
. ماء وال فيه زرع ال الذي القفر الوادي ذلك في السالم عليه إبراهيم اهللا خليل تركهما حيث السالم، عليهما وأمه إلسماعيل بعقبه السالم عليه جبريل فجرها التي المباركة البئر تلك وهي  .خاصة والعمرة الحج لشعائر والمؤدين عامة، المسلمين وجدان في وارتباطها المتميزة الروحية لمكانتها األرض وجه على بئر أشهر وهي الحرام، المسجد داخل المهمة العناصر من زمزم بئر يعد  األرض على ماء خير.. زمزم أفضليات 1  -  اهللا رسول حمله قد: فقال زمزم؟ ماء أأحمل: عطاء لتسأ: قال ثابت أبي بن حبيب وعن  .والبخاري الترمذي رواه" ويسقيهم المرضى على يصب وكان والِقرب، األداوى في زمزم ماء يحمل -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول كان: "قالت عنها اهللا رضي عائشة وعن  ).األضالع تمتلئ حتى الشرب أي (،"زمزم من يتضلعون ال أنهم المنافقين وبين ينناب ما آية إن: -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال: قال -عنهما اهللا رضي- عباس ابن وعن  .العلة ويبرئ المرض، يزيل أي: السقم وشفاء. أكله إذا الطعام من يشبع كما شربه، إذا مائها من اإلنسان يشبع أي الطُعم، وطعام ،"السقم وشفاء الطعم، طعام فيه زمزم، ماء األرض وجه على ماء خير: "-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال: قال -عنهما اهللا رضي- عباس ابن عن  ).والبيهقي ماجه وابن أحمد أخرجه( له شُرب لما زمزم ماء: -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال عباس وابن جابر عن  زمزم ماء فضل   .ورحمته بفضله -وجل عز- اهللا أغاثها الخلق من أيست فلما ،يغيثها مغيثًا تجد علها البعيد األفق في ناظرة والمروة الصفا بين ساعية البحث وأتعبها هاجر وجهدت وماء، زاد من معهما ما نفد حين وذلك  عند ذلك أعتمد صرت ثم التام البرء بذلك فوجدت ه،أشرب ثم مرارا عليها وأقرأها زمزم، ماء من شربة آخذ بالفاتحة أتعالج فكنت والدواء، الطبيب وفقدت فيه، سقمت بمكة وقت بي مر ولقد أمراض، عدة من به واستشفيت زمزم بماء االستشفاء من وغيري أنا جربت وقد. الناس عند وأنفسها ثمنًا، وأغالها النفوس، إلى وأحبها قدرا، أجلهاو وأشرفها، المياه سيد  :اهللا رحمه القيم بن اإلمام ويقول  ).مسلم صحيح (جوع سخفة كبدي على وجدت وما بطني عكن تكسرت حتى فسمنت زمزم؛ ماء إال طعام لي كان ما ويوم، ليلة بين ثالثين لبثت لقد): عنه اهللا رضي (الغفاري ذر أبو الجليل الصحابي يقول  .زمزم ماء من سقاهم إال اطعام قوما أطعم وال زمزم، ماء من أتحفه ضيف به نزل إذا كان -عنهما اهللا رضي- عباس ابن أن مجاهد عن  .زمزم بماء ضيوفهم يتحفون) عليهم اهللا رضوان (الصالح والسلف الصحابة وكان. والحسين الحسن وحمله -وسلم عليه اهللا صلى



: بشرط لالستشفاء يستخدم زمزم ماء فإن لذا االنتفاع؛ غاية بها فأنتفع األوجاع، من كثير 2    .-وسلم عليه اهللا صلى- النبي جد هاشم بن المطلب عبد حفرها حتى حينًا ذلك على وظلت معالمها، وخفت درست أن إلى ُأهِملَت قد األثناء تلك في زمزم وكانت بطونها، بين وقسمها مكة قريشًا وأنزل كنانة، على سلطانه وفرض مكة، من خزاعة أجلى أن بعد الميالدي الخامس القرن في كالب بن قصي ذلك بعد أمرها ولي ثم تهامة، في وتفرقوا إسماعيل، أبناء خرج ومنها مكة وادي عن" جرهم "وخرجت البيت، أمر ووليت" خزاعة" وانتصرت" جرهم "مع" خزاعة "وتقاتلت. خزاعة قبيلة وهي) مأرب سد (تهدم بعد الجنوب من هاجرت" يمنية "قبيلة قدمت أن إلى الزمن من فترة وزمزم الحرام البيت أمر تلي" جرهم" واستمرت الحرام، للبيت إسماعيل وولده إبراهيم سيدنا بناء دبع بمكة يزداد العمران وأخذ  .