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 املقدمة
ئات أعماجا، من إن احلمد هللا، حنمده تعاىل ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سي  

، وأشهد أال هل إال يهده اهللا فال مض ، ومن يضلل فال هادي  ، وأشـهد أن حممـداً ل  اهللا وحده ال رشيك 
، صىل اهللا عليه وبل آ وصحبه أمجعني   :أما بعد... عبده ورسو

عوة إىل اهللا تعاىل بل بصرية يه أرشف ما ق اإلنسـان بـه وقتـه، و يه وظيفـة ا ألنبيـاء و فإن ا
إنـين مـن    اهللا وعمـل صـاحلاً وقـالومن أحسن قوًال ممن دخ إىل: (( قال اهللا تعاىلاملرسلني عليهم السالم، 

ً  لنئ يهدي اهللا بك رجالً : (( و قال اجيب صىل اهللا عليه و سلم) ٣٣:فصلت)) ( املسلمني خري لك من  واحدا
سبيل األنبياء و  إتباعفمن هذا املنطلق القرآ الكريم وهدي سيد املرسلني وجب بل املسلم  ١))محر اجعم 

خة الصادقني االحتاكك ، و مع تغري أسلوب احلياة و تطورها يف جماالت عديدة اختلف أسلوب املصلحني و ا
 ، فقد اكن يف السـابق يـزنل املصـلحون إىل اجـاس يف منتـدياتهم و مسـاجدهم و املبارش باجاس عما م

وم بتطور الوسائل احلديثة  عوتهم إىل اهللا تعاىل و قد اختلف هذا األمر ا فصـار  )احككنولوجيـة(أسواقهم 
اعية يتلكم إىل املاليني عرب املذياع أو احكلفاز أو عرب طباعة ال وهذا كتب و املجالت و األرشطة و غريها، ا

ً )) اإلنرتنت((بل شبكة املعلومات العاملية  األمر نفسه ينطبق ة إىل اهللا تعـاىل لتعـو فيه وسيلة رائعة جدا
  :منهاألسباب عديدة 

  :هذا االكتشاف املذهل إقبال اجاس املزتايد بل )١

وم مرجعاً  اإلنرتنتفقد أصبح   ً للك باحث عن معلومة معينة و ا ، لقد للك طالب علم ديين أو دنيوي مالذا
اكن من الصعوبة يف ما م احلصول بل معلومات صحيحة و شاملة عن اإلسالم يف كثري من بتان العـالم 

وم فقد اختلف الوضع تماماً   .! م يقتحم بيوت اجاس و معاهدهم بل و غرفهم اخلاصة و صار اإلسال أما ا

                                                 

رواه البخاري كتاب اجلهاد والسري باب دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم الناس إىل اإلسالم والنبوة، ومسلم كتاب فضائل  ١
 .، باب فضائل علي بن أيب طالبالصحابة
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عوية )٢    :قلة تكلفة هذه الوسيلة ا

نرشه بني اجاس للكفه ذلك مبلغاً  بينمـا لـو !  مثالً  رياليتجاوز األلف  لو فكر إنسان بطباعة كتيب صغري 
ً يذكر فلن يكلفه شيئاً  اإلنرتنتقام نفس هذا الشخص و نرشه يف  اخلـدمات الـيت تقـدمها  مـن ، إن كثـريا
   .و متناول اجلميعالرشاكت العاملية أصبحت جمانية 

   :الوسيلةسهولة استخدام هذه ) ٣

عوة إىل اهللا تعاىل  لقد تعلـم فال حتتاج لشهادات أو دورات معقدة، من خالل اإلنرتنت إن ممارسة ا
خة ب اسـتغالل هـذه الشـبكة يف أصحاب الشهادات الرشعية الكثري مـن وسـائل وأسـا الكثريون من ا

عوة إىل اهللا ، واهتدى بل أيديهم خلق كثـري ال يعلمهـم إال اهللا، فخصوصـية احكعامـل مـع يف أيام قليلة ا
ى مجيـع رشائـح الشبكة يف أناس متخصصني قد اضمحلت ملا تتمتع هذه الشبكة من املرونة يف  احكعامـل 

  .املثقفني

ليست وسيلة احتاكك مبارش باجاس فإن هذا األمر يعطي مرونـة يف أحيان كثرية  اإلنرتنتبما أن و
سيستفيدون من موقعـك  يف حال نومك أو سفرك أو انشغالك فإن اجاس أيضاً  :كثرية لتخة فمن ذلك مثالً 

عوي و املعلومات املتوفرة فيه ي جيلس يف املسجد و يعلم اجاس فإنه يف  ،ا و هذا أمر خيتلف عن الشيخ ا
لـو سـألك  ثم أيضـاً ) شأنهمهنا احكقليل من  نقصدوال (ه فقد انتفت االستفادة من علمه ه أو مرضحال سفر

و  اإلنرتنـتإنسان بطريقة مبارشة عن حكم من أحاكم اإلسالم و ال تعرفه فأنت تقول  ال أعلم أما عـرب 
ثـم الرجـوع بل السـائل و  للبحث أو سـؤال العلمـاء االحتاكك غري املبارش فإنه ينفع يف إعطائك وقتا اكفياً 

  .هكذا

لتخة املبتـدئني يف  قواعد وأسس استخدام هذه الوسيلة أردنا من خال وضعوحنن يف هذه األحباث 
موضحة بالصور بعض املهارات احلاسوبية وكذلك  ها املختلفة،جلوانب متعددة من تطبيقات ، واحكطرقالشبكة

اعية إىل اهللا الرجوع إىل هذا  اإلنرتنـتبل أبـرز تطبيقـات  واحكعرفاملرجع واإلطالع عليه  ليسهل بل ا
هـا ويه تناسـب  عوة، وإن اكنت هناك تطبيقات أخرى ويه كثرية لم نتطـرق إ وكيفية تسخريها يف جمال ا

اعية كأمور الربجمة ولغاتها وأ ى ا فهـذا يعـود  وغري ذلك مور احكصاميم بأشاكهلا وصورهامراحل متقدمة 
خـول يف دورات متخصصـة يف هـذه إىل جهد ال شخص يف تكوين خرباته من خالل عدة طرق ووسائل اك

قيقـة  ،املجاالت أو اكتساب اخلربة من برامج ومواقع ومنتديات وغريها من اليت تهتم بهذه احكخصصـات ا
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بقـوة  وأما هذا اكحث فقد وُضع من أجل املبتدئني إلكسابهم خربات أساسية يستطيع من خالهلا االنطالق
عوة إىل اهللا تعاىل   .ومواكبة العرص وتقنياته واستغالهلا االستغالل األمثل يف ا

  -:منهج اكحث

من  بذلك مستفيدين واملنهج احكحلييل ،املنهج الوصيف: هما منهجنييف كتابة هذا اكحث  استخدمنا
قـدر وبرتكـزي  اجلملـة، والـيت ختـص اكحـث يف كثري من املواقع يف الشبكة جلمع أكرب قدر من املعلومـات

عوة أن يستغين  ستيفاءاالاإلماكن من أجل  واإلملام جبوانب كثرية عن هذه الوسيلة واليت ال يستطيع رجل ا
عنها، إذ أن هذا اكحث موجه هلم يف املستوى األول، وسنتطرق يف ثنايا اكحث إىل كيفية تسخري هذه احكقنية 

عوة إىل اهللا من خالل تطبيقات م اعية يف دعوتـه يف هـذا يف ا تعددة ومهارات حاسوبية ال يستغن عنها ا
 .العرص

  -:خطة اكحث

  .والفهرس ومراجع اكحث اتمةاخلوبابان اشتمل اكحث بل مقدمة وتمهيد و

  .فيها احلديث عن أهمية املوضوع ومنهجه وخطته املقدمة −

  : مباحث ثالثةفيه و :التمهيد −

عاحك :األول املبحث .١   .لغة واصطالحاً  وةعريف با

عوة إىل اهللا وأهميتها :الثاين املبحث .٢  .فضل ا

عوة :الثالث املبحث .٣ خة حاجة اجاس إىل ا  .وا

 الباب األول
 اإلنرتنت ودورها يف الدعوة إىل اهللا

 :فصلنيويتكون من   
 :مباحث ستة , وفيهمدخل إىل اإلنرتنت: األولالفصل   −

  .شأتهاون اإلنرتنتتعريف  :املبحث األول .١
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  .كيفية احلصول عليها :املبحث الثاين .٢ 

 .إجيابياتها وسلبياتها :املبحث الثالث .٣

 .ضوابط استخدامها: املبحث الرابع .٤

 .بعض العقبات يف استخدامها :املبحث اخلامس .٥

  .بعض املسائل الرشعية املتعلقة باستخدامها :املبحث السادس .٦

 :سبعة تطبيقاتفيه الدعوية, و اإلنرتنتأهم تطبيقات : الثاينالفصل   −
  .شبكة الويب العامليةتصفح  :التطبيق األول .١

  .الربيد اإللكرتوىي :التطبيق الثاين .٢

ات اكحث عرب الشبكة :التطبيق الثالث .٣   .آ

 .املحادثات الفورية :التطبيق الرابع .٤

  .)حديث األصدقاء( Pal Talk  توكاكال  :التطبيق اخلامس .٥

 . املنتديات احلوارية :التطبيق السادس .٦

 (FTP) خدمة بروتوكول نقل امللفات :التطبيق السابع .٧

  

 الثاين بابال
 مهارات حاسوبية

 :مهارات أربعوفيه 
  .ه يف الشبكةنرشحتويل املطبوخت الورقية إىل ملف إلكرتوىي و :املهارة األوىل .١

  .صنع امللفات الصوتية :املهارة الثانية .٢
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  .هاز احلاسوبإرسال واستقبال الفاكسات عرب ج :املهارة الثالثة .٣

  .صنع احلوا يف األحباث :املهارة الرابعة .٤

 .اخلامتة − 
 .مراجع البحث − 
 .العام سالفهر − 

االستقصـاء  نديعتعاىل به وأخن، فمنه احكوفيق وعليه احكالكن، وال سبحانه وفهذا ما يرس اهللا : وبعد
، وبضاعة املعرتف باحكقصري، ملقلواالستيفاء وإعطاء املوضوخت حقها من اكحث واحكنقيب، وإنما هو جهد ا

االتكال واالعتماد بل اهللا تعاىل أوًال وآخراً، فهو املنعم واملتفضل، و الشكر واحلمـد، وصـىل اهللا  وحسبنا
  .وسلم بل نبينا حممد وبل آ وصحبه وسلم

  ،،،واحلمد هللا رب العاملني

  

       عبد اهللا ردمان: اكاحث
                  ِمْسِب١٨/٢/١٤٢٥

              :الربيد اإللكرتوىي
ibnradman@gmail.com 

  



  

  

  التمهــــــــيد
 

 :مباحثوفيه ثالثة    
 .التعريف بالدعوة لغة واصطالحاً : األول املبحث .١
 .أمهية الدعوة: الثاين املبحث .٢
 .لدعاةوا حاجة الناس إىل الدعوة: الثالث املبحث .٣
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 األول املبحث
 التعريف بالدعوة لغة واصطالحاً 

عوة لغة -   :احكعريف با

عوة إىل الطعام بالفتح، ويقال كنا يف دعوة فالن :جاء يف خمتار الصحاح       و مـدخة فـالن وهـو ،دخ ا
عوة(و ،خء إىل الطعاما: مصدر، و املراد بهما عـوى(بالكرس يف النسـب، و) ا أكـرث الكم  أيضـا هـذا) ا

ال يف النسب و يكرسونها يف الطعام، منـه قـو من تبنيتـه، و) يعا(و العرب، و عدي الرباب يفتحون ا
  .٢))ما جعل أدعياءكم أبناءكمو(( :تعاىل

عوى، و تداعت احليطان أي تهادمـت، و االسم، و وادىع عليه كذا صـاح بـه، واسـتدخه ) دخه(ا
عوة(، و)دخءا(دعوه اهللا  وعليه أ) دعوت(و،أيضاً  خء( ، واملـرة الواحـدة) ا تقـول واحـد األدعيـة، و) ا

للجماعة أننت تـدعون مثـل الرجـال سـواء، و أنت تدعني وتدعوين وتدعني بإشمام العني الضمة، و :للمرأة
دعو ما بعده، و يف احلديث :اللنب) داعية(   ).دع دايع اللنب(ما يرتك يف الرضع 

عوة  :أمني حسنوقال حممد           و بمعان متعددة يهمنـا هنـا القرآن الكريم يف آيات كثرية  يفورد لفظ ا
عوة بمعىن احكبليغ واكمعنيان رد بهذا املعىن آيات كثرية منها قو وقد و ،ونقل هداية اهللا إىل اجاس ،يان، ا

ل رب إ دعـوت قـا: (( تعاىلوقو ،]٣٣فصلت  [)) ممن دخ إىل اهللا وعمل صاحلا ومن أحسن قوالً : ((تعاىل
الً   . ٣]١٠٨يوسف [)) قل هذه سبيل أدع  إىل اهللا بل بصرية: ((وقو تعاىل ،]٥نوح [)) ونهارا قويم 

عوة من خالل مدلوهلا اللغوي  ء لالجتمـاعشري إىل اجداء و الطلب يفمفهوم ا  االشـرتاكأو  بل 
ي يعني و حيدد املراد من اجداء أو الطلب و بغـري بيـان  االصطالح، و فيه، فدخ الرجل ناداه أو طلبه هو ا

  .شامالً  املقصود يبىق املعىن خماً 
عوة  -   :اصطالحاً احكعريف با

عوة يف لسان الرشع قد وردت فيها عد   :ة تعاريف، نذكرمنهاا

                                                 

 ٢٠٥خمتار الصحاح للرازي ص  ٢

 ١٦خصائص الدعوة اإلسالمية حملمد أمني حسن، ص  ٣
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عوة إىل(:إذ يقول ،-رمحه اهللا- تعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية )١  عوة إىل ا  ،اإليمان به اهللا، يه ا
 ٤).بتصديقهم فيما أخربوا به وطاعتهم فيما أمروا وبما جاءت به رسله،

عوة إىل اهللا يه مجع اجاس إىل اخلـري،ودالحكهم بل الرشـد،:السيد حممد الوكيل. تعريف د )٢ بـأمرهم  ا
 ٥.]١٠٣آل عمران [)) واحككن منكم أمة يدعون إىل اخلري: ((باملعروف ونهيهم عن املنكر،قال تعاىل

عوة يه رسالة السـماء إىل األرض،: تعريف الشيخ الصواف )٣ ويه هديـة اخلـالق إىل املخلـوق،ويه  ا
يـن (( ،ه سبحانهاهللا وجعلها الطريق املوصل إ ويم،وطريقه املستقيم،وقد اختارهادين اهللا الق إن ا

عنها  رض بغريها بديالً ، ثم اختارها لعباده،وفرضها عليهم، ولم ي]١٩آل عمران [)) عند اهللا اإلسالم
  ٦.]١٨٥آل عمران [ ))من اخلارسين اآلخرةومن يتبع غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف ((

عوة وخالصة احكعاريف فإننا نقول بأن  اعية املؤهل بإيصـال ديـن اإلسـالم إىل  إىل اهللا يه قيام ا
عوة وأمة ( اجاس اكفة ين وبما يتناسب مع أصناف املـدعو ،هج الصحيحوفق األسس واملن) االستجابةأمة ا

  .ويالئم أحوال وظروف املخاطبني

  

                                                 

 ١٥٧/ ١٥جمموع الفتاوى البن تيمية ج ٤

 ٩أسس الدعوة وآداب الدعاء للدكتور السيد حممد الوكيل، ص ٥
 ٢٢الدعوة والدعاء للصواف، ص ٦
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 الثاين املبحث
 فضل الدعوة إىل اهللا وأمهيتها

عوة إىل اهللا تعاىل فيه الطريق إىل صالح اكـالد و العبـاد، ويه وظيفـة  ال خيىف بل مسلم أهمية ا
قد دلت نصوص الكتاب و السنة بل أهميتها السالم، و رسلني عليهم الصالة وصفوة اخللق من األنبياء و امل

وقـو  ]٦٧احلـج[))وادع إىل ربك: ((قو تعاىلالكتاب العزيز و بينت جزيل ثواب من قام بها، فمما ورد يف 
وحككن منكم أمة (( :قو تعاىلو ]١٢٥اجحل [))يل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنةادع إىل سب: ((عز وجل

  .]١٠٤ آل عمران[ ))ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأوحك هم املفلحون يدعون إىل اخلري

اعون إىل كتاب اهللا وسـنة رسـو : "-رمحه اهللا-قال ابن القيم  اعون إىل اخلري هم ا صـىل اهللا  -وا
اعون إىل رأي فالن وفالن-عليه وسلم    ٧.ِمْسِب.ا" ، ال ا

)) املرشـكني من اتبعين وسـبحان اهللا ومـاهللا بل بصرية أنا وقل هذه سبييل أدعو إىل ا: ((وقو تعاىل
 .]١٠٨يوسف [

إىل اخكقلني اجلن واإلنس آمراً  -صىل اهللا عليه وسلم  -يقول تعاىل لرسو : "-رمحه اهللا-قال ابن كثري   
عوة إىل شهادة أن ال هل إال  اهللا وحده ال  أن خيرب اجاس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته، ويه ا

ـه رسـول اهللا  ، يدعو بها بل بصرية من ذلك ويقني وبرهان هو ولك من اتبعه يدعو إىل ما دخ إ  -رشيك 
  ٨ ه.ا" بل بصرية ويقني وبرهان عقيل رشيع -صىل اهللا عليه وسلم 

فهـذا فيـه فبني سبحانه أن الرسول يدعو بل بصرية وأن أتباعه كذلك، " :-رمحه اهللا  -وقال ابن باز   
خة إىل سبيله بل بصرية عوة، وأتباع الرسول هم ا   .٩ ه-ا" فضل ا

سـورة [)) ومن أحسن قوًال ممن دخ إىل اهللا وعمل صـاحلاً وقـال إنـين مـن املسـلمني: ((وقو تعاىل
  .]٣٣فصلت 

  . ١٠"هذه اآلية خمة يف لك من دخ إىل اهللا"قال احلسن اكرصي رمحه اهللا 

                                                 

 . -الرياض –بن اجلوزي دار ا ١/٥٠٨انظر بدائع التفسري  ٧

 .٢ج ٥١٣تفسري القرآن العظيم البن كثري ص ٨

 ).١٩ص(فضل الدعوة إىل اهللا وحكمها وأخالق القائمني عليها البن باز  ٩
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ـه ":-رمحه اهللا-ن باز وقال الشيخ اب    واملعىن ال أحد أحسن قوًال منه لكونه دخ إىل اهللا وأرشد إ
ه، يعين دخ إىل احلق وعمل به، وأنكر اكاطل وحذر منه وتركه، ومع ذلك يرصح بما هـو  وعمل بما يدعو إ

  : -ثم قال -) ..." إنين من املسلمني: (عليه لم خيجل به، بل قال

عوة، وأنها من أهـم القربـات وأفضـل وهذه اآلية الكريمة    اللة بل فضل ا من أوضح اآليات يف ا
  .١١ ه.ا" الطاخت

من دل بل خري فلـه مثـل أجـر (:-صىل اهللا عليه وسلم  -قو األحاديث الواردة يف هذا الشأن من و
صـىل  -و و قـ، ر اهللا عنـهمن حديث أ مسعود عقبة بن عمرو األنصاري اكدري  مسلمرواه ) فاعله

من دخ إىل هدى اكن  من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شـيئاً، ( :-اهللا عليه وسلم 
مـن  مسـلمرواه ) تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شـيئاومن دخ إىل ضاللة اكن عليه من اإلثم مثل آثام من 

فـواهللا ألن : (يوم خيرب لعيل ر اهللا عنـه -صىل اهللا عليه وسلم  -قو و ر اهللا عنه، هريرة حديث أ
مـن حـديث أ العبـاس سـهل بـن سـعد  عليـهمتفق )جًال واحداً خري لك من محر اجعمبك ر اهللايهدي 

  .ر اهللا عنهالساعدي 

عوة إىل اهللا يه وظيفة رسل اهللا مجيعاً، ومن أجلها بعثهم اهللا تعاىل إىل اجاس اكفـة، فلكهـم بـال    فا
ي رشعه هلم، ونفيهـا استثناء د هم إىل اإليمان باهللا وإفراده بالعبادة بل اجحو ا عوا أقوامهم ومن أرسلوا إ

  .عمن سواه وهو معىن ومقصد ال هل إال اهللا
  
  
 

                                                                                                                                                                            

 ٤، وتفسري القرآن العظيم البن كثري ج-بريوت  –، دار إحياء التراث العريب ١٥/٣٦٠انظر اجلامع ألحكام القرآن  ١٠
 .١٠٩ص

 ).٢٠-١٩ص( اهللا وحكمها وأخالق القائمني عليها البن باز فضل الدعوة إىل ١١
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 الثالث املبحث
 حاجة الناس إىل الدعوة والدعاة

ً يرسل اهللا عن دينها ن من رمحة اهللا تعاىل بالبرشية أنه لكما احنرفت البرشيةإ هم نبيا جيدد هلم أمر   إ
ثم أرسلنا رسلنا ترتا لكما جاء أمة رسوهلا كذبوه فأتبعنا بعضهم ((: قال تعاىل: دينهم ويردهم إىل اجلادة القوية

  .]٤٤املؤمنون [ ))بعضاً وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوم ال يؤمنون

املهمة إىل أتباعه عليه وبعد  سجل الرسل بمحمد وانقطاع الو من السماء جعل اهللا هذه 
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً حككونوا شهداء بل اجاس ويكون الرسول : ((، قال تعاىلالصالة والسالم
 ً   . ]١٤٣اكقرة [ ))عليكم شهيدا

عن هداية البرش هداية إعالم وإرشاد وإظهار للحجة، ومستشهدة  مسئولةوبل هذا فإن هذه األمة 
  .رسالة إىل البرشية وموقوفة حكحاسب عن تبليغ ال

ي فرتت فيه اهلمم وحمقت فيه ال إنه ملن املفيد اجافع يف هذا العرص عزائم وأصيبت قلوب كثرية ا
أس  عوة وأمانتها اليت جعلها اهللا يف عنقه ال من با ة ا اعية يف دعوته من شعوره بمسؤو أن ينطلق ا

عوة أوال قبل أن يفكر يف واحلصول بل اجتائج، بل عليه أ األتباعمنطلق كسب  ة ا ن يفكر يف مسؤو
عوته    .قبول املدعو 

 ً ة وامللقاة بل عواتقهم  يبدؤونممن  إن كثريا الطريق باحكفكري يف اجتائج قبل احكفكري باملسؤو
ً باحكفكري يف اجتائج فلم حيصل هلم يقني باجتيجة ولم يروا شي بدئواينتهون نهاية خاطئة، فإن اجاس إذا   ئا

عوة واضحاً  أن  ظناً  ،يف األفق يغريهم باحكقدم أحجموا عن السري يف الطريق وعفوا أنفسهم من القيام با
  .معهم املربرات اليت تسمح هلم القعود 

نيوية اليت إن لم يظهر جناحها تركها  عوة ليس كأمر القيام باملشاريع والصفقات ا إن أمر القيام با
ة ال يملك املسلم احكنصل منها، شأنه يف ذلك شأن أنبياء اإلنسان دون حرج، وإنما  عوة مسؤو القيام با

ين لكفوا حبمل الرسالة، فإن منهم من يأ يوم القيامة ومعه الرجالن ومنهم من يأ ومعه الرجل  اهللا ا
خة القيا عوة ملجرد الواحد، ومنهم من يأ وليس معه أحد، ولو أن اهللا تعاىل أراد من األنبياء وا م با

معهم أحد احلصول بل اجتيجة ما بعث مثل هؤالء األنبياء وال لكفهم لك هذا العناء إذا اكنوا سيأتون وليس 
تهموهو علي إبالغهم وحسابهم إنما هو بل  ،م بذلك جل وعال، ولكنه جل وعال أراد منهم القيام بمسؤو
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ين هلذه البرشية  ظهر عد تعاىل وإقامتهم احلجة عليها، ح ال ا  يكون للضال حجة بل اهللا، و
 ً رسًال مبرشين ومنذرين حال : ((، قال تعاىلهذا اكف لقيام الرسل وأتباعهم بمهمة الرسالةوللخلق،  وإعذارا

  .]١٦٥النساء [ ))يكون للناس بل اهللا حجة بعد الرسل

خة وم يف  ينطلقواأن  إن الواجب بل ا حال يكون للناس بل اهللا حجة  بهذا املفهوم، دعوتهما
يوم القيامة، فإن اهللا حيب ذلك ويريده، واملحب الصادق يسىع يف حتقيق مراد حمبوبه، وسواء استجاب اجاس 
خة يتحقق بقطع حجة اخللق بل  وتغري املجتمع أم لم حتدث استجابة، فإن مراد اهللا من عمل املرسلني وا

فتح باباً اهللا ح ال يكون هلم عذر يف ضال اعية فال يقلق، وينطلق من  واسعاً  هلم، وإن هذا  أمام ا
أس أو ال ، حنسبه أن يسىع يف حتقيق وهن مهما ضعفت اجتائج أو انعدمتخال يف دعوته دون أن يصبه ا

  .مراد اهللا من اإلعذار إىل اخللق ح ال يكون هلم حجة حني حياسبهم 

ي ي   قوم بدعوته لكىف، فكيف وهناك أبواب فلو لم يكن إال هذا اكاب ا اعية  لج من خال ا
عوة كثرية    !.جداً يف ا

عوة وإ   ايع نفسه  تطهرن القيام با وحلياته معىن هو املنتفع قبل غريه وجتعل  قيمة ، وتزكيها
  .ورساحكهبقيامه بدعوته 

   ً ً  إن يف القرآن من اجصوص ما يليق ضوءا ً مسؤووبل نوعية  ساطعا ايع وحيدد موقفه حتديدا  ة ا
اهللا مهلكهم أو معذبهم عذاباً م لم تعظون قوماً وإذ قالت أمة منه((: كما يف قول املو جل وعال واضحاً 

  .]١٦٤األعراف [ ))شديداً قالوا معذرة إىل ربكم ولعلهم يتقون 

  



  

  الباب األول
 

 الفصل األول
 )اإلنرتنت(مدخل إىل شبكة املعلومات 

 :مباحث ستةوفيه 
 .ونشأهتا اإلنرتنتتعريف : األول املبحث .١
 .كيفية احلصول عليها: الثاين املبحث .٢
 .إجيابياهتا وسلبياهتا: الثالث املبحث .٣
 .ضوابط استخدامها: الرابع املبحث .٤
 .بعض العقبات يف استخدامها: اخلامس املبحث .٥
 .بعض املسائل الرشعية املتعلقة باستخدامها: السادس املبحث .٦
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 األول حثاملب 
 ونشأهتا اإلنرتنتتعريف 

  ؟اإلنرتنت يهما  -  

يه عبارة عن شبكة حاسوبية عمالقة تتكون من شباكت أصغر،  (NET) باجت أو ما يسىم اإلنرتنت  
أن يتجول يف هذه الشبكة وأن حيصل بل مجيـع املعلومـات يف  اإلنرتنتشخص متصل ب حبيث يمكن ألي

  .١٢ أن يتحدث مع شخص آخر يف أي ماكن من العالم أو) إذا ُسمح  بذلك(الشبكة  هذه
  كيف نشأت؟ -  

فقد ختيل اخلرباء العسـكريني األمريكـان وقـوع اكرثـة  افرتاضية ومن نسج اخليال،اكنت اكداية   
مـا هـو مصـري تلـك الوحـدات؟ : واكن السـؤال. والوحدات العسكريةبني القيادة  االتصاالتدمرت شبكة 

ظـل  يف؟ وكيف ستتلىق تلك الوحدات أوامرهـا األخبار إىل القيادةوكيف ستصل ؟ وكيف سيتم االتصال بها
   .؟االتصاالتغياب 

ت وأنشـأ االفرتاضـات،ال مركزيـة تـرد بل لك تلـك  اتصـاالتومن هنا بدأت فكرة إنشاء شـبكة   
(ARPANET) Advanced Research Projects Agency Network ) ةاملتقدم االتصاالتواكلة مرشوع شبكة( .  

  .حماوالت تطوير هذه الشبكة اكدائية  اية الستينات من القرن العرشين، واستمرتبد يفاكن ذلك   

  :قسمني إىل )ARPANET( انقسمت م١٩٨٢وباحكحديد خم  املابداية اخكمانينات من القرن  و  

 MILNET  العسكرية باالستخداماتشبكة خاصة.  

 NSFNET  وىه لكمة خمترصة منNational Science Foundation  وهذه الشبكة ختـص األمـور املدنيـة
  .العلميةواألحباث 

ة  لشبكة خبمس كمبيوترات عمالقة تغطيوتم ربط ا    االتصاالتبشباكت  ارتبطتأمريكا الشما
، واكنـت الكمبيـوترات العمالقـةواألقمار الصناعية وذلك لضمان رسعة نقل اكيانات واملعلومات بني هذه 

وم  رتنتاإلنوالدة  دة تلك الفكرة اليت نعرفها ا   ". االخرتاعاحلاجة أم "  القائلوصدق املثل  االفرتاضيةو

                                                 

  :موقع املوسوعة العربية للكمبيوتر واإلنترنت ١٢
 http://www.c4arab.com/showac.php?acid=440   
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  .توزيع خدمة الوصول حكلك الشبكة بل اجلمهور  يفتم اكدء  م١٩٨٥ خم و

غطي أرجاء العالم قاطبة، وتوزعت هذه الكمبيوترات العمالقـة  د وتطور، وبدء يمد يديه  وكرب الو
العالم، وتسابق مقدموا اخلدمة يف تقديم أفضل اخلدمات للمشرتكني، وأصـبح بـاإلماكن تناقـل اكيانـات  يف

م الـيت  واملعلومات والصور واألخبار بني مجيع املشرتكني يف لك بتان العـالم بل اخـتالف لغـاتهم واألقـا
وأصـبحت هـذه الشـبكة بـال  ،نييقطنونها، وتاهت ملكية هذه الشبكة بني آالف املراكز وماليني املشرتك

  .ملكية، ولن جيرؤ أحد أن يديع ملكية لإلنرتنت فيه ملك للك مشرتك يف هذه اخلدمة

بل و أي ماكن يف العالم لسبب بسـيط  ةيف أي مدين لإلنرتنتال حتاول اكحث عن املركز الرئي   
ذلك غـري مقنـع لكثـري مـن اجـاس ويبدو أن . ليس  إدارة أو مركز رئي بل اإلطالق اإلنرتنتهو أن 

من ذلك فإنه يدار من تشكيلة من آالف شباكت  وبدالً  !ولكن احلقيقة أنه ال توجد إدارة مركزية لإلنرتنت
  .اً من هذه الشبكةجزء يمثلالكمبيوتر احكابعة للرشاكت واألفراد لك منهم 

وبمجموع هـؤالء  ،لك منهمولك شبكة تتعاون مع األخرى حكوجيه حركة مرور املعلومات ح تصل ل  
هناك ماليـني خلـف هـذه الشـبكة يتشـاركون يف ، واإلنرتنتال يملك أحد  وهلذا ،تتكون الشبكة العاملية

 ً يقومون بـاحكغيري  ، ودائماً أو رشاكت غري مستقرين يف الغالب أو منظمات مكوناتها، وهؤالء سواء اكنوا أفرادا
وهنـاك  ،حلظـة لك ال ينقطـعيف نمـو وتزايـد أن شبكة اإلنرتنت  دائماً  ولكن املبدأ اخكابت يف هذه الشبكة

  .الخ.ومواقع تتغري عناوينها أو تندثر تضاف دائماً مواقع 

أنه نظام مفتوح، وهذا يعين أنه يقبل أي نـوع مـن أجهـزة الكمبيـوتر  اإلنرتنتإن من أهم صفات   
أو  Apple Macintoshمـاكينتوش  آبـل مثـل كمبيـوترات Incompatibleسواء اكن منها ما يسىم غري املتالئم 

وكـذلك يمكـن اسـتخدام . Compatible IBMأو األجهزة املتالئمـة مـع كمبيـوتر أي  إم  Amigaاألميجا 
  .Mobile phoneبوصله باهلاتف اجقال  Laptopالكمبيوتر اجقال 

؟ اإلنرتنتم دخل  -     العالم العر

 .شبكةالل دولة عربية ترتبط بكأو اإلنرتنتشبكة  إىلتونس  ارتبطت م١٩٩١ )١

  .الكويت ارتبطت م١٩٩٢ )٢

  .لك من دولة اإلمارات ومرص ارتبطت م١٩٩٣ )٣

  .واألردن وكنان واملغربلك من اجلزائر  ارتبطت م١٩٩٤ )٤
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من ارتبطت م١٩٩٦ )٥    .لك من قطر وعمان وسوريا وا

بيا والسود ارتبطت م١٩٩٧ )٦   .ان والصوماللك من العراق و

 .١٣ اإلنرتنتشبكة  إىلالعربية السعودية اململكة  ارتبطت م١٩٩٩ )٧

  

                                                 

  )بتصرف(منقول من موقع إمارات فالش  ١٣
 http://www.uaeflash.i-p.com/internet_info.htm  
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 الثاين املبحث
 كيفية احلصول عليها

  :إنه من السهولة بماكن توفري هذه اخلدمة يف منازجا، فلك ما علينا هو توفري ما ييل

  .جهاز حاسوب )١

 .بطاقة مودم )٢

 .ثابت خط هاتف )٣

 . اخلدمة مزودي أحداشرتاك من  )٤

ول العربية ،يف اخلدمة لالشرتاك عدة شلكياتهناك      اخلـط عن طريق إما  واملتاح اآلن يف كثري من ا
واليت تتمـزي  (ADSL)خطوط االتصال الرقمية العريضة أو من خالل االشرتاك يف  (Dial Up)اهلاتيف العادي 

ة نوخً ما برسختها املختلفة يف تليق وإرسال اكيانات واملعلومات ، وهذه األخـرية تتطلـب اشـرتااكً لكنها ذل
خاصاً من رشاكت االتصاالت حكفعيل إماكنية خط اهلاتف اخكابت يف احكعامل مع هذه اخلدمـة، ويه تناسـب 
من يعمل يف الشبكة ساخت كثرية ويقوم بإرسال واستقبال ملفات كبرية دائماً، وهذا يرجع أيضاً إىل املقـدرة 

ة اليت تتيح للمستخدم االستفادة من هذه الرسعة   .املا

االتصـاالت  اجلوال احلديثة باالشـرتاك مـن رشاكتأخرى حكوفري هذه اخلدمة يف أجهزة  وهناك طرق    
  .اإلنرتنتاليت تقدم خدمة 

ـ مثـل االتصـال باألقمـار الصـناعية  اإلنرتنتتصال باال طرق عديدة يفوهناك      ختتلـف عمـا م
لك   .بواسطة األطباق الفضائية وأجهزة متخصصة 

ـافري هذه اخلدمة عـن طريـق كيـبالت الكهربـاء وهناك آمال وطموحات يف توف     الضـوئية  أو األ
واستقباهلا من خالل أجهزة احلاسوب أو من خالل احكلفاز، ولعل املستقبل القريب يطرح طرقـاً خمتلفـة يف 

  .تليق هذه اخلدمة واالتصال بالعالم جبميع أفراده وجمتمعاته بشلك يشبه اخليال

وتـوفري اخلدمـة عـن طريـق خـط  اإلنرتنـتسط طرق استخدام وسنتطرق هنا برشح مفصل إىل أب    
  .WIN XPيف نظام التشغيل املعروف  (Dial Up)اهلاتف العادي 
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نقوم  اإلنرتنتمزودي خدمة  أحدبعد أن وفرنا جهاز احلاسوب وبطاقة املودم ورشاء بطاقة من      
  :الصحيحة اإلعداداتبما ييل حكثبيت 

 ثـماالتصاالت  ثم اإلنرتنتخيارات  ثملوحة احكحكم  ثمابدأ  نتجه إىل WIN XPمن نظام التشغيل  .١
اتصـال باسـتخدام خـط اهلـاتف  -طلب هاتيف إىل شبكة االتصال خاصة ) اخليار األول( ثمإضافة 

 ثـم ل رقم مزود اخلدمة املوجود يف بطاقـة االشـرتاكادخإقم ب ثماحكايل  ثم )ISDNمودم أو (اخلاص  
 .إنهاء ثماحكايل 

  
  

لك سرنى أننا أضفنا شبكة الطلب اهلاتيف اجلديدة، وبعـدها خنتـار إعـدادات هـذا االتصـال بعد ذ .٢
ة  :حكظهر جا اجافذة احكا
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ثـم ننقـر بل  نضيف هنا الربوك املوجود يف اكطاقة ورقم املنفذ واسـم املسـتخدم ولكمـة املـرور .٣
 .إعدادات الطلب اهلاتيف كما يف الصورة أعاله) خصائص(
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  .بت يف اخكانية ثم موافق ٣٨٤٠٠جا هذه اجافذة وينبيغ هنا أن حندد الرسعة العظىم  ستظهر .٤ 

  
أجهـزة  ثمخيارات اهلاتف واملودم  ثملوحة احكحكم  ثمبعد ذلك نذهب إىل خصائص املودم من ابدأ  .٥

 .ثم موافق )٣٨٤٠٠خنتار الرسعة القصوى للمنفذ ( ثمخصائص  ثماملودم 

، اإلنرتنـتبشلك سليم بالنسـبة للمـودم وبالنسـبة لالتصـال ب إلعداداتاوبذلك نكون قد أتممنا   
  .بشلك سليم اإلنرتنتوعندها نستطيع أن نبدأ استخدام 

  :)Dial Up(باستخدام خط اهلاتف العادي  اإلنرتنتنصائح قبل االتصال ب -  

ا .١ ، بالنسبة للمودم، فنحن جند يف األسواق أنواخً متعددة وموديالت كثرية ومنها ا خيل ومنها اخلار
وباحكجربـة  اإلنرتنتاليت تمتاز برسعة وثبات يف االتصال بومن وجهة نظرنا  ومن أفضل أنواع املودم

