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  اخلرائط املفاهيمية اإللكرتونية يف الرسم الشجري ألسانيد احلديث

  )سند التحويل عند اإلمام مسلم يف صحيحه أمنوذجا(

Phayilah Yama1, Nur Saadah Hamisan@Khair2, Mohd Norzi Nasir 3, Noor Azli Mohamed 
Masrop4, Abdul Hadi Awang5, Abdul AzisAwang Kechik6 

 

  امللخص

مج خاص يف اهلواتف الذكية بناءذه الدراسة إىل هدفت ه لتوضيح كيفية  طريقة رسم شجرة األسانيد يف   بر
األسانيد احملولة لكتاب صحيح مسلم واخرت األحاديث املوجودة يف كتاب اإلميان أمنوذجا، ألن اإلمام مسلم يف 

 . ولطائف متينة، قد ال جيدها يف غريهمتاز خبصائص اسناديةافات، فنصحه يتميز  مبنهج خاص عن بقية املصحي
م  تفاوت يف اللفظ  واملعىن واحد، مث يسوق احلديث   فإنه جيمع بني الرواة يف اإلسناد الواحد إذا كان بني روا

ومع تقدم التقنية وظهور ما يعرف .  ومن هنا جند مشكلة يف رسم شجرة األسانيد،على لفظ واحد منهم خيتاره
مج تطبيقات على اهلواتف الذكية يف تعليم وبيان كيفية نرسم شجرة بعصر احلاسب اآليل ، جاءت فكرة إعداد بر

حلرف  ويكون شكل الشجرة على شكل خريطة مفاهيم . العطف) و(التحويل أو احلرف ) ح(األسانيد املوجودة 
م الروابط والعالقات تساعد على لفه  و من فوائدها . الذي يظهر على شكل متحركة يف شاشة احملمولة هرمية 

رة دافعية الطلبة تساعد على  بني الراوي والراوي األخر وبني السند والسند احملول، وجعل التعلم أكثر متعة وإ
دة الرتكيز والفهم    .عرض سند احلديث بصورة مشوقة مع ز

 شجرة األسانيد، صحيح مسلم، اخلرائط املفاهيمية اإللكرتونية: املفتاحية الكلمة
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  يالتمهيد: املبحث األول

مج خاص يف اهلواتف الذكية  لتوضيح كيفية  طريقة رسم شجرة األسانيد يف  هدفت هذه الدراسة إىل بناء بر
األسانيد احملولة لكتاب صحيح مسلم واخرت األحاديث املوجودة  يف كتاب اإلميان أمنوذجا، ألن اإلمام مسلم يف 

.  ملنصفات، فأمتاز خبصائص اسنادية ولطائف متينة، قد ال جيدها يف غريهصحيحه يتميز  مبنهج خاص عن بقية ا
م  تفاوت يف اللفظ  واملعىن واحد، مث يسوق احلديث  فإنه جيمع بني الرواة يف اإلسناد الواحد إذا كان بني روا

مع تقدم و. ومن هنا جند مشكلة يف رسم شجرة األسانيد). ت.الشاوش، د (٧.على لفظ واحد منهم خيتاره
مج تطبيقات على اهلواتف الذكية يف تعليم  التقنية وظهور ما يعرف بعصر احلاسب اآليل، جاءت فكرة إعداد بر

حلرف  ويكون شكل الشجرة . العطف) و(التحويل أو احلرف ) ح(وبيان كيفية نرسم شجرة األسانيد املوجودة 
و من فوائدها  تساعد على .  يف شاشة احملمولةعلى شكل خريطة مفاهيم هرمية  الذي يظهر على شكل متحركة

رة دافعية  لفهم الروابط والعالقات بني الراوي والراوي األخر وبني السند والسند احملول، وجعل التعلم أكثر متعة وإ
دة الرتكيز والفهم٨الطلبة  .، تساعد على عرض سند احلديث بصورة مشوقة مع ز

  :مشكلة البحث
 التخريج يف حني رمسهم لشجرة األسانيد خاصة عند سند التحويل عند اإلمام مسلم املرموز نظرا عند طلبة دراسة

م . من هنا تبدأ األخطاء يف توصيل األسهم واخلطوط) ح( مج تكنولوجيا ملساعد وهلذا السبب أرد أن نبين بر
  . يف عدم الوقوع لألخطاء املكررة عند الطلبة

  :أهداف البحث
  : إىلدف هذه الدراسة

ستخدام اهلواتف الذكية -١  .توضيح طريقة عمل شجرة األسانيد 
ستخدام نظرية  -٢ مج جديد يف التطبيقات للهواتف الذكية دون استخدام الرسم اليدوي  تصميم بر

 .اخلرائط املفاهيمية
 :أسئلة البحث

  :أجريت الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية
  الشجري عرب اهلواتف الذكية؟ما هي الطريقة احلديثة يف تعلم رسم -١
مج؟ -٢   ما هي نظرية اخلرائط املفاهيمية املستخدمة يف تصميم هذا الرب

  
                                                             

منهج اإلمام مسلم، موقع : املناهج اخلاصة للمحدثني. ١٣٦سانيد من خالل صحيحه، جملة أصول الدين، ص اإلمام مسلم وصناعة التحويل يف األ: رمضان حسني. الشاوش، د7
 .املقاالت، احلديث الشريف

جلامعة امللك سعود. اخلرائط الذهنية): ٢٠١٤(عبد احملسن، بدور سعود 8  .ورقة التقدمي لورشة 
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  :منهج الدراسة
  ) ADDEI(تصميم التعليم استخدمنا يف هذه الدراسة منهج ما يسميه منهج 

 
ملوضوع : املبحث الثاين  :أدبيات الدراسة فيما تتعلق 

ذا املوضوع من ضمنهمهناك العديدة من الدراسات املتع  :لقة 
  

التقنية احلديثة يف خدمة السنة والسرية النبوية بني ) : ٢٠٠٨(إبراهيم بن محاد بن سلطان الريس . دموضوع 
صلى - اليت حتدث عن التقنية وواقعها يف خدمة علوم الشريعة عامة، والعلوم املتعلقة بنيب اهلدى : الواقع واملأمول
توسيع دائرة الدراسة لتتناول آراء املختصني والباحثني من خالل استمارة حبثية دقيقة،  خاصة؛ و-هللا عليه وسلم

