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بن  ، داود7؛ مسند الرضا٣٤٠:  ٢٩؛ حبار األنوار ٢٣٨كمال الدين، الشيخ الصدوق : . ١

  .٢٠٣سليمان الغازي : 
للشيخ منصـور علـي ناصـف، مـن      9. أنظر التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول٢

كتاب الفضـائل، وغـريه    ٣٤٨: ٣؛ كتاب اإلسالم واإلميان. و ٤٧: ١علماء األزهر الشريف
 من املصادر.
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  . زمزم١٦
 بـن  معاويـة  عن عمري، أيب ابن عن أبيه، عن إبراهيم، بن ـ علي١

 مبكـة  إمساعيل خلف ملا 7إبراهيم إنّ<: قال 7عبداهللا أيب عن عمار،
 قامت حىت أمه فخرجت شجر واملروة الصفا بني فيما فكان الصيب عطش

 حـىت  فمضت أحد، جتبها فلم أنيس؟ من بالبوادي هل: فقالت الصفا على
 رجعـت  مث جتـب،  فلـم  أنيس؟ من بالبوادي هل: فقالت املروة إىل انتهت

 سـنة،  ذلـك  اهللا فـأجرى  سـبعاً،  ذلك صنعت حىت ذلك وقالت الصفا إىل
 إىل: هلا قال إبراهيم، ولد أم أنا: فقالت أنت؟ من: هلا فقال جربئيل وأتاها

 يـا : الذهاب أراد حيث له قلت لقد ذلك قلت لئن أما: فقالت ترككم؟ من
 لقـد : 7جربئيـل  فقـال  عزوجل، اهللا إىل: تركتنا؟ فقال من إىل إبراهيم
 املـاء  ملكـان  املمـر إىل مكـة   جيتنبون الناس وكان: قال كاف، إىل وكلكم
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 الصـيب،  إىل املروة من فرجعت: قال ١،زمزم فنبعت برجله الصيب ففحص

 تركتـه  ولـو  املاء يسيح أن خمافة حوله التراب جتمع فأقبلت املاء نبع وقد
                                       

، وهي بئر قدميـة العهـد ترجـع إىل زمـن     7بئر زمزم تقع جنويب مقام إبراهيم .١
هاجر ملا نزلـت بولـدها إمساعيـل يف     عليهماالسالم، ويروى أنّ إمساعيل بن إبراهيم

وحبـث يف األرض   ،7فجاء جربيـل  ؛مكان البيت وظمئ طلبت له املاء، فلم جتده
بعقبه، فنبع املاء على وجه األرض، فكان ذلك نشأة زمـزم، وأدارت هـاجر عليـه    

ت املياه تنبعث منها حـىت درس  ها وظلّخيفة أن يفوا املاء قبل أن متأل قربت حوضاً
رأى يف املنـام مكـان    9الـنيب  موضعها، وملا كان زمن عبد املطلب بن هاشم جد

مث  7وقد نبعت زمزم حتت قدمي إمساعيل. 9زمزم فاستباا وحفرها قبل مولده
ومسيت زمزم ألا زمت بـالتراب أو لزمزمـة    ،دفنت مخسمائة سنة اليعرف مكاا

ودفنتها جرهم حني فروا من مكّة. وعمد رئيسـهم عمـرو بـن احلـارث      ،املاء فيها
فجعلها يف زمزم وبـالغ يف طمهـا وفـر إىل الـيمن      ،ىل نفائسإاجلرمهي قبل فراره 

فلم تزل زمزم من ذلك اليوم جمهولـة إىل أن رفعـت احلجـب برؤيـا رآهـا       بقومه.
مـر حبفـر   اُإذ  ،7إمساعيـل  عبداملطّلب دلَّته على مكاا حينما كان نائماً يف حجر

بئـر زمـزم    وملّا حفر عبداملطّلب ووصل إىل زمزم يوم كان عبداملطّلب رئيساً ملكّة.
وورث أبـو طالـب الرياسـة والسـقاية والرفـادة مـن أبيـه         ...كبر وكبـر أصـحابه  

وكان عبداملطّلب قد عثر على أسياف وغزالني مـن الـذهب يف زمـزم     عبداملطّلب.
باباً للكعبة وضرب يف الباب الغزالني من ذهـب فكـان أول ذهـب    فجعل األسياف 
والكعبة حمل يوضع فيه املاء بئر زمزم وكان يف املسجد احلرام بني  حلّيت به الكعبة.

وكان معروفاً آنئذ، ويبدو أنّ هناك إناًء كـبرياً فيـه مـاء    » سقاية العباس«يدعى بـ 
 .٧٥: ٧رب قبل اإلسالماملفصل يف تاريخ الع يستقى منه احلاج يومئذ.
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 الـيمن  من ركب فمر عليه، حلقت املاء الطري رأت فلما: قال سيحاً، لكان
 فـأتوهم  مـاء  علـى  إال الطري ماحلقت: قالوا الطري رأوا فلما السفر، يريد

هلـم   عزوجـل  اهللا وأجرى الطعام من الركب فأطعموهم املاء من فسقوهم
 مـن  ويسقوم الطعام من فيطعموم مبكة ميرون الناس وكان رزقاً، بذلك
  ١املاء>.