اعم ل  U.S.Robotics 56k مودم الطويلة فإننا نرشح ملـن يسـتخدم خـط اهلـاتف العـادي يف  v92وا
 .اإلنرتنتاالتصال ب
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) اككسـية(ألسالك متصلة بشـلك مبـارش مـن علبـة بالنسبة لألسالك اهلاتفية فينبيغ أن تكون ا .٢
اهلاتف اخلارجية إىل املودم مبارشة دون مرورهـا باحكـأثريات الكهربائيـة أو املفروشـات األرضـية أو 

 اإلنرتنتيف االتصال ب سلبياً نظراً ألن هذه األمور السابقة تسبب تأثرياً  اهلاتفية اتصاهلا بشبكة املزنل
لمواقع، وأيضاً ينبيغ أن تكون األسالك من اجـوع الصـلب والسـميك و ثبات رسعته وتصفحه ل

قيقة، واليت من املفروض يف هـذه األسـالك البسـيطة أن  خبالف األسالك اهلاتفية ذات الشعريات ا
 .ني املودم يف حدود املرت تقريباً ما بني األسالك الصلبة وما ب تتوسط

نـوع جهـاز اهلـاتف واملـرتبط مـا بـني جهـاز  نرتنتاإلمن العوامل اليت تسبب رداءة يف االتصال ب  .٣
احلاسوب وما بني املودم بتوصيالت اهلاتف، إذ أننا جند أن بعض املوديالت من أجهزة اهلاتف تسبب 

خبالف اجوعيات املمتازة من أجهزة اهلاتف واليت ال تسبب هذا اجوع  اإلنرتنتمشالك يف االتصال ب
 .من املشالك

االتصـال، يف ندرة انقطاع ويمتاز بتقديم ثبات يف الرسعة  اإلنرتنتدمة زود خلينبيغ اختيار أفضل م .٤
سمعتها يف السوق، نظراً ألن بعض مزودي اخلدمة تكون خدمتهم سـيئة يف تقـديم اخلدمـة  وحسن

 .اإلنرتنتوباحكايل يسبب ذلك الكثري من املشالك يف استخدام 

يف الوقـت الواحـد،  اإلنرتنـتكرثة مسـتخديم  نتاإلنرتمن العوامل اليت هلا دور يف بطء االتصال ب .٥
يف الصباح اكـاكر ختتلـف رسعـة اتصـاهلم عـن مسـتخديم  اإلنرتنتحيث يالحظ أن مستخديم 

وأيضاً من يوم إىل  يف وقت العرص وح منتصف الليل نظراً الزدحام الشبكة باملستخدمني اإلنرتنت
 .يوم

رداءة احكوصـيالت اهلاتفيـة مـن مقـدم خدمـة  إلنرتنتامن العوامل اليت هلا دور يف بطء االتصال ب .٦
عم الفين  وطلب احكأكـد مـن جـودة من رشاكت االتصاالت اهلاتف اخكابت، وهنا ينبيغ االتصال با

من أجل يف احكوصيالت األرضية أو املقسم احكوصيالت وسالمتها وإصالحها حني وجود مشالك فنية 
بل جـودة احكوصـيالت اهلاتفيـة األرضـية عـدم سـماع ، ومما يـدل اإلنرتنتضمان جودة االتصال ب

 .شورشة حني االستماع خلط احلرارة من سماعة اهلاتف

، ألول مرة يف مـزن اإلنرتنتملن أراد أن يستخدم نا وجتربتنا اجصائح من وجهة نظرتلك اكنت أهم 
صبحنا من مستخدميه وأ اإلنرتنتوباتباع هذه اجصائح واإلرشادات نكون بذلك قد انضممنا إىل خلم 

  .بكل يرس وسهولة
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  ):DSL(خدمة خطوط املشرتكني الرقمية   - 

من احكقنيات املتقدمـة الـيت  Subscriber Line Digital (DSL(تعترب خدمة خطوط املشرتكني الرقمية 
ً ) Transfer Rates(برسخت نقل ) Broadband(تستخدم تقنية االتصاالت عريضة اجطاق  ة جدا   .خ

للعمل مع خطوط اهلاتف العادية حبيث يستطيع املستخدم أن يقوم باستخدام  DSLقنية الـ صممت ت
ـة واألمـان . االنرتنت وإجراء املاكملات اهلاتفية يف نفس الوقت ـعة العا وملا تتمتع به هذه احكقنية مـن الرس

تـأ خطـوط . ية والصـوروالسعر املالئم فإنه يستفاد منها كثرياً يف نقل اكيانات خصوصـاً امللفـات الصـوت
ولكن أشهر هذه األنـواع هـو  HDSLو SDSLو ADSLفمنها مثًال  أنواعبل عدة ) DSL(املشرتكني الرقمية 

وسميت بهذا االسم ألن رسعـة اإلرسـال ال تسـاوي رسعـة ) ADSL(خطوط املشرتكني الرقمية الالتناظرية 
  .مساوية لرسعة االستقبال أما اجوخن اآلخران فإن رسعة اإلرسال فيهما. االستقبال

  : بل تقسيم قناة االتصال األساسية إىل ثالث قنوات فرعية DSLتقوم تقنية الـ 

يتمكن املستخدم من خالهلا من تزنيل اكيانات ) Downstream channel(قناة الستقبال اكيانات ) ١
  .اليت حيتاجها من االنرتنت

  .يتمكن املستخدم من خالهلا من إرسال اكيانات) Upstream channel(قناة إلرسال اكيانات ) ٢

  .قناة خمصصة لالتصاالت اهلاتفية الصوتية) ٣

  :DSLخصائص وممزيات خدمة الـ  -

  .إماكنية إجراء ماكملات هاتفية أثناء االتصال باالنرتنت دون احلاجة لقطع االتصال )١

ة يف احكصفح واحكحميل )٢   .الرسعة العا

ف االشرتاك ثابتـة ال  )٣ حيـث إن املسـتخدم بإماكنـه أن . تتـأثر بكـرثة اسـتخدام االنرتنـتتكا
  .ساعة يومياً دون دفع أية مبالغ إضافية٢٤يستخدم االنرتنت  

  :DSLمتطلبات خدمة الـ  -

  .ب آيلوجهاز حاس )١

  .DSL (DSL Modem) جهاز مودم مالئم حكقنية الـ )٢

  .ب الشخووجهاز احلاس اهلاتفجهاز قسام لوصل لك من جهاز  )٣
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  .DSLك مع مقدم خدمة الـ اشرت )٤

  ).رشكة االتصاالت السعودية(اشرتاك مع مقدم خدمة االتصاالت  )٥

تشـغيل هـذه اخلدمـة يف  إماكنيـةفحص ميدا من قبل مقدم اخلدمة ملعرفة مـدى  إجراءجيب  )٦
 .املوقع املطلوب

هافعالً حباجة  أنتهل  -   ؟إ

ـويم  حتسـب أنبل هذا التساؤل جيب عليك يف اكداية  لإلجابة  لإلنرتنـتمعـدل اسـتخدامك ا
ف هذا االستخدام ومقارنته مع ما تدفعه مقابل خدمة الـ  . هذا من اجاحية االقتصادية DSLوباحكايل تكا

ة تيف باحتياجاتـك  اإلنرتنتاكنت خدمة  إذامن اجاحية العملية فيجب عليك حتديد ما  أما برسعتها احلا
  .١٤يمكنك حتديد مدى حاجتك هلذه اخلدمة من عدمها اإلجابتنيبناًء بل هاتني . أم ال
  :؟اإلنرتنتبل ماذا يعتمد اختيار موفر خدمة  -

ابتـدأ إال أن بعضهم قد  اإلنرتنتخدمة  اموفرو بالرغم من الظروف واملعادالت الصعبة اليت يمر بها
خيات واإلعالن عن  وباحكأكيـد . شـرتكنيض املخدماتهم اليت يغلب عليها طابع احكعميم وجس نبيف بث ا

 اخلدمة سوف يتفاوتون يف العديد من اخلدمات وسـوف حيتـار املسـتخدم العـادي يف أي منهـافإن موفري 
  .خيتار

وي اجفس ستتكشف الكثري من األمور عند بداية اخلدمة وسيكون اكقاء  أمـا  الطويللألفضل و
اليت جيب أخذها يف االعتبار أمجلها فيمـا انب خلدمة فإن هناك العديد من اجلواختيار األفراد ألحد موفري ا

  :ييل

اخلدمـة إال أننـا  اد أبل وحد أد يف الرسوم اليت يتقاضاها مـوفروح بالرغم من أن هناك: السعر) ١
ف وحتقيق األرباح من جانـب وعوامـل بني سنجد اختالفاً   التسعريات اليت تتجاذبها عوامل تغطية احكاك

خية واحتالل حصة يف  األسـعار يف  ا فسـيجد الراغـب يف االشـرتاك تفاوتـاً . السوق مـن جانـب آخـرا
  .أرخصها عند تساوي اخلدمات األخرى وسيضطر الختيار

                                                 

  .خالد الرويلي. منقول من جريدة الرياض، تقرير م ١٤
http://www.alriyadh.com.sa/Contents/07-04-2004/RiyadhNet/COV_1250.php 
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وىه رسعة احكصفح وتفاعل املسـتخدم مـع الشـبكة وتعتمـد بل ثالثـة : االستجابة رسعة) ٢ 
األول واخكـا  فزيادة العـاملني. منياملحجوزة وعدد املستخد (Ports) سعة االتصال وعدد املنافذ عوامل يه

  .تزيد من رسعة االستجابة وزيادة اخكالث تقلل منها

يه ختزين احتيـا: احكخزين االحتيا )٣ للمعلومـات املتـوفرة  إن موفر اخلدمة اجاجح يكون 
كرتوىي للمستخدمني واملواقع  يه واليت تشمل الربيد ومـات الـيت النسيجية اخلاصة وغريها مـن املعلاإل

  .جيب املحافظة عليها

عم )٤ عم الفـين للمشـرتكني، ويـزودهم بـالربامج: الفين ا  إن موفر اخلدمة اجاجح يوفر اكمل ا

ويـردون بل املتخصصـني يتفـاعلون مـع املشـرتكني  مـن املطلوبة، وكيفية تركيبها، كما يـوفر هلـم طاقمـاً 
خاص بمزود وجود موقع  فمثالً يهم يف معظم األوقات لك االتصال استفساراتهم ويساعدونهم بل حل مشا

هاتف جمـا بعـدة خطـوط تعمـل  هلذا الغرض حيوي الكثري من املعلومات واحكعليمات ووجود رقم اخلدمة
    .للمشرتكني بفاعلية وبلغتني لتعم الفين يعين الكثري

يف أجهزته كما أنه جيب أن األعطال  إن موفر اخلدمة اجاجح جيب أن يضمن قلة: ملوثوقية الفنيةا) ٥
حالة العطل ح يتاح للمشرتكني االستفادة القصوى مـن  يضمن رسعة إرجاع األجهزة حلاحكها الطبيعية يف

  .األوقات اخلدمة و مجيع

توفري خدمات أخرى إضافية غـري  من األشياء اليت تمزي موفر اخلدمة اجاجح هو: القيمة املضافة) ٦
مفيدة للمشرتكني وخدمات خاصة وإعطاء املشـرتك  هذه اخلدمات توفري معلوماتمن . اإلنرتنتاالتصال ب

  .شخصية ومواقعمساحة لوضع صفحات 

لك فإن  باملخربني اإلنرتنتتعج : األمن) ٧ تأمني معلومـات املسـتخدمني واملتطفلني واملنافسني و
يه من أجهزة وبرامج يظـل  موفر اخلدمةللك مشرتك، وإن تأمني محاية موارد املختلفة ورسيتها مطلب  وما 

بل تلك املوارد سيتعذر بل املشرتك االتصال بالشبكة بالشـلك االعتداء  احللك مشرتك ألنه عند جن مطلباً 
يه من معلومات حيمل املشـرتك بل لك فإن وجود. املناسب  معايري حلماية موارد موفر اخلدمة وتأمني ما 

  .١٥ االطمئنان واالرتياح

                                                 

  )بتصرف(عبد القادر فنتوخ . منقول من موقع د ١٥
 http://www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=9 
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 الثالث املبحث
 وسلبياهتا إجيابياهتا

ا  اإلنرتنـتأن كثرياً مـن الكتـاب يتحـدثون عـن  نالحظ ويالحظ غرينا باعتبارهـا رشاً حمضـاً، 
، ويه بال شك ال ختلو من أرضار شأنها شأن غريها اإلنرتنتيهملون عن قصد أو جهل ذكر حماسن أو فوائد 

ء يسري لإلجيابيـات ال خيـدم يف من املكتشفات، لكن الرتكزي فقط بل ذكر األرضار دو ن احكعرض ولو ب
  .وال يوجههم حنو االستخدام األمثل اإلنرتنتنظري مستخديم 

تعد من مكتشفات القرن العرشين ويه كغريها من املكتشفات سالح ذو حدين، فالسيارة  اإلنرتنتإن 
ري ويمكـن أن تسـتخدم يف واكندقية والفيديو والسكني والكأس وغريها أدوات يمكن أن تستخدم يف اخل

فاع عن  ولكن من باب إيراد حماسن  اإلنرتنتالرش، وأنا هنا ال أقلل من شأن األرضار ولست يف معرض ا
ء ومن باب اخلري للناس رأيت أنه من الواجب يلع أن أورد بعضا من فوائد  خاصـة أن كثـرياً  اإلنرتنتال

  .فل ذكر هذا اجلانبتغ اإلنرتنتمن املقاالت اليت تتناول احلديث عن 
  :اإلنرتنتمن فوائد  -

  :لإلنرتنت فوائد كبرية للمؤسسات واألفراد، نذكر منها ما خيص األفراد لتاللة ال احلرص

: حيث يمكن مراسلة أي شخص يف العالم، ويتمزي خباصيتني مهمتـني: خدمة الربيد اإللكرتوىي) ١
، وربما هنـاك خاصـية ثاخكـة ويه ضـمان مدفوعة نرتنتاإلألن قيمة االشرتاك يف (الرسعة وانعدام احكلكفة 

ا تستفيد منه الرشاكت واملؤسسات يف  وصول الرسالة حيث أن الرسالة ترجع ملرسلها إذا اكن العنوان خاطئاً، 
ين يستخدمونها مثًال لالتصال بعوائلهم حول العالم وأصـدقائهم وأبنـائهم املبتعثـني، وأيضـا  مراسالتهم ا

معات يف اخلارج واالنضمام إىل القوائم الربيدية للحصول بل املعلومـات واملنتجـات واألخبـار ملراسلة اجلا
  .وغريها

مــن اإلطــالع بل املســتجدات يف األحبــاث  اإلنرتنــتحيــث تمكــنهم : للبــاحثني والطــالب) ٢ 
وريات، أيضا يمكن اكحث ع ن املراجع واملعلومات اليت تهم اكاحث يف ختصصه من املواقع والنرشات وا

من الكتب واألحباث عن طريق املكتبات اإللكرتونية مثل مكتبة الكوجنرس ومركز امللك فيصل لتراسات 
ا نرى أن املكتبات حترص بل إدخال خدمة  لالستفادة منهـا يف هـذه اجاحيـة مثـل  اإلنرتنتواكحوث، و

  .مكتبة جامعة امللك سعود وغريها
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ألخبار بأنواعها حول العالم عن طريق مواقع واكالت األنبـاء يمكن اإلطالع بل ا: األخبار) ٣ 
  .واملواقع اإلخبارية اليت تقوم بنرش األخبار أوًال بأول

ة املختلفة واكنـوك واحكـأمني : االستثمار واحكجارة اإللكرتونية) ٤ حيث يمكن متابعة األسواق املا
ـة واملحاسـبية واحكحلـيالت والرضائب واالستثمار واحكمويل وإدارة املنشـآت الصـغرية و االستشـارات املا

لـك، فمـثًال يمكـن اإلطـالع بل أسـعار األسـهم  السـعودية (االقتصادية عن طريق املواقع املخصصـة 
وأسعار العمالت يومياً، كما يمكن االستثمار فيهما و غريهما عن طريـق ) واألمريكية بل سبيل املثال

  ).On line( مواقع االستثمار املبارش 

 اإلنرتنـتيف تقرير اقتصادي أن خئـد اسـتخدام  ه٢١/٥/١٤٢١اجلرائد يوم االثنني  وقد ذكرت إحدى 
تريليـون دوالر ) ١,٣(مليار دوالر وينتظر أن يصـل إىل ) ٣٥٠(م ١٩٩٩ألغراض احكجارة اإللكرتونية بلغ خم 

  .م٢٠٠٤تريليون دوالر خم ) ٧,٢(م ثم إىل ٢٠٠٣خم 

، حيث يمكن التسوق عن طريق الشبكة العامليـة اإلنرتنتبري من أبواب وهذا باب ك: التسوق )٥
مروراً بالكتب وليس انتهاء وبدءاً من رشاء املالبس واألثاث واألجهزة الكهربائية ) بواسطة بطاقة االئتمان(

      .ذكر أرقام كبرية حلجم احكعامالت يف هذا املجالبأجهزة احلاسب اآليل املكتبية واملحمولة، وتُ 
عوة إىل اهللا) ٦          عوية الصافية من الشوائب واكـدع واخلرافـات، : ا حيث انترشت حبمد اهللا املواقع ا

وأصبحت هناك مواقع تدعو إىل اهللا بل بصرية، فهناك موقع لإلمام عبد العزيز بن باز وموقع الشـيخ حممـد 
جـربين وموقـع الشـيخ املنجـد حفظهـم اهللا العثيمني وموقع الشيخ األكا رمحهم اهللا، وموقع للشيخ ابـن 

عوة واإلرشاد وموقع مؤسسة احلرمني وغريها كثري  .وموقع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف وا

هناك مواقع تعىن بمواقيت الصالة واجتاه القبلة حول العـالم، ومواقـع للفتـاوى املسـموعة  أنكما   
ائمة وفتاوى نور رب ومواقع لسماع تالوات من القرآن الكريم لعدد من  واملقروءة، وفتاوى اللجنة ا بل ا

، ومواقـع للمنظمـات اإلسـالمية واجلمعيـات اإلنرتنـتالقراء وسماع اخلطب واألذان وتعليم احكجويد عرب 
  .منه آالف املسلمني حول العالم اخلريية، لك هذا استفاد ويستفيد

، وبالنسبة لألفراد يتم اإلعالن اإلنرتنتفراد عرب تعلن الرشاكت أو األ قد: اإلنرتنتاإلعالن عرب  )٧
جماناً أو بأسعار رمزية عن الطلبات أو العروض مثل السيارات املستعملة واألثاث واألجهزة املختلفة، وهـذا 
ما يمزيها عن اإلعالن يف وسائل اإلعالم احكقليدية واليت ترتفع فيها تكلفة اإلعالنات الشخصية، كمـا أن 
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ود يف بينمـا وقتـه حمـد اإلنرتنـتسـاعة يف  ٢٤عرض اإلعالن  أنعالن يمزيها أيضاً حيث توقيت عرض اإل
  .وسائل اإلعالم احكقليدية

ى املواقع اليت تعـىن  حيث يمكن عرض الوظائف أو: اكحث عن وظائف )٨ اكحث عنها وذلك 
تم    .تسجيل اسم ومؤهالت طالب الوظيفةباحكوظيف 

نقًال عن أحد تلـك  اإلنرتنتإحصائية عن احكوظيف عرب  ه١٨/٤/١٤٢١اجلرائد يوم  إحدىوقد نقلت 
  .اإلنرتنتطريق شبكة  من اكاحثني عن الوظيفة حول العالم يتم توظيفهم عن% ٢٥ أناملواقع فذكرت 

من جهاز إىل جهاز آخر، ويكن االتصال من  اإلنرتنتيمكن االتصال بواسطة : االتصال اهلاتيف) ٩
رشاكت االتصال املحلية، فمثًال أحـد املواقـع  أسعاربأسعار زهيدة وهذا ما يمزيه عن  جهاز إىل هاتف خدي

يوفر لك االتصال بهاتف خدي يف أمريكا فقط جماناً، وموقـع آخـر وهـو موقـع نـت توفـون يمكنـك مـن 
وبالنسـبة خلـدمات االتصـاالت األخـرى، فبـاإلماكن إرسـال . هللـة فقـط  ١٩االتصال مثًال بربيطانيا ب 

  .،خدمات الربيد الصويتاستقبال الفاكس جماناً، إرسال رسائل نصية للجوال جماناً و

للفنـادق وتـذاكر الطـريان، حجـوزات الفنـادق  األسعارمثل اكحث عن أفضل : فوائد متنوعة) ١٠
بل  اإلطـالعب، ووالرحالت حول العالم، عرض وطلب العقارات، استئجار السيارات، احكعلـم عـرب احلاسـ

ت اإلحصائية واحكارخييـة واجلغرافيـة والسـياحية والعلميـة، االستشـارات الطبيـة وغـري الطبيـة، املعلوما
القواميس واملوسوخت، معرفة الطقس حـول العـالم، متابعـة االهتمامـات واهلوايـات املختلفـة، املـزادات 

ة، وغريها كثرياإللكرتوني   .ة، الرتمجة اآل
  :اإلنرتنتأرضار  -

وجود مواقع اكدع واخلرافات والفرق الضالة مثل اكهائية والقاديانيـة وغريهـا،  :األرضار العقدية )١
  .ومواقع التشكيك يف العقيدة اإلسالمية وإثارة الشبهات واإلساءة إىل اإلسالم، ومواقع احكنصري

  .إلباحية، ومواقع القمار واخلمورمثل املواقع ا: األرضار األخالقية )٢
  .ع تعليم االنتحارل مواقع املخدرات ومواقمث: األرضار االجتماعية )٣
  .قة احلسابات وبطاقات االئتمانمثل غسيل األموال عرب الشبكة، ورس: األرضار االقتصادية )٤
  ١٦.مثل الزتوير ورسقة املعلومات، واحكجسس واالحتيال واجصب: األرضار األمنية )٥

                                                 

) بتصرف(هـ اإلنترنت والتعليم واجملتمع هلشام بن ناصر املهوس  ١٤٢١شعبان ، ١٦األحد : جريدة اجلزيرة ١٦
http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/nov/12/ww5.htm  
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 الرابع املبحث 
 استخدامهاضوابط 

ك هذه الوصايا إذا كنت من املضطرين       :إىل استخدامها فإ

ال تُسلم هذه الشبكة إىل الصغار واملراهقني واملراهقات فهذا خطر بالغ جداً ال يمكن أن يـر ) ١
 .به مسلم

ـعية : جيب أن ينحرص استخدام هذه الشبكة فيمن يستفيد منها، وفيما يفيد مثل) ٢   االسـتفادة الرش
كتوراه، األطباء، وكذلك أصحاب رسائ)نرش علم -دعوة (  .الخ..ل املاجستري وا

الفرجة، إثبات القـدرة بل اخـرتاق املواقـع، الفضـول، : وجيب أن يُمنع من استخدامها لك من يريد  
  .الخ.. حب االستطالع

يف اكحث عن املواقع اإلسالمية الصحيحة العقيدة واملـنهج، واالسـتفادة مـن  اإلنرتنتاستخدم ) ٣  
  .تلك املواقع

عوة إىل اهللا وأنت غري صادق فيمـا  اإلنرتنتيغرك الشيطان بأن يُزين لك االشرتاك يف ال ) ٤   حبجة ا
؟ فأنظر يف املواقع اليت تتصل عليها؟ ومـا هـو الغالـب اإلنرتنتتقول، وإذا أردت أن تعرف ملاذا اشرتكت يف 

  .أم أنها مواقع أخرى؟ إسالميةهل يه املواقع  منها

اعيـة إال أن و، العلم الرشيعأن يكون بل قدر من ) ٥   عنده قدرة بل احلوار واإلقنـاع، ومـا بل ا
  .يستعني باهللا ويساهم بهذه الوسيلة بما حيقق االستغالل األمثل واملساهمة الفاعلة

املفاتيح لالتصال بل أحـد املواقـع وقبـل أن تضـغط بل مفتـاح  إذا ضغطت بأناملك بل لوحة) ٦  
ك من حبل الوريد، وهو خلم جـل يف عـاله بالرسـ  تذكر أن (enter) اإلدخال اهللا سبحانه وتعاىل أقرب إ
ء من غضب القوي العزيز فتذكر قو تعـاىل وأخىف، ي تريد أن تتصل معه، فيه  : فانظر إن اكن املوقع ا

ة من عمل سيئة فال جيزى إال مثلها ومن عمل صاحلاً من ذكر أو أن وهـو مـؤمن فأوحـك يـدخلون اجلنـ(
  .٤٠)ـ  ٣٩: ذلفر() يرزقون فيها بغري حساب

ي تريد أن تتصل معه فيه طاعة هللا أو علم نافع مفيد أو أخبار للمسلمني    فـامض وإن اكن املوقع ا
عوة  .إىل اهللا، واحذر أن تقع فيما نهاك اهللا عنه بل بركة اهللا وجد يف ا
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 اخلامس املبحث
 بعض العقبات يف استخدامها

تواجه من يريد استخدام هذه الشبكة ويه خمتلفـة ومتنوعـة وبـاإلماكن حرصـها يف هناك عقبات   
ة كمثال   :العقبات احكا

عدم توفر اخلدمة يف ماكن تواجد املستخدم، وهذه العقبة مرتبطة بعـدم تـوفر اهلـاتف اخكابـت وإال  )١
اكادية اكعيدة وأهل  فيمكننا اجلزم بأن مجيع بتان العالم قد دخلتها هذه اخلدمة، وهذه احلالة تمثل

  .األرياف وساكن اجلبال كمثال

يـن ال يسـتطيعون تغطيـة نفقـات ومرصـوفات اإلنرتنـت أو : املعوق املايل )٢ ويه تتمثل يف الفقراء ا
ة بمقايه اإلنرتنت اليت قد  مرصوفات خطوط اهلاتف، ويمكن كبديل االستعاضة عن هذه اإلشاك

رخيصة جداً يف استخدام السـاعة الواحـدة فيمـا هـو نـافع  ودفع رسوم انترشت يف كثري من اكتان
 .ومفيد

بمعىن أُمية احلاسوب، فمن ال جييـد اسـتخدام أبسـط مهـارات : انعدام اخلربة يف استخدام احلاسوب )٣
احلاسوب فيعد يف نظر املثقفني بأنه إنسان أيم، حبكم انتقال األمية من أميـة القـراءة والكتابـة إىل 

، وهذه املشلكة بات باإلماكن  جماراة تقنياتأمية  العرص احلديث وبل رأسها تقنية احلاسوب الشخ
مستعمل أو جديد رخيص نسبياً بما ال يتعـدى ثالثمائـة  اخلالص منها بمجرد اقتناء جهاز حاسوب

دوالر واحكدرب عليه وبل بعض الربامج املجانية أو الرخيصة اخكمن واملتـوفرة يف أقـراص مضـغوطة 
C.D رة هنا وهناك يف كثري من مهارات احلاسـوب كمثـل بـرامج احكعريـف بكيفيـة تشـغيل املتوف

ممـا ال  احلاسوب واحكعامل معه وبرامج معلم الطباعة وبرامج تعليم وورد وأكسل وبور بونت وغريهـا
ة يكمـن عالجهـا بهـذه  خول يف دورات باهظة اخكمن مع أن حلول هذه اإلشـاك يستديع األمر ا

 .ريق املحاولة واخلطأ واالتصال بأهل اخلربةالطريقة وعن ط

كما سبق ذكره فإنه ال ينبيغ للك أحد أن يتعامل مع هذه اخلدمة إن ف: احكخوف من خماطر االستخدام )٤
لم يأمن بل نفسه الشبهات والشهوات ألن اإلنرتنت سالح ذو حـدين إن لـم تسـيطر عليـه سـيطر 

احنرافـات فكريـة وعقديـة وأخالقيـة اكن سـببها عليك وغري يف مبادئك وأفاكرك، وكم سمعنا مـن 
اإلنرتنت بل أيضاً مشالك صحية ونفسية تكمـن يف مـرض بـات منترشـاً ومتفشـياً يف كثـري مـن 
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سـية يف املستخدمني فيما يسىم بإدمان اإلنرتنت واليت قد أنشئ هلا مصحات ومستشـفيات نف 
ين يرتاوح قعودهم أمام  الشاشة أكرث من ستة عرش ساعة يوميـاً بعض اكتان لعالج أمثال هؤالء ا

له بنهاره ونهاره بليله وشغله الشاغل اإلنرتنت واملحادثة واحكصفح العشوا   .بل بعضهم يصل 

وهـذا األمـر نـابع مـن اجلهـل : عدم اإلدراك واحكعرف بل أهمية الشبكة يف جماالت احلياة املختلفة )٥
ه، وهم رشائح كبـرية  بتطورات احلياة وتعقيداتها ومتابعة املستجدات يف تقنيات العرص وما وصل إ

يـن شـغلهم الشـاغل اكحـث عـن لقمـة العـيش  يف املجتمعات تمثل غري املثقفني من البسطاء ا
 .ويكرث هذا األمر ويتف يف املجتمعات الفقرية ذلكاً 

اجافع، فمن اكن  ومشاغل احلياة معوق كبري يف االستفادة من هذه الشبكة يف: مشاغل احلياة املختلفة )٦
ه وال جيد يف نفسـه  تاجراً يبيع ويشرتي يف املواد االستهالكية ال يهمه هذه احكقنية وال أين وصلت إ
ي ذكرناه  حاجة ملحة الستخدامها ألنه يراها أنها ال حتقق  شيئاً، وهذا يعود إىل املعوق اخلامس ا

مناً هلا بسبب مشاغل احلياة الـيت أجربتـه آنفاً، وبعضهم عزف عن استخدام الشبكة بعد أن اكن مد
 .بل احكخيل عن االستفادة من هذه اخلدمة

اكألعىم واملصاب بالشلل وذوي االحتياجات اخلاصة مـع أن هنـاك جهـوداً تبـذل : اإلخقة اجلسدية )٧
ملساعدتهم يف االستفادة من هذه اخلدمة، وذوي االحتياجات اخلاصة تعد هذه اخلدمة فرصـة كبـرية 

عوة إىل اهللا وممارسة احكجارة وما إىل ذلك من خالل االتصـال هلم يف  تسخري مواهبهم وإبداختهم اك
 .بالعالم وهو يف بيته بقدر ما يستطيع بذ إن اكنت إخقته بسيطة وتسمح   يف استخدام احلاسوب

ب مسـتخديم فـإن ذللـإذا عرفنا أن اللغة اإلجنلزيية تمثل أغلب مواقـع اإلنرتنـت : املعوق اللغوي )٨
اإلنرتنت ال جييدون هذه اللغة وغريها من اللغات، وباحكايل يصعب احكعامـل مـع كثـري مـن املواقـع 
واخلدمات اليت تقدمها بسبب املعوق اللغوي، إال أن هذا األمر ال يعين ترك استخدام الشبكة بسبب 

واقع تقدم خيـار اللغـات اللغة، فهناك اكدائل ملواقع وخدمات تتحدث بلغة املستخدم، وكثري من امل
املتعددة ليك يسهل بل رشائح كبرية من املجتمعات االستفادة من هذه املواقع إال أن هذا املعوق يقلق 
ح اخلرباء واملتمرسني يف استخدامات الشبكة املختلفة بسبب اللغة، ويهدر الكثـري مـن األوقـات 

 .حبثاً عن اكدائل
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 السادس املبحث
 ية املتعلقة باستخدامهابعض املسائل الرشع

انتقيناها من موقع سـؤال وجـواب  ،اإلنرتنت تتعلق باستخداماتهذه جمموعة من األسئلة واألجوبة   
www.islam-qa.com  لفضيلة الشيخ حممد بن صالح املنجد حفظه اهللا، واألسـئلة واالستفسـارات حـول مـا

رية جداً وبما أن املقام يقت االختصار فنذكر بعضاً من األسئلة واالستفسـارات حيدث يف هذه الشبكة كث
  .يف كربيات املشالك اليت حتدث دائماً يف الشبكة

  :السؤال األول -  

  هل جيوز ختاطب النساء مع الرجال عن طريق اإلنرتنت بكالم يف حدود األدب؟  

  : اجلواب  

  احلمد هللا  

وحتريم لك مـا قـد يـؤدي إىل الوقـوع يف  ،ىل حتريم إتباع خطوات الشيطانمن املعلوم يف دين اهللا تعا  
يه العلماء  ،ح لو اكن أصله مباحاً  ،احلرام رائع " وهو ما يسمِّ   " .قاعدة سد ا

ي((و هذا يقول اهللا عز وجل    ومـن  ،] ٢١/ اجـور [  ))ن آمنوا ال تتبعوا خطوات الشـيطانيا أيها ا
ين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عـدواً بغـري علـم((قو تعاىل  :اخكا  ،] ١٠٨/ األنعـام [  ))و ال تسبوا ا

  .وفيها ينىه اهللا تعاىل املؤمنني عن سبِّ املرشكني حال يف ذلك إىل سبهم الربَّ عز وجل 

ل كثرية،وأمثلة هذه القاعدة يف الرشيعة    القول فيها يف  ذكر ابن القيم رمحه اهللا مجلة وافرة منها وفصَّ
  ). ١٧١ - ١٤٧/  ٣( فانظر منه  ،"أعالم املوقعني " كتابه املستطاب 

بني الرجل واملرأة يف حـدِّ  -بالصوت أو الكتابة  -فاملحادثة  ،ومسأحكنا هذه قد تكون من هذا اكاب  
  .لكن قد تكون طريقاً للوقوع يف حبائل الشيطان  ،ذاته من املباحات

وجـب عليـه الكـف عـن  :وخاف بل نفسه الوقوع يف مصائد الشيطان  ،عفاً وَمن علم ِمن نفسه ض  
  .وإنقاذ نفسه  ،املحادثة

قني،ومن ظنَّ يف نفسه اخكبات    ه لكن  وا   :برشوطفإننا نرى جواز هذا األمر يف حقِّ

عوة لإلسالم  ،عدم اإلكثار من الالكم خارج موضوع املسألة املطروحة. ١   .أو ا
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  .العبارةأو تليني  وت،الصعدم ترقيق . ٢ 

عدم السؤال عن املسائل الشخصية الـيت ال تتعلـق باكحـث اكلسـؤال عـن العمـر أو الطـول أو . ٣
  .الخ ..السكن

بالنسـبة  -وأخـوات  ،-بالنسـبة للرجـل  -أن يشارك يف الكتابة أو االطالع بل املخاطبات إخوة . ٤
  .بني ح ال يرتك للشيطان سبيل إىل قلوب املخاطِ  -للمرأة 

  .١٧واهللا أعلمإذا بدأ القلب يتحرك حنو الشهوة،  الكف املبارش عن احكخاطب. ٥

  :السؤال اخكا -  

ماكن يتم فيه تأجري الكمبيوترات لألفراد لتخول بل اإلنرتنت مقابل ( أعمل مديراً لـ كو انرتنت   
ء استخدام اإلنرتنت لعمل الشات وا ،)أجر مادي  ردشة مع اكنات علماً بوجـود ولكن بعض اجاس ي

اكمريا فيديو ومشاهدة الطرف اآلخر، وبعض اجاس تدخل بل املواقع اإلسالمية، وبعضـهم يـدخل إلجنـاز 
ـء  نب بل من ي ، واكعض ملاكملة األهل واألقارب يف اخلارج، فهل عميل هذا حرام؟ أم أن الوزر وا أعما

ى عمـل غـري هـذا استخدام اإلنرتنت علما بأ لست صاحب امل اكن أي ال يمكنين منع ذلك وأنا لـيس 
ه نظراً ألن فرص العمل قليلة جداً وقد مكثت بدون عمل ملدة    . أشهر  ٦وحمتاج إ

  : اجلواب  

  احلمد هللا 

نظراً أو كتابًة أو حديثاً لكنه يلحق أيضا من أخنه  ،الشك أن الوزر يقع أوًال بل من ارتكب احلرام  
بيان حكم )  ٣٤٦٧٢( وقد سبق يف جواب السؤال رقم  ،كما يلحق من رأى املنكر فلم ينكره وسهل  ذلك،

  : العمل يف مقىه اإلنرتنت

ومـن ذلـك عـدم  ،ال جيوز العمل أو االستثمار يف مقايه اإلنرتنت إال يف حال خلوها من املنكرات(   
خول إىل املواقع املحرمة  ،اسـتخدامهاو بطـردهم عنـد اإلرصار بل أ ،حبجبها عنهم ،تمكني الزائرين من ا

وتعاونوا بل الرب واحكقوى وال تعاونوا بل اإلثم والعدوان واتقـوا اهللا إن اهللا شـديد (: (وذلك لقول اهللا تعاىل

                                                 

  اإلسالم سؤال وجواب موقع ١٧
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=6453&dgn=4 
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من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن لم يسـتطع "  :صىل اهللا عليه وسلموقول اجيب  ،]٢املائدة [) )العقاب
  .٤٩رواه مسلم " وذلك أضعف اإليمانيستطع فبقلبه  فبلسانه فإن لم

 وكراهيتـه،وهـو بغـض املنكـر  واحد،اإلنكار بالقلب فرض بل لك "  :اهللاقال الشيخ ابن باز رمحه   
د واللسان  رر السـنية يف األجوبـة اججديـة  :عـنانتىه نقال " ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره با ا

١٦/١٤٢   

  .واملعصيةاتقاء للوقوع يف اإلثم  فتحه،فال جيوز  منه،ومنع املنكر  املقىه،ط هذا فإذا لم يمكن ضب  

فإنـك ال تـأمن  ،وفارق أصحاب املعصية ،فانج بنفسك ،فإذا لم يمكنك إنكار املنكر يف هذا املقىه  
وقد (ىل ونذكرك بقول اهللا تعا ،جتين منه ماًال حالالً  ،أن حيل بهم سخط اهللا وغضبه، واحبث عن عمل مباح

نزل عليكم يف الكتاب أن إذا سمعتم آيات اهللا يكفر بها ويستهزأ بها فال تقعدوا معهـم حـ خيوضـوا يف 
  .]١٤٠النساء[) حديث غريه إنكم إذاً مثلهم

أي " فال تقعدوا معهم ح خيوضوا يف حديث غـريه"  :قو تعاىل(  :قرطيب رمحه اهللا يف احكفسريلال اق  
فدل بهذا بل وجوب اجتناب أصحاب املعا إذا ظهر مـنهم منكـر؛ ألن ": ذا مثلهمإنكم إ. " غري الكفر

