
 

١

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  )اإلنترنت ( وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل يف شبكة املعلومات الدولية 
  وكيفية استخداماا الدعوية

  
  الدكتوراه  درجة يت حصل ا الباحث علىالرسالة هذا الكتاب هو الباب األول من ال

  
   من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةيف الدعوة واالحتساب

  
  هـ٧/٥/١٤٢٧ وقد نوقشت الرسالة بتاريخ

  
  إعداد

  إبراهيم بن عبدالرحيم عابد.د
  األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية

  كلية املعلمني ـ جامعة الطائف
   )iebraheem@islamway.net ( ١٩٩٦ب .   ـ ص ٢١٩٤٤الطائف 

  : تنبيه 
دون تعديل يف و  ،بعد موافقة صاحبه شرهونالجتوز املتاجرة ذا الكتاب ، ومن أراد طباعته ـ ١ 

  .فله ذلك ، جعله اهللا يف ميزان حسناته  حمتوياته
اشتمل هذا الكتاب على عناوين لكثري من املواقع النسيجية اليت قد الختلو من حماذير شرعية ـ ٢

   .ويربأ الباحث إىل اهللا تعاىل من كل حمتويات حمرمة يف تلك املواقع
ألول وهو املنشور يف الباب ا:  األصل على ثالثة أبواب على النحو التايل ـ اشتملت الرسالة يف٣

سة امليدانية لعينة من الدعاة  والباب الثاين وهو خيتص بالدرا.بعد إجراء بعض التعديالت هذا الكتاب 
وذلك ملعرفة أمناط استخدامهم ، ودوافعه ، ومدى  يف اململكة العربية السعودية ومستخدمي الشبكة

والباب الثالث وهو خيتص بتقومي عينة من املواقع الدعوية اخلليجية . بكة اإلشباع الذي حتققه هلم الش
  .من وجهة نظر عينة الدراسة 

.هـ ١٤٢٩ صفر : شبكةال على ة األوىلتاريخ النشر
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٢

  

  املقدمة
  

إن احلمدهللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مـن                
  .ه ، ومن يضلل فالهادي له يهده اهللا فالمضل ل

  .وأشهد أن الإله إال اهللا وحده الشريك له ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 
  )١() ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته والمتوتن إال وأنتم مسلمون ( 
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما        ( 

        )٢() الً كثرياً ونساًء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيباً رجا
   :أما بعد

يف هذا العصر يف طور تغريات تقنية واجتماعية كبرية مردها التقدم العظـيم يف              متر  اتمعات  فإن  
يج مـن تقنيـات   جمال تقنيات املعلومات وحفظها ـ ويقصد بتقنيــات املعلومـات ذلـك املـز     

اإللكترونيات الدقيقة وتقنيات احلاسـوب ـ  وتقنيات االتصاالت ، وقد مشل تـأثري هـذا التقـدم     
 ً بـاألفراد ومـرورا    ًاسية يف اتمعات احلديثـة ، بـدء       خمتلف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسيا    

ـ     . باملؤسـسات واإلدارات إىل مـستوى احلكومـات                ط معيــشة ونتيجـة لـذلك فقـد تغـري من
اإلنسان ، وتغريت طبيعة األعمال اليت يقوم ا وكيفية القيام ا ، بل تغـري منـط وأسـلوب تفكـري                     

يعتمـد  ) جمتمعـات معلوماتيـة     (اإلنسان يف اتمع احلديث وحتولت اتمعات يف هذا العـصر إىل            
  . ت  على تقنيات املعلوماً كبرياًقتـصادها ورفاهية شعوا اعتماداا

ولو أننا شبهنا اتمع باجلسم البشري ، فإن أمهية املعلومات يف اتمعات العصرية هـي بقـدر                 
واحلاسوب يف اتمع احلديث ودوره يف معاجلة البيانـات واملعلومـات           . أمهية الدم يف جسم اإلنسان      

           تمع مها مثـل القلـب   مثل القلب الذي يضخ الدم إىل مجيع أحناء اجلسم ، فاحلاسوب واملعلومات يف ا
  )٣(.والدم يف اجلسم 

فلـم يعـد      ؛ )٤(الغريب ولذا فقد ارتبطت حياة كثري من الناس اليوم باحلاسوب وخباصة يف العامل           
احلاسوب جمرد وسيلة لتخزين املعلومات مث استرجاعها ، أو جمرد وسيلة إلجراء العمليـات احلـسابية                 

      .لتعلم ونشر األفكار والترفيه والتجارة بل تعدى ذلك ليصبح وسيلة من أهم وسائل ا
  

) ٥(لقد أصبحت احلواسيب اليوم مهيأة الستقبال البـث التلفزيـوين وعـرض أفـالم الفيـديو             

وبعـد االنتـشار    ،  ) ٦() الفـاكس (واالتصال بشبكات املعلومات وأصبحت تؤدي وظيفة الناسـوخ            
  .١٠٢سورة آل عمران ، اآلية )    ١(
 .١سورة النساء ، اآلية )    ٢(
حممـد   إبراهيم.اد أمني دهلوي و األستاذفؤ.حممد حممود مندورة و د. ، د) مقرر الصف األول الثانوي   ( احلاسوب  )    ٣(

  .)بتصرف  (٧م ، ص ١٩٩٧ـ هـ ١٤١٨عسريي ، وزارة املعارف باململكة العربية السعودية ، طبعة 
  ، وأمـا يف الـشركات   ٪٧٥األمريكيـة   ويف املنازل   ،   ٪٦٢وصلت نسبة اقتناء احلواسيب يف املنازل األوربية إىل         )    ٤(

   .٪٩٧فترتفع هذه النسبة إلىأكثر من  
     الـسنة األوىل ـ العـدد   ، ) حملـدودة النسخة العربية الصادرة عن شركة األمحد للنشر العاملي ا( جملة آراب تشب         

  .٩٨ ص ،م١٩٩٧ديسمرب  نوفمرب ـ/ الثاين 
 . ، وتسميتها الشائعة الكَرت  و  الفيديوأ  التلفزيونبطاقةسوب تعرف بيتم ذلك بإضافة  قطعة إىل احلا)    ٥(
   .)دماملو( والتسمية الشائعة له عدل اإلشارات ،اسوب تعرف مبيتم ذلك بإضافة قطعة إىل احل)    ٦(



 

٣

  

ة ا تؤدي خدمات عظيمة بتكلفـة يـسرية      أصبحت احلواسيب املتصل   بكة املعلومات الدولية  الواسع لش 
    :  كومن ذل
  )١( )E.Mail ( ـ املراسالت عرب الشبكة أو مايعرف بالربيد اإللكتروين١

، واخنفاض التكلفـة ، وإمكانيـة   ) ٢(بكثري من املزايا منها سرعة الوصول    الربيد اإللكتروين   يتميز  
دة الرسالة ملرسلها إذا تعثر وصـوهلا إىل مـن           وإمكانية إعا  ،إرسال مرفقات صوتية وكتابية ورسومية      

   . ثله يف ذلك مثل الربيد التقليدي م وتعذر التعرف على عنوانه اجلديدأرسلت إليه
 وبعض أنواعها متثـل  ،  )Mailing Lists ( ويرتبط بالربيد اإللكتروين مايعرف بالقوائم الربيدية

  .كني يف القائمة حلقة حوار ونقاش عرب الربيد اإللكتروين بني املشتر
 ختدم شىت املوضوعات ، فكل جمموعة مـن         شبكة الدولية  من القوائم الربيدية يف ال     وهناك اآلالف 

وأي فـرد مـشترك   ع من خالل قائمة بريدية واحـدة ،        الناس تشترك يف اهتمام معني تستطيع أن جتتم       
ري مناقشة بـني أعـضاء      يستطيع أن يرسل جلميع أفراد القائمة أي معلومة جديدة أو سؤال أو حىت جي             
   .القائمة عرب الرسائل اإللكترونية مبجرد إرسال رسالة إىل العنوان الربيدي للقائمة

  
  )٣( )www (  النسيج العنكبويت العامليـ٢

 ، والنـسيج    دوليةشبكة ال الوهو اجلزء الذي تظهر فيه الصور واأللوان واألصوات واحلركات يف           
 من النـاس يعتقـد    ًثريا حىت أن ك   الشبكة الدولية امليسرة لعامة مستخدمي    بة و العنكبويت هو الواجهة احملب   

  . هي ذلك النسيج فحسب  شبكةأن ال
ومـشـاهدة أي مـادة مرئيـة    ،  ًلنسيج مساع أي مادة مسـجلة صوتياوميكن من خالل هذا ا   

نـت  كما ميكن قراءة الصحف واالت املختلفة عرب ذلـك النـسيج ، وذلـك إذا كا               ،  مثل األفالم   
     .اجلهات املصدرة هلا قد اختذت مواقع على الشبكة وضمنتها تلك املواد 

 باسـتخدام اللغـة     نسيج ال ا مواقعها على هذ   ات اإلسالمية ؤسس االت وامل  اختذت كثري من  وقد  
    )٤( .بق إىل الظهورـوأما املواقع اليت تستخدم اللغة اإلجنليزية فقد كانت أس، العربية 

  
     )News Groups ( وجمموعات النقاش ) Forums(  املنتديات ـ ٣

 النقاش  تشبه املنتديات وجمموعاتا الربيديةالقوائمحلقة نقاش وحوار يف موضـوع حمـدد    يف أ 
ـ علـى   واموعات   اآلالف من هذه املنتديات      ًوتوجد حاليا         تتنـاول موضـوعات     كة الدوليـة  شبال

وائم الربيدية أن كتابات املشاركني يف القوائم تـصل إىل صـناديق        شىت ، والفرق األساس بينها وبني الق      
 لالطـالع   فيلزم املشترك اسـتخدام بعـض الـربامج       واموعات  نتديات  أما امل ،  بريد املشتركني فيها    

  .عليها
   
  )٥( )FTP ( ت نقل وتبادل امللفا ـ٤

  
   ) .Electronic Mail ( اختصار للكلمتني )   ٣(
  .ولكن قد يتأخر وصوهلا ألسباب فنية اليتسع املقام هنا لشرحها، األصل أن الرسالة تصل بعد حلظات من إرساهلا )    ٢(
  .  )World Wide Web ( اختصار للعبارة    )٥(
   ) .www.sultan.org ( ان التايلميكن معرفة كثري من تلك املواقع من خالل العنو)    ٤(
   .وتعين قواعد نقل امللفات  ) File Transfer Protocol ( اختصار للعبارة  )   ٥(

http://www.sultan.org


 

٤

  

علـى  هذه احلواسـيب   وحتتوي ،  )Hosts(   احلواسيب املضيفة  آالف دوليةشبكة ال اليوجد يف    
ـ     املتاحة ليستفيد     )Files (  من امللفات  الينيامل ، ومعظـم هـذه     ) ١( شبكةمنها عامة املستخدمني يف ال

  . يف ذاكرة احلواسيب املضيفة ً كبرياًيف صورة مضغوطة حىت الحتتل مكاناامللفات توجد 
ـ          ستخدمي الـشبكة  وختتلف حمتويات تلك امللفات فمنها ماحيتوي على برامج تـشغيلية ـم م

 أو مرئيـة حيـث يقـوم     ، ومنها ماحيتوي على مواد مقروءة أو مـسموعة ً واحلاسوب عموما  الدولية
   . ىل حاسوبه لالستفادة منهايلها إزـاملستخدم بتن

  
  ـ االتصاالت اآلنية٥

تتيح شبكة املعلومات الدولية إمكانية البث احلي الـصويت واملرئـي ، مثـل البـث اإلذاعـي                  
النـصية أو    )Chat( االتـصال واحملادثـات    متعـددة مـن   ً صوراستخدميها مل ، كما تتيح  والتلفازي

 حيث يستطيع اثنان أو أكثر من مستخدمي الشبكة االلتقاء يف أماكن خمصصة منـها               الصوتية واملرئية ،  
  . قد يتم االلتقاء باستخدام برامج خاصة حول موضوع معني ، ولتبادل األفكار واحلوار

  
بح باإلمكان إمتام عملية البيع والشراء عرب الشبكة وتتم عملية الدفع باستخدام بطاقـات              كما أص 

  .ىل العنوان الذي حيدده املشتري ئتمان وترسل البضاعة إالا
  

والنشر اإللكتروين هـو اسـتخدام      ،   )٢(ويضاف إىل ماتقدم التوسع احلايل يف النشر اإللكتروين         
     نتاج وإدارة وتوزيـع املعلومـات بغـرض اسـتخدامها يف جمـاالت             األجهزة اإللكترونية يف جماالت إ    

ـ  ، ورقية شىت ، وهو مياثل النشر باألساليب التقليدية ال       ختـزين   وسـائط  يف زنإال أن املادة العلميـة خت
      وميتـاز النـشر بواسـطتها بإمكانيـة التخـزين           ،    )CD( ومن أشهرها األقراص املدجمـة      ،  رقمية  

شارها يف الفتـرة األخـرية حـىت         مع انت  ًخدامها واخنفاض تكاليفها ، خصوصا    ولة است الفائقة ، وبسه  
  .سوب  من املكونات األساسية للحا حمركااأصبحت

قـد بـدأ    ، و يـة    الدول علوماتخالل شبكة حاسوبية كشبكة امل    من  وقد يتم النشر اإللكتروين     
  :  مبايلي تازملاليني ، ومي ااالنتشار حىت تعدى مستخدموه يف النشر عرب الشبكة الدولية

ـ القضاء على حاجز املكان ،  وسهولة وسرعة العمل ، ووصوله إىل املاليني يف كافة أحنـاء                  ١
    .العامل

 أقل من النشر العادي باستخدام الورق املطبـوع وخباصـة مـع             شبكةـ تكلفة النشر على ال    ٢
   . يف هذه احلالة  كثرياًقلق ،  كما أن تكاليف التوزيع تاالرتفاع  احلايل لسعر الور

          . أو مبقابل تكلفة بسيطة ًمادة املنشورة بشكل مستمر وجماناـ إمكانية التعديل أو التغيري  لل٣
ـ البحث داخل املنشورات اإللكترونية أسهل بكثري مـن البحـث يف املطبوعـات الورقيـة                ٤

   .وأسرع وأدق
  
 بعض احلواسيب املركزية التسمح بالدخول ألي مستخدم ، بل البد من فتح حـساب لـديها ملـن يرغـب يف                       )   ١(

ليتمكن مـن الـدخول إىل هـذا       ) كلمة سر (كلمة مرور   االستفادة منها ، وحيصل املستخدم يف هذه  احلالة على           
 . احلاسوب 

لف من  ، اموعة األساسية لعلوم احلاسب اآليل وهي تتأ       ) تعلم.. استمع  .. شاهد  (منظومة إياس للربامج التعليمية      )    ٢(
  . احلاسبات املدخل لعلوم: القاهرة ، الربنامج التعليمي األول / املتحدة للربجميات  ، ستة أقراص مدجمة



 

٥

  

تتيح االتصال بـشرحية    ألا   للمدعوين ،    ً متميزا ً تعد مدخال  املعلومات الدولية ومن مث فإن شبكة     
ومن هذا املنطلق يـرى الباحـث أن        . اتمعات اإلسالمية وغري اإلسالمية     األفراد يف    من   ًواسعة جدا 

فقـد أصـبح   ؛  برامج الدعوة اإلسالمية وخططها البد أن تواكب هذا التطور يف اتمعات املعاصـرة              
وأصبحت األمية عندهم هي اجلهل باحلاسـوب       ،  مها كثري من الناس     احلاسوب هو لغة العصر اليت يفه     

 شبكة الدوليـة ،   ج واألعمال الدعوية  عرب ال     ويرى الباحث أن حوسبة الربام    ،  وتشغيله واالستفادة منه    
 املـستخدمني للـشبكة أمـر       وتقومي اجلهود املبذولة يف هذا اال من قبل الدعاة إىل اهللا تعاىل ومجهور            

وأصحاب التوجهات الباطنيـة املنتـسبة   ، والنصارى ،  ال سيما وأن غري املسلمني من اليهود   ، بد منه ال
ـ    أهل البدع على اختالف مشارم    و،  ) كالقاديانية والبهائية (إىل اإلسالم    بكة املعلومـات    اسـتغلوا ش

فكرهـا  متكنت إحدى اجلماعات الغربيـة الـشاذة يف      بل  ،  ) ١( بشكل ظاهر يف نشر معتقدام       الدولية
) مجاعة عباد الـشيطان   (وهي  ) ٢(ستخدام الشبكة الدولية    وسلوكها من إجياد أتباع هلا يف العامل العريب با        

  والحقتـها الـسلطات األمنيـة      ، بعض البلدان اإلسـالمية   ا مجع من شباب وشابات      اليت انتسب إليه  
  . واعترف كثري من  أعضائها بأم تعارفوا عن طريق الشبكة الدولية 

 ومن ذلك املوقع الـذي ظهـر    ،شبكة الدوليةم يتعرض حلملة تشوية على ال اإلسالم اليو أنكما  
 على أـا سـور      ً للقرآن الكرمي حيث عرض نصوصا     ًاـوتضمن حتريف ) ٣(على شبكة أمريكا أُن الين      

) ٤() سورة اإلميان ، وسورة التجسيد ، وسـورة املـسلمون ، وسـورة الوصـايا              (قرآنية حتمل أمساء    

ـ             ف  ت عنه الصح  ـثوحتد عاملية ـواالت يف حينه ، وبعد ذلك ظهرت صورة يف موقع مدينة ديزين ال
لأللعاب وفيها منظر لصحن احلرم املكي الشريف واستبدلت صورة الكعبـة املـشرفة بـصورة كـرة                 

  .وحوهلا مجع من املسلمني 
ـ              ات اإلسـالمية يف    والشك يف أن هناك الكثري من اجلهود اليت بذلت من قبل اجلمعيات واملنظم

الغرب بل وحىت األفراد يف سبيل االستفادة من الشبكة العاملية خبدماا املختلفة يف سـبيل الـدعوة إىل                  
، وبعـد دخـول     ) ٥(اهللا تعاىل وعرض اإلسالم بصورته النقية والصحيحة والتصدي لشبهات املغرضني           

 العربية تتزايد حبمداهللا تعـاىل ، األمـر الـذي     إىل البلدان العربية بدأت املواقع اإلسالمية  الشبكة الدولية 
  
  .انظر تفصيل ذلك يف الفصل الرابع من هذا الكتاب)    ١(
 بأمساء خمتلفة ونفس املضمون وذلك لضمان اطالع أكرب         الدوليةشبكة  ال هذه اجلماعة ثالثة آالف موقع على        أنشأت)    ٢(

ية واإلسالمية على نفـس     عدد ممكن من املستخدمني على  هذه املعلومات ، وهذا العدد أكرب من عدد املواقع العرب               
  .الشبكة يف ذلك احلني 

 ذوالقعـدة   ١٧-١١ ، ١٢٩١جملة اتمع ، جملة أسبوعية تصدرها مجعية اإلصالح اإلجتماعي بالكويت ، العـدد                      
  .٤٥م ، ص ١٩٩٨ مارس   ١٧-١٠هـ ـ ١٤١٨

 يف الواليـات املتحـدة   لـشبكية ادمــة  اخللشركـات اليت تـقدم إحدى أكرب ا ) (America On Lineشركة )    ٣(
األمريكية ، وهي أكرب شبكة للخدمات التجارية يف العامل ، مملوكة لشركة خاصة ، وتضم شبكة أمريكا أون اليـن       

م باسـم   ١٩٨٥ ماليني مشترك معظمهم يف الواليات املتحدة األمريكية ، تأسست هذه الشبكة عـام               ١٠حوايل  
)Quantum Computer Service  ( ت موجـهة فقط ملستخـدمي حواسيب كومودور ، لكنها وسـعت  ، وكان

م لتشمل كافة احلواسيب الشخصية     ١٩٨٩م لتشمل أجهزة أبل وتاندوم ، مث وسعتها ثانية عام           ١٩٨٧نشاطها عام   
 America On ( م إىل اإلسم احلايل١٩٩١مث بدلت امسها عام . ، باإلضافة إىل حواسيب أبل  ) IBM ( املتوافقة مع

Line (  أو ) AOL ( ًاختصارا .   
   .١٠، ص  م١٩٩٨أكتوبر السنة الثانية ، العدد الثاين ،         جملة إنترنت العامل العريب ، 

 م ، ١٩٩٨ يوليـو  ٦-  يونيو٣٠هـ ـ  ١٤١٩ ربيع األول ١٢-٦ ، ١٣٠٦جملة اتمع ، مرجع سابق ، العدد )    ٤(
  . ٩ص 

  .  لالطالع على مجلة من تلك املواقع اإلسالمية )www.sultan.org( سلطان موقع انظر )      ٥(

http://www.sultan.org
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  .  ولتقوميه،  وتبسيطه هلم ،يستدعي وقفة مع ذلك النشاط لتعريفه ملن اليعرفه 
أهل العقيدة الصحيحة ودعاة التوحيد يف اململكة هم أوىل الناس بتوظيف تلـك الـشبكة يف                إن  

يسر بكثري مـن العمـل عـرب القنـوات           أ مل عرب الشبكة الدولية   وخباصة وأن الع   ،    خدمة هذا الدين  
 إضـافة إىل أن مـن أهـم املزايـا            ، الفضائية اليت دخلت بيوت كثري من املسلمني إال من رحـم اهللا           

واملنظمـات العاملـة يف     ) املال والوقـت واجلهـد   (الستخدام تقنية احلاسوب وشبـكاتـه توفـري      
  .حقل الدعوة اإلسالمية أحوج ماتكون هلذه امليزة 

  
  :جه الباحث صعوبات أمهها واوقد 
  .ـ حداثة املوضوع ، وقلة الدراسات السابقة فيه ١
بكة الدوليـة ومواقعهـا ، وخـدماا                   ـ التطـور والتجديـد املتـسارع يف الـش         ٢

املواضع من   كتاباته يف بعض      إىل أن يعيد الباحث النظر يف كثري من        ؛ األمر الذي أدى   وبراجمها  
  . وإضافة البعض اآلخر هتبكالبحث ، وحذف بعض ما

، وعدم فهم بعـضهم     امليدانية  ـ ضعف استجابة املبحوثني يف بعض قطاعات الدراسة         ٣
  .لطبيعة خدمات الشبكة 

قنية الواردة يف البحث نتيجـة      هذا وقد حرص الباحث على أن تكون املعلومات الفنية الت         
      املواقـع  أو اـالت ، أو      النقل مـن الكتـب ،       جرد  ته الشخصية ، وعدم االكتفاء مب     ممارس

  . الشبكية
كما حرص الباحث على استخدام املصطلحات التقنية العربية بقدر املستطاع ، واجتهـد          

  .يف تعريب بعض املصطلحات اليت مل يِقف على تعريب هلا 
  

يف إجناز هذا البحث ، وأشكر   وأعانعلى مايسروأشكره تعاىل أمحد اهللا ويف اخلتام 
على ماقدماه من رعاية وتربية يف الصغر ، ودعوات صادقة كانت خري معني يف ميني  الكروالدي

يتوجه الباحث بالشكر اجلزيل لكل ، كما بعد عون اهللا تعاىل إجناز هذا البحث وتذليل عقباته 
بتقدمي املراجع أو بالدالله عليها ، أو بتهيئة اجلو  هذا من إخوانه املسلمني من ساعده يف حبثه

ب للكتابة والبحث ، أو توزيع االستبانات وجتميعها ، أو بغري ذلك ، ويدعو الباحث لكل املناس
، وخيص من عون هؤالء الذين اليتسع املقام لتسميتهم أن جيزيهم اهللا خري اجلزاء لقاء مابذلوه 

مساعد بن عبداهللا احمليا .ود، إبراهيم بن صاحل احلميدان .د:  من ًكالالباحث بالشكر 
زيد بن عبدالكرمي الزيد ، .د.أ: مشرفيه الكرميني وما الباحث أثناء إعداد املخطط ، لتوجيهه

  .عبداهللا بن عبدالعزيز املوسى .ود
                                                      الباحث إبراهيم بن عبدالرحيم عابد
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  التمهيد
  

  املبحث األول
  هاالدعوة إىل اهللا تعاىل تعريفها ووسائل

  
  املبحث الثاين

  مشروعية استخدام شبكة املعلومات الدولية 
  يف الدعوة إىل اهللا تعاىل
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  التمهيد      
  املبحث األول

  الدعوة إىل اهللا تعاىل تعريفها ووسائلها
  املطلب األول

  تعريف الدعوة إىل اهللا تعاىل
  :الدعوة يف اللغة 

   .)١()  يدعو دعوةً ودعاًء دعا( الدعوة مصدر للفعل الثالثي دعا ، تقول 
  :، منها  ) ٢(ولكلمة الدعوة معاٍن متعددة 

ـ الدعاء ، وهو سؤال اهللا عز وجل ، ومنه ماجاء يف احلديث حينما سـئل الـنيب صـلى اهللا             ١
دعوة أيب إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنـه خيـرج منـها    : ( عليه وسلم عن أول بدء أمره فقال   

، واملقصود بدعوة إبراهيم عليه الصالة والـسالم ماجـاء علـى            ) ٣() ا قصور الشام    نور أضاءت منه  
   .)٤(  )ربنا وابعث فيهم رسوالً منهم  ( :لسانه يف قوله تعاىل 

        مـن قـال حـني يـسمع        : ( ـ النداء ، ومنه النداء للصالة ، ومنه ماجـاء يف احلـديث              ٢
   .)٥(احلديث ) صالة القائمة النداء ، اللهم رب هذه الدعوة التامة وال

   .)٧(فالن ، ومدعاِة فالن ، يقال كنا يف دعوة) ٦(ـ الدعاء إىل الطعام ٣
          )٨(. ، أي مساه ذا االسم  ٍ وبزيدًـ التسمية ، يقال دعاه زيدا٤
ـعده       ـ االستـمالـة ، ومنـه داعية اللنب ، وهو مـايترك يف            ٥ ويف ) ٩(الـضرع ليــدعو مابـ
  .والتجهد يف احللب  يف الضرع ، ً، أي أبِق شيئا) ١٠() دع داِعي اللنب : ( احلديث 
٦      ومـن ذلـك      ً أم باطال  ًا أو الدفاع عنها ،سواء كانت حقا      ـ الدعاء إىل أي قضية يراد إثبا ، 

     )١١() قوم يدعون إىل بيعة هدى أو ضاللة واحدهم داٍع ( تعريف الدعاة بأم 
   ــ دار لـسان      مي عبداهللا العاليلـي ، دار اجليـل       لسان العرب احمليط ، ابن منظور ، ترتيب يوسف خياط وتقد           )    ١(

   .٩٨٧ ص ٢م ج ١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨ بريوت ، طبعة ،العرب 
كلمة الدعوة ، وقد استفاد منها الباحث وأضاف إليها ، مـع تغـيري يف         محد العمار مجلة من املعاين اللغوية ل      .ذكر د )    ٢(

   .  ، إضافة إىل الرجوع ملصادرها األصليةواختصار يف الشواهد، طريقة العرض 
   الريـاض ، الطبعـة   ،عبدالرمحن العمـار ، دار إشـبيليا   محد بن ناصر بن .أساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة ، د            

  .١٧م ، ص ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦ ،األوىل  
عبداهللا بن عبداحملسن التركي ، الطبعـة األوىل        .حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين ، إشراف د         مسند أمحد بن حنبل ،         ) ٣(

 مـسند   تتمـة ٥٩٦ ، ص ٣٦م ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت ، ج ٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢١
   .٢١٢٦١ اهللا عنه ، رقم احلديث األنصار ، حديث أيب أمامة الباهلي رضي

  . من سورة البقرة ١٢٩اآلية )    ٤(
احلافظ أمحد بن علي بن حجر ، حتقيق وترتيب حممد فؤاد عبـدالباقي             البخاري ،   اإلمام  فتح الباري بشرح صحيح     )    ٥(

  .  ، كتاب األذان ، باب الدعاء عند النداء٩٤ ص ٢ج ،  الفكر ، بريوتوحمب الدين اخلطيب ، دار
هــ ـ   ١٤٠٧ ،القاموس احمليط ، الفريوزآبادي ، حتقيق مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانيـة )    ٦(

  .١٦٥٥م ، ص ١٩٨٧
، إمساعيل بن محاد اجلوهري ، حتقيق أمحد عبـدالغفور عطـار ،  الطبعـة           ) تاج اللغة وصحاح العربية     ( الصحاح  )    ٧(

  . ٢٣٣٦ ص ٦م ، ج ١٩٩٠/ الرابعة 
  . ٢٨٦ ص ١م ، ج ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢  ،املعجم الوسيط ، إصدار جممع اللغة العربية بالقاهرة ، الطبعة الثانية)    ٨(
  . ٢٠٦ بريوت ، ص ،خمتار الصحاح ، الرازي ، ترتيب حممود خاطر ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )    ٩(
رقـم   ،   ٢٥٥ ص   ٢٧ج  ار بـن األزور ،       حديث ضر   ، مسند املدنيني مرجع سابق ، تتمة     بن حنبل ،    مسند أمحد   )  ١٠(

  . ١٦٧٠٢احلديث 
   .١٢٨ ص ١٠تاج العروس من جواهر القاموس ، حممد مرتضى الزبيدي ، دار مكتبة احلياة ، ج  )  ١١(
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: ، يقال دعا بالشيء طلب إحضاره ، ودعا إىل الشيء حثه على قـصده ، يقـال                  ـ الطلب   ٧
  .) ١(حثه على اعتقاده وساقه إليه : ودعاه إىل الدين وإىل املذهب . دعاه إىل الصالة ودعاه إىل القتال 

واألصـل يف مفـهوم الدعوة أنه يعتمد عـلى البيان والكالم كما ذكـر صـاحب مقـاييس                
   .)٢() دعو أصل واحد ، وهو أن متيل الشيء إليك بصوت وكالم يكون منك ( : اللغة إذ قال 

  
  : )٣(الدعوة يف االصطالح 

، وعلـى عمليـة نـشره       ) اإلسالم  ( كلمة الدعوة من األلفاظ املشتركة اليت تطلق على الدين          
  .وتبليغه وبيانه للناس ، وسياق إيرادها هو الذي حيدد املعىن املراد 

  ) :اإلسالم ( تعاريف للدعوة اإلسالمية تنطبق على مفهوم الدين وفيما يلي بعض 
  
     ، جتدد على يد حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم خـامت                ًاهللا الذي بعث به األنبياء مجيعا     دين  ( 

  .) ٤()  لصالح الدنيا واآلخرة ً وافياًالنبيني ، كامال
 على رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          ً للعاملني ، وأنزل تعاليمه وحيا     الدين الذي ارتضاه اهللا    ( 

٥() نها يف السنة النبوية وحفظها يف القرآن الكرمي ، وبي (.  
  

  :وفيما يلي بعض تعاريف للدعوة اإلسالمية تنطبق على مفهوم النشر والتبليغ 
  
   الدعوة إىل اهللا هي الدعوة إىل اإلميان به ، ومبا جاءت به رسله ، بتـصديقهم فيمـا أخـربوا                    ( 

         به ، وطاعتهم فيما أمروا ، وذلـك يتـضمن الـدعوة إىل الـشهادتني ، وإقـام الـصالة  وإيتـاء                       
  ورسـله  ،الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت ، والدعوة إىل اإلميان بـاهللا ، ومالئكتـه ، وكتبـه              

   .)٦() أنه يراه والبعث بعد املوت ، واإلميان بالقدر خريه وشره ، والدعوة إىل أن يعبد العبد ربه ك
   ً ، وظـاهرا   ًمـال  وع ً وقـوال  ًالدخول يف دين اإلسـالم ، اعتقـادا       وحثٍّ على    الطلب بشدة ( 
   .)٧ ()ًوباطنا

  
   .٢٨٦ ص ١ ، ج مرجع سابقاملعجم الوسيط ، )    ١(
 ص ٢م ، ج ١٩٨١هــ ـ   ١٤٠٢ ،  بعة الثالثـة طال مصر ، ،يمعجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، مكتبة اخلاجن)    ٢(

٢٧٩.   
  منها بإجياز ، مـع الرجـوع  ًة للدعوة ، وقد أورد الباحث بعضا محد العمار مجلة من التعاريف االصطالحي     .ذكر د  )    ٣(

  .ملصادرها األصلية 
   .٢٦ ـ ٢٠، مرجع سابق ، ص ب الدعوة اإلسالمية املعاصرة أسالي         

هــ ـ   ١٤١٥ ، الريـاض ، الطبعـة األوىل   ،، حممد الراوي ، مكتبة العبيكان ) دعوة عاملية ( الدعوة اإلسالمية   )  ٤(
  .٣٩م ، ص ١٩٩٥

         القـاهرة ، الطبعـة   ،أمحد أمحـد غلـوش ، دار الكتـاب املـصري     .، د) أصوهلا ووسائلها ( الدعوة اإلسالمية  )    ٥(
 .١٢م ، ص ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ ،الثانية 

 ـ  ١٥٧ ص ١٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ، مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بـن قاسـم ، ج   )    ٦(
١٥٨       . 

      فقه الدعوة إىل اهللا وفقه النصح واإلرشاد واألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر ، عبـدالرمحن حـسن حبنكـة                     )    ٧(
  .١٦ ص ١، ج م ١٩٩٦ هـ ـ١٤١٧ة األوىل  دمشق ، الطبع،دار القلم ، امليداين 
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 يف كل زمان ومكان القتفاء أثر رسول اهللا صلى اهللا عليـه             ًم من له أهلية بدعوة الناس مجيعا      قيا( 
  )١() وسلم ، والتأسي به قوالً وعمالً وسلوكاً 

  )٢() غ اإلسالم للناس ، وتعليمه إياهم ، وتطبيقه يف واقع احلياة تبلي( 
ألن صاحبه اشتقه من قوله  ؛ )٣(خيتاره الباحث  وهذا التعريف األخري هو التعريف الذي

هو الذي بعث يف األميني رسوالً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة  ( :تعاىل 
، وقد ورد هذا التحديد لوظيفة النيب صلى اهللا عليه وسلم   )٤( ) ضالل مبني وإن كانوا من قبل لفي

                                                           )             ٥(. يف ثالث آيات أُخر من كتاب اهللا تعاىل 
األول مـن عناصـر      البيان والتبليغ وهـو العنـصر        )يتلو عليهم آياته     ( : فقد مشل قوله تعاىل     

 التربية والتعلـيم ، كمـا مشـل قولـه     )ويزكيهم ويعلمهم الكتاب    (  :الدعوة ، كما مشل قوله تعاىل       
الكـرمي ، واحلكمـة      التنفيذ ، ألن الكتاب هنا القرآن      التطبيق و  )ويعلمهم الكتاب واحلكمة     ( :تعاىل  

أي طريقـة   ) الطريقـة   (  حقيقتـها    هنا السنة النبوية كما ذهب إىل ذلك مجهور العلماء ، والسنة يف           
تطبيق هذا القرآن ، فقد أوضحت السنة للمسلمني طريقة تطبيـق القـرآن علـى مـستوى األفـراد                   

  . واجلماعات
 بذاته كـسائر العلـوم   ً مستقال ًرت علما إن الدعوة مبعىن النشر والبالغ واإلقناع والدعاية قد صا        

صبح جياري ويواكـب العلـوم اإلســالمية       الشرعية له موضـوعه ، وخصائصه ، وأهـدافه ، وأ        
يفيدها ويفيد منها ، ويشاركها يف خدمة الدين برسم طريق منهجي يكفل له االنتـشار                ( )٦(األخرى  
  . )٧() والذيوع 

علـم  ( تحت األقسام الدراسية يف كثري من جامعات املـسلمني لتـدريس هـذا العلـم               كما فُ 
  . للمتخصصني فيه ومنح الدرجات العلمية املختلفة) الدعوة 

  
  
  

  
  
  
  .٢٧ ص الطبعة الثانية ،حممد بن سيدي بن احلبيب ، .الدعوة إىل اهللا يف سورة إبراهيم اخلليل ، د)    ١(
هـ  ،   ١٤٢١  الطبعة األوىل     ، بريوت     ، ، مؤسسة الرسـالة     حممد أبو الفتح البيانوين   .  د املدخل إىل علم الدعوة ،    )    ٢(

 .١٧ص 
   .صاحل بن غامن السدالن.محد بن ناصر العمار ، ود. كل من دًوقد اختاره أيضا)    ٣(

   .٢٤محد بن ناصر العمار ، مرجع سابق ، ص .        أساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة ، د
 الريـاض   ،ر والتوزيـع    صاحل بن غامن السدالن ، دار بلنسية للنش       .        األنشطة الدعوية يف اململكة العربية السعودية ، د       

  .٣٢م ، ص ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ ،الطبعة األوىل 
  .٢سورة اجلمعة ، اآلية )    ٤(
  . من سورة البقرة١٥١ ، و ١٢٩ من سورة آل عمران ، و ١٦٤: انظر اآليات )    ٥(
    مـصر  ، والتوزيـع  توفيـق الواعي ، دار اليــقني للنـشر  .، د) الرسالة ـ الوسيلة ـ اهلدف   ( الدعوة إىل اهللا )    ٦(

  .١٩م ، ص ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦ ،الطبعة الثانية 
  .١٠ ، مرجع سابق ، ص )ا ووسائلها أصوهل( الدعوة اإلسالمية )    ٧(
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  املطلب الثاين
  وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل

  
   .مفردها وسيلة : الوسائل يف اللغة 

الرغبة والطلـب ، يقـال وسـلَ إذا         ( مصدر من الفعل الثالثي وسلَ  ، ومن معانيه          والوسيلة  
  )١() الراغب إىل اهللا عز وجل : رغب ، والواسل 

، وهـي               ) ٢() ب بـه إىل الغـري ، واجلمـع الوِسـيلُ والوسـاِئلُ              مـايتقر : ( والوسيلة هي   
ياأيها الذين آمنـوا اتقـوا اهللا وابتغـوا إليـه الوسـيلة              ( :ومن ذلك قوله تعاىل     ) ٣() القُربة  : (أيضاً  

     . )٤() وجاهدوا يف سبيله لعلكم تفلحون 
أي اطلبـوا القربـة      )وابتغوا إليه الوسيلة     (  :قال ابن جرير رمحه اهللا تعاىل يف تفسري قوله تعاىل         

  :إليه بالعمل مبايرضيه ومنه قول الشاعر 
  أن يأخذوك تكَحلي وتخضيب إن الرجال هلم إليك وسيـلة      

    .)٥(مث نقل رمحه اهللا تعاىل عن مجع من السلف تفسريهم الوسيلة بالقُربة 
والوسيلة هي الـيت يتوصـل ـا إىل حتـصيل           : ري اآلية   وقال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل يف تفس       

   .)٦(املقصود 
ومن ذلـك تـسمية أعلـى     ، ) ٧() زلة عند امللك ، والدرجة    ـاملن : ( ًومن معاين الوسيلة أيضا   

إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل مـايقول ، مث صـلوا           : ( زلة يف اجلنة بالوسيلة ، كما جاء يف احلديث          ـمن
ـ لى اهللا عليه ا ع  ـلى علي صالة ص   ـعلي ، فإن من ص      فإـا  ، ، مث سـلوا اهللا يل الوسـيلة   ًشراـ

زلة يف اجلنة التنبغي إال لعبد من عباد اهللا ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سـأل اهللا يل الوسـيلة                       ـمن
    )٨ (رواه مسلم ) حلت له  الشفاعة 

  : املراد ، فيكون تعريف وسائل الدعوة إذن هو املعىن، ) مايتقرب به إىل الغري ( واملعىن األول 
    ) مايتوصل به إىل الدعوة ( 

   .١١٠ ص ٦ ، مرجع سابق ، ج     معجم مقاييس اللغة)١(
   .١٨٤١ ص ٥ ، مرجع سابق ، ج الصحاح)    ٢(
   .٩٢٧ ص ٦ ، مرجع سابق ، ج لسان العرب)    ٣(
   .٣٥سورة املائدة ، اآلية )    ٤(
للشاعر اجلاهلي عنترة بن شداد العبسي ، وخياطب يف هذا البيت زوجة له من جبيلة كانـت التـزال تـذكر         البيت  )    ٥(

يعي خبيلي  التلوميين على حسن صن   : وكان يقول هلا    . عنايته خبيله ، وتلومه يف فرس كان يؤثره ، ويطعمه ألبان إبله             
 عن أمثالك من نساء العشرية الالئي يتطلع احملاربون إىل أسرهن ، فإذا كنت تـؤثرين التـنعم                  ًا أعددا دفاعا  ، فإمن 

وترك العناية باخليل فاستعدي بكحلك وخضابك لتلقي الرجال الذين يطمعون يف أخـذك ، ويف هـذا سـخرية                    
  . الذعة 

هــ ـ   ١٤٠٥ بريوت ، طبعـة  ،ن جرير الطربي ، دار الفكر        جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أبوجعفر حممد ب
   .٢٢٦ ص ٦م ، ج ١٩٨٤

طباعة والنشر والتوزيع ، بـريوت      دار الفكر لل  تفسري القرآن العظيم ، أبوالفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي ،            )    ٦(
   .٥٤ ، ص ٢ ج ،م  ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤لطبعة األوىل ، ا