وتوصل إىل نتائج استطالعية مفصلة عن هذه التقنيات لعدد من الباحثني واملتعاملني مع هذه الربامج احلاسوبية، 
 النبوية، ويربز جوانب ما خيدم أهداف هذا البحث، ويكشف عن واقع هذه التقنية يف خدمة السنة والسرية

ٍالنقص لتفاديها يف مستقبل هذه التقنيات، ولعل ما ذكرته يف املبحث األخري حول توصيات البحث كاف يف 

 وضع خطوة أوىل يف ميدان التقومي هلذه التقنية 
 ٩.الرقمية اجلديدة املهمة

  
على حتصيل بعض موضوعات إىل معرفة مدى فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية ) ٢٠٠٩(هدفت دراسة وقاد 

نوي الكبريات مبدينة مكة املكرمة استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب . مقرر األحياء لطالبات الصف األول 
وبعد تطبيق االختبار التحصيلي القبلي والبعدي وعمل املعاجلة اإلحصائية توصلت الباحثة إىل أنه ال توجد فروق 

درجات اختبار طالبات الختبار التحصيل عند مستوى التذكر ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط 
موعتني عند مستوى الفهم   ١٠.إحصائية بني ا

 
ستخدام اخلرائط املفاهيمية على ) ٢٠١٠(أما دراسة مقابلة وغصايب  فقد هدفت إىل معرفة أثر التدريس 

ألردن مقارنة ، وتكون جمتمع الدراسة من طلبة حتصيل طلبة الصف الثامن األساسي لقواعد اللغة العربية يف ا
  :الصف الثامن األساسي، وتكونت عينة الدراسة على جمموعتني

                                                             
 لتقنية احلديثة يف خدمة السنة بني الواقع واملأمول،ا):  يناير- ٢٠٠٨(الريس، إبراهيم بن محاد بن سلطان 9
  e6w3STMW5ixzz#/0/19212/sharia/net.alukah.www://http 

نوي الكبريات مبدينة مكة املكرمة، فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية على حتصيل بعض موض): ٢٠٠٩(وقاد، هديل أمحد أبراهيم 10 وعات مقرر األحياء لطالبات الصف األول 
 .رسالة ماجستري يف املناهج وطرق التدريس غري منشورة
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لطريقة االعتيادية، واألخرى جتريبية  ستخدام اخلرائط املفاهيمية واحلاصل وجود فروق   جمموعة ضابطة درست 
موعة األخرى ال يوجد موعة التجريبية وبينما ا  ١١. فروق تعزى للتفاعل بني النوع االجتماعي والطريقةلصاحل ا

  
إىل معرفة أثر استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف حتصيل طلبة الصف التاسع يف ) ٢٠١١(ويف دراسة حوراين 

م حنو العلوم يف املدارس احلكومية يف مدينة قلقيلية، اليت استهدفت شبه التجريبية أ ظهرت مادة العلوم ويف اجتاها
النتائج وجود فروق دالة إحصائيا ملتوسطات عالمات الطلبة تعزى لطريقة التدريس، كما وجد فروق دالة إحصائيا 
ث، ومل يوجد أثر دال إحصائيا يعزى للتفاعل بني طريقة  تعزى للجنس بني متوسطات عالمات الذكور واإل

لنسبة لالجتاهات فقد أظهرت النتائج . التدريس واجلنس وجود فروق دالة إحصائيا ملتوسطات الفروق بني أما 
متوسط اجتاهات الطلبة على مقياس االجتاه حنو العلوم القبلي والبعدي، كما مل يوجد أثر دال إحصائيا يعزى ملتغري 

 ١٢.اجلنس أو للتفاعل بني طريقة التدريس واجلنس
       

ستخدام إسرتاتيجية خرائط املفاهيم يف اليت استهدفت إىل كشف أثر إ) ٢٠١٢(ففي دراسة أجراها طالفحة 
التحصيل املباشر واملؤجل لطالب الصف السادس األساسي يف مبحث اجلغرافيا، اختريت العينة من الطالب 

ستخدام إسرتاتيجية خرائط املفاهيم وجمموعة : بطريقة قصدية، ووزعوا على جمموعتني جمموعة جتريبية درسوا 
ستخدام الطريقة ونتجت وجود فروق دالة إحصائيا يف التحصيل املباشر واملؤجل .  االعتياديةضابطة درسوا 

ت  موعة التجريبية اليت ) التذكر، الفهم، التطبيق( مستو و التحصيل املباشر واملؤجل بشكل عام، ولصاحل ا
ستخدام إسرتاتيجية خرائط املفاهيم   ١٣.خضعت للتدريس 

  
ستخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية يف تصميم) ٢٠١٣(استهدفت دراسة عوجان  مج تعليمي   ودراسة فاعلية بر

مهارات األداء املعريف يف مساق تربية الطفل يف اإلسالم لدى طالبات كلية األمرية عالية اجلامعية، مقارنة 
مج بعد استخدامه. سرتاتيجية احملاضرة موعة التجريبية حنو الرب  الدراسة اتبعت. مث الكشف عن اجتاهات ا

املنهج شبه التجرييب، وتكونت عينة الدراسة من طالبات املسجلة يف املساق وبطريقة االختيار العشوائي مت تقسيم 
موعة الضابطة  مج املستخدم للخرائط الذهنية وا العينة إىل جمموعتني، جمموعة جتريبية درست بطريقة الرب

                                                             
ستخدام اخلرائط املفاهيمية على حتصيل طلبة الصف الثامن األساسي لقواعد اللغة العربية يف األ): ٢٠١٠(مقابلة، نصر دمحم خليفة 11 كلية العلوم الرتبوية، جامعة . ردنأثر التدريس 

