
 
 )*(الطعن يف عدد مفاصل جسم اإلنسان الوارد يف السنة النبوية

 : مضمون الشبهة

يف حماولة لطمس احلقائق العلمية الواردة يف السنة النبوية املطهرة، يدَّعي الطاعنون 
أن السنة قد أخطأت يف حساب عدد مفاصل جسم اإلنسان الوارد يف احلديث الذي 

أن رسول  رضى هللا عنهاأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث أم املؤمنني عائشة 
إنه خلق كل إنسان من بين آدم على ستني وثالث مئة مفصل، فمن كربَّ «: هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

هللا، ومحد هللا، وهلَّل هللا، وسبح هللا، واستغفر هللا، وعزل حجًرا عن طريق الناس، أو 
ني شوكة أو عظًما عن طريق الناس، وأمر مبعروف، أو �ى عن منكر، عدد تلك الست

، زاعمني أن هذا »والثالث مئة السُّالَمى، فإنه ميشي يومئٍذ وقد زحزح نفسه عن النار
العدد غري دقيق علميًّا؛ فاإلنسان إىل اآلن ال يستطيع أن مييز بني ما هو مفصل أو غري 
مفصل؛ فاألمر حمل خالف كبري بني األطباء، كما أن عدد املفاصل خيتلف من شخص 

دها يف اإلنسان الواحد حسب مراحله العمرية؛ فاملفاصل يف آلخر، وكذا خيتلف عد
الطفل عددها أكثر من البالغ، هذا ابإلضافة إىل أنه يف حاالت التشوُّهات اجلنينية جند 

     . املولود إما �قص األصابع وإما زائدها

كما يدعون أن احلديث متضارب مع نفسه؛ ففي اجلزء األول منه كان يتحدث 
ويف اجلزء الثاين صار يتحدث عن السُّالَمى، مع أ�ما ـ يف ظنهم ـ ليسا  عن املفاصل،

 !مبعًىن واحد

 : وجه إبطال الشبهة

إنه خلق كل إنسان من بين آدم على ستني «: إن قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الصحيح
هلو حساب دقيق لعدد مفاصل جسم اإلنسان؛ فقد أثبت » ...وثالث مئة مفصل

لتشرحيي يف القرن احلادي والعشرين أن جبسم اإلنسان الطبيعي ثالث مئة وستني الطب ا
مفصًال، موزَّعة على مجيع أجزائه، تتيح له احلركة بسهولة ويسر، أما عن كون احلديث 

1 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/admin/admin/Update_Suspicion_Custom.aspx#_edn1


قد مجع بني املفصل والسُّالمى، فهذا ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد أراد ابملفاصل ـ هنا ـ املفاصل 
اليت هي أكثر عظام اجلسم ) السالمى(وليست الثابتة؛ لذا عربَّ عنها بكلمة  املتحركة

!حركة، فأين اخللط والتضارب املدَّعى يف هذا اإلعجاز العلمي الرائع؟

:التفصيل

 :احلقائق العلمية  )1

لقد توصَّل الطب التشرحيي يف القرن احلادي والعشرين إىل حساب عدد مفاصل 
أنه حيتوي على ستني وثالث مئة مفصل أو ُسالَمى، وهذا ما  جسم اإلنسان؛ فأثبت

، وقد فصَّل "رحلة اإلميان يف جسم اإلنسان"أوضحه الدكتور حامد أمحد حامد يف كتابه 
: هذا العدد على النحو اآليت

:مفصًال كما يلي 147ابلعمود الفقري :أوًال 

. مفصًال بني الفقرات 25 •
. مفصًال بني الفقرات واألضالع 72 •
. مفصًال بني الفقرات عن طريق اللقيمات اجلانبية 50 •

:مفصًال كما يلي 24ابلصدر : اثنًيا

. بني عظميت القص والقفص الصدري) مفصالن( 2 •
. مفصًال بني القص والضلوع 18 •
. بني الرتقوة ولوحي الكتف) مفصالن( 2 •
. بني لوحي الكتف والصدر) مفصالن( 2 •

: مفصًال كما يلي 86ابلطرف العلوي : اثلثًا

. بني عظام الكتفني) مفصالن( 2     •
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 . مفاصل بني عظام الكوعني 6     •