   .١٣٧٩فريوزآبادي ،  مرجع سابق ، ص القاموس احمليط ، ال)    ٧(
صحيح مسلم ، أبواحلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ، ترتيب وتعليق حممد فؤاد عبـدالباقي ، نـشر                   )    ٨(

م ١٩٨٠ هــ ـ   ١٤٠٠ية السعودية ، وتوزيع إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة العرب
استحباب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يـسأل                  كتاب الصالة ، باب     

  . ٢٨٨ ص ١اهللا له الوسيلة ، ج 
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  .أي مايستخدم لتبليغ اإلسالم للناس ، وتعليمهم إياه ، وتطبيقه يف حيام 
  

  :أنواع وسائل الدعوة 
  :ميكن تقسيم وسائل الدعوة إىل قسمني رئيسني 

  الوسائل املعنوية: القسم األول 
 وذلـك كالـصفات احلميـدة      . و فكرية   الداعية على دعوته من أمور قلبية أ      وهي مجيع مايعني    

واألخالق الكرمية ، والتفكري ، والتخطيط ، وماإىل ذلك من أمور التحس والتلمس ، وإمنـا تعـرف                  
  .بآثارها 

  الوسائل املادية: القسم الثاين 
ـ                ـ   وهي مجيع مايعني الداعية من أمور حمـسوسة أو ملموسـة ، وذلـك ك  ة القول ، واحلرك

مـة النـوادي    الكتابة ، واإلذاعة ، والتلفاز ، وإعمار املساجد ، وإقا         : ومنها  . واألدوات ، واألعمال    
   )١(. ك واملخيمات وماإىل ذل

ويالحظ أن هذا الفصل بني الوسائل املعنوية واملادية قـد الينـضبط ، إذ يتـداخل النوعـان يف       
م وسائل اإلعالم املختلفة من إذاعة ، وتلفزة  وصحافة ، البـد             بعض احلاالت ، فالداعية الذي يستخد     

  .له أن يتحلى ببعض الوسائل املعنوية مثل الصرب ، وحسن اخللق ، والتخطيط وماإىل ذلك 
  
ـ        ـ الوسائل ال  ن صلى اهللا عليه وسلم حيرص علي      كاو مثل ـمعنوية كل احلـرص ، وكـان ال

  .    )٢() وإنك لعلى خلق عظيم  ( :ىل ها ، ومن ذلك قوله تعاـاألعلى يف االلتزام ب
وأما يف جانب الوسائل املادية فقد استخدم النيب صلى اهللا عليه وسلم كـل وسـيلة مـشروعة                  

، وعرى الوسيلة املشوبة ـ وهي الـيت اجتمـع فيهـا      متوفرة يف عصره ، واجتنب كل وسيلة حمرمة 
  . )٣(احلالل واحلرام ـ مما شاا من احلرام 

  :مثلة على استخدامه للوسائل املشروعة املتوفرة يف عصره ومن األ
استخدامه صلى اهللا عليه وسلم وسيلة املآدب ـ أي الدعوات إىل الطعام ـ مـن أجـل مجـع      

وأنـذر عـشريتك     ( :الناس على أمر يبلغهم عن طريقه دعوته ، وكان ذلك حينما نزل قوله تعـاىل                
 ، مث دعـاهم إىل      ًم طعامـا   من أقربائه ، وصنع هل     ًيه وسلم مجعا  ا النيب صلى اهللا عل    ، فدع  )٤() األقربني  
  .) ٥(اهللا تعاىل 

وكان صلى اهللا عليه وسلم يقصد الناس يف أسواقهم وجمامعهم ، ويف موسم احلـج ويـدعوهم                 
  :إىل اهللا تعاىل ، ففي احلديث 

  
   .٤٩املدخل إىل علم الدعوة ، مرجع سابق ، ص )    ١(
  . ٤سورة القلم ، اآلية )     ٢(
اين من السنة الثانية من املرحلـة اجلامعيـة بقـسم الـدعوة             حماضرات يف مادة وسائل الدعوة ، ألقيت على طلبة الفصل الث          )    ٣(

  .حممد أبوالفتح .هـ ، د١٤١٠واالحتساب يف املعهد العايل للدعوة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 
  . ٢١٤سورة الشعراء ، اآلية )    ٤(
واحد ، دار املعرفـة للطباعـة والنـشر         السرية النبوية ، أبوالفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي ، حتقيق مصطفى عبدال           )    ٥(

   . ٤٥٧ ص ١م ، ج ١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦ لبنان ، ،والتوزيع 
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 أال رجـل    : (كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرض نفسه على الناس يف املوسم فيقـول                
) ٢(وصـححه األلبـاين   ،  ) ١(رواه ابن ماجة    ) م ريب   غ كال  قد منعوين أن أبلِّ    ًاحيملين إىل قومه فإن قريش    

  . واللفظ البن ماجة ، ) ٤(وأبو داود ، ) ٣(ورواه الترمذي 
  :  اهللا عليه وسلم للوسائل احملرمةومن األمثلة على جتنبه صلى

 وـا نـداًء للـصالة       تشاور املسلمون يف عالمة جيعل     ماجاء يف حديث األذان املعروف ، حينما      
فأشار بعضهم بالناقوس فلم يستخدمه النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا فيه من مشاة للنـصارى ، وأشـار      
بعضهم بالبوق فلم يستخدمه النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا فيه من مشاة لليهود ، وذكروا النـار فلـم                

  .) ٥( عليه وسلم ملا فيها من مشاة اوس يستخدمها النيب صلى اهللا
ومن األمثلة على جتريده صلى اهللا عليه وسلم الوسيلة املشوبة ـ وهي اليت اجتمع فيهـا احلـالل    

، فقد كانـت عـادة العـرب يف    " النذير العريان " استخدامه لوسيلة ، واحلرام ـ مماشاا من احلرام  
  :مر هام ، أو اإلنذار بأمر خطري يفعلون عدة أمور اجلاهلية ، إذا أرادوا الدعوة إىل أ

  . ، كجبل ، أو أي مكان مرتفع ٍ صعدون إىل مكان عالـ ي١
  .واصباحاه ، وما إىل ذلك من ألفاظ النداء : ـ ينادون بأعلى صوم ٢
ـ يتعرون من ثيام ، ليشعروا الناظر إليهم خبطر األمر الذي ينادون من أجله  وكأن العـدو                   ٣

   .ن ثيام ، فيسرع الناس إليهم د عراهم مق
 صعد صلى اهللا عليه وسلم الـصفا ،         ، )٦() وأنذر عشريتك األقربني     ( :عاىل  حينما نزل قوله ت   ف
 ًأرأيـتم إن أخـربتكم أن خـيال       : قال  من هذا ؟ فاجتمعوا إليه ، ف      : ، فقالوا    )٧() ياصباحاه  ( فهتف  

      لكـم     : (  ، قال    ًًماجربنا عليك كذبا  : قالوا  )  ؟   خترج من سفح هذا اجلبل أكنتم مصدقي فإين نـذير
  .) ٨(متفق عليه ) بني يدي عذاب شديد 

  
، املقدمة   بريوت   ،سنن ابن ماجة ، أبو عبداهللا حممد بن يزيد القزويين ، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ، املكتبة العلمية                   )    ١(

  .٧٣ ص ١باب فيما أنكرت اجلهمية ، ج 
 الريـاض ، الطبعـة الثالثـة    ،بن ماجة ، حممد ناصر الدين األلباين ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج   صحيح سنن ا  )    ٢(

  . ٤٠ ص  ١، ج  م ١٩٩٨هـ ـ ١٤٠٨
 ، كتاب  القاهرة ،ة عوض ، دار احلديث      سنن الترمذي ، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة ، حتقيق إبراهيم عطو             )    ٣(

  . ١٨٤ ص ٥  ، ج٢٥فضائل القرآن ، باب 
 ٢٤٦ ص ٤م ، ج ١٩٩٤هــ ـ   ١٤١٤حتقيق صدقي حممد مجيل ، دار الفكر ، بريوت ، طبعة سنن أيب داود ، )    ٤(

 . ٤٧٣٤، رقم احلديث كتاب السنة ، باب يف القرآن 
  :انظر من روايات حديث بدء األذان ، الروايات اآلتية )    ٥(

  . ٧٨ ص ١لشيخان  ، حممد فؤاد عبدالباقي ، املكتبة اإلسالمية ، ج         ـ اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه ا
   بـريوت   ،        ـ صحيح البخاري حباشية السندي ، أبوعبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، دار املعرفة للطباعة والنشر                 

  .١١٣ ص ١كتاب األذان ، باب بدء األذان ، ج 
 ١ الصالة ، باب بدء األذان ، وباب األمر بشفع األذان وإيتار اإلقامة ، ج                        ـ صحيح مسلم ، مرجع سابق ، كتاب       

  . ٢٨٦ ـ ٢٨٥ص 
   . ٢٣٣ـ٢٣٢ ص ١ ، كتاب األذان والسنة فيها باب بدء األذان ، ج مرجع سابقة ،         ـ سنن ابن ماج

  .  ٢١٤سورة الشعراء ، اآلية  )    ٦(
  .ع أمر عظيم ، فيقولوا ليجتمعوا ويتأهبوا له كلمة يعتادوا عند وقو: ياصباحاه )    ٧(

   .٨٢ ص ٣        شرح صحيح مسلم ، النووي ، ج 
  . ٥٢ ص ١ـ اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان  ، حممد فؤاد عبدالباقي ، مرجع سابق ، ج )    ٨(

   .٢٢٢ ص ٣ ج         ـ صحيح البخاري ، مرجع سابق ، كتاب التفسري ، تفسري سورة املسد ،
 ص ١، ج ) وأنـذر عـشريتك األقـربني    (         ـ صحيح مسلم ، مرجع سابق ، كتاب اإلميان ، باب يف قوله تعاىل      

١٩٤ .  



 

١٤

  

ويتبني مما تقدم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، مل يترك هذه الوسيلة املـشوبة بـالعري وإمنـا     
وإين أنـا النـذير   : ( ه تنقيتها مما شاا من احلرام واستخدمها ، بل صح عنه أنه قال عن نفسعلى عمل  

  . عن خطر األمر الذي جاء به ً ـ معربا)١(ـ متفق عليه )  العريان 
  
  
  

  
  

  
   .١٢٦ ص ٤ ، ج باب االنتهاء عن املعاصي ، الرقاق ـ صحيح البخاري ، مرجع سابق ، كتاب   ) ١(

 ص ٤ ، ج شفقته صلى اهللا عليـه وسـلم علـى أمتـه          باب    ، الفضائل        ـ صحيح مسلم ، مرجع سابق ، كتاب         
١٧٨٨ .  



 

١٥

  

  ثالثاملطلب ال
  تعدد وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل يف العصر احلاضر وتنوعها

  
 للتقدم العلمي العظـيم يف      ًتبعا؛  لقد تعددت وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل يف هذا العصر وتنوعت            

تقنيات املعلومـات   ومن أمهها االتصاالت    ،  والذي مشل جماالت متعددة من حياة اإلنسان        ،  ا العصر   هذ
  . وغري ذلك مما أشار إليه الباحث يف أمهية املوضوع 

  :يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل يف هذا 
 ملـن قبلنـا ، فـأمور     يف وقتنا احلاضر يسر اهللا عز وجل أمر الدعوة أكثر ، بطرق مل حتـصل              ( 

 اليوم ممكنـة بطـرق   الدعوة اليوم متيسرة أكثر ، وذلك بواسطة طرق كثرية ، وإقامة احلجة على الناس       
  وهنـاك طـرق    ،   عن طريق اإلذاعة ، وعن طريق التلفزة ، وعـن طريـق الـصحافة                ًمتنوعة ، مثال  

  ) ١(  ). شىت
ض وسائل الدعوة الـيت نظمتـها وزارة        وقد ظهر هذا التنوع والتعدد يف وسائل الدعوة يف معار         

، فاجتمعت وسائل الدعوة حتت سقف واحـد         ) ًكن داعيا (  يف اململكة حتت شعار      الشؤون اإلسالمية 
   .)٢(لكل من يريد رؤيتها ، والتعرف عليها 

  
  : تنوع وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل من أجلِّ النعم 

 نعـم اهللا تعـاىل علـى األمـة       العصر هلو من أجلِّ    إن تنوع وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل يف هذا        
 اإلسالمية ، والناس خيتلفون يف مواهبهم وقدرام وماحيسنون أداءه مـن واجبـات  الـدعوة إىل اهللا                  
   تعاىل ، كما أم يتفاوتون فيما يستطيعون حتمله من األذى الذي يعترض طريق كل مـن دعـا إىل اهللا                    

الظروف النفسية واالجتماعية الـيت ينـشأ فيهـا    درجات اإلميان ، و   الف  فهذا أمر خيتلف باخت   ،  تعاىل  
خيتار كل مسلم مايناسبه من تلك الوسائل ، فاليبقـى بعـد    وغري ذلك من العوامل ، ومن مث        الداعية ،   

  .ذلك عذر ملسلم يف التخلف عن ركب الدعوة إىل اهللا تعاىل ، كل حبسبه 
  

   :تفاوت الناس يف مقدار عملهم بالطاعات
          وقـد كتـب   ، وخيتلـف النـاس يف مقـدار عملـهم ـا           ،  إن الطاعات والعبادات متنوعة     

              حيـضه فيــها عــلى      ،  اإلمـام مالـك بـن أنـس رمحـه اهللا تعـاىل              رسـالة إىل    أحد العباد   
 اهللا قـسم  إن: ( ـذه الرسـالة    اإلمام مالك رمحـه اهللا تعـاىل     أجابهف،  للعبادة   العزلـة واالنقطاع 

األعمال كما قسم األرزاق ، فرب رجل فتح له يف الصالة ومل يفتح له يف الصوم ، وآخر فتــح لـه                      
      فنـشر العلـم مـن أفـضل أعمــال          . يف الصدقة ومل يفتح له يف الصوم ، وآخر فتح له يف اجلهاد              

ـ               و أن يكون كالنا علـى      الرب ، وقد رضيت مبافتح يل فيه وماأظن ماأنا فيه بدون ماأنـت فيه ، وأرج
  
، الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن بـاز ، مجـع وترتيـب    ) التوحيد ومايلحق به   ( جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة       )    ١(

حممد بن سعد الشويعر ، طبع على نفقة بعض احملسنني حتت إشراف رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة                   .وإشراف د 
  .٤٠٣ ص ٨ ، ج هـ ١٤٢١انية  الرياض ، الطبعة الث،اإلفتاء و

ـ        : يف عدة مدن منها   لدعوة إىل اهللا تعاىل     وسائل  عارض ل امل نظمت الوزارة مجلة من   )    ٢(  دة الريـاض ، والـدمام ، وج
للمعــرض  انظـر تفاصــيل ذلــك يف املوقـع الرمســي   . والطــائف وأــا ، واملدينــة املنـورة ،  والقـصيم  

 )www.condaian.com( .   
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١٦

  

  . )١() خري 
وحـج  ، والخيفى أن مقصود اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل نوافل الطاعات ، أما الصالة املكتوبـة         

الفريضة ، والزكاة الواجبة ، وصوم رمضان ، واجلهاد إذا كان فرض عني ، فهي واجبـة علـى كـل             
يتفاوتون يف أخذهم بتلك النوافل كمـاهو       والناس  ،  مسلم ويأمث بتركها والتسقط عنه إال بعذر شرعي         

   .مشاهد يف حال األمة يف املاضي واحلاضر 
ومـن األمـة مـن       ،   )٢() جلنة مثانية أبواب    يف ا : ( قد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          و

عنه صـلى اهللا عليـه          ى من أبواب اجلنة الثمانية ومنهم أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه           يدع ؛ فقد صح 
 مـن  عـي ُب الصالة ، ومن كان أهل اجلهاد د من باعيُل الصالة د ه أ منفمن كان   : ( سلم أنه قال    و

 مـن  عـي ُ أهل الصدقة د من باب الريان ، ومن كان من      عيُجلهاد ، ومن كان من أهل الصيام د       باب ا 
ـ  عيُت وأمي يارسول اهللا ماعلى من د      بأيب أن : فقال أبو بكر رضي اهللا عنه        )باب الصدقة    ن تلـك    م

نعـم ، وأرجـو أن تكـون        : ( ها ؟ قال    ك األبواب كل  األبواب من ضرورة ، فهل يدعى أحد من تل        
  . )٣( )منهم 

تطعـم  : ( فتارة قال   ،  وقد تعددت أجوبة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أفضل األعمال الصاحلة             
قيـل  ) ان باهللا ورسـوله     إمي: (  ، وتارة قال     )٤() الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف          

 واليتـسع املقـام هنـا       )٥ ()حج مربور   : ( قيل مث ماذا ؟ قال    ) اجلهاد يف سبيل اهللا     : ( مث ماذا ؟ قال     
وقد فسر العلماء اختالف أجوبته صلى اهللا عليه وسلم باختالف األحـوال             الستقصاء هذه األحاديث ،   

  .   )٦(واألشخاص فأجيب كل سائل باحلال الالئق به 
  

  :تنوع وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل يشبه تنوع الطاعات 
مثـل دعوتـه    ،  فهناك جماالت اليسع املسلم تركهـا       ؛  وكذلك يف أبواب الدعوة إىل اهللا تعاىل        

    . بيتهلنفسه باستقامته على شرع اهللا ، ودعوة زوجته وأهل
، وترجيح أحدها علـى     عصر  الدعوة إىل اهللا تعاىل يف هذا ال      وليس هذا مقام املفاضلة بني وسائل       

 أن يـساهم يف الـدعوة إىل اهللا تعـاىل      كنه املراد بيان أن كل مسلم مي      اآلخر ، فهذا أمر يطول ، ولكن      
 ًقاصـرا  أن حيمله كل مسلم يف قلبه ، وهو لـيس  كن الدعوة إىل اهللا تعاىل مي موه،  مبايستطيع من جهد    

أو ، تسبني إىل وزارات الدعوة والـشؤون اإلسـالمية   أو الدعاة املن، على املتخصصني يف علوم الشريعة  
مشترك بني كل املسلمني الناطقني بالشهادتني ٌخطباء املساجد ، بل هو هم .   

         التفريق بني مقـام الـدعوة إىل اهللا تعـاىل ومقـام اإلفتـاء وتـدريس العلـوم                   ًوينبغي أيضا 
اليكـون إال مـن     سائل الدعوة إىل اهللا تعاىل ، و      هو أحد و  الشرعية ، فاإلفتاء وتدريس العلوم الشرعية       

  
سري أعالم النبالء ، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ، حتقيق شعيب األرنؤوط وأخـرين ، دار الرسـالة       )    ١(

  .١١٤ ص ٨ ، ج م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣  ،بريوت ، الطبعة التاسعة
 متوفر يف موقعـه علـى الـشبكة         وهو) كالنا على خري    ( وللشيخ حممد بن عبداهللا الدويش شريط متميز بعنوان                  

  . )www.dweesh.com( الدولية 
  .٢١٨ ص ٢ج مرجع سابق ، كتاب بدء اخللق ، باب صفة أبواب اجلنة ،  ، صحيح البخاري)    ٢(
  .٣٢٥ ص ١ج كتاب الصوم ، باب الريان للصائمني ، ، صحيح البخاري )    ٣(
  .١١ ص ١ ، ج مرجع سابق الطعام من اإلسالم ، كتاب اإلميان ، باب إطعام، صحيح البخاري )    ٤(
  .١٤ ص ١ج إن اإلميان هو العمل ، : كتاب اإلميان ، باب من قال ، صحيح البخاري )    ٥(
  .٧٨ ص ١، ج سابق فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، مرجع )    ٦(
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  .العلماء املتخصصني يف علوم الشريعة اإلسالمية 
  

  :اختالف الدعاة يف حكم بعض الوسائل 
  

 ً اجتـهاديا  ًلشرعي لبعض وسائل الدعوة اختالفـا     ختلف بعض الدعاة يف احلكم ا     ـقد ي 
 فيكون هذا مـن اخـتالف        ، وقد يكون االختالف يف جدوى بعض الوسائل ونفعها ،          ًسائغا

التنوع الاختالف التضاد ، ويكون هلذا االختالف مصلحة يف أن يتفرغ طائفة من الدعاة لبعض               
الوسائل اليت يرون شرعيتها وجدواها فيبِدعون فيها ، والينكرون على إخوام اآلخرين الذين              

  . )١(اختاروا وسائل أخرى 
وا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفـة ليتفقهـوا            وماكان املؤمنون لينفر   (  :وقد قال تعاىل  

  .  )٢() يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 
  :وقال الشيخ عبدالرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهللا تعاىل يف تفسري هذه اآلية 

 ، ويفوت    لقتال عدوهم ، فإنه حيصل عليهم املشقة بذلك        ًوماكان املؤمنون لينفروا مجيعا   
     به كثري من املصاحل األخرى ، فلوال نفر من كل فرقـة منـهم أي مـن البلـدان والقبائـل                     
واألفخاذ ، طائفة حتصل ا الكفاية واملقصود لكان أوىل ، مث نبه على أن يف إقامة املقيمني وعدم  

دين ولينذروا  يف ال  ( أي القاعدون : ) ليتفقهوا   (  :خروجهم مصاحل لو خرجوا لفاتتهم ، فقال      
أي ليتعلموا العلم الشرعي ، ويعلمـوا معانيـه ، ويفقهـوا أسـراره ،               :  )قومهم إذا رجعوا إليهم     

  .وليعلموا غريهم ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
ـ      ًففي هذا فضيلة العلم ، وخصوصا            ه أهـم األمـور ، وأن مـن تعلـم            التفقه يف الدين ، وأن

ه يف العباد ، ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العامل ، مـن بركتـه وأجـره                   ، فعليه نشره وبث    ًعلما
  .الذي ينمى 

وتـرك  ،  وأما اقتصار العامل على نفسه ، وعدم دعوته إىل سبيل اهللا ، باحلكمة واملوعظة احلسنة                
تـه  تعليم اجلهال مااليعلمون ، فأي منفعة حصلت للمسلمني منه ؟ وأي نتيجة نتجت من علمه ؟ وغاي                

   .ً ، ومنحه فهماًن آتاه اهللا علماملأن ميوت ، فيموت علمه ومثرته ، وهذا غاية احلرمان ، 
  

  
 رمحه اهللا تعاىل من مسألة ظهور املشايخ وأهـل     موقف الشيخ عبدالعزيز بن باز    ،  ومن األمثلة اليت حيسن ذكرها هنا       )    ١(

العلم يف التلفاز ، إذ يقول رمحه اهللا إنه تناقش مع جمموعة من املشايخ يف هذا وأخربهم أن مـن رأى مـصلحة يف                        
  .ظهوره يف التلفاز فليظهر ، ومن رأى غري ذلك فيسعه مارأى دون أن ينكر فريق على آخر 

سن الدريعي ـ حماضر يف قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الـدين جبامعـة اإلمـام ـ               ويذكر الشيخ حممد بن ح
الذي تعتقد أنـه فيـه حمـرم        : حفظه اهللا تعاىل أن الشيخ عبدالعزيز بن باز شجعه على الظهور يف التلفاز وقال له                

  .التفعله لكن صور التلفزيون ليست هي الصور اليت جاءت ا النصوص 
   .٦٨م ، ص ٢٠٠١ سبتمرب ١٣هـ ـ ١٤٢٢ مجادى اآلخرة ٢٥ / ١٨٠٩عوة ، العدد         جملة الد

 ـ إجراء لقاء مصور مع مساحته اعتذر بلطـف وقـال    ًقادر طاش ـ مدير قناة إقرأ سابقا عبدال.        وحينما طلب منه د
  .ج ملتقى الدعوة إنه الحيب الظهور يف التلفزيون ، واكتفى بلقاء صويت بثَّ عرب القناة يف برنام: له 

 ناصر بـن مـسفر الزهـراين       .، د )   مساحة الشيخ اإلمام العالمة عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رمحه اهللا          (         إمام العصر   
 . ٤٥٤م ، ص ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ ،الطبعة الثانية 

 . من سورة التوبة ١٢٢اآلية )    ٢(



 

١٨

  

  :مث نبه رمحه اهللا يف آخر تفسري اآلية لفائدة مهمة وهي 
أن املسلمني ينبغي هلم أن يعدوا لكل مصلحة من مصاحلهم العامة ، من يقـوم ـا ، ويـوفر          ( 

يلتفت إىل غريها ، لتقوم مصاحلهم وتتم منـافعهم ، ولتكـون وجهـة         وقته عليها ، وجيتهد فيها ، وال      
   ولـو تفرقـت   .  ، وهو قيام مـصلحة دينـهم ودنيـاهم    ً واحدا ًمجيعهم ، واية مايقصدون ، قصدا     

وهذا من احلكمة العامـة النافعـة يف     . الطرق ، وتعددت املشارب ، فاألعمال متباينة ، والقصد واحد           
  ٠)١() مجيع األمور 

     
ـ   وسـائلهم ني الدعاة إىل اهللا تعاىل اختالف       ومن مظاهر اختالف التنوع ب      ، حيـث    دعوة يف ال

الوسائل املالئمة لدعوم ، وذلك حبسب إمكانام واجتهادام ، فيختـارون مـن           اختيار   ون يف جيتهد
ذلك مايرونه أدعى إىل حتقيق األهداف ، وأقرب للوصول للغايـات ، وذلـك يف ضـوء النـصوص                   

حيث قال يف رسالته املـسماه       لشرعية الثابتة ، وقد سبق يف اإلشارة إىل ذلك ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل               ا
  " :قاعدة يف توحد امللة وتعدد الشرائع " 

  
فاملذاهب والطرائق والسياسات للعلماء واملشايخ واألمراء إذا قصدوا ا وجـه اهللا تعـاىل دون    ( 

لة والدين اجلامع الذي هو عبادة اهللا وحده الشـريك لـه ، واتبعـوا               األهواء ليكونوا مستمسكني بامل   
 هلم مـن بعـض   )٢(ماأنزل إليهم من رم من الكتاب والسنة حبسب اإلمكان بعد االجتهاد التام ، هي             

  .زلة الشرع واملناهج لألنبياء ـالوجوه مبن
  )ن األصلي اجلامع وهم مثابون على ابتغائهم وجه اهللا وعبادته وحده الشريك له وهو الدي

  :مث تكلم رمحه اهللا تعاىل عن املوقف الصحيح يف حال اخلالف بني أهل العلم فقال 
  
 بالتمسك مبا هـو     ً وظاهرا ً منهم باطنا  ًإن اهللا أمر كال   : ل  وأما القدر الذي تنازعوا فيه ، فاليقا      ( 

إن اهللا أمـر  : فإمنا يقـال   ـ  عليه كما أمر بذلك األنبياء ـ وإن كان هذا قول طائفة من أهل الكالم 
        إال ًفـإن أصـاب وإال فاليكلـف اهللا نفـسا         منهم أن يطلب احلق بقـدر وسـعه وإمكانـه ،             ًكال

،  )٤(قـد فعلـت   : وقال اهللا  ، )٣( )ربنا التؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا    ( :وسعها ، وقد قال املؤمنون      
  . )٥( )وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به  ( :وقال تعاىل 

فمن ذمهم والمهم على مامل يؤاخذهم اهللا عليه ، فقد اعتدى ، ومـن أراد أن جيعـل أقـواهلم                    
ـ        ـوأفعاهلم مبن  ري زلة قول املعصوم وفعله ، وينتصر هلا بغري هدى من اهللا فقد اعتدى ، واتبـع هـواه بغ

   إذا مل يقـدر علـى       من اجتهاد يقدر عليه ، أو تقليد      :  به حبسب حاله     مرومن فعل ماأُ  . هدى من اهللا    
   عنيـزة ،، عبدالرمحن بن ناصر السعدي ، مركز صاحل بن صاحل الثقـايف    تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان        )    ١(

  .٣١٥ـ٣١٤ ص ٣ ، ج م١٩٨٧ ـ ١٤٠٧
 .أي املذاهب والطرائق والسياسات )    ٢(
 . من سورة البقرة ٢٨٦اآلية )    ٣(
 ص ١طـاق ، ج  صحيح مسلم ، مرجع سابق ، كتاب اإلميان ، باب بيان أنه سبحانه وتعـاىل مل يكلـف إال ماي                  )    ٤(

١١٥.  
 . من سورة األحزاب ٥اآلية )    ٥(
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     . )١()  االجتهاد ، وسلك يف تقليده مسلك العدل ، فهو مقتصد ، إذ األمر مشروط بالقدرة
  

  : أخذهم بوسائل الدعوة املعاصرة تفاوت الناس يف
  

 يف طلب العلم ، وثين الركب يف جمالس العلماء ، وقضاء الـساعات              جلدمن الناس من له صرب و     
مصادره املختلفة ، ومن هذه الطائفة يكون العامل املفيت الذي يتـصدى لتعلـيم   الطوال بني كتب العلم و 

 مؤلفـو الكتـب     ًن أمور حيام ، ويكون منهم أيضا      ويفتيهم فيما يشكل عليهم م    ،  الناس أمور دينهم    
الـذين يـسعون للحـصول علـى     ، ومصنفوها ، ويكون منهم طالب العلم الشرعي يف اجلامعـات    

هذه الـشهادات   وتفتح  ،  ) البكالوريوس ، واملاجستري ، والدكتوراه      ( ختلفة منها   الشهادات العلمية امل  
يسخروا لنشر العلم الشرعي بني من والهم اهللا تعـاىل أمـرهم            ،   وظيفية تعليمية خمتلفة     ًأمامهم فرصا 

رون تلـك   وظيفية عليا غري تعليمية فيـسخ      ًاملختلفة ، وقد تفتح أمامهم فرصا     يف معاهد التعليم وكلياته     
  . تعاىل وتذليل العقبات أمامهم املناصب اليت يعينون فيها خلدمة الدعاة إىل اهللا

  
 ضد أعـداء اهللا الكـافرين       )٢(ومن الناس من تتهيأ له الظروف املناسبة للقتال يف سبيل اهللا تعاىل             
  .فينخرط يف هذا امليدان ، ويقدم نفسه وماله لنصرة دين اهللا وإعالء كلمته 

  
ـ إذا ظهـر  أي األمر بـاملعروف    ، )٣(ن الناس من له مقدرة على القيام بواجب االحتساب وم
 استعداد لتحمـل   ، ولديه)٤( ًملنكر ـ إذا ظهر فعله ـ بيده أوبلسانه أو ما معا  والنهي عن اتركه ـ  

  .  مايلقاه كل من سلك هذا الطريق من طرق الدعوة إىل اهللا تعاىل ًاألذى الذي غالبا
  
  

  
  .١٢٧ـ١٢٦ ص ١٩ ، مرجع سابق ، ج سالم أمحد بن تيميةجمموع فتاوى شيخ اإل)    ١(
لني الذين   اخلوارج األو  سري على ج  املقصـود هنا القتال املشروع الذي يكون على بصـرية ، وليس القتال الذي ي            )    ٢(

 .لمني وأعراضهم وأمواهلم استحلوا دماء املس
احلسبة واالحتساب معنامها واحد ، ويرى الباحث أن أفضل تعريف للحسبة ، ماعرفها به املـارودي يف األحكـام                  )    ٣(

وقـد تابعـه يف   ) أمر باملعروف إذا ظهر تركه ، وي عن املنكر إذا ظهر فعله          ( السلطانية ، حيث قال احلسبة هي       
لماء منهم الفراء يف األحكام السلطانية ، وابن اإلخوة القرشي يف معامل القربـة يف أحكـام   هذا التعريف مجلة من الع   

احلسبة ، ومن احملدثني تابعه إبراهيم الدسوقي الشهاوي يف كتابه احلسبة يف اإلسالم ، وعلي اخلفيف يف حبثه الـذي                    
   .ألقاه يف أسبوع الفقه اإلسالمي ومهرجان اإلمام ابن تيمية 

  . لألمر باملعروف والنهي عن املنكر ً وذا يكون االحتساب مرادفا        
  :للتوسع يف معىن احلسبة وأحكام احملتسب انظر          
هــ  ١٣٩٨ ـ األحكام السلطانية والواليات الدينية ، أبواحلسن املاوردي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طبعـة             

   .٢٥٩ ـ ٢٤٠م ، ص ١٩٧٨
علي بن حسن بن علي القـرين ، مكتبـة          .ـ احلسبة يف املاضي واحلاضر بني ثبات األهداف وتطور األسلوب ، د                    

  .  م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥ ، الطبعة األول الرشد ، الرياض
اليد ، واللسان ، والقلب ، وقد خص الباحـث          : من املعلوم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر له ثالث مراتب            )    ٤(

رتبتني األوليني بالذكر ألن املرتبة الثالثة وهي التغيري بالقلب اليعذر مسلم بتركها ، وهذا مفهوم قولـه صـلى اهللا                امل
 فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يـستطع فبقلبـه وذلـك أضـعف     ًمن رأى منكم منكرا  : ( عليه وسلم   

 .اىل رواه مسلم ، وسيأيت خترجيه إن شاء اهللا تع )اإلميان 
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   من الناس من له قدرة على املناظرة ، وصرب وجلـد يف هـذا امليـدان ، ويـتقن هـذا الفـن        و
   .)١(وأصوله ، فيناظر غري املسلمني ، أو أهل البدع 

ومنهم من له صوت حسن يف قراءة القرآن ، وإتقان للـتالوة وأحكـام التجويـد ، فتخـشع                   
مة يف املساجد ، وقد ميلك بعض األئمـة مـن           ع قراءته ، ومن هذه الطائفة يكون األئ       االقلوب عند مس  

فينفع اهللا األمة بعلمهم وبأصوام ، ويكـون        ،  العلم الشرعي مايؤهلهم لعقد حلقات العلم يف املساجد         
 القراء الـذين تـسجل أصـوام وتتـداول          ًعم اهللا عليها بالصوت احلسن أيضا     من هذه الطائفة اليت أن    

   .إلعالم املختلفةوام يف وسائل اوتبث تال، أشرطتهم 
  

ومن الناس من له بالغة وفصاحة ، وأسلوب أديب يكتب به يف الصحف واالت وينشر اخلـري                 
  .والفضيلة يف وسائل اإلعالم املقروءة 

  
               ، أو موهبــة ) ٢(ومنــهم مــن لــه فــصاحة يف القــول ، وبالغــة يف اخلطابــة واإللقــاء 

ـ          شعرية ، ومن هذه الطائفة يكون اخل       اديثهم طباء واحملاضرون الذين يدعون إىل اهللا تعاىل بـأقواهلم وأح
   .)٣( شعراء الدعوة اإلسالمية ًوخطبهم ، ويكون منهم أيضا

 بـرم وخـالقهم   فريبط طالبه أو مرضـاه  يةالطبم وعلال متخصصة يف  ومنهم من ميلك مهارات   
ويوصـي  وحكمته يف خلـق اإلنـسان ،   أثناء تدريسهم أو معاجلتهم ، ويبني هلم عظيم قدرة اهللا تعاىل      

 أن عالجه سبب من مجلة أسـباب أخـرى          ممرضاه بالتوكل على اهللا تعاىل يف طلب الشفاء ، ويبني هل          
كما أنه يوصي طالبه أثناء تدريسهم العلـوم        والرقية الشرعية ،    الينبغي تركها مثل الدعاء ، والصدقة ،        

  . ربطهم باألسباب املادية املشروعة للتداوي الطبية بأن يربطوا مرضاهم برم وخالقهم ، قبل
غريهـا مـن    العـسكرية ، أو     أو  ة ،   بيواسأو احل ،  ة  ياهلندسومنهم من ميلك مهارات يف العلوم       

فيقدمها ألمته مراعياً األحكام الشرعية يف ذلك ، فيـسد          ،  اإلسالمية  العلوم التطبيقية اليت حتتاجها األمه      
 األمم األخرى يف هـذه       االعتماد الكلي على   ليكون هذا بداية تركها     ، ة يف حياة األم   هذه الثغرة املهمة  

  .ااالت 
يف خدمة الدعوة إىل اهللا تعـاىل ، بتقـدميها          العلمية املتخصصة    املهارات   تلكف  يوظكما ميكن ت  

  
إبراهيم بن صاحل احلميدان ، أطروحتـه لنيـل       .املناظرة ، وسيلة من وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل ، وقد كتب فيها د             )    ١(

أسلوب املناظرة يف دعوة النصارى إىل اإلسالم ـ دراسة حتليلية تقوميية للمناظرات الـيت   ( درجة الدكتوراة بعنوان 
أمحد بـن  .جعفر شيخ إدريس ، ود.بإشراف كل من د) هـ ١٤١٠ ـ  ١٤٠٠ جرت يف أمريكا الشمالية يف الفترة

 .هـ ١٠/٨/١٤١٥سيف الدين تركستاين ، وقد نوقشت بتاريخ 
ـ          )    ٢( وكان النيب صلى اهللا عليـه   ) نصارخطيب األ ( كما كان ثابت بن قيس بن مشاس رضي اهللا عنه ، والذي لقب ب

  .وسلم يندبه ملنازلة اخلطباء 
 بـريوت ، الطبعـة      ،سري أعالم النبالء ، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ، مؤسسة الرسـالة                 : نظر           ا

  .٣٠٩ص ) حتقيق شعيب األرنؤوط  ( ١م ، ج ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣التاسعة  
ل اهللا كما كان حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وعبداهللا بن رواحة رضي اهللا عنهم ، يلقبون بـشعراء رسـو        )    ٣(

: كان شعراء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم            : صلى اهللا عليه وسلم ، قال ابن سريين رمحه اهللا تعاىل            
  .حسان بن ثابت ، وعبداهللا بن رواحة ، وكعب بن مالك 

   .٥٢٥ ، ٥٢٣ ، ٥١٢ ص ٢ ، ج مرجع سابقلنبالء ، سري أعالم ا        
اإلسالمية يف العصر احلديث ، أمحد عبداللطيف اجلدع و حسين أدهم جرار ، مؤسـسة  شعراء الدعوة    : ًوانظر أيضا         

 .م ١٩٧٨هـ ـ١٣٩٨ بريوت ، الطبعة األوىل ،الرسالة 
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     . )١(لدعم املناشط الدعوية اليت حتتاج مثل تلك املهارات 
زة ، حيفظ كتاب اهللا تعاىل يف زمـن يـسري ، مث يعلـم    ومنهم من له حافظة قوية ، وذاكرة متمي    

أبناء املسلمني وناشئتهم كتاب اهللا تعاىل يف حلقات التحفـيظ يف املـساجد ، ويف املـدارس ومعاهـد        
  . التعليم املختلفة 

أو املشاركة فيها مبـا يـستطيع       ،  ومنهم من لديه مقدرة على إدارة النشاطات والربامج الطالبية          
راكز الصيفية واملخيمات الشبابية ، فيساهم يف تلك النشاطات مبايعود بـاخلري والنفـع              من جهد ، كامل   

  .على املشاركني فيها 
وإقامة عالقات اجتماعية معهـم لـدعوم إىل        ،  ومنهم من لديه مقدرة على االتصال باآلخرين        

      كـانوا  دين اإلسالم إن مل يكونوا مسلمني ، أولتقـومي ماقـد يكـون احنـرف مـن سـلوكهم إن        
أو جلمع التربعات النقدية والعينية منهم لـدعم املناشـط           ، )٢(الدعوة الفردية   سمى  وهذا ماي ،  مسلمني  

الدعوية ، وهذا الباب حيتاج إىل صرب وسعة صدر ، وحتمل ماقد يظهر مـن املـدعوين مـن جفـاء                     
  .وإعراض 

تيـسري العقبـات الـيت تعتـرض     ومنهم من له جاه يف اتمع ، يوظفه خلدمة دين اهللا تعاىل ، و          
  .الدعاة واملناشط الدعوية املختلفة 

  
ومن الناس من ليس له علم ينشره يف األمة ، والصوت حسن يتلو به كتـاب اهللا ، والفـصاحة                    
والبيان والغري ذلك مما تقدم ذكره ، ولكن له فضل مال يقدمه يف سبيل اهللا ، ويـدعم بـه املناشـط                      

وتوزيعها على من هـم حولـه ، أو طباعـة         ،  األشرطة والكتيبات الدعوية    الدعوية املختلفة ، كشراء     
كتب العلم الشرعي وتوزيعها على طالب العلم الشرعي ، أو يدعم بفضل ماله أنشطة دعوية أخـرى                 

  . دعمهذا الحتتاج إىل 
  

ـ ًومن الناس من الحيسن شيئا    اىل حبـسن خلقـه ، وتواضـعه    مما تقدم ، ولكنه يدعو إىل اهللا تع
ـ            وط  اس ، واالجتـهاد يف قـضاء حـوائجهم        القة حمياه ، وطيب كالمه ، ولباقته يف تعامله مـع الن

واإلخالص يف عمله الذي يزاوله يف وظيفته احلكوميه ، أو مدرسته وكليته إن كان مـن املنتـسبني إىل                   
 ًمـشرفا  ًللناس قدوة صـاحلة ومنوذجـا  التعليم ، أو مهنته إن كان من أرباب احلرف والصنائع ، فيقدم  

  . )٣() الدعاة الصامتون ( للمسلم املتدين ، وهؤالء يصدق عليهم وصف 
  
  
    

جـراء بعـض   إلأو ،  بعض املتربعني املتخصصني يف العلوم الطبية لعالج املرضـى     ةحتتاج منظمات اإلغاثة اإلسالمي   )    ١(
 الطبيب املسلم هنا جبهده يف هذه العمل الدعوي ، كما حتتاج بعض املشاريع الدعويـة  فيساهم،  العمليات اجلراحية   