لد -جملة جامعة دمشق.  األردن- مؤتة  .٢٠١٠ العدد الرابع -٢٦ ا
م حنو اعلوم يف املدارس احلكومية يف مدينة قلقيلية،): ٢٠١١(حوراين، حنني مسري صاحل 12  أثر استخدام اخلرائط الذهنية يف حتصيل طلبة الصف التاسع يف مادة العلوم ويف اجتاها

بلس. خولة شخشري صربي. إشراف د  . فلسطني-رسالة املاجستري يف أساليب تدريس العلوم بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية، 
ث اجلغرافيا، دراسات العلوم أثر استخدام إسرتاتيجية خرائط املفاهيم يف التحصيل املباشر واملؤجل لطالب الصف السادس األساسي يف مبح): ٢٠١٢(طالفحة، حامد عبد هللا 13

لد   .٢، العدد ٣٩الرتبوية، ا
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 وجود فروق ذو داللة إحصائية يف كل من التحصيل واالجتاهات وأظهرت النتائج. استخدمت اسرتاتيجية احملاضرة
  ١٤. وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية

  
دراسة هدفت إىل اكتشاف عن أثر مهارات إنتاج خرائط املعرفة الرقمية وأثرها على ) ٢٠١٦(كما أجرى دمحم 

عرفة لدى طالب الدراسات العليا واجتاههم حنوها، وقد استخدم الباحث تنمية مهارات التفكري التأملي وإدارة امل
منهج التطويري بتطبيق أدوات القياس فبل التعلم وبعده، وقد أظهرت النتائج بفاعلية إنتاج خرائط املعرفة الرقمية 

  ١٥.يف تنمية كل من التفكري التأملي وإدارة املعرفة واالجتاه حنو خرائط املعرفة الرقمية
    

تعد اخلرائط الذهنية اإللكرتونية إحدى اسرتاتيجيات : ويف موضوع مقالة اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية اإللكرتونية
التعلم النشط ومن األدوات اليت تساهم يف تقوية الذاكرة واسرتجاع املعلومات وتوليد أفكار إبداعية ويتم إعدادها 

كما تساعد على تسريع التعلم . يقات األجهزة الذكيةمن خالل برامج احلاسب أو مواقع اإلنرتنت أو تطب
واكتشاف املعرفة بصورة أسرع من خالل رسم خمطط يوضح املفهوم األساسي واألفكار الرئيسية والفرعية، ويقوم 

ذا النشاط ذاتيا   .١٦املتعلم 

إلطالع على أدبيات الدراسات السابقة تبني أنه مل يتطرق أحد من قبل مبثل موضوع هذه  : الدراسة أال وهيو
سند التحويل عند اإلمام مسلم يف : (اخلرائط املفاهيمية اإللكرتونية يف الرسم الشجري ألسانيد احلديث

 ) أمنوذجا.(صحيحه

  :اخلرائط املفاهيمية: املبحث الثالث

  :وسلم  هللا عليه صلىأداة بدائية يف التعليم منذ زمن الرسول: أوال

هو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وكشف عن أمهية التدريس  كوسيلة تربوية مبكرة يف التعليم وأول من استخدم هذه النظرية 
أو لتوضيح املقصود من كالمه، وميكن اعتبار مثل هذه  ، ١٧البصري يف ايصال مفهوم معني ألصحابه الكرام

  :  كاآليت، الذي استخدم الرسم١٨ومن األمثلة لبعض األحاديث النبوية الرسوم خرائط ذهنية بسيطة 
                                                             

ستخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية مهارات األداء املعريف يف مساق تربية الطفل يف اإلسالم لدى طالبات ) : ٢٠١٣(عوجان، وفاء سليمان 14 مج تعلمي  تصميم ودراسة فاعلية بر
لة ال"كلية األمرية عالية اجلامعية لد ، ا  .، يونيو ٦، العدد ٢رتبوية الدولية املتخصصة، ا

مهارات إنتاج خرائط املعرفة الرقمية وأثرها على تنمية مهارات التفكري التأملي وإدارة املعرفة لدى طالب الدراسات العليا واجتاههم حنوها، جملة  ): ٢٠١٦(دمحم، إميان زكي موسى 15
 .٢٠١٦، أكتوبر ٧٨العدد ) ASEP(دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس 

 . ابريل١اخلرائط الذهنية اإللكرتونية التعليمية، جملة التعليم اإللكرتوين، العدد ): ٢٠١٦(عبد الرزاق، السعيد السعيد 16
 .املصدر السابق17
م حنو اعلوم يف املدارس احلكومية يف أثر استخدام اخلرائط الذهنية يف حتصيل طلبة الصف التاسع يف مادة العل): ٢٠١١(حوراين، حنني مسري صاحل 18 وم ويف اجتاها

بلس. خولة شخشري صربي. مدينة قلقيلية، إشراف د  . فلسطني-رسالة املاجستري يف أساليب تدريس العلوم بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية، 
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  :احلديث األول
: أتدرون ما هذا فقالوا: خط رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف األرض أربعة خطوط فقال: عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال

، ومرمي ابنة أفضل نساء اجلنة خدجية بنت خويلد، وفاطمة ابنة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. هللا ورسوله أعلم
 ١٩".عمران، وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون

  :احلديث الثاين
، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه خط خطا مربعا، وخطا وسط  ًعن عبد هللا بن مسعود  اخلط املربع،وخطوطا إىل جانب   ً

ًاخلط الذي وسط اخلط املربع، وخطا خارجا من اخلط املربع،  فقال هللا ورسوله أعلم، : ون ما هذا؟ قالواأتدر: ً
هذا اإلنسان اخلط األوسط، وهذه اخلطوط إىل جنبه األعراض تنهشه من كل مكان، فإن أخطأه هذا أصابه : قال

 ٢٠"هذا، و اخلط املربع األجل احمليط، واخلط اخلارج األمل
 

 
  )صيل فكرة معينة إىل صحابتهرسوم توضيحية لتو حكمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف بيان ): ١(شكل (

