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 مــــــاء زمـــــزم                                                    6102 تحديث فبراير

  هاؤ أسما   : 
 ركة ...(البَ  -ضنونةالمَ  –ة رّ بَ  -يبةطَ  –فيرة عبد المطمب حَ  –قيا إسماعيل عميو السالم سُ  –شري بُ  –مزة جبريل كضة جبريل أو ىَ رَ .. )          

 : ، منياااسمً  ما يزيد عن خمسينلماء زمزم     
 و لصوت الماء فييا حين ظير...، أ نفجرتالسيدة ىاجر لمائيا حين ا)ضم(  مّ ، أو لزَ  = من كثرة الماء زمزم   -
   ل مع تحريك الجناح في موضع الماءجضرب بالرِ ال= أي  ركضة جبريل -
 ب في موضع الماءأي الضرب بالعقِ =  همزة جبريل -
  ولدىان كانت تبحث عن ماء تحيا بو ىى و رت بيا السيدة ىاجر حيشّ ي التي بُ = أ شريب   -
  بأمو العطشسالم = حين اشتد بو و عميو ال قيا إسماعيلس   -
  )أول قبيمة عربية سكنت مكة بعد ظيور زمزم(رىم فنت بعد جُ = أي التي دُ  كتومةالم   -
 مب جد النبيط= ألن الذي حفرىا بعد دفنيا عبد الم فيرة عبد المطمبح   -
 األشربةاس من األطعمة و ىو ما تستمذه الحو ، و  ب= من الطي   يبةط   -
  ، أو ألن اهلل بر بيا نبيو إسماعيل عميو السالم = لكثرة منافعيا ةر  ب   -
  = أي الغالية التي ضن بيا عمي غير المؤمنين المضنونة -
  كثرة الخير= من البركة أي النماء والزيادة و )مباركة(  بركة -
 كعبةإلي ال قع بئر زمزم خمف مقام إبراىيم إلي اليسار عند النظرت : اموضعه  
  متًرا 65,1 قlبعفتحة البئر اآلن تقع تحت سطح المطاف  -
 يختمف قطر البئر ، و  من فتحة البئر إلي قاعو امترً  03يبمغ عمق البئر حوالي -

  متر 4،6 – 1،6يتراوح بين باختالف العمق و 
 ثة أجزاء :يتكون البئر من ثال -

   من فتحة البئر امتر  14،23، بطول حوالي  " أ "جزء مبنى من الطوب. 
 ىي عبارة عن فتحات بين أحجار مترا ، و  1،13، بطول "ب"  العيون التي تغذي البئر. 

 ، أكثرىا غزارة  متالصقة تخرج منيا المياه بكميات مختمفة في اتجاىات مختمفة     
 كما تزيد كمية الماء المندفعة من ىذه الفتحات في –لحجر األسود تمك التي باتجاه ا     
   !سبحان اهلل ! .. تقل في أوقات أخريو  (  رمضان –كالحج  )أوقات معينة      
  الخارج من العيونيعمل كخزان يجتمع فيو الماء ا و متر  15،13، بطول "ج"  جزء محفور في الصخر. 
 افضمه : 
  )رواه الطبراني(" األرضِ  عمي وجوِ  ءٍ ما خيرُ  زمزمَ  "ماءُ   -
 "قمٍ سُ  فاءُ شِ ، و مٍ عْ طُ  طعامُ  زمزمَ  "ماءُ  -

 اض الحسية والمعنوية(، سقم = األمر  )طعم = أي تغني شاربيا عن الطعام    
 سقييميَ ّب منو عمي المرضي و صُ يَ رب و يحمل ماء زمزم في القِ  النبيكان   -     
 )رواه الطبراني( ، نعم العون عمي العيال" كنا نسمييا شباعة زمزم "عن ابن عباس أنو قال في  -     