إىل مهندسني متطوعني لإلشراف على بعض املباين ، أو مربجمني لتقدمي برامج حاسوبية تساهم يف تنظـيم األعمـال        
  .املالية واإلدارية لتلك املشاريع الدعوية 

للشيخ عبدالرمحن بن عايد العايد ، تسجيالت األنـصار  ) الدعوة الفردية   ( باب شريط   من األشرطة النافعة يف هذا ال     )    ٢(
 . جدة ـ تبوك  ،مية اإلسال

 يف موقع الـشيخ     ًلة يف شريط كاسيت ، ومتوفرة أيضا       حماضرة للشيخ حممد بن عبداهللا الدويش ، وهي مسج         عنوان)    ٣(
  ) .www.dweesh.com( على الشبكة الدولية 

http://www.dweesh.com
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يطبق اإلسالم كـان الـسبب يف    وأعلن أن رؤية شخص مسلم، إسالمه  بريطاينوقد أشهر قس    
وقـد أنـشأ     . )١(إسالمه ، ولذا فهو يرى أن التطبيق العملي لإلسالم هو أفضل وسيلة للدعوة اليـوم                

 ، مث افتـتح بعـد ذلـك         )٢( إىل اإلسالم على الشبكة الدولية حتت مسمى اإلسالم اليوم            للدعوة ًموقعا
 ً، واإلســالم غــدا ) www.islamyesterday.com(اإلســالم بــاألمس :  ثالثــة مواقــع هــي 

)www.islamtomorrow.com (   واإلسالم دائمـا ،ً) www.islamalways.com (      نـسأل اهللا لنـا ،
يـاحيي خـذ الكتـاب     (  : بقوله تعـاىل ً وإياه ممن أخذ الكتاب بقوة عمال  اجعلنـوله الثبات ، وأن ي    

  )٣() بقوة 
  

 أو  ،ومن الناس من اليستطيع استخدام شيء من وسائل الدعوة إىل اهللا تعـاىل ملـرض مـزمن                  
 ً ذاكـرا  ًولـسانا ،   ً خملـصا  ًم وبني الدعوة ، ولكنه ميلك قلبا      كرب سن ، أو غري ذلك مما حيول بني املسل         

ى ماهم فيـه    لويغبطهم ع ،  ارك إخوانه الدعاة مبشاعره وعواطفه ، يفرح لفرحهم ، وحيزن حلزم            فيش
ـ   من اخلري ، ويتمىن لو أن اهللا هيأ له من أسباب الـدعوة مثـل ماهيـأ هلـم                           يـدعو هلـم     و، مث ه

  .باستمرار 
  

ر من وسـائل الـدعوة      ومن الناس من يفتح اهللا تعاىل عليه ، فيجمع بني وسيلتني أو ثالثة أو أكث              
 :اليت تقدم ذكرها أو غريها ممامل يتيسر ذكره يف هذه العجالة ، ومنهم من يصدق عليـه قولـه تعـاىل      

فهو داعية يف بيتـه ، ويف مـسجده ، ويف مقـر عملـه ، ويف     ؛   )٤() وجعلين مباركاً أين ما كنت      ( 
لك فضل اهللا يؤتيه من يـشاء واهللا        ويف كل مكان يوجد فيه ، وذ       سيارته ، ويف مكان نزهته وإجازته ،      

  .ذو الفضل العظيم 
  
  
  
الينبغي التقليل من شأن أي من وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل ، وقد الحـظ الباحـث أن مـن                    و

 املطويات والكتيبـات وسـيلة دعويـة    ، فتوزيع الكتب والناس من يقلل من شأن بعض وسائل الدعوة  
 على أن هناك من يأخذها واليقرؤهـا ، أو يأخـذها      ًحلكم بناء من شأا ، ويطلق هذا ا     هناك من يقلل    

 يف ًتوجيهات ويغفل عن أا كانـت سـببا  ويرميها ، أو يطلق ذلك احلكم ألنه هو مل ينتفع مبا فيها من      
  
  ، انظـر   م١١/١٢/٢٠٠٠ معه بتاريخ اإلثنني     ًنظَّم موقع إسالم أون الين حوارا       ، وقد  و القس جوزيف ايسبتس   ه)    ١(

  الرابط 
         ) ( www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browse.asp?hGuestID=us9u59   

  .        وقد نشرت جملة الدعوة مقتطفات من ذلك احلوار 
  .٢٦م ، ص ٢٠٠١ مارس ١٥هـ ـ ١٤٢١ ذواحلجة ٢٠ / ١٧٨٣وة ، العدد         جملة الدع

اإلسـالم اليــوم  ، وهــو خيتلـف عـن موقــع    ) www.islamtoday.com( كـان موقعـه حيمــل العنـوان    )    ٢(
 )www.islamtoday.net (     حيث حيمل املوقع األخـري اسـم النطـاق           الشيخ سلمان العودة  الذي يشرف عليه ،
 )net (   الداعيتني ، تنازل مبوجبه الداعية يوسف عن اسم النطاق السابق ، وأصـبح العنـوان   ل تنسيق بني ، مث حص

 رسالة يف الـصفحة  ًزائر للنطاق املذكور أعاله حاليايؤدي إىل النسخة اإلجنليزية من موقع الشيخ العودة ، ولذا جيد ال 
       .األوىل توجهه إىل العنوان اجلديد ملوقع الداعية يوسف 

  . من سورة مرمي٤اآلية )    ٣(
  .٣١سورة مرمي ، اآلية )    ٤(

http://www.islamyesterday.com
http://www.islamtomorrow.com
http://www.islamalways.com
http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browse.asp?hGuestID=us9u59
http://www.islamtoday.com
http://www.islamtoday.net
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    .)١(هداية الكثريين 
 وإدخاهلا إىل املكاتب واملنازل خري عظـيم ، وإن مل ينتفـع           واملطويات  توزيع الكتب الشرعية    إن  

ا من حصل عليه   ا      ببداية الداعية أمحـد ديـدات   ًغريه ، ويضرب الباحث مثاال    ا مباشرة ، فقد ينتفع 
، وذلـك بعـد أن تكـاثرت عليـه          ) إظهار احلق   ( ، واليت كانت عرب قراءته لكتاب       رمحه اهللا تعاىل    

    يعمل فيـه ، حيـث       اره من طلبة كلية تنصريية جماورة للدكان الذي كان        الشبهات اليت كان يثريها زو 
  :  تعاىله اهللارمحقال 

كان املوقف يف غاية الصعوبة بالنسبة يل ، ماذا أفعل كمسلم ؟ هـل أرد اهلجـوم ؟ ولكـن                  ( 
 على عمـل    كيف ذلك ؟ وليس لدي من العلم واملعرفة ماأرد به ، وهل أهرب من املكان ؟ واحلصول                

   .ً عسرياًيف تلك األيام كان أمرا
ويف صباح يوم الراحة األسبوعية دخلـت املخـزن         . للمعرفة ، وللقراءة    وكان لدي توق شديد     

        اخلاص برئيسي ، وأخذت أقلب يف كومة مـن الـصحف القدميـة ، وأفـتش عـن مـادة جيـدة                      
أقرؤها ، وامكت يف البحث إىل أن عثرت على كتاب قضمته احلشرات ـ وفيمـا بعـد جـددت     

تاب ثارت منه رائحة نفاذة أثارت أنفي وانتـابتين حالـة   غالف هذا الكتاب ـ وحينما أمسكت بالك 
   .ًومتعفنا ً كان الكتاب قدميامن العطس ، فقد

ـ " إظهار احلق " قرأت عنوان الكتاب ، العنوان هو    وان بالعربيـة  كان وقعه يف أذين ، وكان العن
ـ          ١٩١٥ ، وصدر يف اهلند عام       ًكان الكتاب قدميا   ضل هـذا   م ، قبل ميالدي بـثالث سـنوات ، وبف

 ، ولو مل أصادف هذا الكتاب ماكنت ألقوم مبا أقـوم بـه اآلن ، وأعـين                  ًالكتاب تغريت حيايت متاما   
  .بذلك التحدث إىل الناس عن األديان من منطلق املقارنة بينها 

   . )٢() هكذا كانت البداية ، من هذا املكان 
يدلل على أن الداعي الينبغـي       ، ل  ً نقل هذا املقطع من كالمه كامال      وقد رأى الباحث مصلحة يف    

 مـن الـزمن   ً ذلك املستودع ، وقد أُمهل حيناله تعجل مثرة دعوته ، فهذا الكتاب الندري من جلبه إىل          
 يف بداية الداعية أمحـد ديـدات   ًكنا ندري أن هذا الكتاب كان سببا   إىل أن تآكلت بعض صفحاته ، ول      

 أو الكتيبات واملطويات الدعويـة ، أو         م الشرعي ، وكذلك مايوزع اآلن من كتب العل      رمحه اهللا تعاىل    
  
ين جنسه من الفلبينـيني     ، أنه كان يلتقي مع ب     ) ريالندو  ( يذكر الفلبيين عمر الذي كان يدين بالنصرانية وامسه فيها          )    ١(

 بعض الوجبـات مث      البطحاء مبدينة الرياض كل مجعة ، ويتبادلون األحاديث ، ويضحكون ، ويتناولون            أسفل جسر 
 ويـات والنـشرات باللغـة الفلبينيـة     يتفرقون ، وذات يوم كان يسري يف تلك املنطقة ، ووجد من يعطيه بعض املط  

وحينما عاد إىل سكنه بدأ يقرؤها ، وأحس ببعض الراحة ووجد فيها إجابة على بعض األسئلة اليت كانت تعـتلج يف    
طويات بداية لتحوله فبدالً من الذهاب إىل جتمعـات الفلبينـيني           صدره حول عيسى عليه السالم ، وكانت تلك امل        

أسفل كوبري البطحاء كل مجعة ، بدأ يتردد على مكتب توعية اجلاليات ، وحيضر احملاضرات والندوات ، ويطـرح             
   . أسئلته ، وانتهى ذلك بإسالمه ، فانظر كيف كانت املطويات والنشرات بداية لدخول هذا الرجل يف دين اإلسالم

 مجـادى  ٦ ، ١٨٥٥النشرات ومكتب البطحاء وراء إسالمي ، خالد بن عبداهللا الراشد ، جملة الـدعوة ، العـدد                 
  .٣٦م ، ص ٢٠٠٢ أغسطس ١٥هـ ـ ١٤٢٣اآلخرة 

 لوحش ، علق عليه رمضان الـصفناوي       ، أمحد ديدات ، أعده للنشر أشرف حممد ا        ) سرييت ومسرييت   ( هذه حيايت   )    ٢(
   .١٧ ـ ١٦ القاهرة ، ص ، الفضيلة ردا

من أين بـدأ األسـتاذ أمحـد    (         وهذا الكتاب هو تفريغ لشريط فيديو أصدرته مؤسسة قرطبة مبدينة الرياض بعنوان           
وقد جاء يف الكتاب املذكور أن تلفزيون أبوظيب قام بإعداد شريط فيديو عن الداعية أمحد ديدات واملركز                 ) ديدات  

م ، وقد قامت دار الفضيلة      ١٩٨٩جبنوب إفريقيا والتابع له ، وذلك سنة        ) ديربان  ( ة اإلسالمية مبدينة    الدويل للدعو 
 .بتفريغ ذلك الشريط يف الكتاب املذكور 
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ـ                الكاسيتأشرطة   زل أو  ـ ، قد الينتفع ا من حيصل عليها ولكن وجودها يف املكتبة أو املسجد أو املن
رب مبلَّـغ   ( مقر العمل فيه خري ، فقد ينتفع ا اآلخرون ، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                    

  .)١() أوعى من سامع 
شأن الشريط اإلسالمي ، واألنـشطة الطالبيـة ، بـل وحـىت             من يقلل من    ع الباحث   وقد مس 

   .حلقات حتفيظ القرآن يف املساجد ، ويقول إا مل تؤد دورها املطلوب منها
 على رؤيته لبعض من انتظم يف شـيء مـن تلـك    ًبعض الناس هذا احلكم اجلائر بناء      يصدروقد  

قدمية يف تاريخ الدعاة إىل اهللا تعاىل ، وهلا أسباا الـيت اليتـسع              الربامج مث انتكس ، واالنتكاس ظاهرة       
أو يف الوسـيلة ، فظـاهرة الـردة         ،   يف الـداعي     ًاها قصور ب أن يكون سب   اليلزماملقام هنا لذكرها ، و    

وبعد وفاته ، واليستطيع أحد أن يقول أن سـبب ذلـك            ،  وجدت يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم         
  .أو الوسيلة قصور يف الداعي 

   
واعتبارها أا هي األصـلح     ،  والتحيز هلا   ،  والينبغي كذلك التعصب لوسيلة من وسائل الدعوة        

ومن داعيـة آلخـر ، وبعـض الـدعاة          ،  مكان آلخر   من  و،  واألنفع ، فهذا خيتلف من زمان آلخر        
رب أن غريهـا لـيس      هلا ، ويعت  يستخدم وسيلة من وسائل الدعوة ويرى أثرها ونتائجها الطيبة ، فيتحيز            

وهذا أحد أبـرز أسـباب الـشقاق        . أن على مجيع الدعاة استخدام هذه الوسيلة فقط         ، ويرى    ًصاحلا
  .واخلالف بني الدعاة إىل اهللا يف العصر احلاضر 

  
والجيوز احلكم بفشل وسيلة دعوية ألن الناس مل يتأثروا ا مباشرة ، أو ألا أثَّـرت يف بعـض                   

  .لبعض اآلخر الناس ومل تؤثر يف ا
والجيوز احلكم بفشل الداعية يف دعوته بسبب قلة املستجيبني له ، ألن من األنبياء من يأيت يـوم                  
القيامة بقلة من األتباع ، بل إن منهم من يأيت وليس معه أحد ، وقد صح عنه صلى اهللا عليـه وسـلم                       

  ، والنيب لـيس معـه أحـد      )٢(ط  عرضت علي األمم فجعل النيب والنبيان ميرون معهم الره        : ( أنه قال   
ماهذا ؟ أميت هذه ؟ قيل هذا موسى وقومه ، قيل انظـر إىل األفـق                : حىت رفع يل سواد عظيم ، قلت        

فإذا سواد ميأل األفق ، مث قيل يل انظر هاهنا وهاهنا يف آفاق السماء ، فإذا سواد قد مـأل األفـق قيـل                  
 األمم فأخذ الـنيب ميـر معـه األمـة     عرِضت علي  ( : ، ويف احلديث الصحيح اآلخر      )٣() هذه أمتك   

   .)٤() والنيب مير معه النفر ، والنيب مير معه العشرة ، والنيب مير معه اخلمسة ، والنيب مير وحده 
  

هلـم ، أو ألن  والينبغي احلكم بفشل داعية يف دعوته ، ألن الناس مل يستجيبوا له فـور دعوتـه           
قد تقـوم دولـة إسـالمية تـأمر         نية معينة مث تراجعت بعد ذلك ، ف        يف فترة زم   ًدعوته حققت انتصارا  

  :ويتحقق فيها قول اهللا تعاىل باملعروف وتنهى عن املنكر ، وتقيم شرع اهللا ، 
  
كتاب العلم ، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم رب مبلغ أوعى مـن سـامع        مرجع سابق ،      ، صحيح البخاري )    ١(

  .٢٣ ص ١ج 
  .٢٥٩ انظر خمتار الصحاح ، الرازي ، مرجع سابق ، ص .لرهط مادون العشرة من الرجال ا)    ٢(
 ص ٤ج مرجع سابق ، كتاب الطب ، باب من اكتوى أو كوى غريه وفضل مـن مل يكتـو ،    ،   صحيح البخاري )    ٣(

١١.  
  .١٣٥ ص ٤ج  بغري حساب ، ًكتاب الرقاق ، باب يدخل اجلنة سبعون ألفا ، صحيح البخاري)    ٤(
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الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف وـوا عـن املنكـر              ( 
  )١() وهللا عاقبة األمور 

ها مـن   ـ ، إىل أن يأذن اهللا بعودت      ً ومنهجا عقيدةوتسقط ، ولكنها تبقى     عداؤها  يتآمر عليها أ  مث  
   .)٢(جديد 
وذي الينبغي استعجال الثمرة يف الدعوة ، وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحـه اهللا تعـاىل أُ                لذا  و
 إىل أن تـويف   وأحرقـت كتبـه ، وأوذي طلبتـه ،          وأُخرج من بلد آلخر ،       ،   ًمراراجن  وس يف حياته 
  .)٣( هـ ٧٢٨ رمحه اهللا تعاىل يف قلعة دمشق سنة ًمسجونا

قامـت  ، مث    لكل من يريد االهتداء دي الـسلف الـصاحل           ًولكن ظلت كتبه بعد وفاته نرباسا     
دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا تعاىل مقتفية أثر السلف الصاحل ، وانتفع أهل هذه الـدعوة                  

وقام التعلـيم الـشرعي يف بـالد        ،   كتبه ، ووزعت على أحناء العامل        مما كتبه شيخ اإلسالم ، وطبعت     
 من التراث العلمي الذي قدمـه شـيخ اإلسـالم    ًعلى أساس الكتاب والسنة مستفيدا احلرمني الشريفني   

   .ابن تيمية
  
  
  

  
  .٤١ ، اآلية احلجسورة )    ١(
وقد شهد التاريخ قيام حركات إصالحية على منهج السلف الصاحل ، وكُِتب هلا االنتشار والذيوع ، مث تآمر عليهـا          )    ٢(

 ، ولعل من أبرز األمثلة علـى  ًاب والسنة ، فعاودت نشاطها جمددا  أعداؤها ، وسقطت ولكن بقي ِفكرها ببقاء الكت       
دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب السلفية يف اجلزيرة العربية ، حيث تآمر أعداؤها عليها وسقطت الدرعيـة يف     ذلك  

  . ًب اهللا تعاىل هلا االنتشار جمدداوأوذي مشايخ تلك الدعوة وأئمتها ، ولكن كت، أيديهم 
 ، مركز الدراسات واإلعالم بـدار إشـبيليا  عبداهللا بن رشيد احلوشاين  .منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الدعوة ، د        )    ٣(

  .٣٩ ـ ٣٤ ص ١م ، ج ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ ،الرياض ، الطبعة األوىل 
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  املبحث الثاين
  مشروعية استخدام شبكة املعلومات الدولية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل

  
  :املتاحة يف عصره املباحة ام الداعية للوسائل استخد       

كانت الوسيلة املتبعة لدى الدعاة من األنبياء واملرسلني علـيهم الـصالة والـسالم املـشافهةَ                ( 
والقولَ ، وعندما ظهرت الكتابة يف حياة الناس ، استخدمها األنبياء عليهم الصالة والسالم ، ونزلـت                 

ة وهكذا ، فكان منهج األنبيـاء والرسـل علـيهم الـصالة             بعض الكتب والصحف السماوية مكتوب    
 ًرة يف عـصرهم مادامـت الختـالف شـرعا         والسالم يف جانب الوسائل ، استخدام الوسائل املتـوف        

  ) ١( ) ًوالخلقا
لقد كان لكم يف رسـول      (  :يف قوله تعاىل     كما؛  لنا يف نبينا صلى اهللا عليه وسلم أسوة حسنة          و

  . )٢( )يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثرياً اهللا أسوة حسنة ملن كان 
 حيث قال تعاىل بعد تسمية مجلـة        )٣(مرسلني السابقني   ـوقد أمر اهللا تعاىل باالقتداء باألنبياء وال      

  . )٤() أولئك الذين هدى اهللا فيهداهم اقتده  (  :لهـائه ورسـمن أنبي
نبياء اهللا عز وجل ورسله يف دعوتـه إىل اهللا          والداعية الذي يدعو إىل اهللا على بصرية يقتفي آثار أ         

  .تعاىل ألم صفوة الدعاة وخرية املصلحني 
رمحه اهللا تعاىل عن الطرق الناجحة للقيام بالـدعوة إىل اهللا           الشيخ عبدالعزيز بن باز     وحينما سئل   

  : يف هذا العصر أجاب بقوله 
 ألا ناجحـة وهـي سـالح ذو         أجنح الطرق يف هذا العصر وأنفعها استعمال وسائل اإلعالم        ( 

فإذا استعملت هذه الوسائل يف الدعوة إىل اهللا وإرشاد الناس إىل ماجاء به الرسـول صـلى اهللا             . حدين  
       عليه وسلم من طريق اإلذاعة والصحافة والتلفاز ، فهذا شـيء كـبري ينفـع اهللا بـه األمـة أينمـا                      

هموا اإلسالم ، وحىت يعقلوه ويعرفوا حماسنه ويعرفـوا          حىت يف  ًوينفع اهللا به غري املسلمني أيضا     كانت ،   
  .طريق النجاح يف الدنيا واآلخرة أنه 

وجـل   ام املسلمني والـدعاة إىل اهللا عـز       هذا هو الواجب على مجيع القادرين من العلماء وحك        
يـستعملها   حىت يـصل البـالغ إىل كـافة العـامل يف مجيـع أحنـاء املعمــورة باللغـات الـيت              

    )٥( ) الناس
وكذلك الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه اهللا تعاىل يـرى وجـوب اسـتخدام وسـائل                  

  
   .٣٤٠املدخل إىل علم الدعوة ، مرجع سابق ، ص )     ١(
  .٢١ ، اآلية حزابسورة األ)     ٢(
 .فيما اليتعارض مع ديننا )     ٣(
  .٩٠سورة األنعام ، اآلية )     ٤(
 وإشـراف  ، الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز ، مجـع     ) التوحيد ومايلحق به    ( جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة        )    ٥(

   .٤٥٢ ص ٢، ج حممد بن سعد الشويعر .د
   ) .wwww.binbaz.org.sa( نص الفتوى يف موقع مساحته رمحه اهللا تعاىل ًًوانظر أيضا         

http://www.binbaz.org.sa
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   .)١(اإلعالم يف الدعوة إىل اهللا عز وجل ؛ ألن ذلك مماتقوم به احلجة 
  

استخدام الشبكة الدولية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل يندرج حتت ذلك األصل املهـم يف وسـائل                 إن  
  .م الداعية جلميع الوسائل املشروعة املتاحة يف عصره الدعوة ، وهو استخدا

   
ومما يؤكد مشروعية استخدام الشبكة الدولية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل أن الوسـائل الدعويـة يف                 

   :ًية هي امتداد لوسائل سابقة فمثالالشبكة الدول
 أصـيلة مـن     الربيد اإللكتروين صورة عصرية وأسلوب حديث للمراسالت ، واملراسلة وسـيلة          

كتـب إىل امللـوك   نمـا   النيب صلى اهللا عليه وسـلم  حي      هاقد استخدم فوسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل ،       
  ممـن كانـت ممـالكهم متامخـة        ،  واألعيان الذين عاصرهم يف داخل اجلزيرة العربية ويف خارجهـا           

هم مـن عـرف صـدق    ومن  ، طيبة حيث أسلم مجع ممن راسلهمًيرة ، وأمثر ذلك االستخدام مثارا للجز
   .)٢( ولكنه مل يسلم ً مجيالًالم ورد ردـبعثة النيب صلى اهللا عليه وس

ومن قبل كتب نيب اهللا سليمان بن داود عليهما السالم إىل ملكة سبأ ، كما جاء يف قوله تعـاىل                    
 فـانظر   اذهب بكتايب هذا فألقه إليهم مث تول عنـهم         ( : اهلدهد   ً لسان سليمان عليه السالم خماطبا     على

    .)٣() ماذا يرجعون 
ومن وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل اليت تتيحها الشبكة وسيلة احلوار مع اآلخرين ، سـواء أكـانوا            
غري مسلمني بغرض دعوم إىل اإلسالم ، أم من املسلمني املقصرين الذين يراد تصويب مالـديهم مـن                

  :مهية هذه الوسيلة  يف أ)٤(يقول الداعية مساعد بن سيف العتيقي أخطاء ، 
 ، ويكفي أن تعلم أخي احلبيب أن أحـد إخواننـا            ً ، ومثارها كبرية أيضا    ًهذه وسيلة طيبة جدا   ( 

 وامرأة من خمتلف اجلنسيات عـرب هـذه الوسـيلة    ًعلى يديه مايزيد عن العشرين رجال     الدعاة قد أسلم    
  .ومبدة وجيزة 

 وقد يكون غـري آين ، فـاحلوار اآلين          ًآنياال عديدة ، فقد يكون احلوار       ووسيلة احلوار هلا أشك   
  
، حممد بن صاحل بن عثيمني ، إعداد علي بن حـسني أبـو لـوز ، دار     ) وتوجيهات  ضوابط  ( الصحوة اإلسالمية   )    ١(

  .١٧٨هـ ، ص ١٤١٦ ، الرياض ، الطبعة الثالثة ،القاسم للنشر 
جناشيا احلبشة األول والثاين ، وجيفر ، وعبد ابنا اجللندي يف عمان ، واملنذر بن ساوى العبـدي    : من الذين أسلموا    )    ٢(

احلارث بن عبد كالل احلمريي ، وذو الكالع ، وذو عمرو يف اليمن ، وبنو احلارث بن كعـب يف                   يف البحرين ، و   
  . جنران ، وضغاطر كبري أساقفة هرقل 

وانظر تفاصـيل تلـك     . هرقل قيصر الروم ، واملقوقس ملك مصر         : ً مجيال ًين مل يسلموا ولكنهم ردوا ردا             ومن الذ 
  :وية يف املراسالت والسفارات النب

 جدة و مؤسـسة  ،سفراء النيب صلى اهللا عليه وسلم ، حممود شيت خطاب ، دار األندلس اخلضراء للنشر والتوزيع                     
   .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧بعة األوىل  بريوت ، الط،الريان للطباعة والنشر والتوزيع 

   .٢٨سورة النمل ، اآلية )    ٣(
هـ ، حصل على الدبلوم العايل مـن  ١٤١٠اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام     داعية كوييت ، من خرجيي جامعة       )    ٤(

 لقـسم حفـظ   ًيف وزارة األوقاف الكويتية رئيساهـ ، ويعمل ١٤١٢كلية الشريعة ـ قسم الثقافة اإلسالمية عام  
       ا ، أسس موقع السنة للدعوة إىل اإلسالم وهو بعـشر لغـات لـيس مـن بينـه                 ومعاجلة املخطوطات اإلسالمية    

، وقد كتب مقالة موجزة عن استخدام الشبكة يف الدعوة إىل اهللا             ) www.al-sunnah.com( العربية ، وعنوانه    
 منـها يف  ًهـ ، وقد نشر بعـضا ١٤٢٠لربيد اإللكتروين عام  صفحة ، وأرسلها إىل الباحث عرب ا ١٢تعاىل تقع يف    

  .بكة جملة الفرقان الكويتية ، ويف بعض املنتديات على الش

http://www.al-sunnah.com
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أو ،   )ICQ( أو  ،    )mIRC(  هو الذي يتم يف نفس الوقت ، وميكن إجراؤه باستخدام بـرامج مثـل             
 وغريها من الربامج العديدة اليت تتيح للداعيـة املخاطبـة املباشـرة    ، )  Yahoo Messenger(برنامج 

 تكون بشكل انفرادي وخـاص ، وقـد أمثـرت هـذه             موعة من الناس يف وقت واحد أو تلك اليت        
  .الوسيلة فوائد اليعلم ا إال اهللا تعاىل من تعليم الناس أمور دينهم أو الدعوة للدخول إىل اإلسالم 

  :وأما احلوار غري اآلين فمن أهم أشكاله 
الـدين  وفيها يتحاور املاليني من البشر يف كل ماقد يدور بذهن اإلنسان من أمـور                 ، املنتديات

  .والدنيا وهي مدخل طيب للداعية للرتول إىل الناس ودعوم إىل اهللا تعاىل 
تبادل اخلربات يف مواضيع الحصر هلا ، وبالتأكيـد منـها اجلانـب            اليت تتيح   عات النقاش   وجممو

الديين بكافة تفاصيله ، ولكافة الديانات واملعتقدات واملبادئ ، ويف هذه الساحة الكثري مـن احليـارى                 
الضائعني الذين يبحثون عن نور اهلداية كما أن فيها من يتعرض لـدين اهللا تعـاىل اإلسـالم بالكيـد           و

 ًد يف هذا اال ، وهي قليلـة جـدا         والطعن من الكفار ، وهناك وهللا احلمد بعض الطيبني ممن هلم جهو           
    )١() أمام ذلك الكم من الفساد 

  . أشكال احلوار يف الشبكة الدولية كما متثل القوائم الربيدية احلوارية شكالً من
 املراسـالت اخلاصـة     الشبكة الدوليـة ، ومـن وسـائلها        يف   يةالدعوة الفرد كما ميكن تطبيق    

إىل احلواريـة   واالجتماع الصويت واملرئي املغلق ، ودعوة بعض األشخاص املشاركني يف بعض الغـرف              
   .لقاء خاص

  
، بل حىت األموات منهم افتـتح       شبكة الدولية   يف ال ظهرت مواقع عديدة لعلماء ودعاة مسلمني       و

   .)٢(هلم حمبوهم مواقع يف الشبكة ، ظهرت بعد وفام 
، ومل يقف الباحث علـى       يف الدعوة إىل اهللا تعاىل مجع من العلماء          الشبكةوقد أوصى باستخدام    

  . تخداماا من حرم استخدام الشبكة يف الدعوة ، وإمنا البعض كان خيشى من فنت الشبكة وسوء اس
وقد قال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا آل الشيخ املفيت العام للمملكة ، ورئيس هيئة كبـار                 

إن شبكة املعلومات الدولية مـن الوسـائل العظيمـة الـيت            : العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء      
ـ : وقال مساحته . استخدمت يف هذا العصر لالتصال ونقل املعلومات         ذه الوسـيلة  أعظـم مـن    إن ه

ولو اسـتخدمت   ،  القنوات اإلعالمية ، وهي سالح ذو حدين فلو استخدمت يف اخلري أفادت ونفعت              
  .يف الشر كما يفعل أعداء اإلسالم أضرت وأساءت 

ـ            ـ     ـوأكد مساحته على ضرورة استثمار املسلمني هلذه التقنيـة ، والن  شبكةزول إىل ميـدان ال
والرد على احلمالت اجلائرة الـيت      ،  والدعوة إىل اهللا    ،  ل العمل اإلسالمي    واستخدام هذه الوسيلة يف جما    

تشن على اإلسالم من قبل أعدائه ، وكذلك تسخري هذه الوسيلة لنقل املعلومـات عـن اإلسـالم إىل                   
    )٣ (.مسلمنيـأحناء العامل ، ورد الشبهات اليت تثار حول اإلسالم وال

  
  
  . بتصرف ٦ ـ ٤ص ، الدعوة إىل اهللا تعاىل عرب اإلنترنت ، مساعد بن سيف العتيقي )    ١(
 .مثل الشيخ عبدالرمحن الدوسري ، والشيخ حممد ناصر الدين األلباين ، رمحهما اهللا تعاىل )    ٢(
هــ  ١٤٢٠ رجب ١٢ ، ١٧١٤عدد جملة الدعوة ، جملة أسبوعية تصدرها مؤسسة الدعوة اإلسالمية الصحفية ، ال         )    ٣(

   .٢٤م ، ص ١٩٩٩ أكتوبر ٢١ـ 
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ن عبدالعزيز السديس ، إمام وخطيـب املـسجد احلـرام           عبدالرمحن ب .كما دعا فضيلة الشيخ د    
       وعضو هيئة التدريس جبامعـة أم القـرى ، إىل اسـتثمار وسـائل االتـصال احلديثـة كـالقنوات                    

 ً واألبلـغ رواجـا    ًمية ، ألا تعد األكثر انتـشارا      الفضائية ، والشبكات املعلوماتية ، يف الدعوة اإلسال       
   .ًوتأثريا

   تبـدلت   ً تغـريت ، وأحـواال     ً واقع الدعوة جيد أن هنـاك ظروفـا        ملتأمل يف وذكر فضيلته أن ا   
  .ووسائل استجدت ، والبد من أخذ زمام املبادرة لشغلها باحلق بدل أن تشغل بالباطل 

ماذا جىن املسلمون ملا قصروا يف املبـادرات العمليـة يف شـغل هـذه                : ًوتساءل فضيلته قائال  
  . )١( أهل األهواء والشهوات فضلوا وأضلوا الوسائل احلديثة ؟ لقد ابتدرها

جهـاد  (  يوسف القرضاوي فيسمي الدعوة إىل اهللا تعاىل عرب الـشبكة الدوليـة           .وأما الشيخ د  
ويصفها بأا الشبكة اجلبارة اليت تستطيع أن تدخل على الناس يف كل مكـان يف العـامل دون                  ) العصر  

وهذه نعمة من اهللا علينـا تـستحق أن نـشكره            ،استئذان من أحد ، ودون حاجة إىل جيوش وقتال          
  .عليها 

ويرى فضيلته أن وسائل االتصال احلديثة والسيما الشبكة الدولية ، قد فتحت األبواب إلبـالغ               
كلمة اهللا إىل الناس ، وهو األمر الذي مل يكن ليتيسر يف املاضي ، حينما كـان املـسلمون يف القـرون        

 ، فقـد كـان   ًشعوب وجدوا الطريق أمامهم مـسدودا     ة اإلسالم إىل ال   األوىل أذا أرادوا أن يبلغوا دعو     
 إىل غري مايريـدون هـم أن   األكاسرة والقياصرة وامللوك املستبدون اليسمحون ألحد أن يدعو شعوم    

  .)٢( يلقنوهم
  

ومما يؤكد مشروعية استخدام الشبكة الدولية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل اآلثار الطيبة الـيت ظهـرت     
  :خدام الشبكة يف الدعوة ومن ذلك الست

ئلة حـول اإلسـالم    الشيخ حممد بن صاحل املنجد حفظه اهللا تعاىل أنه تلقى مجلة من األس             ماذكره
    .) اإلسالم سؤال وجواب  ( عرب موقع

 وموقـع   ويذكر القس النصراين السابق الذي أشهر إسالمه أنه يراجع موقع إسـالم أون اليـن              
   .)٣( للدعوة إىل اإلسالمثالثة مواقع قد أنشأ  ، وسالم سؤال وجواباإل
  
 رجـب  ٢وقد كان ذلك يف خطبة اجلمعة اليت ألقاها فضيلته يف املسجد احلـرام مبكـة املكرمـة يـوم اجلمعـة                  )    ١(

   .هـ١٤٢١
 رجـب   ٣ ، ١٣٦٤       صحيفة املدينة ، صحيفة يومية تصدرها مؤسسة املدينة للطباعة والصحافة والنـشر ، العـدد                

   .١٢م ، ص ٢٠٠٠ سبتمرب ٣٠هـ ـ ١٤٢١
   .٣، ص ) م ٢٠٠٠م ـ ديسمرب ١٩٩٩أكتوبر ( التقرير السنوي ملوقع إسالم أون الين للفترة )    ٢(
        . )٣٩( ص سبقت اإلشارة إىل ذلك ، انظر )    ٣(
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إلسالم عن طريق الـشبكة الدوليـة   علنت سيدة فرنسية نصرانية إسالمها بعد أن تعرفت على ا    وأ
   .)١() ليلى رافني ( وبعد إسالمها تسمت بـ ) لورانس ( وكانت تدعى قبل إسالمها 

د اعتنقوا اإلسالم عن طريقـة خـالل        ق ً أن ثالثني شخصا   ) ٢(ويذكر موقع إذاعة طريق اإلسالم      
 إسالمها بتـاريخ    ًية تبلغ من العمر ثالثة عشر عاما      كما أعلنت فتاة هندوس    ،   )٣(م  ٢٠٠١شهر أكتوبر   

   )٤( . ًشبكة وقد أجرى املوقع معها حوارام عن طريق ال٢٠٠٢ مايو ٢٧
  

االسـتخدام  ، وكـان كـثري   ) الـشات  (  يف فلسطني عن طريق احملادثة       )٥(كما أسلم يهودي    
للشبكة الدولية ، وأثناء وجوده يف إحدى غرف احملادثة تعرف على شيخ من اإلمارات ، ودار النقـاش                  
يف الغرفة حول اإلسالم واليهودية واألحداث بني الفلسطينيني واليهود ، ورفض معظـم املـشاركني يف        

معه عدة سـاعات باللغـة      الغرفة النقاش سوى ذلك الشيخ فانفرد معه يف غرفة خاصة واستمر النقاش             
اإلجنليزية حول األمور الدينية والشرعية ، وبعد ذلك النقاش الطويل افترقا على أمل اللقاء بعـد تبـادل               

  . العناوين 
مث استمر االتصال بينهما عرب الشبكة ، ويف كل مرة كانا يتطرقان إىل مسائل خمتلفـة واقتنـع يف                

  .من قبل اليهود ، وكذلك يف سائر بالد العامل النهاية بأن املسلمني يف فلسطني مضطهدون 
مث تعرف على شاب فلسطيين وأبدى له رغبته يف إعـالن إسـالمه ، فأهـدى إليـه الـشاب                    

 ، مث اتصل بالـشيخ الـذي تعـرف          االقرآن الكرمي ونصحه بقراء   معاين  الفلسطيين نسخة مترمجة من     
     حه بذلك وبالتقرب مـن ذلـك الـشاب         عليه عن طريق الشبكة وأبدى رغبته يف إعالن إسالمه فنص         

  
تصال من كيبـك ـ كنـدا     االاجيم ، وحاصلة على شهادة عالية يف تكنولو١٩٧٤من مواليد باريس بفرنسا عام )    ١(

  .م ٣/٣/٢٠٠١ ها بتاريخ معًجرى موقع  إسالم أون الين حواراوقد أ.  باملغرب ًوتقيم حاليا
  :أو استخدم الرابط . يف موقع إسالم أون الين  ) حوارات حية ( نظر أرشيف احلوارات يف قسم  ا        
         )http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browse.asp?hGuestID=nj74x1(   

وحينما سئلت أثناء احلوار عن كيفية تعرفها إىل اإلسالم عرب الشبكة الدوليـة أحالـت الـسائلني إىل صـفحتها                             
ستضافة يف موقـع املـدن      وهي صفحة م   )  www.geocities.com/athens/Delphi/7687( الشخصية على الشبكة    

  . ، وتظهر رسالة للزائر تفيد بأن الصفحة غري موجودة ًت الصفحة حاليااجلغرافية ، وقد أزيل
        وقد نشرت جملة الدعوة نص احلوار الذي أجراه معها موقع إسالم أون الين ، وفات على مراسل الدعوة يف لنـدن                     

  .اإلشارة إىل املرجع األصلي الذي نقل منه ذلك احلوار 
خالل اإلنترنت ، مراسل الدعوة يف لندن ، رسالة صحفية نشرت مبجلة الدعوة أسـبوعية               الفرنسية اليت أسلمت من             

م ، ص ٢٠٠١ مايو ١٧هـ ـ  ١٤٢٢ صفر ٢٣ ، ١٧٩٢تصدر عن مؤسسة الدعوة اإلسالمية الصحفية ، العدد 
    .٣٧ ـ ٣٦

      . ) www.iananet.org( ه وعنوان،  ) IANA( هذا املوقع حتت رعاية التجمع اإلسالمي يف أمريكا الشمالية )    ٢(
      . ٥٠م ، ص ٢٠٠١ أكتوبر ٢٥هـ ـ ١٤٢٢ شعبان ٩ ، ١٨١٥جملة الدعوة ، العدد )    ٣(
     .  )www.islamway.com/ara/printarticle?article_id=273( انظر الرابط )    ٤(
 يف حركة شـاس     ً وعضوا ً متشددا ًان يهوديا  ، ك  ً عاما ٣٦ من العمر    ، يبلغ ) يوسيف حنان كوهني    ( امسه األصلي   )    ٥(

وبعد ،   باحلاخام عوفاديا يوسيف زعيم احلركة       ً؛ تيمنا ) عوفوديا  ( ولده الصغري   اليهودية املتطرفة ؛ لدرجة أنه مسى       
       ) .يوسف خطاب ( إسالمه تسمى بـ 

http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browse.asp?hGuestID=nj74x1
http://www.geocities.com/athens/Delphi/7687
http://www.iananet.org
http://www.islamway.com/ara/printarticle?article_id=273
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   . )١(الفلسطيين ، مث أعلن إسالمه هو وزوجته وأطفاله 
بينـيني   وقد أعلن جمرم هو من أخطر ارمني يف الفلبني إسالمه بعدما راسله أحـد الـدعاة الفل                

ـ     ، وكان يتاح له استخدام الشبكة      ً انفراديا ً سجنا ًوكان ذلك ارم مسجونا    جنه ، وقـد     الدولية يف س
 على أول رسالة أرسلت إليه ، فعاود الداعية مراسلته وبني أنه متعاطف معـه ، ويريـد أن                ً سيئا ًرد ردا 

خيفف عنه معاناته ، وأرسل له جمموعة من الكتيبات اإلسالمية عرب الربيـد اإللكتـروين ، وكـان أن                   
  .)٢(أعلن إسالمه  

صي السويد يف مشايل أوربا أخـربه عـرب برنـامج     من أقاً أن مسلما  )٣(إبراهيم الفارس   .ويذكر د 
 أنه يعيش يف منطقة ثلجية واليصل إليه أي نوع مـن أنـواع البـث     )Pal Talk( حديث األصدقاء 

