
 )*( الطعن يف حديث خريية مياه زمزم

:مضمون الشبهة

خري ماء على وجه األرض ماء زمزم؛ «: بعض املغالطني يف حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص يطعن
، زاعمني أنه ال خصوصية ملاء زمزم؛ فهو »...فيه طعام من الطعم، وشفاء من السقم

كيف : العامل، ويتساءلون  يتكون من ذريت هيدروجني وذرة أكسجني كغريه من مياه
يب (وقد نشرت الـ  -كما يقول احلديث  -في من األمراضتكون هذه املياه مباركة وتش

!تقريًرا يفيد أن ماء زمزم ملوث ابلزرنيخ الذي يسبب السرطان؟) يب سي

:وجه إبطال الشبهة

حديث اثبت عن النيب » ...وجه األرض ماء زمزم خري ماء على«: إن حديث
ملسو هيلع هللا ىلص، وقد جاء العلم احلديث فأثبت أن ماء زمزم ليس كغريه من املياه؛ فهو حيتوي على 
تركيزات عالية من الكالسيوم واملاغنسيوم واملعادن األخرى؛ أي إنه ماء غين جدًّا 

أنه ال يتأثر بتعرضه للجو، كالعسل؛ فيظل ابملعادن والعناصر اليت حيتاجها اجلسم، كما 
حمتفظًا بطعمه ولونه ورائحته ومجيع خصائصه دون تغري، �هيك عن أن به تركيبات 
رابنية مل يعرف أحد بعد أسرارها، وهذا ما شهد به علماء غربيون، وهذه اخلصائص 

وهذا ما  -عونكما يد  -جتعله أفضل من املياه املعدنية، وهذا املاء ليس ملواًث ابلزرنيخ
أثبتته التحاليل املعملية الدقيقة؛ حيث توصلت إىل أن عنصر الزرنيخ موجود يف كل 
املياه، إال أن نسبته يف ماء زمزم أقل بكثري من النسبة املقبولة عامليًّا، وهذا كله يُعد 

!إعجازًا طبيًّا، فِلَم الطعن والتشكيك يف هذا املاء املبارك؟

:التفصيل

:العلميةاحلقائق   )1
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لقد ُأجري خالل العقدين املاضيني كثري من التحاليل الكيميائية ملعرفة الرتكيب 
الكيميائي ملاء زمزم، وهل هو خيتلف عن غريه من املياه الطبيعية للينابيع واآلابر؛ ففي 

م قامت شركة واطسون إبجراء حتليل ملياه آابر زمزم والداودية وعني زبيدة، 1973عام 
م أيًضا كلفت وزارة احلج واألوقاف السعودية الشركة 1973هـ املوافق 1393ويف عام 

إبجراء دراسة لتعقيم مياه زمزم وتعبئتها يف زجاجات معقَّمة، وقد ) V.B.B(االستشارية 
 .قامت الشركة بتحليل مياه زمزم بكرتيولوجيًّا وكيميائيًّا

رئيسية ملياه م ُأخذت عينات من املصادر ال1979هـ املوافق 1400ويف عام 
زمزم، ومت حتليلها يف خمترب مصلحة املياه يف املنطقة الغربية ابلسعودية، وكانت نتائج تلك 

 :التحاليل كما هو موضح يف اجلدول اآليت

 لرت/ الرتكيز ملج القياسات

 7.8 األس اهليدروجيين

 300 القلوية الكلية

 680 العسر الكلي

 470 عسر الكالسيوم

 210 عسر املاغنسيوم

 188 الكالسيوم

 51 املاغنسيوم

 253 الصوديوم

 121 البواتسيوم

 6 النشادر
 0.01 النرتيت

 273 النرتات

 340 الكلور

 372 الكربيتات

 0.25 الفوسفات
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 366 البيكربو�ت

 1980) °م205( املواد الغذائية

تتميز مياه :  -املشرف على حتليل مياه زمزم -يقول املهندس حيىي محزة كوشك
زمزم بصفة عامة، وهي احتواؤها على تركيزات عالية من الكالسيوم واملاغنسيوم 

 .واملعادن األخرى؛ أي إ�ا مياه غنية ابملعادن

ولكي نعرف أمهية مياه زمزم واختالفها البني عن املياه املعدنية الطبيعية األخرى، 
الذي يقول  -"نات واملعادنالفيتامي"صاحب كتاب  -نسوق قول الدكتور لينارد مريفن