 )رواه بن ماجو(لو"  ربَ ا شُ مَ لِ  زمزمَ  "ماءُ  -
   مقام إبراىيم.. إلخ( –)كالحجر األسود ماء زمزم من اآليات البينات في حرم اهلل  -
 ستسقاء منو عبر آالف السنينماء زمزم ال يفني عمي كثرة اال   -
  العمرةقي اهلل منيا ضيوفو أثناء الحج و ألنيا العين التي يس ( ؤذى شاربياال يُ ، و  عاب، ال تذم = ال تُ  )ال تنزف = أي ال تفني " ذمال تُ نزف و ال ت "      
 [متالء حتي يبمغ الماء أضالع الشاربالتضمع = اإلكثار واال])ابن ماجو( ن زمزم" ون مِ عُ م  يم ال يتضَ أنّ  قينَ نافِ المُ  بينَ " "إّن آيَة ما بيَننا و فاقِ النِ  نَ مِ  ةٌ اءَ برَ  زمزمَ ن ع مِ م  "التضَ  -
 )حادثة شق الصدر(في أكثر من مرة ل بو قمب المصطسّ ماء زمزم غُ  -

 آداب الشرب من ماء زمزم : 
 : يقولي الشراب و يتنفس ف النبي د كانفقلشارب فمو عن اإلناء ثالث مرات( ا)أي يفصل الشرب عمي ثالثة أنفاس  -بال القبمة           استق -

 =  = أي سيل اليضم أمرأ ،  دة العطششمن  أي يبرئ =أبرأ = من البرء أي الشفاء   ، اأروى= أكثر ريً ] " أىنأ "في رواية ألبى داوود )مسمم( و " أُ رَ أمْ ، وأْبَرُأ و  ىوَ أنو أرْ  "     
 [ ألذ طعًما، أىنأ =  ب في الجسماالشر مرئ الطعام و  من         

  " الحمد هلل نتياء من الشرب في كل نفس "حمد اهلل عند اال -        " بسم اهلل التسمية عند الشرب في كل نفس " -
 : )ماء زمزم لما شرب لو(الدعاء عند شربو  -          ء حتي يبمغ الماء الضموعمتالع منو أي اإلكثار واالضمّ التَ  -

  " " الميم إني أشربو لظمأ يوم القيامة ← عمر بن الخطابدعاء سيدنا .                   
  " سقما وشفاًء من كل داء و ا، ورزًقا واسعً ا نافعً الميم إني أسألك عممً  "  ←   عباس ندعاء عبد اهلل ب.                   
 .. " اءكون أعمم العممُت ماء زمزم ألشرب " ..  ←    دعاء اإلمام أبي حنيفة.                   
 ،من العشرة  التسعة فكنت أصيب العشرة من العشرة و : لمرمي :  ماء زمزم لثالث " شربتُ    ←    دعاء اإلمام الشافعي  .                   

 .. ! " رجو حصول ذلكأف : لدخول الجنة، و فيا أنا كما ترون:  لمعممو                                                    
          خالصو في الدعاء و صدق التجائو إلي اهلل در نيتو و مبو عمي قا ط: شارب ماء زمزم ينال م ممحوظة  أو  ام يكن مكذبً ل، و  يقينو من اإلجابةوا 

 .."  ن ماء زمزم لما شرب لوبأ"  جّرًبامُ  المنكًرا  لفضمو و                       
   : يستحب -

  من مكة إلي اآلفاقحمل ماء زمزم .              الوضوء منودن و عمي الرأس والبصب ماء زمزم . 
 فقد حنك النبي [ك )فم المولود من الداخل( بياك حنَ لّ دو  رجي صالحو(التحنيك = مضغ تمرة أو نحوىا )ريق من يُ ]حنيك المولود بماء زمزم تَ . 

  الحسين بماء زمزم مع تمر المدينة المباركالحسن و       
  ختالفالحي بو فعميو ا سل غُ ، أما  ، كما يجوز تغسيل الميت بماء زمزمئما أو قاعدا ء زمزم قايجوز شرب ما -
  ستخدامو في تطيير النجاسات سواء في الثوب أو البدن أو المكان إال عند الضرورةال يجوز امتيان ماء زمزم كا -

 

1 

2 

3 

 " أ"  

 "ب"    

  "ج" 

 ( بئر زمزم7شكل )
 موقع البئر فوق سطح المطاف  -1
 فتحة البئر تحت سطح المطاف -4
 م من فتحة البئر( 2سطح ماء ) -0
 الجزء المبني بالطوب  –أ 
 عيون زمزم(الجزء الحجري ) -ب
 الجزء الصخري –ج 

 

 


