منها

رب ْع»رنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأياأى عنه  ا  ألك، «ماء زمَ  ْما  و   لك، يف سنده ضلف 

لما  ملسو هيلع هللا ىلصأالنبي «. ، انها طعا  طعك، َل  اء  قكانها م ايفتُ» :ملسو هيلع هللا ىلصالثابت رنه قال 

 .أشاب عيمه الصّلة أالسّلم. انتهى  فاغ م، طوافه يوم اللمد يوم النحا رتاها

 :أسئل اللّلمة اب، عثممم، 

هل يجوز حش الطفل يف دباه م، ماء زمزم لوجود ماض فمه أهذا الماء 

 .امقاأء فمه  يف الحمام؟ أجزاك، اهلل خما  

 لُْ لب:

أيمسح به موضع األل، يف ري موضع   ار عيى ماء زمزم أغما ماء زمزميق 

القبل أالدبا م، رثا البول رأ الغائط  ث، يمسح هبذا  م، الجس،  لك، ينظف رأال  

 .ا(  برتقم، الشامية آلم  42/ 69) (اليقاء الشهاي)   الماء. انتهى

 بغريهإذا خلط  ائلهعشرة: هل تبقى خصائص ماء زمزم وفض اديةاحل

 ؟من املياه بعد خروجه من بئر زمزم

 م، قبل رمد طيبته: سئل اللّلمة اب، عثممم، 

 ماء زمزم؟باحك اهلل فمك،  هل ماء زمزم إذا ُخيط بماء آخا هل يكون له مك،  
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 ريهما ركثا؟ لُْ لب:

يأتون الحجاج لمدة سنة رأ سنتم، يخيطون كل أقت أيغسيون به لْمائ : 

 رأالده،؟

عيى صحمح  التليمق  إذا غيب ماء زمزم ال بأس  أإال فّل. انتهىلُْ لب: 

 . (2 /251) اب، عثممم،ليلّلمة البخاحي ]كتاب الحج[ 

 م، قبل رمد طيبته: أسئل 

إلمك  كثما م، الحجاج يأخذأن ماء زمزم مله، إلى بّلده،  رمس، اهلل 

ا أيوزعون عيى الناس؟ أهناك يزيدأن عيمه ماء    كثما 

فأجاب: هذا غش  رما نقيه إلى بّلد رخاى ال بأس  أالخصائص التي فمه 

تبقى  رما خيطه بماء كثما رخشى رن يخيط اليرت بلشاة رحتال  رأ ال؟ تزأل 

 (.554/ 4الشاح الصويت لزاد المستقنع )   فائدته  يضمحل. انتهى

 (:533 /3) «المجتبى شاح يف اللقبى ذخماة» يف  آدم محمد اللّلمة أقال

إذ باكته  ؛خيط الماء المباحك كماء زمزم بماء آخا ال يخاجه ع، خاصمته

إلى بيده، م، زيادة الماء  تلود عيمه  فما يفليه بلض الحجاج عند حجوعه،

 ؛م، زمزم لمتكاثا فممكنه، المواساة به ألقاحهب، أرصحاهب،عيى ما يحميونه 

 .انتهى أاهلل رعي،.  شيء مستحس،

 َلهَا   لال مشارع:

إذا ت، إضافة ماء زمزم إلى ماء آخا  فهل يأخذ هذا الماء نفس صفات ماء 

هل تتغما تاكمبته أتصبح مثل تاكمبة ماء زمزم  أهل يكتسب نفس  :زمزم  يلني

 كته؟ فضل ماء زمزم أبا
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 لُْ لب:

 الحمد هلل أالصّلة أالسّلم عيى حسول اهلل أعيى آله أصحبه  رما بلد:

فإن الجممع ال يكتسب فضل ماء زمزم  ؛فماء زمزم إذا خيط بغماه م، المماه

أباكته  بل الربكة أالفضل هنا تكون بقدح ماء زمزم فقط الختصاصه هبذه 

اه التي ل، تختيط بماء زمزم ألو الربكة  أال يستوي هذا الماء مع غماه م، المم

 اإن الشيء ال يكون مستهيك   :عيى قول م، قال بناء    كان كممة ماء زمزم قيمية

ليكاساين: ألو ميف عيى ماء م، ماء  «بدائع الصنائع»ففي  ؛بخيطه عيى جنسه

  امتى صاح مغيوب   ام، غماه كثما   ء  فصب عيمه ما  ايشاب منه شمئ  زمزم ال 

 بجنسه. انتهى. الما ذكانا م، رصيه رن الشيء ال يصما مستهيك   ؛يحنث  فشابه

 .ا(  برتقم، الشامية آلم  49/ 22فتاأى الشبكة اإلسّلممة )