 أيب بـن  حممد بن عيسى عن إدريس، بن وأمحد حيىي، بن ـ حممد٢
 منصـور،  بن علي عن سعيد، بن احلسني عن مهزيار، بن علي عن; أيوب

 اهللا <أمـر  :قـال  7عبـداهللا  أيب عـن  احلـراين،  عبداملؤمن بن كلثوم عن
 فحجـا  احلـرم،  ويسكنه معه إمساعيل وحيج حيج أن 7إبراهيم عزوجل

: جربئيل له قال احلرم بلغا فلما 7جربئيل إال ومامعهما أمحر مجل على
 وأرامهـا  فاغتسـال،  فرتال احلرم، تدخال أن قبل فاغتسال أنزال إبراهيم يا

بالتلبيـات   وأمرمهـا  باحلج، فأهال أمرمها مث ففعال، لإلحرام يتهيئان كيف
 وأطعمـه  احنره أن إليه عزوجل اهللا فأوحى يصنع؛ كيف إمساعيل يدر فلم

 إىل عزوجـل  اهللا فأوحى املاء قلة إبراهيم إىل إمساعيل وشكا: قال احلاج
 فاحتفر 7جربئيل فرتل احلاج شراب منها يكون بئراً احتفر أن إبراهيم
 إبـراهيم  يا أنزل: 7جربئيل قال مث ماؤها، ظهر حىت زمزم يعين قليبهم
 بسـم : وقل البئر زوايا أربع يف اضرب إبراهيم يا: فقال جربئيل بعد فرتل

                                       
 .٢٨٩ـ ٢٨٥: ٤، حممد بن يعقوب الکليينالكايف . ١
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 اهللا بسـم : وقـال  البيـت  تلي اليت الزاوية يف 7إبراهيم فضرب: قال اهللا،

 عني، فانفجرت اهللا بسم: وقال الثانية الزاوية يف ضرب مث عني، فانفجرت
 الرابعـة  يف ضـرب  مث عـني،  فانفجرت اهللا بسم: وقال الثالثة يف ضرب مث

 وادع إبـراهيم  يا اشرب: جربئيل له وقال عني، فانفجرت اهللا بسم: وقال
 لـه:  فقـال  البئـر  مـن  مجيعاً وجربئيل إبراهيم وخرج بالربكة؛ فيها لولدك
 ولـد  اهللا سـقاها  سـقيا  فهـذه  البيـت،  حول وطف إبراهيم يا عليك افض

 فـذهب  احلـرم،  مـن  خرج حىت إمساعيل وشيعه إبراهيم فسار إمساعيل،
  ١.احلرم> إىل إمساعيل ورجع إبراهيم
 بـن  وحممـد  عمـري،  أيب ابـن  عـن  أبيـه،  عن إبراهيم، بن ـ علي٣

 عمـري،  أيب وابـن  حيىي، بن صفوان عن شاذان، ابن الفضل عن إمساعيل،
 مـن  فرغـت  <إذا: قال السالم عليه عبداهللا أيب عن عمار، بن معاوية عن

 مـن  البـد  فإنـه  إليه أشر أو واستلمه وقبله األسود احلجر فائت الركعتني
 الصـفا  إىل خترج أن قبل زمزم ماء من تشرب أن قدرت أن: وقال ذلك،

 وشـفاءاً  واسعاً ورزقاً نافعاً علماً أجعله اللهم: "تشرب حني وتقول فافعل
 قـال  وآلـه  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول أنّ وبلغنا: قال" سقم و داء كل من

 أو ٢ذنوبـاً،  منـه  ألخـذت  أميت على أشق أين ال "لو: زمزم إىل نظر حني

                                       
  . املصدر نفسه.١
 .ماء فيها كان إذا إالّ ذنوباً التسمى وقيل: العظيمة الدلو: الذنوب .٢
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  ١.»"ذنوبني
 عـن  محـاد،  عن عمري، أيب ابن عن أبيه، عن إبراهيم، بن ـ علي٤
 وصـلى  طوافـه  مـن  الرجـل  فـرغ  إذا«: قال 7عبداهللا أيب عن احلليب،
 وليصـب  منـه  وليشرب ذنوبني، أو ذنوباً منه وليستق زمزم فليأت ركعتني

 واسـعاً  ورزقـاً  نافعـاً  علماً اجعله اللهم: "ويقول وبطنه وظهره رأسه على
  ٢.»األسود احلجر إىل يعود مث" وسقم داء كل من وشفاءاً

ويف (اخلصال) عن أبيه، عن سعد بن عبداهللا، عن أمحد بن حممد ـ ٥
بن عيسى، عن أمحد بن حممد بن أيب نصر البزنطي، عن أميـن بـن حمـرز،    

أمسـاء زمـزم: ركضـة    < قـال:  عبـداهللا عن معاوية بن عمار، عن أيب  7

وزمــزم، وبــرة،  ٣جربئيــل، وحفــرية إمساعيــل، وحفــرية عبــد املطلــب،

                                       
  .٦١٠:  ٤نفسه  . املصدر١
 .٦١٠:  ٤املصدر نفسه  .٢
 احلـرام،  املسـجد  يف" زمزم بئر" ماليو إىل اخلالدة" املطلب عبد" أعمال أهم ومن. ٣

تم، بضم فسكون: كْـت .إمساعيل،.. بئر أا يذكرون بئر وهي. البيت من مقربة على
 علـى  ـ: تكتم«: احمليط القاموس ويف. ٢١٦:  ١٤شرح ج البالغة  .اسم بئر زمزم

 أن: زمـزم  حديث يف«: العرب لسان ويف .»زمزم بئر واسم إمرأة، ـ فاعله يسم مل ما
 زمزم، بئر إسم: تكتم والدم؛ الفرث بني تكتم إحفر: له قيل املنام يف رأى عبداملطلب