) aspx.3379/NewsQ/eg.org.ahram.islam://http (    
  :احلديث الثالث

 كنا عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فخط خطا، وخط خطني عن ميينه، وخط خطني: عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال
وأن ( مث تال هذه . هذا سبيل هللا، وهذه سبل سبل الشيطان: عن يساره، مث وضع يده يف اخلط األوسط فقال

  ٢١).١٥٣: األنعام). (هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتقرق بكم عن سبيله
 

                                                             
ذا اللفظ، ووافقه : ال احلاكموق: ٥٣٩/ ٢: أخرجه احلاكم يف مستدركه على الصحيحني وتلخيصه الذهيب19 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

 .الذهيب
ب يف األمل وطوله 20  ).٦٤١٨: (، رقم)٨٩/ ٨(أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، 
ؤوط فيه، واأللباين، يف مشكاة املصابيح، برقم]٤٤٣٧: [مسند اإلمام أمحد، برقم(21 أصل كلي : "ور، قال ابن عاش)[١٦٦] :، وحسنه شعيب األر

رابط .)١٥٦/ أ ٨: الطاهر بن عاشور؛ التحرير والتنوير" ( ِّجامع جلميع اهلدى وهو اتباع طريق اإلسالم والتحرز من اخلروج عنه إىل سبل الضالل
 slp12e/co.iswy://http: املادة



 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, Selangor. 
Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 978-967-44741-6-4 

258

 تعليم صحابته الكرام، عندما رسم هلم إىل إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أول من وظف القدرة الذهنية يف: ٢٢كما أشار هالل
 .خطا مستقيما وقال هذا سبيل هللا، وخط خطا عن ميينه، وخطا عن مشاله، وقال هذه سبيل الشيطان

فأصبحت تلك القدرة الذهنية حمل اهتمام العديد من الرتبويني، حيث إن هناك قدرة خارقة ميتلكها اإلنسان جيب 
فضل الطرق، اية الستينات أن يوظفها ويستغلها  خلريطة الذهنية أو ) ١٩٧١( فابتكر توين بوزان يف  ما يعرف 

خرائط العقل أو خرائط التفكري أو اخلرائط الذهنية، وهي أداة تساعد على التفكري والتعلم وتعتمد على نفس 
ا نفس ٢٣ويضيف هالل. الطريقة املتسلسلة للخال العصبية النهج التفكريي  إن قوة اخلريطة الذهنية يرجع أل

  .لإلنسان، حيث تتوافق مع تكوين وأسلوب عمل املخ البشري وتتوافق مع النواميس الطبيعة يف احلياة
  

  :مفهوم اخلرائط الذهنية واخلرائط املفاهيمية: ًنيا

ذي للتعلم Ausubleأما األساس الفكري خلرائط املفاهيم فقد اقرتن بظهور نظرية العامل األمريكي ديفيد أوزوبل
، الذي GowinوجوينNovakمع نوفاكConcept Mapم، وتطور مصطلح خرائط املفاهيم١٩٦٩املعىن عام 

  24.كبناء على أفكار نظرية التعلم ذي املعىن (V) اقرتح خرائط الشكل

 أشكال متثل أمناط التفكري متت تسميتها خرائط ٨: تلك اخلرائطDavid Hyerleمث طور العامل ديفيد هريىل
على يد العامل توين Mind Mapمث نشأت بعد ذلك فكرة اخلريطة الذهنية .Thinking Mapsالتفكري
  . TonyBuzanبوازان

ليتلو ذلك التطور اهتمام عاملي بتلك اخلرائط وصوال إىل جمموعة من التطبيقات والربامج خلدمة تصميمها، نعرض 
  :ًبعضا منها

FreeMind 

Edraw Mind Map 

All-In-One Diagramming Software 

visual mind  

لرتمجة ومن املصطلحات املعروفة هلذا العلم   : كاآليت٢٥هناك العديدة من املسميات هلذا العلم ملن قام 

                                                             
 .١٤٥ص . مركز تطوير األداء والتنمية:  السريع القراءة السريعة واخلريطة الذهنية، القاهرةمهارات التعلم): ٢٠٠٧(هالل، دمحم عبد الغين 22
 .١٥٤: املصدر السابق23
ا؟ ، موقع تعليم جديد أخبار وأفكار تقنيات التعليم): ٢٠١٦(صالح، دمحم 24   .ما هي خرائط املفاهيم اإللكرتونية ؟ وما هي أهم تطبيقا

com.educ-new.www://https 
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  اخلريطة الدماغية -١

  اخلريطة املعرفية -٢

 املخطط الذهن -٣

 الصور الذهنية -٤

  شجرة املفاهيم -٥

  شجرة املوضوعات -٦

  املنظمات البيانية -٧

  :تعريف اخلريطة الذهنية- ١

  :ديد من التعريفات منهايوجد الع

  :تعريف توين بوزان مؤسس على اخلرائط الذهنية

هي تقنية رسومية قوية تزودك مبفاتيح تساعدك على استخدام طاقة عقلك بتسخري اغلب مهارات العقل 
يقاع يف كل مرة لوان،   وهو أسلوب قوي يعطيك احلرية املطلقة يف استخدام. بـ كلمة ، بصورة، بعدد، مبنطق، 

وضح طريقة . طاقات عقلك وميكن أن نستخدم يف خمتلف جماالت احلياة ويف حتسني تعلمك وتفكريك و
حسن أداء بشري   ٢٦.و

  : جنيب الرفاعي. تعريف د

لنسبة للطالب، تقوم بربط املعلومات املقروءة يف الكتب  جحة من وسائل الدراسة  هي وسيلة 
 خريطة فاتت أو ال قرأ الفكرة يف املادة العلمية املكتوبة ومن واملذكرات بواسطة رسومات وكلمات على شكل

ألشكال واألوان فبإمكانك اختصار فصل كامل يف ورقة واحدة حبجم  .(A4) حتوهلا إىل كلمات خمتصرة ممزوجة 