اإلسالمي اإلذاعي أو التلفازي ، وأنه ليس له وسيلة يتعرف من خالهلا على ماحيتاجه من أحكام دينـه                   
   .)٤( من الدروس العلمية اليت تلقى فيه ً استفاد كثريالك الربنامج ، وأنهولطلب العلم ، سوى ذ

وقد أظهرت دراسة حديثة أن حنو ربع األمريكيني الذين يستخدمون الـشبكة الدوليـة سـعوا                
 يفم ٢٠٠١ سـبتمرب  ١١ أحـداث للحصول على معلومات عن اإلسالم عرب الشبكة وذلـك عقـب     

املواقع اإلسالمية اليت متثل مـذهب أهـل الـسنة          وهذا مما يؤكد أمهية     ،   )٥(مدينيت نيويورك وواشنطن    
   .واجلماعة على الشبكة

وقد أسلمت األمريكية براندي كورمان ، وقد كانت كاثوليكيـة ملتزمـة ، عقـب أحـداث                 
الـحادي عشر من سبتمرب ؛ حيث أثارت تلك األحداث فـضوهلا لــمعرفة اإلسـالم ، وكانـت                  

قتل ؟ فبدأت بالبحث عرب الـشبكة باسـتخدام كلمـيت           تتساءل أي دين هذا الذي حيث أتباعه على ال        
لكرمي ، وبعض الكتب عن اإلسـالم       ، مث انتقلت لقراءة ترجـمة معاين القرآن ا       ) قرآن  ( و  ) إسالم  ( 

   .)٦(والـيت أسهمت يف معرفتها الصحيحة عن هذا الدين 
نيسة بانتظام يـوم    كما أسلمت األمريكية مرمي ، بعد أن كانت نصرانية حمافظة ، تتردد على الك             

األحد ، وتقود الفرقة اإلنشادية فيها ، وتدرس األطفال يف الكنيسة ، وكـان إسـالمها عـن طريـق          
  
م أون اليـن ، بتـاريخ   يهودي متشدد يشهر إسالمه ، فـالح الـصفدي ، خـرب يف موقـع إسـال              .. بالشات  )    ١(

  . م ٢٨/٧/٢٠٠٢هـ املوافق ١٨/٥/١٤٢٣
   )http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-07/28/article19.shtml(         انظر الرابط 

حـول   ً موسعاًربيطانية يف تل أبيب كتب  حتقيقا       وقد ذكرت هيئة اإلذاعة الربيطانية أن مراسل جريدة الصنداي تاميز ال   
  .م ٢٠٠٢ أغسطس ١٨إسالم ذلك الرجل اليهودي ، وقد نشرته اجلريدة بتاريخ 

   ) news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid_2200000/2200819.stm(       انظر الرابط 
 موقـع  ، وكان له قائمة بريديـة يف  ) www.jewstoislam.com(  لدعوة اليهود إىل اإلسالم عنوانه  ً       وقد أسس موقعا  

هـ ، ومل يعد هلا ذكر      ١٤٢٥، ولكنها توقفت فجأة منذ مجادى األوىل          )jewstoislam( الياهو حتمل نفس االسم     
       .يف قوائم الياهو 

  إبراهيم الفارس ، شريط مسجل ، صدى التقـوى لإلنتـاج اإلعالمـي والتوزيـع     .اإلنترنت يف الدعوة إىل اهللا ، د    )    ٢(
      .جدة 

       ) .Pal Talk(  ، وقد كانت له مشاركات ودروس منتظمة يف برنامج عة امللك سعودو هيئة التدريس جبامعض)    ٣(
      .اإلنترنت يف الدعوة إىل اهللا ، مرجع سابق )    ٤(
 موقـع قنـاة    ، خرب نشر يف   ) ربع األمريكيني يتعرفون على اإلسالم عرب اإلنترنت        ( إقبال متزايد على املواقع الدينية      )    ٥(

 .     م ٢٤/١٢/٢٠٠١هـ ـ ٩/١٠/١٤٢٢اجلزيرة الفضائية بتاريخ اإلثنني 
  .م ٢١/١٢/٢٠٠٤الفضول واإلنترنت قادا براندي األمريكية لإلسالم ، خرب مبوقع إسالم أون الين بتاريخ )    ٦(

  .  )www.islamonline.net/Arabic/news/2004-12/21/article11.shtml: (         انظر الرابط 
  :        وانظر نص املوضوع يف اجلريدة األمريكية على الرابط 

 )        www.southbendtribune.com/stories/2004/12/16/faith.20041216-sbt-MICH-D1-A_new_life_and.sto(      

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-07/28/article19.shtml
http://www.jewstoislam.com
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-12/21/article11.shtml
http://www.southbendtribune.com/stories/2004/12/16/faith.20041216-sbt-MICH-D1-A_new_life_and.sto
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حيث تعرفت على شاب فلسطيين من غزة يدعى أمحد ، وأرسل هلا العديـد مـن             ) الشات  ( احملادثات  
نها حىت أرسلت لـه تطلـب   املقاالت عن اإلسالم ، وقرأا على مدار يومني كاملني ، وما إن انتهت م       

ـ                 دخول إىل غـرف    املزيد ، ومل تكتف بذلك بل بدأت تبحث عن اإلسالم يف الشبكة ، ووفِّقت يف ال
 مع جمموعة مسلمة لتبدأ معهم احلوار عن اإلسالم ، وبدأت تطرح أسـئلتها عـن احلجـاب                  احملادثات

  )١(. الذي يرتديه املسلمات ، وانتهت تلك احلوارات بإعالن إسالمها 
  

  

  
  . ، ترمجة حممد خليل م١٤/١٢/٢٠٠٤العائدة إىل اهللا بالشات ، مقالة يف موقع إسالم أون الين ، بتاريخ )    ١(

          انظر تفاصيل إسالمها يف الرابط
)        www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/BackToAllah/Articles/2004/12/05.SHTML. (       

http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/BackToAllah/Articles/2004/12/05.SHTML
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  املبحث األول
  تعريف احلاسوب
  املطلب األول 

  تعريف احلاسوب لغوياً وتقنياً
   :احلاسوب يف اللغة 
، وهو مشتق مـن الفعـل   وطاحون   على وزن فاعول مثل ساطُور وناقُور      )١(احلاسوب اسم آلة    

حـسبت  تقـول  .  العـد  ، أحدهالفعل له أصول أربعة من حيث املعىن وهذا ا. (  ) حسب( الثالثي    
   .)٢()  ً وحسباناًالشيَء أحسبه حسبا

  واحلاسـب   ، )٣(الكمبيـوتر   :  حاليـاً    هاومن مرادفات كلمة احلاسـوب الـشائع اسـتخدام        
 مـن  و ، كمبيوتر   واحلاسب اآليل ، وأكثر هذه املرادفات شيوعاً على ألسنة مستخدمي احلاسوب كلمة           

ا عيو :  
 والبـاء  املـيم  مها فيها ساكنني ولتالقي ، العريب اللسان عن ، لغرابتها  اللسان على ثقيلة أاـ  ١

   . والباء كامليم املخرج يف متماثلني احلرفان كان إذا سيما ال ، العريب النطق يستسيغه ال ما وهو
 حوسـبة  :  حيث ميكـن أن نقـول        ؛ خالف كلمة حاسوب  ـلالشتقاق ، ب   قابلة غري أا ـ٢
                  ) Computerization : ( يف مقابــل املــصطلحات اإلجنليزيــة املماثلــة   ، حوسب ـومــ

  :الثانيـة  ، وعـن   كمبتـرة :  األوىل عـن  نقـول  أن  ، يف حني أننا النستطيع      )Computerized( و
  .مكَمبتر 
 ألمسـاء  خـاص  وزن فيهـا  يوجد وال ياً ، صرف ضعيفة لغة وهي ـ كلمة كمبيوتر إجنليزية ،    ٣
   القطـع  آلـة  على إطالقها ميكن ،  مثالً  )Cutter( فكلمة  .  العربية اللغة يف احلال هي كما ، اآلالت
          كلمتـا  وكـذلك  . الوقـت ذات   يف آلـة  واسـم  فاعل اسم هي أي ، يقطع الذي الشخص وعلى

 )Computer Calculator , (  ، الـيت  اآللـة  وعلـى  حيسب الذي الشخص على إطالقهما مكنـي 
    .حتسب

 اللـسان  على خفيفة ، بسح العريب جذرـال من مشتقة عربية كلمة فهي ، حاسوب كلمة أما
   .ق لالشتقا وقابلة،  اآلذان على لطيفة ،

الـيت عقـدت     ، اجلديدة العلمية املصطلحات وضع منهجيات توحيد ندوة توصيات نصت وقد
  
) تـصرف   الفعل الثالثي  املأو من(  ، من املصدر األصلي للفعل الثالثي املتصرف ً اسم اآللة هو اسم يصاغ ، قياسا      )   ١(

  . مدلوله إجياد معىن ذلك املصدر ، وحتقيقبقصد الداللة على األداة اليت تستخدم يف ،  ًأو متعديا،  ًالزما
ننا نـستطيع أن نـصوغ علـى    قياسي ، وغري قياسي ، وخيتلف القياسي عن غري القياسي يف أ   : اسم اآللة نوعان    و         

  .لغة وإن كان مانصوغه غري مروي يف منت ال أوزانه
  وِفعال ، وفَعالة ، وِمفْعـال       فَاِعلَة ، وفاعول ،   : ( وأوزان اسم اآللة القياسية سبعة ، وهي حبسب ترتيبها األلفبائي                    

لـدقيق   ووردت  ألفاظ مسموعة شذت صيغتها عن القياس  منها املُنخل لألداة اليت ينخل ا ا               ،  ) وِمفْعل ، وِمفْعلَة    
  . على أوزان شىت الضابط هلا حنو الفأس ، والسكني ً اآللة جامداكما أتى اسم

 م ١٩٩٣هــ ـ   ١٤٢٣ ،الطبعة األوىل  بريوت ، ،أميل بديع يعقوب ، عامل الكتب .         معجم األوزان الصرفية ، د
   .١٣ـ١٢ص 

  .٦١ ـ ٥٩ ص ٢ ، ج مرجع سابقمعجم مقايس اللغة ، )    ٢(
)٣ )    (Computer(  باإلجنليزية ـ اسم فاعل مشتق من الفعل  وهي ـ )Compute(  يعد ، أو حيسب  :  ، ومعناه. 
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 الكلمـات  تفـضيل  علـى  ، العـريب  الوطن يف التعريب تنسيق مكتب بإشراف ١٩٨٠عام   الرباط يف
 باالشـتقاق   تـسمح  الـيت  الكلمات تفضيل وعلى بة ، املعر الكلمات ، على  املتواترة الفصيحة العربية
   . به تسمح ال اليت الكلمات على

 يف وزنال وهذا ، طاحون مثل فاعول ، وزن على آلة اسم هي كما تقدم حاسوب وكلمة
 كلمة حال هو كما ، غريه أو الفاعل اسم مع جمال فيه اللتباس ال ، اآللة أمساء أوزان من العربية اللغة

 املراد للمعىن وأقرب أفصح بذلك وهي ، واملبالغة التكرار على يدل الوزن وهذا  .اإلجنليزية كمبيوتر
  .)١( مبالغة ال و تكرار بدون احلساب بفعل القيام جمرد على تدل اليت اإلجنليزية الكلمة من

ولئن ثقلت كلمة احلاسوب على ألسنة بعض املتحدثني فمـن املمكـن أن نبـدأ بإحالهلـا يف                  
  .واملناهج الدراسية ، والدعايات التجارية ، واملقاالت ، األحباث العلمية 

  
 

  :) ٢(احلاسوب تقنياً 
، وختزينـها ، واسـترجاعها وإجـراء    آلة إلكترونية ميكن برجمتها لكي تقوم مبعاجلة البيانات       هو  

  .) ٣( العمليات احلسابية واملنطقية عليها
وحتفظ البيانات داخل احلاسوب على هيئة نبضات كهربائيـة ، يف وحـدات ختـزين تـسمى                 

هو الوحدة األساس لقياس السعة يف احلواسيب ، أي قياس احليز الـذي تـشغله                )٤(فالبايت   ؛   البايتات
لفات نصية ، أم برامج تشغيلية ، أم غري ذلك من أنواع امللفات ، فيقال حجـم                 امللفات سواء أكانت م   

هذا امللف كذا بايت  ، وحجم هذا الربنامج كذا بايت ، وحجم هذه الرسالة اإللكترونية كذا بايـت                    
، كما تقاس سرعة نقل البيانـات يف الـشبكات بوحـدة             ، وحجم هذا املرفق مع الرسالة كذا بايت       

    )٥ (.فاا لكل ثانية البايت ومضاع
 موضوعها ترجيح كلمة احلاسوب على كلمة الكمبيوتر        يب سي ،  كتب األستاذ فداء بن ياسر اجلندي مقالة يف جملة          )    ١(

  .وقد أورد الباحث هنا حجج األستاذ فداء ملخصة ، 
 م ، وقد اطلع الباحث على املقالة يف أرشيف الة على الشبكة الدولية ـ قبل إلغائـه   ١٩٩٨بر جملة يب سي ، أكتو        

  .ـ مث راسل الكاتب ، وحصل منه على املقالة كاملة ، والعدد الذي نشرت فيه 
   .التقنية هي تعريب لكلمة تكنولوجيا )    ٢(
عبدالعزيز املوسى ، مكتبة الـشقري ، الريـاض ، الطبعـة األوىل           عبداهللا بن   .ستخدام احلاسب اآليل يف التعليم ، د      ا)    ٣(

  . ١٧م ، ص ٢٠٠١هـ ١٤٢١
)٤    ( )Byte (    ةة ـ ، والِبتات ـ مفردها ِبتويتكون من مثان ِبت ، )Bit  (    وهـي اختـصار لعبـارة )Binary Digit ( 

 ) Binary System( ة حبسب نظام العد الثنـائي   قيمة خمتلف٢٥٦ومعناها رقم ثنائي ، وميكن للبايت الواحد أن ميثل 
حيث يتم متثيل كل رقم حسايب وكل حرف هجائي على هيئة يفهمها احلاسوب وهي البايت ، فالبايت الذي ميثل                   

 ، والبايت الذي ميثل احلرف أ خيتلف عن البايت الذي ميثل احلرف ج              ٩ خيتلف عن البايت الذي ميثل الرقم        ٣الرقم  
 ، واألقواس ، وعالمـات االسـتفهام        الطريقة يتم متثيل الرموز املستخدمة أثناء الكتابة كالفواصل          وهكذا ، وبنفس  

ولئال تتعدد اجتهـادات احلاسـوبيني يف تلك اهليئات اليت متثل األرقام          . والتعجب ، وغري ذلك من الرموز اخلاصة        
حدة هلـذا الغرض ، ومن أشهرها نظـام     واحلروف وعالمات الترقيـم ؛ فقـد تـم اعتـماد هيـئات عاملية مو         

 )ASCII  (      وهو خمتصر اسم املنظمـة الـيت وضـعت هـذا النظـام ، )American Standard Committee of 
Information Interchange . (    م إال املتخصـصني يف الـشؤونوتفاصيل ذلك من فضول علم احلاسوب اليت ال

       فالتعنيه تلك التفاصيل ، وقـد أشـار إليهـا الباحـث بإجيـاز يف هـذه                 الفنية احلاسوبية ، أما املستخدم العادي       
  . يف عامل احلاسوب والشبكة الدولية ًالذي يتكرر ذكره دائما) البايت ( احلاشية ؛ الرتباطها مبصلح 
  .  ، بتصرف ٣٣ ـ ٣٢        نفس املرجع السابق ، ص 

 بايت ، وامليجــا بايـت ويعــادل         ١٠٢٤لكيلو بايـت ويعـادل    ا: من مضاعفات البايت اليت يكثر تداوهلا       )    ٥(
    .  جيجا بايت ١٠٠٠ ميجا بايت ، والتريا بايت ويعـادل ١٠٠٠ كيلو بايت ، واجليجا بايت ويعـادل ١٠٠٠
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وسعة بعض أنواع العتاد يف احلاسوب ، أو سرعتها ، من املرجحات فيما بينها ، فكلمـا زادت                  
  . على جودا ً ، كان ذلك مؤشراسعة القرص الصلب ، والذاكرة املؤقتة ، وسرعة معدل اإلشارات

جمموعة مـن امللفـات   كل وتنظم البيانات واملعلومات داخل احلاسوب ، على صورة ملفات ، و      
  . ، وامللف يتألف من البايتات كما سبق ًتشكل جملدا
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  املطلب الثاين 
  مكونات احلاسوب

  
والقـسم     ، ) Hardware (العتـاد   : يتكون احلاسوب من قسمني رئيـسني ، القـسم األول           

  :وفيما يلي تعريف موجز ذين القسمني   ،) Software (الربامج : الثاين 
  

  العتاد: ل القسم األو
  

ويقصد به املكونات املادية اليت ميكن ملسها باليد ، ومنها مـايكون ظـاهراً أمـام املـستخدم                  
  :، ومنها مايكون داخل الصندوق ، وأهم مكونات العتاد وخارج الصندوق الرئيس للحاسوب 

  
    )Key Board(  لوحة املفاتيحأ ـ 

ل احلروف أثنـاء القيـام مبهمـة الطباعـة          على أا وسيلة إلدخا   إليها  ينظر بعض املستخدمني    
التقل أمهية عن ذلك ، وتسمى تلك الوظـائف اختـصارات           ولكنها تؤدي وظائف أخرى     فحسب ،   

   : تلك االختصارات ، ومن فوائد استخداملوحة املفاتيح
سغ والكف نتيجة االعتماد الكلي املتواصـل       رـ تقليل اإلجهاد الواقع على عضالت وعظام ال       ١

   .ام املشريةعلى استخد
 ـ سرعة تنفيذ األمر باستخدام لوحة املفاتيح وخباصة أثناء التعامل مع برامج حترير النـصوص               ٢

مثل الوورد ، حيث الحيتاج املستخدم إىل نقل يده من لوحة املفاتيح إىل املشرية فمثالً إلصـدار األمـر                   
 األدوات القياسـي ، وهـي       يضغط املبتدئ بزر املشرية األيسر على إيقونة حفظ يف شـريط          ) حفظ  ( 

لـيحفظ التغيــريات     )١( ) Ctrl+s(على صورة قرص مرن ، لكن املستخدم احملترف يؤثر االختصار           
  .اليت أجراها على املستند دون أن يرفع يده عن لوحة املفاتيح 

ـ إطالة عمر املشرية ، ألا من أكثر أنواع العتاد سرعة يف العطب ، وحتتـاج لتغـيري بـصفة        ٣
   .ةدوري

 )لعبـة  األدوات املخفيـة يف      عـن     عن املهام اليت تؤديها هذه املفاتيح البحـثَ         البحثُ بهشوي
  .  ، ومن احلكمة أال حياول املستخدم تعلمها دفعة واحدة  )٢() حاسوبية مغامرات 

، ) امللتميـديا   ( أنـواع من لوحات املفـاتيح تسمى لوحات الوسائط املتعددة         وقد ظـهرت   

  
مع الـضغط يف نفـس       ) Control( وهو اختصار كلمة     ) Ctrl( معىن هذا االختصار الضغط على مفتاح التحكم        )    ١(

  .وتعين حيفظ  ) Save( وهو اختصار كلمة  ) S(  على مفتاح حرف إس باإلجنليزية الوقت
، ومفتـاح   ) Tab( ، ومفتاح اجلدولـة   ) Alt( ، ومفتاح التبديل   ) Enter( مفتاح اإلدخال   : ومن أشهر املفاتيح            

، ومفاتيح الوظـائف وهـي       ) Esc (، ومفتاح اإلفالت     وهو املفتاح الذي عليه صورة شعار نظام النوافذ          النوافذ
   .ومفتاح يؤدي وظائف الزر األمين للمشرية ،  )F12( إىل  ) F1( حتمل األرقام من 

        وبعض تلك املفاتيح تتوفر منه نسختان على اللوحة ، إحدامها على اليمني ، واألخرى على الشمال ، وللمـستخدم                   
  .أن يستعمل أقرما إىل أصابعه 

م ، ص ٢٠٠١ارات لوحة املفاتيح يف ويندوز وأوفيس ، جملة يب سي ، السنة السابعة ، العدد السابع ، يوليـو                 اختص)    ٢(
١٢٢ .  
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  . )١( إضافية للتحكم يف الربامج املشغلة للصوت والصورة مفاتيحوهي حتتوي 
  

   )٢( ) Mouse ( املُِشريةب ـ 
إلدخال األوامر للحاسـوب ، وتوجـد منـها    املشرية ـ تسميتها الشائعة الفأرة ـ    تستخدم 

 يت لـشبكة  النسيج العنكبو ر تصفح   يس ت  متوسط بني الزرين األمين واأليسر ، وهي       فيها زر إضايف   أنواع
  .املعلومات الدولية 

 أي الحاجـة لوصـل أي منـهما         ًات ولوحات املفاتيح تعمل السلكيا    وتوجد أنواع من املشري   
 ، أو منفـذ  )٣( )Serial Port( عـرب املنفـذ التسلـسلي    بصندوق احلاسوب باستخدام األسـالك   

 )PS/2 ( )٤( .  
  

    ) Monitor ( شاشةالج ـ 
 إىل  ً شائعة االستخدام حاليـا    شاشات ال  وتقسم يو من احلاسوب    خراج الصور والفيد   وحدة إ  هي

  :فئتني 
   .)٥( األشعة املهبطية شاشاتـ ١

  
 الذي تنتجـه شـركة ريـال نـت وورك     )  Real Player( من أشهر املشغالت اانية للصوت والصورة برنامج )    ١(

  .   النوافذ  ضمن نظامًمايكروسوفت ويأيت مدجماتجه شركة الذي تن ) Windows Media Player( وبرنامج 
م ـ أي بعد مايقارب ربع قرن على بناء أول حاسـوب يف   ١٩٦٣املشرية عام  ) Douglas  Engelbart( اخترع  )    ٢(

م  ـ ، يف معهد ستانفورد لألحباث وبعد عقدين مـن الـزمن ، أصـبحت     ١٩٣٧إحدى الكليات األمريكية عام 
  .ر املهمة يف احلاسوب ، بفضل أجهزة ماكنتوش املشرية من العناص

   .٢٧م ، ص ٢٠٠٠ يناير ،        جملة يب سي ، السنة السادسة ، العدد األول 
ويعتمـد  ،         ويشري الباحث هنا إىل أمر مهم وهو أن مستخدم احلاسوب الينبغي له أن يقتصر على استخدام املـشرية    

ستخدام احلاسوب للمبتدئ الذي ينبغي عليه أن يستعيض عنها فيما بعـد بلوحـة    ، فهي تسهل اً كليا ًعليها اعتمادا 
  .  ا من مصادر متعددة لعل أيسرها األقسام احلاسوبية يف منتديات احلوار العربيةاختصاراميكن معرفة و، املفاتيح 

 سن توصيل ، وعن طريـق هـذا         ٢٥أو   ٩وحيتوي املنفذ التسلسلي على      املتوايل ، أو التتابعي ،       ًوقد يسمى أحيانا  )    ٣(
بعض أنواع املـشريات ، والطابعـات ، واملاسـحات الـضوئية      : النوع من املنافذ يتم توصيل بعض األجهزة مثل    

تقـوم  وألنه يتألف من أسنان وليس فتحات ، يوصف بأنه منفذ مـذكَّر ، و   .ووحدات توصيل اجلوال باحلاسوب     
ة ـ أي بت واحد ـ من البيانات يف كل مرة عرب السلك املتصل ـا ـ أي     املنافذ التسلسلية بإرسال نبضة واحد

 ، وحيتوي السلك املستخدم مـع  ً قدما٢٠البيانات ملسافة تزيد عن بطريقة متوالية نبضة إثر نبضة ـ وميكنها إرسال  
  ) com(  باالسـم  يسمي احلاسوب املنافـذ املتسلـسلة     و.  فتحة للتثبيت مع املنفذ      ٢٥ أو   ٩املنافذ املتسلسلة على    

   :، وهكذا ، وللتوسع يف خصائص هذا املنفذ انظر ) com2( ، والثاين  ) com1( ويسمى املنفذ املتسلسل األول 
   .١٤تبسيط علوم احلاسب ، ص          
 ٤٩٥ ـ  ٤٩٣م ، ص ١٩٩٩  الرياض ، الطبعـة األوىل ،، مكتبة جرير ) مترجم (  ، ليزا باكي ١ يف ٦الكمبيوتر          

  ) .www.webopedia.com/TERM/S/serial.html ( وانظر الرابط. بتصرف 
)٤    () Personal System/2  ( أنتجت شركة ، )IBM (     هذا النوع من املنافذ ، لتوصيل املـشرية ولوحـة املفـاتيح إىل

   انظر الرابط.احلاسوب الشخصي ، ويتطلب هذا املنفذ استخدام سلك توصيل سداسي الرؤوس 
        )www.webopedia.com/TERM/P/PS_2_port.html( .   
 للعبـارة   ً؛ اختصارا   )CRT(  تقنـية األشـعة املهبـطية ، ويشـار إليها بالرمز         شاشاتتستخدم هذه الفئة من ال    )    ٥(

 )Cathod Ray Tube(   .وحتمـل  والواجب اختيار نوعية تنتمي لشركة مـشهورة ها ،وتوجد أنواع متعددة من ،  
ـ      بالعني   رض الرخيصة ت  هولةإذ أن األنواع ا   عالمة جتارية ؛      بأحجـام خمــتلفة     شاشات، وتتوفر معظم أنواع ال

  .  بوصـة ، كما توجد منها أنواع مسطَّحة ٢٣ إىل ١٥تتراوح من 
قلَّ اإلجهاد الواقع  ؛ ازداد وضوح احلروف ، والصور اليت يعرضها ؛ ومن مث          ً وكان مسطَّحا  شاشةذا زاد حجم ال   وإ         

وخباصـة املـسطح   ،   بوصة١٩ أو ١٧ يف حالة االستخدام املكتيب  شاشاتلل حجموأنسب على عني املستخدم ،  
  . فهي تناسب صاالت العرض يف احملالت التجارية والبنوك وماإىل ذلك ً األكرب حجماشاشاتوأما المنها 

http://www.webopedia.com/TERM/S/serial.html
http://www.webopedia.com/TERM/P/PS_2_port.html
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   .)١( النحيفة شاشاتـ ال٢
  : يف املنافذ امللحقة ا ، وأشهرها شاشاتوختتلف ال

ـ  شاشة ، وهو املنفذ القياسي امللحق بكل )٢( ) D-SUB( منفذ    وبطاقـة  شاشة ، ويصل بـني ال
   .)٣( ) DVI(  ، ومنفذ الواجهة الرقمية البينية للمرئيات العرض

 ، ونقاط االختالف بينها ـ واليت تؤثر علـى سـعرها    شاشاتوميكن معرفة اخلصائص الفنية لل
   .)٤(ـ من خالل الدراسات املقارنة اليت جتريها مـجلة يب سي ، بني حني وآخر 

ـ    مـستخدمو احلاسـوب اختيـار صـورة متحركـة         اعتادوقد          شاشة، تـسمى حافظـة ال
 )Screen Saver (      أو شاشة التوقف ، وهي تظهر بعد فترة زمنية معينة ـ حيـددها املـستخدم ـ ،

من بقاء احلاسوب دون استخدام ، وقد تطورت هذه احلافظات ، وأمكن دمج الـصوت فيهـا مـع                   
لف الناتج عن عـرض صـورة        من الت  شاشةوكان الغرض منها يف املاضي محاية ال      ( الصورة املتحركة ،    

 احلديثة التتعرض ملثل هذا األمـر       شاشاتيف موضع ثابت عليه لفترة من الزمن ، وعلى الرغم من أن ال            
   :ً ماتستخدم له هذه احلافظات حاليا ، ومن أهم)٥( )شاشةفقد استمر استخدام حافظات ال

  
  ـ التسلية والترفيه ١

 ، وخباصة يف حالـة اخللفيـات  عاليـة           شاشة على ال  أي االستمتاع باملناظر اجلميلة اليت تعرض     
   .)٦(اجلودة غري اانية 

  ـ التغيري والتجديد٢
قد حيس مستخدم احلاسوب بالسآمة وامللل ؛ نتيجة جلوسه الطويل أمام احلاسوب واسـتخدامه              

  . من التجديد ملستخدمي احلواسيب ً تتيح نوعاشاشاتوحافظات اللربامج حمددة ، 
، ومن األمثلـة     )٧( ًدياتماء مالك احلاسوب واهتماماته ، فقد يكون هذا االنتماء عقَ         ـ بيان ان  ٣ 

  
 حنيفة لـيس هلـا      شاشاتقلة استهالكها للطاقة الكهربائية ، فهي       من أهم مزاياها خفة وزا ، وصغر حجمها ، و         )    ١(

 علـى  ً كبرياً الذكر ، ومن مث فهي الحتتل حيزا   األشعة املهبطية سالفة   شاشاتامتداد كبري للخلف كما هو احلال يف        
  .  الكريستالية شاشاتتسمى يف بعض املصادر ال و.سطح املكتب 

 ـ  تقنــية   ٤٦ ، ص م١٩٩٧يف عدد ديـسمرب  جملة يب سي  ماأوردته  ـ حبسب شاشات        وتستـخدم هـذه ال
، والكريستال الـسائل   ) Liquid Crystal(  للعبارة ًاختـصارا  )LCD( الكريستال السائل ، ويشـار إليها بالرمز 

 اسـتخدمت  ، وقد) الفينيل الثنائي ( مادة ليست صلبة والسائلة ، وهي أشبه ماتكون باملاء الصابوين وتعرف باسم            
  .احملمولة   الكريستالية على نطاق واسع مع احلـواسيبشاشاتال

 ً، خالفـا   ) Captive(  فيه ، غري قابل للفصل       ً مثبتا شاشة مايكون سلك املعلومات الرابط بني احلاسوب وال       ًغالبا)   ٢(
 ًديل السلك حال تلفه بـدال      ، وتتيح هذه امليزة إمكانية تب      شاشة األغلى واملتميزة حيث ميكن فصله من ال       شاشاتلل

 . على سطح املكتب شاشة والذهاب به إىل الورشة ، كما تتيح مرونة أكرب يف حتريك الً كامالشاشةمن محل ال
)٣    ( )DVI (  اختصار )Digital Video Interface  (ذا املنفذ وخصائصه يف جملة يب سيً مفصالً، انظر تعريفا ،   مـايو 

  .  ١٠٢ ـ ١٠٠م ، ص ٢٠٠٠
 ، ومن أهم هذه الدراسات ماأجري يف أعدادها         شاشات من الدراسات املقارنة حول ال     ًعددا أجـرت جملة يب سي   )    ٤(

   . م ٢٠٠٤ ، أبريل ٢٠٠٣م ، يونيو ٢٠٠٢ أبريل م ،٢٠٠١ ونيو ي:التالية 
 . ، بتصرف ٣٧عبداهللا أمحد الغامدي ، ص .تبسيط علوم احلاسب ، د)    ٥(
 يظهر وكأنه حوض مسـك      شاشة، وكان ال  ) السمكة الذهبية   ( الباحث إحدى هذه احلافظات وحتمل اسم       جرب  )    ٦(

 .حقيقي ، تسبح فيه تلك السمكة ، وكانت حركتها مصحوبة بصوت خرير املاء اجلميل 
تجهـا بعـض أتبـاع      يف حمركات البحث املتخصصة ، وجد الباحث حافظات أن        ) شاشات توقف إسالمية    ( من خالل البحث عن     )    ٧(

  .املذاهب اخلارجة عن مذهب أهل السنة واجلماعة



 

٤١

  

 ، وقد يكـون االنتمـاء   )١( اللتان تروجان للمنظمة العاملية حلقوق اإلنسان        شاشةعلى ذلك ؛ حافظتا ال    
تـضمن شـعارات   ت ٍ يستخدمون حافظات  ، أو غري ذلك ، فاملفتونون بالرياضة وأهلها ً ، أو فنيا   ًرياضيا

تتـضمن   ٍوأهله يستخدمون حافظـات     أنديتهم الرياضية ، وصور الالعبني ، وكذلك املفتونون بالفن          
  .صور املغنني واملغنيات ، واملمثلني واملمثالت 

  ـ الدعاية التجارية٤
حواسـيب  خاصة ا ، وحترص على تثبيتـها يف          ٍحافظات  ن الشركات التجارية تصمم     كثري م 
   . على زبائنهاًزيعها جماناموظفيها ، وتو

   ـ محاية احلاسوب أثناء غياب مستخدمه٥
قد يغادر مستخدم احلاسوب مقعده لفترة وجيزة ، واليرغب يف إغالق حاسوبه كليـة وخيـشى      

 للعـودة لنظـام     شاشةأن يطلع آخرون على حمتوياته ، فيكون احلل هو استخدام كلمة مرور حلافظة ال             
  . احلافظة التشغيل ثانية ، بعد ظهور 

        وميكن للمستخدم اختيار صور معينـة ، وختزينـها يف جملـد الـصور االفتراضـي املـسمى                 
 )My Pictures ( شاشة للا حافظات، مث ختصيصه )شاشـة  ، وميكن حتويل أي صورة إىل حافظـة  )٢ 

   . )٣( ) Any Image Screen Saver( باستخدام الربنامج ااين 
امج جمانية تتيح عرض آالف الصور يف احلافظة ، مقابـل ظهـور شـريط        وتقدم بعض املواقع بر   

دعائي للموقع يف متصفح النسيج العنكبويت ، والينصح الباحث باستخدام مثل هـذه الـربامج ألـا                 
ب تنقيتها من تلك الـصور احملرمـة ، كمـا أـا قـد      ختلط الصور املباحة بأخرى حمرمة ، وقد يصع       

  .املستخدمني تستخدم وسيلة للتجسس على 
ـ  ٍاليستخدم الصور احملرمة حافظـات    إن املسلم احلريص على ماينفعه يف دنياه وآخرته ،            شاشةل

 ، وفيها غُنية عن تلك احملرمـة ، كمـا أن احلافظـات الدعويـة      ً فالصور املباحة كثرية جدا    حاسوبه ، 
ــا   ــن أمهه ــديل صــاحل ، وم ــي ب ــثرية ، وه ــون: ك ــع مكن ــا موق ــيت أنتجه ــة ال  احلافظ

 )www.maknoon.com (   ،       وفيها مايزيد على مائة وستني صورة)وحافظة النـادي ، وحافظـة        )٤ ، 
   ) .www.islamicfinder.org(  ، وحافظات موقع الباحث اإلسالمي )٥(أذكار املسلم 

  
  ) Speaker ( سماعاتالد ـ 

  
 للتشريعات اإلهلية ، ومن أهدافها السعي إللغاء عقوبـة       ًية العلمانية ، اليت التقيم وزنا     هذه املنظمة من املنظمات العامل    )    ١(

لـرابط التـايل لالطـالع علـى      يف حق من يستحقها ، انظر اً ، وهي من العقوبات املقررة شرعا اإلعدام يف العامل  
  ) .http://ara.amnesty.org/pages/screensavers-ara: ( احلافظتني 

ميكن إجراء ذلك بالنقر بزر املشرية األمين على أي مكان فارغ يف سطح املكتب ، مث اختيار خصائص ، مث شاشـة                      )    ٢(
 ، وحجـم  شاشةملدة الزمنية لظهور حافظة الكشرائح ، وميكن حتديد ا )My Pictures( التوقف ، مث اختيار عرض 

 .الصورة اليت تظهر ، وغري ذلك من اخليارات 
وبعد تنصيب الربنامج ينبغـي      ) . www.rjlsoftware.com/software/desktop/anyimage( املوقع الرمسي للربنامج    )    ٣(

اتباع نفس اخلطـوات  اخلاص به ، مث  ـ يف الد  شاشةلل ٍ يرغب املستخدم ختصيصها حافظات مجع الصور ـ اليت 
   ) .My Pictures(  من ًبدال ) Any Image(  ، مع اختيار ٢حاشية رقم ـالواردة يف ال

، وتوجد حافظات أخرى إسالمية يف موقع الباحث اإلسـالمي           ) www.maknoon.com( املوقع الرمسي للربنامج    )    ٤(
 )www.islamicfinder.org. (  

احث على هاتني احلافظتني من أحد املتاجر املتخصصة يف بيع عتاد احلاسوب ، واستخدم حمركات البحث                حصل الب )    ٥(
 .ومل جيدمها يف الشبكة 

http://www.maknoon.com
http://www.islamicfinder.org
http://ara.amnesty.org/pages/screensavers-ara
http://www.rjlsoftware.com/software/desktop/anyimage
http://www.maknoon.com
http://www.islamicfinder.org


 

٤٢

  

ماعات السماعة هي وحدة إخراج الصوت من احلاسوب ، وتأيت معظم احلواسيب مـزودة بـس          
، وقـد تكـون     أي يف الصندوق الرئيس للحاسوب      ؛   تكون داخلية    سماعاتبعض ال خارجية ، إال أن     

 على سـطح املكتـب      ً أا التأخذ حيزا   : النوعني من السماعات      هذين ومن مزايا  ،   شاشةمدجمة مع ال  
زيـادة  كما أا تتغذى بالكهرباء من احلاسـوب والحاجـة ل         ،  ي يوضع عليه احلاسوب وملحقاته      ذال

 ولكن جودة الصوت الصادر منهما التقـارن جبـودة الـصوت الـصادر مـن         .جديد هلا    )١(مقبس  
السماعات اخلارجية اليت خيتلف سعرها حبسب جودة صوا ، وعلى أية حال فـإن املبالغـة يف ضـبط        

 أمـا املـسلم     جودة الصوت وشدته إمنا يهتم ا املغرمون بسماع األغاين واملوسيقى الغربية الصاخبة ،            
          سبإال إن    ً واضـحا  ًه أن يسمع صوتا   اجلاد املستجيب ألمر اهللا ورسوله فالتعنيه مثل هذه األمور ، وح ، 

كانت تلك السماعات تستخدم يف تضخيم الصوت يف احملاضرات الدعويـة ، والعـروض املـسرحية                
  )٢ (.النافعة ، وغريها من املناشط اليت تستدعي جودة ودقة يف الصوت 

  
   )Printer(  الطابعة ـ هـ

 يف شـكلها    هي إحدى وحدات اإلخراج ، وتوجد أنواع حديثة منها تشبه مصورات املستندات           
 ، والناسـوخ يف جهـاز       )٣(وهي تؤدي وظائف الطابعة ، ومصورة املستندات ، واملاسحة الـضوئية            

  .واحد 
املدجمـة مباشـرة ، وهـذه       األنواع احلديثة من الطابعات الكتابة على األقراص        بعض  وتستطيع  

 عن استخدام امللصقات اليت قد تتمزق مـع         ًعلى القرص ، وتغين أيضا    اخلاصية تغين عن الكتابة اليدوية      
  .طول استخدام القرص 

  
    

  . املقبس هو مااصطلح الناس على تسميته بالفيش ، وقد يسمى املأخذ )    ١(
 ، مث   ٢,١ني واليت تعرف باسم سـتريو ، مث          لعدد األقنية الصوتية ، حيث تبدأ من قنات        ًتصنف السماعات عادة وفقا   )    ٢(

ـ            . ٧,١ ، وهكذا إىل     ٤,١ رب واملقصود ذه الطريقة يف الترقيم ؛ أن كل نوع منها يتألف من مساعة رئيسة هي أك
 ومخس مساعات صغرية ويصبح جمموعهـا       ة تتألف من مساعة كبري    ٥,١ ؛ فالفئة    ًاموعة ، ومساعات أصغر حجما    

  .ستة 
      شتمل علـى كـثري مـن املـصطلحات العلميـة        ماعات من حيث إمكانياا الفنية ت     قارنة بني جمموعات الس           إن امل 

الفنية ، اليت اليفهمها املستخدم العادي ، ولذا اعتربت جملة يب سي يف دراسة هلا حول جمموعة من الـسماعات ـ   
ـ أن العامل األهم يف احلكم على هذ ـ اللةوتسميها ا ا النوع من العتاد هو جتربة املستخدم هلا ، حيـث  مجاهري

تتيح بعض الشركات اليت تبيع التجهيزات الصوتية املتميزة غرفة خاصة للتجربة ، فيها عدة جمموعات صوتية ميكـن                  
 ألن معظم حمالت البيع التـوفر مثـل هـذه       ً، ونظرا  ) cda( مقارنة أدائها مع املادة ذاا مثل قرص مدمج صويت          

الختبار جودة السماعات ، فاليبقى سوى سؤال من جرا من األصدقاء أو األقارب وخباصـة احلريـصني                 اخلدمة  
  . منهم على جودة الصوت ، واالستماع هلا عندهم 

 م٢٠٠٣ يف عدد ، دراستني مقارنتني على جمموعتني من السماعات ، يف العددين مـارس                      وقد أجرت جملة يب سي    
 .م ٢٠٠٥وأبريل 

أي حتويلـها   ،  إىل احلاسوب   والوثائق مث إدخاهلا     املستندات ، وتستخدم لتصوير   ) Scanner( اليت تسمى   وهي اآللة      ) ٣(
اسوب على هيئة صـور ، وحتتـل         ، ويف هذه احلالة حيفظها احل       هيئة رقمية يتمكن احلاسوب من التعامل معها       إىل