وحنو  عشرة: ما حكم طبخ الطعام وعمل العصري والقهوة والشاي نيةالثا

 مباء زمزم؟ ذلك

هذه المسألة لها احتباط بما قبيها  أاألصل يف األشماء اإلبامة أالحل  

أقد كان اللباس ب، عبد المطيب أذحيته يخيطون   ألمس هناك ما يمنع م، ذلك

أقد رقاه،   ا ينبذأنه فمه أيسقون الحجاجماء زمزم بالنبمذ رأ يضلون فمه زبمب  

 أشاب م، نبمذه،.  أرثنى عيمه،  عيى ذلك ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ا مع اب، عباس عند الكلبة  فأتاه ع، بكا ب، عبد اهلل المزين قال: كنت جالس  

رعاابي فقال: ما لي رحى بني عمك، يسقون اللسل أاليب، أرنت، تسقون النبمذ؟ 

رم، ماجة بك، رم م، بخل؟ فقال اب، عباس: الحمد هلل  ما بنا م، ماجة أال 

عيى حاميته أخيفه رسامة  فاستسقى فأتمناه بإناء م، نبمذ  ملسو هيلع هللا ىلصدم النبي بخل  ق
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فّل نايد   «أحمَتك َلأاملتك، تذل فاصَع ل»فشاب  أسقى فضيه رسامة  أقال: 

  .. رخاجه مسي،ملسو هيلع هللا ىلصتغمما ما رما به حسول اهلل 

جاء إلى السقاية  ملسو هيلع هللا ىلص: رن حسول اهلل أع، عكامة  ع، اب، عباس 

بشااب  ملسو هيلع هللا ىلصحسول اهلل  ا فضل  اذهب إلى رمك فأِت فاستسقى  فقال اللباس: ي

  قال: يا حسول اهلل  إهن، يجليون ريديه، فمه  قال: «ل قَ »م، عندها  فقال: 

لعمل ل »فشاب منه  ث، رتى زمزم أه، يسقون أيلميون فمها  فقال:  (1)«ل قَ »

 حتى أضت لْج   على ،ْ   أو ت ل  ل ََْْت»ث، قال:   «فإنكك على عم  صاْن

 .يلني: عاتقه  أرشاح إلى عاتقه. رخاجه البخاحي  «هذ 

 

 

  

                                                                                       

  يستفاد م، هذا رنه ال ينبغي لإلنسان رن يتقذح م، رن يشاب م، شااب قد تختيف ريدي الناس فمه (1)

فقد شاب ركام الخيق أرطهاه،  ؛ ع، التقذح ع، شاب الماء م، إناء رأ أعاء شاب منه غماه مباشاةفضّل  

 م، هذا الماء بلد رن ُرخبَِا رن ريدي الناس بدأه، أمضاه، تختيف فمه. ملسو هيلع هللا ىلصأرتقاه، 

 (:294/ 2) «فتح الباحي»يف  قال الحافظ اب، مجا 

ه ليمأكوالت أالمشاأباتاالقتداء به  أكااهة التقذح أالتَ أماص رصحابه عيى  ملسو هيلع هللا ىلصأفمه تواضع النبي    َكا 

م، الشااب الذي غمست فمه  ملسو هيلع هللا ىلصلتناأله  ؛ألشماء الطهاحةأفمه رن األصل يف ا :قال اب، المنما يف الحاشمة

 .األيدي. انتهى

 أعدم إمكان التحاز م، ذلك.  فإن قال قائل: للل ذلك يختص بماء زمزم لزممة الحجاج

قد كان اإلناء الوامد يتلاقب عيمه يف الشاب  :فالجواب: رن األصل عدم االختصاص  أم، جهة رخاى

 أاهلل رعي،.  يف المدينة دأن رن ينكا عيمه، يف أقائع متلددة ملسو هيلع هللا ىلص عدد م، الصحابة بحضاة النبي
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 الفصل الثاني