                                                                                                                                                                                             
 .عبد احملسن، املصدر السابق 25

26Buzan, T. (1993) The Mind Map Book Radiant  Thinking. London: Butler &Tanner,BBCActive,an imprint of 
Educational  Publishers LLP, Harlowm Essex CM20JE, England. 
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لنظر إىل هذه الورقة ستجد من السهولة جدا استخراج املعلومات منها أثناء الدراسة وأثناء  وبتعويدك 
  27.ختباراتاال

  :تعريف خريطة الذهنية اإللكرتونية- ٢

ا عبارة عن رسوم ختطيطية إبداعية حرة قائمة على برامج كمبيوترية متخصصة تتكون فروع تتشعب  
ستخدام اخلطوط والكلمات والرموز واأللوان وتستخدم لتمثيل العالقات بني األفكار واملعلومات  من املركز 

  28. عند إنشائهاوتتطلب التفكري العفوي

  : تعريف خريطة املفاهيم- ٣

عبارة عن رسوم ختطيطية ثنائية البعد،  توضح العالقات املتسلسلة بني مفاهيم فرع من فروع املعرفة 
واملستمدة من البناء اهلرمي هلذا الفرع ويتم تنظيم هذه املفاهيم بطريقة متسلسلة هرمية، حبيث يوضع املفهوم 

ت الثانية مع وجود روابط توضح العالقات الرئيسي يف اعلى اخلريط ة مث تندرج حتته املفاهيم الفرعية يف املستو
  ٢٩.بينها

حبيث يكون املفهوم الرئيسي يف قمة اهلرم، و  :  ٣٠)١٩٩٥( هو  العامل نوفاك هذه النظرية أو العلم الذي طور 
ت رئيسي ة هي املفهوم الرئيس، واملفاهيم ذات املفاهيم األقل عمومية أسفل منه وهكذا، وتتكون من أربع مكو

  .الصلة وكلمات الربط والوصل واألمثلة

وخرائط املفاهيم تسمح للمتعلم بتنظيم املعرفة اليت ميكن أن ختزن يف الذاكرة الطويلة املدى ومتثيلها مما يسمح 
ملعرفة لفرتة زمنية أطول   ٣١.الحتفاظ 

  : لسند يف صحيحهمنهج اإلمام مسلم يف حتويل ا: لثاملبحث الثا

  :نبذة خمتصرة عن اإلمام مسلم: ًأوال

                                                             
ض). أللوان(رات دراسية مها) : ٢٠٠٨(جنيب الرفاعي 27  .مكتبة جرير: الر
 نوفمرب ٣مت االسرتجاع يف ،١٢العدد ، جملة التعليم اإللكرتوين،"وأنشطة استخدامها يف التعليم والتعلم:اخلرائط الذهنية الرقمية): "، سبتمرب٢٠١٣(عبد الباسط، حسني دمحم أمحد 28

 EEo4Dk/gl.goo://pshtt من ٢٠١٦
ململكة العربية السعودية، ): ٢٠١١(العمري، سعيد 29 أثر استخدام إسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف التحصيل اآليت واملؤجل لطالب الصفالثالث الثانوي العلمي يف مادة األحياء 

 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، االأردن
30Novak , J. D. ; Gewin , D. B. (1995).Learning How To learn. Cambridge University Press , New York , U.S.A. 

م حنو العلوم يف املدارس احلكومية يف مدينة قلقيلية، ): ٢٠١١( حوراين، حنني مسري صاحل 31 أثر استخدام اخلرائط الذهنية يف حتصيل طلبة الصف التاسع يف مادة العلوم ويف اجتاها
بلس. خولة شخشري صربي. شراف دإ  . فلسطني-رسالة املاجستري يف أساليب تدريس العلوم بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية، 
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، من أبرز علماء ٣٢هو أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشريي النيسابوري
، ونشأ يف بيت علم وفضل حيث كان ٣٣ هـ٢٠٦ولد يف نيسابور حوايل عام . احلديث عند أهل السنة واجلماعة

أقبل اإلمام مسلم منذ صغره على مساع احلديث وحفظه، وكان أول مساع له عام . ٣٤أبوه احلجاج من املشيخة
م، وكانت له . ، وعمره آنذاك اثنتا عشرة سنة٣٥ هـ٢١٨ ًأخذ العلم أوال عن شيوخ بالده ومسع الكثري من مرو

اء فريضة احلج ، فرحل إىل احلجاز ألد٣٦رحلة واسعة يف طلب احلديث طاف خالهلا البالد اإلسالمية عدة مرات
والسماع من أئمة احلديث وكبار الشيوخ، وزار املدينة النبوية ومكة املكرمة ورحل إىل العراق فدخل البصرة وبغداد 

ًفمكث قرابة اخلمسة عشرة عاما يف طلب احلديث، لقي فيها عددا . ٣٧والكوفة ورحل إىل الشام ومصر والري ً
 .٣٨ئة ألف حديثًكبريا من الشيوخ، ومجع ما يزيد على ثالمثا

  :نبذة عن صحيح مسلم: نيا

يعترب صحيح مسلم من أمهات كتب احلديث النبوي عند أهل السنة واجلماعة، وهو أحد كتب 
ين الصحيحني، وأحد الكتب الستة٣٩اجلوامع ّوقد كان اإلمام مسلم من أبرز احلفاظ يف عصره بشهادة . ، و

ِف حديث مما حيفظ كما مر سابقا، ومل يرو يف الكتاب إال معاصريه فانتخب أحاديث الصحيح من ثالمثئة أل ً ّ
مع عليها بني احملدثني : "ّاألحاديث اليت أمجع العلماء على صحتها، قال الدهلوي ّتوخى جتريد الصحاح ا

ليس كل شيء : "فلم يستوعب اإلمام مسلم يف الكتاب مجيع األحاديث الصحيحة، قال. ٤٠"املتصلة املرفوعة
وقد جرى يف ذلك جمرى البخاري يف . ٤١"وضعته ها هنا إمنا وضعت ها هنا ما أمجعوا عليهعندي صحيح 