فلك من جلس " إنكم إذا مثلهم"قال اهللا عز وجل . والرضا بالكفر كفر فعلهم،من لم جيتنبهم فقد ر 
  . ولم ينكر عليهم يكون معهم يف الوزر سواء  ،يف جملس معصية

املعصية وعملوا بها فإن لم يقدر بل اجكري علـيهم فينـبيغ أن وينبيغ أن ينكر عليهم إذا تكلموا ب  
  . يقوم عنهم ح ال يكون من أهل هذه اآلية 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز ر اهللا عنه أنه أخذ قوماً يرشـبون اخلمـر، فقيـل  عـن أحـد   
إنكـم إذا " هـذه اآليـة  وقـرأ) أي شدد عليه العقوبـة واحكعزيـز(إنه صائم فحمل عليه األدب : احلارضين

 .وهلذا يؤاخذ الفاعل والرا بعقوبة املعا ح يهلكوا بـأمجعهم ،أي إن الرضا باملعصية معصية" مثلهم
  .) ٤١٨/  ٥(اِمْسِب

وربمـا  ،وأن تذهب الغرية مـن قلبـه ،ثم إنه خي بل من عمل يف هذه األماكن أن يضعف إيمانه  
ين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشـيطان ومـن ( :د قال اهللا تعاىلوق ،دخه الشيطان إىل مقارفة املعصية يا أيها ا

  .  ]٢١اجور[) يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء واملنكر
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    ً د اهللا تعاىل ال ينال إال بطاعته، وقد وأن ما عن ،منه واعلم أن من ترك شيئا هللا عوضه اهللا خريا
رجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب إن اهللا بالغ أمره قد جعـل اهللا لـلك ومن يتق اهللا جيعل  خم(: قال سبحانه

  . ]٢،٣الطالق[) ء قدرا

  .١٨ واهللا أعلم .فيهوأن يبارك لك  طيباً  حالالً  نسأل اهللا أن يرزقك عمالً   

  :السؤال اخكالث -  

  فعل ؟ماذا يمكننا أن ن) ؟؟؟؟( لقد وجدت موقعا بل شبكة اإلنرتنت ملهامجة اإلسالم وعنوانه  

  : اجلواب  

  احلمد هللا  

السالم عليكم ورمحة اهللا وبراكته وبعد فقد اطلعت بل بعض صفحات املوقع  :األخت السائلة  
املذكور ورأيت بالفعل احلقد بل دين اإلسالم والسخرية بنبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم واالفرتاءات 

 أن يتّم نوره ن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إاليريدون أ( :تعاىلوتشويه احلقائق ولكن األمر كما قال 
  .]٣٢ احكوبة[) ولو كره الاكفرون

وال أرى من احلكمة إعالن اسم صفحتهم يف أّي صحيفة إسالمية يرتادها املسلمون حـ ال ننرشـ   
ها بطريق غري مبارش ي أراه أن يُرسل من يستطيع من األفـراد برتمجـ ،خربها وال ندعو إ يـة ة معـىن اآلوا

صـدوا عـن سـبيل اهللا فسـينفقونها ثـم : ( املذكورة وغريها كقو تعاىل ين كفروا ينفقون أمواهلم  إن ا
مـزي اهللا اخلبيـث مـن الطّيـب  ين كفـروا إىل جهـنم حيرشـون  .. ) تكون عليهم حرسة ثم يغلبون وا

  .]٣٢ األنفال[

هذا من العبادات واحكقّرب إىل اهللا كما أخـرب عـّز ويكيف إرسال مثل هذا يف الرّد عليهم وإذلظتهم و  
وال يطئون موطئاً يغيظ الكفار وال ينالون من عدٍو نيًال إال ُكِتب هلم به عمـٌل صـالح (..  :املؤمننيوجّل عن 

  .]١٢٠ احكوبة[ )إن اهللا ال يضيع أجر املحسنني

أصـحاب  ال ينتيه خصوصاً  أمرٌ  مجيعاً وينبيغ أن نعلم أّن احلاقدين بل اإلسالم كرث وأّن الرّد عليهم   
  :الشاعركما قال  واألمرُ  ،الّشبه احكافهة

                                                 

  نفس املوقع  ١٨
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=٤٧٣٩٦&dgn= ٤  
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  بدينارِ  ألصبح الّصخر مثقاالً  ---  ولو أّن لّك لكب عوى ألقمته حجرا

ينية وحيفظك ويؤيدك والسالم  :وختاماً      . ١٩أسأل اهللا أن يأجرك بل غريتك ا

  :السؤال الرابع -  

وما أود أن أعرفه هو رأي اإلسـالم يف  .إىل جنته مؤخراً وأصبحت مسلماً  لقد فتح اهللا أمايم الطريق  
ي الرغبة يف االستثمار يف رشكة مايكروسوفت اليت توفر خدمة  .اإلنرتنت وكما نعرف فـإن  .اإلنرتنتفأنا 

 فيـدة،املصور النساء العاريات أم املعلومـات  :يشاهدهاألمر بيد مستخدم اإلنرتنت يف أن يقرر ما يريد أن 
من مستخديم اإلنرتنت يف الواليات املتحدة يسـتخدمون الشـبكة ملشـاهدة املواقـع % ٦٠ولكين أعرف أن 

  .السيئة

  :اجلواب  

ما دامت املسألة قد اشتبهت عليك وما دمت تقول إّن هذا اّجوع مـن االسـتثمار فيـه فـتح املجـال   
من نصـف املشـرتكني يسـتعملون الّصـفحات للمستخدم لتخول إىل الصفحات اجافعة والضاّرة وأّن أكرث 

وقـال  ٢٤٤٢رواه الرتمذي ) .  دع ما يريبك إىل ما ال يريبك(  :الضاّرة فاعمل إذن بقول اجيب صىل اهللا عليه
واترك هذا املجال واحبث عن نوع آخر من االستثمار يكون حالال واهللا يوفقنا .  هذا حديث حسن صحيح

  .٢٠وإياك للكسب الطّيب

  :ل اخلامسالسؤا -  
  :-رمحه اهللا  -عرضنا السؤال احكايل بل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني   

  هل جيوز أن ترسل امرأة صورتها باإلنرتنت لرجل خاطب يف ماكن بعيد لرياها فيقرر هل يزتوجها أم ال ؟
  :-رمحه اهللا  -فأجاب 

  احلمد هللا 
  :ال أرى هذا  
هاظر ألنه قد يشاركه غريه يف اج :أوالً      .إ

                                                 

  نفس املوقع ١٩
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=٢١٦&dgn=4 
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ألن الصورة ال حتيك احلقيقة تماماً، فكم من صورة رآها اإلنسان فإذا شاهد املصوَّر وجده : ثانياً    
  .خمتلف تماماً 

أنه ربما تبىق هذه الصورة عند اخلاطب ويعدل عن اخلطبة ولكن تبىق عنده يلعب بهـا كمـا  :ثاخكاً   
  . ٢١واهللا أعلم. شاء 

  :السؤال السادس -  

يدخلون اإلنرتنت إىل بيوتهم وأوالدهم ونسائهم يف هذه اكالد اإلباحية الـيت ابتلينـا  بعض أصحا  
وأريد إحصاءات وأرقام ألستعملها يف إقنـاع هـؤالء  ،بالعيش فيها وليس عندهم أي حتّكم بأجهزة األوالد

ين ربما ال يقتنعون إال بلغة األرقام   . اكم اهللا خرياأرجو أن تعينوىي يف هذا املوضوع وجز ،اإلخوة ا

  : اجلواب  

  احلمد هللا 

 ١/١٧٨رواه اكخـاري " ويظهر الزنـا "  :جاء عن اجيب صىل اهللا عليه وسلم أنّه ذكر يف أرشاط الساعة  
ي نعيش فيه انطباق هذا احلديث  ،"وتشيع الفاحشة"و رواية احلاكم  وقد حدث يف زمن اإلنرتنت هذا ا

رب عنه صىل اهللا عليه وسلم وال يُنكر هذا إال ماكبر وقـد اعـرتف خبطـورة وعرفنا بالواقع واملعلومات ما أخ
 ،ويوجد اآلن يف الشبكة قريباً من نصف مليون موقع إبا يعرض الفحشـاء ،القضية الكفار قبل املسلمني

  .موقع جديد تنرش العهر والفجور يف العالم  ١٠٠وتنضم يومياً أكرث من 

م الصـفحات اللكيـة يف اإلنرتنـت  مـن حجـ% ٢.٣نرتنت تقدر بنحو عدد الصفحات اإلباحية يف اإل   
راسات واكحوث  (   ).http://www.minshawi.com/gadhi.htmموقع ا

موقـع (زور صـفحاتهم يف األسـبوع الواحـد مليون زائـر يـ ٤.٧اإلباحية تزعم بأن ) Playboy(رشكة    
  ).http://www.minshawi.com/gadhi.htmراسات واكحوث ا

خرة خم    مـن احكجـارة اإللكرتونيـة واكـالغ % ٨يف اإلنرتنت  ١٩٩٩بلغت جمموعة مشرتيات مواد ا
خو ١٨دخلها  مليـون  ٩٧٠ل بل الصفحات اإلباحية مليار دوالراً، كما بلغت جمموعة األموال املنفقة بل ا

                                                 

  نفس املوقع ٢١
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=4027&dgn=4 
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ــــع أن ترتفــــع إىل  راســــات واكحــــوث .( ٢٠٠٣مليــــار دوالرا يف خم  ٣دوالراً، ويتوق ــــع ا موق
http://www.minshawi.com/gadhi.htm.(  

خرة واإلب   احية يف اإلنرتنـت فوجـدت رشكـة قامت بعض الرشاكت بدراسة عدد الزوار لصفحات ا
)WebSide Story ( وم الواحد وهنالك أكـرث مـن  ٢٨٠٠٣٤أن بعض هذه الصفحات اإلباحية يزورها زائر يف ا

 ١٤٠٠صفحة مشابهة تستقبل أكرث مـن  ٢٠٠٠زائر يوميا وأكرث من  ٢٠٠٠٠مائة صفحة مشابهة تستقبل أكرث من 
وإن  .زائـر ٤٣٦١٣٥٠٨لصفحات قد اسـتقبلت خـالل سـنتني وإن صفحة واحدة فقط من هذه ا. زائر يوميا

يها أكرث من ثالثمائة ألف صورة خليعة تم توزيعها أكرث من مليـار مـرة . واحدة من هذه اجلهات تزعم أن 
مليون  ٨.٥صورة اسرتجعت  ٩١٧٤١٠ولقد قام باحثون يف جامعة اكرني ميلون بإجراء دراسة إحصائية بل 

% ٨٣.٥دولة فوجدوا أن نصف الصور املستعادة من اإلنرتنت يه صور إباحية وأن  ٤٠يف مدينة  ٢٠٠٠مرة من 
ــة ــوٌر إباحي ــة يه ص ــوخت اإلخباري ــة يف املجم ــور املتداول ــن الص ــوث  . ( م ــات واكح راس ــع ا موق

http://www.minshawi.com/gadhi.htm.(  

صحابك هؤالء أّن من فتح اإلنرتنت بل مرصاعيه ألهله وأوالده دون حجب الرش عنهم فإنه فأخرب أ   
  .٢٢آثم وخائن لألمانة ومسئول يوم القيامة عن تفريطه هذا واهللا املستعان

  :السابعالسؤال  -

فهـم يرسـلون رسـائل  ،خو من األفاكر اخلاطئة اليت يبثها بعض املسيحيني مـن خـالل االنرتنـت  
أريد أن أعرف بماذا جيـب أن نـرد علـيهم  ،يها املسلمني إىل املسيحية عن طريق القصص امللفقةيدعون ف

ي يزعمون أنه تو عن  سنة بينما يف القرآن ثابـت أنـه تـو يف سـن  ٣٣فيما يتعلق باألكسندر األعظم ا
  . الكهولة 

  : اجلواب  

  احلمد هللا  

خـول معهـم يف  ،اإلنرتنت وغريها من الوسائلال جيوز قراءة ما يبثه اجصارى من شبهات عرب    وال ا
لك ينية إال ملن اكن أهال  يه العلم واحلجة واملعرفة بطرق املحاجة  ،ء من احلوارات واملناقشات ا ممن 

ء من كتب أهل الكتاب إال للراسخني يف العلم  ،واملناظرة وقد جزم مجع من أهل العلم بتحريم اجظر يف 
                                                 

  نفس املوقع ٢٢
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=21505&dgn=4 
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والعـايم ال  ،ورون أال نصدقهم وأال نكذبهم فيما حيكونه من أخبار ال وجود هلا يف رشيعتنـا؛ ألننا مأم 
وقـد  ،والشـبه خطافـة ،وألن القلـوب ضـعيفة ،يؤمن عليه أن يصدق بما هو باطل أو يكذب بما هو حـق

ائمة ما نصه. فيعرس إخراجها  ،تستقر الشبهة يف القلب ماوية السابقة الكتب الس(  :جاء يف فتاوى اللجنة ا
فـال جيـوز للمسـلم أن يقـدم بل قراءتهـا  ،وقع فيها كثري من احكحريف والزيادة واجقص كما ذكر اهللا ذلك

واالطالع عليها إال إذا اكن من الراسخني يف العلم ويريد بيان ما ورد فيها من احكحريفات واحكضارب بينهـا 
 (٣/٣١١  

  .٢٣منها فما جاءك من رسائل اجصارى فبادر باحكخلص  
  :اخكامنالسؤال  -

هب عن طريق    هل جيوز أن أشرتي منها أو أن أجلب هلا الزبائن وأخذ أجرة  اإلنرتنت،رشكة تبيع ا
  . بل ذلك؟

  : اجلواب  

  احلمد هللا   

هب باجقود يف اإلسالم أن حيصل احكقابض عند العقد لقـول    من املعلوم أن من رشوط بيع ورشاء ا
هب والفضة بالفضـة مـثًال بمثـل سـواء بسـواء يـد بيـد (  :سلماجيب صىل اهللا عليه و هب با فـإذا  ،...ا

  ) .  ١٥٧٨( رواه مسلم ) اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا اكن يداً بيد 

هب عرب اإلنرتنت ال حيصل يداً بيد ألنك ترسل هلم القيمـة ثـم يرسـلون لـك    وأنا أظن أن رشاء ا
هب بعد مدة، فإذا وحيـرم عليـك أن جتلـب الزبـائن هلـذه  ،اكن األمر كذلك فاكيع بهذه الطريقة حمـرم ا

  . ]٢املائدة [ )وال تعاونوا بل اإلثم والعدوان ( :لقول اهللا تعاىل ،الرشكة

اللة وجلب زبائن هلـذه    لكن لو حصل االستالم والتسليم فوراً يف جملس العقد جيوز لك القيام با
اللة هذه الرشكة وأخذ أجرة بل ونسأل اهللا أن جيعل رزقنا حالًال وصىل اهللا بل نبينا حممد وأ وصحبه  .ا

  . ٢٤وسلم

                                                 

  فس املوقعن ٢٣
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  :احكاسعالسؤال  -

حنن جمموعة شباب نعمل حمتسبني األجر عند اهللا يف موقع إساليم بل اإلنرتنت، وبـدأ املوقـع يـدر   
اً من خالل اإلعالنات املوجودة فيه وحنو ذلك، فهل أخذ نا للمال واالستعانة به بعد اهللا بل تهيئـة دخال ما

نيـوي بل عملـه  :أمور الزواج ينقص أجرنا ألننا قرأنا البن حجر يف فتح اكـاري ي يأخـذ األجـر ا أن ا
  . األخروي ينقص أجره األخروي ؟

  : اجلواب  

  احلمد هللا  

   :اهللافأجاب رمحه  ،عرضنا هذا السؤال بل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني  

   .أجرهميأتيهم بدون سؤال فال ينقص ) أي املقابل ( إذا اكن الِعوض 

   :سؤال  

ي يريد وضع إعالن عندنا شهرياً فعليـه أن  :موقعهمأصحاب هذا املوقع يعلنون يف زاوية من    أن ا
  يدفع مبلغاً معّيناً وبناء بل هذا تأتيهم اإلعالنات وأجورها؟ 

   :اجلواب  

ين طلبوا، لكن لـو أن أحـدا أعطـاهم إذا اكن كذلك فإ   ن أخذ هذا املال ينقص األجر، ألنهم هم ا
 :مساعدة بل ما يعملون فال بأس أن يأخذوها، كما جاء يف حديث عمر أّن اجيب صىل اهللا عليه وسلم قال 

ه (  ء وأنت غري مرشف إذا جاءك من هذا املال تتبعـه  ومـا ال فـال وال سائل فخـذه) أي غري متطلع إ
ك فال تطلبه بل اتركه (  نفسك   .٢٥واهللا أعلم.  ١٤٧٣رواه اكخاري ) أي إن لم جيئ إ

  

  

  
                                                                                                                                                                            

  نفس املوقع ٢٤
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  :العارشالسؤال  - 

 ،CD'sومؤخراً صـممت صـفحة لزبـون يبيـع األقـراص الصـلبة  ،أنا مصمم صفحات بل اإلنرتنت  
خية  ، أعطيته تعليمات تشغيل ل كيع أرشطة األذل يف أمريكاويملك هذا الزبون حم . موقعه وطريقة ا

  . هل جيوز تصميم مثل هذا املوقع ومساعدة صاحبه حكجهزيه ونرشه بل اإلنرتنت ؟

  : اجلواب  

  احلمد هللا   

وال جيوز ملا روى اكخاري  ،والغناء واملوسيىق حمرم ،القاعدة الرشعية أن اهللا إذا حرم شيئا حرم ثمنه  
  ) . واحلرير واخلمر واملعازف  احِلرىكونن أقوام من أميت يستحلون : ( أن اجيب صىل اهللا عليه وسلم قال

   ). ٥٠٠٠( و )  ٥٠١١( واألدلة بل حتريم الغناء تقدم بسطها يف غري هذا املوضع انظر سؤال رقم   

 :مات لقول اهللا سبحانه وتعاىلفإذا تبني لك يا أ أن هذه األشياء حمرمة فال جيوز اإلخنة بل املحر  
واجتناب العمل املحرم أو املسـاعدة بل  ،؛ وعليك بتحري احلالل الطيب) تعاونوا بل اإلثم والعدوان وال (

إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا وإن اهللا أمر املؤمنني بما أمـر ( لقول اجيب عليه الصالة والسالم  ،ما حرم اهللا
 ،]٥١ املؤمنون[)  عملوا صاحلاً إ بما تعملون عليميا أيها الرسل لكوا من الطيبات وأ(  :به املرسلني قال تعاىل

ين آمنوا لكوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا إن كنـتم إيـاه تعبـدون( :وقال تعاىل اكقـرة [) يا أيها ا
١٧٢[ .  

   .املشيقحخا بن يلع /الشيخ د   

ي يأتيك من إنش ،فننصحك برتك العمل مع أصحاب هذه املواقع   اء املواقع املحرمة يعترب ألن املال ا
ت مـن سـحت إال اكنـت ال يربو حلم نبـ( :ال اجيب صىل اهللا عليه وسلموقد ق ،وهو من السحت ،ماًال حمرماً 

  . ٢٦) ٥٠١( وصححه األكا يف صحيح الرتمذي  ،٥٥٨رواه الرتمذي ) اجار أو به
  :احلادي عرشالسؤال  -

وظـل  ،اً بل فتاة يف مدينة أخرى عن طريق الشـاتتعرف ابين اكالغ من العمر إحدى وعرشين خم  
عجبت به

ُ
العالقة بينهما خـالل عـدة وتطورت  ،يواصل االتصال بها ثم أخذ حيادثها هاتفياً، وأعجب بها وأ

                                                 

  ملوقعنفس ا ٢٦
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ثم طلـب مـين أن ،ءلم حيصـل بينهمـا أي لقـا -ذكر يل  حسب ما -علما بأنه ،أن اتفقا بل الزواج أشهر إىل
بل جلـأ  ،ث إنه يف اكداية لم يصارحين بأنه تعرف بل تلك الفتاة عن طريق الشاتأخطب  تلك الفتاة، حي

معرفتها بتلك الفتاة عن طريق إحدى  وطلب منها أن تديع ، هلا بذلكيف اكداية إىل عمته املوظفة اليت أرسَّ 
ً  ،زميالتها يف املدرسة وأن تتصل بأم الفتاة خلطبتها منهم وفعـال  وختربها برغبة أهله باحكعرف عليهم تمهيدا

  : ج منها بالرفض القاطع لعدة أسبابإال أ قد جابهت طلبه بالزوا ،قامت بذلك

   .مرشوعةألن الطريقة اليت تعرف بها بل تلك الفتاة غري  :أوالً�ً  

   ً ء الكثري ولك ما يعرفه عنهـا اكن مـن خـالل املاكملـات  :ثانيا أنه ال يعرف عن حقيقة أخالقها ال
  . فقط

ً ثا   أنه كذب يلع يف بداية األمر، وجلأ إىل عمته يف موضوع حساس اكن جيب أن يبىق  الكتمان  :خكا
  . ح عن أقرب اجاس ح يتم، ثم يعلن لآلخرين 

   ً أننا وهللا احلمد ننتيم إىل أرسة حمافظة وهذا األسلوب يف االتصال مع الفتاة ال يتفق مع مبادئنـا  :رابعا
دناوقيمنا فضًال عن خدات اخلالصة أنين يف حرية شديدة من أمره، حيث أنـه اآلن صـار متعـرثاً يف . نا وتقا

  . دراسته اجلامعية وأصبح مياًال إىل العزلة

علماً بأنه اكن متفوقاً يف دراسته يف السابق، ولكما حاوجا ثنيه عن احكفكري يف هذا املوضوع واالنتبـاه   
بل الزواج مـن تلـك الفتـاة سـوف يكـون سـبباً يف اسـتقامة حـا راسته خد مرصاً بل أن موافقتنا  

  . وأننا سوف نتقبل تلك الفتاة ونعجب بها  ،وإسعاده

  . فما هو رأى فضيلتكم يف هذه املشلكة املحرية   

  : اجلواب  

  احلمد هللا   

خة واملصـلحني مـن رض -وغريها كثري  -إن هذه املشلكة    ورة تؤكد صحة ما ينادي به كثـري مـن ا
خول يف حوارات بني الرجل واملرأة عرب الشات ؛ ملا  ،االنتباه حكعامل أبنائنا وبناتنا مع اإلنرتنت واحلذر من ا

  .وما يتبعها من اتصاالت ولقاءات  ،يف ذلك من الفتنة املحققة
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 ،وأخطأ يف كذبه عليك ،والشك أن ابنك أخطأ يف إقامة هذه العالقة مع امرأة أجنبية ال حتل    
ال سيما إن شعرت بشدة  ،لكننا ال نوافقك بل مبدأ رفض الزواج من هذه الفتاة ،و إفشاء هذا األمر لعمته

  :وذلك ملا ييل ،تعلق االبن بها

ليس لك فتاة يقع منها هذا احكرصف يمكن احلكـم عليهـا بأنهـا منحرفـة أو سـيئة الرتبيـة  :أوالً   
  .ابنككما هو احلال مع  والسقطة،فقد يكون هذا منها بل سبيل الزلة  واخللق،

   ً راسة قد يكون حكمكن حب هذه الفتاة من  :ثانيا ما أصاب ابنك اآلن من ميول للعزلة وتعرث يف ا
ي رواه ابن ماجـة  ،ومثل هذا قد ال ينفع معه دواء غري الزواج بمن أحب ،قلبه لـم ) " ١٨٤٧(و احلديث ا

  .األكا يف صحيح سنن ابن ماجة  واحلديث صححه" ير للمتحابني مثل اجاكح 

   ً ً  :ثاخكا عن أخالق هذه الفتاة يمكن عالجه بالسـؤال عنهـا واحكوثـق مـن  كون االبن ال يعرف كثريا
  .حاهلا

اكن هـذا  املرضية،فإن اكنت بل غري الصفة  أهلها،وهلذا نرى أن تسىع ملعرفة حال هذه الفتاة وحال   
  .نهاعذرا مقنعا البنك ح يرصف تفكريه ع

،وإن رضيت حاهلا وحال أهلها بعد اكحث    بل هذا خري عـالج  منها،فال مانع من زواج ابنك  املتأ
  . وهلا

ه ،وحمل هذا الالكم إن شعرت بشدة تعلقه بها وحرصه بل الزواج منها   أما إن  ،كما سبقت اإلشارة إ
ورجوت نسيانه هلـا وانرصـافه  ،حكعلق الشديدولم يبلغ األمر مبلغ العشق أو ا ،اكن األمر جمرد فكرة راقت 

ين والعفة ،فاثبت بل مبدأ الرفض ،عنها فمـا أكـرث الصـاحلات  ،وكن معينا  يف اكحث عن ذات اخللق وا
  .العفيفات الال لم يعرفن الرجال ولم خيضن غمار الفتنة

 ٢٧واهللا أعلم.ما تقدم عليه من أمر واستعن بصالة االستخارة يف مجيع ،واجلأ إىل اهللا تعاىل أن يلهمك رشدك
.  

                                                 

  نفس املوقع ٢٧
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=22003&dgn=4 
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 األول التطبيق 
 تصفح شبكة الويب العاملية

  ما يه شبكة الويب العاملية؟ -

عـة هائلـة مـن وثـائق ويه جممو) Web(، أو الويب W3، أو WWWشبكة الويب العاملية تدىع أيضاً 
  .اإلنرتنتاليت ترتبط ببعضها بل ) hypertext(اجص املرتابط 

ويعود سبب تسميتها شبكة الويب العاملية أو شبكة العنكبـوت إىل تـداخل الـروابط العديـدة بـني 
  . الوثائق اليت تُشلكِّ مواقع هذه الشبكة املنترشة عرب العالم، بطريقة تشبه تداخل خيوط شبكة العنكبوت

وتسمح شبكة الويب العاملية لربنامج ُمستعرِض الويب بنقـل مجيـع أنـواع املعلومـات مـن بـرامج، 
دون احلاجـة إىل -وأخبار، وأصوات، وصور، وفيديو، إضافة إىل اجصوص، باستخدام املاوس أو لوحة املفاتيح 

ي يظهر بل شاشـة ) Web site(وتُعرض هذه املعلومات يف موقع الويب  -إتقان الكثري من األوامر املعقدة ا
وال ختتلـف الويـب عـن  قع الويب اسم اإلحبـار يف الويـب،كما يُطلَق بل عملية احكنقل بني موا. املستخدم
يف خاصية امللكية اليت ال تعود إىل أحد، والالمركزية اليت ال تسمح جلهة أو حكومة بفرض صـيغة  اإلنرتنت

  .أو نوعية معينة بل حمتوياتها

ةوال بد    : ملن يسىع لفهم بنية هذه الشبكة أن يُلِّم باملفاهيم األساسية احكا

 Web(الويـب  -سـريفرات- وهو بروتوكول اتصاالت بني خادمات) HTTP(،بروتوكول اجص املرتابط .١

servers ( ومستفيدي الويب)Web clients.(  

ي حُيدد العنوان احكفصييل ملوقـع املعلومـا) URL(حمدد موقع املصدر  .٢ العنـوان ( اإلنرتنـتت بل ا
ـ مثـل العنـوان احلقـييق  ـ ) ١٩٤.١٧٠.١٦٨.١٢(احلقييق املقابل للعنوان اج املقابـل للعنـوان اج

http://www.netnet.org - قة حيل حملها عنوان حيفظ بسهولةأي أن األرقام الساب-.  

اليت خترب ُمستعرِض الويب بالكيفية الـيت سـيعرض بهـا املعلومـات يف ) HTML(لغة اجص املرتابط  .٣
  .صفحات الويب

  

  



عوية                                                              الويب العاملية                                    تصفح شبكة     اإلنرتنت وتطبيقاتها ا
 

46

  ):HTTP ،URL ،HTML(رشح املفاهيم األساسية للويب  -

وهـو ) hypertext transfer protocol(،إىل عبارة بروتوكول نقل اجص املـرتابط) HTTP(يرمز مصطلح 
 Web(، ويُشلك وسيلة االتصال بني خادم الويب )hyper linked(الربوتوكول الُمستخَدم جقل الوثائق املرتابطة 

server ( وبرنامج مستفيد الويب)Web client program) (ي يُمثِّله الُمستعرِض   ). يف جهاز احلاسوب ا

  
ي هو عبارة عن نص حيـوي روابـط ) hypertext(ابط ويقوم هذا الربوتوكول بل مفهوم اجص املرت ا

)links ( تؤدي إىل وثائق أخرى، يمكن أن حتتوي تلك الوثائق بل روابط تؤدي إىل وثائق أخـرى، وهـذا مـا
  .)hyperlinks(يُدىع الروابط الفائقة 

ن أن تقـود إىل بل يمك) text-based files(وهناك نوع آخر من الروابط اليت ال تقود إىل ملفات نصية 
ُيطلـق بل هـذا و )multimedia(املتعـددة، تطبيقات الوسائط (عنارص أخرى مثل الصوت والصورة والفيديو 

  .)hypermedia(اسم الوسائط الفائقة  اجوع من الروابط

 uniform(-هـو اختصـار لعبـارة  -) URL(أما املفهوم األساس اخكا للويب فهو حمدد موقع املصدر 

resource locator ( ي سيطلبه ُمستعرِض الويب اإلنرتنتوهو عنوان مصدر ويضـم هـذا ) Web browser(،ا
املستخدم، إضافًة إىل رموز تعـرب عـن اسـم املجـال ) FTP أوHTTP : مثل(نوع الربوتوكول ) URL(العنوان 

).domain name(،  وحيوي اسم املجال)domain name ( ٢٦رموزاً قد تصـل إىل  ً أربعـة منهـا  ، تسـتخدمرمـزا
ويمكـن أن تضـم الرمـوز املسـموح بهـا .). com .net .org .gov: (مثل )top domain(حكحديد املجال األبل 

ومـن ". "!أو " _: "، بينما ال يُسَمح باستخدام رمـوز أخـرى مثـل)hyphen(حروفاً وأرقاماً، إضافة إىل الرشطة 
كر أن بروتوكوالت وعليـه ) domain name(لك جزءاً من اسـم املجـال، ال تش) FTP(أو   )HTTP( اجلدير با

  :يكون بل سبيل املثال بموقع إساليم) URL(فإن الشلك القيا ملحدد موقع املصدر 
http://www.islamway.com 

islamway.com    هو اسم املجال)domain name ( أمـاhttp://www.islamway.com  فهـو حمـدد موقـع املصـدر
الُمسـتخدم   )http(املستخدم يف إجياد مصدر الوثيقة، وليس هو اسم املجال، الحتوائه بل اسم الربوتوكـول 

  ).www(ونوع الوثيقة 
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 hypertext markup(،واملفهوم اخكالـث مـن مفـاهيم الويـب األساسـية يُـدىَع لغـة اجـص املـرتابط      

language ( ويه إحدى احكطبيقات اليت اشتقت مـن اللغـة املعياريـةSGML )standard generalized markup 

language ( اليت قدمتها منظمة إيزو)ISO ( ًألدوات بناء الوثائق املستقلة عن منصة التشـغيل حَككون مرجعا .
يف اجصوص والرسوم ) tags(ووضع موجهات ) documents(وتُستخدم هذه اللغة كأداة بسيطة حكصميم الوثائق 

اليت توجد فيها، حُكوضَح تلك املوجهات للُمستعرِض كيفية عـرض الوثـائق للمسـتخدم بالطريقـة املناسـبة، 
وُيَعدُّ ح اآلن واحدة من اللغات املعيارية الُمتفـق ) hypertext(،وتَقوم هذه األداة بل مفهوم اجص املرتابط

  ٢٨ .ُمستعرِضات الويب عليها بني

 Launch Internet Explorer    Browser ضات للويب مسـتعرض انرتنـت إكسـبلوررمن أشهر املستعر

  :ويمثله هذا الرمز

  :عند اجقر عليه فإنه يفتح املستعرض بالشلك احكايل

  
                                                 

  :منقول من بوابة اإلنترنت ٢٨
 http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/CommNet/www.asp#1  



عوية                                                              الويب العاملية                                    تصفح شبكة     اإلنرتنت وتطبيقاتها ا
 

48

لويـة فإنـه يف الصورة الع املحدد عند كتابة أحد عناوين املواقع يف الرشيط اخلاص كما يف املستطيل
يف أمريكا أو كندا أو بريطانيـا، يمكننا االتصال باملستضيف للموقع املراد زيارته، وقد يكون املستضيف 

فإنه ينقلنـا  www.islamway.comموقع طريق اإلسالم  :فمثًال لو كتبنا يف رشيط إدخال العناوين املوقع احكايل
واليت استضـافت هـذا املوقـع حـني نكـون متصـلني  )السريفرات( أو أجهزة احلاسوب املجتمعة إىل جهاز

  .كما سبق ذكره اإلنرتنتكما بينا ذلك يف طريقة إعداد االتصال ب اإلنرتنتب

 Launch Internet إكسبلوررسنشاهد حسب رسعة االتصال املوقع املذكور يف برنامج املستعرض انرتنت 

Explorer  Browser  وبإماكننا حني فتح هذا املوقع االستفادة من مجيع حمتوياته واخلدمات اليت يقدمها، فهـذا
ة   :املوقع بل سبيل املثال يقدم اخلدمات احكا

روس العلمية ألكرث من مخسمائة خلم وداعية والـيت يمكـن تزنيلهـا يف  )١ آالف من املحارضات وا
 .أجهزتنا الشخصية حسب رسعة االتصال

  .الوات القرآنية بمختلف القراءات لعرشات القراءمئات احك )٢

 .خدمة الربيد اإللكرتوىي املجا )٣

 .جمموعة كبرية من املقاالت والفتاوى الرشعية )٤

عويـة حسـب اخلـربات الـيت يمتلكهـا مسـتخدم  )٥ فرصة املشاركة يف املوقع املـذكور يف نشـاطاته ا
عويـة إمـا مسـموعة أو مقـروءة  اإلعـداد احكصاميم والرسوميات أو اكلربجمة أو اإلنرتنت للمـواد ا

ـ دون إرسـاهلا عـرب الربيـد العـادي، وتـتم  وإرساهلا إىل املوقع املذكور من خالل احلاسوب الشخ
واليت تسهل عملية إرسـال  FTPتسىم بربامج  االستخدامعملية اإلرسال بواسطة برامج خاصة سهلة 

املستضيفة للموقع املـذكور، ويتـو بعـد ذلـك  إىل األجهزة من جهازك اخلاص اكيانات واملعلومات
املرشفون بل املوقع ترتيب هذه املواد اجلديدة وإضافتها إىل املوقع ليك يستفيد منها آالف مؤلفة مـن 

 .الزوار

  :كيفية الوصول إىل املواقع -
  .بعنوان املوقع العلم املسبق )١
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ع املـراد أو احكصـنيف العلـيم زيارة مواقع األدلة واكحث يف صفحات هذه املواقـع عـن املوقـ )٢ 
مواقـع (وكتابـة مجلـة  ٢٩ www.google.com، فيمكن زيارة حمرك اكحـث جوجـل الشبيك للمواقع

ً وستجد كثري ،ومن ثم استعراض اجتائج ،)األدلة من املواقع اليت تقدم خدمة الفهرسـة واحكصـنيف  ا
،، الخ، وبإماكنك االهتمـام بأحـد ،ع اإلسالمية واملواقع اإلخبارية واملواقع الطبيةكمثل املواق ،باملواقع

ه مواقعك مواقع األدلة وتضيفها يف مفضلة  .عند رغبتك بذلك اليك تكون لك مرجعاً ترجع إ

فتكـون ) مواقـع العلمـاء( زيارة مواقع اكحث وكتابة مجلة أو لكمة تبحث عنها اككحث عن مجلـة )٣
 .حتيل إىل هذه املواقعمتعددة ابط رواجتيجة 

ي تريد اكحث عنه، فيفيدونك بنتائج أحباثهم )٤ راية عن املوقع ا  .سؤال أهل اخلربة وا

ها   .تلك اكنت أبرز الطرق وأشهرها يف الوصول إىل املواقع املراد الوصول إ
  اإلنرتنت؟ مواقع كيف أنشئ مفضلة -

أن   مـنين أفضل املواقع اليت يود زيارتها باستمرار بدالً ينبيغ بل مستخدم اإلنرتنت أن يعتين بعناو
يقوم يف لك مرة باكحث عن عنوان املوقع أو تكرار كتابة عنوان املوقع يف رشيط كتابة عنـاوين املواقـع يف 
برنامج املستعرض، أو القيام حبفظ العنوان عن ظهر قلب أو كتابته يف ورقة خارجية أو رشاء برامج أو كتب 

  .  ناوين املواقع وتصنفهاتهتم بع

ة اليت جتعل متصفح مواقع اإلنرتنت دائماً يف حرية يف    خـولحكو هذه اإلشاك إىل املوقـع املـراد  ا
ك هذه الطريقة املفيدة اليت من خالهلا ال حنتاج بعدها إىل تذكر أو اكحث عـن عنـاوين املواقـع  زيارته إ

املواقع بني أيدينا وبكل سهولة نستطيع زيارة هـذه املواقـع عنـد وباحكايل فسنجد مجيع ارتباطات  املطلوبة
  .الرغبة يف ذلك

ه     :نقوم بما ييل بعد أن نتوصل إىل موقع تود االحتفاظ بعنوان الوصول إ

  
                                                 

 Googleسيأيت احلديث عن حمرك البحث الشهري  ٢٩
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ي أنـت فيـه اآلن إىل ) املفضلة(من خالل خاصية  يف برنامج املستعرض باإلماكن إضـافة املوقـع ا
 ما عليك سوى اجقر بل املفضلة يف رشيط املهام العلوي كما يف الصورة أعـاله يك، فلك) املفضلة(قائمة 

  :فتظهر لك هذه اجافذة

   
يك، وباإلماكن استعراض مفضلتك باجقر بل رمـز    انقر بل موافق فتتم إضافته يف قائمة املفضلة 

ئها وعناوينهـا دون احلاجـة بربنامج املستعرض فتظهر لك قائمة املواقع اليت احتفظـت بأسـما املفضلة
  .للبحث عنها وإهدار الوقت يف ذلك

هناك نقطة ينبيغ احكفطن هلا ويه أنه حيصل يف أحيان كثرية خلل يف نظام تشغيل احلاسوب مما يضطر   
الشخص إىل تهيئة اجلهاز من جديد والقيام بعملية الفورمات ممـا جيعـل مجيـع العنـاوين املحفوظـة سـابقاً 

