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 في تعليم كيفية رسم شجرة األسانيد محمولالتطبيق الأهمية بناء 

 للسند المحول في صحيح اإلمام مسلم 

 
Dr. Phayilah Yama 

Dr. Noor Azli bin Mohamed Masrop 

Mohd Norzi bin Nasir 

Abdul Hadi Awang 

Abdul Azis Awang Kechik 

Nur Saadah Binti Hamisan @Khair 

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 

 

 

 الملخص

تقوم هذه الدراسة يف بناء برنامج آبس يف النقالة الذكية لغرض التعليم اجلامعي ملادة ختريج 
ح (، احلديث ودراسة األسانيد للسند اإلمام مسلم يف صحيحه عند األسانيد املرموزه بالرمز ) 

 مسلم اإلمام ، وكان -آخر إىل سند من االنتقال أي- األسانيد بني وهذا احلرف يدل على مجع
 راو عند تلتقي اليت األسانيد اختصار التحويل من واهلدف لذلك، استخداما األئمة أكثر من

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

واإلشكالية تظهر أثناء رسم شجرة اإلسناد، عند احلرف  .الروايتني اختالف فيه يبدأ الذي املوضع
)ح(. واهلدف من إنشاء هذا الربنامج تسهيال للطالب العلم والدارسني لعلم التخريج ودراسة 

 األسانيد.

 

 اإلمام مسلم.) ح (، صحيح حتويل السند ، تطبيق حممولشجرة األسانيد،  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:

 أصح   ثالث ويعتربونه واجلماعة، السنة أهل من املسلمني عند النبوي احلديث كتب أهم أحد هو مسلم صحيح
 اجلوامع كتب أحد مسلم صحيح كتاب ويعترب .1البخاري صحيح ث   الكرمي القرآن بعد اإلطالق على الكتب

 مجعه. وغريها ورقاق ومناقب وتاريخ وتفسري وآداب وأحكام عقائد من احلديث أبواب مجيع على حتتوي ما وهي
 أمجع اليت الصحيحة األحاديث إال يروي أال فيه وتوخ ى النيسابوري، القشريي احلجاج بن مسلم احلسني أبو

 العلماء وأقوال واملوقوفات املعل قات رواية وجتن ب املرفوعة األحاديث رواية على فاقتصر واحملد ثون، العلماء عليها
 آالف ثالثة من أكثر فيه ومجع سنة، عشرة اخلمس قرابة وتصنيفه مجعه يف أخذ ندر، ما إال الفقهية، وآرائهم
 . 2حمفوظاته من حديث ألف ثالمثائة من وانتقاها املكرر، بغري حديث

)ح(، وكان  استخدم طرق االختصار أي حتويل السند باستخدام الرمزوأما منهجه يف بيان طرق احلديث 
يستخدمه أكثر من بقية أئمة احلديث. لذلك تسهيال للدارس واملدر س يف توضيح وفهمها يف كيفية رسم شجرة 

عرب النقالة الذكية. وهذه  )آبس( األسانيد باستخدام منهج خرائط املفاهيمية يف بناء برنامج التقنية احلديثة
 الدراسة تتكون من عدة مباحث: 

 هيدي: المبحث األول: التم

 منهج اإلمام مسلم يف حتويل السند يف صحيحه. لثاين: املبحث ا

 أمثلة لألحاديث املرموزة بالرمز )ح( التحويل وكيفية رسم شجرة األسانيد. : لثاملبحث الثا

 . لرسم شجرة األسانيد يف بناء برنامج )آبس( استخدام نظرية خرائط املفاهيمية منهجرابع: املبحث ال

 لرواة-، ودراسة األسانيد األحاديث ختريج يف املتخصص يتقنها أن جيب اليت املهارات منرسم شجرة األسانيد 
 وخاصة عند سند التحويل عند اإلمام مسلم يف صحيحه جند فيه ، -إخراجه طريقة ملعرفة فيها والنظر احلديث

. الطرق لتتبع آلية وجود دون من متعبة التقليدية التخريج طرق أن املعروف ومن والتعقيدات. من الصعوباتنوع 
 .هلذه األسانيد األسانيد شجرةبناء برنامج أبس يف رسم  فكرة ظهرت املنطلق هذا من

 

 

                                                           
1
 .2015 فرباير 2 اإلسالمية، مشكاة شبكة: الصحيحني منزلة  
 

 . https://ar.wikipedia.org/wiki  : املوسوعة صحيح مسلم: ويكيبيديا 2

https://ar.wikipedia.org/wiki
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  المبحث األول: التمهيدي:

 اختيار الموضوع:

حتويله للسند التعقيدات أثناء الصعوبات و ملا فيه أكثر  ،غريه من األسانيدسند اإلمام مسلم يف صحيحه  تاخرت 
 وبيان طرق احلديث واختصارها أكثر من بقية األئمة .