فوافقوا منها منحة يكون أي الماء، في حق لهم يكون أن دون إقامتهم على موافقتها صريح البخاري صحيح وفي. إسماعيل أم استئذان بعد الماء على ونزلوا كله الركب فرجع بمكانها؛ فأخبراهم ركبهما إلى رجعا ثم فكلماها إسماعيل أم أتيا حتى لهما جلينر فأرسلوا أنيس؛ وال ماء من الوادي بهذا كان ما: بعضهم فقال الماء؛ على الطير الركب فرأى الشام؛ بالد من مروا) جرهم (من ركبا أن: والملوك الرسل تاريخ في والطبري مكة، أخبار في األزرقي ذكر فقد بمكة؛ العمران مقدمة هي زمزم كانت  .صحيحه في جدا مطولة الواقعة هذه -عنه اهللا رضي-  البخاري روى وقد. ابنها على ودرت فشربت بالوعاء؛ تأتي أن قبل يفوتها، أن خشية ترده برمل إسماعيل أم فحاضته الماء، فظهر األرض؛ جبريل فضرب: قال: خير عندك كان إن فأغثني صوتك أسمع: فقالت صوتًا؛ فسمعت ابنها إلى رجعت ثم مرات، سبع بينهما مشيها كان حتى المروة إلى الصفا من ذهبت ثم عليه، ما تستوضح مشرقًا رأته حين الصفا إلى فعمدت يموت؛ أنه إسماعيل أم فحسبت: قال يتشحط إليه نظرت حتى جوعه واشتد ابنها فجاع درها؛ فانقطع الوعاء؛ ماء فني حتى ولدها على وتدر منه تشرب فأخذت ماء؛ وعاء معها وكانت زمزم، مكان في وابنها لإسماعي أم وترك رضيعا، طفالً إسماعيل وكان إسماعيل، وأم هو مكة إلى -السالم عليه- إبراهيم قدم  .سنة آالف أربعة حوالي الهجري بالتقويم زمزم ظهور وبين بينها يجعل ما وهو تقريبا، -وسلم عليه اهللا صلى- محمد الرسول ميالد قبل 2572 سنة في زمزم ظهور كان  زمزم بئر قصة  .ةوطيب األبرار، وطعام األبرار، وشراب طُعم، وطعام سقم، وشفاء وتُكتَم، ومضنونة، وبرة، وشُباعة، والشُّباعة، ،-السالم عليه- إلسماعيل اهللا سقيا وهي والركضة، والهزمة الملك، وهزمة جبرائيل، وهزمة جبرائيل، وركْضة وزمام، زمزم: ومنها فضلها، على تدل كثيرة أسماء ولزمزم  .حوله التراب بجمع فمنع وشماال يمينا وساح الماء منها وخرج انفجرت حين ماءها هاجر ضمت فقد وشماال، يمينا الماء يأخذ لئال بالتراب زمت هاجر ألن: وقيل زمزم، فسميت فاجتمع مبارك، يا اجتمع: أي زم، زم: للماء هاجر قالت األرض وجه على الماء منها فاض لما ألنه ها؛الجتماع: وقيل مائها، لكثرة وذلك االسم بهذا زمزم بئر سميت  التسمية سبب  .وتعالى سبحانه به والثقة اهللا، على والتوكل القلب، سالمة



  .وثمانمائة اثنين سنة شوال من والعشرين الثامن ليلة في الحرام المسجد أصاب حريق عقب برقوق بن فرج لناصرا السلطان عهد في المماليك عصر في زمزم عمرت) 1(  :اإلصالحات هذه أهم من والترميمات اإلصالحات من العديد ذلك بعد زمزم قبة على جرى  اإلصالحات أهم  .الهجرة من وعشرين مائتين سنة المعتصم العباسي الخليفة عهد في قبتها وجددت بالرخام، وكسيت زمزم بئر جددت كما هـ،160 سنة يالمهد الخليفة عهد في ذلك وكان البئر، تعلو التي الصغيرة القبة من بدالً الساج من كبيرة قبة الشراب حجرة فوق وُأقيم زمزم، عمارة جددت كما بالفسيفساء، الصغيرة القبة وكُِسيت فرج بن عمر يد على بالساج زمزم حجرة سقفت وقد خالفته، في المهدي عملها ثم خالفته، في لمؤمنينا أمير جعفر أبو بالرخام أرضها وفرش الشباك وعلى زمزم على الرخام عمل من أول وكان  .وأربعين وخمس مائة سنة ذلك وكان زمزم، فوق قبة شيد من أول يعد الذي العباسي الخليفة المنصور جعفر أبي عصر حتى كذلك الحال وظل البناء، بسيط الحجارة من بسور محاطة بئر مجرد وكانت  .