 عبـد  أظهرهـا  حـىت  مكتومة فصارت) جرهم( بعد اندفنت كانت ألا بذلك مسيت
  .»املطلب
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  ١.>واملضمونة، والردا، وشبعة، وطعام، ومطعم، وشفاء سقم

ــ يف حـديث االربعمائـة ـ قـال:       7وبإسـناده عـن علـي   ــ  ٦
يذهب الداء، فاشربوا من مائها مما يلي الركن الذي بئر زمزم طالع يف اإل<

حتت احلجر أربعة أار من اجلنة: الفرات، والنيل،  سود، فإنّفيه احلجر األ
  ٢.>ومها ران ،وسيحان وجيحان

حدثــه قــال: كنــا نتغــدى مــع أيب  رجــالً قــال امليثمــي: إنّـ   ٧
انطلق وائتنا مباء زمزم فانطلق الغالم، فما لبث <فقال لغالمه:  7هللا عبد

من غلمـان زمـزم، مـنعين املـاء،      غالماً أن جاء وليس معه ماء فقال: إنّ
ورفـع يـده عـن     7فتغري لـون أيب عبـد اهللا   ؟!له العراقوقال: تريد إل

ـ     م الطعام، وحتركت شفتاه، مث قال للغالم: ارجع فجئنـا باملـاء، مث أكـل فل
ك؟ قال: سقط ءورا يلبث أن جاء الغالم باملاء، وهو متغري اللون، فقال: ما

  ٣.>فحمد اهللا عليه ؛فتقطع، وهم خيرجونهيف بئر زمزم، ذلك الغالم 
سناده عن احلسن بن علي الكرخي, عن جعفر بـن  إالتهذيب: بـ   ٨

كـان  <بيـه, قـال:   أعن عبداهللا بن ميمـون, عـن جعفـر, عـن      7حممد
  ٤.>باملدينة وهو ،زمزم ءي من مايستهد 9النيب

                                       
  .٢٤٦:  ١٣. وسائل الشيعة ١
 .٢٤٣ : ٩٩البحار  ؛٦٢٥حديث األربعمائة:  ،اخلصال نفسه؛ . املصدر٢
 .٩٨ : ٤٧األنوار  حبار .٣
 .٤٧٢:  ٥. ذيب األحکام ٤
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علل الشرائع: عن حممد بن موسـى بـن املتوكـل, عـن السـعد      ـ ٩
آبادي, عن الربقي, عن عبدالعظيم احلسين, عن احلسن بن احلسني, عـن  

إىل نفـر   9رسـول اهللا  ءجا<قال:  7يب جعفرأشيبان, عن جابر, عن 
لـوال أين   ،نعم العمـل الـذي أنـتم عليـه    <جيرون دالء زمزم، فقال:  وهم

  ١.>فتناوله فشرب منه عليه جلررت معكم، انزعوا دلواً ن تغلبواأأخشى 
 9عن رسول اهللا 7يب عبداهللاأروي عن أ: 7فقه الرضاـ ١٠

  ٢.>شرب له  ملا ءزمزم شفا ءما<قال: 
  ٣.>ماء زمزم شفاء ملا استعمل<ويف حديث آخر: ـ ١١
مـن كـل   ماء زمزم شفاء من كل داء وسقم، وأمان <وأروي: ـ ١٢

  ٤.>خوف وحزن
خري بئر يف األرض زمـزم،  « قال:  ـ   رضى اهللا عنهـ  إن علياًـ ١٣

  ٥».وشر بئر يف األرض برهوت

                                       
 .٥٩٩:  ٢. علل الشرايع ١
 : ٢احملاسن  ؛٢٠٦ : ١٧وسائل الشيعة  ؛٣٨٧ : ٦الكايف ؛ ٣٤٦:  7. فقه الرضا٢

 . ٤٤٢، الفصول املهمة: ٢٤٤ :٩٩، البحار ٢٣٩٥ح ٣٩٩
  . املصدر نفسه.٣
 املصدر نفسه. .٤
  .٢١١:  ٢مصطلحات... الفقهية  معجم؛ ١٩٤:  ٨شرح صحيح مسلم، النووي . ٥
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(اجلعفريات)، أخربنا عبداهللا بن حممـد، أخربنـا حممـد، قـال:     ـ ١٤

حدثين موسى بن إمساعيل، قال: حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن 
علي بن احلسني، عن أبيه، عـن علـي بـن أيب    حممد، عن أبيه، عن جده 

خري ماء ينبع علـى وجـه األرض   <:  9قال: قال رسول اهللا :طالب
  ١.>ماء زمزم
جلعفريات)، أخربنا عبداهللا بن حممد، قال: أخربنا حممد بـن  ـ (ا١٥

محد، قال: حدثين موسى بن إمساعيل، قال: حـدثنا أيب، عـن أبيـه، عـن     
عن جده علي بن احلسني، عن أبيـه، عـن   جده جعفر بن حممد، عن أبيه، 

شر اليهود يهود بيسان <: 9قال: قال رسول اهللا :علي بن أيب طالب
(سيبان) وشر النصارى نصارى جنران، وخري ماء ينبع على وجه األرض 

                                       
 .١١٢٨٦ح  ٤٣٩ : ٩، مستدرك الوسائل ١٩٠: اجلعفريات. ١
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ماء زمزم، وشر ماء ينبع على وجه األرض ماء برهوت، واد حبضـرموت  
  ١.>يرد عليه هام الكفار وصداهم