 املسائل الفقهية املتعلقة بالتطهر مباء زمزم

ة ، واالستنجاء وإزالمباء زمزم لرفع احلدث األكرب واألصغر الطهارة 

 .به النجاسة

  عيى صحة الطهاحة بماء زمزم - كما سمأيت إن شاء اهلل -رجمع الليماء 

يف الغسل رشد م، اختّلفه، يف  ،أاختّلفه  ألكنه، اختيفوا يف مك، ذلك

، يف االستنجاء أغسل النجاسة بماء زمزم رشد  أسبب ذلك أاختّلفه الوضوء 

فماء غسل به جربيل  ؛األماديث الكثماة أما أحد يف ذلك م،  فضمية ماء زمزم

رنه لما شاب له  أرنه خما ماء عيى أجه األحض   ملسو هيلع هللا ىلصا نبمنا أرخبَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قيَب 

ال زَ به رأ تُ  لَس غتَ ، به ع، رن يُ ضي ؛سق،أرنه طلام طل، أشفاء  مباحك أرنه ماء 

 صحة حفع الحدث به أإزالة الخبث.عيى  اعبه نجاسة  مع اإلجم

 :حكم الوضوء مباء زمزم: األوىلاملسألة 

 ؛ا ألممد يف حأاية عنهكااهة  خّلف  يصح الوضوء به عند جمهوح الليماء بّل 

 أرتقاه، له أرماصه، عيى الخما  أربلده، ع، كل شبهة رعي، الناس باهلل ألن

 .ملسو هيلع هللا ىلص قد توضأ به ؛أإث،  أرأاله، بتلظم، شلائا اهلل

 ييي:أره، ما استدل به الجمهوح يف جواز الوضوء م، زمزم ما 

 منه.  ملسو هيلع هللا ىلص: أضوء النبي رأال  

 قال: ع، عيي ب، ربي طالب 

منه أتوضأ  ث،    فدعا بسجل م، ماء زمزم  فشابملسو هيلع هللا ىلصث، رفاض حسول اهلل »
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 .(1)«لنَع ل  ا رَ  ع   لْمكل ، فل   أو ت ل  ل عل ها ََْعتقال: 

أهو   ملسو هيلع هللا ىلصوا م، الماء النابع م، بم، رصابع النبي ئا: رن الصحابة قد توضثانم  

  .رشاف م، ماء زمزم

بم،  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: عطش الناس يوم الحديبمة أالنبي فل، جابا ب، عبد اهلل 

قالوا: لمس عندنا ماء « ؟ما ْكك»الناس نحوه  فقال: يديه حكوة فتوضأ  فجهش 

فوضع يده يف الاكوة  فجلل الماء يثوح بم،  ؛نتوضأ أال نشاب إال ما بم، يديك

قيت: ك، كنت،؟ قال: لو كنا مائة رلف  .رصابله كأمثال اللمون  فشابنا أتوضأنا

أقد جاء الحديث يف   . رخاجه البخاحيلكفانا  كنا خمس عشاة مائة

 صحمحم، بألفاظ مختيفة مع اتحاد القصة.ال

م،  ملسو هيلع هللا ىلصأقد رجاب م، كاه الوضوء بماء زمزم ع، هذا بأن أضوء النبي 

  كان يف أقت ماجة ؛ملسو هيلع هللا ىلصزمزم أأضوء الصحابة م، الماء النابع م، بم، رصابله 

 ال يف أقت سلة.

ألو كان ثمة كااهة  بّل كااهة  أنوقش: بأن ما مدث دلمل عيى الجواز

 .«ْتم ذَلل عَ  مَا ككك» :  ال سمما أقد قال ليناس يف الحجملسو هيلع هللا ىلصنبي الها نَ لبمَ 

  ث، إن اللباس أابنه عبد اهلل إنما منلا م، االغتسال بماء زمزم دأن الوضوء

 .ا إن شاء اهللكما سمأيت قايب  

 :حكم االغتسال من ماء زمزم: الثانية

  هلخّلف فمه رشد م، الخّلف يف الوضوء م، ممث جواز ذلك رأ المنع منا
                                                                                       

 .ا َاد  حمن او  اء ل  (1)

 (.4/55أالفاكهي يف رخباح مكة )  (9/ 4رخاجه عبد اهلل ب، رممد يف زأائد المسند )
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  مع االتفا ق عيى صحة حفع الحدث به ، ل، يك، طاها األعضاء مال سمما ل