ينئذح شباك عليها يكن ولم الماء فيه يذهب سرب له للوضوء، الخلف من والثاني الماء، منه يشرب الركن وبين بينها األول حوضين عن عبارة طويلة فترة زمزم ظلت  زمزم كانت كيف  .ناقة بمائة اهللا عبد افتدى أن إلى مرات عشر القرعة فكرروا -وسلم عليه اهللا صلى- النبي والد اهللا عبد عةالقر وأصابت أحدهم، بنحر فهم ذكور عشرة له وِلد حتى المطلب عبد تزوج ثم  .حوضها إفساد تركوا حتى بداء جسده في رمي إال قريش من أحد حوضه يفسد يكن فلم انصرف ثم المسجد، في رأى بالذي نادى المطلب عبد أصبح فلما ِحلٌّ؛ للشارب هي ولكن لمغتسل، ُأحلها ال إني اللهم: لق له فقال المنام في هاتف فجاءه ربه المطلب عبد دعا فساده أكثروا فلما يصبح، حين المطلب عبد فيصلحه بالليل قريش من أناس فيكسره الحاج منه فيشرب الحوض؛ يمآلن وابنه هو فطفق حوض عليها بنى ثم  .القرار في الماء انبط حتى فحفر الحرام؛ اهللا لبيت السيوف هذه: فقال وجدتَ ام أجزنا المطلب عبد يا: له قالت السيوف قريش رأت فلما زمزم؛ في ذهبية سيوفًا أدرك حتى الحفر استمر ثم أحدهم، ينحر أن الولد من بعشرة رزق إن فنذر األذى؛ عليه اشتد حتى نسبه عتاقة من يعلمون لما آخرون أناس عنه وتناهى وقاتلوهما، فنازعوهما قريش؛ من أناس يومئذ ليهماع فسفه غيره، يومئذ ولد له وليس الحارث وابنه هو فطفق عنها؛ صدني من ومجاهد البئر، هذه حافر إني: المطلب عبد فقال مسجدنا؟ في تحفر ِلم الصنيع، هذا ما: له فقالت: قريش فجاءته هناك فحفر المطلب عبد فقام  .النمُل تبقى ما حول واجتمع الفرث، في وقع حتى فهوى غراب فأقبل لحمها؛ احتمل حتى مكانها في البقرة تلك فجزرت زمزم، موضع في المسجد في الموت غالبها حتى جازرها من فانفلَّت) الجاهلية في السوق اسم وهو (بالحزورة بقرة نحرت حيث له، سمي ما فرأى فيه؛ جلس الحرام، المسجد إلى وذهب المطلب، عبد استيقظ فلما الحمر، األنصاب مستقبلة النمل قرية في األعصم، الغراب نقرة عند والدم، الفرث بين زمزم احفر: فقال الهاتف عاوده ثم ،"زمزم احفر "هاتفًا منامه في رأى أن بعد الفيل حادثة عقب لزمزم المطلب عبد حفر وكان 3 



 .وادكار تفكير إلى تحتاج أيدينا بين حاضرة تزال ال آية وهي بالدهم، إلى الناس منها ويحمل والعمار، الحجاج يسقي كما والمدينة، حولها وما مكة ساكني يسقى ماؤها بات حتى والشفاء والطهارة للنقاء ماؤها بقي فقد زمزم؛ بئر على السنين آالف مرور فرغم وأخيرا للنساء، وآخر للرجال مكان تخصيص تم كما ومواسير، رفع) مواتير (طريق عن الحرم من الشرقي الجزء من الجديد مكانها إلى زمزم مياه توصيل تم وقد الحجيج، أعداد لكثرة الطواف يعوق الكعبة من بالقرب القديم المبنى ألن نظرا األصلي؛ نهامكا عن بعيدا جديد من زمزم بناء ُأعيد الحديث العصر في) 8(  .صادق محمد السيد المهندس بها وقام هـ،1300 الثاني الحميد عبد السلطان عهد في هذه أيامنا قبل زمزم قبة على عمارة أكبر جرت) 7(  .هـ1203 سنة - هـ1187 سنة األول الحميد عبد السلطان عهد وفي هـ،1083 سنة لرابعا أحمد السلطان عهد في زمزم مبنى تجديد تم) 6(  .هـ 1201 سنة أحمد السلطان عهد في زمزم قبة تجديد تم) 5(  .هـ 982 سنة" الثاني سليم السلطان "عهد في وخصوصا زمزم، مبنى على اإلصالحات من العديد جرى وقد الحرام، بالمسجد كبيرا االهتمام كان فقد العثماني العصر في أما) 4(  .هـ 884 سنة وكان رخامها، وتجديد زمزم بئر إصالح تم" قايتباي السلطان "عهد في) 3(  ".ظهيرة أبي بن محمد الدين جمال "مكة قاضي يد على هـ815 سنة زمزم قبة عمرت) 2( 4 

 