 . مفاصل بني عظام الرسغني 8     •

 . مفصًال بني عظام اليدين 70     •

 :مفصًال كما يلي 92ابلطرف السفلي : رابًعا

 . للفخذين) مفصالن( 2     •

 . مفاصل بني عظام الركبتني 6     •

 . مفاصل بني عظام الكاحلني 6     •

 . مفصًال بني عظام القدمني 74     •

 . مفاصل بني عظام الركبة 4     •

 

 :مفصًال كما يلي 11ابحلوض : خامًسا

 . مفاصل بني فقرات العصص 4       •

 . مفاصل بني عظام اِحلقّ  6    •

 .االرتفاق العاين) مفصل( 1     •

 .)[1](مفصًال  360=  11+  92+  86+  24+  147: اجملموع

وقد ذكرت أيًضا نشرة املؤسسة الطبية األسرتالية أن جبسم اإلنسان ستني وثالث 
 .)[2](مئة مفصل

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

إن الناظر املتأمل يف تكوين اجلسم البشري جيد فيه من اآل�ت واملعجزات الدَّالة 
على بديع صنع اخلالق جل وعال ما يبهر العقول و�خذ مبجامع القلوب، من ذلك 
اهليكل العظمي الذي هو قوام اجلسم، ولوال هذا اجلهاز لكان اإلنسان كومة من اجللد 
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ا اجلهاز ميتاز ابلقوة والصالبة زوَّده اخلالق سبحانه وملا كان هذ. واللحم ال شكل هلا
، عدد هذه )[3](وتعاىل مبجموعة من املفاصل اليت جتعله يتحرك بسالسة ويسر

على مجيع أجزاء اجلسم، وهو ما أشار إليه  املفاصل ستون وثالث مئة مفصل، موزَّعة
احلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث أم املؤمنني عائشة � أن 

إنه ُخلق كل إنسان من بين آدم على ستني وثالث مئة مفصل، «: قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
هللا، واستغفر هللا، وعزل حجًرا عن طريق فمن كربَّ هللا، ومحد هللا، وهلَّل هللا، وسبح 

الناس، أو شوكة أو عظًما عن طريق الناس، وأمر مبعروف، أو �ى عن منكر، عدد تلك 
 .)[4](»الستني والثالث مئة السُّالَمى، فإنه ميشي يومئٍذ وقد زحزح نفسه عن النار

إن هذا العدد غري دقيق علميًّا؛ : وهنا أاثر الطاعنون املشككون شبهتهم قائلني
فهو حملُّ خالف كبري بني األطباء، �هيك عن اخللط بني املفصل والسالمى الذي حتدَّث 

 !عنه احلديث، فكيف يكون هذا إعجازًا علميًّا؟

على هذه الشبهة ـ نودُّ أن نشري إىل أن الذين أاثروها  يف البداية ـ وقبل الرد
يريدون طمس أيَّة حقيقة علمية يشري إليها القرآن الكرمي أو السنة النبوية الصحيحة؛ 

 . جملرد أ�ا قد جاءت من منطلق إسالمي

 

 : وفيما يلي إبطال هذه الشبهة ابألدلة والرباهني العلمية الصحيحة

 : من الدالالت اللغوية يف احلديث      •

الـِمْفَصل، : ، ويقال له أيًضا)[5](كل ُمْلتقى عظمني من اجلسد: الـَمْفِصل-1
 .)[6](مفاصل: واجلمع

هي مأخوذة من سالمى : عظام األصابع يف اليد والقدم، وقيل: السُّالَمى -2
 .)[7](عظام ُخفِّه: البعري؛ أي
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وليس املراد هبذا عظام الّرِجل خاصة، ولكنه يُراد به كل : "يقول اإلمام اخلطايب
 .)[8]("عظم ومفصل يُعتمد يف احلركة، ويقع به القبض والبسط

 .)[9]("شرح السنة"وقد ذكر هذا اإلمام البغوي يف 

 .)[10]("املفصل... : السالمى: "وقال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم

، وهو واضح من سياق احلديث، واألمر )[11](وهذا حمل اتفاق بني العلماء
عدد مفاصل جسم اإلنسان هبذا  ملسو هيلع هللا ىلصاملعجز يف هذا احلديث أن يذكر فيه املصطفى 