يـك أو يف فلـو أو يف أقـراص تضيع، ولكن من  خالل حفـظ مفضـلة اإلنرتنـت يف القـرص الصـلب 
  .مضغوطة فإنه باإلماكن اسرتجاع املفضلة مرة أخرى واالستفادة منها بشلك متواصل

والفائدة من ذلك  C، Dننصح دائماً بأن يكون القرص الصلب يف اجلهاز بل األقل مقسم إىل قسمني 
يف أي حلظة نريدها و نفس الوقت حنتفظ بامللفات واملجـتات يف  Cدرايف  تكمن يف أنه باإلماكن مسح

D  ا فاجصيحة بأن نضع نظام التشغيل يف درايف وعند إرادة تهيئة للنظام ومسـحه  Cدون احلاجة ملسحه، 
ماكن ، بل جندها حمفوظة غري مفقـودة، وبـاإلوتركيبه من جديد فال نضطر إىل فقد امللفات واملجتات دائماً 

من خالل برامج معينة أو املطاكـة بـذلك حـال رشاء جهـاز جديـد مـن ) اخكابت(تقسيم القرص الصلب 
كون تقسيم األقراص كما يف الشلك احكايل   :السوق، 
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ة     :عند ذلك بإماكننا االحتفاظ بمفضلة مواقع اإلنرتنت يف القرص الصلب بالطريقة احكا

خنتـار مـن رشيـط املهـام العلـوي  Internet Explorer Browserمن برنامج مستعرض اإلنرتنت  )١
  :ملف ثم استرياد وتصدير فتظهر هذه اجافذة
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 :ننقر بل احكايل ثم خنتار تصدير املفضلة كما يف الشلك احكايل )٢

 

) اسـتعراض(خنتار احكايل ثم احكايل أيضاً ثم حندد ماكن احلفظ يف القرص الصلب بعد اجقر بل  )٣
ي ال نقوم بمسحه أبداً كما يف الشلك احكايلأ Dوحتديد القرص   :و غريه ا
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وبعد اجقر بل احكايل ثم إنهاء نكون بذلك قـد صـدرنا مفضـلة اإلنرتنـت إىل القـرص  )٤ 
فإننـا  WIN XPالصلب، وإذا قمنا بعملية إخدة تركيب نظام تشغيل اجلهاز كمثل نظـام تشـغيل 

نفس اخلطوات السابقة إال أننا خنتار بدل تصدير املفضلة إىل برنامج املستعرض ب باستريادنقوم 
استرياد املفضلة، فنجد مجيع املواقـع الـيت انتقيناهـا مـن الشـبكة جـاهزة وحمفوظـة املفضلة 

 .وباحكايل يسهل الرتدد بل هذه املواقع الستفادة منها

  كيف أمنع ظهور الصور واألصوات أثناء احكصفح؟ -

ض وتفيدنا يف حاالت معينة ومـن أهمهـا خاصـية منـع ظهـور هناك خصائص كثرية يف برنامج املستعر
الصور أو األصوات أثناء احكصفح، وهذا مفيد جداً يف رسعة احكصفح و عدم إظهار الصور املخلة بـاآلداب 
واألخالق اإلسالمية، وللقيام بتفعيل هذه اخلاصية، نقـوم مـن رشيـط املهـام العلـوي باختيـار أدوات ثـم 

  :ا يف الشلك احكايلخيارات اإلنرتنت كم

  
خنتار خيارات متقدمة، ومن قائمة تعدد الوسائط نزيل عالمة صح من إظهار الصور وأيضاً قراءة ثم   

كما يف  وبذلك نمنع كثري من اإلشاكالت أثناء احكصفح  األصوات يف صفحات ويب، ثم ننقر بل تطبيق، 
  :الشلك احكايل
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  ؟موقعكيف أحفظ صفحة من  -
ثـم  خالل برنامج املستعرض باختيارنا من رشيط املهام العلوي خيار ملف ثم حفظ باسـم يتم ذلك من     

ة.) .كنوعحفظ (خنتار اخليار اخكا من    :كما يف الصورة احكا
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  .فيتم حفظ الصفحة يف احلاسوب كما يف الصورة أعاله  

 كيف أنشئ موقعاً بل الشبكة؟ -

  :شيئنيمن  هذا األمر خيلوحال احكعامل يف بناء املواقع وتطويرها ال 

١(  ً   .إما بناء موقعاً جديدا

  .أو املساهمة يف موقع سابق واملشاركة فيه )٢

  :بل عدة تساؤالت ومن أراد أن يبين موقعاً جديداً عليه أن جييب

  .ملاذا أنشئ موقعاً بل الشبكة؟ )٣

 .ما اجلديد يف املوقع عن بقية املواقع؟ )٤

 .ائماً؟هل باالستطاعة إدارة املوقع ومتابعته د )٥

ة املرتتبة عليه؟ )٦  .هل باالستطاعة تغطية املرصوفات املا

 .هل هناك بديل عن إنشاء املوقع؟ )٧

 ؟ املوقع يفسيجذبين كزائر  يما لو كنت زائراً  )٨
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 ؟ ق من وقت يف زياريت األو للموقعكم سأستغر )٩

 ود ؟يه احلاجة يك أع ماود ؟ عد زياريت األو ؟ و ملاذا سأعوهل سأعود من جديد ب )١٠

  .اللحظة األو فإن موقعك سيكون ناجحاً ومن) بعيدا عن العاطفة(بل هذه األسئلة  أجبتإذا 

  :قواعد بناء املواقع -

  .احكمزي سبب رئي للنجاح )١

ومية وبإرصار سبب رئي يف جناح املوقع )٢  .املثابرة واملتابعة ا

ى الزوار سبب يف راحة و )٣  .ازدياد زوار موقعكاإلرصار بل سهولة استخدام املوقع 

 .  بمقدار زيادة إماكنية احكطور و اججاح  ،بمقدار زيادة احكفاعل بني إدارة املوقع و بني مرتاديه )٤

ه وإال ف من األفضل احتاد اللكمة ووحدة فعىل من أراد أن يصمم موقعاً عليه أن يأ جبديد لم يسبق إ
ي يصب يف موقع واحد، إذ  ي يشرتك فيها جمموعة مـن األشـخاص الصف يف العمل اجلمايع ا أن املواقع ا

أفضل بكثري من املواقع الفردية، فباإلماكن مثًال إنشاء قسم يناسب أحد املواقع املشهورة كإنشـاء املكتبـة 
اإلسالمية يف موقع إساليم والعناية به، أو إنشاء صفحة خاصة بلغة معينة يف أحد املواقع املشهورة اليت تهتم 

يها من يغطي  جبانب معني   .وباحكايل يكون اجاجح متحققاً هلذا املوقع  لغات أخرىوليس 

  :طرق بناء املواقع -

  .االتصال بإحدى رشاكت بناء املواقع وتطويرها واستضافتها )١

 .بل الشبكة اً فباإلماكن بناء موقع ألحدى لغات الربجمة إذا كنت مربجماً  )٢

كربنـامج  بل شلك موقع أو منتـدى تكوناهزة اليت االستفادة من برامج املواقع واملنتديات اجل )٣
وتغيـري  مستضـيف اليت ال ينقصها إال تركيبهـا بل سـريفر IB ياتبرنامج منتد أو) جملة نيوك(

ي تبـين عليـه املوقـع أو  بعض اخلواص اليت يف برنامج املوقع أو املنتـدى لـيك توافـق املـنهج ا
  .املنتدى
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 الثاين التطبيق 
 ينالربيد اإللكرتو

الربيد اإللكرتوىي خدمة واسعة االنتشار، إذ إنه أرسع وأرخص من الرسائل الورقيـة، وأكـرث رسيـة مـن 
وقد حل الربيد اإللكرتوىي حمل الربيد العادي عند نسبة كبرية . املاكملات اهلاتفية، وأقل إزخجاً من الفاكس

إماكنيــة إرســال ملفـــات  إذ يُقــدم الربيــد اإللكـــرتوىي. مــن الرشــاكت واكــتان وحـــ األفــراد
، )attachments(، بل شـلك ُمرفقـات )Audio  &Sounds(والصـوت ) Images(والصور   )Documents( الوثائق

جقـل  FTP بينما تُسـتخَدم خدمـة (حكعرب العالم من أدناه إىل أقصاه يف بضع دقائق أو ثوان يف بعض األحيان 
  ). امللفات الكبرية احلجم

ـة عملـه بل العنـاوين اإللكرتونيـةويعتمد الربيد اإلل ، إذ ترسـل )electronic addresses( كـرتوىي يف آ
  ). recipient(املستندات اإللكرتونية إىل عنوان الربيد اإللكرتوىي اخلاص باملستِلم املطلوب 

ن جهـة فيها، حيث تُمثِّل احلروف املوجودة قبل الرمز م @وتتمزي عناوين الربيد اإللكرتوىي بوجود الرمز 
ي ) Server(إىل عنـوان اخلـادم   @ اليسار اسم الشخص أو الرشكة، بينما تشري الرموز املوجودة بعد الرمز  ا

  . ٣٠يستضيف صندوق الربيد اإللكرتوىي هلذه الرشكة أو ذلك الشخص
 هو الربيد اإللكرتوىي ؟ ما -

و للربيد اإللكرتوىي عـدة مزايـا  ،نتاإلنرتأن الربيد اإللكرتوىي هو أفضل ما يف  يعترب الكثري من اجاس
  .عن اهلاتف والفاكس تمزيه

  :ومما يمزي الربيد اإللكرتوىي عن الربيد احكقليدي ما ييل

، كمثـل مـا حيـدث يف لالسـتقبال ملراسـلته الشخص املطلوب االتصال بـه ال دايع الستعداد جهاز )١
  .عملية الفاكس

رسالة إلكرتونية ) من بريطانيا(ية فإذا أرسل جورج لن تضطر ملراخة فروق احكوقيت واألبعاد اجلغراف )٢
فلك ما عليه هو معرفة عنوان حممد اإللكرتوىي ثم الضغط باملاوس بل زر واحد  ملحمد يف السعودية

                                                 

) بتصرف(موقع بوابة اإلنترنت  ٣٠
http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/CommNet/internet.asp#1  
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حممـد  واليت يتعامل معهـا اإلنرتنتالرسالة جاهزة لالستالم يف جهاز الرشكة املقدمة خلدمة  فتصبح
حلظـة  اإلنرتنت الة عدة ثوا أو دقائق بل حسب الضغط يف شبكة الواقع يستغرق وصول الرسو(

 .إرسال الرسالة

إلكرتونية ال تزيد عن تكلفة االتصال بمزود اخلدمة فـال حتتـاج  أن تكلفة إرسال رسالة نسال ن )٣
فع تكلفة إرسال فاكس أو ما شابه لطوابع بريدية وال لك ما حتتاجه و ،هأوراق كما أنك لن تضطر 

 .بإنرتنت وطريقة للوصول لصندوقك الربيدي تتمثل ذلكا بربنامج الربيد اإللكرتوىي لهو اتصا

 اإلنرتنـتيف خلـم فـ ،فللك مشرتك صندوق بريـدي ربيد اإللكرتوىي الربيد احكقليدييشبه نظام ال )٤
جهـاز اخلـادم ولك مـا حتتاجـه  هناك صناديق بريدية أيضاً تمثلها جمـتات أو وحـدات ختـزين بل

وبعـض اإلعـدادات الرضـورية بل  إىل صندوقك الربيدي هو لكمة الرس واسم املسـتخدمللوصول 
 .كما سيأ ذكرها الحقاً  برنامج الربيد اإللكرتوىي

 ؟ تركيبة عناوين الربيد اإللكرتوىيما يه  -

 @ز املرسلة عرب إنرتنت ألنها حتتوي دائماً بل الرم من السهل احكعرف بل عناوين الربيد اإللكرتوىي
هـو  @الواقع بل يسار الرمز  القسمف  ayre@gawab.com:هذا العنوان فمثالً ، أي عند أو يف )آت( at يلفظ(

هو االسم احلقييق لصاحب العنوان بل قد  وبالطبع ليس من الرضوري أن يكون user name اسم املستخدم
  .األو من اسمه مثالً  ان أو األحرفيكون جمرد رمز لصاحب العنو

  .الربيد و دالالت خمتلفة  إىل مقصد @يشري القسم الواقع بل يمني الرمز 

ي يستضـيف أو  :واملضيف domain واحلقل host بعض العناوين تتضمن اسم املضيف هو الكمبيـوتر ا
وبعض العنـاوين حتتـوي بل .ا يكون املضيف متصًال به و احلقل هو الشبكة اليت .اإلنرتنتحيوي حساب 

  .املضيف اسم احلقل وال حتتوي بل اسم

ويمثل نشاط احلقـل كمـا  top - level - domain اجلزء الواقع بعد اسم احلقل هو احلقل ذو املستوى األبل
  :يف اجلدول احكايل

 الرمز نوع النشاط

 com اهليئات والرشاكت احكجارية
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 edu احكعليميةاملعاهد و اجلامعات و املؤسسات 

وائر و املؤسسات احلكومية  gov ا

 mil اهليئات و املؤسسات العسكرية

 net  رشكة توصيل خدمات الشباكت

 org املنظمات واهليئات اخلاصة واملجانية

ة اكجاتو و  int املؤسسات ا

 :كما يف اجلدول احكايل .اكترمز يف الربيد اإللكرتوىي هو  آخر جزء قد جتده

 اكت الرمز اكت لرمزا

ee ابستونيا za أفريقيا اجلنوبية 

au ا  اسبانيا es اسرتا

ar األرجنتني il إرسائيل 

bh اكحرين ec األكوادور 

pt الربتغال br الربازيل 

dk نمرك  اكلقان be ا

se السويد sa السعودية 

aq القطب الشمايل cn الصني 

de أملانيا kw الكويت 

no رنويجال mx املكسيك 

us الواليات املتحدة in اهلند 
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gr ونان ابان jp ا  ا

it ا  ايسالندا is ايطا

bg بلغاريا uk اململكة املتحدة 

pl بوجدا pr بورتوريكو 

tw تايوان th تايالند 

tn تونس cl تشييل 

ie مجهورية ايرجدا cs مجهورية التشيك 

cs سلوفاكيا su روسيا 

si فينياسلو sg سنغافورة 

fr فرنسا ch سويرسا 

fi فنلندا ve فزنويال 

ca كندا hr كرواتيا 

cr كوستاريكا kr كوريا اجلنوبية 

lu لوكسمبورغ lv التفيا 

my مالزييا li توانيا 

hu هنغاريا eg مرص 

hk هونغ كونج nl هوجدا 

 
  :اإللكرتوىي مالحظات هامة حول تركيبة الربيد -

 .اإللكرتوىي اك مسافات بني أجزاء الربيدليس هن )١

 .-فاصلة عددية - (.) أجزاء العنوان اإللكرتوىي مفصولة عن بعض بنقطة )٢
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 ٣١.رتوىي بني أجزاء الربيد اإللك) ، ( ال توجد فواصل  )٣ 

  كيف أنشئ بريداً إلكرتونياً؟ -

ً كثري ،  اإلنرتنتمن املواقع بل شبكة  ا إال أنها تتفاوت يف املزايا و تقدم خدمة الربيد اإللكرتوىي املجا
اخلدمات اليت تقدمها، كحجم الصندوق والضمانات من عدم وصول رسـائل سـيئة أو رسـائل اإلغـراق 

  .وغري ذلك واليت تسىم رسائل السبامالربيدي 

و  ،إال أن إدارتهـا بأيـد يهوديـة yahooوموقـع  hotmailمن أشهر مقديم خدمة الربيد اإللكرتوىي موقع 
 ،SPAMوالـيت تسـىم برسـائل السـبام  أو رسـائل إغراقيـة إباحيةرسائل تصل ملشرتيك الربيد  كثرية أحايني

عزف عن استخدام هـذين املـوقعني واجتـه إىل مواقـع صـافية  اإلنرتنتوباحكايل فإن الكثري من مستخديم 
يـد اإللكـرتوىي ونظيفة تقدم مزايا أفضل بكثري من املوقعني السابقني، ومن أفضل من تصدى خلدمـة الرب

إذ   www.gawab.com)جـواب(مع كثري مـن املزايـا موقـع من املنكرات والفو األخالقية  اجيق والصايف 
ة   :يقدم ملستخدميه املزايا احكا

ة تبلغ مساحة جمانية )١  .ميجا بايت ١٥ ذات سعة خ

  POP3/SMTP خدمة )٢

 .والفريوسات والرسائل اإلباحية SPAM فالتر محاية من الـ )٣

 .حكختار منها ما يناسبك خمتلفاً  تصميماً  ١٢ )٤

  .عدد ال نها من املجتات تكوين )٥

 .عدد ال نها من فالتر الربيد الشخصية )٦

  :يف موقع جواب وعنوان التسجيل يف خدمة الربيد اإللكرتوىي
http://www.gawab.com/arregister.html   

ويشرتط أال يكون هناك تكـرار يف االسـم  ،فعند زيارة هذا الرابط فبلك سهولة يتم تعبئة اكيانات
ي ختتاره لعنوان الربيد، وبعد املوافقة الفورية بل العنوان الربيدي اجلديد فتكون بـذلك قـد امتلكـت  ا

 .ء و أي وقتبريداً إلكرتونياً تستطيع من خال استقبال وإرسال الرسائل كيفما تشا

                                                 

  )بتصرف(املوسوعة العربية للكمبيوتر واإلنترنت  ٣١
 http://c4arab.com/showlesson.php?lesid=97  
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 :طرق االطالع بل الربيد اإللكرتوىي والرد عليها -

  :أمامك طريقتني لقراءة الرسائل والرد عليها أو إرسال رسائل جديدة

زيارة موقع مقدم خدمة الربيـد املجـا وإدخـال اسـم املسـتخدم والـرقم الرسـي : الطريقة األو
خول إىل بريدك اخلاص واالطالع عليه   .وا

 .جلب الربيد من موقع مقدم خدمة الربيد بواسطة برامج خاصة بذلك: اخكانيةالطريقة 

، فعىل مثاجا السابق تكتب يف عنوان    :الرابط احكايل اإلنرتنتمستعرض برنامج فأما الطريقة األو

www.gawab.com، خول بل املوقع تدخل اسم املستخدم والرقم الرسي للربيد  )دخول(ثم اجقر بل  وبعد ا
ة   :كما يف الصورة احكا

  

وبذلك تستطيع أن تطلع بل الربيد الوارد، وبإماكنك صنع رسالة بريدية وإرسـاهلا مـن نفـس موقـع 
  .مقدم خدمة الربيد اإللكرتوىي

وأما الطريقة اخكانية ويه األفضل بال شك واألرسع واألسـهل فتتمثـل يف اسـتخدام بـرامج خاصـة 
  .تتعامل مع الربيد اإللكرتوىي

ي يرمز  بهذا الشعار يف  Outlook Expressمن أفضل وأشهر هذه الربنامج  برنامج ف مجيع وا
  . ويندوز املعروف التشغيل إصدارات نظام

  :ممزيات الربنامج -  

الربيد من موقع مقـدم خدمـة الربيـد وإرسال فإن الربنامج يقوم جبلب  اإلنرتنتعند االتصال ب )١
 .اإللكرتوىي

دة خطوات يف تصفح موقع مزود خدمة الربيد مما يعين هذا مداومـة االتصـال خيترص الربنامج ع )٢
حكنقل من رسالة إىل رسالة، فالربنامج يقوم بسـحب مجيـع الرسـائل مـن موقـع مقـدم  اإلنرتنتب
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ـه وإفراغـه لقلـة   خـول إ اخلدمة وترك صندوق الربيد يف املوقع فارذلً دون احلاجـة إىل ا
 .يف فرتة بسيطة جداً حسب رسعة االتصالاملساحة املتاحة ويتم ذلك 

يـك بريـد  )٣ جيلب الربنامج مجيع الرسائل من عدة صناديق بريدية خاصة بـك، فمـثًال لـو اكن 
إلكرتوىي يف عرشة مواقع ويصعب عليك دخول لك موقع واالطـالع عليـه فـإن هـذا الربنـامج 

 .كفيل بأن جيلب مجيع الرسائل من هذه الصناديق الربيدية الكثرية

 .سهولة يف حفظ وأرشفة الرسائل الصادرة والواردة وختزينها بشلك دائم يف القرص الصلب )٤

عدم ضياع أي رسالة وإماكنية اكحث بواسطة خاصية اكحث يف الربنـامج عـن رسـالة معينـة  )٥
 .بواسطة لكمات مفتاحية سابقة

ت الشخص يف هـذا إماكنية صنع دفرت عناوين جلميع األصدقاء حيتوي بشلك دقيق جداً عن بيانا )٦
فرت من مجيع اجوا  .ا

 .إماكنية االحتفاظ بدفرت العناوين يف القرص الصلب وضمان عدم ضياعه )٧

إماكنية اسرتجاع مجيع الرسائل الصادرة والواردة ودفرت العناوين من القرص الصلب بعـد القيـام  )٨
ماء ورسـائل مجيـع مـن ، وباحكايل سهولة الرجـوع إىل أسـوإخدة تركيبه مرة أخرى بتهيئة اجظام

 .تراسلهم أو يراسلونك

إماكنية حفظ حسابات الربيد اإللكرتوىي من مجيع مواقع مقديم خدمة الربيد اإللكرتوىي، كـأن  )٩
يك عرشة حسابات بريدية من عرشة مواقع وباحكايل ال حنتـاج إىل إخدة إدخـال اكفـة  يكون 

نظـام وإخدة تركيب  تهيئةج عند لك عملية املعلومات اخلاصة باحلسابات الكثرية يف هذا الربنام
 .، ويكيف فقط استريادها من القرص الصلباحلاسوب

 .إماكنية إرسال رسالة واحدة لعرشات األصدقاء بضغطة زر واحدة )١٠

ـه إن اكن يسـتخدم نفـس إماكنية  )١١ ـه بل الرسـالة الـيت أرسـلت إ احكأكد من قراءة املرسل إ
 .الربنامج

 .وغريها PDFيف الرسالة اكلصور أو ملفات وورد أو ملفات  إماكنية إرسال املرفقات )١٢
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أو هذه بعض مزايا الربنامج املذهل، واليت يعطي آفاقاً كبرية يف جمال االتصال واحكواصل بني الطرفني 
  .بشلك كبري جداً وبتلكفة اتصال معدومة وال تكاد تذكراألطراف املعنية 

  كيف نتعامل مع الربنامج؟ -
ت يف خدمة الربيد اإللكرتوىي املجا من موقع طريق اإلسالم، فهنـا يمكنـك أن جفرتض أنك سجل

كون احكعامـل مـع الربيـد أكـرث سـهولة  outlook expressبل برنامج  islamway.netتشغل بريدك احكابع لـ 
  . ويتيح لك املزيد من املمزيات

  :)start( ابدأقائمة افتح الربنامج من رشيط األدوات الرسيع يف أسفل الشاشة أو من  .١

   

  :كما هو موضح بالصورة -أدوات  -) Tools(تظهر لك واجهة الربنامج بعد فتحه، قم بفتح قائمة  .٢

  

  :كما بالصورة) Accounts(اليت فتحتها يف اخلطوة السابقة ؛ اخرت احلسابات ) Tools(من قائمة  .٣
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سوف . .ماذالربيد جديد أم  يظهر لك مربع حوار يطلب منك حتديد ما إذا كنت تريد إنشاء حساب .٤
ةنطلب منه إنشاء حساب لربيد جديد كما بالصورة   :احكا

  

اكتب اسمك كما حتـب أن  خطوة خطوة، islamway.netسوف تبدأ اآلن يف توصيف بريدك احكابع لـ  .٥
ةو ،خرون عند إرسالك رسالة معينةيراه اآل   :يتضح ذلك من الصورة احكا



عوية                                                              الربيد اإللكرتوىي                                                       اإلنرتنت وتطبيقاتها ا
 

66

   

ي سجلته يف  .٦   :islamway.netسوف يطلب منك الربنامج بعد ذلك إدخال اسم الربيد ا
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و اخلانة اخكانيـة تكتـب  POP3األو ختتار  اخلانةفيف  الربيد الصادر والوارد ملقم ثم إدخال .٧ 
pop.gawab.com  و اخلانة اخكاخكة تكتبsmtp.gawab.com، يتضح ما ينبيغ أن تكتبه يف الصـورة و

ة   :احكا

   
  

  .أن تدخل اسم املستخدم ولكمة الرسبعد ذلك عليك  .٨
ةينبيغ احكنبيه إىل أن اسم املستخدم هو نفسه عنوان الربيد اكمال كما يف الصورة    :احكا
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بهذا تكون قد انتهيت من املرحلة األو إلعداد بريدك بل هذا الربنامج وما بيق بعد أن تضغط  .٩
Finish اخكانيةال أن تنتقل للمرحلة إ.  

   

ادخل بل مواصفات  ينبيغ،اخكانية بقيت خطوة واحدة لتشغيل بريدك كما يف هذه املرحلة  .١٠
)Properties ( ةكما يف الصورة   :احكا
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ة،يظهر لك مر .١١   :تعليماتنفذ ما بها من  بع حوار كما يف الصورة احكا
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يف الشاشة السابقة تكون قد أتممت عملية تسجيل بريدك احكابع ل  Okبعد أن تضغط  .١٢
islamway.net  بنجاح بل برنامجOutlook express. 

  كيف أرسل وأستقبل الربيد اإللكرتوىي؟ -

تستقبل وترسل الرسائل الربيدية فعند فتح الربنامج انقر أثناء االتصـال باإلنرتنـت بل إذا أردت أن 
)Send/Recv (-  ةكم -إرسال واستقبال   :ا يف الصورة احكا

  

ة   :وعندها ستجد الرسائل الواردة قد وصلت إىل الربنامج كما يف الصورة احكا

  

يك رسائل صادرة فإنها ستوضع يف علب   ة الصادر وسرتسل عند فتح الربنامج والقيام بتنفيذ وإذا اكن 
)Send/Recv (-  كما سبق ذكره، وعنـدها سـتنتقل الرسـائل الصـادرة إىل خانـة  -إرسال واستقبال) عنـارص

  ).مرسلة

 كيف أنشئ رسالة بريدية؟ -

 Create Mailتستطيع كتابة رسالة جديدة من خالل هذا الربنامج وإرساهلا فوراً وذلك بـاجقر أوًال بل
ألننـا قمنـا يف  Fromومن ثم كتابة الرسالة، وسيكون حساب بريدك يظهـر أوتوماتيكيـا يف   -إنشاء بريد  -

  .-إرسال  -) Send(اكداية بتعريف الربنامج بل حسابك الربيدي ثم اجقر بل 
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ص وإذا أردت أن ترسل نسخة من الرسالة لشخ) To(قم بكتابة عنوان مستلم الرسالة يف خانة  
رجة األو  واإلعالم فاكتـب  لإلحاطةكأن تكون هذه النسخة من الرسالة  ،آخر ويه ليست موجهة با

ويه ) Bcc(، وهناك خانة يرمز هلـا ب )Cc(عنوان الربيد اإللكرتوىي ملن سيستلم نسخة من الرسالة يف خانة 
لزيـد ونسـخة منهـا لعمـرو  كأن ترسل رسـالةبإخفاء عنوان مستلم نسخة من الرسالة عن اآلخرين خاصة 

ملحمد، فتصل الرسالة للجميع ولكن لن يعلـم زيـد وعمـرو أن حممـداً قـد ونسخة خمفية عن زيد وعمرو 
استلم نسخة من الرسالة، و نفس الوقت سيعلم حممٌد بأن الرسالة قد قرأها زيد وعمرو ووجهـت  نسـخة 

زيد وعمرو أن الرسالة وجهت هلمـا بصـورة مبـارشة من الرسالة ألمور خاصة يريدها املرِسل، وأيضاً سيعلم 
، وباإلماكن جعل مستليم الرسالة ال يعلمون عن أشخاص آخـرين اآلخـرين أنهـم لزيد وغري مبارشة لعمرو

  .)Bcc(استلموا نسخة من الرسالة بأن نضع مجيع العناوين يف 

  :انظر الشلك احكايل
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ه األول ثم عنـوان املرسـل اخكـا بإماكنك إرسال رسالة لعدة أشخاص بأن تكتب عن    وان املرسل إ
ستجدها يف زر حرف الاكف وتكتب بتبديل نظام لوحـة املفـاتيح إىل  -) ;(وتفصل بينهما بفاصلة منقوطة 

  .- Alt + Shiftمن خالل زري الكتابة الالتينية 

  :مثال
  ali@hotmail.com;abdullah@hotmail.com;hassan@gawab.com  
  :وبإماكنك وضع عناوين الربيد يف لك سطر عنواناً اكآل مثالً   

ali@hotmail.com  
abdullah@hotmail.com  

hassan@gawab.com   
 

؟ -   كيف أحتفظ بعناوين أصدقا وزمال

يك والفطن يبحث دائماً عن االختصارات الكثرية يف تعامله مـع احلاسـوب  إن مستخدم اإلنرتنت ا
عامل مع احكيف  األمورعليه كثري من  تسهلومع اإلنرتنت، وبل حسب استيعاب الشخص هلذه االختصارات 

قيقة، وأيضاً يوفر بل نفسه كثرياً من الوقت واجلهد وحيافظ بل مجيع اكيانات واملعلومات  هذه احكقنيات ا
ها دون أن تضيع منه   .اليت توصل إ

و هذا املقام ينبيغ بل الشخص أن حيتفظ بكامل بيانات زمـالءه ومعارفـه دون أن تضـيع منـه   
ه بسبب عدم االنتباه واالهتمـام أو فيحتاجهم يوماً ما أو حيتاجو هم أو يصلون إ نه فال يستطيع أن يصل إ

  .العلم بكيفية االحتفاظ األمثل بعناوينهم

يه هواتف متعددة اكخكابت يف املزنل أو العمل وكذلك اجلوال وأيضـاً  رقـم    فالشخص قد يكون 
ـة خاص بالفاكس وكذلك بريداً إلكرتونياً وربما موقعاً يف الشب كة، وأيضاً قد يكون بينك وبينه أموراً ما

موقـع مـزن  كوصف األمور املتعلقة بهوربما تريد أن جتمع عن صديقك اكفة  فتحتفظ برقم حسابه اكنيك
  .وما إىل ذلك

ين تعرفهم     .قد يتعذر حفظ هذه اكيانات الكثرية عن الشخص الواحد فكيف بكافة األشخاص ا
فظ مجيع بيانات أصدقائك وفهرستها فهرسة دقيقة جداً، وتستطيع االطالع يتيح لك هذا الربنامج ح  

ها، وباحكايل نضمن بذلك إن شاء اهللا عـدم فقـد مجيـع بيانـات أصـدقائنا  بل هذه اكيانات وقت احلاجة إ
  .ويمكننا حتديث هذه اكيانات بني احلني واآلخر ،ومعارفنا
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  طريقتني لالستفادة من دفرت العناوين - 
 Outlook expressاملوجود يف برناجمنا الربيـدي ) دفرت العناوين(تستفيد من هذه اخلدمة استخدم  ليك   

ة  :كما يف الصورة احكا

  

هـذه  تعـربو ...)جهة اتصـال جديـدة(ثم اخرت ) جديد(عند اجقر عليه ستظهر لك نافذة، انقر بل   
ي تود االحتفاظ بعن  -جهة اتصال جديدة  -اجلملة  فـرتالشخص ا كمـا يف الشـلك  كافـة بياناتـه يف ا

  :احكايل

  
  :كما يف الشلك احكايل ستظهر لك نافذة، فتقوم بمأل بيانات جهة االتصال اجلديدة  
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قم بكتابة اسم صديقك كما حتـب أن يـراه اآلخـرون يف حالـة إرسـال رسـالة إلكرتونيـة مجاعيـة 

أسمائهم يف الرسائل اجلماعية، فعندها ارمز السمه وضمنته اسم صديقك، إال أن الكثريين ال حيبون أن تظهر 
برمز تعرفه أو إذا لم يكن لصديقك تعامل مع الربيد اإللكرتوىي وإنما حبل احكواصل بينك وبينه عن طريق 

  .فباإلماكن كتابة اسمه املعروف دون الرتمزي مثًال اهلاتف 
لك ثم انقر إذا اكن لصديقك بريداً إلكرتونياً فاكتبه يف اخلانة املخ    كمـا يف الصـورة) إضافة(صصة 
  .السابقة

) الـخ..شخ العمل، املزنل،(ستجد يف اجافذة السابقة جمموعة من احكقسيمات حول جهة االتصال 
  .وإذا رأيت أنه من الفائدة تعبئتها فحسن

جهـات قائمـة فيـتم إدراج جهـة االتصـال اجلديـدة يف  Okبعد انتهائك من تعبئة اكيانات انقر بل 
فرت العناوين يك من الواجهة الرئيسية    .االتصال 

بعد ذلك صْدر احكحديثات اجلديدة املدخلة يف دفرت العناوين إىل القرص الصلب أو وسائل احكخـزين 
ة C.Dاملختلفة اكلفلو دسك أو األقراص املدجمة    :باتباع اخلطوات احكا

فرت العناوين انقر من رش دفـرت (ثـم ) تصـدير(ثـم ) ملـف(يـط املهـام بل من الواجهة الرئيسية 
ة) العناوين   :كما يف الصورة احكا
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فـرت دائمـاً مـن خـالل خيـار    ثم حدد ماكن حفظ دفرت العناوين، وباحكايل تستطيع اسرتجاع هذا ا
 أو إذا أردت نقـل دفـرت) FORMAT(يف لك مرة تقوم بتهيئـة نظـام التشـغيل ) دفرت العناوين(ثم ) استرياد(

، وتسـتطيع احكواصـل بعد اآلن بإذن اهللا لن تفقد بيانات أصدقائكوالعناوين من جهاز إىل جهاز آخر مثًال، 
  .معهم دونما انقطاع وبشلك أكرب من السابق

  :تك كيانات صديقك يف دفرت العناوين بإماكنك االستفادة منها يف اآلإضافبعد    

احلاجة لكتابة الربيد اإللكرتوىي وذلك من خالل نقـر  حتديد مستلم الربيد اإللكرتوىي مبارشة دون )١
فرت يف نافذة إنشاء رسالة جديدة فتخرج لك قائمة جهات  )To – Cc - Bcc(واليت تظهر جبانب  رمز ا

ه وتنقله يف خانة  يك فتختار اسم املرسل إ  :كما يف الشلك احكايل Bccأو  Ccأو   Toاالتصال 
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عرب الربيد اإللكرتوىي من خالل خدمـة الربيـد اإللكـرتوىي يف برنـامج  إرسال ملفات وورد مبارشة )٢
Microsoft Word كما يف الشلك احكايل:  
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سنجد خيار الربيد من أدوات الربنامج وعند اجقر عليه خترج بيانات اإلرسال وتتعامل معهـا كمـا   

  .ق ذكرهكما سب Outlook expressتتعامل يف إنشاء رسالة جديدة من خالل برنامج 
  كيف أرسل مرفقاً يف الرسالة؟ -

تمثل إرسال املرفقات جزءاً مهماً يف خلم الربيد اإللكرتوىي، ويه عملية إرسال ملفات بصـيغ معينـة 
ي ال يمكن لربنامج عرب الربيد اإللكرتوىي  تكوينها، ألن الربنـامج مهمتـه كمهمـة  Outlook express وا

وبـرامج إنتـاج الصـور  ختلفة فلها برامج تنتجها وتصنعها كربامج إنتاجسايع الربيد فقط، وأما امللفات امل
  .وغري ذلك PDFملفات إنتاج  وبرامجملفات وورد األصوات وبرنامج إنتاج 

بإماكنه إرسال هذه امللفات إذا اكنـت خفيفـة احلجـم إىل مـن تـود  Outlook expressفمن خالل برنامج 
ه   .إرساهلا إ
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ة أحدليك ترسل مرفقاً اتبع ف   :اخلطوات احكا

بالفأرة باجقر عليه مـرة واحـدة ثـم اجقـر بـزر  ما تريد إرسا اكلصور أو ملفات وورد مثالً حتديد  )١
تخرج جا نافذة باملرفق كمـا يف ف) مستلم الربيد(الفأرة األيمن فتخرج جا قائمة منسدلة خنتار منها 

  :الشلك احكايل

  
ثم سحب وإسقاط امللف املراد إرسا يف نافذة  Outlook expressج إنشاء نافذة كتابة الرسالة من برنام )٢

 .الرسالة

ي تود إرفاقه )٣ بوس يف رشيط املهام العلوي يف نافذة إنشاء الرسالة واختيار امللف ا   .اجقر بل رمز ا
  ؟يف الرسائل الواردةاليت  املرفقاتكيف أقوم بفتح  -

بوس Outlook express يف برنامج جماور للرسالةيرمز للرسائل اليت تأ وبها مرفقات بدبوس  كهذا ا

  .فعند اجقر عليه بإماكنك حفظه أو فتحه مبارشة] [
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  كيف أرد بل املرِسل مبارشة؟ - 

عند ورود رسالة من أحد أصدقائك بإماكنك الرد عليها مبـارشة دون إنشـاء رسـالة جديـدة، ومـن 
رِسل ستكون أسفل ردك مبارشة، وباحكـايل ال حيـدث انقطـاع يف مزيات الرد املبارش أن الرسالة الواردة من امل

يف  -الـرد  – )Reply(ها، وطريقة الـرد املبـارش مـن خـالل اجقـر بل مواضيع الرسالة السابقة بفقد معلومات
 )Reply All(رشيط املهام يف أبل الرسالة الواردة، وإذا اكنت الرسالة مجاعية فبإماكن الرد بل اللك باجقر بل 

  .)Send( ومن ثم كتابة الرد ثم اجقر بل إرسال الرسالة -الرد بل اللك –
  إذا وصلتين رسالة برموز غريبة فكيف أفهم حمتوى الرسالة؟ -

  :أحياناً تصل بعض الرسائل برموز غريبة، مثال
ЗбУбЗг ЪбнЯг жСНгЙ Зббе жИСЯЗКе  

ЗбЕОжЙ ЗбЯСЗг ИЗСЯ Зббе ЭнЯг жЭн МежПЯг ждЭЪ ИЯг ЗбЕУбЗг 
жЗбгУбгнд   

حتديد الرسالة الواردة ثم اختيار مـن  من خاللللغة وهنا البد من حتديد رمز قراءة الرسالة املناسب   
  )].Windows(العربية [ثم اختيار اللغة املناسبة للرسالة مثل ) Encoding(ثم ) View(رشيط املهام العلوي 