 علـى،  بن احلسن عن حممد، بن معلى عن حممد، بن احلسنيـ ١٦ 
 أخـرج  هـوذا : 7عبـداهللا  أليب قلـت : قـال  إمساعيل أيب عن أبان، عن

 والباب احلجر بني املستجار تأيت: قال البيت؟ أودع أين فمن فداك جعلت
 علـى  أصب: فقلت متضى. مث زمزم من فتشرب خترج مث ثَم، من فتودعه
  ٢.»الصب التقرب: فقال رأسي؟

 أن أردت إذا«: 7أبوعبـداهللا  قـال : قال رفعه حممد بن ـ علي١٧
 فـرات  ومـاء  زمـزم  مـاء  مـاء!  يـا : وقـل  املاء فحرك بالليل املاء تشرب

  ٣.»السالم يقرءانك

  
                                       

 .٢٠٦١٨ح ١٨ : ١٧مستدرك الوسائل  ؛١٩٠:  اجلعفريات .١
 .٧٥٣:  ٤الکايف  .٢
 .٥٢٤:  ٧املتقني، حممدتقي السي (األول)  روضة .٣
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: فقـال  7عبـداهللا  أيب عنـد  زمـزم  ذكـرت : قـال  ـ وبإسناده١٨ 

 مـاء  عـذب  العـني  مـاء  غلـب  فـإذا  ،احلجر حتت من عني إليها جريأ«
  ١.»زمزم

 مـن  شـفاء  زمـزم  ماء« :يقول 7أباعبداهللا مسعت: قال ـ جابر١٩
  ٢.»كان ما كائناً: قال وأظنه داء؛ كل

  
 حممـد  بـن  جعفـر  عـن  زياد، بن سهل عن أصحابنا، من ـ عدة٢٠
 قـال : قـال  السـالم  عليـه  عبـداهللا  أيب عـن  القـداح،  ابـن  عن األشعري،

 زمـزم  ماء«: وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: السالم عليه أمرياملؤمنني
  ٣.»له مما شرب دواء

 وشـربا  العصـر،  بعد طافا أما« ،8واحلسني احلسن ـ وعن٢١

                                       
 .٣٨٦:  ٦ الکايف .١
 .٣٨٧:  ٦صدر نفسه امل .٢
 .٥٥٤ـ  ٥٥١: ٦ صدر نفسهامل. ٣



  
 ٩٢  

 

 : 
��

�� �
���

�
44  -  

143
7

 
 � 

 

  ١».قائمني زمزم من
  

  

                                       
...  9. كمـا روي عـن الـنيب   ٢٧٥:  ١اإلسالم، القاضي النعمان املغريب  دعائم .١

 العـالء  بـن  قرة حدثنا البغدادي، النخاس سعيد أبو نصر بن حممد بن احلسن حدثنا
 جبري بن سعيد مسع أنه هند أيب بن داود حدثنا اخلصاف، يونس أبو حدثنا السعدي،

 مـاء  مـن  يشـرب  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأى أنه هريرة أبو ينحدث يقول:
 .٤٢٣:  ٧تاريخ بغداد و ذيوله  .قائماً زمزم
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 ملوحـة  زمـزم  سـقاية  كانت« قال: 7حممد بن جعفر ـ وعن٢٢
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  ١».ماؤها ليعذب متراً فيها يطرحون وكانوا
صـلى اهللا  فيما أوصـى بـه الـنيب    : 7ـ ويف مسند اإلمام علي٢٣

سن يف اجلاهلية  7عبداملطلب إنّ !ياعلي: «عليه السالم له علياًآعليه و
سالم: حرم نساء اآلباء على األبناء، مخس سنن أجراها اهللا عزوجلّ يف اإل

، ووجـد كـرتاً   ﴾َوَ* َ�ْ�ِ?ُ+�ْا َ�� َ�َ?�Aَ� sَُؤُآْ
 1َ�ِ ا�<َ��ِء﴿فأنزل اهللا عزوجلّ: 

 1��ِ     ﴿ :دق بـه، فـأنزل اهللا  فأخرج منه اخلمس وتصـ ْ�َوا3َ�ُْ.��ْا َأ��ـ�َ.� َ\ِ�ْ.�ُ

� Pَ%ٍءُ�َ.ُHُ )ِ �نK�َ﴾ مساها سقاية احلجاج، فـأنزل اهللا  حفر بئر زمزم ، وملا
�َ= اَ+�ج< َوِ�َ.�َرَة اَْ.ْ�0ِQِ اَْ+�َ�اِم َآَ.���Aِ 1َ��َ� 1ِْ(     ﴿ :تبارك وتعاىلَ�2َ�ِ 
ْ�أ3ْ َ7َُ

  �Hِm�8َْ�ِم افأجرى اهللا عزوجلّ ذلـك   ،بل، وسن يف القتل مائة من اإل﴾ِ�َواْ
املطلـب   يكن للطواف عدد عند قريش، فسـن هلـم عبـد    سالم، ومليف اإل

  سالم.سبعة أشواط، فأجرى اهللا عزوجلّ ذلك يف اإل
عبداملطلب كان ال يستقسم باألزالم، وال يعبد األصنام،  إنّ !ياعلي

  ٢.»7وال يأكل ما ذبح على النصب، ويقول: أنا على دين أيب ابراهيم
 القـزاز،  فرات عن سفيان، ثنا: قال عمر أيب بن حممد وحدثناـ ٢٤

 ِ الناس في واد خير« :يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت: قال الطفيل أيب عن
يوكَّةَ، ادم ادوو دي بالْهنبطَ الَّذأه يهف مآد هلَيالم، عذا يؤتى ومنه الس 