 :المنع م، االغتسال بماء زمزم رسباب ره، أم،

 به. م، منع االغتسال مرب األمة  هما جاء ع، اللباس ب، عبد المطيب أابن

اَل   هي ِمل  َأبِل  »سملت اللباس أذكا زمزم فقال:  :قال مشب، مب ع، ِزح  

 .(1)«ُرِمي َها لُِمْغَتِسل  

ال رميها »ا أهو قائ، عند زمزم: أع، طاأس رنه سمع اب، عباس يقول ريض  

 .(2)«لمغتسل يغتسل يف المسجد  أهي لشاحب أمتوضئ ِمل  َأبِل  

  أم، إلمه لى اللباس قد جلل شأن سقاية زمزم إ ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي  :أقالوا

 .أه، ل، يأذنوا بغما الشاب أالوضوء

كااهة االغتسال بماء زمزم لغما التداأي  - أاهلل رعي، - الصوابف

  أمنه، شمخ اإلسّلم اب، تمممة  أاالستشفاء كما قال به جمع م، رهل اللي،

 ا.حممه، اهلل جممل  

 :هاالستنجاء مباء زمزم وإزالة النجاسة ب حكم :الثالثة

أرجازه بلض   ذهب بلض الليماء إلى تحاي، ذلك  أاألكثا عيى كااهته

أالكل متفق عيى صحة إزالة   أعند بلض الليماء هو خّلف األألى  الليماء
                                                                                       

 حمن. (1)

 .(5/265أاب، ربي خمثمة يف التاحيخ الكبما )  (4/231رخاجه رممد يف الليل )

 (.62/ 4) أالفاكهي يف رخباح مكة  (4/62خاجه األزحقي يف رخباح مكة )أله شاهد ر

 ( صج ن.2)

أم، طايقه الشحامي يف   (22/ 2أاب، ربي شمبة يف مصنفه )  (5/222رخاجه عبد الازا ق يف مصنفه )

 .(299أرخاجه ربو عبمد القاس، ب، سّلم يف الطهوح )ص:   (222األماديث السباعمات األلف )ص: 
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 أاهلل رعي،.  ، يوجد غماهأاجتنابه يف إزالة النجاسة رألى إال إذا ل  النجاسة به

 :: حكم غسل امليت مباء زمزمالرابعة

ألنه ماء مطيق  ألك،  ؛اال شك رن تغسمل الممت بماء زمزم مجزئ إجماع  

 الليماء انقسموا يف مك، ذلك بم، مجمز أمانع.

 تنبيه:

عيى القول  إن ل، نجد إال ماء زمزم لتغسمل الممت فمجب غسيه به  بناء  

الااجح يف أجوب غسل الممت غما الشهمد  أال يلدل عنه ليتمم، إال لتلذح 

 استلمال الماء.

 :حكم التيمم مع وجود ماء زمزم: امسةاخل

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ : تلالىقال اهلل
 جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي
 نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 .[6المائدة: ] ﴾لك اك يق

رجمع الليماء عيى عدم جواز التمم، مع أجود الماء أالقدحة عيى 

 رأ مموان محرتم. الدمملصوم  دأن الحاجة إلمه يف شاب إنسان  استلماله

أماء زمزم هو ماء بإجماع الليماء  ألك، يحمل بلض الناس تلظم، هذا 

 يبخيواسفاحه، عند عودهت، م، مكة إلى بّلده، رن رالماء أالحاص عيمه يف 

 إلى التمم،. افملدلو  باستلماله يف الوضوء رأ الغسل عند فقد غماه م، المماه
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يف رماك، األمتلة يف السماحات مع رمتلته، ا ا يكون ماء زمزم مجموع  أرممان  

 أاهلل رعي،.  ألمس ذلك بلذح  ا له، يف عدم استلمالهفمجليون ذلك عذح    أالحافّلت

 :حكم بيع ماء زمزم: دسةالسا

  بمله جاز له ؛ا م، ماء زمزم يف رأعمة كبماة رأ صغماةإذا ماز الشخص شمئ  

  :منها  كثماة أاألدلة عيى ذلك

استهداه م، سهمل ب، عماأ بلد صيح  ملسو هيلع هللا ىلصقد صح رن النبي  رنه: رأال  

ألوال رنه ميكه   رن اإلهداء فاع التميك :الحديبمة قبل فتح مكة  أأجه الداللة

 بالحمازة لما صح إهداؤه  أإذا كان األما كذلك جاز بمله.

 أم، منع فليمه الدلمل. ا: رن األصل اإلبامة أالحل ثانم  

  اا رأ مطب  رأ صمد   سواء كان ماء    ا: رن م، سبق إلى مباح أمازه فهو لهثالث  

 أما رشبه ذلك.