  .  مقارنة بامللفات النصية ً كبرياًحجما
تقنيات احلديثة املرتبطة باملاسحات الضوئية ، تقنية التعرف على اخلطوط اليدوية ، حيث يكتـب املـستخدم                 ومن ال       

 لتحويل تلك املستندات املصورة     ًاسحة الضوئية ، ويستخدم برناجما    مستنداته خبط بيده ، مث يدخلها إىل احلاسوب بامل        
خلطوط العربية ـ مثل تقنية التعرف علـى األصـوات    إىل مستندات نصية مثل ملفات وورد ، وتقنية التعرف على ا

  .  يؤهلها لالعتماد عليها ًالتزال يف بدايتها ومل تنضج نضجاالعربية وحتويلها إىل نصوص مكتوبة ـ 



 

٤٣

  

   .)١( ) Parallel Port( وميكن وصل بعض الطابعات باحلاسوب عرب املنفذ املتوازي 
   

  )٢( ) Camera ( وـ املصورة
 ذا االسـم متييـز               تنتمى املصو رات الرقمية  ، وقد مسيتًارات امللحقة باحلواسيب إىل فئة املصو 

هلا عن املصورات التقليدية القدمية ، واليت حتتاج إىل فلم خاص تطبع عليه الصور ، مث حيتـاج الفلـم إىل       
 ؛ ألن أغلـب  ةالـشاش  ماتوضع املصورة امللحقة باحلاسوب  فوق ًوغالبا. حتميض إلظهار تلك الصور     

  .استخدامها يف إجراء اللقاءات املصورة بني مستخدمي الشبكة الدولية 
وميكـن  . )٣( من املصورات الرقمية املتنقلة      ًية امللحقة باحلواسيب أرخص كثريا    واملصورات الرقم 

   .)٤( ) FireWire( وصل األخرية باحلاسوب بسرعة فائقة ، عرب املنفذ التسلسلي عايل األداء 
   

  )٥()   Floppy  Disk Driver (ك األقراص املرنةحمرز ـ 
وتبلـغ سـعتها   ، ، أشهر وأقدم وسائط التخـزين املتنقلـة   ) ٦() Floppy  Disk(األقراص املرنة 

ومتتاز برخص مثنها وسهولة محلها والتنقـل ـا ، وتتـوفر حمركاـا يف        ،   ميجا بايت    ١,٤التخزينية  
تبني أا سريعة العطب ، حـىت       ام الباحث هلا ، وماقرأه عنها ،        الل استخد املكتبية ، ومن خ   احلواسيب  

  .وإن راعى صاحبها شروط حفظها مثل إبعادها عن ااالت املغناطيسية ، ودرجات احلرارة املرتفعة 
  

وقد الحظ الباحث أن معظم األنواع احلديثة من حواسيب املفكرات احملمولة ختلو مـن حمـرك                
 يـتم توصـيله عـرب     ًخارجيا ً احملمولة ترفق حمركا   ، وبعض الشركات املنتجة للمفكرات    األقراص املرنة   

  
 فتحة للتوصيل ، وتتميز املنافذ املتوازية بأا أسرع يف نقل البيانـات مـن نظرياـا              ٢٥حيتوي املنفذ املتوازي على     )    ١(

 نبضات من البيانات يف كل مرة عرب السلك املتصل ا ـ إي أن هذه النبـضات   ٨تسلسلة ، حيث تقوم بإرسال امل
البيانـات  الثمان تسري بصورة متوازية ـ وعلى النقيض من املنافذ التسلسلية فإن املنافذ املتوازية الميكنـها إرسـال    

  .  للتثبيت يف املنفذً سنا٢٥ملنافذ املتوازية على مع اوحيتوي السلك املستخدم  . ً قدما٢٠ملسافة تزيد عن 
      والثـاين ،  ) LPT1( ، ويسمى املنفذ املتـوازي األول    ) LPT( حاسوب بتسمية املنافذ املتوازية باالسم      ـ        ويقوم ال 

 )LPT2 (  وهكذا.  
 .  )www.webopedia.com/TERM/P/parallel_port.htm( وانظر الرابط ١٥        تبسيط علوم احلاسب ، ص 

كلمة الكامريا ليست عربية ، ومعناها آلة التصوير ، والبديل املناسب هلا املصورة ، واملصورات الرقمية ختتلف عـن                   )    ٢(
يف ختزين الـصور وإظهارهـا ، ومـن مث ميكـن             ) Digital( املصورات العادية ، يف أا تستخدم التقنية الرقمية         

  . على تلك التقنية ًـذه املصورات ، ألنه بين أساسامع هللحاسوب التعامل 
 فربايـر : رات الرقمية املتنقلة ، يف األعـداد التاليـة     ات مقارنة حول جمموعات من املصو     أجرت جملة يب سي دراس    )    ٣(

 .م ٢٠٠٥م ، ومارس ٢٠٠٥، وفرباير م ٢٠٠٢
اسم جتاري أطلقتـه   ) Fire Wire(  ، واالسم )www.1394ta.org (، وموقعه اخلاص)   IEEC 1394(وقد يسمى )    ٤(

وهو من املنافـذ احلديثـة والـسريعة ، وأكثـر           . شركة آبل على هذا املنفذ ، وهي اليت طورته بداية التسعينيات            
ت الفيديو  استخداماته مع األجهزة الطرفية اليت حتتاج إىل عرض حزمة كبري كاألقراص الصلبة اخلارجية ، أو مصورا               

، ويتـوفر    ) DVD(  يف بعض سواقات الكتابة على األقراص الرقمية متعددة االسـتعماالت            ًمية ، ويتوفر أيضا   الرق
  .املعتمدة على الذاكرة أو على القرص الصلب  ) mp3( الت  يف بعض مشغًأيضا

  .١٣٠ـ ١٢٦م ص ١٩٩٩ جملة يب سي ، أكتوبر         الناقل التسلسلي على بساط السرعة ، 
  ) .USB( ، و  ) Fire Wire( م ، بني املنفذين ٢٠٠٥  وانظر الدراسة املقارنة اليت أجرا الة يف عدد أبريل       

سواقة األقراص املرنة ، وكـذلك تـسمي حمـرك          : دأبت جملة يب سي على تسمية هذا احملرك ، بالسواقة ، فتقول             )   ٥(
 . تخدام كلمة احملرك ألا متداولة يف األسواق احمللية األقراص املدجمة بالسواقة ، وقد رأى الباحث اس

  . )Disc ( على الصورةمعناها قرص ، وميكن أن تكتب  ) Disk( كلمة )    ٦(

http://www.webopedia.com/TERM/P/parallel_port.htm
http://www.1394ta.org


 

٤٤

  

   .)١( ) USB( منفذ الناقل التسلسلي العام 
  

    )Compact Disk Driver ( دجمةك األقراص املحمرح ـ 
وتـصل   من أشهر أنواع الوسائط املتنقلة لتخـزين املعلومـات  ،             )٢( ) CD( األقراص املدجمة   

  :، وهي نوعان  ميجا بايت ٧٠٠عة التخزينية هلذه األقراص إىل الس
ـ وهذه تقبـل الكتابـة عليهـا       ) CD-Recordable(ـ اختصار املصطلح     ) CD-R: ( األول  

مرة واحدة فقط ، والميكن حمو الكتابة فيها ، ولكن ميكن االستفادة من املساحة الفارغـة يف القـرص                   
  ) . Nero(خ باستخدام بعض الربامج املتقدمة مثل برنامج بعد إمتام الكتابة ، إذا مت النس

  .وهذا النوع يقبل الكتابة واحملو  ) CD-RW: ( الثاين 
 ، ولكنها التستطيع الكتابـة علـى        )٣( ) CD-ROM( ولألقراص املدجمة حمركات قراءة تسمى        

         ، وتـسمى  وهناك أنواع أخـرى تـؤدي وظـائف القـراءة والكتابـة واحملـو               . األقراص الفارغة   
 )CD-ReWriter ( )وكذلك أقراصها الفارغة ً ، وهي أعلى سعرا)٤ .  
    

   )٥ ( )Motherboard  (اللوحة األمط  ـ 
، أو يوصل ـا ، مجيـع أنـواع    ت عليها   ـ يثب هي من أهم املكونات املادية للحاسوب حيث      و

  .العتاد 
 )٦(ذي يقوم به القلب يف جسد اإلنـسان         وميكن تشبيه دور اللوحة األم يف احلاسوب ، بالدور ال         

  :، وأهم أنواع العتاد املثبتة عليها أو املوصولة ا مايلي 
  
    )Processor ( جعاِل املُـ١ 

  
  
)١    ( )Universal Serial Bus (    وهو من أهم املنافذ اليت كثر استخدامها يف السنوات األخرية ، ويتميـز بـسرعته يف ،

 ات الرقميـة ، واملاسـحات الـضوئية    عدد كبري من األجهزة مثل الطابعات ، واملـصور   التوصيل ، ويتيح توصيل     
وأصابع السن األزرق ، وقارئ بطاقات الذاكرة ، ومهد تزامن املعلومات بني احلاسوبني الكفي واملكتيب ، وأصـابع       

ثـنني   توصـيل ا ًيث يصعب أحياناجتاورها حب ) USB ( ص الصلبة اخلارجية ، ويعيب منافذالذاكرة املتنقلة ، واألقرا 
  .من وحداا يف آن واحد مثل أصابع الذاكرة ، وميكن التغلب على هذا العيب بشراء سلك تطويل 

  :        وللتوسع يف خصائص هذا املنفذ انظر الروابط 
        )http://computers.arabcomputing.com/USB.html(  )www.c4arab.com/showlesson.php?lesid=386 ( 

)www.usb.org ( ،ـ  ١٢٦م ، ص ١٩٩٩ أكتـوبر  ،جملة يب سي ، السنة اخلامسة ، العدد التاسـع   : ًوانظر أيضا 
 .م ٢٠٠٥ ، والدراسة املقارنة اليت سبقت اإلشارة إليها يف عدد أبريل ١٣٠

اختـصار للكلمـتني   )  CD (واحلرفان  . قد تسمى األقراص املدجمةُ ، األقراص الضوئيةَ ، أو الليزريةَ ، أو املضغوطةَ )    ٢(
 )Compact  Disk (  وترمجتها ) حبسب ماذكرته جملة م ١٩٨٤، وقد ظهرت األقراص املدجمة عام ) قرص مدمج ،

 . ٢٨م ، ص ٢٠٠٠يب سي يف عدد يناير 
)٣    ( )ROM (  اختصار العبارة )Read Only Mode (  وتعين منط القراءة فقط.  
  .يف اإلجنليزية تعين تكرار الفعل  ) re (البادئة )    ٤(
ات مقارنة بني أنواعها ومنها     جملة يب سي  دراس     جتريويوجد العشرات من أنواعها ، و     وقد تسمى اللوحة الرئيسة ،       )   ٥(

 .م ٢٠٠٣م ، وأكتوبر ٢٠٠١سبتمرب : الدراسات اليت أجريت يف األعداد التالية 
  .٥٩م ، ص ٢٠٠١للوحات األم ، جملة يب سي ، سبتمرب ، أضخم اختبار من نوعه ألحدث ا)    ٦(

http://computers.arabcomputing.com/USB.html
http://www.c4arab.com/showlesson.php?lesid=386
http://www.usb.org


 

٤٥

  

وهو يشبه املخ بالنسبة لإلنسان ، ويشتمل على الدوائر الالزمة لتنفيـذ العمليـات الداخليـة                ( 
   )١() وحـدات اإلدخـال واإلخـراج وإليهـا      للحاسوب ، ويقوم بتوجيه املدخالت واملخرجات من        

ومن أهم عوامل كفاءة املعاجل سرعته ، فكلما زادت سرعة املعـاجل زادت سـرعة احلاسـوب يف أداء               
  )٢ (.يف الثانية ) جيجا هرتز (  باأللف مليون ذبذبة ًات حالياالعلميات ، وتقاس سرعة املعاجل

 
    )٣( ) RAM ( حدة الذاكرة العشوائيةوـ ٢
  
ظل املعلومات خمزنة يف هذه الوحدة طاملا أن احلاسوب موصل بالتيـار الكهربـائي ، وحينمـا                 ت

ينقطع التيار تضيع مجيع املعلومات ألن احلاسوب حيتفظ ا على شكل نبضات كهربائية كمـا سـبق                 
 يف  بيانه ، ولذا ينبغي حفظ املعلومات اليت يريدها املستخدم إما يف القرص الصلب داخل احلاسـوب أو                

  .أحد وسائط التخزين اخلارجية 
، وكلما زادت سـعتها كلمـا زادت        ) ميجا بايت   ( وتقاس سعة الذاكرة املؤقتة باملليون بايت       

  .كفاءة احلاسوب يف أداء العمليات املناطة به 
   
   )Hard Disk ( ـ القرص الصلب٣
  

 أقـسام تـسهل     القرص الصلب وسيط ختزين تقاس سعته باجليجا بايت ، وميكن تقـسيمه إىل            
  .حفظ واسترجاع املعلومات والبيانات املُخزنة فيه 

  
   )٤( بطاقة العرض ـ ٤
  

وظيفة هذه البطاقة حتويل الرسوميات من اهليئة الرقمية اليت يفهمها احلاسـوب إىل اهليئـة الـيت                 
رجـات   ، فهي مهزة الوصل اليت تنقـل خم  شاشةيفهمها اإلنسان ، وتصل هذه البطاقة بني احلاسوب وال        

، وقد تتـضمن منافـذ أخـرى          ) D-Sub(  املستخدم ، ومنفذها الرئيس يسمى       شاشةاحلاسوب إىل   
وخباصة إذا كانت ـ أي البطاقة ـ تتضمن وظائف إضافية مثل تشغيل الفيديو ، أو اسـتقبال البـث     

  
  .٣١ ، ص مرجع سابق التعليم ، استخدام احلاسب اآليل يف)    ١(
ــ   )  Intel( الـذي تنـتجه شـركة   ) Pentium 4( أشهر أنواع املعاجلات املنتشرة يف األسواق احمللية ، معاجل )    ٢(

بائعو احلواسيب اليت حتتوي هذا املعاجل على تثبيـت امللـصقة الـشهرية             ـ  وحيرص     ) www.intel.com( موقعها  
)inside  Intel ( مع كل معاجل امللصقة تأيت  هلذا النوع من املعاجلات ، وً، على صندوق احلاسوب دعاية.  

ـ معـاجلَ  )  www.amd.com( ـ موقعهاشبكة الدولية  )  AMD (الذي تنتجه شركة  ) Athlon(         وينافس معاجلُ 
  . وتوجد أنواع أخرى من املعاجلات أقل شهرة من النوعني السابقني . بنتيوم ، ويتميز باخنفاض سعره 

        انظر الدراسات املقارنة اليت أجرا جملة يب سي بني املعاجلات املختلفة ، ومن ذلك الدراسات اليت أجرا يف أعدادها                   
 .م ٢٠٠٢م ، مارس ٢٠٠١م ، ديسمرب ٢٠٠١م ، مارس ١٩٩٩أكتوبر : التالية 

)٣    () RAM   (  اختصار االسم )Random Access Memory. (  
تسميها جملة يب سي بطاقة الرسوميات ، والتسمية الدارجة هلا عند عامة املستخدمني كـرت الـشاشة أو كـرت                    )    ٤(

  .األلوان 

http://www.intel.com
http://www.amd.com


 

٤٦

  

  .)١( التلفاز شاشةالتلفازي ، أو وصل احلاسوب ب
  

 ، فمنها مايتيح خاصـية تعـدد        ً بينا ًفاا الفنية تفاوتا  سعارها ومواص وتتفاوت هذه البطاقات يف أ    
 يف احلاسوب الواحد ، ومنها مايتميز يف جمال عرض األلعاب ثالثية األبعاد ، وبعـض تلـك                  شاشاتال

    )٢(.اخلصائص الم املستخدم العادي 
  

ـ                 واد وتتيح بعض بطاقات العرض استقبال البث التلفازي عرب احلاسوب ، ومـن مث تـسجيل امل
   . بطاقة التلفازالتلفزيونية املستقبلة يف القرص الصلب حلاسوب املستخدم ، وتسمى يف هذه احلالة 

  احلاسـوب  شاشـة عـرب  ) VHS(كما تتيح بعض بطاقات العرض مشاهدة أفالم الفيديو العادية     
إىل هيئـة رقميـة     ومن مث حتويل أفالم الفيديو من هيئتها التشاية املسجلة على األشرطة املغناطيـسية              

خمزنة على وسائط التخزين الرقمية ومن أشهرها األقراص املدجمة ، كما تتيح هذه البطاقـة العكـس أي      
  .حتويل أفالم الفيديو من هيئة رقمية إىل تشاية 

  
) VHS(وحيرص بعض املستخدمني احملترفني للحاسوب على حتويل مجيع أشرطتهم التقليديـة               

ا ينتشر يف منتديات الشبكة السؤال عن كيفية التحويـل ، والـربامج املـستخدمة        إىل هيئة رقمية ؛ ولذ    
  
  :وأهم هذه املنافذ )    ١(

  .، وتسميه جملة يب سي املوالف التلفزيوين  ) TV Tuner( سال التلفزيوين ـ منفذ استقبال اإلر١        
، وهو يتألف من أربع فتحات ، ويستخدم لنقل الصورة فقط وتتميز             ) S-Video( ـ منفذ إشارة الفيديو الفائقة      ٢        

وهناك نوع حديث مـن     . ركبة  الصور املنقولة ذا املنفذ بدرجة وضوح أعلى من الصورة املنقولة مبنفذ اإلشارة امل            
  .منفذ اإلشارة الفائقة يتألف من ست فتحات 

 ، ويتـألف منفـذ      ً، ومسي ذا االسم ألنه ينقل الصوت والصورة معا         ) Composite( ـ منفذ اإلشارة املركبة     ٣        
ديو الثالثيـة مـع هـذا    اإلشارة املركبة من ثالث فتحات ، اثنتان للصوت والثالثة للصورة ، وتستخدم توصيلة الفي 

  . ، وتعرف عند الباعة باسم توصيلة الصوت والصورة  )  RCA(املنفذ واليت تسمى 
هذه احلالة يكون منـط             وقد يتألف منفذ اإلشارة املركبة من فتحتني فقط إحدامها للصوت واألخرى للصورة ، ويف               

  .سابقة  عايل الوضوح كما يف احلالة الً وليس مزدوجاًالصوت مفردا
وينبغي التفريق بني الـمنفذ الـمركب املـشار إليه أعاله ، وبني الـمنفذ الثالثي لنقل الصورة عاليـة الوضـوح                        

)Component(            حيث يتألف من ثالث فتحات ملونة ، إحداها محراء ،  )Pr (     والثانية خضراء ، )Y (    والثالثـة ،
  .ي بنقل الصورة فقط دون الصوت ، وخيتص هذا املنفذ الثالث ) Pb( زرقاء 

 ً مفـصال ً، انظر تعريفا)  Digital Video Interface( اختصار  ) DVI( ـ منفذ الواجهة الرقمية البينية للمرئيات ٤        
  .١٠٢ ـ ١٠٠م ، ص ٢٠٠٠ مايو ،ذا املنفذ وخصائصه يف جملة يب سي 

احلاسوب ـ أو أي جهاز آخر حيمل تلك املنافذ ـ ومييـز يف هـذه             إن هذه املنافذ منها ماهو خاص باإلدخال إىل 
  ) . out (، ومنها ماهو خاص باإلخراج وحيمل يف هذه احلالة حرف اجلر  )  in(احلالة حبرف اجلر 

لكترونيـة  وميكن التعرف على أشكال هذه املنافذ بزيارة املواقع الشبكية للشركات املنتجة للبطاقات ، أو املتاجر اإل                        
، أو البحث يف احملركات اليت تتيح البحث عـن الـصور مثـل     ) www.si87.com( وخباصة متاجر بيع العتاد مثل     

  .جوجل ، وإدخال اسم املنفذ يف مستطيل البحث 
   ) . Adapter(كما ميكن حتويل منفذ من نوع إىل منفذ من نوع آخر باستخدام قطعة تسمى احملول          
ـ أجهزة اإلسقاط الفيديوي كمـا     ) Projector(  الحظ الباحث أن بعض هذه املنافذ يتوفر يف أجهزة العرض            وقد        

تسميها جملة يب سي ـ وذلك لتسهيل وصل احلاسوب احملمول أو املكتيب بتلك األجهزة ، كما يتوفر بعض املنافـذ   
 ومـسجالا  ) VHS( الت أشرطة الفيديو التقليديـة      مشغزيل املركَّبة ، و   ـوأجهزة املسرح املن  يف أجهزة التلفاز ،     

 .  )DVD ( ، و) SVCD(، و ) VCD: (وكذلك مشغالت أقراص الفيديو الرقمية ومسجالا بأنواعها الثالثة 
م ، ويونيـو  ٢٠٠١أبريـل  : أجرت جملة يب سي دراسات مقارنة موعات من هذه البطاقات يف أعدادها التاليـة      )    ٢(

 .م ٢٠٠٤م ، وديسمرب ٢٠٠٤م ، سبتمرب ٢٠٠٣ ، وسبتمرب م٢٠٠٢

http://www.si87.com


 

٤٧

  

  . هلذا الغرض ، وماإىل ذلك 
  

 ، وهي برامج تـؤدي وظـائف   )١(ويلزم عملية التحويل هذه استخدام أحد برامج حترير الفيديو       
 اهليئة الرقمية احلاسـوبية      إىل أوسع بكثري من جمرد حتويل تسجيالت الفيديو من اهليئة التشاية التناظرية          

حيث ميكنها تأليف أفالم الفيديو ، وإعادة إنتاجها ، وفصل الصوت عن الـصورة ، وحـذف بعـض                   
املقاطع وإضافة بعض املؤثرات الصوتية ، وهذه اخلصائص مهمة يف إعادة إنتاج بعض األفـالم املفيـدة                 

 أو األفكار اليت التتناسب مـع اتمعـات       وتنقيتها من احملاذير الشرعية مثل املوسيقى ، وصور النساء ،         
املـدمج   ) Windows Movie Maker( اإلسالمية ، وأبسط هذه الربامج وأقرا للمستخدم برنـامج  

  .مع نظام النوافذ 
  
   )Sound Card (  بطاقة الصوت ـ٥
  

الـيت  وظيفة هذه البطاقة حتويل األصوات من اهليئة الرقمية اليت يفهمهـا احلاسـوب إىل اهليئـة            
يفهمها اإلنسان أو العكس ، وباستخدام بطاقة الصوت ميكن حتويل التـسجيالت الـصوتية التقليديـة           

  :إىل تسجيالت رقمية ، ويتطلب ذلك مايلي ) الكاسيت ( 
  

  أ ـ استخدام برنامج للتسجيل
  

 )٢(تستخدم عدة برامج للتسجيل إىل احلاسوب منها الربنامج املدمج مع بعض بطاقات الـصوت               

وهناك بـرامج أخـرى   ، والتتجاوز مدة التسجيل فيه دقيقة واحدة  ،  سجل الصوت يف نظام النوافذ      وم
  )٣(متخصصة يف التسجيل ، وهي ختتلف يف إمكانياا الفنية ، واهليئـات الـيت تقبـل التـسجيل ـا       

   وسهولة استخدامها ؛

  
نشرت جملة يب سي دراسات مقارنة موعة من برامج حترير الفيديو ، وهي مترمجة على مايبـدو مـن النـسخة                     )    ١(

  :لتايل اإلجنليزية من الة ألا الحتمل شعار الطبعة العربية ، وقد جاءت نتائج هذه الدراسات املقارنة على النحو ا
 Adobe Premiere 5.1 (  ، )Edit DV( : م ، وقد مشلت الربامج التاليـة  ٢٠٠٠        الدراسة األوىل ، يف عدد ديسمرب 

2.0 (  ، )Media Studio Pro 6.0 (  ، )Vegas Video 2.0 ( لة خياراللمحررين يف هذه الدراسة ً، ومل حتدد ا .  
             )Pinnacle Studio version 7( : م ، وقـد مشلـت الـربامج التاليـة     ٢٠٠٢دد سـبتمرب  الدراسة الثانية ، يف ع           

              ) Show Biz 1.1( و،  ) Power Director 2.0 Pro( و،  ) Movie DV 4.0( و،   )Cinematic( و
                 )  Ulead Media Studio Pro 6.5( و،  ) Ulead Video Studio 6( و، ) Adobe Premiere 6(و
، وقد حـاز   ) Win Producer 2( و،  ) Video Wave 5( و،  ) Video Factory 2.0(  و ،  )Video deluxe( و

  .على لقب خيار احملررين  ) Pinnacle Studio version 7(     الربنامج األول
       )Screenblast Movie Studio 2.0: ( امج التاليـة  م ، وقد مشلـت الـرب  ٢٠٠٣الدراسة الثالثة ، يف عدد سبتمرب          

          )Ulead Video Studio 7( و،  ) Microsoft Windows Movie Maker 2( و،  ) Dazzle Movie Star 5( و
على لقب خيـار   ) Screenblast Movie Studio 2.0( ، وقد حاز الربنامج األول  ) Win DVD Creator Plus( و

  .  ين احملرر
ـ ، وهو مااصطلح على تسميته )  Driver( من املعلوم أن أي قطعة يف احلاسوب البد هلا من برنامج قيادة             )    ٢( التعريف  ب

           .وبرامج القيادة لبعض بطاقات الصوت تتيح إمكانية التسجيل
           .ن شاء اهللا تعاىلسيأيت احلديث عن أنواع اهليئات الصوتية عند احلديث عن أنواع امللفات إ)    ٣(



 

٤٨

  

   .)١(ومن مث قيمتها 
   

أو منفذ الالقـط  ،  )٣(  مبنفذ الصوت الداخل )٢(ب ـ وصلَ منفذ الصوت اخلارج يف املسجلة  
    يف بطاقة الصوت ، مع مراعاة االختالف يف إعـدادات بطاقـة الـصوت يف كـل         )٤() امليكروفون  ( 

 ، وتتم عملية الوصل هذه باستخدام وصلة خمصصة هلـذا الغـرض ذات رأسـني ، أو ثالثـة      )٥(حالة  
  .رؤوس حبسب نوع املسجلة 

يل هذه يف حتويل تسجيالت بعض أهل العلم القدمية ، احملفوظة على أشـرطة              وتفيد عملية التحو  
الكاسيت إىل هيئة رقمية ، ومن مث ميكن االستفادة منها يف التصاميم الرقمية اليت تتطلب دمـج املقـاطع       

  .الصوتية 
 شاية تقليدية على أشـرطة كاسـيت       وميكن كذلك حتويل التسجيالت الرقمية إىل تسجيالت ت       

 باستخدام الوصـلة آنفـة   )٦( بوصل مسجلة الصوت مع منفذ الصوت اخلارج يف بطاقة الصوت          وذلك
  .الذكر 

  
 ) Digital Sound Recorder( ، و ) 1st  Sound Recorder( : باحث ثالثة من هـذه الـربامج وهـي    استخدم ال)    ١(

الـذي  و ) Adobe Audition (ولكن امكانياما الفنية حمـدودة ، و  ويتميز هذا الربناجمان بسهولة استخدامهما ، 
مث اشترت شركة آدويب تلك الشركة ومـن مث    )Syntrillium(  من شركة  )Cool Edit Pro(  ًكان يسمى سابقا

انتقلت ملكية الربنامج إليها ، وهذا الربنامج أشبه مايكون باستديو لإلنتاج الصويت فهو يزخر بالكثري من اخلـصائص   
روح اخلاصة به ميكن إدخـال      الفنية للتحكم يف الصوت ، وللتعرف على اخلصائص الفنية هلذا الربنامج ومطالعة الش            

يف أي حمرك حبث شـبكي ، وانظـر املوقـع الرمسـي     )  Cool Edit( أو الكلمتني  ) Cool Edit Pro( الكلمات 
  :للربنامج 

       ) www.adobe.com/special/products/audition/syntrillium.html. (  
مبعاجلة الصوت تتيح فصل الصوت البشري عـن صـوت اآلالت         إىل أن بعض الربامج اخلاصة       ًويشري الباحث أخريا             

          .املوسيقية 
   )Audio Out( فيها منفـذان للخـرج الـصويت    ) Stereo(املسجالت احلديثة اليت تدعم خاصية الصوت املزدوج )    ٢(

ارج من دائرة ، إشـارة      ، وقد يرمز هلما بسهم خ      ) L( ، واآلخر للسماعة اليسرى      ) R( أحدمها للسماعة اليمىن    
، ومن خالل جـوالت   ) Audio in(  منفذين للدخل الصويت ًسجلة ، وقد تتضمن أيضاإىل خروج الصوت من امل

 من املسجالت األخرى اليت فيها      ًهذا النوع من املسجالت أعلى مثنا     الباحث يف أسواق األجهزة الكهربائية وجد أن        
 ماتشتمل هذه األجهزة على خاصية تشغيل اإلسطوانات املدجمة         ًويت ، وغالبا  لخرج أو الدخل الص   منفذ واحد فقط ل   

  .جبميع أنواعها ، أو تشغيل بعض هذه األنواع 
       ويتميز التسجيل باستخدام هذا النوع بنقائه ووضوحه مقارنةً باملسجالت األخرى القدمية ذات املنفذ الواحد للـدخل         

         .  أو اخلرج الصوتيني 
، وقـد يطلـى    ) Line In( ، وقد يسمى يف بعض بطاقات الـصوت  )   Audio In(يسمى منفذ الصوت الداخل )    ٣(

باللون األزرق ، وقد يرمز له بسهم نافذ إىل دائرة ، إشارة إىل دخول الصوت للحاسوب ، ويـستخدم لتـسجيل                     
          .األصوات من املصادر املختلفة حلفظها داخل احلاسوب 

)٤  (   )Mic In  (طلى باللون الوردي  ويـستخدم   له عن املنفذين اآلخرينًييزاوقد يوضع جبواره صورة الالقط متوقد ي ، 
 احلية املباشرة داخل احلاسـوب  هذا املنفذ لتوصيل الالقط باحلاسوب أثناء احملادثات الصوتية ، أو لتسجيل األصوات           

          .خرى شأنه يف ذلك شأن منفذ الصوت الداخل ، كما ميكن استخدامه لتسجيل الصوت من مصادر أ
املكتـب ـ   يتم ضبط إعدادات التسجيل بضغط الزر األمين للمشرية على إيقونة الصوت يف شريط املهام على سطح )    ٥(

فتح التحكم حبجم الصوت مث خيارات مث خصائص مث تسجيل مث موافق  ـ مث اختيار  وهي تظهر على صورة مساعة
          ) . Microphone( أو   ) Line In( د مصدر التسجيل وهو يف احلالة املشار إليها أعاله  مث حتدي

           ، أو ) Line Out( وقد يـسمى يف بعـض بطاقـات الـصوت      ، ) Audio Out( يسمى منفذ الصوت اخلارج )    ٦(
 )Speaker (            ن دائرة ، إشارة إىل خروج الصوت مـن         ، وقد يطلى باللون األخضر ، وقد يرمز له بسهم خارج م

 إلظهار األصوات املنبعثة من احلاسوب ، كما يـستخدم          لتوصيل احلاسوب بالسماعات أي   ويستخدم  احلاسوب ،   
          . يف حالة التسجيل من احلاسوب إىل مصادر أخرى مثل مسجلة أشرطة الكاسيت التقليدية املعروفة 

http://www.adobe.com/special/products/audition/syntrillium.html


 

٤٩

  

   .)١(وبعض بطاقات الصوت مبيت داخل اللوحة األم ، وبعضها مستقل 
    
   )٢( )Modem (  ـ معدل اإلشارات٦

 بـشبكة املعلومـات   معدل اإلشارات ـ تسميته الشائعة املودم  ـ ضروري لتوصيل احلاسوب  
الدولية ، أو أي شبكة أخرى ؛ إذا كان التوصيل يتم عرب خطوط اهلاتف ، وبعـض أنـواع املعـدالت     

  .خارجيه ، وميكن تسمية أنواعه الداخلية  بطاقةَ االتصال اهلاتفي 
  

واليلزم لتشغيل احلاسوب توفر كل هذا العتاد فهناك أجزاء قد يعمل احلاسوب بـدوا ، مثـل                 
 الـالزم  معـدل اإلشـارات   الالزمني لسماع األصوات من احلاسوب ، و  سماعة ، وال،  ة الصوت   بطاق

التصال احلاسوب بشبكة املعلومات الدولية ، وبطاقة التلفاز املستخدمة لتهيئـة احلاسـوب السـتقبال             
  . فازيالبث التل
  

  توصيل العتاد اخلارجي باحلاسوب
  :قتني يتم توصيل العتاد اخلارجي باحلاسوب بطري

  
  الطريقة السلكية: الطريقة األوىل 

 ، حبسب نوع العتاد ، وبعض هذه املنافذ خـاص           )٣(وتتم عملية التوصيل هنا عرب منافذ خمصصة        
ببطاقيت الصوت والعرض ، وقد سبق بياا عند احلديث عن هاتني البطاقتني ، ومعظم هذه املنافذ يقـع                  

 وقـد سـبقت   . العتـاد   أمامية وهي تسهل توصيلخلف احلاسوب ، وبعض احلواسيب تتضمن منافذ    
واملنفـذ التسلـسلي عـايل األداء       املنفذ التسلسلي ، واملنفذ املتوازي ،       :  املنافذ وهي    أهماإلشارة إىل   

   ) .PS/2( ومنفذ الناقل التسلسلي العام ، ومنفذ 
 يـسمى  وميكن حتويل بعض منافذ احلاسوب إىل أنواع أخرى باستخدام نوع خمصص من العتـاد      

هناك قطعة تقوم بتحويل املنفـذ التسلـسلي للطابعـة إىل           : ، وعلى سبيل املثال      ) Adapter( احملول  
إىل منفذ الناقـل التسلـسلي       ) PS/2( منفذ الناقل التسلسلي العام ، وقطعة أخرى تقوم بتحويل املنفذ           

  
م ، وعـدد أبريـل      ٢٠٠٣ارنة حول جمموعة من بطاقات الصوت يف عدد مـارس           أجرت جملة يب سي دراسة مق     )    ١(

 .م ٢٠٠٥
)٢    ( بتحويل النبضات الرقمية الصادرة من احلاسوب إىل نبضات تناظرية ميكن نقلها عـرب شـبكة    اإلشاراتل  يقوم معد 

ة الصادرة من اهلـاتف إىل      اهلاتف وذلك يف حالة اإلرسال ، والعكس صحيح أي أنه يقوم بتحويل النبضات التناظري             
  . نبضات رقمية يفهمها احلاسوب وذلك يف حالة االستقبال 

م ، ص ١٩٩٦هــ ـ   ١٤١٧ ،فهد بن عبداهللا اللحيدان ، الطبعة األوىل .، د) شبكة املعلومات العاملية (         اإلنترنت 
٢٤.   

ة والثقافة والعلوم ، تعريب كلمـة املـودم إىل معـدل                    وقد رأى مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للتربي        
  ) .www.arabization.org.ma( اإلشارات ، انظر موقع املكتب 

 البوابات ، وقد درجت بعض املواقع يف الشبكة على تصنيف هذه املنافذ ، واألسالك املتصلة ـا ، إىل     ًتسمى أحيانا )    ٣(
، كما أن هذا التقسيم يستخدم لدى الباعة ، ويف هـذا             ) Female ( ، ومؤنث  ) Male( مذكر  : قسمني رئيسني   

  .من التشبيه والتورية ماالخيفى على اللبيب 
  ) www.webopedia.com/TERM/P/port.html (:  انظر الرابطني

الع على تعريفـات شاملة للــمنافذ      لالط ) www.alamalcomputer.com/01092002/102957news.htm (         و
 .أنواعها وتارخيها واستخداماا و

http://www.arabization.org.ma
http://www.webopedia.com/TERM/P/port.html
http://www.alamalcomputer.com/01092002/102957news.htm


 

٥٠

  

    )١(. العام 
  

  الطريقة غري السلكية: الطريقة الثانية 
عض األجهزة باحلاسوب بطريقة السلكية ، ومن أهم املنافـذ املـستخدمة هلـذا              ميكن توصيل ب  

  :الغرض 
  
  )٢( )InfraRed( ـ منفذ األشعة حتت احلمراء ١

وميكن إضافته إىل احلاسوب املكـتيب باسـتخدام         ،   يتوفر هذا املنفذ يف معظم احلواسيب احملمولة      
الناقل التسلسلي العام ، وميكن نقـل امللفـات         توصيلة تشبه املشرية ، وهي تتصل باحلاسوب عرب منفذ          

بني األجهزة املزودة ذا املنفذ بوضعهما مقابل بعضهما ـ من اجلهة اليت يوجد فيها املنفذ ـ شـريطة    
   .ً واحداًا متراأال تتجاوز املسافة بينهم

  .ويكثر استخدام هذا املنفذ لنقل امللفات من احلاسوب إىل اجلوال 
  
  )٣( ) Bluetooth( زرق  ـ منفذ السن األ٢

 ، شـريطة أالتتجـاوز      ًزرق االتصال فيما بينها السـلكيا     ميكن لألجهزة املزودة بتقنية السن األ     
  .املسافة بينها عشرة أمتار ، مع إمكانية ختطي احلواجز املادية كاجلدران وغريها 

تـف لغـرض    قنية حينما جعلوها وسيلة لنـشر أرقـام اهلوا         استخدام هذه الت   وقد أساء البعض  
   .أو فيما دوا مما الحتمد عقباه  املعاكسات ، واليت قد تنتهي بالوقوع يف الفاحشة

  
  
  
تشبه عملية التحويل بني منافذ احلاسوب ، عمليةَ التحويل بني مقابس الكهرباء  يف حـياتنا اليومية ، فهناك مقابس                   )    ١(

ثالثية ، وأخرى ثنائية ، وتتوفر حموالت من أحد النوعني إىل اآلخر ، وهذا يعتمد على تصنيع اجلهـاز الكهربـائي                    
 عمليـة   ًوتـشبه أيـضا   . ائية  األجهزة الكهربائية هلا رؤوس توصيل ثالثية ، واألخرى هلا رؤوس توصيل ثن           فبعض  

 .التحويل بني مقابس اهلاتف ، فهناك املقابس القدمية الثنائية ،والرباعية ، واملقابس احلديثة مستطيلة الشكل 
  ) .IR ( ً وقد يرمز إليها اختصارا)    ٢(
الذي وحد جمموعات مـن بلـدان    ) Harold Bluetooth( التقنية إىل ملك الدامنارك هارولد بلوتوث نسبت هذه  )    ٣(

أوربا وأدخلهم يف النصرانية يف القرن العاشر امليالدي ، وسبب هذه النسبة أن معظم الشركات الـيت سـامهت يف                    
  .امللك النصراين تطوير تقنية السن األزرق تنتسب لتلك البلدان األوربية اليت وحدها ذلك 

 املد العلماين يف تلك البلـدان  ويرى الباحث أن هذه التسمية ذات األصول الدينية من املعامل الدالة على تقدم احنسار               
 من الزمان ، وفصلوها     ًاحملرفة ، واليت تنكروا هلا حينا     ألن هذه التسمية هلا ارتباط وثيق بتارخيهم النصراين ، وديانتهم           

  . احلياة وهاهم اآلن يراجعون دينهم عن واقع
 جيجاهرتز لتصل بني    ٢,٤ تقنية اتصال السلكي ، تعمل مبوجات الراديو قصرية املدى ، بتردد                      وتقنية السن األزرق  

األجهزة املختلفة ، مما مينح حرية اتصال خالل احلركة وملسافات قصرية ، وتوفر هذه التقنية طريقة أسهل لالتـصال       
تلف األجهزة اليت تدعمها ، وتبادل امللفات فيما بينها ، وقد قامت جمموعة من شركات تقنيـة املعلومـات                   بني خم 

إنتل : ( ية ، وهذه الشركات هي      واالتصاالت بدعم وتطوير هذه التقنية إىل أن وصلت إىل مستوى اجلدوى التجار           
انظر املوقع ) ي ، وأي يب إم ، وثري كوم         ومايكروسوفت ، وموتوروال ، ونوكيا ، وتوشيبا ، وإريكسون ، وآجري          

  ) . www.bluetooth.org (الرمسي هلذه التقنية 

http://www.bluetooth.org
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نـشر صـور الفتيـات      كما أساء آخرون استخدام تقنية السن األزرق ، حينما اختذوها وسيلة ل           
 مـايتم   ًالبا، وغ  )٣(والفضائح األخالقية    ،   )٢( ، وتبادل قصاصات الفيديو القصرية اخلليعة        )١(الغافالت  

وغريها من األماكن اليت تكـتظ بروادهـا ، أو يتـردد            ،  ذلك يف األسواق ، واملنتزهات ، واملطارات        
عليها الرجال والنساء ، ويكفي أحد هؤالء املغرضني أن يدخل إىل أحـد تلـك األمـاكن ، ويفعـل              

 مـع اآلخـرين ،      خاصية السن األزرق يف جواله أو حاسوبه الكفي ، وجيعله يف وضع قابل للكـشف              
 وختتلف املعلومات اليت تظهـر عـن        ،ة اآلخرين الذين فعلوا مثل فعله       لتظهر لديه معلومات عن أجهز    