 أهمية البحث:

أوال : تسهيال للدارسني يف مادة ختريج ودراسة األسانيد أثناء رمسهم لشجرة األسانيد بعد التخريج من حتديد 
 املدار ، ومعرفة املتابعات والشواهد، ومعرفة العلل.

 ة بني أيدي الطالب يف ممارستهم على رسم شجرة اإلسناد.ثانيا: استغالل التقينية احلديث

 .ملدرسني أثناء شرحهم وتوضيحهمللدارسني يف الفهم وا ثالثاً: توفري للوقت والطاقة

 مشكلة البحث:

مصادفتهم برمز وحني  عدم ممارسة الطالب يف تدريب أنفسهم يف رسم شجرة األسانيد من كتاب صحيح مسلم،
 القدرة على اكمال رمسهم لرشجرة األسانيد. يقفدونالتحويل )ح( جعلهم 

 أسئلة البحث:

 ما هي منهج اإلمام مسلم يف بيان طرق احلديث؟ -1

 الطلبة على  رسم شجرة األسانيد يف حالة حتويل األسانيد؟ كيف ندر ب -2

 ؟ يف تعليم رسم شجرة األسانيد)آبس(   ملاذا حنتاج إىل بناء هذا الربنامج -3

دراسة علم  حتصيل طلبة على املفاهيمية )الربنامج التقنية احلديثة( اخلرائط باستخدام التدريس ما أثر -4
 ختريج احلديث ودراسة األسانيد؟

 أهداف البحث:

 بيان منهج اإلمام مسلم يف حتويل السند. -1
 .ألسانيدإلسناد يف حالة حتويل ارسم شجرة اة يف مارساملتعويض الطلبة على  -2
 .لتقنية احلديثةهم لماستخدعند ا كيفية رسم شجرة األسانيد  و لطلبة على الفهماتسهيل  -3
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علم  طلبة حتصيل يف  -التقنية احلديثة-  املفاهيميـة اخلرائط اسرتاتيجية باستخدام التدريس أثر معرفة -4
 .يف رسم شجرة األسانيد ختريج احلديث ودراسة األسانيد

 :الدراسة محدادت

املوجودة فيها رمز  من كتاب اإلميان يف صحيح اإلمام مسلم أسانيد األحاديث على الدراسة هذه اقتصرت
 . )ح( التحويل

 عينة البحث:

)قسم القرآن والسنة، وقسم الدعوة وأصول  املسجلة يف مادة علم ختريج احلديث طلبة على الدراسة هذه اقتصرت
بكلية الدراسات واحلضارة اإلسالمية بالكلية  الدين، قسم التحفيظ والقراءات، والقسم اللغة العربية وأداهبا(

 ،اإلسالمية العاملية بسالجنور اجلامعية

 منهج البحث:

 خطوات رسم شجرة األسانيد:

ومن فوقه إىل أن تصل إىل  ي من اإلمام مسلممتجها إىل األعلى، أ من األسفلالرسم للسند تبدأ   -1
  الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

 THEORY COGNITIVE) اآلبس باستخدام نظرية اخلرائط املفاهيمية بناء برنامج التقنية على -2

CAUSAL MAPPIN ) من األسفل إىل األعلى. املتحركة  

 

  :المبحث الثاني: منهج اإلمام مسلم في تحويل السند في صحيحه

 نبذة مختصرة عن اإلمام مسلم:أواًل: 

 احلديث علماء أبرز من ،3النيسابوري القشريي كوشاذ بن ورد بن مسلم بن احلجاج بن مسلم احلسني أبو هو
 أبوه كان حيث وفضل علم بيت يف ونشأ ،4هـ 206 عام حوايل نيسابور يف ولد. واجلماعة السنة أهل عند

                                                           
3
 .(194ص 5ج:صادر دار طبعة)الزمان،  أبناء وأنباء األعيان وفيات بكر: أيب بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس ابن خلكان، أبو  