أنزلت هبا قبمية   اا: رن هاجا رم إسماعمل لما جليت عيى زمزم موض  حابل  

رذنت له، أقالت: ألك، ال مق لك، يف  ؛جاه، أاستأذنوها بالمقام عندها

ذلك دأن  ملسو هيلع هللا ىلص  أقد مكى نبمنا «صحمح البخاحي»كما يف  .ا: نل،الماء  فقالو

 .أاهلل رعي،  أل، ياد يف شايلته خّلفه  إنكاح

 :رديب ال ُي: ماء زمزم مبنزلة الطِّسابعةال

ممنة  أريت بماء حريت سفمان ب، ع»ع، عبد الامم، ب، سّلم الجمحي  قال: 

 .(1)«ادمب ال يُ فشاب أسقى الذي ع، يممنه أقال: ماء زمزم بمنزلة الط    زمزم
                                                                                       

 .( حمن1)

 (.415/ 1رخاجه ربو نلم، يف الحيمة )
= 
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َم له  ، فضل ماء زمزم أباكته أرنه لما شاب لهيِ م، عَ   فهو  ؛فاَده أقد ُقد 

أهو بالمدينة م، سهمل ب، عماأ أهو  ملسو هيلع هللا ىلصمحاأم  فقد استهداه حسول اهلل 

رنه  بمة  أصح ع، مرب األمة اب، عباس آنذاك مشاك بمكة بلد صيح الحدي

كان يتحف به ضمفانه  أنلمت التحفة ماء زمزم  أإذا كان الطمب أالايحان ال 

  فزمزم رألى رال ياد للظم، باكته أكثاة منافله ؛اد لخفة محميه أطمب حيحهيُ 

فّل ينبغي للاقل يايد نفع نفسه رن ياده  بل ينبغي رن يفاح به أيستزيد منه 

 أاهلل الموفق.  أيدعو أيستشفي به أيتوضأ إن امتاج منهلمشاب 

 

 

  

                                                                                       
= 

 .«بادماء زمزم طمب ال »( ألفظه: 25/ 4أرخاجه الفاكهي يف رخباح مكة )

 .«َباد»إلى  «ُياد» ألليه أقع فمه تصحمف م،
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  اخلامتة 

 -نسأل اهلل حسنها  -
  اخلامتة 

هلل الذي بنلمته تت، أالحمد   هبذا ركون قد انتهمت م، هذا المختصا

  كأم، كل مول أقوة إال ب  إين ربار إلمك م، مولي أقويت الصالحات  اليه،

أإلمك رنبت  أبك استلنت   توكيت أعيمك   اليه، بك آمنت ألك رسيمت

  اليه، رنت مسبي أنل، الوكمل  اليه، اهد أبك خاصمتأإلمك ماكمت  

، َخْيِقي أُخُيِقي  أعافني أاعف عني   قيبي أاغفا لي  أثب ت لساين  أمس 

 ې ې ې ۉ ۉژ ألوالدي  أرصيحني أرصيح رهيي أذحيتي  

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائژ     [25]إبااهم،:  ژ ائ ائ ى ېى

أصيى اهلل أسي، أباحك عيى نبمنا    [3]آل عماان:   ژ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ

 محمد أعيى آله أصحبه أم، اهتدى هبديه إلى يوم الدي،.

 وكتبه/ نعمان بن عبد الكريم الوتر

 اليمن السعيد -املخا  -خيتل  -دار احلديث مبدينة السالم 

 هـ3441شعبان سنة  4

 00076630776000هاتف وواتس 
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 5 ........................................ الباب األول: أمساء زمزم وبيان معانيها
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 11 .................................................................. ليلالمم،.

 11 ................ ماتم،. ملسو هيلع هللا ىلصغسل هبا قيب النبي  الاابلة: رن جربيل 

ماتم، بماء زمزم دأن سائا مماه السماء  ملسو هيلع هللا ىلصيف غسل قيب النبي  مسألة: الحكمة

 15 ................................................................... أاألحض

مج يف الدلو الذي شاب منها ث، رفاغها يف بئا زمزم  أيف  ملسو هيلع هللا ىلصالخامسة: رن النبي 

 16 .............................................. هذا باكة عظممة عيى باكتها.
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 17 .................................. أجه األحض.السادسة: رهنا خما ماء عيى 

السابلة: رن اهلل رنبلها بواسطة خما مّلئكته أرشافه، الاأح األمم، جربيل 

.17 ..............................................   فهي هزمة جربيل 

ا لهما لتقوم  الثامنة: رهنا سقما إسماعمل أرمه عيمهما السّلم  فقد رنبلها اهلل غماث 

 18 ..................................................... ام أالشااب.مقام الطل

 18 ......................... التاسلة: رن زمزم كانت سبب ا للماحة مكة المكامة.