يف زمن مل يكن متوافًرا فيه لإلنسان أدىن ) ثالث مئة وستون مفصًال (التحديد الدقيق 
عدد املفاصل فيه، علم بتشريح جسم اإلنسان، أو أدىن معرفة بعدد عظام هيكله، و 

وذلك من قبل ألف وأربع مئة سنة، ويف بيئة بدوية ال تعرف العلم وال التحقيق وال 
 !التدوين

حدث هذا يف أوائل القرن السابع امليالدي، وحنن اآلن يف أوائل القرن احلادي 
والعشرين، والغالبية الساحقة من الناس ال تعرف عدد املفاصل يف جسد كل منهم، بل 

ا كبريًا من أساتذة طب وجراحة العظام يف مطلع القرن احلادي والعشرين ال إن عددً 
يعرف ابلضبط عدد العظام أو عدد املفاصل يف جسم اإلنسان، وقد سألت عدًدا منهم 
ـ والكالم للدكتور زغلول النجار ـ فرتاوحت إجاابهتم بني املئتني والثالث مئة عظمة، 

 . وبني املئة والثالث مئة مفصل

لك فإن عدًدا كبريًا من دوائر املعارف العاملية هترب بوضوح من حتديد عدد كذ
العظام واملفاصل يف اهليكل العظمي لإلنسان وتضعها يف جمموعات كبرية، كما فعلت 
دائرة املعارف الربيطانية اليت مجعت عظام ومفاصل هيكل اإلنسان يف جمموعات ثالث 

 : دون حتديد، وهي

o      ويشمل العمود الفقري ومعظم اجلمجمة: ورياهليكل احمل . 
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o      ويشمل القفص الصدري والفك السفلي، وبعض أجزاء : اهليكل األحشائي
 . الفك العلوي

o      ويشمل عظام احلوض وأحزمة األكتاف وعظام وغضاريف : اهليكل الطريف
 . األطراف

 The hatchinson(وذكرت دائرة معارف هتشنسون 

Encyclopedia( م أن جمموع عدد العظام يف اهليكل العظمي 1995املنشورة يف سنة
 .فقط 206لإلنسان هو 

" رحلة اإلميان يف جسم اإلنسان"ولكن الدكتور حامد أمحد حامد ذكر يف كتابه 
أن عدد اجملموع الكلي للمفاصل يف جسم اإلنسان هو ابلضبط ثالث مئة وستون 

 :  من قبل ألف وأربع مئة سنة، وهو كاآليتمفصًال كما قرَّره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 . مفصًال ابلعمود الفقري 147      •

 . مفصًال ابلصدر 24      •

 . مفصًال ابلطرف العلوي 86      •

 . مفصًال ابلطرف السفلي 92      •

 . مفصًال ابحلوض 11      •

وهذه هي املفاصل املتحركة يف جسم اإلنسان واليت تعطي هليكله العظمي ـ ومن 
يف " السالمى"مث للجسم كله ـ القدرة على احلركة مبرونة عالية، وهي املقصودة بتعبري 

 . احلديث النبوي الذي بني أيدينا

وأما املفاصل الثابتة املوجودة بني عظام اجلمجمة فال تدخل يف عداد السالمى، 
املفاصل "فالسالمى هي املفاصل اليت تتم عربها حركة حرة للعظام، وتُعرف ابسم 

6 www.almoslih.net



يُعني على انزالق العظام " السائل الزليلي"؛ الحتوائها على سائل يُعرف ابسم "الزليلية
 : دون ارتطام بعضها ببعض، ومن أمثلة ذلك

متأل جتويًفا يف مفصل الورك، وهو مفصل كروي يتكوَّن من �اية عظمية كروية       •
احلوض يشبه القلنسوة، تتحرَّك فيه عظمة الفخذ بسهولة ويسر؛ مما يسهل حركة كل 
من الساقني وجيعلها يف حركة تراوحية مرنة يف عدة اجتاهات، مل تكن ميسَّرة بغري ذلك 

 . البناء العجيب الذي أوجده اخلالق سبحانه وتعاىل

  