                                       
 .١٢٩:  ٢صدر نفسه امل .١
 .٤٧١:  ٤ 7مسند اإلمام علي .٢
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 وواد اَألحقـاف،  وادي النـاس  يف واديـني  وشـر  به، تطيبون الذي الطيب

 وادي يف وهي زمزم، بئر الناس يف ٍ بئر وخري برهوت، له يقال حبضرموت
 فيهـا  جتمـع  برهـوت،  وادي يف وهـي  برهـوت،  الناس يف بئر وشر مكة،

 بـن  عمـرو  ثنـا : قـال  الْحلْـواينُّ  علـي  بن احلسن حدثنا ».الكفار أرواح
 بـن  يوسف عن جدعان، بن زيد بن علي عن سلمة، بن محاد عن عاصم،
 وزاد حنوه، عنهم اهللا رضي ٍ طالب أيب بن علي عن عباس، ابن عن ،مهران

  ١».اهلوام إليه تأوي القَيح، كأنه أسود بالنهار ماؤها بئر«: فيه
 افـض «: قـال  الولـد  دعـاء  يف عمار بن معاوية إىل ـ وبإسناده٢٥

 فخذ البيت باب على قمت فإذا ادخل البيت، مث زمزم، ماءمن  دلواً عليك
َو1ْ��َ  (: قلت  وقد عبدك، والعبد بيتك إنّ البيت أللهم قل: مث الباب، حبلقة

� آ�َن �ِ��ً�ُ3َHَي )َد٢».سخطك... وأجرين من عذابك، من فآمن  
 نبيـذ  عـن  7جعفـر  أبـا  سـألت  قـال:  بصري أيب عن ـ وعنه٢٦
 هلـم  يكـون  أن مـن  جهـداً  أشـد  يومئذ كانوا حممد أبا يا« فقال: السقاية،

  ٣».زمزم السقاية إمنا ينبذونه، زبيب
 أيب عـن  ذكره، عمن عقبة، بن علي عن فضال، ابن عن ـ عنه،٢٧

 الشـهد،  مـن  وأحلـى  اللنب، من بياضاً أشد زمزم كانت«: قال 7عبداهللا
                                       

 .٤١:  ٢يالفاکه ،أخبارمکة .١
 .٣٧٠:  ١ نورالثقلني .٢
 .٩:  ٣األصول الستة عشر  کتاب .٣
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 مـن  عينـاً  عليهـا  وأجـرى  اهللا فأغارها املياه، على فبغت سائحة وكانت
  ١».صرب

 غـزاالن  الكعبـة  يف كان«: قال رفعوه وغريه; إبراهيم بن ـ علي٢٨
 ألقـت  احلـرم  علـى  جرهم خزاعة غلبت فلما أسياف، ومخسة ذهب من

 وعموا وطموها احلجارة فيها وألقوا زمزم بئر يف والغزالني األسياف جرهم
 علـيهم  وعمي زمزم موضع يعرفوا مل خزاعة على قصي غلب فلما أثرها،

 يكـن  ومل الكعبـة  فناء يف له يفرش وكان عبداملطلب غلب فلما موضعها،
 أتاه منامه يف فرأى الكعبة ظل يف نائم هو فبينما غريه هناك ألحد يفرش

: فقـال  الثـاين  اليـوم  يف أتـاه  مث بـرة؟  ومـا : قال برة، احفر: له فقال آت
 املصونة؟ وما: قال املصونة، احفر: فقال الثالث اليوم يف أتاه مث احفرطيبة،

 احلجـيج  سـقي  والتـذم  التـرتح  زمزم احفر: فقال الرابع اليوم يف أتاه مث
 حجـر  زمـزم  عنـد  وكـان  النمـل،  قرية عند األعصم الغراب عند األعظم
 فلمـا  النمل، يلتقط يوم كلّ يف األعصم الغراب عليه فيقع النمل منه خيرج
أربع  يف أمرت إين: لقريش فقال زمزم عموض عرف هذا عبداملطلب رأى
 إىل جييبـوه  فلـم  حنفرهـا؛  فهلموا وعزنا، مأثرتنا وهي زمزم فرح يف ليال
 يعينه وكان احلارث وهو واحد ابن له وكان بنفسه، هو حيفرها فأقبل ذلك
 و يديـه  رفـع  مث الكعبـة  باب إىل تقدم عليه ذلك صعب فلما احلفر، على

                                       
  .٥٧٣:  ٢بن حممد بن خالد الربقي . احملاسن، أمحد ١
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 تقربـاً  إليـه  أحبهم ينحر أن بنني عشر رزقه إن له ونذر عزوجلّ اهللا دعا
 وقـع  قـد  أنه وعلم إمساعيل طوى الطوى، وبلغ فلماحفر عزوجلّ اهللا إىل

  ١».و... كبر املاء على
 حيـىي،  بـن  القاسم عن حممد، بن أمحد عن أصحابنا، من ـ عدة٢٩

 احتفـر  ملـا «: يقول 7إبراهيم أبا مسعت: قال راشد بن احلسن جده عن
 البئر جوانب إحدى من عليه خرجت قعرها إىل وانتهى زمزم عبداملطلب

 حـىت  حفـر  مث عنه احلارث ابنه وخرج ينثىن أن فأىب أفظعته منتنة رائحة
 حيفـر  فلم احتفر مث املسك، برائحة عليه عيناً خترج قعرها يف فوجد امعن