  
  أرشيف الرسائل؟بكيف احتفظ  -

، فلربمـا احتجـت والصادرة يف القـرص الصـلبالرسائل الواردة أرشيف من املستحسن االحتفاظ ب
ها، وطريقة االحتفاظ بأرشيف الرسائل اكحكايل   :إ
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 -) Options(ثـم  -أدوات  -) Tools(انقـر بل  Outlook expressمن رشيط املهام العلوي يف برنـامج 
  :ثم ستظهر لك هذه اجافذة -خيارات 

  
  -)      Store Folder(ثـم ننقـر بل  -صيانة  -) Maintenance(العلوية نافذة  خنتار من أرشطة اجوافذ  

أرشـيف (اسـمه  E، وجفرض بأننا أنشأنا جمتاً خاصـاً يف درايـف ثم حندد ماكن حفظ الرسائل -ختزين جمت 
 القـرص الصـلب درايـف لـيس فيـه نظـام التشـغيل يف أن يكـون يف وينبيغ، )الرسائل الواردة والصادرة

  .كما سبق ذكره Eأو  Dكدرايف 

أرشـيف (أو إرادة نقل امللفات إىل جهاز آخر فباإلماكن نقل جمت ) Format(عند القيام بتهيئة اجلهاز 
 Outlook expressبرنـامج  املجـت فيقـوميف اجلهاز اآلخر ثم القيام بتحديد موقـع ) الرسائل الواردة والصادرة

وبشلك أوتوماتييك حتفظ فيـه ، )أرشيف الرسائل الواردة والصادرة(جمت  منباسترياد مجيع الرسائل املحفوظة 
 -) Find(، ويمكنك يف أي وقت استعمال أداة وهكذا لن تفقد أي رسالةالرسائل اجلديدة إما واردة أو صادرة 

ر أن من رشيط املهام العلوي يف الربنامج واستعمال لكمات مفتاحية للوصول إىل الرسالة اليت تتذك -اكحث 
  .فيها هذه اللكمات
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 التطبيق الثالث 
 آليات البحث يف الشبكة

يشهد عرصنا احلارض انفجاراً معلوماتياً هائًال، وزاد من هذا االنفجار تقدم وسائل االتصال احلديثـة 
ـة املنخفضـةاإلنرتنتوانتشار  ـف املا وتشـهد . ، عالوة بل توافر تقنيات النرشـ اإللكـرتوىي ذات احكاك

، هذا اجمـو الرسـيع و مشـلكة كبـرية فيمـا فيما يقال لك يوم إضافة قرابة سبعة ماليني صفحة نتاإلنرت
إن اكحث يف هذا الكم اهلائل . يتعلق بكيفية احلصول بل املعلومات املطلوبة بيرس وسهولة وبشلك فّعال

هـذه الشـبكة صـعبت  لكمـا زاد عـدد الصـفحات املتاحـة يفومن املعلومات يزداد صعوبة يوماً بعد يـوم، 
ها بشلك دقيق   .وتعقدت طرائق الوصول إ

لك  بأن هناك مشلكة تتعلق بدقـة املعلومـات الـيت حيصـل  اإلنرتنتيشعر لك مستخدم لشبكة و
وبطبيعة احلال، فهذه املشلكة تتفاوت يف حجمها بني مستخدم وآخر؛ وذلك لعدد من . عليها من هذه الشبكة

ي يبحث فيه، أو خربته فيما يتعلق : بل سبيل املثال العوامل ذات العالقة، منها خربة املستخدم يف املجال ا
  . بكيفية اإلفادة من تقنيات اكحث املتاحة يف حمراكت اكحث وغري ذلك

ارسـني للوصـول إىل املعلومـة املطلوبـة  اإلنرتنتإن من أبرز تطبيقات و واليت تساعد اكاحثني وا
قيقة يف ا   .لشبكةخدمات اكحث ا

  :ومن أبرز تطبيقات اكحث يف الشبكة تطبيقني اثنني

  .اكحث يف املوقع الواحد )١

 .اكحث يف اكفة املواقع )٢

ي يقـدم لـزواره خدمـة اكحـث يف  فأما اكحث يف املوقع الواحد فهذه من سمات املوقع اجـاجح وا
ي يطمـنئ إىل معلوماتـه مفردات مواده اليت حيتويها ليك يسهل بل الزائر الوصول إىل املعلومة م ن املوقـع ا

، جـرب بل سـبيل املثـال أو أنه حباجة إىل هذه املعلومات من هذا املوقع املحدد ألغراض خاصة ،وحمتوياته
  . www.islamway.comموقع طريق اإلسالم وقم باالستفادة من خدمة اكحث املتاحة يف املوقع 
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ا اكحث يف مليارات الصفحات وماليني املواقع فقـد تصـدى هلـذه اخلدمـة القليـل جـداً مـن وأم
ـعة فائقـة يف مجيـع  الرشاكت، نظراً ألنها حتتاج إىل تقنية خاصة وقوية تتيح لزوار هـذه املواقـع اكحـث برس

  .الصفحات واملواقع اليت تدخل يف نطاق اكحث يف هذه الرشكة
  :نتاإلنرتمهارات اكحث بل  -

أكرب عـدد ممكـن مـن مسـتخديم أهمية كربى إال إذا ل متطلبات  اإلنرتنتال يكتسب حمتوى 
فـإذا  .م الكثري إذا لم جيد ضـاحكه بـذاتها فيهـاال تقد اإلنرتنتفاملستخدم العر مثًال سيقول إن  .اإلنرتنت

تفعيل اكحث فيهـا وحتسـني  تنبع من اإلنرتنتلك فان قيمة  ،بدرجة أبل اإلنرتنتوجد ما يريد فسيقيم 
  . نتائج اكحث

اعمة للعربية عدة حمراكت، فعىل سبيل املثال   :من أشهر حمراكت اكحث ا
  www.alltheweb.com حمرك اكحث  )١
  www.yahoo.comحمرك اكحث من موقع  )٢

   www.google.comكحث من موقع حمرك ا )٣
وإذا حكمنا مستخديم اإلنرتنت يف تفضيلهم للمحراكت لوجدنا أضـخم هـذه املواقـع وأشـهرها بل 

ى املستخدمني حمرك اكحث  ي  Googleاإلطالق وأكرثها استخداماً  من مستخديم % ٦٦أن  فيما يقالوا
  .yahooنت يستخدمون هذا املحرك يف أغراض حبثهم يليه حمرك شبكة اإلنرت

  .وكيفية االستفادة منه Googleوجليق نظرة بل إماكنيات أفضل هذه املحراكت 
ثم انقـر زر دخـول حكـدخل بل  www.google.com اإلنرتنتاكتب يف رشيط العناوين يف مستعرض 

     :ما يف الشلك احكايلاملوقع ك
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  :بإماكنك احرتاف اكحث من خالل هذا املوقع حبفظ هذه الطرق اكحثية ويه كما ييل        

  :بني لكمتني+ العالمة  كتابة )١

   :مثالالفائدة منها يه اكحث عن مجيع املواقع اليت حتوي مجيع اللكمات، 

  :الصورةضع اكحث بهذه  teacherو  schoolليك تبحث عن املواقع اليت حتوي اللكمتني 

school+teacher ثم انقر بل زر إدخال فتظهر لك مجيع الصفحات اليت فيها هاتني اللكمتني.  

  :-العالمة )  ٢

  :مة أخرى، مثالالفائدة منها يه اكحث عن مجيع املواقع اليت حتوي لكمة و الحتوي لك

  :ضع اكحث بهذه الصورة teacherوي اللكمة و ال حت schoolليك تبحث عن املواقع اليت حتوي اللكمة 
 school - teacher   

  " ":عالمة احكنصيص )  ٣

  :الفائدة منها يه اكحث عن مجيع املواقع اليت حتوي ما بداخلها بالاكمل و بنفس الرتتيب مثال

مل بالاك و -نبويقطعة من حديث  -) وأنا يلع مجع احلطب(ليك تبحث عن املواقع اليت حتوي اجلملة 
  "وأنا يلع مجع احلطب" :الصورةوبنفس الرتتيب ضع اكحث بهذه 

وبإماكنك عندها اقتباس احلديث ومعرفة مظانـه  ،فتخرج لك مجيع الصفحات اليت فيها هذه اجلملة
واحلكم عليه عند العثور بل نتائج ملواقع تهتم باحكخريج وبسالمة األحاديث خبالف اجتـائج الـيت 

عها دون إسناد أو إحالة، وباحكايل تستطيع أن تفرق بني املواقع اجليدة واملواقـع تضع األحاديث يف موق
  .بعد عملية اكحث الرديئة

  :ORالرابط )  ٤

  :مثالالفائدة منه يه اكحث عن مجيع املواقع اليت حتوي إحدى اللكمات أو مجيعه، 

لكيهما معـاً ضـع اكحـث بهـذه  أو teacherأو اللكمة  schoolليك تبحث عن املواقع اليت حتوي اللكمة 
  school OR teacher  :الصورة
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٥  (intitle   
الفائدة منه يه اكحـث عـن مجيـع املواقـع الـيت حتـوي لكمـة يف العنـوان املخصـص للمواقـع بل 

Googleمثال،:  

ضـع اكحـث بهـذه  Googleيف العنوان الظـاهر بل  schoolليك تبحث عن املواقع اليت حتوي اللكمة  
 intitle:school :الصورة

٦  (allintitle   
  :مثالأن تبحث عن أكرث من لكمة، و لكن الفرق أنه هنا بإماكنك  ٥نفس الفائدة من رقم 

و ذلـك يف العنـوان الظـاهر بل  bookو  teacherو  schoolليك تبحث عن املواقع اليت حتوي اللكمـات 
Google ضع اكحث بهذه الصورة :allintitle:school teacher book   

٧  (inurl:  
الفائدة منه يه اكحث عن مجيع املواقع اليت حتوي لكمة يف عنـوان املوقـع بل اإلنرتنـت، مثـال بل 

  :ذلك

و ذلك يف عنوانها بل اإلنرتنت ضع اكحـث بهـذه  schoolليك تبحث عن روابط ملواقع حتوي اللكمة 
  inurl:schoolالصورة 

٨  (allinurl:  
  :و لكن الفرق أنه هنا بإماكنك أن تبحث عن أكرث من لكمة، مثال ٧نفس الفائدة من رقم 

و ذلك يف عنوانهـا بل اإلنرتنـت  bookو  teacherو  schoolليك تبحث عن املواقع اليت حتوي اللكمات 
  allinurl:school teacher book: ضع اكحث بهذه الصورة

٩  (cache   

إىل اللكمات املراد  اإلشارةسحب املوقع املراد بالاكمل مع ل googleالفائدة منه يه االستفادة من موقع 
  :مثال، وإضاءتها باللون األصفر اكحث عنها

  :ضع اكحث بهذه الصورة www.islamway.com موقعيف  دروسنريد أن نبحث عن لكمة 

 Cache:www.islamway.com دروس  
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 ١٠ (link:  
  :منه يه إجياد املواقع اليت حتوي رابطاً للموقع املراد اكحث عنه، مثال الفائدة

  :الصورةضع اكحث بهذه  www.yahoo.comنريد أن نبحث عن املواقع اليت حتوي الرابط 
link:www.yahoo.com   

١١ (related   
  :الروابط اليت يكون فيها املوقع املذكور الصفحة الرئيسية، مثال الفائدة منه يه إجياد

  :الصورةضع اكحث بهذه  www.yahoo.comنريد أن نبحث عن الروابط املوجودة يف املوقع 
related:www.yahoo.com   

١٢ (info   
  :ي تريده، مثاليعطيك معلومات عن املوقع ا

  :الصورةضع اكحث بهذه  www.yahoo.comموقع نريد معلومات عن 
info:www.yahoo.com   

١٣ (stocks:  

يستخدم كثرياً مع الرموز إلعطائك معلومات مفصلة، مثًال عليـك وضـع رمـز رشكـة ال أن تضـع 
  :ضع اكحث بهذه الصورة Yahooو  Intelيك حتصل بل معلومات عن ل: اسمها، مثال

 stock: intc yhoo   
١٤ (site   

  :يتم اكحث داخل املوقع املطلوب إلعطائك اجتائج اليت حتددها، مثال

  :ضع اكحث بهذه الصورة www.google.comليك حتصل بل صفحات املساعدة يف موقع  
 help site:www.google.com  
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 التطبيق الرابع
 املحادثات الفورية

الشهرية واليت ال يكاد أحد أن يسـتغين عنهـا يف احكواصـل املبـارش مـع  اإلنرتنتإن من تطبيقات   
  .اآلخرين وحمادثتهم بشلك آ تطبيقات املحادثات الفورية املختلفة

خـول إىل زمـن واالتفـاق يف تفاق طرفني أو أكرث يف تشـغيل برنـامج معـني اوفكرتها تكمن يف    ا
جد الطرف األول الطرف اخكا باملحادثـة الفوريـة حينها ويقوما بالربنامج  أو األطراف املتصلة الربنامج 

  :أو مجيعهم ثالثة طرقإحدى ب

  .الفورية حاالً  تبادل اجصوص )١

 .الصوتية املحادثات )٢

 .بالصوت والصورةاللقاءات احلية  )٣

فأما الطريقة األو ويه املراسالت الفورية واآلنية فيه األكرث استخداماً نظراً ألنها ال تتطلـب إىل 
ى الطرفني اتفاقاً إال إذا اكن هناك إعـداد  إعدادات الصوت أو الكمرات الرقمية واليت يف الغالب ال تتوفر 

لك وخربة بسيطة يف هذا املجال ومعرفة    .بقوة جناح االتصال بهذه الطرق بني الطرفنيمسبق 

وأما بالنسبة للربامج املستخدمة يف هذا احكطبيق فكثرية، ومن أشهرها وأكرثها اسـتخداماً وتـداوًال 
ومـن وجهـة نظـر  Yahoo! Messengerوبرنـامج  MSN Messengerبرنـامج  اإلنرتنـتبني مجهور مستخديم 

ى نظـام التشـغيل  MSN Messengerاكاحث فإن أفضلهما برنامج  يف  وينـدوزنظراً ألنه متوفر يف األصـل 
ي رشحنـاه سـابقاً يف  Outlook Expressوارتباطـه بربنـامج الربيـد إصداراته األخرية وأيضاً جلودة مظهره  ا

  .وغريها من املمزيات خصائص املراسالت الربيدية
   :MSN Messenger كيفية احلصول بل برنامج -

، وقـد  WIN XPخديم نظام التشغيل إذا كنت من مست   فإن اجظام يوفر لك الربنامج بإصدار قديم 
وبـاإلماكن احلصـول بل ح تاريخ كتابـة هـذه األحبـاث،  ٦.١صدر من هذا الربنامج ح اآلن اإلصدار 

  :من خالل الرابط احكايل WIN XPخاصة بنظام وبممزيات جديدة  من الربنامج أحدث إصدار
http://g.msn.com/7MEAR_SA/AR/SETUPDL.EXE  
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ي تتعامل معه من خالل زيارة الـرابط     وباإلماكن احلصول بل نسخة موافقة جظام التشغيل ا
  :وحتديد اجظام اخلاص بك احكايل

http://messenger.arabic.arabia.msn.com/Download/  

رابـط و MsgPlus-254 :واسمه )حتسيين(بعد احلصول بل الربنامج فإننا حباجة إىل برنامج مساعد    
  :احلصول عليه

http://pages.infinit.net/patchou8/MsgPlus-254.exe ٣٢  

ينا بريد بعد تنصيب الربناجمني ً ينبيغ أن يكون  فيد مـن ليك نسـتطيع أن نسـت hotmailمن موقع  ا
  . يف تشغيل هذا احكطبيق hotmail، وإال فيمكن استخدام بريدك الشخ من غري برنامج املحادثة الفورية

 :hotmailطريقة احلصول بل بريد  -

خول بل الرابط احكـايل تعبئة اكيانات نقوم أوًال ب )١ ثـم اجقـر يف األبل بل  www.hotmail.comبعد ا
New Account Sign Up  ة   :كما يف الصورة احكا

  
ة بشلك طبييع، وعند رؤية صـور تعبئتهاستفيد، فيتم بئة بيانات صاحب الربيد املثم تُفتح صفحة تع )٢

 :مشابهة هلذه الصورة

  
يف اخلانـة  h36lctcrالصـورة، و مثاجـا فيـتم كتابـة  تشـاهد يففيتم تعبئة اخلانة أسفل الصورة كما 

ويتطلـب حينهـا  ،hotmailثم اجقر بل املوافقة بل تسجيل الربيد، وباحكايل حنصـل بل بريـد يف  املخصصة
  .حفظ عنوان الربيد ولكمة املرور اخلاصة به

                                                 

القيام بعملية حبث للربنامج وترتيله من مواقع خمتلفة، جرب  قد يتغري الرابط تبعاً للتحديثات املتطورة للربنامج، وباإلمكان ٣٢
 .عن الربنامج googleالبحث يف 
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ألول مرة يف رشيط املهام أسفل الشاشة          MSN Messengerد اجقر بل شعار برنامج املحادثة عن
  :قيد التشغيل فإنه تظهر هذه اجافذة اإلنرتنتواالتصال ب

  
ة   :فننقر بل احكايل فتظهر اجافذة احكا
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ة    :فننقر بل احكايل فتظهر اجافذة احكا

  
ى  أرغب يف تسجيل. نعم: خنتار خول باستخدام احلساب اخلاص     .ثم ننقر احكايل Passportا
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ي قمنا بتسجيله يف  باإلضـافة إىل لكمـة املـرور  hotmailأما هنا فنكتب عنوان الربيد اإللكرتوىي ا
  .اخلاصة بالربيد ثم ننقر احكايل

  
  :ذا الرمز املتحركيقوم الربنامج بالعمل وستشاهد ه) إنهاء(اإلعداد واجقر بل  إتمامبعد 

  
  .بشلك دائم اإلنرتنتوبعدها ستدخل بل الربنامج بشلك فعيل واملرتبط عمله بدوام االتصال ب

إن من خصائص هذا الربنامج إظهار دخيات بشلك دائم ملستخديم الربنامج من قبل الرشكة املنتجة،   
 إعالناتهـا بـاإلطالع بلزم املسـتخدم وهذا مما يمزي كثري من الربامج اليت تكون خدة جمانية ولكنهـا تلـ

ً ألغراض جتارية   .للمستخدم ، مما يسبب ذلك إزخجاً متكررا

  :MSN Messengerمن برنامج تفادي إزخج اإلعالنات طريقة  -  

ة من برنامج املحادثة  )١ خيـارات  ثـمالقائمة العلوية أدوات  من MSN Messengerنعطل اخلواص احكا
  :احكايلفيظهر جا الشلك  ثم خم
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عـرض (كمـا نعطـل  ،)اإلطار الرئي للربنـامج عنـد بـدء تشـغيل الربنـامجفتح (فنقوم بتعطيل 

  .)MSNإعالنات رشكة 

يف الرشـيط  MSN Messengerفإنـه سـيظهر يف برنـامج  MsgPlus-254بعد أن قمنا بتنصيب برنـامج  )٢
 :كما يف الشلك احكايل !Plusالعلوي أداة 

 

  :فيظهر الشلك احكايل )اإلعدادات(خنتار من القائمة املنسدلة خيار ثم  فنقوم باجقر عليها )٣
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إخفـاء جـزء : ثـم نقـوم بتفعيـل خيـار) قائمة جهات االتصال(فنقوم باالختيار من العامود األيرس 

وبذلك منعنا طرق وصول اإلعالنات املزعجة إىل الربنامج يف لك مرة نقـوم فيهـا بفـتح برنـامج . اإلعالنات
  .املحادثة

  :طريقة احكحاور بني الطرفني -

إذا اتفق الطرفان يف أن يتعامال يف احكحادث عن بعد بواسطة هذا الربنامج فإنه ال يـنقص الطـرفني 
يه   .إال أن يضيف عنوان الطرف اآلخر يف قائمة جهات االتصال 

  :وطريقة إضافة طرف آخر ملحادثته من هذا الربنامج اكحكايل
ة كما يف الشلك احكايل عند تشغيل الربنامج سرنى) ١   :يف األسفل اخليارات احكا

  
  :، فيظهر جا الشلك احكايل)إضافة جهة اتصال(ننقر بل 
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  :ننقر هنا احكايل

  

ي قد سـجل مسـبقاً يف هـذا الربنـا مج نقوم هنا بإدخال عنوان الربيد اإللكرتوىي للطرف اآلخر وا
  .كما سبق ذكره، ثم ننقر احكايل
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يك وباحكايل  يف هذا الشلك خيربنا الربنامج بأنه تمت إضافة الطرف اآلخر يف قائمة جهات االتصال 
  :يمكنك حمادثته إذا تم استخدام الربنامج يف وقت واحد كما يظهر ذلك يف الشلك احكايل
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أن من لونه أخرض متصل يف الوقت احلايل وأما من لونه أمحر فغـري أعاله سنجد كما يف الصورة  
كما يف الشـلك مرتني فتظهر نافذة جديدة قر عليه بعد اجا بإماكننا حمادثة املتصل واحكحاور معه متصل، وهن

  :احكايل

  
ومن خالل هذه اجافذة نستطيع أن نتبادل احلوارات املبارشة إما نصية أو صوتية باستخدام خاصـية 

ن نوعها بشلك مبارش، كما يمكن أو إرسال امللفات أياً اك Webcamالصوت كما يف الصورة أو اللقاء بواسطة 
كما يف الصورة إىل شخص آخـر متصـل  )دعوة(املحادثات اجلماعية بني ثالثة أطراف مثًال أو أربعة بإرسال 

  .يف الوقت احلايل وضمه إىل املحادثة اجلماعية بكل يرس وسهولة

ب املحادثات اخلاصة واجلماعيةهذا ما يتعلق بأسلوب من أس أخـرى وبـرامج  قاً ، إال أن هناك طرا
، ولكـن مشهورة هلا نفس املمزيات كما يف هذا الربنامج ولو تتبعنا هذه الـربامج ورشوحاتهـا لطـال املقـام

ً يكفينا هذا الربنامج نظراً ألنه أسلم من بقية الربامج املزعجة  خـول بل اكفـة  كثـريا والـيت يف بعضـها ا
وباإلماكن أي شخص أن يتطفل ويزعجك، أما  السلبية فيه،واإلطالع بل بعض األمور مستخديم الربنامج 

   .واهللا أعلم فقط دون غريهحمادثته  توديف هذا الربنامج فإنه حمصور بمن 
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 اخلامس التطبيق
 ٣٣) حديث األصدقاء( Pal Talk توك برنامج املحادثة الشهري البال

  

  

املحـارضات  ألهل واألصدقاء إىل نقـل، فمن احكحادث املجا مع افوائد الربنامج كثرية ومتنوعة إن
نيا يف نفس حلظة انعقادها، إىل املناقشة بني ينية والعلمية ألحناء ا رواد هذه اخلدمة يف خمتلـف جوانـب  ا

مسـتجدات احكقنيـة ، إىل مناقشـة واملـذاهب املختلفـة ، فغرف للنقاش بـني أتبـاع األديـانونوا احلياة
  .حبسب تنوع أذواق اجاس ومشاربهم ، وغري ذلك كثريومشالكت احلاسوب

، فـإن احلقيقـة هذه اخلدمةاملمارسات اليت تتم من خالل  اآلراء حول صحة أو خطأ اختلفتومهما 
 ، وبنقاوة ممتازةيف نقل الصوت بشلك مجايع) بل األقل ح هذه الساعة(جتارى  ال اخكابتة أنها قدمت تقنية

حيدث يف لك جمتمع بل وجه  ما ، فشأنه شأنالربنامجحيدث يف غرف  أما ما، وسهولة يف احكعامل مع الربنامج
اخلـريِّ والرشـير والطيـب  ، هنـاكومـن عليهـا البسيطة منذ خلق اهللا آدم عليه السالم وح يـرث األرض

ولكن تذكر أنك ستحاسب بل لك أقوالك وأفعالك من ، ، فضع نفسك حيث شئت ومع من شئتواخلبيث
  . خافية يف األرض وال يف السماء ختىف عليه قِبل من ال

وبما أن شهرة الربنامج قد استخدمه الكثري مـن العلمـاء وطلبـة العلـم خبـالف الـربامج املشـابهة 
روس واملحارضات عنوان نقل املحـارضة  األخرى للربنامج وأيضاً فقد رصنا نشاهد برفقة إعالنات بعض ا

وكيفيـة  (Pal Talk) برنـامج اكـال تـوك كيفيـة تركيـب إىل يف هذا الربنامج، سنتطرق اإلنرتنتبل شبكة 
  .االستفادة منه

 :متطلبات استخدام الربنامج -

 . أو أحدثميجابايت،  16 ميجاهرتز بذاكرة ١٢٠بنتيوم ، XP/ ٤/٢٠٠٠إن /٩٥/٩٨ويندوز  .١

 ).بل األقل  ٢٨.٨kbps(  اإلنرتنتاتصال ب .٢

                                                 

  :ملزيد من املعلومات حول الربنامج تفضل بزيارة موقع بال تالك العرب ٣٣
 http://www.palarab.com 
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 . أو أحدث ٤ إنرتنت إكسبلورر .٣ 

   (Full-duplex)  الجتاهبطاقة صوت ثنائية ا .٤

 . بميكروفون أو سماخت أذن مزودة، جهاز ميكروفون ومكرب صوت .٥

لك يف بطاقة الصوت تأكد من توصيل :ملحوظة ، املكربات أو سماخت األذن يف الفتحة املخصصة 
لك يف بطاقة الصوت وكذلك تأكد من  .إيصال امليكروفون يف فتحته املخصصة 

  :بط احكايلمن الرا الربنامج محل
http://www.paltalk.com/download/0.x/pal_install.exe   

   :الربنامج تركيبطريقة  -

  ،عند االنتهاء من عملية احكحميل وحفظه مثًال يف سطح املكتب ستشاهد أيقونته بهذه الصورة

اجقر عليه ومواصلة اجقر بل احكايل ح تـتم عمليـة تنصـيب الربنـامج بنجـاح يف  فلك ما عليك
  .جهازك

  : اكلشلك احكايلونة رمز الربنامج بل سطح املكتب ستظهر أيق 

  :كما يف الشلك احكايل Acceptننقر بل شعار الربنامج مرتني فتظهر اتفاقية الربنامج فنقوم باختيار 
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  .مرة أخرى بعد إتمامك هلا د فيلزمك بعض اخلطوات اليت لن تتكرربما أنك مستخدم جدي

  .كما يف الصورة السابقة نقوم هنا باختيار اخليار األول فتفتح صفحة للتسجيل يف موقع الربنامج
خول بل صفحة التسـجيل يف موقـع الربنـامج اإلنرتنتستقوم بعملية اتصال ب وعليـك القيـام  وا

  :بتعبئة اجموذج احكايل
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!خطأ 

  
ي اخرتته قد تم التسجيل به من قبل سوف خيريك املوقع بأسماء أخرى يمإذا اكن اسم املستخدم  كنك ا

  :كما يف الشلك احكايل أخرىمبارشة دون املحاولة مرة  اختيارها

  
 : اليت داخل الصورة اكتب نفس احلروف اليت يف الصورة سوف تتغري العبارة
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ة اخرت اخليار املجا إىلالتسجيل سوف تتنقل  بعد إتمام عملية  :الصفحة احكا

  
تريد أن تظهر يف الربنـامج يف حـال أيضاً سوف تنتقل إىل هذه الصفحة ويه صفحة اإلعالنات اليت 

 :فيها اخرت احكايل دون اختيار أي منها عدم رغبتك
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ادخـل اسـم  ثـم اإلنرتنـتب تكون متصـالً  أن بدوال          مرتنيالربنامج  أيقونةاضغط بل  
  :كما يف الشلك احكايل م ولكمة املروراملستخد

  
ي سـجلت بـه رسـالة  سوف تظهر لك هذه الرسالة ومفادها أن موقع الربنامج أرسـل بل بريـدك ا

 :اخلاص حكفعيل االشرتاك متضمة الكود

  
 

 اجافـذة سوف جتد الرسالة املرسلة من موقع الربنامج، انسخ الكود وضعة يف افتح الربيد اخلاص بك

 :السابقة كما ستشاهد يف بريدك الشلك احكايل
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  .تثبيت الربنامج بنجاح وبذلك تكون قد أكملت

خول بل غرف الربنامج -  :كيفية ا

  :األساسية كما يف الشلك احكايل سوف تظهر لك نافذة الربنامج

 

  :شاكل املرقمةتوضيح األ -
ى الربنامج) ١   .حكغيري معلوماتك املسجلة 
  .توكل إرسال دعوة ألصدقائك الستخدام برنامج اكا) ٢
  .للبحث عن أصدقاء وإضافتهم) ٣
  .لرؤية قائمة بأسماء القروبات أو الغرف) ٤

   :خترج نافذة املجموخت ٤الزر رقم بل بعد الضغط 
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منها بل الغرف، ما عليك سـوى اختيـار  واليت حتوي لك جمموعة، تظهر قائمة املجموخت الرئيسية 
باحكأشري عليها بالفأرة مرة واحـدة  وذلك  (By Language: Arabic & Middle East)املجموعة العربية واسمها

ه بالسهم املشار (JOIN) الزرثم انقر بل ، حكظليلها أو يمكنك دخوهلـا بـاجقر مـرتني بالفـأرة بل اسـم . إ
ها بالسهم املجموعة   .العربية املشار إ

  :توضيح األشاكل املرقمة -

 .للعودة مرحلة للوراء .١

 .هنا جمموع املتواجدين يف املجموعة الرئيسية .٢

 .القائمةحكحديث  .٣

 .إلغالق اجافذة .٤



عوية                                                              برنامج املحادثة الشهري  اكال توك                                اإلنرتنت وتطبيقاتها ا
 

104

 

مىن بها أسماء احلارضين واملستمعني فة تفتح نافذة وستالحظ أن اخلانةبعد اجقر بل الغر ة واخلان، ا
  . قبل منشئ الغرفة أو املرشف عليها اليرسى جمرد نص ترحييب مكتوب من

  

  :توضيح األشاكل املرقمة -

ي جتده أمـام االسـم يعين أنه مرشف بل الغرفة @االسم املبدوء بالرمز  .١  ورمز امليكروفون ا
بل  (Ctrl) كنـرتول وللتحدث قم بالضغط بل مفتاح. أن ذلك الشخص يتحدث بامليكروفون يعين

  .لوحة املفاتيح وعدم رفع أصبعك عنه إال بعد االنتهاء من حديثك

د .٢ بدأ يف الالكم  رمز ا د ، أمام اسم الشخص يدل بل أنه يستأذن من األخ املرشف  ولرفع ا
 .يف الصورة باألبل١٣ بالالكم ال بد من الضغط بل الزر املرقم بالرقم إيذاناً 

الشـخص مـن  لـك بوضـعها منعـاً  مام اسم الشخص تدل بل أن املرشف قاماجقطة احلمراء أ .٣
  .احلديث عرب امليكروفون

  .امليكروفون أمام اسم الشخص تدل بل أنه يمكنه الالكم عرب اجقطة الزرقاء .٤
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لوحـة بل  ( Enter ) اإلدخال وإلرسال اجص قم بالضغط بل مفتاح ،اجصوصمربع كتابة  .٥ 
 .٨الضغط بل الزر املرقم برقم  قأو يمكنك إرسال اجص لرياه من بالغرفة عن طري، املفاتيح

امليكروفون وذلك بسحب القضيب ن من هنا يمكنك احكحكم بعلو واخنفاض الصوت الصادر م .٦
 .أليمن أو أليرس

وذلـك  املكـربات أو سـماخت األذن من هنا يمكنك احكحكم بعلو واخنفاض الصوت الوارد من .٧
 .بسحب القضيب أليمن أو أليرس

 . ٥تم تبيانه يف نقطة رقم  .٨

مـىن إلرسال رسالة خاصة لشخص موجـود يف الغرفـة يف القائمـة .٩ وذلـك باحكأشـري بل اسـم ، ا
 .رسالة خاصة ال يراها أحد من احلارضين غريه الشخص فيتظلل باألزرق ثم الضغط بل الزر إلرسال

خروجـك مـن  إىللكن هـذا يـؤدي  حكقوم بماكملة أحد األشخاص املتواجدين يف الغرفة صوتياً  .١٠
 فإذا أجاب اتصالك فإنك تكلمـه صـوتياً  وذلك باحكأشري بل اسمه ومن ثم ضغط هذا الزر،  الغرفة

 .يف الغرفة ماكملة خاصة ال يطلع عليها أحد من املوجودين

ك يف قائمـة األصـدقاء .١١ ء إىل هـذه الغرفـة الـيت أنـت  عوة صديق ممن هم مضافون إ للمـ
اً    .ال توكإن اكن صديقك متواجد يف اك، بداخلها حا

 .الضغط عليها تظهر نافذة املجموختعند  .١٢

  .٢تم تبيانه يف اجقطة رقم  .١٣

   .إلغالق اجافذة .١٤
 الربنامج أو خروجه منه ؟ كيف تضيف صديقا إىل القائمة حبيث تعلم حال دخو -

اً  ، قر بل اسمه بالزر األيمـن للفـأرةقم باج إلضافة صديق موجود يف نفس الغرفة اليت أنت فيها حا
ستالحظ أن اسمه ظهـر يف جمموعـة املتصـلني يف نافـذة الربنـامج   (Add Pal)ثم اخرت من القائمة املنسدلة

ني كما هو موضح، الرئيسية   :يف الشلكني احكا
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املقابلة ر االسم يف الصورةوسيظه

    
  

  

  

  

  

  

  

لربنـامج ويمكنـك واجـد يف ابل أنـه مت اجقطة الزرقاء أمام اسم الشخص يف القائمة الرئيسية يدل
  .متواجد أما اجقطة احلمراء فيدل بل أنه غري، حمادثته

 :وحلوهلا مشالك الصوت -

ى ه قبل فتح برنامج اكال تـوك هـو أن أول ما جيب احكأكد من بطاقـة الصـوت يف جهـازك معرفـة 
أنك  فما دمت، وأنه ليست هناك أي تعارضات مع أجهزة أخرى مما يعيق خروج صوت بشلك سليم، نظامك

، ىن هذا أن اكطاقة تعمـل بشـلك سـليمفمع، تسمع أصواتاً عند فتح أو إغالق اجظام أو غريها من األصوات
  . فتحتيهما الصحيحة ببطاقة الصوت أكد من أن مكربات الصوت وامليكروفون موصالن يفكما ينبيغ احك

  : كما يف الصورةعند تشغيل الربنامج ستظهر هذه اجافذة مبارشة اخرت منها اخليار اخكا
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احكأكد من أن األمور املتعلقـة بالصـوتيات  ويه رسالة ترحيب وإعالم بأنه سيتم ،اجافذةتظهر هذه 
ه بالسهم لالستمرار انقر بل .يراميك بل ما    .الزر املشار إ
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يك بل ما ـه  ،يرام عند ظهور هذه اجافذة يتبني أن الصوتيات  للمتابعـة انقـر بل الـزر املشـار إ

  .بالسهم

 

  :ومنها يمكنك، هذه اجافذة  تظهر

إىل الصـوت واحكأكـد مـن أن اإلعـدادات  لتسـتمع، ١بالضغط بل الزر املرقم بـرقم  اختبار الصوت .١
 . سليمة

ضـبط الصـوت باسـتخدام  رفع وخفض درجة علو واخنفاض الصوت وذلك برفع أو خفـض مـؤرش .٢
 . الفأرة

ه بالسهمللمتابعة قم با   .جقر بل الزر املشار إ
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  (play)وهـو ٢ االختبـار اضـغط بل الـزر وكدء. ويه الختبار امليكروفون، جافذة ر اآلن هذه اتظه

 ٣ وال خيـىف أن الـرقم. لإليقـاف ١ بل الزر رقم ثم اضغط، عدها احكحدث بما شئت بامليكروفونيمكنك ب
  . لرفع أو خفض الصوت حال التسجيل

ه بالسهم   . للمتابعة اضغط بل الزر املشار إ

 

سليم فقم بالضغط بل زر إنهـاء  إذا اكنت إعدادات الصوت من مكربات أو ميكروفون تعمل بشلك
ه بالسهم    .املشار إ

ه بالسهم األمحر يف وإن لم تكن تعمل بشلك سليم فقم بالضغط بل الزر املشار ة الصورة إ  احكا
  .الصوتوذلك إلصالح وتعديل 
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م ما نريده هنا هو اخلانة املوضـوعة وأه، ستخرج لك هذه اجافذة واليت يمكنك منها ضبط األصوات
تأكـد عة األذن، واليت ختص صدور األصوات من املكربات أو سـما (Wave) ويه خانة الـ، داخل املستطيل

أكد من أن مؤرش علـو واخنفـاض وكذلك ت، املربع األبيض الصغري اخلاص بها صح يف من عدم وجود عالمة
سـماعة  بل لكما ارتفع الصـوت اآل مـن املكـربات أوفلكما رفعته أل، مضبوط حسب إعداداتك  الصوت

  . األذن
ها بالسهم كما يف الصورة ) اراتخي( لضبط إعدادات امليكروفون قم بالضغط بل لكمةو املشار إ

ة   :احكا
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ها بالسهم) خصائص(لكمة  ما عليك سوى الضغط بل، ريةمة صغتالحظ أنه انسدلت قائ   .املشار إ

 
  :اخلانات املرقمة وهذه تفاصيل، تظهر هذه اجافذة

ن يملـك بطـاقيت طاقة الصوت خاصـة ملـح كنا ال بد من اختيارك للنوع الصحيمن ه :جهاز اخللط .١
تكون مزودة  فإن الاكمريا، بالكمبيوتر وموصلة به أو من يملك اكمريا خاصة، صوت يف جهاز واحد

  .حتديد من أي اجوعني تريد أن يصدر صوت امليكروفون فال بد من، يف الغالب بميكروفون

ائرة اكيضاء) تسجيل(قم باختيار  .٢   . الصغرية وذلك باجقر بل ا
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مـا ، بـأسوإن أردت إضافة املزيـد فـال Microphone  عالمة صح يف املربع اخلاص بـتأكد من وضع  .٣
 .عالمة صح فيها عليك سوى الضغط بل املربعات الفارغة لوضع