ما أدخلت يف كتاب اجلامع إال ما صح، وقد تركت من الصحاح خوفا من : "صحيحه، قال البخاري
مام ََوقد عمل اإلمام مسلم على تنقيح الكتاب ومراجعته وعرضه على عدد من شيوخ وقته منهم اإل. ٤٢"التطويل

                                                             
 ).١٩٤ ص٥ج:طبعة دار صادر(وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، : ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن دمحم بن أيب بكر32
 ١ج: طبعة دار الغرب اإلسالمي(صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط،  : ، عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين ابن الصالح33
 ).٦٢ص
 ).١٢٧ ص١٠ج:طبعة دار إحياء الرتاث العريب(ذيب التهذيب، :  ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد العسقالين34
ْ الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن قامياز35  ).١٢٦و١٢٥ ص٢ج:طبعة دار الكتب العلمية (-تذكرة احلفاظ : َ
 ).٢٦٣ ص١ج: طبعة جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية(ريخ الرتاث العريب، :  سزكني، فؤاد سزكني36
 ).٢٨ ص١ج: دار عمار(مسلم ومنهجه يف صحيحه، اإلمام : دمحم عبد الرمحن.  الطوالبة، د37
 ).٣١٥ ص١ج: مؤسسة الرسالة(صالح األمة يف علو اهلمة، :  العقاين، سيد حسني38
 ).١٢٧ ص١ج: سلسلة الرتاث العريب اإلسالمي(املكتبة اإلسالمية، :  مجعة، عماد علي39
 ).٥٥، ص١ج:طبعةدارالنفائس(االختالف،  أسباب بيان يف اإلنصاف: هللا ويل بـالشاه املعروف الدين وجيه الشهيد بن عبدالرحيم  الدهلوي، أمحدبن40
 ).٣٠٤ ص١ج:العلمية  دارالكتب–احلليب  طبعةالبايب: (مسلم  صحيح41
 ).٩٦٢ ص٣ج:طبعةمكتبةالرشد (علماءاحلديث،  معرفة يف اإلرشاد: أمحد بن عبدهللا بن اخلليلي،خليل  أبويعلى42
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عرضت كتايب هذا على أيب : "أبو زرعة الرازي أحد أكرب األئمة يف علوم احلديث وعلم اجلرح والتعديل، قال مسلم
  . ٤٣"ّزرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته

 :منهجه يف بيان طرق احلديث واختصارها: ًلثا

لرواية سندا ومتنا، ولكن خشية التطويل األصل يف إخراج األحاد سانيدها أن يفرد كل حديث  ًيث  ً َ ُ
 :٤٤ إىل اتباع طرق لالختصار، منها– ومنهم اإلمام مسلم –دفعت األئمة 

لعطف- ١ لعطف حبرف الواو، طلبا لالختصار، وعدم تكرار اجلزء املشرتك :  مجع الشيوخ  مجع بني شيوخه 
كمله، قال ا ن، وعون بن سالم، قاال: "إلمام مسلم يف صحيحهمن اإلسناد  : حدثنا دمحم بن بكار بن الر

 .احلديث..." حدثنا دمحم بن طلحة

لتحويل -٢ ستخدام حرف يدل على التحويل :مجع األسانيد  أي االنتقال من سند إىل - مجع بني األسانيد 
ا لذلك، واهلدف من التحويل اختصار ، وكان اإلمام مسلم من أكثر األئمة استخدام"ح" وهو حرف -آخر

عند الراوي الذي " ح"األسانيد اليت تلتقي عند راو معني، بعدم تكرار القدر املشرتك بينها، وتوضع حاء التحويل 
تلتقي عند األسانيد، ويكون عليه مدار خمرج احلديث، وقد توضع حاء التحويل بعد ذكر جزء من املنت، عند 

 .تالف الروايتنياملوضع الذي يبدأ فيه اخ

إذا كان للحديث أكثر من إسناد :  ذكر بعض الطرق أو جزء من حديث واإلشارة إىل الباقي لالختصار- ٣
قيها، دون أن يذكرها بطوهلا، فقد يقول ورواه فالن عن فالن أيضا، : أو منت، فإنه قد يذكر بعضها ويشري إىل 

َوساقوا احلديث مبعىن حديث كهمس وإسناده، وفيه : "ثقال اإلمام مسلم يف صحيحه بعد أن ذكر أحد األحادي َ
دة ونقصان أحرف   ".بعض ز

 إجراءات الدراسة: املبحث الرابع
 منهج التصميم التعليمي) ADDIE:( 

يعترب النموذج العام لتصميم التعليم هو أساس كل مناذج التصميم التعليمي، وهو أسلوب نظامي لعملية 
طار إجرائي يضمن أن تكون املنتجات التعليمية ذات فاعلية وكفاءة يف حتقيق تصميم التعليم يزود املصمم 
منوذج خمتلف لتصميم التعليم بعضها معقد واآلخر بسيط، ومع ذلك ) ١٠٠(األهداف، وهناك أكثر من 

                                                             
ملة التنبيهات: الدمشقي كيكلدي بن خليل عيدأبوس الدين  العالئي، صالح43 ملدينةاملنورة(املشكلة،  املواضع على ا  ).٣٣ ص١ج:طبعةاجلامعةاإلسالمية
م، منهج اإلمام مسل: املناهج اخلاصة للمحدثني. ١٣٦اإلمام مسلم وصناعة التحويل يف األسانيد من خالل صحيحه، جملة أصول الدين، ص : رمضان حسني.  الشاوش، د44

 php.index/media/net.islamweb.articles://httpموقع املقاالت، احلديث الشريف 
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وا فجميعها تتكون من عناصر مشرتكة تقتضيها طبيعة العملية الرتبوية، واإلختالف بينها ينشأ من إنتماء واضع
هذه النماذج إىل خلفية نظرية سلوكية أو معرفية أو بنائية، وذلك برتكيزهم على عناصر معينة يف مراحل 