 19 . اللاشاة: رن اللم، التي تمد بئا زمزم م، جهة الحجا األسود م، عمون الجنة.

 19 ......................................... بااح.الحادية عشاة: رهنا شااب األ

 19 الثانمة عشاة: رن التضيع م، ماء زمزم اللّلمة الفاحقة بم، المؤمنم، أالمنافقم،.

الثالثة عشاة: رن الشاب م، ماء زمزم م، مناسك الحج أمستحباته عند جماهما 

 21 .......................................................... السيف أالخيف.

الاابلة عشاة: رنه ما م، ماء يصل إلى بئا زمزم إال اكتسب خواصه  أهذا م، 

 21 .............................................. رسااح اهلل أآياته يف هذا الماء.

 21 ........... الخامسة عشاة: رن ماء زمزم رفضل ما ُيقَاى أُيتَحُف به الضمف.

 21 ماء زمزم سقما ضموف الامم، أأفده م، الحجاج أاللماح.السادسة عشاة: رن 

 21 .................................... السابلة عشاة: رهنا مباحكة أطلام طل،.

 22 ............................................ الثامنة عشاة: رهنا لما شابت له.

 23 ............................................. التاسلة عشاة: رهنا شفاء سق،.

 21 .................... اللظم، الماء هبذا ليمستشفم،  اللجمبة الحكايات بلض

 .................................................. 21رأال : اإلمام رممد 
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 21 ...................... ثانم ا: اللّلمة اب، القم، فمما مكاه ع، نفسه أع، غماه

  .............................................. 21الحافظ اللااقي ثالث ا: 

ا: حجل به الفالج  شفاه اهلل منه بماء زمزم  21 .............................. حابل 

ا: المؤحخ اب، فهد أمفمده يذهب اهلل ما بأعمنهما م، داء بسبب  ا أسادس  خامس 

 25 ....................................................... االستشفاء بماء زمزم

ا: الشمخ محمد ربو شهبة استفاد م، زمزم يف تنظم، جهازه الهضميس  26 ... ابل 

ثامن ا: امارة كان عندها مصوات يف المااحة رأ الكيى  فأمضات ماء زمزم 

 27 ............... أقارت فمه الفاتحة أالملوذتم، أشابت  أنزلت الحصوات

ا: ا مارة مغابمة ريس األطباء م، شفائها أتوقلوا قاب أفاهتا  فلافاها اهلل تاسل 

 27 .................................................................. بماء زمزم

 32 ................................ هل ماء زمزم با ق  ال ينقطع إلى يوم القمامة؟

 33 ........................الباب الثالث: أهم ما يتعلق بتاريخ زمزم ومبدأ ظهورها

 33 ................................................ األألى: موجز أله، النقاط

 35 ........................................... الثانمة: منسوب ماء زمزم ال يتغما

 36 .......................... الثالثة: م، الذي رسند إلمه القمام عيى سقما زمزم؟

 37 .. وكالم علماء اإلسالم يف بيان معناه«  ب لهماء زمزم ملا شر»الباب الرابع: حديث 

 11 .... فصل: م، ل، ينتفع بكّلم حسول اهلل  يف ماء زمزم ل، ينتفع بكّلم األطباء

 12 ................. فصل: هل يتيفظ بالنمة عند الشاب  لمحصل عيى مطيوبه؟

الباب اخلامس: علماء وصاحلون شربوا ماء زمزم  بنيات خمتلفة فبلغهم اهلل ما نووا 

 13 ......................................................... وحصل هلم ما سألوا
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 . .................. 13األأل: مرب األمة أتاجمان القاآن عبد اهلل ب، عباس 