إن املياه املعدنية ختتلف اختالفًا شاسًعا يف حمتواها من املعادن، وتنقسم يف هذا : فيه
 :احلال إىل ثالث جمموعات

من األمالح ) ملجم 50(مياه معدنية فقرية ابملعادن، وهي حتتوي على       •
 .املعدنية يف الليرت

 500(ملعادن، وحتتوي على كمية تزيد عن مياه معدنية متوسطة الغىن اب      •
 .من األمالح املعدنية يف الليرت) ملجم

 1500(مياه معدنية غنية ابملعادن، وفيها تزيد كمية األمالح املعدنية عن       •
 .يف الليرت) ملجم

وحىت مياه آابر  -فلو نظر� إىل تركيب املياه املعبأة يف اململكة العربية السعودية
من ) ملجم 260: 130(لوجد�ها حتتوي على ما بني  -رة ملياه زمزممكة اجملاو 

األمالح املعدنية يف الليرت، أما جمموع األمالح املعدنية يف ماء زمزم فقد ثبت أ�ا تبلغ 
يف الليرت؛ وبذلك تنطبق على ماء زمزم مواصفات املياه الغنية ) ملجم 2000(حوايل 

 .جدًّا ابملعادن
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مياًها عسرة؛ لغناها ابلكالسيوم واملاغنسيوم، وقد دلت األحباث وتعترب مياه زمزم 
الذحبة الصدرية أو جلطة  -العلمية احلديثة على أن مرض شرايني القلب التاجية

 .)[1](رمبا يكون أقل حدواًث يف املناطق اليت يشرب سكا�ا املياه العسرة -القلب

إن كل مركب من املركبات الكيميائية ملاء : ومن مث يقول الدكتور زغلول النجار
زمزم له دوره املهم يف النشاط احليوي خلال� جسم اإلنسان، ويف تعويض الناقص منها 

اختالل الرتكيب الكيميائي داخل تلك اخلال�، ومن الثابت أن هناك عالقة وطيدة بني 
جلسم اإلنسان والعديد من األمراض، ومن املعروف أن املياه املعدنية الصاحلة وغري 
الصاحلة للشرب قد استُعملت منذ قرون عديدة يف االستشفاء من عدد من األمراض؛ 
فاملياه املعدنية الصاحلة للشرب ثبت دورها يف عالج أعداد غري قليلة من األمراض، 

الذحبة الصدرية أو  -محوضة املعدة، عسر اهلضم، أمراض شرايني القلب التاجية :مثل
وغريها، أما املياه املعدنية غري الصاحلة للشرب فتفيد يف عالج  -جلطة الشر�ن التاجي

العديد من األمراض اجللدية والروماتيزمية والتهاب العضالت واملفاصل وغريها، ودورها 
تنشيطي للدورة الدموية، أو دور تعويضي لنقص بعض  يف ذلك هو يف الغالب دور

 .)[2](العناصر يف جسم املريض

هكذا رأي العلم يف املياه املعدنية، فكيف مبياه زمزم الغنية بكل العناصر واملعادن 
زمة لصحة اإلنسان وحيويته، واليت أثبتت التجارب احلديثة أ�ا حتتوي أيًضا على الال

من البيكربو�ت يف الليرت، وأ�ا تزيد عن الكمية املوجودة يف مياه إيفيان ) ملجم 366(
 !؟)[3](يف الليرت) ملجم 357(الفرنسية الشهرية، واليت تبلغ فيها البيكربو�ت حوايل 
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 بئر زمزم من الداخل

 

 بئر زمزم حاليًّا

 :التطابق بني احلقائق العلمية وما أشار إليه احلديث الشريف ) 2

 املاء هو سر احلياة يف هذا الكون العظيم؛ فبه تنمو الكائنات احلية وحتيا، قال
، )األنبياء( )30(وجعلنا من املاء كل شيء حي أفال يؤمنون  :اخلالق سبحانه وتعاىل

ماء زمزم، قال  -يف الدنيا -هذا عن مطلق املاء، وللماء أنواع؛ خريها على اإلطالق
خري ماء على وجه األرض ماء زمزم؛ فيه طعام من الطعم، وشفاء من «: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .)[4](»...السقم