4
 1ج: اإلسالمي الغرب دار طبعة) والسقط،  اإلسقاط من ومحايته والغلط اإلخالل من مسلم صحيح صيانة الدين: تقي عمرو، أبو الرمحن، عبد بن ابن الصالح، عثمان  

 .(62ص
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 218 عام له مساع أول وكان وحفظه، احلديث مساع على صغره منذ مسلم اإلمام أقبل .5املشيخة من احلجاج
 رحلة له وكانت مروياهتم، من الكثري ومسع بالده شيوخ عن أوالً  العلم أخذ. سنة عشرة اثنتا آنذاك وعمره ،6هـ

 احلج فريضة ألداء احلجاز إىل فرحل ،7مرات عدة اإلسالمية البالد خالهلا طاف احلديث طلب يف واسعة
 وبغداد البصرة فدخل العراق إىل ورحل املكرمة ومكة النبوية املدينة وزار الشيوخ، وكبار احلديث أئمة من والسماع
 كبريًا عدًدا فيها لقي احلديث، طلب يف عاًما عشرة اخلمسة قرابة فمكث .8والري ومصر الشام إىل ورحل والكوفة

 .9حديث ألف ثالمثائة على يزيد ما ومجع الشيوخ، من

 :مسلم ثانيا: نبذة عن صحيح

 ،10اجلوامع كتب أحد وهو واجلماعة، السنة أهل عند النبوي احلديث كتب أمهات من مسلم صحيح يعترب
 معاصريه بشهادة عصره يف احلف اظ أبرز من مسلم اإلمام كان وقد. الستة الكتب وأحد الصحيحني، وثاين

 األحاديث إال الكتاب يف يرو   ومل سابقاً، مر   كما حيفظ مما حديث ألف ثالمثئة من الصحيح أحاديث فانتخب
 املتصلة احملدثني بني عليها اجملمع الصحاح جتريد توخ ى": الدهلوي قال صح تها، على العلماء أمجع اليت

 عندي شيء كل ليس": قال الصحيحة، األحاديث مجيع الكتاب يف مسلم اإلمام يستوعب فلم .11"املرفوعة
 صحيحه، يف البخاري جمرى ذلك يف جرى وقد .12"عليه أمجعوا ما هنا ها وضعت إمنا هنا ها وضعته صحيح

 وقد .13"التطويل من خوفا الصحاح من تركت وقد صح، ما إال اجلامع كتاب يف أدخلت ما": البخاري قال
 الرازي زرعة أبو اإلمام منهم وقته شيوخ من عدد على وَعَرضه ومراجعته الكتاب تنقيح على مسلم اإلمام عمل
 الرازي، زرعة أيب على هذا كتايب عرضت": مسلم قال والتعديل، اجلرح وعلم احلديث علوم يف األئمة أكرب أحد
 . 14"خر جته علة له وليس صحيح إنه قال ما وكل تركته، علة له أن أشار ما فكل

 

 

                                                           
5
 .(127ص 10ج:العريب الرتاث إحياء دار طبعة)التهذيب،  هتذيب أمحد العسقالين: بن حممد بن علي بن أمحد الفضل ابن حجر، أبو  

6
از: تذكرة بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين الذهيب، مشس    .(126و125ص 2ج:العلمية الكتب دار طبعة) - احلفاظ قَاميم

7
 .(263ص 1ج: اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة طبعة)العريب،  الرتاث تاريخ سزكني: سزكني، فؤاد  

8
 .(28ص 1ج: عمار دار) صحيحه، يف ومنهجه مسلم اإلمام الرمحن: عبد حممد. الطوالبة، د  

9
 .(315ص 1ج: الرسالة مؤسسة) اهلمة، علو يف األمة حسني: صالح العقاين، سيد  

10
 .(127ص 1ج: اإلسالمي العريب الرتاث سلسلة)اإلسالمية،  علي: املكتبة مجعة، عماد  

11
 .(55، ص1ج:النفائس دار طبعة)االختالف،  أسباب بيان يف اهلل: اإلنصاف ويل بـالشاه املعروف منصور بن معظم بن الدين وجيه الشهيد بن الرحيم عبد بن الدهلوي، أمحد  