األجهزة األخرى حبسب رغبة أصحاا ، فمنهم من يكتفي بإظهار امسـه الـذي اختـاره لنفـسه يف                   
ـ                  ه ، ومـن هنـا     جهازه ، ومنهم من يظهر امسه ورقم جواله ، ومنهم من يكتفي بإظهار رقـم جوال

   . تستخدم هذه التقنية يف نشر أرقام اهلواتف
وميكن ألي جهازين مزودين بتقنية السن األزرق أن يتبادال أي نوع مـن امللفـات يف حـدود                  
عشرة أمتار ، ويلزم الستقبال امللف موافقة صاحب اجلهاز املستقِبل ، وميكنه ـ أي صـاحب اجلهـاز    

  . ملفات من جواالت بعينها دون أخذ موافقته ـ  ضبط إعدادات جواله ليستقبل أية
، أوالتلصص علـى     )٤(كما بدأ البعض يستخدم هذه التقنية يف اختراق أجهزة اآلخرين لتخريبها            

  
 يف غفلة منهن ، وذلك يف األماكن اخلاصة بالنساء مثل قصور األفراح ، واملنتزهات               ًتلتقط صور هؤالء الفتيات غالبا    )    ١(

ب ، وتسبب عملية التـصوير هـذه الكـثري مـن            النسائية ، ورمبا يف املدارس والكليات على حني غفلة من الرقي          
  :انظر .  بني الزوجني بالطالق ًجتماعية ، واليت قد تنتهي أحيانااملشكالت اال

 يوليـو  ١٥هـ ـ  ٢٧/٥/١٤٢٥        جوال الكامريا يهدد شبابنا باملوت االجتماعي ، حتقيق جبريدة الرياض ، اخلميس 
 .م ٢٠٠٤

  :، انظر الروابط التالية لالطالع على خطورة هذه األفالم الساقطة  ) Video Clip( تسمى الفيديو كليب )    ٢(
عبدالوهاب املسريي ، مقالة جبريدة األهـرام املـصرية ، نـشرت بتـاريخ              .        ـ الفيديو كليب واجلسد والعوملة ، د      

  . م  يف موقع إسالم أون الين ١٥/٤/٢٠٠٤
   . )www.islamonline.net/arabic/arts/2004/04/article09.shtml(         انظر الرابط 

انظـر  . م  ٢٧/٧/٢٠٠٤        ـ جواري الفيديو كليب ، رجاء ناجي ، مقالة يف موقع إسالم أو الين ، نشرت بتاريخ                  
   . )www.islamonline.net/arabic/adam/2004/07/article11.SHTML( الرابط 

صيالت واستغلها الشباب لنشر الفضائح ، حتقيق جبريدة الرياض ، السبت           تقنية البلوتوث صممت للتخلص من التو      )    ٣(
  انظر الرابط . م ٣١/٧/٢٠٠٤هـ ـ ١٤/٦/١٤٢٥

)        www.alriyadh.com.sa/Contents/31-07-2004/RiyadhNet/COV_1335.php( .   
ا أحدهم ، مث اغتصبها آخر ، وصورها        بعد ان استدرجه  ولعل أشهر هذه الفضائح األخالقية ، جرمية اغتصاب فتاة                   

 عرب اجلواالت املزودة بتقنيـة الـسن األزرق         ًضا عرب الشبكة الدولية ، ومت تداوهلا أي       مت نشر هذه الفضيحة   وثالث ،   
  .وهي اجلرمية اليت اشتهرت جبرمية جوال الباندا ، وهي جرمية آملت كل غيور يف اتمع 

  : هذه اجلرمية         انظر ماكتبه بعض الصحفيني يف
هــ املوافـق    ٢٦/٥/١٤٢٥عبدالعزيز جاراهللا اجلـاراهللا ، جريـدة الريـاض ،           .        ـ يف الرياض أزمة أخالقية ، د      

  .م ١٤/٧/٢٠٠٤
   . )http://writers.alriyadh.com.sa/kpage.php?art=19907&ka=16(         انظر الرابط 

 مجـادي  ٧ ، السبت ١٨١٦حممد بن محد القنبيط ، جملة اليمامة ، العدد     . ، د  )وامعتصماه  (         ـ جرمية جوال الباندا     
   .٩٥ـ٩٤م ، ص ٢٠٠٤ يوليو ٢٤ هـ ـ ١٤٢٥اآلخرة 

أول فريوس يصيب اجلواالت الذكية العاملة بنظام التشغيل سيمبيان ، ومن أشهرها البانـدا               ) Cabir( فريوس كابر   )    ٤(
 )Nokia 6600 ( ويؤكد اخلرباء أنـه الخطـر منـه    ل آلخر باستخدام تقنية السن األزرق، وهو ينتقل من جوا ،  

   . ًقد تكون أخطر وأشد ضرراولكنه سيفتح الباب لفريوسات أخرى 
 هــ ـ   ٧/٥/١٤٢٥        استغل خاصية البلوتوث لينتقل بني األجهزة ، أمان اخلالد ، مقالة جبريدة الرياض ، اجلمعـة  

  م ، انظر الرابط ٢٥/٦/٢٠٠٤
)       www.alriyadh.com.sa/Contents/25-06-2004/RiyadhNet/COV_1309.php (.  

http://www.islamonline.net/arabic/arts/2004/04/article09.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/adam/2004/07/article11.SHTML
http://www.alriyadh.com.sa/Contents/31-07-2004/RiyadhNet/COV_1335.php
http://writers.alriyadh.com.sa/kpage.php?art=19907&ka=16
http://www.alriyadh.com.sa/Contents/25-06-2004/RiyadhNet/COV_1309.php


 

٥٢

  

  .)١(حمتوياا ، ورمبا نسخ حمتوياا إىل جهازه 
الـيت   ، ولكن املـشكلة      لفات املفيدة والنافعة  وميكن توظيف تقنية السن األزرق لنشر وتوزيع امل       

تظهر هنا هي عدم معرفة أنواع امللفات اليت ميكن تشغيلها يف جوال املـستقِبل ، وهيئاـا ، وميكـن                    
ليـة ، والـيت تعطـي       ختمني هذه األنواع واهليئات من خالل متابعة منتديات اجلواالت يف الشبكة الدو           

كثـر أنـواع امللفـات       بني املستخدمني ، وكـذلك أ      ً عن أكثر أنواع اجلواالت شيوعا     ًزائرها انطباعا 
   . ً انتشاراواهليئات

سب الرمسي أو املتطـوع أرقـام     ويرى الباحث أن هذه التقنية وسيلة لالحتساب حينما جيمع احملت         
 ،  )٣(أو رسائل الوسـائط املتعـددة        ،   )٢( وأمساءهم ، مث يرسل إليهم رسائل قصرية         أولئك املستخدمني 

 احملـالت التجاريـة     تلك األماكن ، أو بعض أصـحاب      ويقوم بذلك رجال احلسبة أثناء تواجدهم يف        
مة األسواق مـن أجـل أولئـك الـذين يـسيؤون       واليعين هذا أن يعمد البعض ملالز  أصحاب الغرية   
  . السن األزرق استخدام تقنية

  الربامج: القسم الثاين 
  

دة لـه    ، والـربامج املـساع    نظـام التـشغيل     :   ميكن تقسيم الربامج احلاسوبية إىل ثالثة أقسام      
  : ، وفيمايلي توضيح موجز هلذه األنواع من الربامج )٤( والربامج التطبيقية 

  
   )Operating  System Program ( نظام التشغيلـ ١

   )٥(يتحكم نظام التشغيل يف كل املهام اليت يقوم ا احلاسوب 
    .)٦()  .وختتلف نظم تشغيل احلواسيب باختالف أحجامها ( 

 اليت ختصصت يف إنتاج نظم التـشغيل للحواسـيب الشخـصية شـركة              ومن أشهر الشركات  
والـذي اسـتخدم يف أول      ،  ) PC-DOS (سمىمايكروسوفت األمريكية ، فقد أنتجت نظام التشغيل امل       

 وأصـدرت عـدة     )٧() MS-DOS( ، مث أصبح يعرف بامسها        )IBM( حاسوب شخصي أنتجته شركة     
ـ        ، وآخر ن    أصدرت نظام النوافذ   ، مث نسخ منه     حترافيـة  زلية واال ـسخة منه إكس يب بإصـدارتية املن

  .وهي تعد لطرح نسخة جديدة حتت مسمى لنجهورن 
  
، حتقيق جبريـدة الريـاض ، اجلمعـة    ) جيبك يف شباب يسرقون حمتويات اجلوال وهو ( ـ لصوص من نوع آخر   )    ١(

  .م ٢٠٠٤ أعسطس ٢٠هـ ـ ٥/٧/١٤٢٥
 ) .www.alriyadh.com.sa/Contents/20-08-2004/Mainpage/COV_2351.php(        انظر الرابط 

)٢    ( )SMS ( حرفا١٦٠ية اليتجاوز عدد حروفها وهي رسائل نص ً.   
)٣    ( )MMS (  وهي رسائل تتميز بإمكانية إظهار الصور واحلركات واألصوات.  
  .٤٩ ـ ٤٨ ، ص حلاسب اآليل يف التعليم ، مرجع سابق استخدام ا)    ٤(
  .١٣٨عبداهللا أمحد الغامدي ، مرجع سابق ، ص .سب ، دتبسيط علوم احلا)    ٥(
 وهو من األنظمة احلديثة اليت تعمل على حواسيب   )MVS \ ESA( احلواسيب الكبرية من أشهر نظم تشغيلها نظام  )   ٦(

 )IBM(    واحلواسيب املتوسطة من أشهر نظم تشغيلها ،   الكبرية) Unix ( ،  واحلواسيب الشخصية من أشهر نظـم 
    .تشغيلها نظام النوافذ

  . ، بتصرف ٢٢ ، ص ن ، مرجع سابقفهد بن عبداهللا اللحيدا.       اإلنترنت ، شبكة املعلومات العاملية ، د
فهي اختصار   ) DOS( وأما احلروف الثالثة     ) Microsoft( اختصار السم شركة مايكروسوفت      ) MS( احلرفان  )    ٧(

نظام يعتمد على حفظ جمموعة كبرية من األوامر وكانـت واجهـة   هو ، و ) Disk  Operating  System( للعبارة 
 .استخدامه سوداء 

http://www.alriyadh.com.sa/Contents/20-08-2004/Mainpage/COV_2351.php
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   )Assistance  Programs( ـ الربامج املساعدة ألنظمة التشغيل ٢
  برامج القيادة ألنواع العتاد املختلفة ، مثل الطابعة ، ومعـدل اإلشـارات            : ومن أشهر أنواعها    

 ًكل نوع من هـذا العتـاد يـأيت مـزودا           وبطاقة العرض ، وإصبع السن األزرق ، ف        وبطاقة الصوت ،  
  .بربنامج قيادة ليتعرف نظام التشغيل عليه 

   )  Applications Programs( ـ الربامج التطبيقية ٣
  : تنتمي الربامج التطبيقية إىل فئات خمتلفة ، ومن أمهها 

   ) .Word( من أشهرها وأ ـ برامج معاجلة النصوص 
   ) .Power Point( ب ـ برامج العروض التقدميية ومن أشهرها 
   ) .Photoshop( ج ـ برامج التصاميم والصور ومن أشهرها 

   ) .Access( د ـ برامج قواعد البيانات ومن أشهرها 
   ) .Excel( هـ ـ برامج اجلداول املمتدة ومن أشهرها 

       برنـامج : وت والـصورة ومـن أشـهرها    و ـ برامج الوسائط املتعددة ، وهي مشغالت الص 
 )Real Player (  وبرنامج )Windows Media Player. (   

للربيـد   ) Outlook Express( برنامج : ز ـ برامج تستخدم يف تطبيقات الشبكة الدولية مثل  
 ) Flash Get( لتصفح النسيج العنكبـويت ، وبرنـامج    ) Internet Explorer( اإللكتروين ، وبرنامج 

، ومرسـال   ) Pal Talk( زيل امللفات ، وبرامج احملادثات املختلفة مثل مرسال حديث األصدقاء ـلتن
ــاهو  ) Windows Messenger  (النوافــذ  ــامج )  Yahoo Messenger(، ومرســال ي          ، وبرن

 )mIRC. (   
احلاسـوب وبراجمـه   مثل الربامج املعنية بـشرح اسـتخدام   : ح ـ  الربامج التعليمية والعلمية  

امج القـرآن الكـرمي واحلـديث       وبراملختلفة ، وبرامج تعليم اللغة العربية ، وبرامج املناهج الدراسية ،            
   . وغريمها من العلوم الشرعيةالشريف
   

سخ الربامج ن:  
يف املنتجات الرقمية يقابل الطبعة يف اإلصدارات الورقيـة ، فكمـا      ) النسخة  ( إن رقم اإلصدارة    

) النـسخة   (  نقول الطبعة األوىل ، أو الثانية ، أو الثالثة يف املطبوعات العادية ، نقـول اإلصـدارة                   أننا
األوىل أو الثانية وهكذا ، وقد يضاف رقم عشري إىل رقم اإلصدارة إذا كانت التغـيريات يف الربنـامج          

    )١ (.أو امللف طفيفة 
  :مر مبراحل خمتلفة هي  ) Windwos( نظام النوافذ  : ً مثال)    ١(

ة  وكان نقلة كبري   ٩٥ ، مث النوافذ     ٣,١١ ، و    ٣,١ ، و    ٣,٠: نظام النوافذ القدمي ، وقد ظهر منه ثالث نسخ هي                    
 وقد قدم هذا النظام تسهيالت كثرية ملستخدمي الشبكة الدوليـة ، وقـد              ٩٨يف تسهيل نظام التشغيل ، مث النوافذ        

 هـذا   ، ويشبه بعض احلاسوبينييلينيوم ، مث النوافذ  إكس يب ، مث النوافذ م  ٢٠٠٠ظهرت له إصداراتان ، مث النوافذ       
 ، ومن أهم إمكانياتـه تعرفـه   ٩٥ النقلة من نظام النوافذ القدمي إىل      يف نظام التشغيل تشبه    ًاإلصدار بأنه أَحدثَ نقلة   

   . ، وآخر إصداراته النوافذ فستاعلى مجيع أنواع العتاد إال ماندر
مذكرة النفاذ إىل الـشبكة بواسـطة        : ً الرقمية األخرى مثل الكتب اإللكترونية فمثال      ومثل ذلك يقال يف املنتجات            

  .م ٢٠٠٢ بتاريخ أبريل ١٠,٢، ظهر هلا عدد من اإلصدارات آخرها اإلصدارة الربيد اإللكتروين 
 )        Accessing The Internet By E-mail Gerald E. Boyd Version 10.2-April 2002(   

  . وفاته وذلك قبل ًعلى اهتمام صاحبها بتحديثها دوماتصدر هلا بانتظام نسخ معدلة ، مما يدل كانت         وهذه املذكرة 
   .) www.faqs.org/faqs/internet-services/access-via-email(        لالطالع على املذكرة انظر الرابط 

http://www.faqs.org/faqs/internet-services/access-via-email
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الربامج طاملا أن مابني يديه حيقق لـه         وراء كل جديد من      سعىوالينبغي ملستخدم احلاسوب أن ي    
مايريد ، والينبغي له أن يتعجل يف حتديث براجمه قبل التأكد من مزايا الربنامج البـديل وسـؤال مـن                    

 حيـث   ،مثل جملـة يب سـي       ،  أو قراءة ماكتب عنه من مقاالت يف االت التقنية املتخصصة           ،  جربه  
ـم    ،  العتـاد   أنواع  و،  ظم الربامج احلاسوبية    جري اختبارات متخصصة مبعايري دقيقة حول مع      ت الـيت

وتبني له نقاط الضعف ونقاط القوة يف ذلك ، فقد يكون القـدمي أصـلح وأسـهل                 ،  املستخدم العريب   
  .وأنفع 

تـبني لـه أن     املعنية بشؤون احلاسوب ،     واملنتديات  الربيدية ،   ومن خالل متابعة الباحث للقوائم      
 والترقية عانوا من بعض املشاكل اليت استعصت على احلل ممـا دفعهـم إىل               ممن تعجلوا بالتحديث   ًكثريا

  .)١(العودة لنسخهم القدمية 
    نصح بتركيب ماهو أحدث وأجد ، ولكن املـستخدم القـدمي           إن املستخدم اجلديد للحاسوب ي

ـ  ًة من بعض الربامج قد يواجـه نوعـا        الذي بىن الكثري من أعماله وتصميماته على إصدارات قدمي         ن  م
   .هاالتعارض يف حالة تركيب نسخ جديدة من

ومن األسباب اليت تدعو املستخدم اجلديد لتركيب أحدث الربامج سـواء يف نظـم التـشغيل أو       
ل مع أنظمة التـشغيل القدميـة       الربامج التطبيقية ، أن النسخ احلديثة من بعض الربامج التطبيقية قد التعم           

اليعمل مع برنـامج النوافـذ   ـ ) IE6 (ًـ يشار إليه اختصارا )Internt  Explorer 6(برنامج : فمثالً 
، إضـافة إىل ماتعلنـه بعـض        ) ٢( ومابعـده    ٩٨وماقبله من إصدارات ، وإمنا يعمل مع النوافذ         ،   ٩٥

  .مع حاجة املستخدم لذلك الدعم  لبعض الربامج القدمية )٣( الشركات من إاء الدعم الفين
 الربامج مثل برامج مكافحة الفريوسات ، وبـرامج احلمايـة    يف بعضًوقد يكون التحديث حتميا 

والثغـرات   الفريوسـات   احلماية ضـد من املخترقني ، ألن اإلصدارات القدمية من هذه الربامج تنفع يف   
القدمية اليت اكتشفت قبل ظهور تلك اإلصدارات من الربامج ، ولكنها غري جمديـة يف مكافحـة             األمنية  

   )٤ ( . اكتشفت فيما بعدديثة اليتاحلوالثغرات الفريوسات 
ل يف حاسوبه من الربامج ماالحيتـاج إليـه ألن هـذا           حم الينبغي ملستخدم احلاسوب أن ي     ًوأيضا

  
 ٩٧وقد حصل هذا مع الباحث حينما قام بترقية حزمة برامج املكتب اليت تصدرها شركة مايكروسوفت من نسخة                  )    ١(

، األمر الذي   ) Word( من املشاكل يف استخدام برنامج       ًوقت صدورها ، وأحدث له ذلك كثريا       ٢٠٠٠إىل نسخة   
 ، مث تبني من خالل املتابعة أن معاناة الباحث كان هلا نظائر مع مستخدمني آخـرين           ٩٧دفعه للعودة للنسخة القدمي     

  . ٩٧وكان احلل هو الرجوع لإلصدارة القدمية 
 . ١٥٠م ، ص ٢٠٠١ ديسمرب ،الثاين عشر يب سي ، السنة السابعة ، العدد جملة يف ) حلول ( باب )    ٢(
من أهم مايؤمنه الدعم الفين اإلجابة على أسئلة املستخدم املتعلقة بالربنامج ، وتقدمي التوجيه واإلرشـاد خبـصوص                  )    ٣(

 . املشكالت اليت تعترض املستخدم أثناء استخدامه للربنامج 
  :ني ت طريقىميكن حتديث الربامج بأحد)    ٤(

  ـ التحديث احلي عرب الشبكة الدولية ١       
 وحتديث الربنـامج مباشـرة ، وإذا  ، ويكون ذلك بالدخول على موقع الشركة املنتجة للربنامج على الشبكة الدولية            

 ً دفع مثن النسخة األحـدث ، وغالبـا         ، أما إذا كان غري جماين فيلزم       ً فتتم عملية التحديث فورا    ً جمانيا كان الربنامج 
  .يتم الدفع باستخدام بطاقة االئتمان ما

   ـ التحديث عرب األقراص املدجمة ٢        
حتـرص اـالت    كمـا    احلاسوبية ،    تاجرحيث تصدر الشركة املنتجة للربنامج نسخة خاصة للتحديث تباع يف امل                  

ة اانية الـيت توزعهـا مـع        املتخصصة يف شؤون احلاسوب على وضع حتديثات الربامج اانية يف أقراصها املدجم           
 .أعدادها 
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  .)١( بني تلك الربامج ً ويبطئ اجلهاز ، وقد حيدث تعارضايستهلك موارد النظام ،
حلـل هـو اسـتبداله      وقد يتعارض برنامج معني ملكافحة الفريوسات مع برامج أخرى فيكون ا          

، إذ أن هذه النوعية من الربامج الميكن االستغناء عنـها ملـستخدم             ) ٢(بربنامج آخر مكافح للفريوسات     
  .احلاسوب يف هذه اآلونة 

  
وينبغي التفريق بني الربامج الداعمة للعربية واملعربة بالكامل ، فبعض الربامج واجهـة اسـتخدامه        

ـ ولكن ميكن استخدامه مع، إجنليزية   ) Win Zip(حاسوبية العربيـة ، مثـل برنـامج    ـ التطبيقات ال
 ، فواجهته باإلجنليزية وكذلك ملفات التعليمات امللحقة بـه ، ولكـن             )٣(املستخدم يف ضغط امللفات     

 برنـامج داعـم للعربيـة     بأنـه    وصف وهذا ي   املضغوطة ،  العربيةالنصية   لفاتاملميكن استخدامه لفتح    
 )enable(  .   

االسـتخدام ، أو ملفـات   واجهـة  سـواء يف ذلـك     ) local(  معربة بالكامل مج  وبعض الربا 
                     متـصفح مايكروسـوفت الـشهري   التعليمـات أو غـري ذلـك ممـا يتـصل بالربنـامج ، ومنـها       

 )Internet Explorer ( املستخدم يف قراءة صفحات النسيج العنكبويت .  
     وقد جيتهد بعض املتطوعني العرب ويعحـديث  ب واجهة استخدام بعض الربامج مثل برنـامج         ر

  . املستخدم يف احملادثات األصدقاء
  

وعند االستغناء عن برنامج معني ورغبة املستخدم يف حذفه فينبغي استخدام األمـر املخـصص                
، أو حذف الربنامج مـن القـسم اخلـاص           )٤() Uninstall(وهو  يف ذات الربنامج املراد حذفه      ذلك  ل

  . وإزالة الربامج يف لوحة التحكم بإضافة
أما مايفعله بعض املبتدئني من حذف الربنامج باستخدام الزر األمين للمشرية ، فهـو وإن كـان                 

فبعض الربامج تتداخل حمتوياا مع نظام التـشغيل        ؛   قد اليؤدي الغرض املطلوب      أيسر وأسرع ، إال أنه    
   .ً آنفاقتني املذكورتنيإحدى الطري استخدام ًويلزم حلذف الربنامج كامال

  
 ، وتنـصحهم    القرص اهلدية الـذي تقدمـه     ولذا تنصح جملة يب سي ، القراء بعدم تنصيب مجيع الربامج املرفقة مع              )    ١(

 . ماحيتاجونه منها فقط نصيببت
كايف ملكافحة الفريوسـات    جتربة ألحد قرائها يف هذا اخلصوص ، إذ تبني له أن تشغيل برنامج م              يب سي نشرت جملة   )    ٢(

سـتبدل  يتعارض مع تشغيل برنامج للقرآن الكرمي من إنتاج إحدى الشركات العربية ، ومل حتل املشكلة إال بعد أن ا                  
   .برنامج مكايف بربنامج آخر

 . باب جتارب القراء ١٤٧م ، ص ٢٠٠١ سبتمرب ،       جملة يب سي ، السنة السابعة ، العدد التاسع 
دم تقنية ضغط امللفات مع امللفات ذات احلجم الكبري ؛ من أجل تقليل حجم امللف ومن مث تقليـل املـساحة                     تستخ)    ٣(

التخزينية اليت حيتلها يف وسائط التخزين املختلفة مثل القرص الصلب أو القرص املرن ، أو لتسهيل إرفاقـه برسـائل                    
أقصى حلجم امللف املرفق ًشترطون حدامي هذه اخلدمة الذين يالربيد اإللكتروين ، وخباصة مع مقد  . 

)٤)    ( Uninstall  ( األمر ، )Install (  يعين تنصيب ، والبادئة )Un (  تفيد النفي عند دخوهلا على الكلمات ،. 
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  املطلب الثالث
  أنواع احلواسيب

 احلواسـيب   ميكن تقسيم احلواسيب من حيث قدراا وحجم جتهيزاا إىل ثالثة أنواع رئيـسة              
  :الكبرية ، واحلواسيب املتوسطة ، واحلواسيب الشخصية ، وفيما يلي تعريف موجز بكل منها 

  احلواسيب الكبرية: النوع األول 
ا النوع يف اخلمسينيات امليالدية ، وتستخدم احلواسيب الكـبرية يف اإلدارات احلكوميـة              ظهر هذ 

   .والشركات الكبرية ، وحتتاج إىل أماكن خاصة ، ذات درجات حرارة معينة 
  احلواسيب املتوسطة: النوع الثاين 

    )١ (.م ، وهي تستخدم بكثرة يف اجلامعات ومراكز البحوث ١٩٦٥بدأ انتاجها عام 
  احلواسيب الشخصية: النوع الثالث 

  : ، وفيما يلي تعريف ما احملمولة و،  )٢(املكتبية : تقسم احلواسيب الشخصية إىل فئتني 
    )Disktop (  املكتبيةباحلواسي: الفئة األوىل 

  :وهي تقسم إىل نوعني ،   الظهور من احلواسيب احملمولةوكانت أسبق إىل
  )IBM( وحواسـيب  . )٤()  Mac OS X ( قة معها ، وحواسيبواملتواف )٣(  )IBM( حواسيب 

  .ولذا سيخصها الباحث بالذكر يف هذا الفصل ؛ واألكثر انتشاراً ، هي األشهر ، ومتوافقاا 
حواسـيب أصـيلة وحواسـيب    : نوعني  إىل  )IBM( تقسم احلواسيب املتوافقة مع حواسيب    و

مج٥( . عةم (  
 أنـواع مـن هـذه احلواسـيب يف          ، دراسات مقارنة بني   وآخر  وجتري جملة يب سي بني حني       

  )٦(  .خمترباا
  

  
 . ٢٠ ـ ١٩ ص  مرجع سابق ،فهد بن عبداهللا اللحيدان ،.اإلنترنت ، شبكة املعلومات العاملية ، د)    ١(
حلاسوب املكتيب اليراد به احلاسوب املستخدم يف املكاتب أي مقار األعمال ، وإمنا املراد احلاسوب الـذي            مصطلح ا )    ٢(

  . زل أم يف مـقر العملـيوضع على مكتب سواء أكان يف املن
الذي يعمـل   )  IBM-PC (م عن احلاسوب الشخصي     ١٩٨١ أغسطس   ١٢األمريكية يف    ) IBM( أعلنت  شركة    )    ٣(

 م ١٩٨٢ عـام    ًيكروسوفت ، وانتشر بـشكل واسـع جـدا        املرخص من شركة ما   )  PC-DOS (شغيل   الت مبنظا
  . ألمهيته ًتقديرا) رجل العام (  الشخصي األمريكية احلاسوب) تامي ( واختارت جملة 

شهد العام  ف؛  حبقوقها يف إنتاج حواسيب متوافقة مع حاسوا اجلديد ، بل أتاحت ذلك              ) IBM( ومل حتتفظ شركة            
   ) .IBM( م إطالق أوائل احلواسيب الشخصية املتوافقة مع حواسيب ١٩٨٢

  ، جملة يب سي ، الـسنة الـسادسة ، العـدد األول        ) نظرة على أهم أحداث تقنية املعلومات املاضية        ( تقرير بعنوان           
 .  ٢٨م ، ص ٢٠٠٠يناير 

  . )www.apple.com(  ،)www.mac.com(: ، انظر املوقعني هي حواسيب ماكنتوش اليت تنتجها شركة آبل )    ٤(
ويكـون  ،  احلواسيب اليت تجمع قطعها يف احملالت التجارية املتخصصة يف بيع احلواسـيب             هي  احلواسيب املُجمعة    )   ٥(

  . التجارية وتضمن هذه احلواسيب من قبل تلك احملالت ،  يف اختيار نوعية العتاد ومواصفاته حريةلدى املشتري 
أما احلواسيب األصيلة فتقوم شركات مشهورة يف عامل التقنية بإنتاجها وتـصدرها مكتملـة األجـزاء ، وحيمـل                           

  .احلاسوب األصيل اسم الشركة اليت أنتجته ، ويضمن وكالء هذه الشركات تلك احلواسيب 
    IBM  ,  Acer  ,  DTK(  :مثـل   عامليـة   أمساء شركاتحتمل احلواسيب األصيلة عالمات جتارية مسجلة ، أو و         

Vigitec  ,  Compaq  ,  Dell  ,  Everex   ( .  يندرج حتته أنواع مـن احلواسـيب تتفـاوت يف    صنف منهاوكل 
امواصفا.  

، ديـسمرب  م ٢٠٠٠ديسمرب :  دراسات مقارنة على جمموعات من احلواسيب يف أعدادها التالية      جملة يب سي    أجرت  )    ٦(
 .م ٢٠٠٤م ، ديسمرب ٢٠٠٣

http://www.apple.com
http://www.mac.com
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   )Portable( احلواسيب احملمولة : الفئة الثانية 
 حواسـيب املفكـرة     : يرى الباحث أن هذه احلواسيب ميكـن تـصنيفها إىل مخـس فئـات             

لبوسـة ، وفيمـا يلـي        ، واجلواالت الذكية ، واحلواسيب امل      واحلواسيب الكفية واحلواسيب اللوحية ،    
  :تعريف ذه األنواع 

  
  )١( )Notebook(  ات احملمولةأ ـ املفكر

 للحاسوب ، وتتـوزع بقيـة       شاشةتحت يكون غطاؤها    هي أشبه ماتكون حبقيبة رفيعة ، وإذا فُ       
فتقع لوحة املفاتيح واملشرية يف قاعدة احلقيبـة ، وتقـع           ،  أجزاء احلاسوب على أجزاء احلقيبة األخرى       

  .ات األقراص يف جوانبها حمرك
ويتيح احلاسوب احملمول مواصلة العمل يف كل مكان يوجد فيه حاملـه ؛ أثنـاء الـسفر ، ويف                   

زل ، ويف مكان العمل ، كما ميكن إحضاره إىل االجتماعـات لعـرض املعلومـات باسـتخدام                  ـاملن
  .ه تشاش

 تلـك املتعلقـة بـشراء       وختتلف االعتبارات اليت ينظر إليها عند شراء حاسوب مفكرة ، عن          ( 
            بيـة معروفـة   حاسوب شخصي مكتيب ، فاملكونـات الـيت جيـب أن تتـضمنها احلواسـيب املكت               

 ، وإمكانية ترقيتها مضمونة خالل ثالثة أعوام من تاريخ الشراء على أقل تقدير ، بينمـا تتخلـف                   ًمتاما
      ًوإمكانيـة ترقيتـها حمـدودة نـسبيا     ،  حواسيب املفكرة عن احلواسيب املكتبية من الناحيـة التقنيـة           

 لفترة طويلة ويوفر ميـزات غنيـة ، بـسعر           ًل إجياد حاسوب مفكرة يبقى مناسبا     لذلك ليس من السه   
   .)٢() مناسب 

 ، وأقـوى مـن حيـث    ً وأرخص سعرا ،فكرات احملمولة امل منًواحلواسيب املكتبية أكثر انتشارا 
    .املواصفات

   )Tablet PC(  لوحيةواسيب الب ـ احل
يف شكلها ووظائفها ، ولكنها تتميز عنـها بإمكانيـة          احملمولة   املفكرات   تشبه احلواسيب اللوحية  

 ، وذلـك باسـتخدام قلـم    الشاشةإدخال املعلومات ، واألوامر إىل احلاسوب بالتأشري أو الكتابة على         
  .)٣(ال خمصص ، ومن مث االستغناء عن املشرية ولوحة الـمفاتيح بوصفهما وسيليت إدخ

وقد الحظ الباحث أن األنواع احلديثة من احلواسيب اللوحية مزودة بلوحـة مفـاتيح مثلـها يف     
 بكافـة   ا يف هذه احلواسيب ، بطريقة تسمح بتـدويره        شاشة ال ت ، وصمم  احملمولةذلك مثل املفكرات    

سـيب خـصائص    فوق لوحة املفاتيح ، وـذا جتمـع هـذه احلوا     ا ، وتثبيته  ا، مث طيه   )٤(االجتاهات  
  .املفكرات إضافة إىل احلواسيب اللوحية 

وتناسب احلواسيب اللوحية املستخدمني الراغبني يف التنقل حبواسيبهم ضمن دائرة معينـة مثـل              
 العادية ، والـحواسيب اللوحية مــحدودة       نع ، فهي أيسر يف احلمل من املفكرات       املستشفى أو املص  

  
)١    () Notebook(    ،      وقد تسميها بعض املراجع )   ه جـرِ ، ألن مستخدمها ميكنه وضـعها يف حِ       ) احلواسيب احلضنية

 .ألن مستخدمها ميكنه وضعها على فخذيه  ) LapTop( ، وقد تسمى الفخذية ) حضنه ( 
  . ٥٤م ، ص ١٩٩٨ فرباير ، يب سي ، السنة الرابعة ، العدد الثاين جملة،  دوالر ٣٠٠٠مفكرات مدهشة بأقل من )    ٢(
اليعين هذا عدم إمكانية استخدام املشرية ولوحة املفاتيح مع احلواسيب اللوحية ، إذ ميكن وصـل أي حاسـوب                   و)    ٣(

   .لوحي بلوحة مفاتيح أو مشرية خارجية
  . األفراد احمليطني باحلاسوب دون حتريكه  علىشاشةتفيد هذه امليزة يف حالة عرض حمتويات ال)    ٤(



 

٥٨

  

   .)١(  احملمولةاملفكراتحواسيب املكتبية والـاالنتشار يف املنطقة العربية مقارنة ب
 النوافـذ إكـس يب خمصـصة    يكروسوفت نسخة خاصـة مـن نظـام   وقد أصدرت شركة ما  

  . )٣( ، ولكنها التدعم اللغة العربية بشكل كامل )٢(للحواسيب اللوحية 
  
  
  )٤( )Palmtop(   ـ احلواسيب الكفيةج
  

يب وذلك لصغر حجمها وخفة وزـا        يف اجل  هي حواسيب ميكن محلها يف راحة اليد ، ووضعها        
 إمكانية االتصال باحلاسـوب الشخـصي أو حاسـوب املفكـرة            ًاحلواسيب الكفية أيضا  معظم  وتتيح  

، أو بوسائل السلكية أشهرها األشعة حتت احلمـراء         زيل املعلومات منهما باستخدام سلك خاص       ـوتن
  .وتقنية السن األزرق 

الطاقة الكهربائية عرب بطاريات داخلية ، وتشحن هذه البطاريـات بـني                   وتغذى هذه احلواسيب ب   
  .حني وآخر باستخدام أجهزة شحن خمصصة هلا شأا يف ذلك شأن اهلواتف اجلوالة 

أصبحت قـادرة علـى   ومل تعد احلواسيب الكفية جمرد دفاتر عناوين إلكترونية ، إذ أا تطورت ف    
   . مع اهلواتف اجلوالة وتسجيل الصوت ، واندجمت بعض مناذجها بالشبكة الدولية ، ًاالتصال السلكيا
 من عائلة احلواسيب ، بعد أن عانـت مـن والدة            ًاحلواسيب الكفية يف أن تصبح جزءا     وجنحت  

صعبة وإخفاقات متكررة ، وهي توفر منصة بالغة الصغر واملرونة ، وتتكامل مـع عمـل حواسـيب                  
 مـن    ، وتتضمن الوظائف األساسـية الـيت حيتاجهـا كـثري           املفكرة واحلواسيب املكتبية األكثر قوة    

 ، كمنـدويب املبيعـات ، واحملـامني         من وقت عملهم خارج املكتب       ًاملستخدمني الذين يقضون جزءا   
  .  )٥(وخمتصي الصيانة وغريهم ممن حيتاجون إىل إدارة أوقام 

أشـهر نظـامني   وتبية ، وختتلف أنظمة تشغيل احلواسيب الكفية عن أنظمة تشغيل احلواسيب املك 
  
 بعدد آخـر منـها ، ومل تتـوفر          ًخصصة يف احلواسيب ، واتصل هاتفيا      جتول الباحث يف عدد من املتاجر احمللية املت        )   ١(

قليلـة   أنواع   ، ومل جيد الباحث سوى    ) تور  ميجا س ( احلواسيب اللوحية إال يف بعض هذه املتاجر اليت توصف بأا           
 أن احلـديث عـن هـذه     ًيب املفكرات ، والحظ الباحث أيضا      ، مقابل عشرات من حواس     واسيب اللوحية من احل 

  .احلواسيب نادر يف منتديات احلوار العربية 
)٢    () Windows XP Tablet PC Edition  ( للتوسع يف خصائص نظام النوافذ اللوحية انظر:  

م ، ملحق أصدرته جملة وندوز الـشرق األوسـط          ٢٠٠٤ية واجلوالة لعام            الدليل الشامل ألحدث التقنيات الالسلك    
   .٢٩ ـ ٢٦ م ، ص ٢٠٠٤وذلك ضمن عددها الصادر يف مايو 

  . باثنني من احلواسيب اللوحية ً     وقد تضمن ذلك امللحق تعريفا   
  .  م ٢٠٠٥مارس         وقد أجرت جملة يب سي دراسة مقارنة بني جمموعة من احلواسيب اللوحية يف عدد 

، ومـن خـالل    ) Acer( ، وهو من إنتاج شركة  ) Travel Mate C302XMi(  اقتىن الباحث احلاسوب اللوحي )   ٣(
  .استخدامه تبني أنه اليوجد تعريب حىت اآلن هلذا النظام ، فواجهة املستخدم إجنليزية ، وكذلك مربعات احلوار 

 اسم شركة متخصصة يف إنتاج احلواسيب الكفيـة ، ونظـم            ً اليد ، وهي أيضا    زية معناها راحة  إجنلي) Palm(كلمة   )   ٤(
  )Pocket  PC (  حبواسيب اجليبًوتعرف أيضام ، ١٩٩٣ظهرت احلواسيب الكفية ألول مرة عام  وقد .تشغيلها 

    ) .Personal  Digital  Assistants ( لالسم ًااختصار   )PDA( واملساعدات الرقمية الشخصية 
م ، ص   ٢٠٠٠ يناير   ،نظرة على أهم أحداث تقنية املعلومات املاضية ، جملة يب سي ، السنة السادسة ، العدد األول                           

٢٨.   
 مـايو  ، ، أمحد شهم شريف ، جملة يب سي ، السنة السادسة ، العـدد الرابـع       )بتصرف  ( العربية على أجهزة بامل     )    ٥(

 من الدراسات حـول احلواسيب الكفية ، يف األعـداد          ً عددا وقـد أجـرت جمـلة يب سي     . ٣٨م  ص    ٢٠٠٠
  .م ٢٠٠٤م ، يوليو ٢٠٠٣أغسطس ، م ٢٠٠١يونيو ، م ٢٠٠٠ يوما: التالية 



 

٥٩

  

  : مت تعريبهما مها 
   .)١()    Arabic  Palm(ـ برنامج الكف العريب ١
   . )٢( ) Windows Mobile( ـ برنامج النوافذ املتنقلة ٢
  
  )٣() Smart Phone( ذكية الواالت ـ اجلد

 من الوظائف سـوى االتـصال       ًوأصبحت تؤدي كثريا  تطورت اجلواالت يف السنوات األخرية ،       
االتصال بشبكة املعلومات الدولية ، وتسجيل الصوت ، وتبادل املعلومات عـرب            : هلاتفي ، ومن ذلك       ا

تقنية السن األزرق ، واألشعة حتت احلمراء ، وتشغيل األلعـاب وتطبيقـات     : الطرق غري السلكية مثل     
  . جافا 

 ب الشخـصية   ا يف ذلك شـأن احلواسـي      بنظام تشغيل ، شأ   فهي تعمل    اجلواالت الذكية    وأما
 جبميع مزايا اجلواالت احلديثة سالفة الذكر إضافة إىل تأدية كثري من وظـائف احلواسـيب                ًوتتمتع أيضا 

 ، وقـراءة الكتـب      )٤(تشغيل ملفات الوسائط املتعددة أي امللفات الصوتية واملرئيـة          : الشخصية مثل   
 الـيت   )٥(استخدام بطاقات الـذاكرة     اإللكترونية يئاا اخلاصة ، وميكن توسيع ذاكرة هذه اجلواالت ب         

  .تشبه يف شكلها شرائح اجلوال 
        نظـام النوافـذ املتنقلـة     :  نظامـان لتـشغيل اجلـواالت الذكيـة ، ومهـا             ًويتوفر حاليـا  

 )Windows Mobile (  ونظام ، )Symbian (  وفيما يلي تعريف به ،.  