ال خصوصية ملاء زمزم؛ فهو ماء يتكون من : وهنا أاثر املشككون شبهتهم قائلني
عى بعضهم ذريت هيدروجني وذرة أكسجني، وهذا ما تتكون منه كل مياه العامل، وقد ادَّ 

 !أنه ماء ملوَّث ابلزرنيخ الذي يسبب السرطان

 :وإليكم إبطال هذه الشبهة

ال شك أن ماء زمزم ليس كغريه من املياه؛ إلخبار النيب ملسو هيلع هللا ىلص بذلك كما يف احلديث 
 .السابق وغريه، وهو حديث اثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص

ماء زمزم سيد املياه وأشرفها، وأجلها قدرًا، وأحبها إىل : "قال اإلمام ابن القيم
 .)][5("النفوس، وأغالها مثًنا، وأنفسها عند الناس، وهوَهْزَمُة جربيل، وُسقيا هللا إمساعيل
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وقد جاء العلم احلديث شاهًدا بصحة ما جاء يف احلديث الشريف، وهو ما 
أظهرته نتائج حتاليل ماء زمزم ملركز أحباث احلج جبامعة امللك عبد العزيز، كما ذكر يف  

، واليت تؤكدها نتائج حتليل خمترب "وصا� طبيب"الدكتور حسان مشسي ابشا  كتاب
هـ، كما وضحها كتاب 1400ملنطقة الغربية لعام مصلحة املياه والصرف الصحي اب

، ومن هذه التحاليل الكيميائية يتبني أن ماء "عاجل نفسك مباء زمزم"الدكتور خالد جاد 
، وبذلك )7.8(زمزم نقي ال لون له وال رائحة، ذو مذاق رائح قليًال، ُأسُّه اهليدروجيين 

من الصوديوم والكالسيوم يكون قلو�ًّ إىل حد ما، وحيتوي على تركيزات عالية 
واملاغنسيوم واملعادن األخرى، ولكنها تقع ضمن مقاييس منظمة الصحة العاملية، ما 
عدا الصوديوم فهو مرتفع؛ لتعويض النقص الذي حيدث فيه، نتيجة التعرض للجو 

 .)[6](شديد احلرارة يف األماكن املقدسة، فضالً عن اجلهد املبذول يف أداء املناسك

أستاذ اجليولوجيا مبعهد الدراسات  -وقد أثبت الدكتور دمحم عزت املهدي
من خالل دراسة أعدها أن ماء زمزم ال خيضع  -والبحوث البيئية جبامعة عني مشس

 .وأن به تركيبات رابنية مل يعرف أحد بعد أسرارهاللقواعد واملعايري الطبيعية، 

وأشارت الدراسة إىل بعض خصوصيات ماء زمزم؛ حيث إنه ال يتعفن وال يتعطن، 
وال يتغري طعمه ولونه ورائحته، فهو مثل عسل النحل الذي ال يتأثر بتعرضه للجو، على 

مياه األ�ار والبحار واألمطار : خالف ما حيدث يف مجيع أنواع املياه األخرى، مثل
غياب نشاط اجلراثيم والبكتري� والفطر�ت فيه؛ لز�دة واملياه اجلوفية، ويرجع ذلك إىل 

لرت، وكذلك لنوعية املكو�ت الكيميائية / جم 2,28:  4,5تعدنه اليت تراوحت ما بني 
 ...املسببة لتعدنه

وتشري الدراسة إىل أنه على الرغم من ز�دة األمالح الكلية ملاء زمزم، فإنه حلو 
ر هبذه امللوحة العالية، على الرغم من أن الكم نفسه الطعم؛ فالشارب هلذا املاء ال يشع

من هذه األمالح لو ُوجد يف أي ماء آخر أو لو مت تصنيع مياه معدنية ابملواصفات 
ملا استطاع أحد أن يشرهبا، وهذا أحد أسرار اإلعجاز  -كما حاول البعض عبثًا  -نفسها
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الصوديوم، والذي كلوريد % 18: 17اإلهلي يف هذا املاء؛ حيث حيوي نسبة من 
يعطي اإلحساس ابمللوحة، وهي نسبة تقارب النسبة املئوية للملوحة يف املاء العذب؛ 

نسبة ملوحة، وبرغم وضوح الفارق بني نسبة امللوحة % 15: 14ففي ماء النيل توجد 
 !يف ماء النيل وماء زمزم فإن األخري يبقى دائًما حلًوا، وال يشعر الشارب له أبي ملوحة