12
 .(304ص 1ج:العلمية الكتب دار - احلليب البايب طبعة) مسلم: صحيح  

13
 .(962ص 3ج: الرشد مكتبة طبعة)احلديث،  علماء معرفة يف القزويين: اإلرشاد اخلليل بن إبراهيم بن أمحد بن اهلل عبد بن خليل اخلليلي، يعلى أبو  

14
 .(33ص 1ج:املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة طبعة)املشكلة،  املواضع على اجململة الدمشقي: التنبيهات اهلل عبد بن كيكلدي بن خليل سعيد أبو الدين العالئي، صالح  
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 :واختصارها الحديث طرق بيان في منهجهثالثاً: 

 دفعت التطويل خشية ولكن ومتناً، سنداً  بالرواية حديث كل يُفَرد أن بأسانيدها األحاديث إخراج يف األصل
 :15منها لالختصار، طرق اتباع إىل – مسلم اإلمام ومنهم – األئمة

 املشرتك اجلزء تكرار وعدم لالختصار، طلبا الواو، حبرف بالعطف شيوخه بني مجع: بالعطف الشيوخ جمع -1
: قاال سالم، بن وعون الريان، بن بكار بن حممد حدثنا: "صحيحه يف مسلم اإلمام قال بأكمله، اإلسناد من

 .احلديث..." طلحة بن حممد حدثنا

 إىل سند من االنتقال أي- التحويل على يدل حرف باستخدام األسانيد بني مجع :بالتحويل األسانيد جمع -2
 اختصار التحويل من واهلدف لذلك، استخداما األئمة أكثر من مسلم اإلمام وكان ،"ح" حرف وهو -آخر

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

 .الروايتني اختالف فيه يبدأ الذي املوضع

 إسناد من أكثر للحديث كان إذا: لالختصار الباقي إلى واإلشارة حديث من جزء أو الطرق بعض ذكر -3
 أيضا، فالن عن فالن ورواه: يقول فقد بطوهلا، يذكرها أن دون باقيها، إىل ويشري بعضها يذكر قد فإنه منت، أو

 وإسناده، َكهَمس حديث مبعىن احلديث وساقوا: "األحاديث أحد ذكر أن بعد صحيحه يف مسلم اإلمام قال
 ".أحرف ونقصان زيادة بعض وفيه

 

 المبحث الثالث: أمثلة لألحاديث المرموزة بالرمز )ح( التحويل وكيفية رسم شجرة األسانيد. 

 المسجدين: بين يأرز وأنه غريبا وسيعود غريبا بدأ اإلسالم أن بيان كتاب اإليمان، باب  :1 الحديث

ثـََنا ر   أَبُو َحدَّ ثـََنا َشيمَبَة، َأيب   بمنُ  َبكم ثـََنا: ح ُعَمرَ  بمن   اللَّه   ُعبَـيمد   َعنم  أَُساَمَة، وأَبُو مُنريمر  بمنُ  اللَّه   َعبمدُ  َحدَّ  ابمنُ  َوَحدَّ
ثـََنا ،(حممد)مُنريمر  ثـََنا ،(اهلل عبد) َأيب   َحدَّ ، بمن   َحفمص   َعنم  الرَّمحمَن ، َعبمد   بمن   ُخبَـيمب   َعنم  اللَّه ، ُعبَـيمدُ  َحدَّ مر  َأيب   َعنم  َعاص 

ميَانَ  إ نَّ : ”قَالَ  َوَسلََّم، َعَليمه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولَ  َأنَّ  ُهَريـمرََة، َيَّةُ  تَأمر زُ  َكَما المَمد يَنة   إ ىَل  لََيأمر زُ  اإلم  ر َها إ ىَل  احلم  .16“ُجحم

                                                           
15

. املناهج اخلاصة للمحدثني: منهج اإلمام مسلم، 136ول الدين، ص الشاوش، د. رمضان حسني: اإلمام مسلم وصناعة التحويل يف األسانيد من خالل صحيحه، جملة أص  
  http://articles.islamweb.net/media/index.phpموقع املقاالت، احلديث الشريف 

16
 .147أخرجه مسلم يف صحيحه. كتاب اإلميان رقم   

http://articles.islamweb.net/media/index.php
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 :لشجرة األسانيدالشكل العام 

 
 

 

 

 

 

 