 45.التصميم وبرتتيب حمدد

لنموذج العام لتصميم  ًومجيع مناذج تصميم التعليم تدور حول مخسة مراحل رئيسة تظهر مجيعا فيما يسمى 
ويتكون هذا النموذج من مخس خطوات رئيسة يستمد النموذج إمسه منها وقد ، "ADDIE Model" التعليم

                  : وهي كاآليت٤٧دعاء صبحي عبد اخلالق ، و٤٦ذكرها كل من مصطفي جودت

  

 

 )شكل نموذج التصمیم التعلیم(

  
 ل: عينة الدراسة كلية اجلامعية أجريت على طلبة البكالريوس من القسم القرآن والسنة السنة الثانية 

  .  اإلسالمية العاملية بسالجنور
  

                                                             
جملة  PDCA وفقا لنموذج اجلودة  ADDIEمنوذج التصميم ): ٢٠١٤(نبيل جاد عزمي  :45

 http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=360 اإللكرتوىنالتعليم
 .البحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم ): ٢٠٠٣(مصطفى جودت مصطفى . د46
مي لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية النوعية، رسالة ماجستري، كلية الرتبية فاعلية التعليم املدمج يف تنمية مهارات التصميم التعلي): ٢٠١١(دعاء صبحي عبد اخلالق 47

 .النوعية بنها
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  Analysis  التحليل: املرحلة األوىل

مرحلة التحليل هي حجر األساس جلميع املرحل األخرى لتصميم التعليم، وخالل هذه املرحلة البد من حتديد 
  . املشكلة، ومصدرها، واحللول املمكنة هلا

  :مثال للحديث من كتاب اإلميان يف صحيح مسلم

رز بني املسجدين: ١احلديث  ب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه    :كتاب اإلميان، 

َحدثـنا أَبو بكر بن َأيب شيـبة، حدثـنا عبد ا بن منري وأَبو أُسامة، عن عبـيد ا بن عمر  َ ُ ُُ ُ َ ْ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِّ ُ َّ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ُ َْ َ ٍَ َ ُ َ َ ََّ َِّ ُوحدثـنا ابن : حْ َْ ََ َّ َ
ِ، حدثـنا َأيب )دمحم(ٍْريَُمن ََ َّ ، عن خبـيب بن عبد الرمحن، عن حفص بن عاصم، عن َأيب )عبد هللا(َ ِ، حدثـنا عبـيد ا ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ ٍُ ِ ْ ْ ْ ْ ُ ِْ ْ َ َ َ َْ َّ ِ ِِ َّ َُ َ َّ

َهريـرة، أَن رسول ا صلى ا عليه وسلم، قال ََ َ َ ََّ ََّ َُ َِ ْ ْ ََُ َُّ ََّ ِ َّ َإن اإلميان ليأرز إىل”: َ ِ ُِِ ِْ ََ َ َ ْ رز احلية إىل جحرهاَّ َ المدينة كما  ِْ ُ ََ ِ ُ َّ ْ ُِْ َْ َ ََ َِ ِ“٤٨. 

حلرف ح، من هنا بدأ املشكلة يف مواصلة اجتاه السهم   .وعند وصول الطلبة عند السند احملول املرموز 

  Design   التصميم: املرحلة الثانية

تم هذه املرحلة بوضع املخططات واملسودات األولية لتطوير عملية التعل يم، ويف هذه املرحلة يتم وصف و
مج متحرك يف الشاشة األساليب واإلجراءات واليت تتعلق بكيفية تنفيذ عملييت التعليم والتعلم،  زمن مث بناء بر

  .للهواتف الزكية، لكي توضح كيف اتباع خطوات الصحيحة لرسم شجرة األسانيد

  Development   التطوير: املرحلة الثالثة

تطوير ترمجة خمرجات عملية التصميم من خمططات وسيناريوهات إىل مواد تعليمية حقيقية، يتم يف ويتم يف مرحلة ال
ت املوقف أو املنتج التعليمي، وخالل هذه املرحلة يتم تطوير التعليم وكل الوسائل  ليف وإنتاج مكو هذه املرحلة 

  والربامج (Android)  األجهزةالتعليمية اليت ستستخدم فيه، وأية مواد أخرى داعمة، وقد يشمل ذلك

(play store).  

  Implementation   )التطبيق(التنفيذ : املرحلة الرابعة

لتعليم اإللكرتوين لتعليم، سواء كان ذلك يف الصف الدراسي التقليدي، أو  . ويتم يف هذه املرحلة القيام الفعلي 
دف هذه املرحلة إىل حتقيق الكفاءة والفاعلية يف التعلي م، وجيب يف هذه املرحلة أن يتم حتسني فهم الطالب، و

م لألهداف   ٤٩.ودعم إتقا
                                                             

 .١٤٧كتاب اإلميان رقم . أخرجه مسلم يف صحيحه48
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  )شكل شجرة األسانيد يف الشاشة(

  Evaluation   التقومي: املرحلة اخلامسة

ويف هذه املرحلة يتم قياس مدى كفاءة وفاعلية عمليات التعليم والتعلم، واحلقيقة أن التقومي يتم خالل مجيع مراحل 
ًصميم التعليم، أي خالل املراحل املختلفة وبينها وبعد التنفيذ أيضا، وقد يكون التقومي تكوينيا أو ختامياعملية ت ً ً:  

 التقومي التكويين Formative Evaluation:  

وهو تقومي مستمر أثناء كل مرحلة وبني املراحل املختلفة، ويهدف إىل حتسني التعليم والتعلم قبل وضعه 
  .وضوع التنفيذبصيغته النهائية م

  التقومي اخلتاميSummative Evaluation 

ويكون يف العادة بعد تنفيذ الصيغة النهائية من التعليم والتعلم، ويقيم هذا النوع الفاعلية الكلية للتعليم، 
مج التعليمي على سبيل املثال أو االستمرار يف  ويستفاد من التقومي النهائي يف اختاذ قرار حول شراء الرب

ستخدامه أو التوقف عنهال   .تعليم 

                                                                                                                                                                                             
 .نیبل جاد عزمي المصدر السابق49
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  :اخلامتة. 