 -ارت الدراسة إىل أنه برغم جهود املسئولني لتوفري ماء زمزم ومعاجلتهكما أش
فإن هذه املعاجلات اليت حتدث ال تؤثر على اخلواص  -وخصوًصا يف مكة واملدينة
 .)[7](الكيميائية ملاء زمزم املبارك

ومما يؤكد خصوصية ماء زمزم أن بئره مل ينضب أبًدا منذ أن ظهر للوجود، بل على 
العكس فهو يفيض ابملاء، ومن ذهب لبيت هللا احلرام سيدهش من كثرته وكفايته جلميع 
احلجاج وغريهم، فكم تستمر اآلابر األخرى؟ مخسني سنة، مئة سنة، مث يغور ماؤها 

هذه البئر دائًما ال ينفد ماؤها، وهو ال يزال حيتفظ بنسب مكو�ته  فما ابل! وتنتهي
 !؟)[8](بنفسها من األمالح واملعادن منذ أن ظهر للوجود وحىت يومنا هذا

كغريه من املياه يتكون من احتاد ذريت هيدروجني وذرة   ماء زمزم: ومن مث فإن قوهلم
أكسجني ال يرد حبال خصوصية ماء زمزم؛ وذلك ألن هذا الكالم خاص ابلرتكيب 

  -الكيميائي األساسي جلزيئات املاء، ولكن خصوصية ماء زمزم ومتيزه يكون يف احتوائه
وم واملعادن األخرى؛ على تركيزات عالية من الكالسيوم واملاغنسي -كما ذكر� سابًقا

من األمالح ) ملجم 2000(ومن مث فهي مياه غنية جدًّا ابملعادن؛ إذ حتتوي على 
املعدنية يف الليرت الواحد، �هيك عن أن هذا املاء ال يتعفن وال يتعطن، وال يتغري طعمه 

 .إخل، وهذا ما أثبته العلم احلديث... أو لونه أو رائحته

ال ! هل توجد مياه على ظهر األرض هبذه اخلصائص الفريدة؟: ولنا أن نتساءل
شك أن اإلجابة ابلنفي القطعي، يؤكد هذا علماء غربيون؛ فها هو العامل الياابين ماسارو 

 -رئيس معهد هادو للبحوث العلمية بطوكيو، ومؤسس نظرية تبلور ذرات املاء -إميوتو
زمزم املبارك؛ فقد أجرى عليه عدة جتارب ابستخدام يكشف عن خصائص إعجازية ملاء 
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تقنية النانو تكنولوجي توصل من خالهلا إىل أن ماء زمزم فريد ومتميز، وال يشبه يف 
بلوراته أي نوع من املياه يف العامل أ�ًّ كان مصدرها، كما أشار إىل أن كل الدراسات يف 

ملاء، وهو أمر مل نستطع معرفته حىت املختربات واملعامل مل تستطع أن تغري خاصية هذا ا
كما أن بلورات املاء الناجتة بعد التكرير تعطي أشكاًال رائعة؛ لذلك ال ميكن أن , اآلن

 .)[9](يكون هذا املاء عاد�ًّ 

طبيب أملاين مسيحي  -)KnutPfeiffer(وفيسور األملاين كنوت فايفر وقد قام الرب 
، ومياه زمزم، فتوصل )[10](إبجراء جتاربه على مياه ميونخ -متخصص يف الطب الباطين

 -أي خالية من البكتري� والشوائب -نقية جدًّا يف تركيبها الكيميائي إىل أن مياه ميونخ
ولكن أتثريها سيئ على جمال الطاقة؛ فهي تدمر جمال الطاقة يف جسم اإلنسان، ويف 
املقابل ُوجد أن مياه زمزم تؤدي إىل ز�دة مستو�ت الطاقة يف اجلسم بصورة كبرية جدًّا، 

  .)[11](بعد عشرين دقيقة من شرهبا

هذا عن إبطال الطعن األول، وهو إنكار خصوصية ماء زمزم، وأما عن ادعاء 
 :البعض أن ماء زمزم ملوث ابلزرنيخ فهو ادعاء ابطل؛ وذلك ملا �يت