ةللمتابعة  ه بالسهم فتظهر اجافذة احكا   :اضغط بل الزر املشار إ

 
أننا لم نقـم بوضـع  والسبب هو Microphoneواألخرى  Recording يظهر يف الشلك خانتني فقط وهما

 .عالمة صح يف الشلك السابق إال بل هذين اخليارين

وتأكد من رفـع مـؤرش ضـبط ١ الصغري اخلاص برقم تأكد أنه ال توجد عالمة صح يف املربع األبيض
  .واخنفاضالصوت من علو 

املربع األبيض الصغري اخلاص  تأكد من وضع عالمة صح يف) امليكروفون(ويه خانة  ٢ يف اخلانة رقم
 .حاجتك كما عليك ضبط مؤرش العلو واالخنفاض اخلاص به حسب، بها

 :احكايل جتد أنه ال زالت هناك نافذة مفتوحة ويه املبينة بالشلك
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ه بالسهم األمحر    .ما عليك سوى الضغط بل الزر املشار إ

وخالصة القول يف هذه اخلدمة أنه ينبيغ استغالهلا فيما ير اهللا عز وجـل ال فيمـا يسـخطه إذ أن   
م، وفيـه مـن الربنامج يتعامل معه مئات اآلالف من اجاس حول العـالم بل خمتلـف مشـاربهم واجتاهـاته

عـوة و اخلـري أن ء الكثري، وبل من جيـد يف نفسـه الكفـاءة يف اسـتغال يف ا يـربز فيـه  السلبيات ال
، وألن هذا الربنامج يمزيه احكحـدث و نفـس الوقـت يسـتمع  العرشـات أو يستخدمه استخداماً حسناً و

اجفوس جلأ بعض األفاضل من العلماء وطلبة  املئات وملا للمحادثة واحكحاور من أثر إجيا أو سليب رسيع يف
خة إىل استخدام هذه الوسيلة يف نرش اإلسالم والرد بل الشبهات ودحضها، وقد حصل خـري كبـري  العلم وا
من خالل هذا احكطبيق يف اإلنرتنت، ومن أبرز ما نرش عن هذه الوسيلة مـا ذكرتـه جملـة األرسة يف عـددها 

ي أسلم بل يديه أكرث من ِمْسِب١٤٢٤لشهر ذي القعدة لعام  اعية املرصي وسام ا شخص من خمتلف  ٥٠٠عن ا
اخلني بل يديه يف تزايد مسـتمر بفضـل  ٦٠٠وبعده بعدة أشهر وصل العدد إىل  أحناء العالم، وما زال عدد ا

 بـه إذ ختصص يف مناظرة اجصارى يف غرفـة احلـوار اإلسـاليم املسـي ونفـع اهللا من اهللا سبحانه وتعاىل،
الكثري، وأيضاً هناك غرف ألهل السنة مثل غرفة الرسداب وحامل املسك ورياض املسك اليت يه مـن أبـرز 

عوية يف غرف اكال توك   .الغرف ا

روس ينبيغ أن خيصص هلا برناجماً مستقًال عـن  ناوجهة نظر ومن   فإن اكث املبارش للمحارضات وا
طيب، ولعلنا جند بغيتنا من خالل أحد املواقع اليت تصـدت هلـذا هذا الربنامج من باب تميزي اخلبيث من ال

عوة مـن خـالل موقـع اكـث املبـارش اإلسـاليم  املطلب وحقق جناحاً أيما جناح يف هذا املضمار اهلام يف ا
www.liveislam.com  ي عد نفسه من راكئز العمل اإلعاليم واحكع ي يتيح للمحـارض الوصـول إىل ا لييم ا

  .مستمعيه حيث اكنوا، واإلجابة بل أسئلتهم يف حينه لضمان وصول الفكرة وحتقيق اهلدف

  :liveislam موقعأهداف  -   

يسىع املوقع أن يكون إذاعة حية وجامعة علمية رشعية تقدم موادها ودروسها بل مـدار السـاعة، 
  : هلا بعناية ويه وحيقق األهداف املدروسة واملخطط

  . اكاطلتوفري بث مبارش خايل من املحاذير الرشعية وفنت أهل  .١

لك  .٢   .إيصال العلوم الرشعية إىل العالم امجع املتعطش 

  .توفري اجلهد والوقت واملال بل العلماء وطلبة العلم  .٣
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ورات واجدوات واملؤتمرات  .٤  .العلميةبث ا

  من املستفيد من هذا املوقع ؟ -

رص اجلهات املستفيدة بل رشحية معينة، بل يسـع املوقـع ألن يسـتفيد مـن املوقـع لك فئـات ال تنح
  : املجتمع، وفيما ييل بعض األمثلة

ورات العلمية املقامة به : املساجد )١ روس وا ليستفيد منها املسلمون يف أحناء العـالم،  حيث تبث ا
   .كما يمكنهم استقبال املحارضات املقامة يف أماكن أخرى

فــيمكن تــوفري خدمــة احكعلــيم عــن بعــد للــراغبني مــن الطلبــة : املعاهــد العلميــة واجلامعــات )٢
        . وهو اجتاه جديد يف تدريس املواد والعلوم واملحارضين

  .للعالم من ماكنه أن يوصل علمه للك راغب يف االستفادة منه حيث اكن يتيح : العلماء )٣

راسة بل : طلبة العلم )٤ ين يستطيعون ا أيدي من يرغبون من العلماء دون احلـاج حككبـد أعبـاء ا
  . السفر، أو احلضور يف أوقات ال تناسب الزتاماتهم املختلفة

ات اإلسالمية )٥ ورات املقامة والربامج املتاحة: اجلا   .حيث يستفيدون من ا

  .حيث يمكن نقل الربامج اخكقافية املقامة ليستفيد أكرب قدر ممكن :الصيفيةاملراكز  )٦

رس واملحارضة ويه يف بيتها :ت اكيوتربا )٧  .حيث يمكن لألخت االستماع إىل ا

   :اخلدمات املتمزية -

  :عن غريها )اكث اإلساليم(تمتاز خدمة موقع 

بأنها تقدم بأيدي خربات وطنية متخصصة، تضع خدمة هذه األمة دافعها للعمـل، فيضـعون اجلـودة  .١
رجـة واإلتقان هدفهم األول، ويتيح هلم ختصصهم وإ خالصهم تقديم احللول اليت ختدم املسـتفيد با

   . األو

ين .٢ فيف حني تسىع الرشاكت الغري إسـالمية للحصـول بل أكـرب عـدد مـن : اخللو من فنت اخللق وا
 املحظـوراتاملشرتكني، وذلك بتقديم خدمة جمانيـة مقابـل عـرض إعالنـات جتاريـة ال ختلـو مـن 

  . بث خايل من اإلعالنات موقع اكث اإلساليميقدم فالرشعية، 
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عليك اكث مـن  يفرضإماكنية اكث من موقعك اخلاص، و ال  املوقعيوفر : اخلصوصية يف اكث .٣ 
  .اإلساليمموقع اكث خالل 

   .املوجود تقريبا يف لك جهاز ) الريل بلري(ال حيتاج املستمع سوى برنامج : سهولة استقبال اكث .٤

   :كيفية اكث -

واليت تعترب األكرث انتشاراً واألسهل استخداماً وذلـك لضـمان ) الريال ميديا( نية يتم اكث باستخدام تق
سهولة اكث وجودته، باإلضافة إىل سهولة االستقبال حبيث ال يتطلب من املستمع خربة يف بـرامج معينـة أو 

   .قدرة فوق العادية يف جمال استخدام احلاسوب
ف -    :احكاك

ف اكث عن طريق موق ً ) اكث اإلساليم(ع تعترب تكا ، ألن اهلدف األول منهـا دعـوى قليلة جدا
ف التشغيل واحكطوير   . ٣٤ وعليم وليس جتاري، ويسىع من خالل الرسوم املتواضعة إىل تغطية تكا

روس واملحارضات اليت تلىق يف كثري مـن املـدن يف اململكـة    وبإماكن زائر املوقع أن يتابع جداول ا
  .الل هذا املوقع وباحكايل يتحقق مفهوم توفري الوقت واجلهد واملال واالستفادة الاكملةالعربية السعودية من خ

  

                                                 

  :نبذة عن املوقع –موقع البث اإلسالمي املباشر ٣٤
 http://liveislam.com/series/liveislam.html  
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 السادس التطبيق
 املنتديات احلوارية

، واليت تتشابه إىل حد كبري املحادثات الفورية إال اإلنرتنتاملنتديات احلوارية تعد من أبرز تطبيقات   
  .أنها ليست آنية يف احلوار املبارش

وباإلماكن يف أكرث هذه املنتديات االشـرتاك  ،اإلنرتنتالكثري والكثري من املنتديات يف خلم وهناك   
خة واشـرتك فيـه بكـل يرسـ وسـهولة املتاحـةفيها واملساهمة يف احكخصصـات  ، جـرب زيـارة منتـدى ا

www.ado3at.com .  

 :املواضيع يف املنتدياتثالثون نصيحة يف طرق كتابة  -

وكسب األجر  كتابة املواضيع اجافعةهذه ثالثون نصيحة يف طرق أما عن أنواع املواضيع املو بها ف
 ٣٥:خالل املنتديات ها منمن

  .وما حيتويه من مواد رشعية وأهم مزياته ،نرش عنوان موقع إساليم جديد )١

 .سبنرش بعض حمتويات موقع إساليم متمزي مناسب يف وقت منا )٢

 .نرش جديد موقع إساليم مع روابط متاكملة للمواضيع اجلديدة  )٣

 .املشاركة الفعالة واجليدة واملتمزية يف مقال ما )٤

 .٣٦رفع مقال متمزي )٥

 .تشجيع اكتب متمزي مقل )٦

 .تشجيع اكتب عليه مالحظات لكسب وده وقلبه ملناصحته الحقاً  )٧

 .متاكملمجع مقاالت متفرقة يف موضوع معني وسبكها يف موضوع واحد  )٨

ه )٩  .مجع روابط موضوع معني تمس احلاجة إ
                                                 

  :منقول من موقع صيد الفوائد ٣٥
 http://www.saaid.net/afkar/21.htm  

ملن يقوم يف أي عملية رد على موضوع معني خاصية رفع املواضيع إىل األعلى أسلوب برجمي يف تصميم املنتديات يتيح  ٣٦
 .بأن يكون املوضوع ضمن أوائل املواضيع البارزة يف رأس املنتدى وبالتايل تكثر قراءته والردود عليه
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 .الربط بني موضوعني متشابهني يكمل بعضهما اكعض )١٠ 

 .الربط بني أفضل مقاالت اكتب متمزي وسبكها يف موضوع واحد )١١

 .كصيام خشوراء واأليام اكيض  تذكري اجاس بعبادة حيني وقتها قريباً  )١٢

 .وصيام رمضان تذكري اجاس بأحاكم فقهية حيني وقتها اكحلج  )١٣

 .تنبيه اجاس بل بدعة أو منكر أو خطأ يقع فيه بعض اجاس )١٤

 .تنبيه اجاس بل منكر معني واملساهمة الفعلية يف حماولة إزاحكه )١٥

تنبيه اجاس بل خطأ وقع فيه صاحب مقال يف حدود آداب اإلسالم يف احلوار واجصيحة بـاليت يه  )١٦
 .أحسن

 .وجل وعظ اجاس وتذكريهم باهللا عز )١٧

 .مثالً داللة اجاس بل حمتاج إىل خدمة خجلة كمحتاج إىل فصيلة دم نادرة  )١٨

 .خرييةداللة اجاس بل باب من اخلري كمرشوع خريي من مجعية أو مؤسسة  )١٩

 .إفادة اجاس خبرب جديد وبرشى للمسلمني  )٢٠

 .جتميع أخبار وبشائر للمسلمني والربط بينها وحتليلها )٢١

 .بسهولةا إن أمكن ذلك احكأكد من صحة خرب أورده شخص م )٢٢

ل  )٢٣  .والربهانتفنيد خرب اكذب وإشاعة باطلة با

 .بل خرب شخص وإثبات صحته  احكأكيد )٢٤

 .توثيق خرب أو مقال أورده شخص ون ذكر املصدر )٢٥

 .منهأو اكن هناك رابط أفضل  رابط وضعه شخص يف مقال ولم يكن صحيحاً  إصالح )٢٦

عوة ونقاش أفضل الطرق )٢٧  .والوسائل يف باب معني  احكعاون يف جمال ا

اللة بل موقع أو مقال أو أي مساعدة )٢٨  .جندة الزوار من حمتا املساعدة با

  .امللزتمنينسخ مقال متمزي يف منتدى نشط إىل منتدى يكرث فيه غري  )٢٩
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 .حادةإصالح ذات اكني باحلسىن بني من حتصل بينهم مشاحنات أو مناقشات  )٣٠

عوية يف   عـوة  ،نوعية كتابات املواضيع يف املنتديات وغريها كثـري تلك يه أبرز اجصائح ا وبـاب ا
  .وجماالته ال حرص هلا حبمد هللا
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  السابع التطبيق 

 )FTP( خدمة بروتوكول نقل امللفات
لـك فقـد ) FTP(ظهرت خدمة بروتوكول نقل امللفات  يف املراحل املبكرة من مسـرية اإلنرتنـت، و

رتقاء بأدائها، ويعتقد اخلـرباء أن تطورهـا سـيواكب تطـور اإلنرتنـت مرت بمراحل عديدة من احكطوير لال
  .عزز دورها يف مستقبل احككنولوجياإىل جنب، مما سي ويسري معها جنباً 

  ؟ما يه خدمة بروتوكول نقل امللفات -

عـة ، وهو طريقـة رسي)File Transfer Protocol(اختصاراً لربوتوكول نقل امللفات  FTP يُعد املصطلح 
بني أجهزة الكمبيوتر اكعيدة عن بعضها واملوجودة يف شبكة تستخدم بروتوكول  )الكبرية خدةً (امللفات  جقل

)TCP/IP (مثل شبكة اإلنرتنت.  

يف كـون الك ) HTTP(مـع بروتوكـول نقـل اجـص املـرتابط ) FTP(ويتشابه بروتوكول نقل امللفات  
، ولكنهما خيتلفان يف أن بروتوكول )remote servers(عيدة الربوتوكولني ينقل امللفات من األجهزة اخلادمة اك

لعـرض امللفـات املنقولـة بل شاشـة ) Web browser( ٣٧يسـتخدم املسـتعرض) HTTP(نقل اجص املرتابط 
ي يُمـزي -)Multimedia( ٣٨املستخدم، وتكون تلك امللفات ذات حمتوى متعدد الوسـائط هـذا املحتـوى ا

امللفـات املنقولـة بل القـرص الصـلب جلهـاز ) FTP(بروتوكول نقل امللفات  بينما خُيِزن ،-صفحات الويب
  .املستخدم

إذ . وتربز أهمية هذه اخلدمة عند نقل امللفات الكبرية الـيت يعجـز الربيـد اإللكـرتوىي عـن نقلهـا 
جـص يمكن لربوتوكول نقل امللفات أن يتعامل مع أي نوع من امللفات سواء أكان معقداً مثل ملفات لغة ا

، أم بسيطاً مثل امللفات اجصـية )graphic files(وملفات الرسوم ) compressed(املضغوطة ) HTML(املرتابط 
)text files .( ن بل القـرص الصـلب جلهـاز  ويمكن أن تُنَقل هذه امللفات من أجهزة خادمـة بعيـدة وخُتـزَّ

ة اسـتخدام خدمـة بروتوكـول نقـل ، كمـا تظهـر فائـد)downloading(املستخدم عن طريق عملية احكزنيل 

                                                 

 ).Internet Explorer(مثل مستعرض انترنت إكسبلورر  ٣٧

 .مثل الصور والفيديو واألصوات ٣٨
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) servers(امللفات عند تصميم موقع شخ بل الويب، واحلاجة إىل نقل ملفات املوقع إىل األجهزة اخلادمـة 
  .٣٩)uploading(عن طريق عملية احكحميل 

- FTP  اخلادم وFTP املستفيد:  

عبـارة عـن  FTPفيه خـادم ، ويكون )client/server(املستفيد /بل مبدأ اخلادم) FTP(تعتمد خدمة 
رشط وجــود ) directories(يف حتميــل وتزنيــل امللفــات بل أدحكــه ) FTP(خــادم ملفــات يعتمــد بروتوكــول 

  ).password(ولكمة مرور ) ID(باسم تعريف خاص لتخول الصالحية املحددة 

كر أن امللفــات املوجــودة يف خــادم   تكــون مضــغوطة، وباحكــايل يكــون) FTP(ومــن اجلــدير بــا
  .جاعها أكرث رسعة وسهولةاسرت

، وهـو خـاصوجـود برنـامج ) FTP(ومن جهة أخرى، فإنه يلزم جقل امللفات باستخدام بروتوكـول 
ن املستخدم من تزنيل وحتميل امللفات من وإىل موقـع  عـرب شـبكة تَسـتخدم بروتوكـول  FTPبرنامج ُفَمكِّ

)TCP/IP (ليت تقوم بوظيفة مستفيد ا الربامجوتوجد الكثري من . مثل شبكة اإلنرتنتFTP  وتُناسب خُمتلـف
  .أنواع األجهزة، ويمكن تزنيل الكثري منها جماناً عن طريق اإلنرتنت

  :)anonymous FTP(املستخدم  -

دون احلاجـة إىل احكعريـف بأنفسـهم، إذ ) FTP(تسمح هذه املزية للمسـتخدمني بـالولوج إىل مواقـع 
، وُيوضـع الربيـد )user-ID(بل أنهـا اسـم املسـتخدم “ ftp”مة أو لك“ anonymous”يمكنهم استخدام لكمة 

ويغلب استخدام هذه املزية يف عمليات تزنيل امللفات ). password(اإللكرتوىي للمستخدم ماكن لكمة مرور 
  . من املواقع العامة اليت توفرها بعض اجلامعات والرشاكت احلكومية واخلاصة بل اإلنرتنت

   بدالً من الربيد اإللكرتوىي ومستعرضات الويب؟) FTP(نقل امللفات  ملاذا خدمة بروتوكول -

ـة يف نقـل امللفـات ) Email(عن الربيد اإللكرتوىي ) FTP(تتمزي خدمة  بأمور عديدة فيه أكرث فعا
الكبرية، كما أنها أرسع من الربيد اإللكرتوىي، مما يكفل تنفيذ املهمة نفسها يف زمن أقل من زمن نقلها عن 

  .ق الربيد اإللكرتوىي، وهذا جيعل خدمة بروتوكول نقل امللفات أوفرطري

                                                 

باره تكون يف جهاز املصمم الشخصي، وعند اكتمال التصميم فإنه حباجة عندما يصمم املصممون موقعاً فإن عملية اخت ٣٩
لتنقـل  ) FTP(إىل نقل املوقع بكامله إىل شبكة اإلنترنت لدى املستضيف ملوقعه، لذا فهو حباجة إىل خدمة نقل امللفـات  

 .ملفات املوقع من جهازه إىل جهاز املستضيف البعيد
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  :فهو) Web browsers(عن مستعرضات الويب ) FTP(أما ما يُمزي خدمة بروتوكول نقل امللفات  

، إذ تنقل املعلومات وخاصـة وثـائق )uploading(القيام بعملية حتميل امللفات ) FTP(تستطيع خدمة  .١
)HTML (ي خُتزن عليه صفحات الويبإىل اخلادم اك  .عيد ا

حـذف، أو إخدة تسـمية أو (إلجراء عمليات احكحديث ) commands(أوامَر ) FTP(تَستخِدم خدمة   .٢
 .بل امللفات املوجودة بل اخلادم) نقل أو نسخ

ــة  .٣ ــدعم خدم ــية ) FTP(ت ــرور )privacy(الرس ــات م ــني لكم ــتخدمني املرخص ــون للمس ، إذ يك
)passwords (بالولوج إىل اخلادمات اكعيدة تسمح هلم. 

  :الربيد اإللكرتوىيب) FTP(عالقة  -

بدأت تُستخدم مؤخراً طريقة أخرى السرتجاع امللفـات عـن طريـق خـادم بريـدي خـاص خلدمـة 
)FTP( ، ،ولكن يكيف أن يكون لك حساب خبدمة الربيـد اإللكـرتوىي ال حتتاج فيها إىل برنامج مستفيد
)Email account(خادم بريد بروتوكول نقل امللفات بالعمليـات الـيت تقـوم بهـا خدمـة نقـل  ، إذ يقوم

امللفات، ثمَّ تُرَسل اجتيجة عن طريق الربيد اإللكرتوىي إىل املستخدم، وال ختىف فوائد هذا احكوظيف خلدمـة 
لـم يكـن  بروتوكول نقل امللفات يف الربيد اإللكرتوىي ملا تقدمه من رسعة وضمان يف نقل امللفات الكبرية،

  .بمقدور مستخدم الربيد العادي احلصول عليها
  :عن طريق مستعرضات الويب) FTP(الولوج إىل  -

، ويتم ذلك بسهولة عرب اجقـر FTPتُستخَدم مستعرضات الويب للولوج إىل ملفات موجودة يف مواقع 
بـاحلروف ) URL(ن يف حقل العنوا httpستبدل احلروف ن FTPبموقع ليك نتصل ف. )URL(حقل العنوان بل 

ة  ، Netscape Navigator:ويمكـن أن يُسـتخدم لك مـن). site name(، ويكتب بعـدها اسـم املوقـع ftpاحكا

Internet Explorer   يف الولوج إىل مواقعFTP مع وجود الكثري من القيود اليت ال يمكـن حلهـا إال باحلصـول ،
  .من أصحاب تلك املواقع بل الرتاخيص املناسبة

  :FTPبرامج مستفيد  -

 وتالءمأو األجهزة املتوافقة معها، ) IBM( اليت تعمل بل أجهزة FTPيوجد العديد من برامج مستفيد 
  .)Windows(، وويندوز )DOS(دوس : مثل(العديد من أنظمة التشغيل 
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 drag and(د من الربامج اليت تعمل يف بيئة رسومية تدعم خاصة السحب واإلفـالت كما توجد العدي

drop(ونذكر مثالني بل هذه الربامج ، :  

 .)Windows( للعمل بل WS FTPبرنامج  .١

  . -املفضل- )Windows(للعمل بل  Smart FTPبرنامج  .٢

 .٤٠٤١)Macintosh(للعمل بل  FETCHبرنامج  .٣

ع -   :وة إىل اهللاأهمية هذه اخلدمة يف ا

تربز أهمية خدمة نقل امللفات إذا تصورنا أننا حباجة إىل احلصول بل ملفات معينة كبرية احلجم من 
، كعد املسـافة بـني الطـرفني شخص آخر وليس أمامنا وسيلة حكبادل هذه امللفات اإللكرتونية إال اإلنرتنت

ً فعىل سبيل املثال يمكن ملن  رشكة تقدم خدمات  منبشلك جما أو بمقابل  سريفر أو جزء منه اكن مستأجرا
ي  يقوم بزتويد االستضافة أن ي بدوره FTPيمتلك هذه امللفات املهمة بعنوان حساب الطرف اخكا ا ، وا

، وعندها يسـتطيع الطـرف األول تزنيـل هـذا حساب الطرف األولباالتصال باإلنرتنت وحتميلها إىل  يقوم
  .واالستفادة منها اتامللف

ا تصورنا هذه العملية فباإلماكن بل سبيل املثال تنسيق عمل مجايع دعوي عن بعـد لك يف مـزن إذ
وبته حككوين مرشوع دعوي هادف وبنَّاء بعد أن توزع األدوار العملية بأن يقوم جمموعـة بتنسـيق الكتـب 

، ومن ثم رفع هذه مثالً ملرئية اإللكرتونية وجمموعة تقوم بتنسيق املواد الصوتية وجمموعة تقوم بتنسيق املواد ا
عـوي  FTPاملواد من خالل خدمة برتوكول نقل امللفات  تـو املرشـفون بل املوقـع ا إىل املوقـع املحـدد 

  .أو بوسائل تروجيية أخرى االستفادة من حمتوى هذه املواد يف نرشها يف موقع بارز للزوار

خة من خمتلف اجلن والقارات، ويتحـدثون بلغـات كثـرية  سياتجفرض أن جمموعة من العلماء وا
عـوي بل الشبكة كونوا منتدى خاص بهم جداً وهلم نتاج دعوي وعليم، يف ، ثـم ُطِلـَب مـنهم نتـاجهم ا

يهم من نتاج عليم أو  خة مجع وإرسال ما  املا واحلارض ونتاج علماء بتهم، فعندها يستطيع العلماء وا
                                                 

  : منقول من موقع بوابة اإلنترنت ٤٠
http://www.itep.ae/arabic/EducationalCenter/CommNet/ftp.asp#1 

  ):املشاغب(ميكن احلصول على أحد هذه الربامج من موقع  ٤١
 http://www.absba.com 
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مرشـف  يقـوم، ثـم FTPالشبكة من خالل خدمة برتوكول نقل امللفات  يف هلم حدداملوقع املدعوي إىل  
عوي بمختلف اللغات هذه امللفات وترتيبها وفهرستها وتصنيفهابأخذ  املوقع   .يف املوقع ا

 ً ها  ،بلغات كرثةجداً دعوي ضخم و عليم مجع نتاج من خالل هذه اخلدمة يمكن إذا واليت تفتقر إ
عوية واملواقع  بذلك قد ساهمنا بـدور كبـري جـداً يف  ونكون يف مجيع بتان العالم، اإلسالميةاملؤسسات ا

ات اإلسالمية  ناهيـك عـن اسـتفادةيف مجيع أحناء العالم،  وغري اإلسالمية توفري مواد جاهزة ومتنوعة للجا
خة اآلخرون عـوي من هذه املوادمن اكتان يف أي بت  وزوار املوقع ا احكـايل حتصـل وب ومن هذا املوقـع ا

  . بذلك االستفادة العظيمة واجافعة بني اكفة أجناس وفئات وطبقات البرش

   



  

  الباب الثاني

  

 مهارات حاسوبية
 :أربع مهاراتوفيه   
 .حتويل املطبوعات الورقية إىل ملف إلكرتوين ونرشه يف الشبكة :األوىل املهارة −
 .صنع امللفات الصوتية: ةالثاني املهارة −
 .إرسال واستقبال الفاكس من خالل احلاسوب: ةالثالث املهارة −
 .صنع احلوايش يف األبحاث: ةالرابع املهارة −
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 املهارة األوىل 
 حتويل املطبوعات الورقية إىل ملف إلكرتوين ونرشه يف الشبكة

ما تزال دور النرش يف خمتلف دول العالم تمارس مهنـة طباعـة ونرشـ املطبـوخت الورقيـة اكلكتـب 
جلرائد باملاليني يومياً، بالرغم من تكلفة الطباعة بل اجارشين وشحن وتسويق املطبـوخت يف واملجالت وا

لك ماكن، إال أن هذه املشقة واملراحل اليت تمر بها املطبوخت الورقية سىع اكاحثون إىل طـرق احكقليـل مـن 
ة والتسويقية واجلهد الكبري املبذول يف اإل   .خراجأعباء النرش من اجاحية املا

بل  اكاهظـةاملرصـوفات النرشـ الـور وتلـيغ ومن هنا جاءت فكرة النرش اإللكرتوىي حكحل حمل 
وتقوم بعملية اكيع الرقيم بل الشبكة بأن حيول املشـرتي  الورق والطباعة وأجور العمالة واآلالت والشحن

، فرتسـل  االئتمـانعرب بطاقـات أو احكحويل  قيمة الكتاب إىل الرشكة اجارشة من خالل احلواالت اكنكية
رابط تزنيل الكتاب اإللكرتوىي والرقم الرسي لفتحه، وباحكايل وفـرت الرشـكة اجـارشة بل نفسـها طباعـة 

  .!الكتب والشحن وأولكت هذه املهمة بل املشرتي بدل أن تكون هذه املهمة بل اكائع 

خة إىل اهللا استغالل هذه احكقنية احلديثة و االسـتفادة مـن نرشـ املطبـوخت الورقيـة عـرب بإماكن ا
الشبكة بأي لغة اكنت من خالل برنامٍج يقوم بصنع الكتب اإللكرتونية وحتويلها من كونهـا ورق ملمـوس 
إىل كتاب إلكرتوىي، وباحكايل يسهل توزيع ونرش هذه الكتب اإللكرتونية باملجان وبعدد غري حمدود من خالل 

اعية يف الشبكة أو باحكعاون مع أحد املواقع اإلسالمية لـرتوج خالل أو من  C.Dاألقراص املضغوطة  موقع ا
عويـة وبكميـة   الكتب اليت عملها بكل يرس وسهولة ودونما دفع مصاريف باهظة يف طباعة الكتب ا

   . حمددة

إن لم  حترير املستندات الورقية برامج أفضل من      Adobe®Acrobat®6.0 Professional برنامج   يعد
ـد عـرب  هذا الربنامج باإلماكن أن فعربيكن أفضلها،  نقوم بإرسال األوراق واخلطابـات املكتوبـة خبـط ا

وخبفـة حجـم كبـرية، وأيضـاً بـاإلماكن حتويـل  ثم إىل الربيد اإللكرتوىي بكل سـهولة املاسحات الضوئية
صـوير الكتـب والكتيبـات وأيضـاً كـذلك بـاإلماكن ت  PDF بصـيغة Acrobat مستندات وورد إىل ملفـات

عوية مرة أخـرى بعـد أن خـف اإلقبـال عليهـا أو انعـدم، إذ أن هـذا  واملطويات وإحياء دور هذه املواد ا
طباعة فـاخرة يسـهل مـن  مستخديم احلاسوب اآليل القراءة من الشاشة، وأيضاً طباعته الربنامج يُسهل بل
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رف ولكمات الكتـاب أو الكتيـب أو املطويـة كمـا يف خالهلا قراءة األوراق املطبوعة بنفس جودة وصفاء أح
  .األصل املطبوع

ء مكتـوب ومهـم  وسنتطرق يف هذا الرشح إىل طريقة تصوير الكتب والكتيبات واملطويات وأي
نرش مـا احتفاظ أو الضوئية وهذا الربنامج، من أجل  االحتفاظ به، وسوف نستعني يف هذا العمل باملاسحات

 ممـا C.D أو نرشها عرب األقراص املضغوطة اإلنرتنتاملعلومات  د إىل نرشه عرب شبكةهو مهم ولم يتطرق أح
ً  وهذا الربنامج به ،ونرشه بشلك موسع بني اجاس إن شاء اهللا يسهل تداو وطباعته ، خصـائص كثـرية جـدا

متوافقـة مـع  وهناك نسخة منه WIN XPأرشُت يف هذا الرشح إىل أهمها، علماً بأن الربنامج متوافق مع نظام 
ي تعمل عليـه مـن  اإلصدارغري هذا اجظام واإلصدار، ويمكن احلصول بل  املتوافق مع نظام التشغيل ا

 .الرشكة املصنعة للربنامج

  :رشح الربنامج - 

  :عند تنصيب الربنامج تظهر هذه اجافذة

  
قه يف اخلانة املخصصة وألصاملرفق مع الربنامج الكود  بكتابةقم  بالرقم الرسي، الربنامج سيطاكك

  :Next انقر لك ثم
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   Next انقر لث كما يف الصورة أعاله ثمالربنامج اخرت اخليار اخكا يف أثناء اإلعداد حكنصيب

 

األو  بوضع مؤرش املاوس بل القائمة Adobe®Acrobat®6.0 Professional اخرت اكفة عنارص برنامج
، وهكذا يف  وباجقر بالزر األيرس وليس األيمن للماوس سيظهر اختيارين كما يف الصورة، اخرت اخليار اخكا

  Next القائمة اخكانية، ثم انقر
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ينا ويه خاصية  Advanced عند تشغيل الربنامج البد من تفعيل بعض خواص الربنامج ألهميتها 

Editing  وخاصية Edit قر العلوي من رشيط املهام ثم اج وطريقة احكفعيل بأن تضع مؤرش املاوس يف اجلزء
كما يف الصورة أعاله ثم انقله إىل صفوف  اخلواص املطلوبة بالزر األيرس للماوس فتظهر عدة خواص، اخرت

  .word تماماً كما نفعل ذلك يف برنامج  أرشطة املهام
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ينقلنا إىل برنامج  أن Adobe®Acrobat®6.0 Professional خالل هذا االختيار فإننا نطلب من برنامج من
  From Scanner املاسح الضويي، اخرت كما يف الصورة أمر
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يك، وبقية ذلك ستظهر نافذة، بعد ي  االختيارات كما  اخرت يف اخلانة األو نوع املاسح الضويي ا
  Scan يف الصورة أعاله، ثم انقر

 يعين هذا بأن هذه امللفات املحفوظة بهذا االختيار ال Acrobat 6.0 and later ياروللفائدة فإن اخت

صورة ممكنة، وأما اإلصدارات السابقة فإنه يفتحها وبها  بأفضل Acrobat اإلصدار السادس من إال يفتحها
 ألخرى،االختيارات ا جداً خبالف بعض التشويه، وهذا اخليار هو أفضل خيار إذ أن احلجم سيكون خفيف

 ،Acrobat ملف لتشغيل  Adobe Reader 6.0 برنامج ا ينبيغ تنبيه القارئ للملفات من بعدك بأنه ال بد من

 :ميجا بايت ١٥من خالل هذا الرابط حكزنيل برنامج القارئ وحجمه 
http://download.com.com/3001-2378-10253179.html   

 
  :طريقة احكصوير -

ن أشهر املاسحات الضوئية واليت ننصح بها املاسحات الضوئية، وم هذه اجافذة خمصصة ألحد برامج
ربع دقيقة بسبب دعمه  وهذا اجوع من املاسحات يمسح الصفحة يف Genius HR8 ماسحة
  $١٠٠وسعره تقريباً ب  واليت يندر وجودها يف املاسحات احلديثة يف الوقت احلارض،USB2 للناقل 

 :عدة خيارات وخصائص و برنامج املاسح الضويي املنتخب
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، وهو أبل اختيار يمكنك كما يف الصورة أعاله dbi 600 فأوهلا معيار الريزوليشن اخرت 1)  
هو أفضل اختيار حكصوير الكتب حسب تعليمات الربنامج مع جودة  dbi 400اختياره وحنن نرى بأن 

  . يف الصورة وخفة يف احلجم

وهذا يرجع إىل مستوى قوة غري حمددة املعيار،  - أسفل معيار الريزوليشن - خاصية السطوع  2)
جتربة مسح الورقة األو من الكتاب مرات عديدة مع تغيري السطوع  احلرب يف الورقة، فعليك إجراء

 ذلك ختتار أفضل معيار للسطوع لاكفة الكتاب، واملعايري ختتلف من ماسح إىل ماسح، لك مرة، وبعد

 .وديلأيضاً املعايري ختتلف من موديل إىل م Genius و ماسحات

 :اجظارة، وستظهر الصفحة املمسوحة يف املستِعرض، وهنا مالحظة استعرض الصفحة بواسطة   3)

ال يظهر سواٌد يف تصوير  ال بد أن يكون سقف املاسح الضويي مغلٌف باللون األبيض ح
سقف  وضعها فوق الورقة األصلية اليت تقوم بتصويرها، وأما إذا اكن A4 الورقة، أو استعن هنا بورقة

لك، وبالنسبة ملاسحات املاسح الضويي موديالتها  يف مجيع Genius مغلفاً باللون األبيض فال حاجة 
، وينبيغ احكنبه أيضاً إىل بل سقف املاسح A4فسطحها مغلف باللون األسود وبإماكنك إلصاق ورقة 

قة بواسطة أن تصوير أول صفحة من الكتاب ال بد من فتح غطاء املاسح واستعراض مسح الور
اجظارة ح يفرق ما بني سواد منطقة احكصوير وما بني بياض منطقة احكصوير ليك تظهر جا حدود 
الصفحة االفرتاضية اليت سنسري عليها يف تصوير الكتاب بأكمله، وحكفعيل حتديد الصفحة بعد 

ورة أعاله ح استعراضها بواسطة اجظارة جيب تفعيل زر املسطرة املحددة كما يف أبل يمني الص
  .بعد االنتهاء من استعراض الصفحة تظهر جا حدود الصفحة االفرتاضية

هناك خاصية املكرب للصفحة املمسوحة، ويه مفيدة الستعراض  يف أبل يسار الصورة أعاله 4) 
 .وضبط احلدود بشلك أكرب

سجلها يف ورقة جيب أن ت ( X / Y / W / H ) احلدود يف أسفل املستعرض بأرقامها ورموزها   5)
ها ويندوزأو يف دفرت  خارجية عند فقدانها وتضبطها بنفس احلدود كما ضبطها يف  ليك تعود إ

، الكتاب، وأيضاً ال بد من توحيد مقاسات  وينبيغ اختيار أفضل مقاس للحدود لاكفة الصفحة األو
تفظ بأرقام احلدود اليت األخرية، وبرنامج املاسح الضويي حي احلدود من الورقة األو وح الورقة

ا فهذه اخلطوة يُعمل بها مرة واحدة فقط للك كتاب قمت بتحديدها للصفحة  ،  .األو
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ي هو جبانب   6)  .اجظارة للبدء بمسح الورقة بشلك فعيل انقر رمز املاسح الضويي ا

 

التسخني دون إلغاءه  فاتركه يقوم بعملية إذا طالب برنامج املاسح الضويي أحياناً بتسخني املاسح
ة و ح Esc باجقر بل معمول به  جودة أفضل، وهذايقوم املاسح الضويي باحكقاط الورقة أو الصورة بدقة خ

  .يف مجيع املاسحات الضوئية

 

  .عملية املسح رقة أو الصورة، اتركه ح ينتيه منبعد عملية التسخني تبدأ عملية املسح للو

 

   Done رت أمراجافذة، اخ بعد االنتهاء من املسح تظهر هذه
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  :عدم ميالن الصورة طريقة احكأكد من -

إلظهار  Rulers ثم األمر View اخرت بعدها أمر سوحة،املم ستظهر الورقة Done أمر بعد اجقر بل
 .املسطرة
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 نبية ضع مؤرش املاوس عليها واخرت بزر املاوس األيمن القياسعند ظهور املسطرة العلوية واجلا