 مجيـل  الشـعر  حسـن  الباع طويل رجالً فرأى النوم جتاله حىت ذراعاً إالّ
 تسـلم  وجـد  تغـنم  أحفـر : يقـول  وهـو  الرائحة طيب الثوب جيد الوجه

 قـدراً  العـرب  أعظم أنت لك، والبئر لغريك األسياف للمقسم، والتدخرها
 البصـراء  العلمـاء  احلكمـاء  النجبـاء  واألسـباط  ووليها نبيها خيرج ومنك

  ٢».هلم... والسيوف
إذا شـربت مـاء زمـزم    «عنه، عن بعض أصحابنا رفعه قـال:   ـ٣٠

. »من كـل داء وسـقم   ، وشفاءاًواسعاً ، ورزقاًنافعاً علماً اللهم اجعله :فقل
بسـم اهللا، احلمـد هللا،   «مـن زمـزم:    إذا شرب يقول 7وكان أبو احلسن

                                       
 .٣٠٧:  ٤ الکايف .١
 .٣٠٩:  ٤الکايف  .٢
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  ١».الشكر هللا
 عـن  أيـوب،  عـن  الكرخـي،  مهران بن الرمحن عبد بن حممدـ ٣١

 خراسان من رجل جاء: قال 7أيب جعفر عن جابر، عن مشر، بن عمرو
 عنـد  ونويـت  حججـت  اهللا رسول يا ابن: فقال 8احلسني بن علي إىل

 له فقال يل بالفرج، تدعو وأن الطحال، وجع يب فان أقصدك أن خروجي
بـه   أحسسـت فإذا  احلمد، وله ذلك، اهللا كفاك <قد: 8احلسني بن علي

 عنـك  يـدفع  تعـاىل  اهللا فإنّ واشربه، زمزم مباء بزعفران اآلية هذه فاكتب
Lِ�5ُ اْدُ��� اَ( أِو اْدُ���ا ا���Fَْ.1َ أ��ـًّ� َ��� 0ْ��َُ��ا �3َ�َُ� اْKْ��َ.�ُء          ( ذلك الوجـع>؛ 

        Uَ���ـ1َ8ْ�Aَ vَِ َذAَْوا ���َA ]ْ��ِ�َ�ُ� *ََو Uَ�ِwَ�َ̀ A �ْ��َQْ�َ *ََو G�َ�ُْـ+َْوw8@��َµ   Lِ�5ًُ ا
   1َ��ِ x%�� َوَُ 1?ُ�َ 
ْ�Uٌ ِ�% اُْ.Uِ3 َوَ�Pَ �َُ 1?ُ�َ 
ْ�ـ�ِ�� َوَ0ًا َوَ�َ 
ْاَْ+ْ.0ُ ِ( ا�ِ�ي َ

  ٢.)ا� ,ل< َوَآ@<ْ�ُ� َ�ْ?@8�ًا
 عـن  محـاد،  عن عمري، أيب ابن عن عيسى، ابن عن سعد، عن أيب، ـ ٣٢

 حـج  حـني  9اهللا رسـول  خـرج <: قـال  7عبـداهللا  أيب عـن  احللـيب 
 الشـجرة  مسجد أتى حىت القعدة ذي من بقني يف أربع خرج الوداع حجة

 بـاحلج  وأهـلَّ  منـها  فـأحرم  أتى البيـداء،  حىت راحلته قاد مث ا فصلى
 يـدرون  وال عمرة يريدون ال باحلج كلهم الناس وأحرم بدنة مائة وساق

 النـاس  وطـاف  بالبيت،طاف  مكة، 9اهللا رسول قدم إذا حىت املتعة، ما

                                       
  .٥٧٤  : ٢احملاسن  .١
 .٢٦٠: ٣تفسرينور الثقلني  ؛١٠٤:  ٩٢األنوار  حبار .٢
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 زمـزم  أتى احلجر، مث واستلم 7إبراهيم مقام عند ركعتني صلى مث معه،

 أو منـها ذنوبـاً   السـتقيت  أمـيت  علـى  أشـق  أن لوال: وقال منها فشرب
  ١ذنوبني>.

تفسري علي بن إبراهيم: أيب، عن النضـر، عـن هشـام، عـن     ـ ٣٣
يف بادية الشام فلما ولد  كان نازالً 7إبراهيم إنَّ<قال:  7اهللا عبد أيب

ألنه مل يكـن   شديداً غماً اغتمت سارة من ذلك 7له من هاجر إمساعيل
 وأمه عنها، فقـال: يـا رب   7مث أمره أن خيرج إمساعيل ...له منها ولد،

إىل أي مكان؟ قال: إىل حرمي وأمـين وأول بقعـة خلقتـها مـن األرض     
إبراهيم ووضعهم وأراد االنصـراف عنـهم إىل    فلما سرحهم... وهي مكة،

تـدعنا يف موضـع لـيس فيـه أنـيس       قالت له هاجر: يا إبراهيم مل ،سارة
يف هـذا املكـان    ماء وال زرع؟ فقال إبراهيم: الذي أمرين أن أضعكم وال

التفت ، هو يكفيكم، مث انصرف عنهم، فلما بلغ كدى وهو جبل بذي طوى
��% �Aَِ�اٍد َ\�8ِْ� ِذي َزْرٍع 0َ��ْ�ِ         َرA�َ��(إليهم إبراهيم فقال: ِ�ِإ�<�% أْ��َ?ْ�ُ[ 1ْ��ِ ُذر<َ

  