سائل اإلعالم الغربية عن ماء زمزم، فإن اجلمعية خالفًا ملا تناقلته بعض و 
   .الكيميائية السعودية تؤكد نقاوة ماء زمزم، وتوضح نسبة الزرنيخ فيه
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أجرت اجلمعية الكيميائية السعودية حتليًال لنسبة عنصر الزرنيخ يف عينات من ماء 
وتقع أقل بكثري من زمزم ُأخذت يف أوقات خمتلفة، وقد كانت النتائج مطمئنة جدًّا، 

النسبة املقبولة عامليًّا يف مياه الشرب؛ حيث كانت نسبة الزرنيخ يف العينات اليت جرى 
يف  -إحدى العينات من مشروع امللك عبد هللا بن عبد العزيز لسقيا زمزم -حتليلها 

ـ  3(أجزاء ابلبليون 4و  3خمتربات قسم الكيمياء بكلية العلوم جبامعة امللك سعود، بني 
4 ppb(مطياف الكتلة /، وقد استخدم يف حتليل العينات جهاز بالزما احلث املزدوج
)ICP-MS(  من تصنيع الشركة األمريكية الشهرية)PERKINELMER(، وهو جهاز

 .معروف بدقة قراءاته

رئيس جملس إدارة اجلمعية ( صرح بذلك الدكتور ضيف هللا بن دمحم الضعيان
، وأشار )الكيميائية السعودية، ورئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جبامعة امللك سعود

الدكتور يف تصرحيه إىل أن الدول الكربى واملنظمات العاملية تتفاوت يف حتديد املستو�ت 
حة املسموح هبا من الزرنيخ يف مياه الشرب؛ ففي الوقت الذي حتدده منظمة الص

) ppb 50(فإن كندا قد خفضت احلد املسموح به من الزرنيخ من،)ppb 10(العاملية بـ
يف عام ) USEPA(فضته منظمة محاية البيئة األمريكية ، بينما خ)25ppb(إىل 

، وال تزال دول ومنظمات أخرى تسمح بنسبة من الزرنيخ يف )ppb 10(م إىل 2006
 ).ppb 50(مياه الشرب حىت 

الضعيان إىل أنه ابفرتاض حسن النية فيما أشيع عن ماء زمزم، فإن  وأشار الدكتور
العينات اليت جرى حتليلها قد تكون تعرضت للتلوث ابلزرنيخ بسبب العبوات اليت 
ُوضعت فيها، أو قد تكون اختلطت مبياه أخرى ملوثة، كما ال ميكن استبعاد أثر اجلهاز 

 .)[12](املستخدم يف التحليل، ومدى دقته وحساسيته

وقد قامت اململكة العربية السعودية ابلرد على تلك االدعاءات من خالل 
إنه يتم إجراء : املتحدث الرمسي ابسم رائسة شئون احلرمني أمحد املنصوري، والذي قال

9 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0008&value=&type=#_edn13


يومية على مياه زمزم منذ سنوات طويلة؛ للتأكد من صالحيتها لالستخدام  فحوصات
وعدم ضررها على صحة اإلنسان، كما أبدى تشككه حيال تقارير املختربات الربيطانية، 

 .مشريًا إىل أنه ال ميكن التأكد من مصدر تلك املياه اليت مت حتليلها

ألراضي واملياه مبركز حبوث رئيس شعبة ا(ويقول الدكتور سعد الدمرداش القاضي 
إن الظاهرة العاملية اآلن هي التشكيك يف كل شيء، ودعاة الفنت ): الصحراء املصري

اجتاه البعض إىل بيع وشراء مياه زمزم يف بريطانيا، مما : هلم مصاحل من وراء ذلك، أبرزها
 .)[13](قد يؤثر على بيع املياه اليت يعدو�ا مبصانعهم

أن ماء زمزم خري ماء على وجه األرض، كما أخرب  -بكل جالء -ومما سبق يتبني
النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ما أثبته العلم احلديث وشهد به العلماء؛ ومن مث فإن هذا املاء املبارك 

فضل املياه املعدنية املستخدمة يف العالج واالستشفاء على مستوى العامل؛ ألنه ماء يُعد أ
التوازن احلمضي "قلوي غين ابملعادن املفيدة للجسم، فذكر هريمان أهريا يف كتابه 