 : شجرة األسانيد التقليدية رسمكيفية   خطوات

الرسول صلى 
 هللا عليه وسلم

أبو هريرة 
 رضي هللا عنه

حفص بن 
 عاصم

خبيب بن عبد 
 الرحمن

عبيد هللا بن 
حعمر   

 عبد هللا بن نمير أبو أسامة

أبو بكر بن أبي 
 شيبة

 اإلمام مسلم

ابن نمير 
(محمد)  
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 (10-1عملية رسم شجرة األسانيد أثناء وجود )ح( التحويل من اخلطوة   يفبياينوال)الشكل التوضيحي 
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لرسم  -تطبيق المحمول– المبحث الرابع: منهج استخدام نظرية خرائط المفاهيمية في بناء برنامج )آبس(
 : شجرة األسانيد

 نظرية الخرائط المفاهيمية:أواًل: 

كطريقة التدريس: حتديد املفاهيم وتصنيفها حبسب درجة جتريدها والعالقة فيما بينهما، والتدرج اخلرائط املفاهيمية  
  17هبا حسب العموم والشمول، وتصميمها لتحديد خطوط الوصل وأدوات الربط.

 الرئيسي ة املفاهيم كافة   توضيحُ  منها واهلدفُ  واجلامعات، املدارس يف تستخدمُ  وتدريسي ة توضيحي ة وسيلة   هيأو 
 تشملُ  واليت تدريسها، طبيعة حولَ  املعلومات من جمموعةً  أيضاً  وتتضمنُ  الدراسي ة، املادة تشملُ  اليت والفرعي ة
ا أيضاً  تُعرف املعتمدة، التعليمية واملصادر للدراسة، املخص صَ  الوقتَ   من جملموعةر  عمودي   أو أفقي   ترتيب   بأّن 

ة   على بناءً  تقسيم ها يف يساهمُ  والذي توزيعها، يف اهلرمي   الشكل استخدام على باالعتماد   والتعريفات املفاهيم  عد 
 18.والفرعي ة الرئيسي ة العالقات من جمموعةر  خالل من" خطوط" أسهم   بينها تربطُ  واليت تصنيفات، أو أقسامر 

 المفاهيمية: الخرائط تاريخ

 الخريطة الذهنية:

وهو املعلم األول يف استخدام هذه املهارة التدريسية  وسلم عليه اهلل صلىالنيب منذ أيام الرسول  بدأت هذه املهارة
  يف حديثه:  مع أصحابه رضوان اهلل عنهم

يَ  اللَّه   َعبمد   َعنم  ي  َخطَّ : قَالَ  َعنمُه، اللَّهُ  َرض   َخطًّا َوَخطَّ  ُمَربَـًّعا، َخطًّا َوَسلَّمَ  َعَليمه   اهللُ  َصلَّى النَّيب 
نمُه، َخار ًجا الَوَسط   يف   َغارًا ُخَططًا َوَخطَّ  م   يف   الَّذ ي َجان ب ه   م نم  الَوَسط   يف   الَّذ ي َهَذا إ ىَل  ص 

، نمَساُن، َهَذا: " َوقَالَ  الَوَسط   ُهوَ  الَّذ ي َوَهَذا - ب ه   َأَحاطَ  َقدم : أَوم  - ب ه   حمُ يط   َأَجُلهُ  َوَهَذا اإل 
طَأَهُ  فَإ نم  اأَلعمرَاُض، الصَِّغارُ  اخلَُططُ  َوَهذ ه   أََمُلُه، َخار ج   طَأَهُ  َوإ نم  َهَذا، نـََهَشهُ  َهَذا َأخم  َهَذا َأخم
 19."" َهَذا نـََهَشهُ 

                                                           
17

(: أثر التدريس باستخدام اخلرائط املفاهيمية على حتصيل طلبة الصف الثامن األساسي لقواعد اللغة العربية يف األردن، جملة دمشق، 2010و غصايب الفالحات )نصر مقابلة   
 ، العدد الرابع.26اجمللد 

 
  wdoo3.comhttp://ma(: مفهوم اخلرائط املفاهيمية 2016جمد خضر ) 18

19
 .6417 رقم حديث/  وطوله األمل يف باب/  الرقاق أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب  

http://mawdoo3.com/
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 )رسم تصور وترمجة للحديث(

 باألجل وعالقته اإلنسان عن حمدد ملفهوم مصغرة ذهنية خريطة أو معريف متثيل عن عبارة هو الرسم هذا إن بل
 20.واألمل