  

البكرة، مما ميكِّن اإلنسان من ثين ساقه يف كذلك يعمل مفصل الركبة عمل •
 . اجتاهني متعاكسني لألسفل ولألعلى

  

 

  

7 www.almoslih.net



أما مفاصل املعصمني فهي مفاصل انزالقية، تكون السطوح املتالمسة فيها •
مسطَّحة، حبيث متكِّن العظام املتالقية عندها من احلركات اجلانبية، كما تتحرك من 

 . األمام إىل اخللف

  

 

  

واملفصل بني الفقرتني العلويتني له بناء خاص ميكِّن اإلنسان من إدارة رأسه من •
جانب إىل آخر بسهولة ويسر، وذلك بدوران النهاية الكروية إلحدى الفقرتني داخل 

 . جتويف كروي يف الفقرة األخرى، وهذا املفصل يُعرف ابملفصل الصائري
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ق جلَّ وعال لتتحرَّك غالبية عظام اهليكل ولوال هذه املفاصل اليت هيَّأها اخلال
الصلب لإلنسان عربها، ملا استطاع اإلنسان جمرد احلركة اليت تسمح له ابلوقوف 
واجللوس واالضطجاع واالحنناء والتثين والبسط والقبض، وغري ذلك من احلركات اليت 

ملفاصل مكَّنت اإلنسان من العديد من املهارات، ولو تعطَّل مفصل واحد من هذه ا
 . لعاىن اإلنسان من ُعْطِله آالًما عديدة وواجه مشاكل وصعاب مجة

  

ومن هنا كانت وصية رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لإلنسان بضرورة شكر اخلالق البارئ املصور 
يف كل يوم تطلع فيه الشمس عليه، وذلك من خالل التصدُّق بصدقة عن كل مفصل 

النعمة الكربى، وتعبريًا عن شكره هلل سبحانه وتعاىل  من تلك املفاصل؛ تقديًرا هلذه
عليها، واليت بدو�ا ما كان من املمكن لإلنسان أن يستمتع بوجوده يف هذه احلياة، 
وتعظيًما لروعة اخللق يف تصميم تلك العظام ومفاصلها هبذه الدقة الفائقة، اليت تشهد 

 .)[12](خللقهلل اخلالق بطالقة القدرة، وعظيم الصنعة، وإبداع ا

ومن مث، فال حيق لطاعن بعد هذا أن يشكِّك يف عدد مفاصل اجلسم اليت نصَّ 
عليها احلديث حبجة أن األطباء خمتلفون اختالفًا كبريًا يف تعريف املفصل علميًّا ـ وذلك 
ألن هذا ادعاء ال دليل عليه؛ فتعريف املفصل علميًّا أمر اثبت وُمقرَّر، وال خالف 

بني األطباء إال شكليًّا؛ فبعضهم ُجيْمل تعريفه، وبعضهم  عليه، وليس مثة اختالف فيه
له، �هيك عن أن بعضهم ـ كما ذكر� سابًقا ـ ال يعرفون ابلضبط كمَّ العظام أو عدد  يفصِّ

 !املفاصل يف جسم اإلنسان

فأما عن الذين يُعّرِفون املفصل تعريًفا جممًال فال يكادون جياوزون التعريف اللغوي 
 . لتقاء بني عظمني يف اجلسدكل ا: له، وهو

وابلطبع هذا التعريف يشمل أيًضا التقاء الغضاريف؛ أل�ا عظام، لكنها 
 .)[13](ليِّنة
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لون يف تعريفه وهو  أي عظمني أو عظمة، أو االلتقاء بني: وأما عن الذين يفصِّ
ـ فال  )[14](غضروف أو غضروفني يف أي موضع جبسم اإلنسان، ما دام بينهما فاصل

و بذلك ال يتعارض خيالفون يف ذلك التعريف السابق، لكنهم فقط يفصلونه تفصيًال، وه
 !فأين االختالف الكبري الذي يتحدثون عنه؟. مع اللغة وال مع املراجع العلمية احلديثة

وأما ادعاؤهم أن عدد املفاصل خيتلف من شخص آلخر، وكذا خيتلف يف اإلنسان 
الواحد حسب مراحله العمرية ـ فكالم ابطل ال دليل عليه علميًّا، اللهم إال مسألة 