 . كيفية رسم شجرة األسانيد بطريقة صحيحة فهم ستخدام التطبيقات يف اجلهاز الذكية، تساعد الطلبة على
  .وخرائط املفاهيم تسمح للمتعلم بتنظيم املعرفة اليت ميكن أن ختزن يف الذاكرة الطويلة املدى

  

  واملراجع املصادر

ب يف األمل وطوله أخرجه البخ   ).٦٤١٨: (، رقم)٨٩/ ٨(اري، كتاب الرقاق، 
  .١٤٧كتاب اإلميان رقم . أخرجه مسلم يف صحيحه

هذا حديث صحيح : وقال احلاكم: ٥٣٩/ ٢: أخرجه احلاكم يف مستدركه على الصحيحني وتلخيصه الذهيب
ذا اللفظ، ووافقه الذهيب   .اإلسناد ومل خيرجاه 

ؤوط فيه، واأللباين، يف مشكاة ]٤٤٣٧: [إلمام أمحد، برقممسند اأخرجه أمحد يف  ، وحسنه شعيب األر
ِّأصل كلي جامع جلميع اهلدى وهو اتباع طريق اإلسالم والتحرز من : "، قال ابن عاشور)[١٦٦] :املصابيح، برقم

: ادة رابط امل.)١٥٦/ أ ٨: الطاهر بن عاشور؛ التحرير والتنوير" ( اخلروج عنه إىل سبل الضالل
slp12e/co.iswy://http  

جلامعة امللك سعود. اخلرائط الذهنية): ٢٠١٤(عبد احملسن، بدور سعود    .ورقة التقدمي لورشة 
أثر استخدام اخلرائط الذهنية يف حتصيل طلبة الصف التاسع يف مادة العلوم ): ٢٠١١(حوراين، حنني مسري صاحل 

م حنو اعلوم يف املدارس احلكومية يف مدينة قلقيلية، إشراف دويف  رسالة املاجستري . خولة شخشري صربي. اجتاها
بلس   . فلسطني-يف أساليب تدريس العلوم بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية، 

ا؟ ، موقع تعليم جديد أخبار ما هي خرائط املفاهيم اإللكرتونية ؟ وما هي أهم تطبيقا): ٢٠١٦(صالح، دمحم 
  com.educ-new.www://https.وأفكار تقنيات التعليم

ض). أللوان(مهارات دراسية ) : ٢٠٠٨(جنيب الرفاعي    .مكتبة جرير: الر
ة استخدامها يف التعليم وأنشط:اخلرائط الذهنية الرقمية): "، سبتمرب٢٠١٣(عبد الباسط، حسني دمحم أمحد 

  EEo4Dk/gl.goo://https من ٢٠١٦ نوفمرب ٣مت االسرتجاع يف ،١٢العدد ، جملة التعليم اإللكرتوين ،"والتعلم
أثر استخدام إسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف التحصيل اآليت واملؤجل لطالب ): ٢٠١١(العمري، سعيد 

ململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتة، ال صفالثالث الثانوي العلمي يف مادة األحياء 
  .الكرك، األردن
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أثر استخدام اخلرائط الذهنية يف حتصيل طلبة الصف التاسع يف مادة العلوم ): ٢٠١١(حوراين، حنني مسري صاحل 
م حنو العلوم يف املدارس  رسالة املاجستري . خولة شخشري صربي. احلكومية يف مدينة قلقيلية، إشراف دويف اجتاها

بلس   . فلسطني-يف أساليب تدريس العلوم بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية، 
 التقنية احلديثة يف خدمة السنة بني الواقع واملأمول،):  يناير- ٢٠٠٨(الريس، إبراهيم بن محاد بن سلطان 

  e6w3STMW5ixzz#/0/19212/sharia/net.alukah.www://http  

فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية على حتصيل بعض موضوعات مقرر ): ٢٠٠٩( وقاد، هديل أمحد أبراهيم 
نوي الكبريات مب دينة مكة املكرمة، رسالة ماجستري يف املناهج وطرق التدريس األحياء لطالبات الصف األول 

  .غري منشورة
ستخدام اخلرائط املفاهيمية على حتصيل طلبة الصف الثامن ): ٢٠١٠(مقابلة، نصر دمحم خليفة  أثر التدريس 

لد - معة دمشقجملة جا.  األردن-كلية العلوم الرتبوية، جامعة مؤتة. األساسي لقواعد اللغة العربية يف األردن  ا
  .٢٠١٠ العدد الرابع - ٢٦

أثر استخدام إسرتاتيجية خرائط املفاهيم يف التحصيل املباشر واملؤجل ): ٢٠١٢( طالفحة، حامد عبد هللا 
لد    .٢، العدد ٣٩لطالب الصف السادس األساسي يف مبحث اجلغرافيا، دراسات العلوم الرتبوية، ا

ستخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية تصم) : ٢٠١٣(عوجان، وفاء سليمان  مج تعلمي  يم ودراسة فاعلية بر
لة الرتبوية "مهارات األداء املعريف يف مساق تربية الطفل يف اإلسالم لدى طالبات كلية األمرية عالية اجلامعية ، ا

لد    .، يونيو ٦، العدد ٢الدولية املتخصصة، ا
نتاج خرائط املعرفة الرقمية وأثرها على تنمية مهارات التفكري التأملي مهارات إ): ٢٠١٦(دمحم، إميان زكي موسى 

وإدارة املعرفة لدى طالب الدراسات العليا واجتاههم حنوها، جملة  دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس 
)ASEP ( ٢٠١٦، أكتوبر ٧٨العدد.  

 ١التعليمية، جملة التعليم اإللكرتوين، العدد اخلرائط الذهنية اإللكرتونية ): ٢٠١٦(عبد الرزاق، السعيد السعيد 
  .ابريل

 ٥ج:صادر دار طبعة(الزمان،  أبناء وأنباء األعيان وفيات :دمحم أمحدبن الدين مشس ابن خلكان، أبوالعباس
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