 الخريطة المفاهمية:

 اليت باألكادميي ات ارتبط والذي م،1963 عام إىل التدريس نظام يف املفاهيمي ة اخلرائط لفكرة   استخدامر  أول يعودُ 
 خط ةر  توفري خالل من للمتعلمني، املساعدة تقدمي يف يساهمُ  والذي املتقد م، التعليم فكرة تطبيق على تعتمدُ 

 اليت التعريفات   بأهمِّ  وتعريفهم سيدر سونه، الذي املنهج حمتوى مع تعاملهم طريقة فهم أجل من هلم مرجعي ةر 
 من العديد   يف املطبقة األفكار   من املفاهيمي ة اخلرائط فكرةُ  أصبحتم  الوقت مرور   مع. الدراسية املادة   أقسامُ  حتتويها
 .21املدارس

 رئيسية فكرة حول وتدور تبسيطا أكثر الذهنية اخلريطة أن هو الذهنية اخلريطة وبني املفاهيم خريطة بني والفرق
 حيز يف مفاهيم عدة حول تكون اليت املفهوم خريطة بعكس خطي وغري مشع بشكل تفريعات منها وخترج واحدة
 تعقيدا أكثر وهي ببعض هرمية خطية عالقة هلا مفهومات من يتضمنه وما ما، معريف جمال يف حمددة قضية

 .22الذهنية اخلريطة من وتنظيما

 

                                                           
 

in-concepts-the-of-map-https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/a-استخدام خريطة املفاهيم يف التعليم:  20

education  
21

 (: مفهوم اخلرائط املفاهيمية.2016املرجع السابق: جمد خضر )  
22

 املرجع السابق: استخدام خريطة املفاهيم يف التعليم.  

https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/a-map-of-the-concepts-in-education
https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/a-map-of-the-concepts-in-education
https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/a-map-of-the-concepts-in-education
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 :23محمولالتطبيق ثانياً:ال

 اهلواتف على ليعمل مصمم كمبيوتر برنامج هو ،(Mobile app: باإلجنليزية) النقال التطبيق أو احملمول لتطبيق
 النقالة، اهلواتف استخدام يف اجلديدة املوجة هي .النقالة األجهزة من وغريها اللوحي الكمبيوتر وأجهزة الذكية،

 الوسائط رسائل تبادل إىل تتعداها بل ، فقط الصوتية اهلاتفية لإلتصاالت أجهزة جمرد النقالة اهلواتف تعد فلم
 اهلواتف يف اهلائلة لإلمكانيات نظرا و. االنرتنت و االلكرتوين الربيد استخدام و الفيديو و كالصور املتعددة
 هذه بعض ؛ املستخدم تفيد متعددة تطبيقات قبل من اإلمكانيات هذه إستغالل باإلمكان أصبح الذكية

 :اإلمكانيات

 .نقلها و حية صور التقاط أو األلبوم من صور نقل التطبيق فيستطيع:  Camera الكامريا -1

 اهلواتف هبا تتميز اليت االمكانية فهذه: Geographic Positioning System اجلغرايف التحديد نظام -2
 .هلا بالذهاب ترغب اليت املؤسسة موقع أو موقعك لتحديد منها االستفادة باإلمكان الذكية

 اإلتصال ميكنك التطبيق داخل من زر بضغطة:  Telephone Calls اهلاتفي االتصال عمل إمكانية -3
 .جبهازك خمزنة تكون أن دون معينة بأرقام

 على رمسها و منه القريبة املهمة األماكن و املستخدم موقع حتديد ميكن:  Around Us حولنا من العامل -4
 .اخلريطة

 رسائل إرسال من األعمال أصحاب متكن امليزة هذه و:  Push Notifications اجملانية النصية الرسائل -5
 .الرسائل من عدد ألي و باجملان و التطبيق بتحميل قام من لكل

 اليت للرسائل اجلغرايف النطاق ربط باإلمكان:  Geo Fencing Notifications جغرافيا احملددة الرسائل -6
 .املثال سبيل على كيلومرت 20 من أكثر يبعد ال من لكل رسائل إرسال للتطبيق فيمكن التطبيق يرسلها