 .مرتيبالسنت
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!خطأ 

 

ً أزرقاً منضع مؤرش املاوس بل ا املسطرة العلوية  ملسطرة العلوية وبالضغط املستمر اسحب سطرا
 .ميالن إىل حمتوى الورقة املمسوحة ملعرفة مدى ضبط وضعية املسح بدون

املسطرة اجلانبية إىل  توجه مرة أخرى إىل املسطرة اجلانبية وبالضغط املستمر اسحب سطراً أزرقاً من
ة كما سيأ يف اخلطوات ةحمتوى اجص لغرض ضبط حدود الورق  .احكا

كما يف الصورة أعاله، أما إذا  إذا لم يكن هناك ميالن للورقة املصورة فهذا يعين أن احكصوير سليم
الورقة قليًال جهة  ميالن يف حمتوى الورقة املصورة فهذا يتطلب إخدة مسح الورقة مرة أخرى بإمالة ظهر

مني أو اليسار يف املاسح الضويي بش مني  لك يدوي، وهنا قدا يُتسامح ما مقداره نصف ملم ميالناً جهة ا
العمل فيه صعوبة غري حمتملة، ومن أراد إتقان العمل فعليه حتمل ذلك، إذ  أو اليسار ألن هذا املوضع من

وورد تُدخل اكيانات من خالل لوحة املفاتيح، وأما هنا  ليست دقة العمل كدقة برنامج وورد ألن برنامج
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طريق املاسح الضويي بشلك يدوي، ولكن باخلربة واحكدريب املستمر يف تصوير  ه إدخال اكيانات عنففي
 .يكون من السهولة بماكن ضبط الورقة من امليالن الكتب

 

  :الصورة طريقة حتريك وتوسيط -

الطـول مـن  يف بداية تصوير الكتاب أول مرة يتطلب منا أن نعرف أبعـاد حمتـوى الورقـة، ومعرفـة
مـني  املقاس العامودي املتوسط من جهـة العرض واملسافة املتوسطة بني الطرفني، و مثاجا هنا، رأينا أن ا

مـني ومـن اليسـار،  ٢٢.٢اجلانبني قد بلغ يف املجموع  واليسار باعتبار الفراغ يف احلاشية من الك ملم من ا
 .ملم ١١.١=  ٢٢.٢ملم ألن نصف ١١.١أزرقاً خمودياً من املسطرة العامودية بمقدار  فقمنا بسحب خطاً 

واألسفل باعتبـار الفـراغ يف  جهة األبل وأما املقاس األفيق فقد رأينا أن املقاس األفيق املتوسط من
من األبل ومن األسفل، فقمنـا بسـحب  ملم ٢٠احلاشية من الك اجلانبني العلوي والسفيل قد بلغ يف املجموع 

 .ملم ١٠= ملم  ٢٠ملم ألن نصف  ١٠ خطاً أزرقاً أفقياً من املسطرة العلوية بمقدار

ي نقوم بتصويره وزويندبعد ذلك سجلنا يف ورقة خارجية أو يف دفرت   .طوًال وعرضاً  أبعاد الكتاب ا
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املحتوى إىل  ثم بعد ذلك اخرتنا أداة حتريك حمتوى الورقة كما يف الصورة أعاله ح حنرك 
 .اجقطة املرادة عند احكقاء اخلطني العامودي واألفيق

 

زرقـاء  فتظهر خطوط) Ctrl + Aحتديد اللك(من لوحة املفاتيح  بعد اختيار أداة حتريك اجص اضغط
 اهلـدف املـراد اجـص إىل أخرى مهمتها حتديد اكفة حمتوى اجص يف الورقة، ثم بعـد ذلـك يمكننـا حتريـك

الطـرف األخـري مـن السـطر العلـوي إىل اجقطـة  باستخدام أسهم لوحة املفاتيح، و الصورة أعاله أوصلنا
 Adobe®Acrobat®6.0 Professional حمتوى الورقة يف برنامج  املرادة، وبذلك تم جا ضبط وتنصيف

  :وهنا مالحظة

يف تشـويه  حمتوى الورقة أبـداً ألن ذلـك يسـبب تستخدم املاوس إطالقاً يف حتديد اللك أو حتريك ال
 .احلدود الورقة وعدم ضبطها ضبطاً جيداً، استخدم فقط لوحة املفاتيح يف ضبط
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ضبط أكرب،  من أجل احلصول بل) ١.٢.١.٢.١.٢.١(ويستحسن تقليب الصفحات فيما بينها بل قاعدة 
الصـفحة األو املضـبوطة  اخكانية مع فحةفمثًال الصفحة السابقة اليت ضبطت، باإلماكن مقارنة ضبط الص

 .املساوية للصفحة السابقة وهكذا بالعني املجردة، وحتريك حمتوى الصفحة إىل اجقطة

 
  :وغريها ريقة إزالة اجقاط واخلطوط السوداءط -

ء غري مرغوب يف الورقة املمسوحة  من هذا االختيار كما يف الصورة أعاله باإلماكن إزالة أي 
د بل الورقة  .أو بقع حرب أو غري ذلك ألسباب متعددة مثل األوساخ أو احكعليقات خبط ا
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!خطأ 

 

املربع األمحر  بعد أن حددنا املوضع املراد شطبه كما يف املثال احكجرييب يف الصورة أعاله انقر بل
  .ر نافذة أعدادات ملوضع احكحديدمرتني فتظه

باللون األبيض، ويمكن أن نكتيف فقط بأن  بعد ذلك ينبيغ أن جنعل األلوان يف املربعات اخكالثة
وبذلك نكون قد شطبنا املوضع املراد  أبيضاً واكايق بل الوضع االفرتا  Fill Color جنعل املربع اخكا

  . شطبه
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  :الصوتطريقة إدراج  -

اإلصدار  Real Player v10 من تنصيب برنامج قبل احلديث عن هذه اجقطة ينبيغ أن نعلم بأنه ال بد
من هذا  وينبيغ تنبيه القارئ للملف من بعدك بأنه ال بد Acrobat يك يعمل الصوت من ملفل ألخريا

 حييل القارئ إىل موقع رشكة Acrobat ملف وإال فإن Acrobat ملف الربنامج الستماع الصوت املرفق يف

Real  حكزنيل برنامج Real Player ومن غرائب برنامج Adobe®Acrobat®6.0 Professional  من خالل  نه يقومبأ
ي تقوم بتجهزيه، Acrobat بدمج ملف الصوت يف ملف هذا االختيار إذ يف نهاية األمر لن جتد ملفات  ا

ً  Acrobat صوت خارجية، بل ستجد ملفاً واحداً فقط هو ملف ي قمت حبفظه مضمنا  .ملفات الصوت ا

مرور  اع الصوت من خال عنداالختيار كما يف الصورة أعاله حندد املوضع املراد استم من خالل
تظهر عالمة األصبع للماوس كإشارة بأن هذا املوضع موضع  فعند مرور املاوس بل رقم اآلية املاوس عليه،

 .الصوت خمصص للنقر عليه الستماع
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واملفرتض مع أرقام اآليات أن يكون احكحديد  - املخصصة للصوت،  قم بتحديد املساحة 
 .- اآلية فقط بمقدار برواز رقم

  
  

فتفتح نافذة أخرى، اخرت  Browse الصوت ستفتح نافذة تلقائية، اخرت مبارشة بعد حتديد موضع
  .امللف الصويت املراد لتشغيله يف املوضع املحدد
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طار الصوت، ثم بعد ذلك ننقر بل موضع الصوت ح نضبط إ ينبيغ هنا أن نكرب الصفحة املصورة

واخرت اخليار اخكا من القائمة  ثم اخرت اللون األبيض Appearance الرشيط العلوي فتُفتح نافذة، اخرت من
  . Settingهذه اخلطوة اخرت من الرشيط العلوي املنسدلة كما يف الصورة أعاله، ثم بعد 
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  Edit Rendition يف هذه اجافذة اخرت 

 

 ، وبذلك نكون قد أتممناخنتار اخليار اخكا ومن القائمة املنسدلة Playback Location من هنا خنتار

  .كمواضع أرقام اآليات مثالً  الواحد، وهكذا مع بقية مواضع الصوت أعدادات موضع الصوت
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اكرة املؤقتة كما يف الصورة أعاله حينما ندرج جمموعة من األصوات،  يفتواجهنا مشلكة حياناً أ ا
ا فنحن حباجة  وعندها فيكون الربنامج غري قادر بل حفظ امللف بملفات األصوات نظراً حلجمها الزائد، 

ثم فتحه من جديد من أجل إىل حفظ امللف أوًال بعد إدراج جمموعة بسيطة من األصوات وإقفال الربنامج 
اكرة املؤقتة   . RAMا

  
  :طريقة حذف صفحة معينة -

املراد حذفها أو عدة صفحات بالضغط  ثم حدد الصفحة Pages اخرت رشيطمن األرشطة اجلانبية 
  Delete Pages انقر بزر املاوس األيمن أمر احلذف ثم  Ctrl املستمر بزر
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  :طريقة الفهرسة -

 عند الوصول إىل هذه اجقطة ينبيغ أن نكون قد صدرنا اكفة الصـفحات يف ملـف جديـد كمـا يف

  .واليت سيأ ذكرها، وبعد ذلك نقوم بعملية فهرسة امللف اجلديد املصدر ١٢اخلطوة 

املخصـص بالفهرسـة، وهنـا  حينهـا العـامود فيظهر Bookmarks فمن األرشطة اجلانبية اخرت رشيط
يسـهل اسـتعراض  بداية مشاهدتها بالعني املجردة، وممـا ينبيغ أن تكون وضعية الصفحة املراد فهرستها يف

الصورة أعاله، ح يسـهل  الصفحة يف أوهلا اختيار استعراض الصفحات صفحة صفحة كما يف أسفل يمني
سيعترب وضـعية عـرض  Acrobat فإن برنامج يف حالة اختيار أمر الفهرسةبذلك الفهرسة بدون مشالك، ألن 
بشلكها احلايل، فلو حركت الصفحة ح منتصفها ثم اخرتت أمر الفهرسة  الصفحة اآلن يه املرادة بالفهرسة

باعتبـار هـذا املوضـع مـن منتصـف الصـفحة موضـعاً للفهرسـة  Acrobat للصفحة فسيقوم هلذه الوضعية
 .عامود األيرساملخصص يف ال
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وبإماكنك حتريك أمـر  -جبانب سلة املهمالت  -الفهرسة كما يف الصورة أعاله  بإماكنك اختيار أمر
تغيـري  كون داخًال يف جمموخت معينة كمجموعة اآليات يف أسماء السور مثًال، وبإماكنـك أيضـاً  الفهرسة

فتظهر نافذة تغيـري  Properties األيمن اخرت أمر اللون كما يف الصورة أعاله باختيار أمر الفهرسة وبزر الفأرة
  . اللون وحجم اخلط

  
  

يستخدم  الفهرسة تكبري حجم اخلط كما يف الصورة أعاله، ويمكن ملن اإلماكنيات املتاحة يف من
  .طبرنامج القارئ تغيري حجم اخل
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  :طريقة حفظ امللف -

ثم  تصديره من أوالً  بل ال بد مبارشة، Save حفظ امللف أال حنفظه من خالل األمر ينبيغ عند
  .بعد ذلك الُمَصّدر حفظ

  .كما يف الصورة أعاله خطوات تصدير امللف اتبع

 

باملاسح الضويي، فنختار من الصفحة األو وح الصفحة  ومن هنا خنتار اكفة الصفحات املسحوبة
 Ok  ننقر األخرية من أجل تصديرها ثم
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  .حيق جا حفظ امللف الُمصدر يف ملف آخر بشلك طبييع بعد ذلك

كبـري  صفحة ثم حذفناها لكها إال الصفحة األو ثم حفظنا امللف لوجـدنا حجمـه سحبنا مائةفلو 
 ً  بمقدار مائة صفحة وكأن الصفحات ما زالت موجـودة لـم حتـذف، ولـو قمنـا بعمليـة احكصـدير جداً جدا

  .وحفظنا امللف لوجدنا حجم امللف بوضعه الطبييع
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  :طريقة طباعة امللف -   

فإن هذه اجافذة كما  File القائمة من Print أو اختيار أمر Ctrl + P أمر طباعة باجقر بل عند اختيار
يت خنتار تنسدل منها بعض األوامر ال واليت Page Scaling يف الصورة أعاله ستظهر جا، ومن خالل خاصية

  A4 ورقة فإن الطباعة ستكون ممتازة وحبجم Fit to paper منها أمر
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  :لفطريقة تشفري امل -

  :بطريقتنيهذه االختيارات كما يف الصورة أعاله يمكننا أن نشفر امللف  من خالل

  .تشفري قراءة امللف 1)

  .ملن يمتلك برنامج احكحرير Adobe®Acrobat®6.0 Professional تشفري حترير وتعديل امللف من املحرر2) 

ةالصورة االختيارات أعاله ستظهر جا هذه اجافذة كما يف  وبعد اجقر بل   :احكا
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ذه االختيارات كما يف لك مرة نفتح فيها امللف باختيارنا هل باإلماكن هنا أن جنعل الفهرسة تظهر يف
 .الصورة أعاله
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تار هنا خيار التشفري كما يف الصورة خن Security خلصائص وعند اختيارنا كما يف القائمة اليرسى
ة أعاله فتفتح جا نافذة   .أخرى كما يف الصورة احكا
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!خطأ 

 

فإن امللف ال  Acrobat 6.0 and later خيار يف األبل املنسدلة compatibility اختيارنا لقائمة عند
امللف بعد فتحه بإصدار قديم  يفتح إال من خالل هذا اإلصدار، وأما ما قبله فلن يستطيع فتحه، وسيطالب

ن عرض امللف هذا االختيار ح يكو فتحه بإصدار أحدث من اإلصدارات السابقة، ويستحسن وضع
بإصدارات سابقة ويشاهد عندها تشويهات يف شلك  بطريقة ممتازة خبالف لو سمحنا لقارئ امللف بفتحه

مراعني بذلك  Acrobat 6.0 and later أول مرة يف اخلطوة اخكاخكة الصور للصفحات املدخلة بسبب اختيارنا
  . خفة احلجم للملف

اءة امللف فال يستطيع قارئ امللف قراءته إال بعد أن لتشفري قر Password وباإلماكن بعد ذلك وضع
 به، وال ينصح باستخدام هذا التشفري ملن أراد نرش الكتاب إىل اجاس اكفة، وإنما يدخل الشفرة اخلاصة



عوية     حتويل املطبوخت الورقية إىل ملف إلكرتوىي                                                                        اإلنرتنت وتطبيقاتها ا
 

154

دفع الزبون قيمة الكتاب للتاجر  ، فبعدPDF  يستخدمه من أراد بيع الكتب اإللكرتونية احكجارية بصيغة
  .قراءة امللف للزبون يرسل احكاجر بشفرة

فإن أعدادات الشفرة هنا خاصة بمعاجلة وحترير امللف وكذلك  Permissions وأما يف القسم اخكا
وننصح هنا باختيار هذه االختيارات كما يف الصورة أعاله لضمان عدم  اخليارات املسموحة للقارئ،

 :حة ملن يمتلك برنامج املحررحمتوى امللف وذلك باحكقليل من الصالحيات املتا احكعرض حكغيري

Adobe®Acrobat®6.0 Professional   

 

املتاحة لقارئ امللف كما يف الصورة أعاله، وسيظهر بشلك  ياراتنالحظ يف نهاية هذه اخلطوة اخل
سواء املحرر أو القارئ، وعند غلق  Adobe®Acrobat®6.0 Professional برنامج دائم قفل ذهيب يف أسفل يسار

ة التشفري تبدأ وعند فتحه مرة أخرى  Change فال يمكن تغيري املحتوى إال بعد اجقر بل امللف فإن فعا

Settings واحكغيري يف الصورة أعاله وإدخال الشفرة اخلاصة به، وبعد ذلك يكون باإلماكن احكحرير كما.  
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   Macro Express 2000:أهمية برنامج -

ً يف ترسيع خطوات العمل يف استخدامات برنامج يعد هذا  الربنامج برناجماً مساعدا

Adobe®Acrobat®6.0 Professional صور الكتب الوقت واجلهديوفر بل م نظراً ألنه. 

عبارة عن وسيط إلنتاج سلسلة أوامر يمكن تشغيلها بصورة برنامج أو تطبيق كما  فالربنامج
  .الربنامج بل املئات من أوامر املاكرو يشمل

إدراج احكالوة  باإلماكن اختصار كثري من اخلطوات املتكررة يف احكصوير باملاسح الضويي أو خطوات فمثالً 
من هذا  تصوير الصفحات حكنظيف وإزالة اجقاط السوداء أو غري ذلك، كأن ختترص عمليةأو خطوات ا

تو هذه املهمة نيابة عنك  الرشح يف نقرة زر واحدة من لوحة املفاتيح، ويقوم هذا الربنامج وبرسعة فائقة
 .وبكل جناح واحلمد هللا

بالقيـام بعمليـة اكحـث يف قسـم  هوتزنيل) املشاغب(موقع  وللحصول بل الربنامج باإلماكن زيارة
 .ميجابايت تقريباً  ٢.٢٦وحجمه  http://www.absba.com :الربامج

الربنامج  ح تظهر لك نافذة الربنامج وستجدNEXT لكمة  بعد تنصيب الربنامج واصل اجقر بل
 :باللون األمحر M أعاله ورمزهأسفل الشاشة كما يف الصورة  يف قد أضاف نفسه
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  .وات العمل املرغوب اختصارهاالختصار خط Macro  من واجهة الربنامج الرئيسية خنتار إضافة أمر

 

 رغوب حتديده ليك خيترص خطواتهذه اجافذة ومن خالل االختيارات أعاله حندد الزر امل ستظهر جا

  Capture Macro العمل، ومن ثم نضغط بل
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خنتار اخليارات أعاله ونضع  اسماً خمتاراً، ومن  Macro ية يف أعدادات أمراجافذة اخكان ستظهر جا
مع احكنبه  Adobe®Acrobat®6.0 Professional من برنامج Macro بدء تسجيل أمر القائمة املنسدلة السفلية خنتار

 Macro Express مفتوحاً، ألن برنامج Adobe®Acrobat®6.0 Professional بأنه ال بد من أن يكون برنامج

 Start Capture وبعد هذه االختيارات ننقر بل ،Macro أمر يستشعر الربامج اليت تعمل يف أثناء أعدادات

أزرار يف  نضغط أربعة Macro كدء تسجيل اخلطوات املرغوب اختصارها، وعند االنتهاء من تسجيل أمر
  .التسجيل إليقاف عملية Ctrl + Alt + Shift + X نفس اللحظة ويه

 

  .الصورة أعاله أسفل الشاشة كما يف احكعبريي  و أثناء عملية التسجيل سيظهر هذا الرمز

 

ستظهر هذه  Ctrl + Alt + Shift + X بعد عملية التسجيل والضغط بل األزرار األربعة يف آن واحد
  .فننقر بل موافق فذةاجا
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ي قمنا بتسجيله، وعند اختياره باإلماكن حذفه جمموعة  أو اجظر يف سرنى هنا األمر اجلديد ا
ة   :األوامر فيه باجقر عليه مرتني كما يف الصورة احكا
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!خطأ 

 

ي قمنا بتسجيله، وسرنى من ضمن هذه األوامر السطور اليت تبتدئ  Macro سنشاهد هنا أوامر ا
مرتني  وجبانبها الفرتة الزمنية اخلاصة باالنتقال من خطوة إىل خطوة أخرى، وعند اجقر عليها  Delay ب

جنرب زر وأقل فرتة زمنية حني  ستظهر نافذة أخرى، وبإماكننا احكقليل من الفرتة الزمنية والوصول إىل أرسع
بسبب احكقليل الزائد من الفرتة الزمنية نعود ونصلح الفرتة الزمنية  Macro اختصاره، وعندما خيتل عمل أمر

  .واليت نشاهدها يف أسفل يسار اجافذة كما يف الصورة أعاله Save قليًال وحنفظه باجقر بل ونزيد فيها

 

قد انقلب إىل  M وننقر زر االختصار سنشاهد أن رمز الربنامج Macro عندما نريد أن نستخدم أمر
  .الصورة الرمزية كما يف الصورة أعاله
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ً بعدم عمل أوامر Macro بعد انتهاء عمل أمر أو  Macro سيعود رمز الربنامج كما اكن إشعارا
 .انتهاءها

  :لواحق الرشح -
اكرة املؤقتة -١  :ظهور نافذة حالة ا

 

اكرة  جافذة ستظهر معربة بأنيف أثناء عملية احكصوير ملجموعة من الصفحات فإن هذه ا ا
اكرة، ويه   (Ram)املؤقتة ة بشلك مؤقت يف ا قد امتألت بسبب احتفاظها بأحجام صور الصفحات احلا

 Adobe®Acrobat®6.0 Professional احلايل وإقفال برنامج حباجة إىل تفريغ هلا، فلك ما عليك سوى حفظ العمل
ائمة(ظنا العمل يف القرص الصلب جديد بعد أن حف ومن ثم إخدة فتحه من اكرة ا  ).ا

وإجناز مهام تصوير الكتب يف فرتة وجزية تكمن يف مواصفات جهاز  إن مما يساعد بل ترسيع العمل
طريقة (هذا الرشح    يف منتصف الصفحة من توسيط الصورة فقد الحظنا أن خطوة احلاسوب، وباحكجربة

اكرة املؤقتة عة اجلهاز بشلك خمتعتمد يف رسعتها بل رس) توسيط الصورة بشلك كبري  (Ram) ومستوى ا
ً مما يضطرنا إىل توفري  اكرة املؤقتة ليك نستطيع أن نتغلب بل بطء احكحريك للصور  حجم كبريجدا من ا

ً يف املعالج ونوعية لوحة األم ذات املواصفات جلميع ة كمثل  الصفحات باإلضافة إىل رسعة كبرية جدا العا
بمواصفات كثرية عن غريها من  ت رشكة جيجابايت الراقية اليت صدرت مؤخراً يف السوق واليت تتمزيلوحا

  .اللوحات

ـة يف  ننصح بعدم استعمال األجهزة القديمة يف هذا العمل والسيع يف توفري جهـاز ذو مواصـفات خ
اكرة املؤقتة لضمان أداء أعمال تصوير الكتب عو لوحة األم واملعالج وا  .ية بشلك رسيع جداً إن شاء اهللا

  :إدراج غالف الكتاب باأللوان يف الكتاب اإللكرتوىي - ٢

إن مما يزين الكتاب اإللكرتوىي وجيمله إظهار غالف الكتاب بصورة ملونة يف أو و آخـره، ولـيك 
  :اآل إتباعنقوم بذلك فعلينا 
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واملرفق مع القرص اخلـاص  Presto! Mr. Photo 1.6بداية قم بتصوير الغالف األول من خالل برنامج 

جبهاز املاسح املرشح هلذا العمل كما ذكر آنفاً وباجفس طريقة احكصوير السابقة مع احكبديل ما بني احكصـوير 
  .باألبيض واألسود إىل احكصوير امللون

وإنمـا  Adobe®Acrobat®6.0 Professionalتنبه إىل أنه لن نتعامل يف تصوير األغلفـة مـن خـالل برنـامج 
ي سنجده عند تنصيبه يف القائمة    ).ابدأ(نتعامل مع الربنامج املرفق مع القرص اخلاص باملاسح وا

ي قمنا بتصويره، وبعد االنتهاء من  يف الصورة أعاله جتد موضع احكصوير باملاسح الضويي والغالف ا
  . BMPتصوير الغالف قمنا حبفظه بصيغة 
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 Windows Picture andف اليت قمنا حبفظها، واستعرضها بمستعرض الصور اجته اآلن إىل صورة الغال

Fax Viewer  ي هو أحد برامج يف  ١٠٢٤كما يف الصورة أعاله برشـط أن تكـون دقـة الشاشـة  WIN XPوا
بكسل ألجل أن نأخذ صورة الغالف حبجم  أكرب، وح خنفف من حجم الصورة املسـحوبة باملاسـح  ٧٨٦

  .ملشاهدة يف الشاشةالضويي إىل حجم ا

قوم نظام   Print Screen SysRq  +Altاضغط بل  باحكقاط صورة للنافـذة  WIN XPمن لوحة املفاتيح 
اكرة املؤقتة   .النشطة اليت نستعرض من خالهلا الغالف وختزينها يف ا

يـة، ثـم وألصق الصورة، ثم قم بتحديـد الغـالف بطريقـة يدو) ابدأ(افتح برنامج الرسام من القائمة 
 bitmap-24قصها ثم افتح نافذة جديدة من برنـامج الرسـام وألصـق صـورة الغـالف ثـم احفظهـا بصـيغة 

(*.bmp;*.dib) .  
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أي إصـدار اكن واسـحب صـورة الغـالف  Adobe Photoshopاآلن افتح برنامج حمرر الصور الشهري 

ه، ثم غري يف عرض الصورة بداية ب  صورة ئمة العلوية يف الربنامج اخرت قابكسل وطريقة ذلك من ال ٥٠٠إ
  .jpegثم غري عرض الصورة ثم موافق، ثم احفظ الصورة بصيغة  ثم حجم الصورة

باإلماكن فتح الصورة أيضاً بعد لك هذا بربنامج الرسام والقيام بعملية حفـظ الصـورة بوضـعها دون 
ء فيها مبارشة جحصل بل حجم أخف   .تغيري 

  



عوية     حتويل املطبوخت الورقية إىل ملف إلكرتوىي                                                                        اإلنرتنت وتطبيقاتها ا
 

164

وأعط أفضـلية األداء األبل للصـورة  Ctrl + Kوانقر بل  Adobe®Acrobat®6.0 Professionalافتح برنامج 
  .PDFاملحولة إىل صيغة 

 Convert toوبزر الفأرة األيمن اخرت  jpegاآلن وبكل بساطة حدد صورة الغالف واملحفوظة بصيغة 

Adobe PDF  وستتحول الصورة إىل صيغةPDF.  
  :فحة الغالف وطريقة ذلك اكحكايليتبىق أن ندرج صفحات الكتاب أسفل ص

ي فيـه  Ctrl + Shift + Iانقر بل  PDFبعد حتويل صورة الغالف إىل صيغة ) ١ ثم حدد اسم امللـف ا
  .صفحات الكتاب ثم انقر بل موافق ثم اخرت إدراج بعد الصفحة األو

  :هنا مالحظة ينبيغ احكنبه هلا
الصفحات، فعندما نسـتعرض صـفحات الكتـاب إن حجم صورة الغالف ينبيغ أن تتوافق مع صور 

كمـا يف الصـورة  Adobe®Acrobat®6.0 Professionalاإللكرتوىي باختيارنا هلذا االختيار يف أسـفل يمـني برنـامج 
ة   : احكا

  
فإننا سنشاهد صورة الغالف وأول الصفحة أن بينهمـا فرقـاً يف أبعـاد الصـورتني، وحكعـديل صـورة   

 bitmap-24ةت الكتاب غـري عـرض حجـم صـورة الغـالف واملحفوظـة بصـيغالغالف حكتوافق مع صفحا

(*.bmp;*.dib)  من خالل برنامجAdobe Photoshop  كر واحفظها بعد احكقليل من عـرض بالطريقة اآلنفة ا
  .الصورة حكصل إىل مستوى موافق ألبعاد صفحات الكتاب

   :حتويل الصورة إىل نص -٣
هو مقدرته بل حتويل الصور إىل نصـوص باختيـار  Adobe®Acrobat®6.0 Professionalإن مما يمزي برنامج 

لغة يدعمها الربنامج، وباحكايل يمكن بذلك اختصـار الوقـت واجلهـد واملقـدرة بل احكمتـع  ١٤لغة من بني 
  .Wordباستخدام مصورات الكتب إىل نصوص يمكن استخدامها يف تطبيقات خمتلفة مثل برنامج 

  :إىل نصوص اكحكايل وطريقة حتويل الصور
  :فتظهر لك هذه اجافذة Start Captureثم اخرت  Paper Captureاخرت  Documentمن 
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فيبدأ الربنـامج يف احكحويـل مـن صـور إىل  Okموافقة ملا يف الصورة أعاله ثم انقر  اإلعداداتاجعل 

  . نصوص

  
اك بعـض اللكمـات لـم يسـتطع بعد االنتهاء من احكحويل ستظهر هذه اجافذة واليت مفادها بـأن هنـ

دوي للتغيري بأن تنقر باملاوس  الربنامج أن حيوهلا وأنه اقرتح احكغيري إىل لكمة مقرتحة، فعليك هنا احكدخل ا
أو  Find Nextأو ترتكها بل مـا يه عليـه بـاجقر بل  Accept and Findبل موضع اللكمة فتغريها ثم ننقر بل 

  .Accept and Findاحكغيري إىل ما يراه ثم تنقر بل توافق بل اقرتاح الربنامج ب
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  : النسخ واللصق من صفحات الكتاب اإللكرتوىي -٤

  
فمن خالل اختيار  PDFباإلماكن القيام بالنسخ واللصق واالقتباس من الكتاب اإللكرتوىي بصيغة 

ة بل الزر األيمن يمكن حتديد مقطع معني ونسخه باجقر بعد احكحديد بالفأر Select Imageخاصية 
مثًال أو  docوحفظه بصيغة  Wordثم لصق اجلزء املحدد يف ملف  Copy Image to Clipboardللماوس واختيار 

  . والفالشاتاستخدام اجلزء املحفوظ يف أي تطبيق آخر كربامج الرسوميات 
   :PDFإىل صيغة  Wordحتويل ملفات  - ٥

 Wordظهر أيقونة الربنامج يف أرشطة مهام برنامج عند تنصيب هذا الربنامج فإنه بشلك مبارش ت

  .دون عناء ومشقة يف احكحويل PDFوبكل سهولة عند اجقر عليه فإنه حيو مبارشة إىل ملف بصيغة 
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 املهارة الثانية 
 صنع امللفات الصوتية

تعمـل بل املعلوماتية اليت مية معلوماتية مثل بايق امللفات امللفات الصوتية يه عبارة عن ملفات رق
ا فإن امللفـات الصـوتية يه  ،إدخال وإخراج اللكمات أو األرقام أو الصور، بل وح ملفات الفيديو املرئية

ملفات معلوماتية رقمية حتتوي بل بيانات ومعلومات يستخدمها املسـتخدم يف حفـظ هـذه الصـوتيات يف 
  .آليل ونقلها وتشغيلها، وما إىل ذلكب اوأجهزة احلاس

ء الكثرين برامج التشغيل واحكعديل والتسجيل للمواد الصوتية ويوجد م   ، ومـن أفضـلها تلـك ال
   .WMA، RealPlayerوكذلك  ،Wave، MP3مثل الـ صويت نسق من اليت تتعامل مع أكرث 

  ؟امللفات الصوتية كيف نشغل -

قوم بقراءة النسق  لتشغيل امللفات الصوتية جيب أن يكون هناك برنامج يفهم نوعية هذه امللفات 
 بعد أنتشغيل ملف صويت بتشغيلها وترمجة ما فيها إىل املخرجات الصوتية، ويمكننا أن نقوم بومن ثم يقوم 

ينا احكايل   :يتوفر 

  .Sound Cardحمول إخراج الصوت  -١

 .Speakerمكربات الصوت  -٢

 .Sound fileامللف الصويت املراد تشغيله  -٣

 .Sound Player Software) الربنامج(مشغل امللف الصويت  -٤

أو  اإلنرتنـتوأما إذا أردنا صنع ملفاً صوتياً كمحارضة علمية أو دعوية يسهل تـداوهلا عـرب شـبكة 
  :قد تبلغ أكرث من مائة ساعة صوتية أو غري ذلك، فإن هناك طريقتني لفعل ذلك C.Dوضعها يف أقراص 

  :الطريقة األو -

جهزة تقـوم بعمليـة التسـجيل املبـارش ومـن ثـم أجهزة تسجيل رقمية، وهذه األالتسجيل مبارشة ب
ـه وتـداو  رقيم معلوماكملف تفريغها يف جهاز احلاسوب ومن ثم احكعامل مع املادة الصوتية  يمكن نرش

  .عرب الشبكة أو األقراص أو غريها
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ة )ِميِن دسك(أشهر هذه األجهزة جهاز التسجيل ومن    :كما يف الصورة احكا

  :مزايا عديدة منهاويمتاز هذا اجلهاز ب

  .خفيف وصغري احلجم) ١

  .يقوم جبميع خصائص املسجالت العادية) ٢

  .حيفظ املادة املسجلة رقمياً ) ٣

  .إماكنية تفريغ املادة املسجلة إىل احلاسوب برسعة فائقة) ٤

اخل أثناء التسجيل) ٥   .إماكنية سماع الصوت ا

  .إماكنية التسجيل بشلك متواصل ح ساعتني ونصف) ٦

  :الطريقة اخكانية -

  .إىل ملفات رقمية صوتية) الاكسيت(حتويل األرشطة 

وهذه الطريقة حتتاج إىل رشح موسع نظراً ألنها األسهل استعماًال وال حيتاج إىل رشاء أجهزة متخصصـة 
  :، ولك ما حنتاجه جنمله يف األ٤٢يف ذلك

لك برنـامج وس ،إىل جهاز الكمبيوتر للتسجيل من املسجلتوفري برنامٍج ) ١ ، sound forgeنستخدم 
  http://www.absba.com: احكايل املوقعمكتبة الربامج من ويمكن تزنيله من 

                                                 

دقيقة وسعره قرابة  ٩٠يف ثالث دقائق لكل  wavهناك أجهزة غالية الثمن تستطيع حتويل أشرطة الكاسيت إىل ملفات  ٤٢
يف سبع دقائق  wavدوالراً حيول ملفات الكاسيت إىل  ٨٥٠، وهناك جهاز آخر قرابة Telexب  ويسمى! دوالر ٥٠٠٠

 !.دقيقة ٩٠لكل 
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وتكون حبجم  sound forgeامللفات اليت خترج من برنامج  آخر حكصغري وضغط توفري برنامٍج ) ٢ 
 Realبرنـامج ) ريـال أوديـو(ت الصوتية وحتويلهـا إىل ملفـات امللفا وسنستخدم هنا حكصغري ،كبري

Producer Plus8.5، املوقع احكايلالربنامج من احلصول بل  ونستطيع: http://www.absba.com  

) mp3(ملفـات  وحتويلها إىل sound forgeامللفات اليت خترج من برنامج  توفري برنامٍج آخر لضغط) ٣
 :ونستطيع احلصول عليه من املوقع احكايلAudio Active من خالل برنامج 

http://www.audioactive.com/download  

ة ي يتمزي بهذا الشعار كما يف الصورة احكا   :وا

 

 . مبارشة ثم تسجل االسم والربيد اإللكرتوىي ثم تزن

توفري وصلة ذات رأسني يوضع أحدهما يف املسجل واآلخر يف الكمبيـوتر ويمكـن رشاؤهـا مـن ) ٤
  :هلذه الوصلة حمالت األدوات الكهربائية، وهذه صورة

 

 

  .Sound Cardجهاز حاسوب به حمول إخراج الصوت  )٤

 .مكربات صوت )٥

  :العمل خطوات -

يف جهاز الكمبيوتر، والطرف line in الطرف األول يف فتحة نقوم بوضع الوصلة املوضحة أعاله، : أوالً 
  .لسماخت األذن يف املسجل اخكا يف املدخل املخصص
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نقوم بضبط الصوت جلهاز الكمبيوتر وذلـك بـاجقر مـرتني بل السـماعة املوجـودة يف رشيـط : ثانياً   

ـة األدوات اخلاص جبهازك أو يكـون   WIN XPنظـام  يف أسفل الشاشة كمـا يف الصـور احكا
  .  القديمة ويندوزيف أنظمة شلكها هكذا 

ة     :بعد اجقر بل السماعة ستخرج جا الصورة احكا

 

ة optionsقم باختيار      :من أبل الشاشة كما هو موضح يف الصورة احكا

  
  :ةختيار خترج جا الصورة احكاكما موضح يف الصورة أعاله وبعد اال propertiesنقوم باختيار   
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ى  Recordingنقوم اآلن باختيار خيار التسجيل وهو     من القائمة اليت باألسفل ولكن هذا لـيس 

يك هذا اخليار فاخرت اخليارين كما يف هذه الشلك احكايل ا إن لم يكن    :اجلميع 
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ة اجافذةستخرج جا      :احكا

ة     أو ربما احكا

  .ثم نقوم بغلقها رشات كما يف الصورةفنقوم بضبط املؤ  

 :حكايلا الشلكو عند فتح الربنامج سنحصل بل  ،sound forgeنقوم بضبط برنامج : ثاخكاً�َ

 

ة بعد الضغط بل زر التسجيل كما هو موضح يف األبل ستظهر جا الصورة    :احكا
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لك مرة بل يف  املوضح يف الصورة أعاله و لن حنتاج عمل هذه اخلطوة يف  Newخيارنقوم اآلن باختيار   

ة اجافذةأول مرة نستخدم فيها الربنامج فقط، و عندها تظهر جا   :احكا

  
ةسنقوم بتغيري االختيارات يف الصورة السابقة، و االختيارات      :املفضلة كما يف الصورة احكا
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  ٤٣ okبعد تعديل االختيارات نضغط و  

  :لاكدء بالتسجي -  

 .التسجيل كدءsound forge  برنامج بفتح نقوم السابق، يف قمنا بضبط الربنامج أن بعد  

  
بل الزر اخلاص بذلك كما هو موضح يف الصورة أعاله وننتقل  نقوم باختيار خيار التسجيل بالضغط  
ة الصورة إىلعندها    :احكا

                                                 

 .مشاكل بتشغيل برامج تستهلك الكثري من موارد النظام والذاكرة أثناء التسجيل لتجنب أي ال تقم: مالحظة هامة ٤٣
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   .بعدها سرنى أن املؤرش بدأ بالعمل  ☑ نضغط داخل املربع املوضح أعاله ح تظهر جا عالمة صح

  
األيمن للماوس بل مؤرش الصوت حينها خترج جا عدة خيارات  أعاله ينبيغ الضغط بالزر الشلكيف   

  .تعرب عن مقياس املؤرش، فنختار أول رقم كما هو موضح بالصورة أعاله

ي يصله ا سوف نرى املستوى الشلك احكايليف    كون الصوت نقياً وواضحاً املطلوب ا   :ملؤرش 