من البشر؛ أي إ�ا نسبة ضئيلة % 3إىل  2يين، الذي ترتاوح نسبته بني التشوُّه اجل
 . جدًّا، تُعدُّ من قبيل الشاذ، ومعلوم أن لكل قاعدة شواذ

... إنه ُخلق كل إنسان من بين آدم«: يف احلديث ملسو هيلع هللا ىلصيف قوله ) كل(كما أن كلمة 
كل ابن آدم ميشي على : (ا؛ فمثًال فتعين العموم والشمول فيما هو طبيعي وليس شاذًّ » 

، إال أن هناك ابلفعل من ُولدوا بقدم واحدة، وبال %100هذه مقولة صحيحة ) قدميه
قدمني، وهناك من ولدوا بثالث أرجل، لكنهم شواذ عن هذه القاعدة، وحاالت �درة 

 . ، وابلتايل ال تُـحَسب%1ال تتعدَّى 

وهذا صحيح، إال أننا ) ر وإما أنثىأن كل مولود إما ذك: (وهناك مثال آخر هو
، وابلتايل ال حيكم الشواذ على العموم؛ فال ميكن أن ننفي "خنثى"نرى بعض املواليد 

 !؟%98أو  97على % 3أو  2، فهل حيكم %3أو  2الكل من أجل 

وإذا سلَّمنا جدًال أن هناك اختالفًا يف عدد املفاصل فال تعارض بني ذلك وبني ما 
دائًما ما ) ابن آدم(فهو يتحدث عن ابن آدم، ومعلوم أن كلمة  جاء يف احلديث؛

ُتستخدم للتعبري عن اإلنسان البالغ املكلَّف، أما مرحلة الطفل عند الوالدة فال قيمة 
هلا؛ إذ إ�ا مرحلة منو، املهم أن العدد النهائي والطبيعي للمفاصل هو ستون وثالث مئة 

 .)[15](مفصل
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مل خيطئ أبًدا يف حتديده عدد مفاصل جسم اإلنسان، كما أنه مل  ملسو هيلع هللا ىلصإًذا فالنيب 
خيطئ أيًضا عندما حتدث عن املفاصل يف اجلزء األول من احلديث، وعن السالمى يف 

؛ إذ إ�ما مبعًىن واحد، وليسا خمتلفني كما يدعون، وقد بيَّنا هذا سابًقا اجلزء الثاين منه
 . ابألدلة

 بني املفصل والسالمى يف احلديث؟ ملسو هيلع هللا ىلصوأخريًا نتساءل ما املغزى من وراء مجعه 

قد أراد ابملفاصل هنا املفاصل املتحركة  ملسو هيلع هللا ىلصواجلواب عن هذا هو أن النيب 
صلى وليست الثابتة؛ حىت يكون للتصدُّق عليها معىن وفائدة عظيمة، لذا عربَّ الرسول 

عظام األصابع : اليت تعين يف اللغة) السُّالَمى(عن هذه املفاصل بكلمة  هللا عليه وسلم
ر عظام اجلسم حركة، يف اليد والقدم، وهي عظام صغرية ُجموَّفة، ومن مث كانت أكث

للتعبري عن املفاصل املتحركة يف ) السالمى(كلمة   صلى هللا عليه وسلمفاستخدم النبي
 . اجلسم كله، فكأن هذه املفاصل يف حركتها تشبه السالميات

ُأعطيت ... «: ملسو هيلع هللا ىلصوهبذا يتبنيَّ مدى دقة التعبري النبوي؛ فهو القائل عن نفسه 
 !فأين اخللط والتضارب املدَّعى يف هذا؟. )[16](»...جوامع الكلم

صلى هللا من غري هللا اخلالق ميكن أن يكون قد علَّم سيد� حممًدا : وختاًما نتساءل
أن كل إنسان قد خلق على ستني وثالث مئة مفصل؟ ومن الذي كان ميكنه  عليه وسلم

أن يضطره للخوض يف أمر غييب كهذا؟ لوال أن هللا تعاىل قد أيَّده بعلم من عنده سابق 
لعلوم كل البشر، ليبقى هذا العلم الذي أنزله ربنا تبارك وتعاىل يف حمكم كتابه، أو أهلمه 