 :فوائد عديدة وهي )[14](أن لشرب املاء القلوي املتأين" القلوي يف الصحة واملرض

 .ميد اجلسم بقدر كبري من الطاقة      •

 .يعادل األس اهليدروجيين للجسم      •

 .يزيل الفضالت احلمضية من اجلسم      •

مينح اإللكرتو�ت لذرات (مضاد قوي لألكسدة، ومزيل قوي للسموم       •
 ).األكسجني النشطة احلرة

 .يساعد على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أفضل إىل داخل اجلسم      •

 .يساعد اجلسم يف متثيل املعادن املؤينة بسهولة أكرب      •

 .يساعد يف تنظيم اهلضم وحتسينه بصفة عامة إبعادة التوازن للجسم      •
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 .ويدمر خال� السرطانيقلل من أتكسد األعضاء احليوية،       •

 .له معامل أكسدة واختزال سالب؛ لذلك يعد وسطًا معادً� للبكتري�      •

ومن األمراض اليت ثبت أن املاء القلوي الغين ابألكسجني واملتوازن أسه       •
السكر، ضعط الدم، الربو، محى القش، أمراض احلساسية، : اهليدروجيين حيسنها هي
هلضم، االنتفاخ، هشاشة العظام، أمراض الدورة الدموية، الصداع فرط احلموضة، عسر ا

النصفي، الز�دة املفرطة يف الوزن، عدم انتظام الدورة الشهرية، ضعف البصر، رفع 
 .)[15](املناعة ضد األمراض، كما أنه يؤدي إىل إبطال عملية الشيخوخة احليوية

ومن مث فإن تشكيك مثريي الشبهة يف الفائدة الطبية ملاء زمزم ال معىن له، بل ال 
وزمزم تُعد خري مياه معدنية؛  -أساس له من الصحة مطلًقا، ال سيما وأن املياه املعدنية

قرون عديدة يف الوقاية من أمراض عديدة قد اسُتخدمت منذ  -أل�ا غنية جدًّا ابملعادن
 .واالستشفاء منها، وهو ما أثبته العلم حديثًا من خالل أحباثه وجتاربه

ما املؤسسات العلمية العالية اليت كانت على عهد النيب صلى : ويف اخلتام نتساءل
هللا عليه وسلم، واليت أعطته هذه احلقائق املدهشة عن ماء زمزم؟ وما هي هيئات 

حوث املتخصصة اليت توصلت إىل هذه النتائج الدقيقة عن هذا املاء؟ وما نوع الب
املخابر العمالقة اليت حللت واستنتجت نسب أمالح املعادن يف ماء زمزم بدقة ابلغة؟ 
واليت اعتمد عليها النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف أحاديثه عن هذا املاء املبارك؟ إنه الوحي، وما ينطق 

 .)[16]( عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحىرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 :وجه اإلعجاز  )3

لقد ُأجريت العديد من األحباث العلمية والتجارب املعملية على ماء زمزم، 
هذا املاء ميتاز خبصائص فريدة عن غريه من املياه؛ فهو ماء عسر فكانت النتيجة أن 

لغناه ابلكالسيوم واملاغنسيوم، وهو ماء قلوي متأيِّن؛ الحتوائه على كل العناصر 
واملعادن اليت حيتاجها اجلسم، إضافة إىل أنه ال يتعفن وال يتعطن، وال يتغري طعمه ولونه 
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ث أن هذه اخلصائص جعلت ملاء زمزم دورًا كبريًا إخل، وقد أثبت العلم احلدي... ورائحته
 .يف الوقاية واالستشفاء من أمراض عديدة

وقد أشارت إىل هذه احلقائق العلمية السنة املطهرة؛ فقال رسول هللا صلى هللا 
خري ماء على وجه األرض ماء زمزم؛ فيه طعام من الطعم، وشفاء من «: عليه وسلم

 !؟، فأي إعجاز طيب هذا»...السقم

 
   

 

تلوُّث مياه زمزم ابلزرنيخ، تقرير ابلصوت والصورة . خالد منتصر، مرجع سابق. وهم اإلعجاز العلمي، د) *(
الشبكة : مياه زمزم ملوثة، مقال منشور مبوقع. www.bbc.co.comيب يب سي عريب : منشور على موقع

 . www.liberalls.comالليربالية العربية 

. بتصرف 91: 88وحديثًا، ماهر حسن حممود دمحم، دار الندى، مصر، ص العالج ابملاء قدميًا: انظر. [1]
هاين بن مرعي القليين وجمدي فتحي السيد، املكتبة . املوسوعة العلمية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية، د