  
ـ   هكذا تـسمي     )    ١(                         للعبـارة  ًااختـصار  ) APOS ( نظـام تعريبـها    ية ألجهـزة املعلومـات      ـالـشركة الدول

)  Arabic  Palm  Operating  Sestem ( .  
   .٥٥م ، ص ٢٠٠٣ أغسطس ، ثامن ، العدد اللتاسعةجملة يب سي ، السنة ااألجهزة الكفية أصغر وأقوى ،          
 )  www.palm4arabs.com(ومن املواقع العربية املهتمة باحلواسيـب الكفية املستخدمة هلذا الربنامج موقع بامل للعرب وعنوانـه           

، وأجـرت معـه    املوقع شاب سعودي يدرس يف الواليات املتحدة األمريكية ، ويدعى تركي البالع       وقد أنشأ هذا  
  . ، وأشار إىل أنه يدير أربعة مواقع على الشبكة من بينها موقع بامل للعرب املشار إليه أعاله ًجريدة اجلزيرة حوارا

 ألنظمـة تـشغيل   ًدي بالواليات املتحدة يؤسس موقعاودف نشر ثقافة البامل بني املستخدمني العرب ، طالب سع                  
 ٣٠هــ ـ   ١٤٢٢ شـعبان  ١٤احلاسب الكفي ، خالد أبا احلسن ، جريدة اجلزيرة ، القرية اإللكترونية ، الثالثاء 

  .م ٢٠٠١أكتوبر 
   . ) iplog4.suhuf.net.sa/2001jaz/oct/30/ev1.htm(        انظر الرابط 

، وقد تبني للباحث ـ مـن خـالل اإلعالنـات      ) Qtek( و  ) I-mate( عتمد يف حاسويب وهو نظام التشغيل امل)    ٢(
التجارية ومنتديات احلوار العربية املتخصصة يف شؤون احلواسيب الكفية ـ أمـا أشـهر حاسـوبني كفـيني يف      

ية بعـد نـزع   وقد دخلت ـ يف السابق ـ دفعات من ذينك احلاسوبني إىل األسواق الـسعود   . األسواق اخلليجية 
   ) .Qtek 2020( املصوِّرة الرقمية ، وقد اقتىن الباحث أحدها وهو 

ــت             ــة مسي ــيب الكفي ــذ للحواس ــن نظــام النواف ــسخة خاصــة م ــد أصــدرت مايكروســوفت ن                    وق
) Microsoft Windows for Pocket PC (       ونــسخة خاصــة للجــواالت الذكيــة مسيــت ،                

 )Windows Smart Phone 2002 (  مث دجمتهما حتت مسمى واحد هو النوافذ املتنقلة ،)Windows Mobile ( .   
   .٥٥م ، ص ٢٠٠٣ أغسطسجملة يب سي ، : انظر         

 اليعين وصف هذه الفئة من اجلواالت بالذكاء وصف غريها بالغباء ، وإمنا املقصود أن اجلـواالت الذكيـة تتمتـع               )   ٣(
  .بالكثري من اخلصائص اليت التتوفر يف اجلواالت العادية 

 لتشغيل امللفات الصوتية واملرئية ، وعلى سـبيل املثـال جـوال    ً خاصاًم تشغيل اجلواالت الذكية برناجما   يتضمن نظا  )   ٤(
تح ملفات الذي يف ) RealOne Player(  ـ الشهري بالباندا ـ ينضمن برنامج ريال ون بالير   ٦٦٠٠نوكيا الذكي 

 وأما األنواع األخـرى      . )ram( و   ) rm( و   ) mp4( و   ) amr( و   ) 3gp( الوسائط املتعددة املنتهية باللواحق     
  .من ملفات الوسائط فيمكن تشغيلها بتنصيب الربامج اخلاصة ا 

  . سيأيت تعريفها إن شاء اهللا تعاىل عند احلديث عن وسائط التخزين املتنقلة)   ٥(

http://www.palm4arabs.com
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  )١( ) Symbian( نظام التشغيل 
املصدر ، أي ميكن للمربجمني واملطورين من مجيع أحناء العامل املـشاركة            وهو من الربامج مفتوحة     

 ً وتوجـد حاليـا   يف تطويره وحتديثه ، وختتلف واجهات املستخدم هلذا النظام حبسب أنواع اجلـواالت            
  :ثالث واجهات هي 

  )٢( ) Series 60 ( ٦٠ـ واجهة السلسلة ١
 شركات أخرى بـشراء تـرخيص هـذه       مت تطوير هذه الواجهة بواسطة شركة نوكيا ، وقامت        

نوكيـا  ( املـستخدمة يف جـوال البانـدا        الواجهـة    ، وباناسونيك ، وهي      )٣(الواجهة مثل سيمنس    
  .الشهري  ) ٦٦٠٠
   )٤( ) UIQ( ـ الواجهة العاملة باللمس ٢

، وشـركات أخـرى     )٥(تتوفر هذه الواجهة يف جواالت ذكية أنتجتها شركة سوين إريكسون           
احلـساسة    اللمـس    شاشاتوتدعم هذه الواجهة خاصية      ،   )٨( ، وآرميا    )٧( وبينكيو   )٦(موتورال  : مثل  

ـ      حيث ميكن إدخال األوا     باإلصـبع   عـن طريـق القلـم ، أو          شاشةمر إىل احلاسوب بالضغط على ال
   )٩ (.سهل قراءة الكتب اإللكترونية فيها  ية مما كبريشاشةوجواالت هذه الواجهة ذات 

   ) Series 80 ( ٨٠ـ واجهة السلسلة ٣
الذي أنتجته شـركة نوكيـا ، ويتميـز     ) Communicator( يف جوال وتستخدم هذه الواجهة  
  .  )١١( ) Communicator 9500( ها من ، وله عدة إصدارات )١٠(بوجود لوحة مفاتيح مستقلة 

  
 ، وقد الحظ الباحث أن معظم باعة اجلواالت جيهلـون      )www.symbian.com (عنوان املوقع املتخصص يف شؤونه      )   ١(

هذه املصطلحات التقنية ، ولذا دأب ـ أي الباحث ـ على االستفسار عن اجلواالت اليت تشغل ملفات الـصوت    
   .ليةاملتوفرة يف املتاجر احمل)  symbian( والصورة أثناء حبثه عن جواالت 

  : ذه الواجهة يف موقع نوكيا على الرابط ًانظر تعريفا )   ٢(
        )www.nokiamena.com/arabic/phones/technologies/symbian/index.htm (.  

ـ     ) SX1( تتوفر هذه الواجهة يف اجلوال       )   ٣( ، انظـر    )www.siemens.com( ز األملانيـة   ـالذي أنتجته شركة سيمن
  . ٤٧م ، ص ٢٠٠٤ملحق جملة ويندوز الشرق األوسط ، مايو : ا اجلوال يف  ذًتعريفا

)٤   ( )UIQ(  اختصار املصطلح  )User Interface Quartz(    وذلك حبسب إفادة أحد رواد منتديات جـوال العـرب ، 
 )www.mobile4arab.com (               لـيت  يف املنتدى املتخصص يف هذا النوع من اجلواالت ، وحبسب نتـائج البحـث ا

   .جمتمعة  ) User Interface Quartz( توصل إليها البحث يف حمرك جوجل بعد إدخال الكلمات الثالث 
ـ    ) P910a( ها  ، وآخر  ) P910i( ، و    ) P900( ، و    ) P800( ومنها اجلواالت   )   ٥( زيل أدلـة هـذه     ـ، وميكن تن

  .  )www.sonyericsson.com( اجلواالت الذكية من موقع الشركة 
  :أنتجت شركة موتورال اجلواالت التالية    )٦(

 )       A920 ( و ، )A925 ( و ، )A1000 ( و ، )A1010 (  ، انظر موقع الشركة )www.motorola.com(  .  
  .  )www.benq.com( ، انظر موقع الشركة  ) P31(  ، و )P30: ( أنتجت شركة بنكيو اجلوالني )   ٧(
ــشركة )U300 Smart Phone( و  ) Smart Phone: ( لني أنتجــت شــركة آرميــا اجلــوا)   ٨( ــع ال  انظــر موق

 )www.arima.com.tw(  .  
  .للتعرف على خصائص هذه الواجهة واجلواالت اليت تدعمها   ) www.uiq.com( انظر الرابط  )   ٩(
ة أحرف أو أربعة أحرف إضـافة  الخيفى أن عامة اجلواالت هلا لوحة مفاتيح مشتركة مبعىن أن الزر الواحد ميثل ثالث             )   ١٠(

 للوحة املفاتيح املستقلة كما هو احلال يف        ً ، خالفا  ًعل إدخال احلروف واألرقام بطيئا    إىل رقم حسايب ، األمر الذي جي      
  .  فقط وهذا جيعل إدخال احلروف أسرعً واحداًميثل الزر الواحد حرفااحلاسوب حيث 

، للتعرف على خصائص هذا      ) www.nokiamena.com/arabic/phones/models/9500/index.htm( انظر الرابط   )   ١١(
  .اجلوال الذكي 

http://www.symbian.com
http://www.nokiamena.com/arabic/phones/technologies/symbian/index.htm
http://www.siemens.com
http://www.mobile4arab.com
http://www.sonyericsson.com
http://www.motorola.com
http://www.benq.com
http://www.arima.com.tw
http://www.uiq.com
http://www.nokiamena.com/arabic/phones/models/9500/index.htm
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  )UIQ ( الرغم من اإلمكانيات الفنية املتطورة اليت متلكها اجلواالت الذكية ذات الواجهـة              ىوعل
أن دعمها للغة العربية قاصـر فهـي   : ، إال أنه يعيبها أمران رئيسان ، األول )  Series 80( الواجهة و

   .  ، والثاين  ارتفاع مثنها)١(الحتمل واجهة استخدام عربية 
   .)٢(وأما أبرز سلبيات الـجواالت الذكية ، فهي املصورة الرقمية الـمدجمة 

  
  

   )Wearable Computer ( هـ ـ احلواسيب امللبوسة
  

وينتـشر  ، وهي احلواسيب اليت ميكن تثبيتها على أجزاء من اجلسم كالرأس والعيـنني واملعـصم          
 ، ويبدو للباحث أن هذه احلواسيب مل تـصل بعـد            )٣(استخدام بعض أنواعها يف القطاعات العسكرية       

ـ                 صية أو عـرب الـشبكة      إىل األسواق العربية ، وإن كان ميكن شـراؤها واسـتريادها بطريقـة شخ
   .)٤(واملعلومات العربية عنها ضئيلة 

وتوجد أنواع مصغرة من احلواسيب امللبوسة ، تلبس يف املعصم مثل الـساعة ، وقـد تـسمى                  
 مـن بقيـة احلواسـيب    ًوهي أكثر اسـتخداما ،  ) Wrist PDA( أحياناً املساعدات الرقمية املعصمية 

  :امللبوسة ، ومنها 
  
 ، وهي تعتمد يف تشغيلها على نسخة خاصة مـن نظـام تـشغيل              )٥() onhandpc(ـ ساعة   ١
، وقد صمم املربمج جالل املهتدي نسخة خاصة من القرآن الكرمي ميكن قراءـا يف                ) DOS( القرص  

  
) الفالشـة  (  جيتهد بعض الربجمني العرب ويقوم بتعريب واجهة االستخدام ، ويسمى برنامج التعريب يف املنتـديات   )   ١(

  . ةولكن قد التكون هذه الربامج سليمة العواقب ، ألا ليست صادرة عن الشركة املنتج
 جبمع من احملالت التجارية املتخصـصة       ًينيت الطائف وجدة ، واتصل هاتفيا     جتول الباحث يف أسواق اجلواالت يف مد      )   ٢(

 عن جوال ذكـي بـدون    ًلشبكية املعنية باجلواالت ؛ حبثا    وطالع العديد من االت ، ودخل إىل العديد من املواقع ا          
   .م جيد سوى أنواع قليلةمصورة فل

 مجادى اآلخـرة    ١٠كمبيوتر املالبس يقتحم ميادين املعارك ، خرب جبريدة البيان اإلماراتية ، بتاريخ األربعاء              : انظر  )   ٣(
  م ، انظر الرابط٢٠٠١ أغسطس ٢٩هـ ـ ١٤٢٢

      ) www.albayan.co.ae/albayan/2001/08/29/ola/14.htm. (  
 من حمركات البحث ، فظهرت له نتائج خمتلفـة منـها مـايتعلق               استخدم الباحث كلمة الكمبيوتر امللبوس يف عدد       )   ٤(

زكاة الذهب امللبـوس ، و تلـبس اجلـن    : باحلواسيب امللبوسة ، ومنها مايتعلق بأمور أخرى بعيدة كل البعد مثل         
  .باإلنس واألحكام املتعلقة بذلك 

 ، وميكن فتح التطبيقـات املنتهيـة        ًا جرام ٥٢وتزن هذه الساعة    حاسوب شخصي على اليد ،      : معىن هذا االسم      )   ٥(
 امللفـات الـصوتية    فـتح ، وكذلك ميكن  ) mmp( فيها ، وميكنها فتح الصور املنتهية باالمتداد         ) exf( باالمتداد  

برناجمني خاصني للتحويل إىل ذينـك اهليئـتني ، وميكـن      املنتجة للساعة   ، وتقدم الشركة     ) snd( املنتهية باالمتداد   
 بينها وبني احلاسوب املكتيب عرب منفذ األشعة حتت احلمراء ، أو عرب وصلة خاصة ، وحجم الـذاكرة                  تبادل امللفات 

  . ميجابايت ٢فيها 
  ) . www.pconhand.com( انظر املوقع          
مل القائمة ، وحت ) onhandpc  (  ، )pconhand(وهناك قائمتان بريديتان من قوائم الياهو معنيتان ذه الساعة ومها         

األوىل اسم الساعة وهي مغلقة أي يتطلب االشتراك فيها موافقة مالك القائمة ، ويبدو للباحث أن االشـتراك ـا                    
  .مقصور على مقتين الساعة 

 ملن يريدها ، وقد أنتج املطور جـالل املهتـدي نـسخة مـن القـرآن               ًشركة املنتجة حزمة التطوير جمانا    وتقدم ال        
  .طبيقات اإلسالمية هلا ، ويف املقابل أنتج أحد املطورين النصارى نسخة من اإلجنيل وبعض الت

http://www.albayan.co.ae/albayan/2001/08/29/ola/14.htm
http://www.pconhand.com
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   .)١( أخرى ميكن قراءا يف احلواسيب الكفية واجلواالت الذكية ًالذكية ، ونسخاهذه الساعة 
   .)٢(عاملة بنظام التشغيل بامل ال ) fossil( ـ ساعة ٢
 ، وهي مـزودة بتقنيـة الـسن األزرق           )Linux( العاملة بنظام الينكس     ) IBM( ـ ساعة   ٣

   .)٣(لالتصال غري السلكي 
   ) Spot( ـ ساعات ٤

، ولكنـها مل    )٤(مل تنتج شركة مايكروسوفت نسخة خاصة من نظام النوافذ للساعات الذكيـة             
ذا املضمار ، فقد أنتجت تقنية األدوات الشخصية الذكيـة والـيت تـسمى              تقف مكتوفة األيدي يف ه    

            ، وقــد جنحــت هــذه التقنيــة يف حتويــل سالســل املفــاتيح ، وســاعات  ) Spot ( ًصارااختــ
اجليب ، واألدوات الشخصية األخرى إىل أجهزة لتلقي املعلومات ، حيث ميكنها تزويـد املـشتركني                

قس ، وأنباء الرياضة ، وأسعار األسهم والنشرات األخرى ، مـن خـالل نقـل                باألخبار ، وحالة الط   
   )٥( ) .FM( السلكي على موجات 

وعلى الرغم من اإلمكانات املتقدمة اليت تتيحها هذه الـساعات ، إال أـا التتـيح االتـصال                  
ولـئن  ، رها بالشبكة الدولية ، أو شبكة اجلوال ، ويرى الباحث أن هذا من أسباب مـحدودية انتـشا       

يف وصـلها بالـشبكة الدوليـة       امللبوسة  نـجحت الشركات الـمنتجة هلذا النوع من الـحواسيب        
وشبكات اجلوال ، فهذا سيزيد من عدد مستخدميها ، وقد تنافس اجلواالت ، وتستقطع حـصة مـن                  

  . لصغر حجمها ، وخفة وزا مقارنة باجلواالت ًنظراأعداد مستخدميها ؛ 
  
  

  
وحيـضر لنيـل درجـة      املهندس جالل املهتدي ، سعودي اجلنسية ، خترج يف كلية احلاسب جبامعة امللك سعود ،                )    ١(

 ، وموقعـه   ) jalal@cyberdudez.com( يف الواليات املتحدة األمريكيـة ، بريـده اإللكتـروين    ًالدكتوراة حاليا
    ، وقد أنشأ قائمة بريدية يف موقع الياهو حتمل اسـم برناجمـه            )  www.cyberdudez.com/index.html( الشخصي  

 )Pocket Quran (  بربجمة القرآن الكرمي على سبع هيئات ، وقد قام:  
لنوافذ ، وثالثة منها للجـواالت العاملـة بنظـام    واحدة للجوال الذكي العامل بنظام ا :         ـ أربعة للجواالت الذكية     

   ) .UIQ( أو  ) Series 80( أو  ) Series 60: ( مسبيان حبسب واجهة التشغيل 
  .واحدة حلواسيب البامل ، واألخرى حلواسيب النوافذ :         ـ واثنتان للحواسيب الكفية 

   ) .exf(  باالمتداد  ، وهي تنتهي ) onhandpc(         ـ وواحدة للساعة الذكية 
، وهي منتشرة يف املنتديات اخلاصـة باحلواسـيب الكفيـة            ) www.palmquran.com(         وميكن حتميلها من الرابط     

  .واجلواالت الذكية 
هذا موقع مستضاف ولكنه    و) slamslam.jeeran.com/1425/igraguran.htm(زيل بعضها من املوقع     ـ        كما ميكن تن  
  . من التطبيقات اإلسالمية للجوال ًامجع كثري

  :  ذه الساعة يف ًريفاانظر تع)   ٢(
   .٨م ص ٢٠٠٣        جملة يب سي ، السنة التاسعة ، العدد الثاين ، فرباير 

   ) .www.fossil.com/jump.jsp?itemID=2071&itemType=CATEGORY(         وانظر الرابط 
   ) .www.research.ibm.com/WearableComputing/factsheet.html( انظر الرابط )   ٣(
  .هذا ماأفاد به املهندس جالل املهتدي )   ٤(
وانظـر املوقـع     . ٨م ، ص    ٢٠٠٣منتجات سبوت الذكية ، جملة يب سي ، السنة التاسعة ، العدد الرابع ، أبريـل                 )   ٥(

)www.msndirect.com/watches/default.htm (ذه الساعات للتعرف على بعض أنواع ه.  

mailto:jalal@cyberdudez.com
http://www.cyberdudez.com/index.html
http://www.palmquran.com
http://www.fossil.com/jump.jsp?itemID=2071&itemType=CATEGORY
http://www.research.ibm.com/WearableComputing/factsheet.html
http://www.msndirect.com/watches/default.htm
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  عاملطلب الراب
  التدرب على استخدام احلاسوب وشبكة املعلومات الدولية

  
  

اُعتِمدت مادة احلاسوب ضمن املقررات املنهجية للطلبة يف مراحـل التعلـيم العـام أي ماقبـل           
 من املتعلمني حيسنون التعامل مع احلاسوب ، ولكن من فاته تعلـم             ً، وهذا أوجد أجياال    التعليم اجلامعي 

 تدريبيـة ختتـصر لـه    م العام ميكنه تدارك ذلك عن طريق االلتحاق بـدورة   احلاسوب يف مراحل التعلي   
فهي تبـدد الكـثري     ؛   من حماوالت التعلم الذاتية اليت تعتمد على أسلوب التجربة واخلطأ            ًالطريق ، بدال  

 عن فكـرة اسـتخدام   ًاماوالكثري من طاقات املتدرب ، وقد تتكاثر عليه املصاعب مما قد جيعله يعزف مت         
  .وب احلاس

ن باملـستخدم املبتـدئ   حـس وي،  الكثري من املراكز واملعاهد التدريبية يف اململكـة  ًوتنتشر حاليا 
االلتحاق بأحدها بعد التأكد من مستوى الدورات املقدمة فيها ، ويتعـرف املـستخدم علـى ذلـك                  

 ، كمـا تقـدم   بسؤال من سبق له االلتحاق ا ، ألن تلك املعاهد تتفاوت يف مدى جدية الدراسة فيها          
مراكز خدمة اتمع يف مؤسسات التعليم العايل يف اململكة دورات حاسوبية خمتلفة بالتنسيق مع بعـض                

م قـد  أفضل كوـا ت    ً تعليميا ً ، وتوفر مثل هذه الدورات مناخا      د األهلية املتخصصة يف هذا الشأن     املعاه
  .   بإشراف ومصادقة مؤسسات التعليم العايل

  
ستخدم أساسيات التعامل مع احلاسوب ، يأيت دور الوسائل األخرى اليت تزيـد مـن    وإذا أتقن امل  

  :ومن تلك الوسائل وكذلك الشبكة الدولية ، معرفته باحلاسوب وبراجمه املختلفة ، 
   
   ـ الكتب املتخصصة يف شؤون احلاسوب والشبكة الدولية١
  

علـيم املبتـدئني ، ومنـها كتـب     انتشرت يف اآلونة األخرية كتب إلكترونية جمانية خمصـصة لت     
منتـديات احلـوار العربيـة       و )١(متخصصة يف شرح الربامج املهمة ، وهي متوفرة يف كثري من املواقع             

 ، ومن املهـم مراجعـة هـذه الكتـب           ة بشؤون احلاسوب والشبكة الدولية    وخباصة املنتديات املهتم  
  .ية لذلك واالستفادة منها قبل شراء أي كتاب ورقي وحتمل الكلفة املاد

  
هناك كتب الم املستخدم العادي مثل الكتب املعنيـة بلغـات           والكتب احلاسوبية على فئات ؛ ف     

الربجمة ، والكتب املتخصصة يف شؤون الشبكات احلاسوبية ، والكتب اليت تشرح بعض الـربامج الـيت                 
املقابل هنـاك كتـب     اهلندسي ، ويف     ) Autocad( الم إال طائفة معينة من املستخدمني مثل برنامج         

يرغـب   موجهة لعامة املستخدمني مثل الكتب املعنية بشرح نظم التشغيل ، فكل مستخدم للحاسـوب               
   .   )www.cb4a.com( وعنوانه  ) Computre Books for Arabs( موقع كتب احلاسوب العربية مثل )    ١(

http://www.cb4a.com
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يف االستفادة من نظام التشغيل يف جهازه بأفضل صورة ممكنـة ، وكذلك الكــتب املتخصـصة يف                 
 للتأكـد مـن تـاريخ     وذلك؛الشبكة الدولية ، وينبغي على املستخدم التأين قبل شراء أي كتاب منها             

      ـ            صدور الكتاب ، ونسخة الربنامج اليت ي ها ـعىن الكتاب بشرحها ، وهل هي عربيـة بالكامـل أم أن
قـد يـشتري    و ، ) Vista( ها  ـوأحدث،  دار  ـد منه أكثر من إص    ـ نظام النوافذ يوج   ًفمثال داعمة ؟ 

ب يشرح نظـام تـشغيل النوافـذ         مث يتبني له أن الكتا     اسم نظام النوافذ ،   عنوانه  حيمل  املستخدم كتاباً   
 مث يتبني له أن الـشرح ينـصب     ، ) XP(  نوافذ نظام ال  عن ًتابا أو ماقبله ، وقد يشتري املستخدم ك       ٩٥

الكتب املترمجة إىل العربيـة ، ممـا        بعض  وهذا هو ماحيدث يف حالة      ،  على النسخة اإلجنليزية من النظام      
  .خدم إملام باللغة اإلجنليزية ن لدى املستـقد يعسر االستفادة منه مامل يك

  
ومن الكتب املناسبة للمستخدم املبتدئ الكتب اليت تقدم شرحاً مـصوراً باسـتخدام الرسـوم                

  . )١(ثالثية األبعاد 
  
 يف الـصحف احملليـة واـالت     املتخصصة يف شؤون احلاسوب والشبكة الدوليةملالحق ـ ا ٢
  )٢ (.الشهرية 
  
  :احلاسوب والشبكة الدولية  شؤون ـ االت املتخصصة يف٣
  
   ، )٣(جملة يب سي الطبعة العربية  :  قد تابع الباحث مجلة منها وهي و
  

  
زيز املوسى عميد كلية علـوم احلاسـب        عبداهللا بن عبدالع  . نتعلم احلاسب واإلنترنت اليت ألفها د      سلسلة تعالوا مثل  )    ١(

الـيت تـصدرها مؤسـسة مـاران      ) D Visual-3( سالمية ، وسلسلة املعلومات جبامعة اإلمام حممدبن سعود اإلو
اقـرأ  ( وقد قامت مكتبة جرير بترمجة بعض تلك املطبوعات حتت شـعار    )IDG Books( األمريكية وحتمل الرمز 

  ) .أقل ، وتعلم أكثر 
ـ صفحات: ومن ذلك )    ٢( ـ ً سابقانت@   الرياض إنترنت واتصاالت    يـاض الـسعودية   صادرة عـن جريـدة الر   ال 

ـ ًرقمي ـ القرية اإللكترونية سابقا عامل الالملحق و عودية ، وقد اسـتفاد الباحـث    الصادر عن جريدة اجلزيرة الس 
 من متابعتهما ، وتعرض هذه الصفحات عرب موقع اجلريدتني يف الشبكة الدولية ، ويكتب فيهما عـدد مـن                    ًكثريا

 على زاوية خاصـة لإلجابـة علـى         نبكة الدولية ، كما تشتمال    السعوديني املتخصصني يف شؤون احلاسوب والش     
  . كما تقدم جملة األسرة وجملة شباب صفحات خاصة باحلاسوب والشبكة الدولية .استفسارات القراء 

)٣    ( )PC Magazine (  اختصار اجلملة ، )Personal Computer Magazine (  وتعين جملة احلاسوب الشخصي وهي ،
صدر العدد األول من هـذه الـة        وقد   زيف ديفيز ميديا األمريكية ،       شركةُاإلجنليزية  ها   نسخت رصِدجملة شهرية ت  
جهازها الشخصي ، وأسـهمت الـة يف نـشر ثقافـة      ) IBM( م بعد فترة قصرية من طرح     ١٩٨٢أوائل العام   
ن بينها الطبعة العربية اليت صدر العدد        باثنتني وثالثني طبعة عاملية ، م      ًلى نطاق العامل ، وهي تصدر حاليا      احلاسوب ع 

     . )DIT( م ، وتصدر الطبعة العربية عن جمموعة الدباغ لتقنية املعلومات ١٩٩٤األول منها يف نوفمرب 
م ، ص ٢٠٠٠ ينـاير  ،نظرة على أهم أحداث تقنية املعلومات املاضية ، جملة يب سي ، السنة السادسة ، العدد األول             

٢٨.     
 مـارس   ،     التقنية واألعمال يف يب سي ماجازين  ، خالد زرقة ، جملة يب سي  ، السنة الـسابعة ، العـدد الـسادس        

   .٤٧م ، ص ٢٠٠١
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، ومفتاح ونـدوز     )٣( ، ووندوز الشرق األوسط      )٢(، وآفاق اإلنترنت     )١(وإنترنت العامل العريب    
   .)٥(ولغة العصر  )٤(ومفتاح اإلنترنت 

ترسل كثري من الـشركات املُنِتجـة   ، حيث    جملة يب سي     :وهي   ة منها  جمل أهمينبه الباحث إىل    و
 للتعريف ا ، وإجراء الدراسات حوهلا وهذا أمر التفعله الـشركات          يب سي   للعتاد ، منتجاا إىل جملة      

   . املُختارةاسوبيةاحل تالبعض ا مع  إال
عربية الـيت تطـرح يف       دراسات حول كثري من الربامج اجلديدة العربية وغري ال         ًوجتري الة أيضا  

األسواق ، وتقَوم هذه الربامج وتبني ماهلا وماعليها ، وهذه خدمة جيدة ملن يريد شراء هـذه الـربامج                   
أو أحدها ، فقد اليتاح له جتربة الربنامج يف نقاط البيع ، والحترص الشركات املنتجة للـربامج العربيـة                   

اليت تـوزع   عظم الشركات غري العربية     مل ًخالفادولية  على نشر نسخة جتريبية من براجمها على الشبكة ال        
 جمانية من براجمها ولكنها حمدودة املدة أو غري مكتملة الوظائف ، ليجرا املـستخدم مث يـشتريها         ًنسخا

  . على بينة من أمره 
م ومن تلك الربامج اليت تعنى الة مبراجعتها والتعريف ا برامج إسالمية متنوعـة منـها مـايهت             

    بالعلوم الشرعية كاحلديث والفقه ، ومنها ماهو برامج تعليمية لتعليم القرآن الكـرمي واللغـة العربيـة                
 للطبعة العربية من جملة يب سي       ًخالفا،  بصفة مستقلة    ) DIT( جمموعة الدباغ لتقنية املعلومات     جملة شهرية تصدرها    )    ١(

  .ة ولكن بترخيص من الناشر األصلي شركة زيف ديفيز األمريكية اليت تصدرها ذات املؤسس
م ، وقـد توقـع   ٢٠٠٢، واستمرت يف الصدور حـىت أبريـل   م ١٩٩٧وقد صدر العدد األول منها يف أغسطس           

الكثريون ذلك التوقف بعد أن تدهور مستوى املقاالت املنشورة يف الة ، وأصبحت ـ كما يقول أحـد كتاـا    
        من جملـة تقنيـة متخصـصة يف شـؤون الـشبكة      ًـ أشبه ماتكون مبجلة منوعات بدال راسلهم الباحث   الذين

وقد حدث ذلك التدهور يف الة بعد تغيري هيئة حتريرها ، واشتمل العدد األخري من الة على خطـاب                   ،  الدولية  
وقد حرص  .  حىت اآلن    ، ومل تعاود الة الصدور     أشهر من تارخيه     لقرائها يِعدهم مبعاودة صدور الة عقب مخسة      

مل تسلم الة من املخالفات الشرعية ، شأا يف ذلـك شـأن       و .الباحث على اقتناء مجيع أعدادها واالستفادة منها        
على الشبكة مثل مواقع الفن واألفالم العربية وغـري         السيئة  التعريف باملواقع   شقيقتها يب سي ، ومن تلك املخالفات        

نـشرت يف عـدد   ومن ذلك املقالة الـيت   ، اإلشادة ببعض أهل الفن والتمثيل والغناء من العرب وغريهم  والعربية ،   
ظهر يف بعض املـشاهد اإلباحيـة يف        وقد   ، نيمثلأحد امل امتألت بالثناء على     ، و  ٤٤ـ٤٢ص  ،  م  ٢٠٠٠ديسمرب  

  . ذلك الة حوايل ثلث مدة الفلم كما ذكرتتلك املشاهد استغرقت وبعض أفالمه 
 عن احلكم الشرعي هلا يف دين اهللا ، ومن ذلك           ً لبعض القضايا ، ومعاجلتها بعيدا      الطرح العلماين  ومن تلك املخالفات          

ـ على سبيل املثال الاحلصر ـ معاجلتها لصورة من صور االحتيال عرب الربيد اإللكتروين تسمى الرسائل املتسلسلة  
 )Chain Letters  (ِعد من يستقبلها، وهيباحلصول على ثروة كبرية جبهـد بـسيط ، لكـن     رسائل إلكترونية ت 

وهي من صور القمار احملرم ، وقد       وعودها غري قابلة للتنفيذ إال بالنسبة ملنظِّميها ، وعدد قليل من املشاركني فيها ،               
 مرسليها حيتالون عليه ويغرونه مبكاسب      اكتفت الة بتحذير املستخدم من االستجابة ملا تطلبه منه هذه الرسائل ألن           

 احتمـال   ومهية الميكن أن تتحقق له ، وأغفلت احلكم الشرعي يف هذه املسألة ، فهذه املسابقات حمرمة سواء كان                 
  :انظر  . ًأم صغريا ًفوز املشترك فيها كبريا

          .٣٠م ، ص ١٩٩٨ فرباير ، امس ، العدد اخلوىلجملة إنترنت العامل العريب ، السنة األ        
جملة شهـرية تصدر عن شـركة جالـف ويب العـاملية يف الكـويت ، وقد كان هلا مـوقع علـى الـشبكة                    )    ٢(

   .   )www.internethorizon.com(عنوانه 
  .   )www.itp.net/arabic( جملة شهـرية موقعها على الشبكة عنوانه )    ٣(
ومفتاح اإلنترنت ، عن دار الشبكة العربية للنشر والتوزيع ، ويعيب التني عـدم ذكـر                تصدر جملتا مفتاح وندوز     )    ٤(

تاريخ اإلصدار يف كل عدد ، واالكتفاء برقمه ، وهذا يوقع بعض املشترين يف اللبس ، ويتيح لبعض موزعي الـة                     
   .  دون أن يعرف املشتري ذلكتوزيع األعداد القدمية 

 يف شـؤون احلاسـوب      ً متخصـصا  ًر ، وتصِدر جريدة األهرام ملحقا     ن مؤسسة األهرام مبص   جملة شهرية تصدر ع   )    ٥(
     ، وميكن االطالع عليه من خالل مـوقع اجلــريدة وعنوانـه          ) لغة العصر   ( والشبكة الدولية حيمل نفس االسم      

 )www.ahram.org.eg(   .   

http://www.internethorizon.com
http://www.itp.net/arabic
http://www.ahram.org.eg
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  .ومنها ماهو ترفيهي موجه لألطفال 
 جوائز امتياز للمنتجات والشركات والشخصيات الـيت        ً سنويا كما مينح الناشر الرمسي هلذه الة     
ومات خالل العام ، وترمي جوائز االمتيـاز هـذه إىل تعزيـز      حتقق أفضل اإلجنازات يف حقل تقنية املعل      

التزام شركات تقنية املعلومات العاملية باملنطقة العربية ، وتشجيع الشركات العربية على حتسني جـودة               
وهـو معـرض    ) جيـتكس   ( منتجاا ، وتوزع جوائز االمتياز أثناء معرض اخلليج لتقنية املعلومـات            

  .)١( سنوي يقام يف مدينة ديب
وفيه يعرض قراء الـة العـرب جتـارب         ) جتارب القراء   ( ومن األبواب الثابتة يف جملة يب سي        

 جتارب تفيد غريهم مـن املـستخدمني       مهمة مرت م يف استخدام احلاسوب وبراجمه املختلفة ، وهي           
  .ومتنح الة جوائز تشجيعية ألصحاب بعض املشاركات اليت ترى الة أا متميزة 

وجتيب الة من خالل هذا الباب على تـساؤالت القـراء           ) حلول   ( ًومن األبواب الثابتة أيضا   
اليت يوجهوا للمجلة ، وهو من أنفع األبواب للمبتدئني يف استخدام احلاسوب ، إذ حترص الة علـى                  

  .   اإلجابة عن أهم األسئلة املوجهة إليها ، واليت تفيد القراء اآلخرين 
 على اللغة العربية وسالمتها ، وهلا جهود بارزة يف استبدال املصطلحات اإلجنليزيـة              ةلوحترص ا 

  .شائعة االستخدام يف عامل التقنية بالكلمات العربية الفصحى 
 على خمالفات شرعية منها مـاهو ظـاهر          الة وهذا اليعين تزكية مطلقة هلذه الة ، إذ تشتمل        

 ن لكل من يقلب صفحات ايـا التجاريـة وبعـض     وبلة مثل نشر صور لنساء متربجـات يف إعالنا
املقاالت ، والتعريف بالربامج اليت تستخدم لسماع األغاين دون التوقـف عنـد احلكـم الـشرعي يف              

  .املوسيقى 
 للثقافة احلاسوبية والشبكية للنـاطقني بالعربيـة إىل أن يظهـر            ً رئيسا ً مصدرا جملة يب سي  وتظل  

   .    )٢( املتميز الذي خيلو من تلك احملاذير الشرعية البديل اإلسالمي
املفيـدة  أو التجريبيـة     حيوي الكثري من الـربامج اانيـة         ًجما مد ً مع كل عدد قرصا    ةوتقدم ال 

 للمخاطر اليت قـد ترافـق       ٍدزيل من الشبكة ، وتفا    ـملستخدم احلاسوب ، ويف هذا توفري ملصاريف التن       
  . مج على فريوسات حاسوبيةذلك مثل إحتواء تلك الربا

  
  
 فعلي يف منطقة الشرق األوسط لتقدمي الدراسـات وإجـراء     م بتأسيس أول خمترب   ١٩٩٧وقد قامت الة يف سبتمرب      )    ١(

االختبارات القياسية على كل مايرد إىل هذه املنطقة من عتاد وبرجميات ، وتنشر الـة نتـائج تلـك الدراسـات              
 ـا  حلواسيب وملحقاا ، وبرجميا   واالختبارات باستقاللية وحيادية تامة ، ومبا يساعد قراءها على اختاذ قرار شراء ا            

  .بشكل سليم ، وحسب احتياجام وميزانيام 
م ص  ١٩٩٧ سـبتمرب      ،عدد الثامن    يب سي ، السنة الثالثة ، ال         ، وليد عكاوي ، جملة      ًداد تألقا         بقوتكم ودعمكم نز  

١٢.   
)٢    (               لة وحمرريها من الناحية الشرعية ، فأحد حمرري هذه الة وهو األستاذ فـداء     ليس هذا مقام تقومي حملتويات تلك ا

 ًروحـا مقاالتـه   دين واللغة العربية ، وحتمـل       ياسر اجلندي له العديد من املقاالت يف هذه الة متتلئ غرية على ال            
جلة املندرجـة حتـت     ـإسالمية التوجد لدى غريه ، وهذه نتيجة توصل إليها الباحث بعد قراءة جلميع مقاالت امل              

بدي فيه حمررو الة رأيهم يف مستجدات احلوسبة ومـستقبلها ومـاخيص العـامل    وهو باب ي) قضايا وآراء ( باب  
منها ، وتتميز هذه اموعة من املقاالت بأا مكتوبة بلغة عربية سلسلة واليستعصي فهمها على قارئ الـة       العريب

صي على الفهم بالنسبة لغـري       يف التعامل مع احلاسوب ، خبالف مقاالت تقنية أخرى يف الة تستع            ًبتدئاوإن كان م  
 واإلسـالمية   الربامج العربية ملة من   التعريف جب باألستاذ فداء اجلندي    قد قام   و. املتخصصني يف عامل التقنية واحلوسبة      

   .   موجهة لألطفاليف أعداد متفرقة من الة ، ومنها برامجوالتعليمية 
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   ـ الربامج احلاسوبية التعليمية اليت تأيت يف صورة أقراص مدجمة٣
يظهر يف األسواق الكثري من الربامج التعليمية لشرح نظام النوافذ بنـسخه املختلفـة ، ولـشرح                 

لـى  بعض الربامج املهمة مثل حزمة برامج املكتب اليت تصدرها شركة مايكروسوفت ، أو للتـدريب ع            
  .استخدام الشبكة الدولية ، وهذه الربامج مفيدة للمستخدم املبتدئ 

وتكمـن  ،  ـ التعلم الذايت من خالل احلاسوب وملفات التعليمات املدجمة مع خمتلف الـربامج        ٤
 باسـتثناء بعـض     )١(صعوبة االستفادة من ملفات التعليمات يف معظم تلك الربامج أا باللغة اإلجنليزية             

 تنتجها شركة مايكروسوفت ، حيث تبدي هذه الشركة اهتماماً بالسوق العربيـة اليظهـر             الربامج اليت 
لدى الشركات األخرى ، وتتفنن مايكروسوفت يف طرق عرض املساعدة علـى مـستخدمي براجمهـا       

أو غـري    ) Clip( الذي يظهر على شكل مـشبك       ) أوفيس  ( ومن ذلك مساعد حزمة برامج املكتب       
   .  ب على أسئلة املستخدم ذلك من األشكال ليجي

 ـ سؤال املختصني أواربني يف البيئة اليت يعيش فيها املستخدم مثل زمالء العمـل أو زمـالء    ٥
  .الدراسة أو األصدقاء 

ـ االستفادة من الشبكة الدولية من خالل متابعة القوائم الربيدية واملنتديات املعنيـة بـشؤون               ٦
ضو يف القائمة أو املنتدى طرح مايشاء مـن أسـئلة ختـتص             والشبكة ، حيث ميكن لكل ع     احلاسوب  

 ماجيد السائل من جييبه على أسئلته وقد تأيت اإلجابة بعـد سـاعات   ًضوع القائمة أو املنتدى ، وغالبا   مبو
  .قليلة من طرح تلك األسئلة 

 فقـد يتحـرج     ًكانية طرح أي سؤال وإن كان سطحيا      ومن أهم مزايا تلك القوائم واملنتديات إم      
عض املستخدمني من طرح أسئلتهم أمام اآلخرين يف احلياة العمليـة ، بـسبب مكانتـهم العلميـة أو          ب

االجتماعية ، وقد تظِهرهم تلك األسئلة بصورة اجلهلة ، أما عرب الشبكة فالميكن أن يتعـرف علـيهم                  
  .أحد 

ع بعـض    مصورة لكثري من الربامج املهمة حيـث يتـرب         ًالشبكية شروحا وتقدم معظم املنتديات    
  من الربامج شائعة االستخدام ، وقـد تكـون تلـك الـشروح مـزودة        ًويشرحون كثريا املتطوعني ،   

بالصور ، وميكن البحث عن شروح الربامج يف املنتديات باستخدام حمركات البحـث فيهـا ، وذلـك               
     لـك  بإدخال اسم الربنامج بالعربية أو باإلجنليزية فتظهر مجيـع الرسـائل الـيت جـاء فيهـا ذكـر ذ          