فذكره يف حديث صحيح، كهذا احلديث ـ موضوع الشبهة ـ  ملسو هيلع هللا ىلصخامت أنبيائه ورسله 
الذي أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه وغريه من أصحاب السنن ـ شاهًدا له ابلنبوة 

 !از علمي هذا؟فأي إعج. )[17](والرسالة

 :وجه اإلعجاز  )3
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لقد أثبت الطب التشرحيي حديثًا أن جبسم اإلنسان الطبيعي ثالث مئة وستني 
مفصًال، موزَّعة على مجيع أجزائه؛ حىت تتيح له احلركة بسهولة ويسر، ولو تعطَّل مفصل 
واحد من هذه املفاصل لعاىن اإلنسان من عطله آالًما عديدة، وهذا ما أشارت إليه 

إنه ُخلق  «: السنة النبوية منذ أكثر من ألف وأربع مئة سنة، من خالل احلديث الصحيح
أفال يُعدُّ هذا إعجازًا علميًّا . »...كل إنسان من بين آدم على ستني وثالث مئة مفصل

 !رائًعا؟

 

شبكة امللحدين العرب : أرشيف الرد على اإلعجازات العلمية، مقال منشور مبوقع(*) 
www.el7ad.com .دي الفكر العريب : وهذه من معجزات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، مقال منشور مبوقع�

www.nadyelfikr.com. 

. اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية، د: حامد أمحد حامد، نقًال عن. رحلة اإلميان يف جسم اإلنسان، د. [1]
 .129، ص2م، ج2004، 4زغلول النجار، �ضة مصر، القاهرة، ط

ر حديث املفاصل . [2]   ملتقى أهل احلديث: أو السُّالميات؟ مقال منشور مبوقع 360كيف نفسِّ
www.ahlalhadeeth.com. 

دمحم راتب النابلسي، دار . آ�ت هللا يف اإلنسان، د: موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة: انظر. [3]
 .195: 193م، ص2008/ هـ1429، 3املكتيب، دمشق، ط

بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف، : الزكاة، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [4]
 ).2293(، رقم )1633/ 4(

 .فصل: لسان العرب، ابن منظور، مادة. [5]

 .فصل: معجم اللغة العربية املعاصرة، مادة. [6]

 .سلم: لسان العرب، مادة. [7]

م، 1932/ هـ1351، 1معامل السنن شرح سنن أيب داود، اخلطايب البسيت، املطبعة العلمية، حلب، ط. [8]
 .156ص ،4ج
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، 2زهري الشاويش وشعيب األرنؤوط، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط: شرح السنة، البغوي، حتقيق: انظر. [9]
 .142، ص4م، ج1983/ هـ1403

عادل عبد املوجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة : شرح صحيح مسلم، النووي، حتقيق. [10]
 .1636، ص4م، ج2001/ هـ1422، 2املكرمة، ط

 .بتصرف 58، ص2هـ، ج1401شرح األربعني النووية، عطية دمحم سامل، دار الكتب العلمية، بريوت، . [11]

 .بتصرف 131: 127، ص2زغلول النجار، مرجع سابق، ج. اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية، د. [12]

: ، مقال منشور مبنتد�ت"حديث املفاصل"والسنة الرد على سلسلة األخطاء العلمية يف القرآن : انظر. [13]
 .www.arabchurch.com  الكنيسة

موسوعة اإلعجاز : مفصًال، حبث منشور مبوقع 360يف جسم اإلنسان : العلمي يف السنة النبوية اإلعجاز. [14]
 .www.quran-m.comالعلمي يف القرآن والسنة 

: ، مقال منشور مبنتد�ت"حديث املفاصل"ء العلمية يف القرآن والسنة الرد على سلسلة األخطا. [15]
 .www.arabchurch.com       الكنيسة

كتاب املساجد ومواضع : الصالة، ابباملساجد ومواضع : ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [16]
 ).1147(، رقم )1084/ 3(الصالة، 

 .بتصرف 131، ص2زغلول النجار، مرجع سابق، ج. اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية، د. [17]
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