عوية     لفات الصوتيةصنع امل                                                                                                          اإلنرتنت وتطبيقاتها ا
 

176

  
بل مستوى ارتفاع الصوت، وليك يكون الصوت واضـحاً جيـب أن رقاماً تدل أ املؤرش ونرى يف أبل

، ألن بشـلك جيـداخنفاضاً ليك خيرج الصـوت  ٦-ارتفاخً وال يقل عن  ٣-عن  يزيد أبل مستوى للصوت ال
  .رج الصوت غري واضحة يف التسجيل وخيع الصوت عن هذا املستوى حيدث شورشارتفا

  :ييلفنقوم بما وى املطلوب املؤرش أبل أو أقل من املست أن والحظنابعد تشغيل الرشيط 
اخلاص بامليكروفون املوضح  عن طريق املؤرش) الكمبيوتر(إما أن نقوم بضبط الصوت من اجلهاز ) ١

  .سابقاً 
املسجل عن طريق الزر اخلاص بالصوت يف املسجل ح يصل إىل املسـتوى  بضبط صوتأو نقوم ) ٢

  .املطلوب
ة بعد    :ضبط الصوت نذهب و نضغط بل رز التسجيل كما هو موضح يف الصورة احكا
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كما هو موضح  Recordingو سرنى لون أمحر يظهر و خيتيف حول لكمة  بالتسجيل يبدأ الربنامجسوف   

ة، و معناها أن الربنامج اآلن يعمل بالتسجيل   .يف الصورة احكا

  
ي أصـبح مـاكن  رشيط وعند نهايته نضغطسوف ننتظر جهاية الوجه األول من ال   بل زر احكوقف ا

ة   :زر التسجيل كما يف الصورة احكا



عوية     لفات الصوتيةصنع امل                                                                                                          اإلنرتنت وتطبيقاتها ا
 

178

 

  .التسجيل بمعاودة الضغط بل زر التسجيل ونقوم بتشغيل الوجه اخكا من الرشيط ثم متابعة  

يف  Closeبالضغط بل زر احكوقف كما يف السابق ثم نضـغط بل زر  اآلن عند نهاية الوجه اخكا نقوم  
 .للواجهة الرئيسية للربنامج الربنامج جنتقل
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ي قمنا بتسجيله سـنجد بـه فـراذلت زائـدة، و يه الفـرق بـني وجـيه     عندما نعود للملف ا
  .الرشيط و أجزاء يف أول التسجيل و يف آخره

الفـراغ نقف باملاوس عند أول بأن ذلت نقوم بتظليل اجلزء املراد حذفه و ذلك اليك نقص هذه الفرو  
ة إىل آخر الفراغ ثم نرتكهاحكظليل  نسحبللماوس بل الزر األيرس  وبالضغط املستمر   :كما يف الصورة احكا

  
  :ثم نقص الفراغ إما  
 .لوحة املفاتيحمن  Deleteبالضغط بل زر ) ١  

  .أو عن طريق الضغط بل عالمة املقص املوجودة يف رشيط األدوات يف الربنامج) ٢  
ةعندها سيق     :وم الربنامج بقص الفراغ املراد حذفه و يظهر امللف بدون الفراغ كما يف الصورة احكا
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  .هر أننا قصصنا الفراغ من املنتصفاتصال الكم املليق بعضه ببعض حبيث ال يظ ينبيغ مالحظة

  : بعد ذلك نقوم بعملية حفظ للملف بعد نهاية التسجيل  
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ةبعد الضغط بل الزر خترج جا الص    :ورة احكا

 

وننتظر ح ينتيه الربنامج مـن حفـظ  Saveسنرتك مجيع اخليارات كما يه و نقوم بالضغط بل زر   
  .أنهينا التسجيل وبيق علينا مرحلة حتويل امللف امللف، ثم نقوم بإغالق الربنامج، وبهذا نكون قد

  :RMحتويل امللف إىل صيغة  -

ـه بصـورة كبـرية جـداً لف األصيل من أفائدة هذا احكحويل احكقليل من حجم امل جل املقدرة بل نرش
باإلضافة إىل املقدرة بل ختزين كمية كبرية مـن امللفـات الصـوتية يف الوسـائط احكخزينيـة مثـل األقـراص 

  .يف القرص الواحد ولربما وصلت عدد الساخت املحفوظة إىل أكرث من مائة ساعة C.Dاملضغوطة 

 .املشهورة rmلضغط امللفات وحتويلها إىل هيئة  Real Producerسنستخدم برنامج  
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ة جالربنامج خترتشغيل عند بدء    :جا الواجهة احكا

  
لك نطبق احكايلبعندما نبدأ    :عمل جديد بعد إنهاء حتويل ملف لن تظهر جا الواجهة مبارشة 

  
ة الختيار امللف املراد حتويله   :بعدها خترج جا الواجهة احكا
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ةبعده   :ا خترج جا الواجهة احكا

  
ة جضع بيانات امللف األصيل بعد اختيار امللف   :خترج جا الواجهة احكا
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ة وخنتار كما هو مبني يف الصورة   :بعدها خترج جا الصورة احكا
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ة Nextثم نضغط     :فتخرج جا الصورة احكا

  
ة فنختار ما بها ونضغط    :Nextخترج جا الصورة احكا
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ة وبها ماكن حفظ امللف بهيئة ث   :Nextفنختار املاكن ونضغط  rmم خترج جا الصورة احكا

  
  :ثم خترج جا هذه الصورة تبني ما اخرتنا من أعدادات
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ة Finishنضغط     :فنعود للواجهة الرئيسية للربنامج حسب الصورة احكا

  
روس    ٨.٥نبيغ أن يكـون الضـغط بل واملحارضات فيهناك نقطة مهمة ويه عند حتويل ملفات ا

ة اإلعدادات وليك نضبطوهو األفضل،  ١٦أو  ١١أو    :نتبع اخلطوات كما يف الصور احكا
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  :ثم خترج جا هذه الصورة
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بـدل  ١٦يكون بل فيستحسن أن هذا بالنسبة لتروس أما عند ضغط ملفات القرآن الكريم  
  .هو األفضللتروس  ١١ومن وجهة نظر اكاحث فإن خيار  ٨.٥

كدء حتويـل امللـف وهـذه  Startفنعود للواجهة الرئيسية ونضغط  OKنضغط  اإلعداداتبعد تعديل 
  :واجهة الربنامج أثناء العمل

  
  :mp3حتويل امللف إىل صيغة  -

واليت  Mp3للتحويل إىل الصيغة العاملية املشهورة  Audio active Production Studio سنستخدم برنامج
بممزيات خاصة إذ أنها تتعامل مع مسجالت اكيـوت ومسـجالت السـيارات احلديثـة  rmصيغة تتمزي عن 

  .وبها ملفات صوتية مضغوطة بهذه الصيغة C.Dواليت فيها خاصية تشغيل األقراص املضغوطة 
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ذو مـع امللـف األصـيل وأيضاً مما يمزي هذه الصيغة خفة حجمها مع تقاربها الكبري يف صفاء الصوت 
عـوة إىل اهللا، احلجم الض خم، وهذا مما يشجعنا بل تعلم احكحويـل إىل هـذه الصـيغة واالسـتفادة منهـا يف ا

هـا غة ووضعها يف أقراص موباإلماكن حتويل أكرث من مخسني ساعة صوتية بهذه الصي ضغوطة واالستماع إ
يف رشاء جمموعـة مـن  مسجالت اكيوت أو السيارات احلديثة مما يعين هذا توفري الكثري من املـالمن خالل 

  .األرشطة تبلغ أكرث من ثالثني رشيطاً باإلضافة إىل سهولة نرشها ورخص ثمنها

 :كيفية تركيب الربنامج -  

   Next حال تنصيب الربنامج سيظهر لك خياران، اخرت اخليار اخكا ثم      

  

ي Register Programنصيب وتشغيله سيطلب منك الربنامج احكوحال االنتهاء من        ، أدخـل الكـود ا
 يطلب منك الربنامج إقفا وإخدة تشغيله حكفعيل تسـجيل الربنـامجثم  ،نامجحصلت عليه حال رشاء الرب

ة   :كما يف الصورة احكا
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  :Add Filesواجهة الربنامج األساسية، اخرت مبارشة  امج ستظهرعند تشغيل الربن 

  
  :Openثم انقر  mp3املراد حتويلها بكاملها إىل  wavم حدد ملفات ث

  

  .يف الربنامج  wavتظهر لك مجيع ملفات ف

  Encoding Propertiesثم انقر من لوحة املفاتيح  Ctrl+Aقم بتحديدها بالضغط بل 
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ة ثم انقر  mp3اخرت نافذة          :OKواخرت اخليارات كما يف الصورة احكا
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 mp3حفظ امللفات اليت سـتحوهلا إىل حكحدد ماكن  Browseواضغط بل  Generalثم اخرت نافذة        

  :OKثم 

  
للبـدء  Beginثـم انقـر  Ctrl+Aبالضـغط بل  mp3املراد حتويلهـا بكاملهـا إىل  wavثم حدد ملفات       

  :باحكحويل
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ستشاهد نافذة خط سري احكحويل واليت تستمر يف الظهور ح االنتهاء من حتويل اكمـل امللفـات إىل       
mp3 العملية، وعندها ستسمع نغمة تعرب عن انتهاء:  

  

املـراد كتابـة  mp3وذلك باختيار ملـف  mp3بإماكنك يف اخلطوة األخرية كتابة أو تغيري بيانات ملفات        
ة ID3E ditorمن رشيط املهام العلوي ثم  Toolsكيانات فيها من القائمة، ثم باختيار ا   :كما يف الصورة احكا

  

ـة  Generalنافذة   اخرت ID3E ditorحتت        لكتابة بيانات املادة الصوتية كما هو موضح يف الصـورة احكا
  :وهكذا كقية امللفات
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ثـم اختيـار  Add Filesثـم نقـر  mp3 Convert فتح الربنامج مرة أخرى واختيار نافذةغلق وإماكنك ب   

ثـم نقـوم بعمليـة كتابـة  Open، ثم نقر زر Ctrl+Aاليت تم حتويلها بتحديدها بالضغط بل  mp3مجيع ملفات 
  :بالطريقة املذكورة آنفاً  mp3اكيانات يف ملفات 
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قد تغري ورجع إىل ما اكن عليه، اتركه كما هو وقم بكتابة بيانات امللفات  Output Formatستجد أن       
  :ID3E ditorي ثم من رشيط املهام العلو Toolsباختيار 

  
ـة لكتابة بيانات املادة الصوتية كما هو مو Generalنافذة   اخرت ID3E ditorحتت  ضح يف الصـورة احكا
      :امللفاتوهكذا كقية 
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 املهارة الثالثة 
 إرسال واستقبال الفاكسات من خالل احلاسوب

صار باإلماكن االستغناء عن أجهزة الفاكس احكقليدية من خالل استعمال جهاز احلاسـوب بواسـطة   
  .وإرسال واستقبال الفاكسات من خال WIN XP نظام التشغيل

إىل موقـع الربنـامج يف نظـام هذه اخلدمة فتأكد أوًال أن اخلدمـة موجـودة باحكوجـه  نستفيد منليك    
ة   :التشغيل كما يف الصورة احكا

  

حكثبيـت اخلدمـة يف  WIN XPفإن لم يكن الربنامج موجوداً فنحن حباجة إىل قرص نظـام التشـغيل 
  .باحلاسو

  .قم بوضع القرص يف سواقة األقراص فتظهر الشاشة الرتحيبية للنظام
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  .اإلضافية Windowsكونات باجقر بل تثبيت م XP ويندوزثبت الربنامج أوًال من قرص تنصيب 

 
  .)خدمات فاكس(، اخرت اإلضافية ويندوزستظهر لك مكونات 
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 ثـمالـربامج امللحقـة  ثـماكفة الربامج  ثمبعد االنتهاء من تنصيب خدمات الفاكس اذهب إىل ابدأ 
عـالج تكـوين الفـاكس وعنـدها قـم بتعبئـة مثم وحدة حتكم الفاكس فتظهر نافذة فاكس  ثماتصاالت 

  :انقر احكايل يانات االختيارية ثماك
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مـة صـح بل تمكـني حدد املودم املوجود جبهازك، وضع عالبعد اجقر بل احكايل ستظهر هذه اجافذة، 
  .دقة جرس )؟؟(، واخرت رد تلقا بعد احكليق واإلرسال
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  .هنا شيئاً، فقط انقر احكايل ال تغري 

 

  .ر احكايلوهذه كذلك ال تغري فيها شيئاً، وانق
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  -حدد ماكن احلفظ يف جهازك  -: اخرت ختزين نسخة يف جمت

 

  .بنجاح، انقر إنهاء" معالج تكوين الفاكس"هنا تكون قد أكملت 

 
  .Microsoft Wordأغلقه وافتح برنامج  -ليس بذاك األهمية  -سيظهر لك الربنامج 
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ى مستلم الفاكس، ثـم  اكتب رساحكك اليت تنوي إرساهلا عرب الفاكس خبط سميك كون واضحاً 
  .ثم موافق Faxيف األبل خيار  طباعة، فيظهر لك نافذة الطباعة، اخرت من القائمة املنسدلة ثمملف : اخرت
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  .انقر احكايل" معالج إرسال فاكس"لك نافذة  فتظهر
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ـاً واكتـب اسـم) استخدام قواعد الطلب(ضع عالمة صح بل   مسـتلم  إذا اكن االتصـال دو
ولة اليت أنت فيها فيجـب  ة من غري ا يه، وتنبه أنه عند إرسال رسالة دو الفاكس ورقم هاتف الفاكس 
ولة من القائمة املنسدلة ثم تدخل مفتاح املنطقة يف اخلانة الصغرية بـدون صـفر ثـم رقـم  عليك اختيار ا

ـاً فـال تضـع عالمـة صـح بل اهلاتف املحيل بتلك املدينة يف اخلانة الكبرية، وإذا لـم يكـن ا التصـال دو
  .الكبرية، ثم انقر احكايل خانة رقم الفاكسويكيف أن تكتب رقم اهلاتف يف ) استخدام قواعد الطلب(

  

  
 

  .ال دايع إلرسال غالف للفاكس وكأنه جملة إال إذا أردت ذلك، يكيف أن تنقر احكايل
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ج الفاكس لريسل لك فاكساتك يف أوقات حمـددة هنا حتدد وقت اإلرسال، وبإماكنك أن تربمج برنام
ى رشكة االتصـاالت، أمـا أفضـلية الفـاكس فـيكيف أن ختتـار  وم مراعياً بذلك أوقات احكخفيض  من ا

  .)خدي(
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  هنا ملخص للعملية، والفاكس اآلن جاهز لإلرسال يف الوقت املحدد 

 

نية، ستجد املراقـب يظهـر الصـفحات وبه اكفة تفاصيل اإلرسال الزم) مراقب الفاكس(سيظهر لك 
وأن العملية تمت بنجاح، وعندها ستسمع نغمة تعـرب كذلك استالم الطرف اآلخر للفاكس اليت سرتسلها، و

  .بانتهاء اإلرسال بنجاح وانقطاع االتصال يف آن معاً 
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إذا أردت استقبال رسائل الفاكس بعد هذه اإلعدادات فـال بـد مـن تشـغيل جهـاز احلاسـوب وأن 
يكون خط اهلاتف متصًال باملودم، وعند تليق رسالة فاكس ستسمع نغمـة جـرس اهلـاتف حسـب دقـات 

وبشـلك أوتومـاتييك سيسـتجيب الربنـامج " وين فـاكسمعالج تك"اجلرس اليت حددتها كما يف الصورة يف 
ي حيدث مع الفاكسات العادية، وسيظهر  ) مراقب الفـاكس(لالتصال الوارد وسيستقبل الفاكس تماماً اك

كيان احلاالت أثناء االستقبال، وتنبه إىل أن االتصاالت الواردة بل هاتفـك وخـط اهلـاتف متصـًال بـاملودم 
ملة الواردة وستسمع نغمة جرس اهلاتف، وعندها سيسمع املتصل بهاتفـك نغمـات سيستجيب الربنامج للماك

الفاكس املعروفة، فبإماكنك توزيع أسالك اهلاتف ما بني املودم واهلاتف العادي حككون مهمة تليق املاكملات 
  .يف متناول يدك، وبل طاولة مكتبكالواردة وإرسال واستقبال الفاكسات 
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 املهارة الرابعة 
 األبحاثاحلوايش يف صنع 

ا فمن Microsoft Wordمن خالل برنامج   طريقة صنع احلوا يف حبوثهمثنيإن مما حيري اكاح   ، و
  .املهم جداً معرفة طريقة صنع احلوا ليك يكون اكحث مرتباً بطريقة فنية مجيلة وممتازة ومرحية للقارئ

  :لصنع احلوا اتبع ما ييل -

١(  ً  . لوورد يف ا افتح ملفا جديدا

 .، وستنسدل منه قائمة)أدوات ( اضغط بل األمر  )٢

 .قائمة فرعية فيها عدة خيارات، وستنبثق منها )ماكرو ( اخرت منها األمر  )٣

 .)جديد  تسجيل ماكرو( اخرت منها األمر  )٤

وات، أرشطة األد :األيمن خياران؛، وفيه )تسجيل ماكرو ( ياً حتت عنوان حوار اً سيظهر لك مربع )٥
 .)لوحة املفاتيح ( لوحة املفاتيح، اخرت  :واأليرس

، وسرتى املـؤرش يـومض يف )ختصيص لوحة املفاتيح ( ت عنوان آخر حت ياً حوار اً سيظهر لك مربع )٦
واملطلوب منك اآلن هـو حتديـد أحـد ، )اضغط مفتاح االختصار اجلديد(ذا املربع يف خانة مكتوب فوقها ه

ً  -وحة مفاتيحك غري املستخدمة يف ل -) األزرار (املفاتيح  أي أنـك (هلذه العملية برمتها  يك جتعلها اختصارا
   .٤٤)اشية وأقواسها يف املنت واحلاشيةبمجرد ضغطك هلذا املفتاح يتو املاكرو عمل احل

 من لوحة املفاتيح هلذا الغرض اكختصار للحاشية السـفلية) F11(مفتاح مع افرتاض أنك ستستخدم 
  . يف اخلانة الفارغة جبانب املؤرش ، وستجده قد ظهره مرة واحدةيك فعله هو الضغط عليلك ما عل
يف الركن األيرس ) إغالق(يف الركن األيمن السفيل من مربع احلوار، ثم اضغط ) تعيني(اضغط بل  )٧

 .٤٥السفيل من املربع ذاته

                                                 

، )عـادة  ( هلذا الغرض؛ ألنه ليس له استخدام )  F11( يفضل معظم املستخدمني للحاسوب احملمول ختصيص مفتاح  ٤٤
 .كما ميكن استخدام املفتاح ذاته يف احلاسب املكتيب

ستالحظ أن مربع احلوار قد اختفى ، وسيظهر بدال منه مستطيل صغري عليه عالمة تسجيل ) إغالق(مبجرد ضغطك على  ٤٥
بدأ املاكرو بتسجيل خطواتك ، خطوة خطـوة ؛ فكـن   وسي) يف الركن العلوي األيسر من صفحة الوورد( وعالمة إيقاف 
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 .، ويفضل أال ترتك بينهما فراذلً ()اآلن قم بكتابة قوسني متقابلني هكذا  )٨

 ).من لوحة املفاتيح Shiftاسطة األسهم مع زر بو(ظلل القوسني  )٩

مـن لوحـة  مـرة واحـدة) اخكالثـة معـاً ( = و مفتاح  Shiftو  Ctrl :اضغط الك من ،بعد احكظليل )١٠
مرة أخـرى  األزرار اخكالثة معاً  سني قد صغرا وارتفعا ألبل السطر، وإذا ضغطَت ، وستالحظ أن القواملفاتيح

ويفضل اكاحثون يف العـادة أن يكـون  ،)كبريان و منتصف السطر(سريجع القوسان لوضعهما الطبييع ف
 ً لك من األفضل أن تضغط ،و أبل السطر رقم املرجع للحاشية صغريا  .األزرار اخكالثة مرة واحدة فقط و

، وحيث إن الفـأرة اآلن هو الزنول للحاشية، واملطلوب وضع املؤرش بني القوسني ،األسهمحرك   )١١
، وللزنول للحاشية اضـغط األزرار يف أثناء تسجيل املاكرو فإن لوحة املفاتيح ستيف بالغرضالفائدة  معدومة

ة معا ي هو حـرف ب يف ( Fو حرف  Altو  Ctrl :الك من :اخكالثة احكا وبمجـرد  ،)لوحـة املفـاتيح العربيـةا
 .ستكون قد انتقلت للحاشية الضغط بل اخكالثة معاً 

مـن لوحـة املفـاتيح يك تنتقـل ألول  Homeاضغط مفتاح واس، دون أق ١ستجد يف احلاشية رقم  )١٢
 .السطر، ثم ضع قوس اكداية

قـم وستالحظ هنا أن ر٤٦قل آلخر السطر وضع قوس اجهايةيك تنتمن لوحة املفاتيح  Endاضغط  )١٣
 .مرتفع عن السطر وعن القوسني ١

ي قمت به يف اخلطوة رقم  )١٤  Ctrl+Sheft اضغط أي( ١٠ظلل القوسني والرقم، وقم بنفس العمل ا
مرة حكعلو األقواس ملستوى الرقم، واخكانيـة (ولكن هذه املرة اضغط هذه األزرار اخكالثة مرتني =) مفتاح + 

  ).إلنزال اجلميع لوسط السطر

ي يرضيك اضغط الزر  )١٥ م اضغط قضيب املسـافة ، ثEndإذا توسط الرقم والقوسان بل اجحو ا
 . ٤٧ مرة واحدة

إيقاف (وأغلقه باجقر بل ؟ جهة اليسارالصغري يف أبل صفحة الوورد من  املستطيل اذهب إىل )١٦
   ).التسجيل
  . يف أثناء كتابتك للبحوث ستجد أن احلاشية تضاف بسهولة فائقة F11بمجرد ضغطك بل مفتاح  

                                                                                                                                                                            

حريصا ودقيقاً يف تنفيذ اخلطوات القادمة، وحيسن التنبيه هنا إىل أن اخلطوات القادمة ستعتمد على لوحة املفـاتيح وحـدها   
  .دون الفأرة

 .حة املفاتيحمن لو Delمن املستحسن قبل وضع القوس أن تزيل الفراغ املوجود بآخر السطر وذلك باستخدام زر  ٤٦

 .هذه اخلطوة اختيارية ، لكنها مفضلة ٤٧
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ً فإذا  إذا حصل خلل يف أثناء تنفيذ هذا املاكرو  بالفيجوال بيسـك فالقضـية سـهلة  كنت خبريا
، وإال يف املـاكرو عـن طريـق هـذا الربنـامجذف أو الزيادة أو الرتاجع عن أي خطوة قمت بها ويمكنك احل

  .إنشاء ماكرو جديد من اكدايةفاألفضل بالنسبة لغري اخلرباء هو إخدة 
ي حصل اخللل يف أثن بإماكنك ) أدوات(بالضـغط بل األمـر  اء تسجيلهإزالة املاكرو املعطوب أو ا

ً  ،ثم ظلل واخرت املاكرو املطلوب حذفه) وحدات ماكرو(م اخرت ث) ماكرو(ثم اخرت    . )حذف(اضغط  وأخريا
لتسجيل اختصار املاكرو عليهـا فيفضـل أال يُسـتخدم مـن األزرار ) من األزرار(هناك خيارات متاحة 

  ).و+  Ctrl(أو ) ز+  Ctrl(أو ) ظ+  Ctrl(أو ) F11(إال ماال استخدام  ذلكا مثل ) اكختصار للماكرو(
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 اخلامتة
بعد هذا االستعراض واملتمثل يف احكعريف واحكـدريب بل جمموعـة مـن احكطبيقـات اكـارزة والـيت   

خة أن نسـتغل  عوة إىل اهللا من خالل اإلنرتنت واحلاسوب، جيدر بنـا معرشـ ا يمكن استغالهلا لصالح ا
عوة إىل ا   .هللاهذه الفرص واإلماكنات املتاحة أمامنا وتسخريها يف ا

قرتح أن يكون للك مؤسسة دعوية ومركـز إسـاليم نـادي أو صـالة دعويـة جمهـزة بأفضـل وإننا ن  
احكجهزيات احلاسوبية وخطوط االتصال باإلنرتنت وبها جمموعة من املتخصصني الفنيـني إمـا متطـوعني أو 

خة املتطوعني تدريبية ويلقون دورات بأجر يرشفون  مـا تعلمـوه حتـت  ثم يطبقـونبل خنبة من الشباب ا
عـوي ومنتـداهم اخلـاص  إرشاف املؤسسة اإلسالمية وحتت إرشاف فنيني يف هذا املجال، وهلـم مـوقعهم ا
للتشاور واحكباحث يف جماالت متعددة، وأيضاً يطبق يف هذا اجادي احكحاور املبارش مـع اآلخـرين وتعـريفهم 

ه وفق خطة وقاعدة مدروسة وجاهزة للت   .طبيقباإلسالم ودعوتهم إ

عويـة هـذا اجلانـب فأنشـأت بعـض املؤسسـات    وقد ملست بعض املراكز اإلسالمية واملؤسسـات ا
يـن يعملـون لصـال عوية قسماً لإلنرتنت به جمموعة من الشـباب ا ح موقـع املؤسسـة وجيهـزون مـواده ا

عويـة أنشـأت صـالة دعويـة بهـا اكفـة وينرش احكجهـزيات ونها وحيدثونها أوًال بأول، وبعض املؤسسـات ا
يـن يسـتخدمون املحادثـات واملستلزمات واليت خصصت للحوار املبارش عرب اإلنرتنت مـع  األشـخاص ا

الفورية من خالل برامج أو مواقع معينـة، واسـتطاعوا وهللا احلمـد أن يـدخلوا أناسـاً كثـريين يف ديـن اهللا 
ف احكبسيطة والهود بفضل اهللا ثم بتلك اجلسبحانه وتعاىل  ةاملاك   .قليلةال ا

  ،،،واهللا تعاىل أعلم، وصىل اهللا وسلم بل نبينا حممد وبل آ وصحبه أمجعني

 واحلمد هللا رب العاملني

عبد اهللا ردمان      : اكاحث  
                 ِمْسِب ١٨/٢/١٤٢٥

:           الربيد اإللكرتوىي    
  ibnradman@gmail.com 
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 مراجع البحث 
  

 :الكتب العلمية: أوالً  �
خء لتكتور السيد حممد الوكيل )١ عوة وآداب ا  .أسس ا

 .-بريوت  -دار إحياء الرتاث العر  ،اجلامع ألحاكم القرآن )٢

خء للصواف )٣ عوة وا  .ا

 .-الرياض –دار ابن اجلوزي  بدائع احكفسري )٤

 .الطبعة احكاسعة - بريوت –دار املعرفة  ،تفسري ابن كثري )٥

عوة اإلسالمية ملحمد أمني حسني )٦  .خصائص ا

 .٣ط  –الرياض  –، دار السالم صحيح اكخاري )٧

 .ط –الرياض  –، دار السالم صحيح مسلم )٨

عوة إىل اهللا وحكمها وأخالق القائمني عليها البن باز )٩  .فضل ا

 .جمموع الفتاوى البن تيمية )١٠

 .ه١٤٠١، دار الفكر بريوت يخمتار الصحاح للراز )١١

 
 :مواقع اإلنرتنت: ثانياً  �
  :موقع اإلسالم سؤال وجواب )١

http://www.islamqa.com

  :موقع اكث اإلساليم املبارش )٢
http://www.liveislam.com  

كتور عبد القادر فنتوخ )٣   :موقع ا
http://www.fantookh.com

٤( 
  :نتموقع املوسوعة العربية للكمبيوتر واإلنرت

http://www.c٤arab.com

  :موقع إمارات فالش )٥
p.com-http://www.uaeflash.i

  :موقع بوابة اإلنرتنت )٦
http://www.itep.ae

  :موقع جريدة اجلزيرة )٧
http://www.suhuf.net.sa
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  :موقع جريدة الرياض )٨
http://www.alriyadh.com.sa

  :موقع جواب )٩
www.gawab.com

  :موقع صيد الفوائد )١٠
http://www.saaid.net

  :موقع طريق اإلسالم )١١
http://www.islamway.com
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 فهرس املوضوعات 
  

 ٢  املقدمة

 ٤ منهج اكحث

 ٤ خطة اكحث

 ٧ التمهيد

عوة لغة واصطالحاً : املبحث األول  ٨ احكعريف با

عوة إىل اهللا وأهميتها: املبحث اخكا  ١٠ فضل ا

خة حاجة اجاس: املبحث اخكالث عوة وا  ١٢ إىل ا

 ١٤ )اإلنرتنت(مدخل إىل شبكة املعلومات : الفصل األول: الباب األول

 ١٥ تعريف اإلنرتنت ونشأتها: املبحث األول

 ١٥ ما يه اإلنرتنت؟

 ١٥ كيف نشأت؟

؟  ١٦ م دخل اإلنرتنت العالم العر

 ١٨ كيفية احلصول عليها: اخكا املبحث

 ٢١ (Dial Up)باإلنرتنت باستخدام خط اهلاتف العادي نصائح قبل االتصال 

 ٢٣  )DSL(خدمة خطوط املشرتكني الرقمية 

 ٢٣ DSL خصائص وممزيات خدمة الـ 

 ٢٣ DSLمتطلبات خدمة الـ 

ها ؟  ٢٤ هل أنت فعًال حباجة إ

 ٢٤ بل ماذا يعتمد اختيار موفر خدمة اإلنرتنت ؟

 ٢٦ هاإجيابياتها وسلبيات: املبحث اخكالث

 ٢٦ من فوائد اإلنرتنت
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 ٢٨ أرضار اإلنرتنت

 ٢٩ ضوابط استخدامها: املبحث الرابع

 ٣٠ بعض العقبات يف استخدامها: املبحث اخلامس

 ٣٢ بعض املسائل الرشعية املتعلقة باستخدامها: املبحث السادس

هل جيوز ختاطب النساء مع الرجال عن طريق اإلنرتنت : السؤال األول
 حدود األدب؟ بكالم يف

٣٢ 

 ٣٣ هل العمل يف كو إنرتنت حالل أم حرام ؟: السؤال اخكا

 ٣٥ ماذا نفعل عند وجود موقع يهاجم اإلسالم ؟: السؤال اخكالث

حكم االستثمار يف رشكة مايكروسوفت اليت توفر اإلنرتنت : السؤال الرابع
 رغم سلبيات اإلنرتنت املعروفة ؟

٣٦ 

وز أن ترسل امرأة صورتها باإلنرتنت لرجل خاطب هل جي: السؤال اخلامس
 لرياها فيقرر هل يزتوجها أم ال ؟

٣٦ 

إحصاءات عن مفاسد اإلنرتنت إلقناع من يستعمل : السؤال السادس
 اإلنرتنت يف الرش

٣٧ 

حكم ما يبثه اجصارى إىل املسلمني من معتقدات نرصانية : السؤال السابع
 عرب اإلنرتنت

٣٨ 

هب عن طريق اإلنرتنت: السؤال اخكامن  ٣٩ حكم رشاء ا

هل أخذ أجور اإلعالنات يف املواقع اإلسالمية ينقص من أجر : السؤال احكاسع
 صاحب املوقع اإلساليم؟ 

٤٠ 

 ٤١ حكم تصميم صفحات ملوقع يبيع األذل واملوسيىق: السؤال العارش

 حكم زواج الرجل من امرأة تعرف عليها عرب: السؤال احلادي عرش
 املحادثات الفورية يف اإلنرتنت

٤١ 

 ٤٤ أبرز تطبيقات اإلنرتنت: الفصل الثاين
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 ٤٥ تصفح شبكة الويب العاملية: احكطبيق األول

 ٤٥ ما يه شبكة الويب ؟

 ٤٦ )HTTP ،URL ،HTML(رشح املفاهيم األساسية للويب 

 ٤٨ كيفية الوصول إىل املواقع

 ٤٩ كيف أنشئ مفضلة مواقع اإلنرتنت ؟

 ٥٣ كيف أمنع ظهور الصور واألصوات أثناء احكصفح ؟

 ٥٤ كيف أحفظ صفحة من موقع ؟

 ٥٥ كيف أنشئ موقعاً بل الشبكة ؟

 ٥٦ قواعد بناء املواقع

 ٥٦ طرق بناء املواقع

 ٥٧ الربيد اإللكرتوىي: احكطبيق اخكا

 ٥٧ ما هو الربيد اإللكرتوىي ؟

 ٥٨ وىي ؟ما يه تركيبة عناوين الربيد اإللكرت

 ٦٠ اإللكرتوىي مالحظات هامة حول تركيبة الربيد

 ٦١ كيف أنشئ بريداً إلكرتونياً ؟

 ٦٢ طرق االطالع بل الربيد اإللكرتوىي والرد عليها

 ٦٢  زيارة موقع مقدم خدمة الربيد واالطالع بل الربيد: الطريقة األو

 ٦٢ Outlook Expres برنامج : الطريقة اخكانية

 ٦٢ ت الربنامجممزيا

 ٦٤ كيف نتعامل مع الربنامج ؟

 ٧٠ كيف أرسل وأستقبل الربيد اإللكرتوىي ؟

 ٧٠ كيف أنشئ رسالة بريدية ؟
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 ٧٢ كيف أحتفظ بعناوين أصدقا وزمال ؟

 ٧٣ طريقتني لالستفادة من دفرت العناوين

 ٧٧ كيف أرسل مرفقاً يف الرسالة ؟

 ٧٨ الرسائل الواردة ؟كيف أقوم بفتح املرفقات اليت يف 

 ٧٩ كيف أرد بل املرِسل مبارشة ؟

 ٧٩ إذا وصلتين رسالة برموز غريبة فكيف أفهم حمتوى الرسالة ؟

 ٧٩ كيف احتفظ بأرشيف الرسائل ؟

ات اكحث يف الشبكة: احكطبيق اخكالث  ٨١ آ

 ٨٢ مهارات اكحث بل اإلنرتنت

 ٨٦ املحادثات الفورية: احكطبيق الرابع

 ٨٦ MSN Messengerيفية احلصول بل برنامج ك

 ٨٧ hotmailطريقة احلصول بل بريد 

 ٩٠ MSN Messengerطريقة تفادي إزخج اإلعالنات من برنامج 

 ٩٢ طريقة احكحاور بني الطرفني

حديث ( Pal Talkبرنامج املحادثة الشهري اكال توك : احكطبيق اخلامس 
 )األصدقاء

٩٦ 

 ٩٦ الربنامجمتطلبات استخدام 

 ٩٧ طريقة تركيب الربنامج

خول بل غرف الربنامج  ١٠٢ كيفية ا

الربنامج أو خروجه  كيف تضيف صديقاً إىل القائمة حبيث تعلم حال دخو
 منه ؟

١٠٥ 

 ١٠٦ مشالك الصوت وحلوهلا

 ١١٣ live Islamأهداف موقع 
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 ١١٤ من املستفيد من هذا املوقع ؟

 ١١٤ ملوقعاخلدمات املتمزية يف ا

 ١١٥ كيفية اكث

ف  ١١٥ احكاك

 ١١٦ املنتديات احلوارية: احكطبيق السادس

 ١١٦ ثالثون نصيحة يف طرق كتابة املواضيع يف املنتديات

 ١١٩ )FTP( خدمة بروتوكول نقل امللفات: احكطبيق السابع

 ١٢٠ ما يه خدمة بروتوكول نقل امللفات ؟

FTP  اخلادم وFTP ١٢٠ املستفيد 

 ١٢٠ )anonymous FTP(املستخدم 

بدًال من الربيد اإللكرتوىي ) FTP(ملاذا خدمة بروتوكول نقل امللفات 
 ومستعرضات الويب؟

١٢٠ 

 ١٢١ بالربيد اإللكرتوىي) FTP(عالقة 

 ١٢١ عن طريق مستعرضات الويب) FTP(الولوج إىل 

 ١٢١ FTPبرامج مستفيد 

عوة إىل اهللا  ١٢٢ أهمية هذه اخلدمة يف ا

 ١٢٤ مهارات حاسوبية: اكاب اخكا

 ١٢٥ حتويل املطبوخت الورقية إىل ملف إلكرتوىي ونرشه يف الشبكة: املهارة األو

 ١٢٦  Adobe®Acrobat®6.0 Professionalرشح برنامج 

 ١٣٠ طريقة احكصوير

 ١٣٣ عدم ميالن الصورة طريقة احكأكد من

 ١٣٦ الصورة طريقة حتريك وتوسيط
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 ١٣٨ وغريها ريقة إزالة اجقاط واخلطوط السوداءط

 ١٤٠ طريقة إدراج الصوت

 ١٤٤ طريقة حذف صفحة معينة

 ١٤٥ طريقة الفهرسة

 ١٤٧ طريقة حفظ امللف

 ١٤٩ طريقة طباعة امللف

 ١٥٠ طريقة تشفري امللف

 ١٥٥ Macro Express 2000 :أهمية برنامج 

 ١٦٠ لواحق الرشح

اكرة املؤقتة -١  ١٦٠ ظهور نافذة حالة ا

 ١٦٠ إدراج غالف الكتاب باأللوان يف الكتاب اإللكرتوىي -٢

 ١٦٤ حتويل الصورة إىل نص -٣

 ١٦٦ النسخ واللصق من صفحات الكتاب اإللكرتوىي -٤

 ١٦٦ PDF إىل صيغة Wordحتويل ملفات  - ٥

 ١٦٧ صنع امللفات الصوتية: املهارة اخكانية

 ١٦٧ كيف نشغل امللفات الصوتية ؟

 ١٦٧ الطريقة األو لصنع امللفات الصوتية

 ١٦٨ الطريقة اخكانية لصنع امللفات الصوتية

 ١٨١ RMحتويل امللف إىل صيغة 

 ١٨٩ mp3حتويل امللف إىل صيغة 

 ١٩٧ ل الفاكسات من خالل احلاسوبإرسال واستقبا: املهارة اخكاخكة

 ٢٠٩ صنع احلوا يف األحباث: املهارة الرابعة

 ٢١٢ اخلامتة
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 ٢١٣ مراجع البحث

 ٢١٥ فهرس املوضوعات

 