. 57، 56، ص)26(جملة اإلعجاز العلمي، مرجع سابق، العدد . بتصرف 289: 287التوفيقية، القاهرة، ص
 . 57، 56، ص1زغلول النجار، مرجع سابق، ج. اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية، د

    .57، ص1زغلول النجار، مرجع سابق، ج. اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية، د. [2]

املوسوعة : وانظر. بتصرف 92العالج ابملاء قدميًا وحديثًا، ماهر حسن حممود دمحم، مرجع سابق، ص. [3]
رعي القليين وجمدي فتحي السيد، مرجع سابق، هاين بن م. العلمية يف إعجاز القرآن الكرمي والسنة النبوية، د

   .290ص

وحسنه األلباين يف صحيح ). 11004(، رقم )308/ 9(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، : حسن. [4]
   .اإلسناد حسٌن على أقل الدرجات : وحسنه يف السلسلة الصحيحة وقال). 1161(برقم  الرتغيب والرتهيب

   .392، ص4زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، مرجع سابق، ج. [5]

جامعة اإلميان : اإلعجاز يف ماء زمزم، قسطاس إبراهيم النعيمي، حبث منشور مبوقع: انظر. [6]
www.jameataleman.org . 29(، والعدد 56، ص)26(جملة اإلعجاز العلمي، مرجع سابق، العدد( ،

 . 53ص
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، 5م، ج2009/ هـ1430، 4عبد الصمد، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط ثبت علميًّا، دمحم كامل. [7]
 .114، 113ص

معة اإلميان جا: اإلعجاز يف ماء زمزم، قسطاس إبراهيم النعيمي، حبث منشور مبوقع: انظر. [8]
www.jameataleman.org . ،أنت تسأل والشيخ الزنداين جييب حول اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

آ�ت اإلعجاز العلمي من وحي الكتاب والسنة، عبد الرمحن سعد صيب الدين، : عبد اجمليد الزنداين، نقًال عن
 .301م، ص2008/ هـ1429، 1دار املعرفة، بريوت، ط

جريدة : ماء زمزم ميتاز خباصية علمية، والبسملة هلا أتثري على بلورات املاء، مقال منشور مبوقع: عامل �ابين. [9]
 .www.alriyadh.comالر�ض 

 .نسبًة إىل مدينة ميونخ األملانية، وهذه املياه من أنقى املياه يف العامل: مياه ميونخ. [10]

ماء زمزم اإلسالمي وأثره اإلجيايب على اخلال� "لقاء تليفزيوين يف قناة شباك مصر، بعنوان : انظر. [11]
 ".البشرية

اجلمعية الكيميائية : آخر األخبار والفعاليات مبوقع: ت عنوانحبث منشور حت. [12]
 .www.schems.org.saالسعودية

أخبار مصر : دعاة الفتنة حياولون تشويه صورة ماء زمزم والعلماء يربئو�ا، إميان أنور، تقرير إخباري مبوقع. [13]
www.egynews.net. 

يُعدُّ هذا املاء أفضل أنواع مياه الشرب املتاحة على اإلطالق؛ حيث إنه يزيل الشوائب، وحيتوي على . [14]
ُأس هيدروجني قلوي، كما أنه حيتوي على كمية كبرية من األكسجني، وله معامل أكسدة واختزال سالب، 

هل احلصول على نتائج متجانسة ذات فوائد ابإلضافة إىل أنه متاح على عناقيد جزيئية أصغر حجًما، ومن الس
صحية حقيقية، وهذا املاء له مذاق حلو؛ بسبب ما حيتويه من تركيزات لأليو�ت السالبة اليت يتميز هبا ماء ينابيع 
اجلبال النقي، وهو منعٌش كذلك، وكل هذه املواصفات تنطبق على ماء زمزم؛ حيث إنه ماٌء قلويٌّ نقيٌّ من 

 .ةالينابيع اجلبلي

 .بتصرف 57، ص)26(جملة اإلعجاز العلمي، مرجع سابق، العدد . [15]

دمحم راتب النابلسي، مرجع سابق، . آ�ت هللا يف اآلفاق، د: موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. [16]
 .بتصرف 214ص
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