 َواْرُز5ُْ��ْْ�ِ8ْ̀��3ََة Lْ َ7ْ��َ أ0َ6ِ�ًْة 1َ�ِ ا���ِس َ�ْ�ِ�ي إَ 82ِ8ُُ.�ا اِ ��َ�Aِم َر��+َ.ُ�Uَ اِْ8ْAَ
��Wُْ?ُ�ونَ َ 
ْ�ُ�3 َرتفـع النـهار   مث مضى وبقيت هاجر، فلمـا ا  ،)1َ�ِ اo�َ.َ�اِت َ
فقامت هاجر يف الـوادي يف موضـع املسـعى     عطش إمساعيل وطلب املاء

عنـها فصـعدت علـى     فنادت: هل يف الوادي من أنيس؟ فغاب إمساعيـل 
 الصفا وملع هلا السراب يف الوادي وظنت أنه ماء، فرتلت يف بطـن الـوادي  

                                       
 .٢٤٢، ٨٨:  ٩٦األنوار  حبار .١
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حية وسعت فلما بلغت املسعى غاب عنها إمساعيل مث ملع هلا السراب يف نا
إىل الوادي تطلب املاء فلما غـاب عنـها إمساعيـل عـادت      الصفا فهبطت

حىت فعلـت ذلـك سـبع مـرات، فلمـا كـان يف        حىت بلغت الصفا فنظرت
إمساعيل وقد ظهـر املـاء مـن     الشوط السابع وهي على املروة نظرت إىل

فزمتـه مبـا    فإنه كـان سـائالً   حتت رجليه، فعدت حىت مجعت حوله رمالً
  .فلذلك مسيت زمزمجعلته حوله 

فلما ظهر املاء مبكة عكفـت   وكان جرهم نازلة بذي ااز وعرفات
الطري والوحش على املاء ، فنظرت جرهم إىل تعكف الطـري علـى ذلـك    
املكان واتبعوها حىت نظروا إىل امرأة وصيب نازلني يف ذلـك املوضـع قـد    

مـا شـأنك   بشجرة وقد ظهر املاء هلما، فقالوا هلاجر: مـن أنـت؟ و   استظال
أنا أم ولد إبراهيم خليل الرمحن، وهذا ابنه أمره  وشأن هذا الصيب؟ قالت:

لنا أن نكون بالقرب مـنكم؟ قالـت    اهللا أن يرتلنا ههنا، فقالوا هلا: فتأذنني
  يوم الثالث قالت هاجر: ، فلما زارهم إبراهيم7هلم: حىت يأيت إبراهيم
 من جرهم يسألونك أن تأذن هلـم حـىت   ههنا قوماً يا خليل اهللا إنّ

يكونوا بالقرب منا، أفتأذن هلم يف ذلك؟ فقال إبراهيم: نعم، فأذنت هاجر 
فأنست هاجر وإمساعيل م،  بالقرب منهم وضربوا خيامهم جلرهم فرتلوا

بذلك  رساملرة الثالثة نظر إىل كثرة الناس حوهلم فَ فلما زارهم إبراهيم يف
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  ١...،شديداً سروراً

 آبائـه،  عـن  أبيـه،  عن حممد، بن جعفر عن اخلصال، كتاب يفـ ٣٤
  :له وصية يف ، قال9النيب عن :طالب أيب بن علي عن

 اإلسـالم،...  يف لـه  اهللا أجراها سنن، مخس يف اجلاهلية سن عبد املطلب إنّ <ياعلي
�= ( :تعاىل اهللا فأنزل سقاية احلاج، مساه زمزم حفر وملاَ�2َ�ِ 
ْ�اَْ+�ج< َوِ�َ.��َرَة  أ3ْ َ7َ

  Ċ٢)ِ ِ اHِm� ِ َآَ.�A 1َ�َ� 1ِْ( َواْ8َْ�م اَْ.ْ�0ِQِ اَْ+�ام
 بعـد  قـدرت  <إن :قال أنه ،8حممد بن جعفر عن :اإلسالم ـ دعائم٣٥
 عليك وتفيض مائها، من وتشرب ،زمزم تأيت أن الطواف ركعيت تصلي أن
  ٣.فافعل> منه

: وقـال  بالليـل  املـاء  شـرب  <مـن  :7الصادق عن: ـ احملاسن٣٦
 املـاء  شـرب  يضـره  مل الفـرات،  ومـاء  زمزم ماء من السالم عليك ياماء،
  ٤.بالليل

قال اإلمـام   ... مث7ـ و من حديث الشبلي عن اإلمام السجاد٣٧
                                       

 .١٠٠:  ١٢حبار األنوار .١
 .٢١٣:  ٢تفسري نور الثقلني  .٢
 .٤٣٨: ٩الوسائل مستدرك .٣
 :عن أيب محـزة الضـبعي قـال   ؛ 9. كما روي عن النيب٣٨٠: ٥تدرك سفينة البحارمس .٤

 :قلـت  قـال  ؟فلما جئت قـال مـا حبسـك    ففقدين أياماً ،جلس إىل ابن عباس مبكةأكنت 
 ،احلمـى مـن فـيح جهـنم    < :قـال  9اهللا رسول نّإف ،أبردها عنك مباء زمزم :فقال .محمت

 .٢٠٠: ٤النيشابوري ، للحاکم املستدرك .>مباء زمزم فأبردوها
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: مائها؟ قال من وشربت زمزم، بئر على <أشرفت: له 7علي بن احلسني
 املعصية؟ عن طرفك وغضضت الطاعة، على أشرفت أنك نويت: قال .نعم
  ١.>.مائها.. من شربت وال عليها، أشرفت فما: 7قال ال،: قال