 13 ................................ هـ(.245)ت  الثاين: اإلمام الزهاي 

 11 ............................. هـ(.255)ت  الثالث: اإلمام ربو منمفة 

 11 .................... هـ(.232)ت  الاابع: اإلمام عبد اهلل ب، المباحك 

الخامس: الاجل الذي سمع اب، عممنة يحدث بحديث زمزم  فقام فشاب بنمة رن 

 11 ................................................ ئة مديث  فحدثه.يحدثه بم

 15 ............................ هـ(.452)ت  السادس: اإلمام الشافلي 

 15 ...... هـ(222)ت  السابع: إمام األئمة محمد ب، إسحا ق ب، خزيمة 

ته  ألك، ألده الحكم، الثام،: أالد الحكم، الرتمذي  أل، رقف عيى تاحيخ أفا

 15 ..................................................... هـ.245تويف نحو سنة 

التاسع: اإلمام الحافظ المحدث الكبما القاضي ربو بكا يوسف ب، القاس، 

 15 ................................... هـ(.215)ت  الممانجي الشافلي 

 16 ................... هـ(.255)ت  اللاشا: اإلمام الحاك، ربو عبد اهلل 

 17 .................... هـ(.262)ت  الحادي عشا: الخطمب البغدادي 

 18 ............... هـ(.522)ت  الثاين عشا: اإلمام اب، اللابي المالكي 

 18 ... هـ(642)ت  الثالث عشا: يحمى ب، رممد ب، مسلود األنصاحي 

الاابع عشا: القاضي رممد ب، إبااهم، ب، عبد الغني الحنفي شمس الدي، ربو 

 19 ................................... هـ(.125)ت  اللباس الساأجي 

 19 ..................... هـ(.152)ت  الخامس عشا: اللّلمة اب، القم، 

عبد اهلل الشايفي المكي الفااش بالحام السادس عشا: رممد ب، عبد اهلل ب، 
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 51 .............................................. هـ(.164)ت  المكي 

السابع عشا: حجل فااش يف الحام المكي عمي  فشاب م، ماء زمزم بنمة 

 51 .............................................................. الشفاء فشفي.

  الثام، عشا: الحافظ اللااقي عبد الامم، ب، الحسم، ربو الفضل 

 51 .............................................................. هـ(.356)ت 

 51 ....... هـ(.135)ت  التاسع عشا: أالد اإلمام المقائ اب، الجزحي 

  اللشاأن: اللّلمة الفقمه اليغوي عيي ب، محمد النحااحي قاضمها 

 52 .............................................................. هـ(.325)ت 

: عبد الامم، ب، عما ب، حسّلن  ربو الفضل اب، شمخ الحادي أاللشاأن

 52 ............... هـ(.342)ت  اإلسّلم سااج الدي، البيقمني الشافلي 

 الثاين أاللشاأن: الشمس اب، عماح محمد ب، عماح ربو ياسا المالكي 

 52 .............................................................. هـ(.322)ت 

 53 .................. (.هـ123)ت  لحافظ الذهبي الثالث أاللشاأن: ا

 53 ................. هـ(.354)ت  الاابع أاللشاأن: الحافظ اب، مجا 

الخامس أاللشاأن: المحدث الفقمه األصولي الكمال اب، الهمام محمد ب، 

 51 .......................................... هـ(.362)ت  عبد الوامد 

 55 ..............هـ(.954)ت  السادس أاللشاأن: الحافظ السخاأي 

 55 ................ هـ(.922)ت  السابع أاللشاأن: الحافظ السموطي 

  الثام، أاللشاأن: شمس الدي، الحنفي رممد ب، محمد ب، آ ق 

 56 ............................................................ هـ(.2265)ت 
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 57 ............... هـ(.2292)ت  التاسع أاللشاأن: اللّلمة التهانوي 

  الثّلثون: اللّلمة الفقمه ربو بكا ب، عما األصبحي الشنمني 

 57 ............................................. هـ( م، عيماء المم،.191)ت 

 59 .................... الحادي أالثّلثون: الشمخ عبد الاشمد إبااهم، التتاحي.