 هواتف ختص اليت للربامج بالنسبة( App Store) ستور آب ستور أبل متجر من التطبيقات هذه حتميل ويتم
 األجهزة بقية على يعمل الذي و أندرويد التشغيل بنظام املكتوبة للربامج بالنسبة أما اآليباد، لوحات و اآليفون
 التطبيقات تكون(. Google Play) بالي جوجل من التطبيقات حتميل فيتم سوين و سامسونغ كجهاز األخرى

 يتم ال التطبيقات بعض لكن املتجر، من لتحميلها املستخدم لتشجيع الغالب يف حمدودة لفرتة وأ دائما جمانية
 .للمتجر معني مايل مبلغ دفع بعد اال حتميلها

 الخاتمة:

                                                           
 

 . https://ar.wikipedia.org/wikiالتطبيق احملمول: ويكيبيديا املوسوعة احلرة  23

https://ar.wikipedia.org/wiki
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بناء برنامج التطبيق احملمول يف بيان كيفية رسم شجرة األسانيد للسند اإلمام مسلم يف صحيحه يف حالة وجود 
وسيلة من وسائل التوضيحية يف فهم طريقة ربط وحتويل األسانيد لدى طلبة ختريج احلديث،  رمز التحويل )ح(

 وتنمية التحصيل الدراسي يف هذا اجملال.

 

 المصادر والمراجع:

 حتقيق املختصر، الصحيح جلامع(: ا1987) اجلعفي البخاري اهلل عبد أبو إمساعيل بن حممد البخاري،
 .(اليمامة كثري، ابن دار: بريوت) البغا، ديب مصطفى. د

 الباقي، عبد فؤاد حممد حتقيق الصحيح، اجلامع : النيسابوري القشريي احلسني أبو احلجاج بن مسلم
 .(النشر وسنة الطبعة رقم بدون العريب، الرتاث إحياء دار: بريوت)

اهلل:  ويل بـالشاه املعروف منصور بن معظم بن الدين وجيه الشهيد بن الرحيم عبد بن الدهلوي، أمحد
 .(النفائس دار طبعة)االختالف،  أسباب بيان يف اإلنصاف

از: تذكرة بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين الذهيب، مشس  دار طبعة) - احلفاظ قَاميم
 .(العلمية الكتب

 على اجململة الدمشقي: التنبيهات اهلل عبد بن كيكلدي بن خليل سعيد أبو الدين العالئي، صالح
 .(املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة طبعة)املشكلة،  املواضع

 إحياء دار طبعة)التهذيب،  هتذيب أمحد العسقالين: بن حممد بن علي بن أمحد الفضل ابن حجر، أبو 
 .(العريب الرتاث

الزمان،  أبناء وأنباء األعيان وفيات بكر: أيب بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس ابن خلكان، أبو
 (.صادر دار طبعة)

 والغلط اإلخالل من مسلم صحيح صيانة الدين: تقي عمرو، أبو الرمحن، عبد بن ن الصالح، عثماناب
 .(اإلسالمي الغرب دار طبعة) والسقط،  اإلسقاط من ومحايته

 علماء معرفة يف القزويين: اإلرشاد اخلليل بن إبراهيم بن أمحد بن اهلل عبد بن خليل اخلليلي، يعلى أبو
 .(الرشد مكتبة طبعة)احلديث، 
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  الشاوش، د. رمضان حسني: اإلمام مسلم وصناعة التحويل يف األسانيد من خالل صحيحه، جملة

 .136أصول الدين، ص 
  املوسوعة مسلم: ويكيبيدياصحيح :  https://ar.wikipedia.org/wiki . 
  املناهج اخلاصة للمحدثني: منهج اإلمام مسلم، موقع املقاالت، احلديث الشريف

http://articles.islamweb.net/media/index.php  
 ( أثر التدريس باستخدام اخلرائط املفاهيمية على حتصيل 2010نصر مقابلة و غصايب الفالحات :)

 ، العدد الرابع.26طلبة الصف الثامن األساسي لقواعد اللغة العربية يف األردن، جملة دمشق، اجمللد 
 ( مفهوم اخلرائط ا2016جمد خضر :) ملفاهيميةhttp://mawdoo3.com  

  :استخدام خريطة املفاهيم يف التعليم
-in-concepts-the-of-map-gies/ahttps://sites.google.com/site/modernteachingstrate

education  
  التطبيق احملمول: ويكيبيديا املوسوعة احلرةhttps://ar.wikipedia.org/wiki . 
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