يف  ]ة األحقـاف سـور من كتب [ من كتبها: «7قال الصادقـ ٣٨
، وكلمتـه  وغسلها مباء زمزم، وشرا كـان عنـد النـاس حمبوبـاً     ،صحيفة

وعاه، وتصـلح جلميـع األغـراض، تكتـب      إالّ مسموعة، وال يسمع شيئاً
  ٢».ومتحى وتغسل ا األمراض، يسكن ا املرض بإذن اهللا تعاىل

 بـن  مسلم حدثنا: قال جدي، أخربين: قال الوليد، أبو حدثناـ ٣٩
 علـي،  بن زيد عن عباس، بن احلارث بن الرمحن عبد عن الزجني، خالد
 اهللا رضـي  طالـب،  أيب علي بـن  عن رافع، أيب بن اهللا عبد عن أبيه، عن

  :وسلم عليه اهللا صلى النيب عن به، حدث حديث يف عنه،
»ثُم ولُ أفَاضسا, 9اِهللا رعل فَدجبس ٍ ناِء مم مزمأ زضوفَت  بـه«، 

ز«: قَالَ ثُموا انِع نع كُمتقَايا سين يب دبب عطَّلوا أنْ الَفَلَو ِ، الْملَبغـا  تهلَيع 
تعزلَن كُمع٣.»م  

 بـن  عبيدة أبو حدثين: قال حنبل بن أحمد بن اِهللا عبد حدثَناـ ٤٠
                                       

 .١٦٩: ١٠مستدرك الوسائل .١
ــراين     ٢ ــم البح ــيد هاش ــرآن، الس ــري الق ــان يف تفس ــباح، ٣٥:  ٥. الربه ؛ املص

 .١٧٢:  ١٥؛ جامع أحاديث الشيعة ٤٥٧الكفعمي:
 .٥٥:  ٢لألزرقي ،أخبارمکة .٣
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 أحنف بن فُرات حدثنا: قَالَ ٍ سعير بن مالك حدثنا: قال عياض بن فضيل

  :قَالَ
 قَـام  ٍ، طَالـب  أيب بـن  علـي  أنَّ ٍ، حراش ِ بن ِبعي ر عن أيب، حدثَين

  :قَالَ ثُم أهلُه، هو مبا علَيه وأثْنى اَهللا فَحمد الرحبة، في خطيبا
 منـه  فَمضـمض  زمزم، ماِء من ٍ بكُوز دعا ثُم يقُولَ، أنْ اُهللا شاَء ما«
حسمر وشو لَ ِبفَض هوئضو وهو ،مقَائ ين: قَالَ ثُملَغـلَ  أنَّ بجالر  كُمـنم 
هكْرأنْ ي برشي وهو ،مذَا قَائهوُء وضو نم ثْ  لَمـدحي،  ـتأيرـولَ  وسر 

   ١.»هكَذَا فَعلَ 9اِهللا
    :صحيح البخاري ويفـ ٤١
 9رأيـت رسـول اهللا  < :وقال شرب قائماً، رضي اهللا عنه علياً أنّ

   ٢>.فعلتفعل كما رأيتموين 
قـال:   7، عن أبيه7عنه، عن ابن القداح، عن أيب عبد اهللاـ ٤٢

  ٣>.ماء زمزم دواء ملا شرب له قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله:<
، عـن  7عنه، عن جعفر، عن ابن القداح، عـن أيب عبـد اهللا   ـ٤٣

  :7أبيه

                                       
 .٣١٢:  ٤األوسط، للطرباين  املعجم .١
 .١٩٥: ١٣صحيح مسلم، النووي شرح .٢
 .٥٧٣:  ٢، أمحد بن حممد بن خالد الربقياحملاسن .٣
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وهـو   ١،كـان يسـتهدي مـاء زمـزم    ، النيب صلى اهللا عليه وآله نّإ<
  ٢.>باملدينة

π   π   π  

                                       
اية البحث أنقل لكم ما وصفه ابن جبري يف رحلته يف كيفية بناء بئر زمزم  ويف .١

 خطـوة  وعشـرون  أربع وبينهما األسود، احلجر تقابل زمزم بئر وقبةهـ : <٥٧٨سنة
 مفـروش  القبـة  وداخـل  خطـا،  عشـر  إليه ركنها ومن القبة، ميني عن الكرمي واملقام

 للكعبـة  املقابل اجلدار إىل مائالً القبة وسط يف املباركة البئر وتنور األبيض، بالرخام
 شـرباً  أربعـون  ودوره بالرصاص، مفروغ اإللصاق البديع الرخام من وهو الشريفة،
 أن يذكرون وهم. قامة عشرة إحدى البئر وعمق شرب، ونصف أشبار أربعة وارتفاعه

 بـداخل  استدارت وقد الشرق، جهة إىل القبة وباب مجعة، ليلة كل يف يتزايد ماءها
 أشـبار  مخسة حنو األرض عن وارتفاعها ذلك، مثل وعمقها شرب سعتها سقاية القبة
 زمـزم،  قبة ويلي .للوضوء عليها الناس يقعد دائرة مسطبة وحوهلا الوضوء ماء متأل
 .٣٧٥: ١رحلة ابن جبري .>عنه اهللا رضي العباس إىل املنسوبة الشراب قبة
  .٥٧٤:  ٢، أمحد بن حممد بن خالد الربقياحملاسن. ٢