 61 (.هـ2223)ت  الثاين أالثّلثون: اللّلمة المحدث مماد األنصاحي 

 62 ....... .الثالث أالثّلثون: تيممذ اللّلمة المحدث أصي اهلل عباس 

 62 ... لظمأ يوم القمامة؟رنه شاب م، زمزم  هل صح ع، عما ب، الخطاب 

فصل: عيماء أصالحون ال يحصمه، إال اهلل  ل، يدأنوا مطالبه، م، اهلل عند 

 63 ............................................................... شاهب، لزمزم

 61 ....................................................... فصل: شبهة أجواب

 71 ........... أمده ال شايك له فصل: ماء زمزم دأاء أشفاء   أالشايف هو اهلل

 73 .................................................. فصل: شبهة ثانمة أجواهبا

 75 ...... الباب السادس: مما جاء يف ذكر زمزم وفضلها  يف الكتب السماوية السابقة

 77 ............ صوص ماء زمزمالباب السابع: مكر وكيد أعداء اإلسالم وأذنابهم  خب

 82 فصل: كّلم نفمس يف هذا الباب  لمؤحخ مكة الملاصا محمد طاها الكادي

الباب الثامن: دراسات علمية وفحوصات طبية تتعلق  مباء زمزم وكيف يتم تعقيمه 

 86 ............................................................. واحملافظة عليه

 86 ............. الفصل األأل: بلض نتائج الدحاسات أالفحوصات لماء زمزم

 89 ............................................. الفصل الثاين: تلقم، مماه زمزم

الفصل الثالث: جهود مكومة المميكة اللابمة السلودية  اللظممة يف خدمة 
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 91 .............................................. الحامم، أزمزم تذكا أتشكا

 92 .............................. الباب التاسع: أحاديث وآثار ال تصح يف ماء زمزم

 91 ............. الباب العاشر: أمور أخرى وحكايات ال تصح  وبعضها بدع وخرافات

 95 ....................................... الباب احلادي عشر: حكم نقل ماء زمزم

 97 .......... فصل: هل يفقد ماء زمزم خواصه  رأ شمئ ا منها إذا خاج م، مكة؟

 111 ............ الباب الثاني عشر: أحكام فقهية ومسائل شرعية تتعلق مباء زمزم

 111 ............... الفصل األأل: المسائل أاألمكام المتليقة بشاب ماء زمزم

 111 .......... األألى: آداب الشاب م، ماء زمزم أما يستحب قوله عند شابه.

الثانمة: يستحب الشاب م، ماء زمزم يف كل األأقات أاألموال ليحجاج 

 112 ... أالملتماي، أغماه، يف مكة أغماها  أالشاب منها يف مكة ركمل أرت،.

 112 . الثالثة: يستحب الشاب م، ماء زمزم أاالستكثاح منه أيتأكد عقب الطواف.

الاابلة: الشاب م، زمزم عقب طواف اإلفاضة م، سن، الحج أمستحباته 

 113 ........................................................... باتفا ق الليماء.

 115 ............. ضوء م، ماء زمزم بلد اإلفاضة.الخامسة: يستحب ليحاج الو

السادسة: يستحب رن يصب الشاحب م، زمزم عيى حرسه بلد الشاب ال سمما 

 116 .................................. بلد الطواف  أآكده بلد طواف اإلفاضة.

 117 ..................... السابلة: يستحب التضيع م، ماء زمزم ليحاج أغماه.

 117 ........................ الثامنة: يستحب الشاب م، زمزم عند أداع البمت.

 118 ................................... التاسلة: مك، إفطاح الصائ، بماء زمزم.

 118 ............................... اللاشاة: هل يقار عيى ماء زمزم بنمة الاقمة؟
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عشاة: هل تبقى خصائص ماء زمزم أفضائيه إذا خيط بغماه م، المماه  الحادية

 111 ................................................ بلد خاأجه م، بئا زمزم؟

الثانمة عشاة: ما مك، طبخ الطلام أعمل اللصما أالقهوة أالشاي أنحو ذلك 

 112 ............................................................... بماء زمزم؟

 111 ................ فقهمة المتليقة بالتطها بماء زمزمالفصل الثاين: المسائل ال

الطهاحة بماء زمزم لافع الحدث األكرب أاألصغا  أاالستنجاء أإزالة النجاسة 

 111 ........................................................................ به.

 111 ................................. المسألة األألى: مك، الوضوء بماء زمزم

 115 ....................................... مك، االغتسال م، ماء زمزمالثانمة: 

 116 ...................... الثالثة: مك، االستنجاء بماء زمزم أإزالة النجاسة به

 117 ..................................... الاابلة: مك، غسل الممت بماء زمزم

 117 ...................................................................... تنبمه

 117 ................................ سة: مك، التمم، مع أجود ماء زمزمالخام

 118 .............................................. السادسة: مك، بمع ماء زمزم

 118 .................................... السابلة: ماء زمزم بمنزلة الط مب ال ُياد

 121 ................................................................... اخلامتة

 121 ................................................................... الفهرس

 

 

 