 أو إجابة على بعض أسـئلة طرحهـا         ً تلك الرسائل شرح للربنامج كامال     الربنامج ، وقد يكون من بني     
  .بعض األعضاء مما قد يفيد املستخدم املبتدئ 

واملنتديات والقوائم الربيدية املتخصصة يف شؤون احلاسوب والشبكة متر مبراحل مد وجزر فقـد              
بعض املتميزين من أصحاب اخلـربة احلاسـوبية والرغبـة يف نفـع              يف فترة يشارك فيها      ًتشتعل محاسة 

  .اآلخرين ، وقد يقل ذلك احلماس ويفتر يف فترات أخرى 
كما ميكن طرح سؤال عن مكان وجود شرح برنامج معـني مـن خـالل تلـك املنتـديات                   

  .والقوائم 
ختتص بنسخة سـابقة     للربنامج أو إجابة على أسئلة متعلقة به ، ولكنها           ًوقد جيد املستخدم شرحا   

  
 ، وتعين مساعدة ، وفيها إجابة علـى ماقـد حيتاجـه              )help( نة  تشتمل الواجهة الرئيسة ملعظم الربامج على إيقو      )    ١(

يف برامج مايكروسوفت املعربة ، وقد تزود ملفات التعليمـات          ) تعليمات  ( مستخدم الربنامج ، وهي تقابل إيقونة       
  .يف بعض الربامج مبحرك حبث يسهل ملستخدم الربنامج الوصول لإلجابة على سؤاله 
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من الربنامج ختتلف عن النسخة اليت ميلكها ، وبالرغم من ذلك ميكنه االستفادة من تلـك املعلومـات                  
 لِقـدم  ًلفت يف بعض الوظائف الفرعية تبعـا      ألن أساسيات الربامج احلاسوبية واحدة يف الغالب وإن اخت        

  .النسخة اليت ميلكها املستخدم أو حداثتها 
 للمعلومات ، فمنـها مايتخـصص يف        ً مثينا ًمصدرا يف الشبكة الدولية     نقاشجمموعات ال وتشكل  

 ، واملختـصة   )١() اجلـرافيكس   (  املختصة بربامج الرسوميات     اموعات: برنامج معني ، ومن أمثلتها      
   . َ اإلجنليزيةَادة املستخدم اللغة ، ولكن االسـتفادة منها مرهونة بإج)٢(بربامج اجلداول الرياضية 

  
  )٣( ) FAQs( ـ مراجعة ملفات األسئلة املتكررة ٧

يف الشبكة الدولية هيئة خاصة جبمع وفهرسة األسئلة املتكررة تعرف باحتاد األسـئلة املتكـررة يف      
، وهي هيئة تتكون من مجع من املتطوعني ، وهلـا موقـع    ) Internet FAQs Consortium( الشبكة 

 وهو باللغة اإلجنليزية ، ويهتم جبمـع كـل مـايتعلق            ، ) www.faqs.org( متخصص يف هذا الشأن     
ـ            مبلفات األسئلة املتكررة ، وهو حىت ا       د آلن يقتصر على تلك املوجودة يف جمموعـات النقـاش ، ويِع

  .بتقصي بقية امللفات املنشورة يف موارد أخرى من الشبكة مثل القوائم الربيدية 
 واملنتديات ، توجيه املشترك اجلديـد       ات النقاش  املتبعة يف القوائم الربيدية وجمموع     ومن األعراف 

فيها لقراءة ملف األسئلة املتكررة اخلاص بتلك القائمة أو اموعة أو املنتدى قبـل طـرح أي سـؤال                   
  .على املشاركني فيها ، وقبل كتابة أي مقالة 

 باستفـسار    هلذا الغرض ليقرأه زائر املوقع قبل التوجـه        ً بعض املواقع النسيجية تضع ملفا     بل حىت 
  .أو سؤال للمشرفني عليه 

  
  )اجلرافيكس (  اخلاصة ببعض برامج الرسوم ن بعض جمموعات النقاش هذه عناوي)   ١(

comp.graphics.apps.iris-explorer 
comp.graphics.apps.lightwave 
comp.graphics.apps.pagemaker 
comp.graphics.apps.paint-shop-pro 
comp.graphics.apps.photoshop 
comp.graphics.apps.softimage 
comp.graphics.apps.ulead 
comp.graphics.apps.wavefront 
comp.graphics.apps.alias 
comp.graphics.apps.avs 
comp.graphics.apps.cinema4d 
comp.graphics.apps.corel 
comp.graphics.apps.data-explorer 
comp.graphics.apps.freehand 
comp.graphics.apps.gimp 
comp.graphics.apps.gnuplot 

  
  اخلاصة ببعض برامج اجلداول الرياضية وهذه عناوين بعض جمموعات النقاش)   ٢(

comp.apps.spreadsheets 
comp.apps.spreadsheets 

  
)٣    ( )FAQs (  اختصار للجملة)Questions Freqently Asked (  ومعناها األسئلة اليت يتكرر طرحها.  

http://www.faqs.org
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وهنا تظهر احلاجة ملقاالت األسئلة املتكررة يف الشبكة العربية ، حيث يقـوم بعـض املتطـوعني         
أصحاب اخلربة احلاسوبية جبمع األسئلة املتكررة حول برنامج معني ، أو خدمة من خـدمات الـشبكة                 

كي ، ويتيحها لآلخرين ، لرياجعوهـا قبـل أن          الدولية ، مع إجاباتاا وطرحها يف منتدى أو موقع شب         
يطرحوا أي سؤال جديد حول ذلك الربنامج ، أو تلك اخلدمـة ، ويف هـذا تـوفري لوقـت وجهـد       

  .السائلني ، وعدم إشغال القائمة أو املنتدى بأمور سبق احلديث عنها 
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   املبحث الثاين
  تعريف الشبكات احلاسوبية

  املطلب األول
   ً وتقنياًتعريف الشبكة لغويا

   :ًتعريف الشبكة لغويا
لـشيء ، يقـال   أصل صحيح يدل على تداخل ا ( الشبكة مصدر من الفعل الثالثي شبك ، وهو         

  )١()  ، ويقال بني القوم شبكةُ نسب ، أي مداخلة ، ومن ذلك الشبكة ًشبك أصابعه تشبيكا
أَنـشب   : َ الـشيء  ُك الـشيء  شب( و  ) تداخل بعضه يف بعض      : ً شبكا ُشبك الشيء : ( تقول  

          )٢( )بعضه يف بعٍض 
  

  :تعريف الشبكة احلاسوبية 
جمموعة من احلواسيب املتصلة ببعضها ، وتتيح الشبكة ملستخدمي هـذه           : الشبكة احلاسوبية هي    

  .)٣(احلواسيب إمكانية املشاركة يف املعلومات واألجهزة اإلضافية املوجودة بالشبكة 
 ، أو   ًا واحـد  ً لتعمل كما لو كانت مجيعها جهـازا        تعين الربط بني األجهزة املنفردة     فالشبكة إذن 

              فلـو أن لـدينا ثالثـة حواسـيب         من نظام واحد ، أو حتـت سـيطرة مـستعمل واحـد ،                ًجزءا
   ، احلاسوب س فيه برنامج لتحرير النـصوص ، واحلاسـوب ص فيـه أحـد بـرامج احلـديث                     ًمثال

اسوب ع فيه أحد برامج األلعاب التعليمية ، ميكننا عن طريق ربـط هـذه احلواسـيب           الشريف ، واحل  
بشبكة إتاحة استخدام مجيع هذه الربامج ملستخدم أي حاسوب من تلك احلواسـيب ، وقـد تكـون                  

  .زل أو يف املدرسة أو يف غري ذلك ـهذه احلواسيب موزعة يف املن
دة يف احلواسيب األخـرى ، ولكـن يتعـداها إىل           واليقتصر األمر على استعمال الربامج املوجو     

استخدام أجزاء من تلك احلواسيب مثل وحدات التخزين ذات السعة العاليـة ، أو ملحقـات تلـك                  
  .)٤() أجهزة الفاكس ( احلواسيب مثل الطابعات ، والرامسات ، والنواسيخ 

ي زاد مـن سـرعة      وتطورت الشبكات بسبب التقدم التقين اهلائل يف عامل االتصاالت ، والـذ           
تراسل البيانات بني احلواسيب املختلفة ، ولكن هذا التراسل احتاج إىل مواصـفات حمـددة لتـسهيل                 
عملية االتصال بني األجهزة ، أو لزيادة سرعة البيانات داخل الشبكات ، وانطلقت جهود الـشركات                

  .)٥(املتخصصة يف وضع املواصفات القياسية للشبكات 
باستخدام قواعد معينـة تعـرف باسـم        املرتبطة بشبكةما   ت بني احلواسيب    يتم تبادل املعلوما  و

 )Protocol (    القواعد ب  ، وميكن تعريف هذهاأ ) :          ا احلواسيب املتـصلة عـرب اللغة اليت تتخاطب
  )٦() الشبكة ، دف تبادل املعلومات 

  
  .٢٤٢ ص  ٣مرجع سابق ، ج ،  معجم مقاييس اللغة)    ١(
  . ٤٧١ ، ص  مرجع سابقاملعجم الوسيط ،)    ٢(
  .١٨٢ ، ص مرجع سابقاحلاسب ، تبسيط علوم )    ٣(
  .)بتصرف  ( ١٧م ، ص ١٩٩٧ مارس  ، عامل اإلنترنت ، خالد حممود عبدالغين ، الطبعة األوىلرحلة إىل)    ٤(
      ) .FDDI (، و )    TOKEN-Ring (، و ) ARCnet (، و ) ETHER Net : (من أشهر أنواع الشبكات)    ٥(

 . ٢٦فهد بن عبداهللا اللحيدان ، مرجع سابق ، ص .، د) شبكة املعلومات العاملية ( اإلنترنت 
 . ٧٤م ، ص ١٩٩٧ ديسمرب ،جملة إنترنت العامل العريب ، السنة األوىل ، العدد الثالث )    ٦(
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  :وميكن تبسيط ذلك باملثال التايل 
وإذا كنت يف الصني البد أن تتحـدث الـصينية          ،  لفرنسية  إذا كنت يف فرنسا البد أن تتحدث ا       

لكي يفهمك الناس ، وكذلك احلاسوب ؛ فلكي يتم تبادل املعلومات بنجاح بـني حاسـوب وآخـر                  
  .البد أن يتحدث اإلثنان نفس اللغة 

عندما يتحدث اإلنسان فهو يستعمل الكلمات ليؤلف مجل احلوار الذي حيمـل املعلومـات إىل             و
كذلك احلواسيب تستعمل نفس الطريقة لتبادل املعلومات فهي تقطع املعلومات إىل حـزم             اآلخرين ، و  

  )١(. مث ترسلها إىل باقي الشبكة 
 لقواعد خاصة سيأيت احلديث عنـها إن شـاء اهللا           ًالشبكة الدولية وفقا  ويتم تبادل املعلومات يف     

  .تعاىل يف الفصل الثاين من هذا البحث 

  
رحلـة إىل  انظر  ، ) NFS ( قواعدشبكات يونيكس تستخدم و،  ) Net BEUI ( قواعدم  تستخدالنوافذشبكات )    ١(

 .، بتصرف  ٣٤ ، مرجع سابق ، ص  اإلنترنتعامل
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  املطلب الثاين
  شبكاتأنواع ال

  
ب : تقسيم الشبكات احلاسوبية إىل أنواع باعتبارات خمتلفة ، ومنها ميكن  طريقة وصل احلواسي

  :املكونة هلا ، والنطاق اجلغرايف ، وفيما يلي بيان ذلك 
  طرق توصيل احلواسيبأنواع الشبكات حبسب : أوالً 

  
  أ ـ الشبكات السلكية

  :تكوين هذه الشبكات بإحدى طريقتني ميكن 
د كل حاسوب متصل بالـشبكة       هذه احلالة يزو   ، ويف  ) Cables( ستخدام أسالك خاصة    ـ ا ١

ووظيفتها شحن البيانات املراد إرساهلا ، والـتحكم يف انـسياب           ،  بطاقة الشبكة   سمى  ببطاقة خاصة ت  
  . ) ١(املعلومات من وإىل الشبكة 

ـ           ٢   اإلشـارات عـدل  وب مبـ استخدام شبكة اهلاتف ، ويف هذه احلالة البد من تزويـد احلاس
   )٢(هيئة احلاسوب إلرسال واستقبال املعلومات والرسائل عرب اخلط اهلاتفي ـووظيفته ت

  ب ـ الشبكات غري السلكية
 ، مثبتة يف احلاسوب ، ويتصل هـذا اهلـوائي   ذياعتستخدم فيها هوائيات صغرية شبيهة وائي امل    

خدم وسيلة املايكرويف أو الـشعاع الـضوئي لنقـل          سلكي القريبة منه ، وتست    غري ال بأبراج االتصال   
 كم ، وتستخدم أجهزة خاصة لتـساعد يف سـرعة متريـر             ٣٠البيانات عرب املساحات اليت التتجاوز      

البيانات عرب الشبكات ، ويتم تأمني التوصيالت الداخليـة هلـذه الـشبكات يف املبـاين مـن اجلهـة          
يتم استئجار دوائر هاتفية خاصة هلـذا الغـرض مـن           املستخدمة ، أما خارج البنايات وخارج املدن ف       

  .)٣(شركات اهلاتف 
 ، بعد اخنفـاض تكلفـة إنـشائها ، وحتـسن            ً أشد نضجا  وقد أصبحت الشبكات غري السلكية    

        ودفع ذلك العديد مـن القطاعـات إىل االهتمـام ـا ، وخباصـة              . مستوى تبادل تشغيل جتهيزاا     
ــة ، و ــع بالتجزئ ــا يف جمــاالت البي ــهر أنواعه ــن أش ــصحة ، وم ــيم ، وال ــل ، والتعل                التموي

  )٤( ) . Wi Fi( شبكات 
   )٥(  حبسب نطاقها اجلغرايفأنواع الشبكات : ًثانيا

  : ميكن أن تصنف الشبكات من حيث نطاقها اجلغرايف إىل األنواع الرئيسة اآلتية 
  )٦( ) LAN(  ـ الشبكات احملليةأ 

  
  .١٨٥ ، مرجع سابق ، ص  احلاسبتبسيط علوم)    ١(
   . ٢٤ص مرجع سابق ، فهد بن حممد اللحيدان ، . ، د) شبكة املعلومات العاملية ( اإلنترنت )    ٢(
   . ٢٦نفس املرجع السابق ، ص )    ٣(
 ، وقد أجـرت     ٦٢  ، ص  ٢٠٠٢الشبكات احمللية الالسلكية ، جملة يب سي ، السنة الثامنة ، العدد التاسع ، سبتمرب                )    ٤(

  .سلكية  عدة أنواع من الشبكات احمللية غري الالة دراسة يف عددها املشار إليه دراسة على
    . م ٢٠٠٥اص بالشبكات السلكية وغري السلكية ، الذي أصدرته جملة يب سي مع عدد أبريل         وانظر امللحق اخل

   .١٨٣ ، مرجع سابق ، ص  احلاسبتبسيط علوم)    ٥(
  .٣٢ ، مرجع سابق ، ص  اإلنترنت        رحلة إىل عامل

  ) .Local Area Network(   اختصار االسم )  ٦(
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 بطريقة مباشرة باستخدام نوع معني من األسالك ، ويستخدم هـذا النـوع   ويتم ربط احلواسيب  
وتوجـد   .من الشبكات يف ربط عدة أجهزة يف غرفة واحدة أو مبىن واحد أو عدة مبـاين متجـاورة                   

ـ اغـري    ، وقد نضجت الـشبكات احملليـة         ًاأنواع من الشبكات احمللية ترتبط ببعضها السلكي         سلكية ل
  .  ) ١(ة للتطبيق ، ومقبولة التكلفة  ، وأصبحت قابلًأخريا

  ) ٢(  )WAN(  ـ الشبكات الواسعةب 
وهي تنتج عادة من ربط عدة شبكات حملية ببعضها ، من خالل خطـوط اهلـاتف أو القمـر                    

  .)٣(الصناعي ، أو املايكروويف 
  ) Extra Net ( و ) Intra Net ( ـ شبكاتج 

، فإـا تـسمى      بكة احمللية أو الـشبكة الواسـعة      إذا استخِدمت تقنيات الشبكة الدولية يف الش      
) Intra Net ( ة هلـا علـى   ،  ، واليشترط أن تكون متصلة بالشبكة الدوليةوإمنا تؤمن وظائف مشا

ـ                 يف شـبكات  ) ٤( النـسيجية    وادممستوى املؤسسة ، ومن خالل برامج التـصفح ، وتـستخدم اخل
) Intra Net (مزودات التطبيقـات التقليديـة ، وشـهدت شـبكات      من مزودات امللفات أو ً بدال
) Intra Net ( م ؛ بسبب توفر برامج التصفح ، وبرامج إنـشاء املـزودات   ١٩٩٥ منذ عام ًا كبريًمنوا

   . )Internet Explorer(  مثل ًأو جمانا، النسيجية على نطاق واسع ، وبأسعار معقولة 
 اخلاصـة ـا ، لـبعض    ) Intra Net (وتتيح بعض املؤسسات الوصول إىل أجزاء من شـبكة  

األشخاص أو املؤسسات األخرى ، عرب الشبكة الدولية ، أو عرب اتصال هـاتفي مباشـر ، وعنـدها                   
 إىل ختطـيط وتنفيـذ   ) Extra Net (وحتتـاج شـبكات   ، )  Extra Net (تدعى هذه األجزاء شبكة 

 الشبكة والعبث بالبيانـات ، ويـتم        دقيقني ، ألن ترك أي ثغرة أمنية قد يؤدي إىل دخول القراصنة إىل            
ـ  ) Extra Net (شـبكات  تنظيم عمليات وصـالحيات اسـتخدام    حواجز الناريـة  ـ بواسـطة ال

) Firewalls  ()٥ (.   
  
       

سلكية ، حيث عانت الشركة مـن  غري الز يف جمال الشبكات ـجتربة شركة مرسيدس ـ بن  إىل يب سيأشارت جملة )    ١(
مشكلة تواجهها كثري من شركات األعمال ، فهي تكدس كميات ضخمة من املعلومات لديها ، عن مـستودعات       

ىل ختزين املركبات ، وسجالت اإلصالح ، وسجالت البحث عن األعطال وإصالحها يف السيارات ، باإلضـافة إ                
وحيتاج العاملون يف الشركة يف كـثري مـن         . املعلومات األخرى يف قواعد البيانات ، وشبكات إنترانت اليت لديها           

ه املعلومات  األحيان إىل الوصول إىل هذه امللفات وهم غري موصولني بالشبكة احمللية يف الشركة ، فهم حيتاجون هذ                
وباستخدام احلواسـيب احملمولـة     . حتت غطاء حمرك السيارة      ، أو يف ورشات التصليح أو        ًيف صاالت العرض مثال   

سلكية ميكن للعاملني يف الشركة احلـصول  غري الاملرتبطة بالشبكة احمللية ) حواسيب املفكرة ، أو احلواسيب الكفية      ( 
أن على املعلومات اليت يريدوا وهم يف أماكنهم ، فيمكن للعاملني يف قـسم املبيعـات ، علـى سـبيل املثـال ،       

يوجد فيه طراز معني من الـسيارة  سلكية مباشرة من صالة العرض ملعرفة املوقع الذي        غري ال يستخدموا الشبكة احمللية    
الشبكة  لتشخيص املشاكل ، ولطلب قطـع        تلك  أو لون معني منها تلبية لرغبات الزبائن ، ويستخدم امليكانيكيون           

  .سجل الصيانة لسيارة معينة  وللتعرف على دولية ،شبكة الالالتبديل مباشرة من 
 . ٩٤م ، ص ٢٠٠١ مايو ،        جملة يب سي ، السنة السابعة ، العدد اخلامس 

  .) WIDE  AREA  NETWORK  (اختصار االسم )    ٢(
   . ٣٢ ، ص مرجع سابق اإلنترنت ، رحلة إىل عامل)    ٣(
م دراسـة   ١٩٩٩ مـارس    دعديف  إنترنت العامل العريب    املزودات النسيجية مزودات ويب ، وقد أجرت جملة         تسمى  )    ٤(

 . حول بعض هذه املزودات والربامج املستخدمة فيها 
 . ٧٤م ، ص ١٩٩٨ يناير ،جملة إنترنت العامل العريب ، السنة األوىل ، العدد الرابع )    ٥(
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  الفصل الثاين
   ونشأااملعلومات الدوليةتعريف شبكة 
   نشأة الشبكة الدولية وآلية عملها: املبحث األول 

  املطلب األول 
  لغوي لكلمة اإلنترنت وتعريف الشبكة الدولية تقنياًاالشتقاق ال

  املطلب الثاين
  نشأة الشبكة الدولية وجماالت استخدامها

  املطلب الثالث
  آلية عمل الشبكة الدولية

  املبحث الثاين
  أخطار الشبكة الدولية والوقاية منها

  املطلب األول
  خماطر أمن املعلومات

  املطلب الثاين
  ىاملخاطر الشبكية األخر
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  املبحث األول
  نشأة الشبكة الدولية وآلية عملها

  املطلب األول
  االشتقاق اللغوي لكلمة اإلنترنت وتعريف الشبكة الدولية تقنياً

  
  :االشتقاق اللغوي لكلمة اإلنترنت 

:  وتعـين     )International( :  لمتني اإلجنليـزيتني    ك اختصار لل   )Internet ( كلمـة اإلنترنت 
، وهذه طريقة معتمدة يف االختصارات يف اللغـة اإلجنليزيـة ،    )١( وتعين شبكة  )Network( و  ، دويل

أو  أو منظمـة    وتقوم على أخذ حرف أو أكثر من أوائل كل كلمة من الكلمات اليت متثل اسم دولـة                  
ـ  ً الطريقة أيضاذاتبع  ، أو غري ذلك من األمساء ، وتت   )٢(شركة جتارية    صطلحات  يف اختصار بعـض امل

  .العلمية الطويلة 
 ، وقبل ذلك التاريخ أطلقـت أمسـاء   )٣(م  ١٩٨٢وقد استخدمت كلمة اإلنترنت ألول مرة عام        

أخرى على الشبكة يف بداية ظهورها ، وسريد بعض ذلك إن شاء اهللا تعاىل عند احلـديث عـن نـشأة     
  .الشبكة 

أو  أو شبكة املعلومـات العامليـة    ،وميكن تعريب كلمة اإلنترنت لتصبح شبكة املعلومات الدولية     
) اإلنترنـت   (  علـى    ًوميكن أن تصبح كلمة الشبكة علما     الشبكة الدولية ، والشبكة العاملية اختصاراً ،        

دخلت اليوم على الشبكة ، والشبكة اليوم سريعة ، وتكـاليف االتـصال بالـشبكة               : ، فيقول القائل    
ثقـل علـى   ياالس ، فالينبغـي أن   متحدثني يفـلمناسبة ، ومثل ذلك ، ولئن ثقل ذلك على ألسنة ا      

  .وطالب العلم ، والباحثني ، محاضرين ـألسنة ال
  
  

    :ًتعريف الشبكة الدولية تقنيا
  
هي شبكة مؤلفة من أعداد هائلة من احلواسيب وشبكاا املوزعة يف خمتلـف أحنـاء الكـرة                 ( 

   .)٤() ة الشبكات األرضية ، ولذا ميكن أن توصف الشبكة الدولية بأا شبك
  :كما ميكن تعريفها بأا 

مبـا   احلاسوب يف العامل كله مع بعـض  شبكة االتصاالت األم اليت تربط مجيع أجهزة وشبكات ( 
   .)٥() يف هذه الشبكات من معلومات وأجهزة وأفراد يعملون عليها 

  
  .٤٤ م ، ص ٢٠٠١امس ، مايو  مقالة للكاتب فداء ياسر اجلندي ، جملة يب سي ، السنة السابعة ، العدد اخل)    ١(
 )UN(و  ، أي الواليـات املتحـدة األمريكيـة    )United  States  of  America (اختصاراً للكلمات  )USA (مثل)    ٢(

 America  On (  للكلمـات ً اختـصارا )AOL( ، و  أي األمم املتحدة)    United  Nations ( للكلمتنيًاختصارا 
Line  (الدولية يف أمريكا الشبكة أكرب مزود خلدماتوهي ن الين  أي شركة أمريكا أو.  

فهد بن ناصر بن دهام العبـود ، دار الفيـصل الثقافيـة ، الريـاض ، الطبعـة األوىل      .آلية البحث يف اإلنترنت ، د  )    ٣(
  .١٤ ، ص م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١

م ١٩٩٧أغسطس ـ سـبتمرب    العدد األول ،  ،  األوىلالسنةجملة إنترنت العامل العريب ،   دليل املبتدئني إىل إنترنت ، )  ٤(
  .٧٨ص 

  .١٧ ، ص مرجع سابقىل عامل اإلنترنت ، رحلة إ)    ٥(
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ت احلكوميـة   تتكون من آالف الشبكات اليت تتبع الـشركات واهليئـا         ( فالشبكة الدولية إذن    
واملدارس العليا واجلامعات يف كل أحناء العامل ، وتدفع هذه املؤسـسات تكـاليف إعـداد وصـيانة                  

    )١( ) .شبكاا 
ولكل شبكة مرتبطة بالشبكة الدولية جهاز يكون مبثابة املنفذ هلا ووسـيلة لالرتبـاط بالـشبكة                

         )٢(  ) .Gateway ( الدولية ويسمى هذا اجلهاز البوابة
 ، والربجميـات ،     سـالك احلواسيب ، واأل  :  من أربعة عناصر رئيسة هي       شبكة الدولية وتتألف ال 

احلواسيب ببعضها ، ممايسمح للربجميات بتبادل البيانات بني كـل حاسـوب             سالكتصل األ . والبيانات  
، بـسيطة    كالنصوص ال   الشبكة البيانات بأشكال متعددة      والذي يليه ، ويولِّد املسؤولون عن حواسيب      

 والصفحات األنيقـة ذات اإلخـراج   ـ الصوت ، والصورة واحلركة  ـوالوسائط املتعددة  ، والرسوم 
   .)٣( الفين ، وملفات الربامج ، وغريها 

اليت تربط احلواسيب والـشبكات املكونـة للـشبكة          ) Cables( وتتفاوت األسالك الضخمة    
  . )٤(الدولية يف نطاقها اجلغرايف 

  
  
  
  
  

  

  
  . ١٠م ، ص ١٩٩٩ ، الرياض ، الطبعة األوىل ،علم نفسك اإلنترنت والشبكة العنكبوتية ، مترجم ، مكتبة جرير )    ١(
  .هـ ١٤/٨/١٤٢٢ بتاريخ ٢٥٢احللقة عبدالقادر الفنتوخ ، .طبيب اإلنترنت ، د)    ٢(

 .  )www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=252(         انظر الرابط 
  .٧٨، ص  ، مرجع سابق دليل املبتدئني إىل إنترنت)    ٣(
 كلـم ،  ٢٨٠٠٠تد ملسافة ومي من األلياف الضوئية كونم ، )   FLAG  ( البحري القاريسلكعلى سبيل املثال ال    و)٤(

إسبانيا ، إيطاليا ، مـصر ، اإلمـارات العربيـة           :  بالنقاط التالية    ً ، مرورا  ً إىل اليابان شرقا   ًغربامن اململكة املتحدة    
 دولة يف ثالث قـارات      ١٢وذا فهو يربط    . املتحدة ، اهلـند  تايالند ، ماليزيا ، هونج كونج ، الصني ، كوريا               

ويتوقع أن تبلغ تكلفتـه حـوايل       . ق األقصى وأوربا ببلدان الشرق األوسط       من العامل ، ويهـدف إىل وصل الشر      
  .                            بليون دوالر أمريكي ١,٦

 بالتعاون بني هيئات    ً والذي جيري تنفيذه حاليا    ) FOG ( البحري اخلليجي    سلك ال ًأيضاالضخمة   سالكومن هذه األ          
 ٧٨و٩وتبلغ تكلفتـه حـوايل   . ت العربية املتحدة ، وقطر ، والبحرين ، والكويت اإلمارا: االتصاالت يف كل من     

  .   كلم ١٣٠٠مليون دوالر أمريكي ، بطول يبلغ 
     . ٤١ ص  ،١٩٩٨ أبريل جملة آفاق اإلنترنت ، العدد الثامن ، السنة األوىل ،        انظر 

http://www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=252
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  الثايناملطلب 
   وجماالت استخدامهانشأة الشبكة الدولية

  نشأة الشبكة الدولية: أوالً 
  

يف بداية اخلمسينيات كان االحتاد السوفييت متقدماً على الواليات املتحـدة األمريكيـة يف جمـال              
الفضاء ، ولكسب السباق دعمت احلكومة األمريكية برنامج الفضاء ، الذي كان يتبع لوزارة الـدفاع                

يف ذلك احلني ، مببالغ ضخمة عن طريق وكالة مـشاريع األحبـاث املتقدمـة               ) البنتاغون  ( يكية  األمر
) ARPA ( )حتـت مـسمى     ًج الفـضاء ، وأصـبح مـستقال       ، ويف بداية الستينيات مت فصل برنام      ) ١ 
)NASA ()واستفيد من الدعم السابق يف دعم أحباث احلاسوب ، حيـث كانـت احلواسـيب يف                 ) ٢ ،

من هـذه األجهـزة ، يف بعـض مراكـز     عدد كبرية احلجم ، وباهظة الثمن ، وكان هناك       الستينيات  
األحباث اليت هلا عالقة بوزارة الدفاع األمريكية ، فنشأت فكرة ربط هذه األجهـزة لالسـتفادة مـن                  

   )٣(طاقاا ، ولزيادة انتاجيتها 
 ARPA (   اسـم  م يف أمريكا حتـت  ١٩٦٩حسب هذه الفكرة بدأ مشروع اإلنترنت يف سنة 

Net( )وبـدأ املـشروع بـربط أربعـة     ) . البنتاغون ( وكان حتت رعاية وزارة الدفاع األمريكية   ،   )٤
 عن بعضها وكان تبادل املعلومـات بواسـطة خطـوط           ًجداحواسيب ببعضها يف أربعة أماكن بعيدة       

د يف املواقـع املختلفـة      وكان هلذه الشبكة القدرة على تبادل املعلومات والرسائل بني اجلنـو           اهلاتف ، 
   .)٥(بصورة سريعة وسرية بدون السماح باختراق املعلومات العسكرية 

 وأرادت كل جامعة يف أمريكـا أن تـشارك   ً واسعاًجناحا  )ARPA Net (ومبرور الوقت القت 
: م إىل تقـسيم الـشبكة لقـسمني     ١٩٨٣ولذلك فقد عمدت وزارة الدفاع األمريكية عـام         ) ٦(فيها  

ويقتصر على ربط املواقع العسكرية للجيش األمريكـي ،    ) MIL Net (تص باجليش ويسمى أحدمها خم
 ARPA ( باالسـم الـسابق   ًتفظـا واآلخر غري عسكري وخصص للمواقع األكادميية والبحثية وظل حم

Net( ) ٧ (.  
 ARPA ( بإنشاء شبكة مماثلـة لــ   )٨(م قامت اهليئة الوطنية األمريكية للعلوم ١٩٨٦ويف عام 

Net(  هي )NSF Net ()لربط عدد من مراكز األحباث ببعض اجلامعات األمريكية ويعتـرب ذلـك   ،  )٩
 ARPA (م انتقل الكثري مـن األعمـال مـن    ١٩٩٠، وحبلول عام ) ١٠( دوليةلشبكة اللالبداية الفعلية 

  
)١(    )ARPA ( اختصار للعبارة ) ADVANCED  RESEARCH  PROJECT  AGENCY . (  
)٢(      )NASA( اختصار للعبارة  ) National American Space Agency(  .  
  . ٣٢ص مرجع سابق ، فهد بن حممد اللحيدان ، . ، د) شبكة املعلومات العاملية ( اإلنترنت )    ٣(
)٤    ( )ARPANET ( وهو اختصار للعبارة ) Advanced Research Project Agency Network (   وتعـين)    شـبكة

 .وهذه الوكالة تابعة لوزارة الدفاع األمريكية ، )  وكالة مشروعات األحباث املتقدمة
  .١٩رحلة إل عامل اإلنترنت ، مرجع سابق ، ص )    ٥(
  ألوىل الرياض ، الطبعة ا،اإلنترنت للمبتدئني ، جوين آر ليفن وآخران ، ترمجة فوزي عبداملنعم ، مكتبة جرير )    ٦(

  .١٨م ، ص ١٩٩٧        
 ٢٦ص م ، ١٩٩٩سبتمرب  ، ١٨جملة آفاق اإلنترنت ، السنة الثانية ، العدد )    ٧(
)٨(       )NSF ( ،اختصار للعبارة  ) National Science Foundation. (  
)٩(     )NSFNET ( ،اختصار للعبارة  ) National Science Foundation Network(  . 
 ) .www.alriyadh-np.com/rnet/23-10-2000/learn1.htm (يدة الرياض ، انظر الرابطجر)  ١٠(

http://www.alriyadh-np.com/rnet/23-10-2000/learn1.htm
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Net(  إىل )NSF Net(،  ولذلك فقد مت إغالق شبكة ) ARPA Net(   لعدم جـدواها )ويف عـام   ،)  ١
١٩٩١٢(مح للجهات التجارية واملؤسسات باالرتباط بالشبكة م س (.  

 وسـحبت  )NSF Net( واـارت  ، م ظهر العديد من الشبكات التجارية ١٩٩٤وحبلول عام 
وأصبحت حركة االتصاالت عليها مقتـصرة فقـط علـى          ،  خطوط اتصاالا إىل الشبكات التجارية      

وهـي تقـدم   ، لشبكات التجارية ميكن استخدامها يف أغراض أخـرى  يف حني أن ا، األحباث والتعليم   
 بالـشبكات  )NSF Net(خدمات مباشرة للعمالء ومتصلة بنفس الطريقة اليت كانت متصلة ا شـبكة  

شـكلت تلـك الـشبكات يف       و ،   )٣(مث ظهر العديد من الشبكات التجارية خارج أمريكـا          ،  احمللية  
  . شبكة الدوليةالجمموعها 

 مـن  لشبكة الدوليـة دم يتبني أنه يف الثمانينيات كان أغلب األشخاص الذين يدخلون إىل اومما تق 
ـ                    شبكةالعلماء والباحثني ، ويف أوائل التسعينيات بدأ كثري من الـشركات يف تـوفري الـدخول إىل ال

  .زيل ـملستخدمي احلاسوب املن
  
  

    )Internet 2 (اجليل الثاين من الشبكة 
ملي للشبكة ، وازدياد الضغط عليها ، فقد بدأت حمـاوالت تطـوير الـشبكة                لالنتشار العا  ًنظرا

مـشروع  بل كلينتون عن    السابق  أعلن الرئيس األمريكي    احلالية يف الواليات املتحدة األمريكية ، حيث        
 أكثـر مـن مائـة جامعـة          هذا املشروع  م ، ويشارك يف   ١٩٩٧ فرباير   ٤يف  من الشبكة   اجليل الثاين   

 ، وهنـاك موقـع متخـصص يف هـذا الـشأن عنوانـه               )٤(من الشركات اخلاصة    أمريكية ، وعدد    
 )www.internet2.edu (  ومواقع أخرى تتعلق به ،)٥(.   

  
  لمملكةل الشبكة الدولية دخول: ثانياً 

  
إن كان معدل انتـشارها     و،   الدول العربية    مجيع إىل   يف السنوات األخرية   لدوليةشبكة ا الدخلت  

    .خيتلف من دولة ألخرى
ـ ٢٤/١٠/١٤١٧ بتـاريخ    ١٦٣كي رقـم    صدر املرسوم املل  يف اململكة العربية السعودية     و  هـ

والذي متت فيه املوافقه على ربط اململكة بالشبكة الدولية من خالل مدينة امللـك عبـدالعزيز للعلـوم                  
ـ       ١٤١٩وبدأ التشغيل الرمسي هلا يف اململكة يف رمضان من عام            ،   )٦( والتقنية ام هـ ، مـع مطلـع ع

  
     .١٨اإلنترنت للمبتدئني ، مرجع سابق ، ص  )    ١(
 .مرجع سابق جريدة الرياض ، )    ٢(
 .١٩نفس املرجع السابق ، ص )    ٣(
  .٣٨ص م ، ١٩٩٧أكتوبر آفاق اإلنترنت ، السنة األوىل ، العدد الثالث ، )    ٤(
  .٣٨ ، ص م٢٠٠٢ يناير ـ فرباير ،اين  ، العدد الثامسةالسنة اخلجملة إنترنت العامل العريب ، ، املستقبل إنترنت )    ٥(
وقد انتقلت املهمات التشغيلية للشبكة الدولية ـ مبا يف ذلك ترشيح املعلومات ـ من مدينة امللك عبدالعزيز للعلـوم    )    ٦(

 شـعبان   ١٣ئة االتصاالت وتقنية املعلومات ، وذلك مبوجب موافقة جملس الوزراء املنعقد يوم اإلثنني              والتقنية إىل هي  
  .هـ ١٤٢٥

  .م ٢٠٠٤ سبتمرب ٢٨هـ ، املوافق ١٤٢٥ شعبان ١٤ ، الثالثاء ١٣٢٤٨        جريدة الرياض ، العدد 
 ) .www.alriyadh.com/Contents/28-09-2004/Mainpage/LOCAL1_22327.php(        انظر الرابط 

http://www.internet2.edu
http://www.alriyadh.com/Contents/28-09-2004/Mainpage/LOCAL1_22327.php
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 الرياض والدمام وجدة ، وبعد مايزيد على ستة أشـهر            :م ، وذلك يف ثالث مدن رئيسة وهي       ١٩٩٩
  )١(. عممت شركة االتصاالت السعودية اخلدمة على مجيع مناطق اململكة 

  
الـسعودية  وشركة االتـصاالت    ،  مزود اخلدمة   : كل من    ل ًيدفع املستخدم يف اململكة رسوما    و

ومبوجبـها الحيتـاج املـستخدم     ) Easy Net(  خدمة الـشبكة امليـسرة   ًاوقد بدأت الشركة مؤخر
  .لالشتراك عرب مزود خدمة ، والحيتاج الستخدام البطاقات الشبكية مسبوقة الدفع 

   :الطرق التاليةبيف اململكة ميكن االتصال بالشبكة و
   )Dial up( العادي ـ االتصال عرب خط اهلاتف ١
   )DSL( الرقمي عرب خط اهلاتف ـ االتصال ٢

تتميز هذه اخلطوط بسرعتها يف نقل املعلومات ، وبإمكانية إجراء املكاملات اهلاتفية حـىت أثنـاء                
ثابت ، وتكلفة االتـصال      ) IP( انشغال اخلط باالتصال بالشبكة ، ويعطى املشترك يف هذه احلالة رقم            

  .ترتبط مبدة االتصال هنا مقطوعة ال
   )GPRS( ـ االتصال غري السلكي  ٣

 علـى مـدة   ًم البيانات املنقولة ، وليس بنـاء  على حجً بناء التكلفة يف هذه الطريقة   يتم احتساب 
واسـيب الكفيـة ، واجلـواالت املتطـورة         االتصال ، وتفيد هذه الطريقة يف االتصال بالشبكة عرب احل         

يـتم   )Connect(من صور االتصال غري السلكي إضافة قطعـة إىل احلاسـوب تـسمى               و .والذكية  
  .مبوجبها توصيل احلاسوب املكتيب أو احملمول بالشبكة الدولية 

  ) Leased line ( ـ االتصال عرب اخلط املؤجر٤
قـاهي  امل و وائر احلكومية وهي طريقة باهظة التكاليف ، وتستخدمها الشركات واجلامعات والد        

  .الشبكية 
قمـار   االتـصال بالـشبكة عـرب األ       ات والقوائم الربيدية عن إمكانية    ويتحدث البعض يف املنتدي   

   .هذا النوع من االتصالاألنظمة يف اململكة مثل وحتظر الصناعية ، 
  

  جماالت استخدام الشبكة الدولية: ثالثاً 
  :ميكن استخدام الشبكة الدولية يف كثري من جماالت احلياة ، ومن أمهها  
  ـ الدعوة إىل اهللا تعاىل١

اء واملرسـلني علـيهم الـصالة       وهذا أشرف ماتستخدم له هذه الشبكة ، وتلك هي مهمة األنبي          
ومن أحسن قوالً ممـن دعـا إىل اهللا وعمـل            ( : شرف هذه املهمة     ًسالم ، وقد قال اهللا تعاىل مبينا      وال

   .)  ٢(  )صاحلاً وقال إنين من املسلمني 
  
باسـتخدام رقـم   ، وذلـك  عن طريق البحرين قبل التشغيل الرمسي هلا يف اململكة   دوليةشبكة ال الدخل الباحث إىل    )    ١(

ـ الــ اليت تقدم  هاتفي خصصته شركة االتصاالت البحرينية باتلكو  يف البحـرين ـ للـراغبني يف    شبكيةخدمة ال
  . ويتحمل املتصل يف هذه احلالة تكلفة االتصال الدويل للبحرين  الشبكة من اململكة ،إىلالدخول 

مث آثر الباحث بعد ذلك استخدام الربيد اإللكتروين الذي حصل عليه من اشتراكه يف شـبكة املعلومـات العربيـة                            
ول عـرب   لـصعوبة الـدخ  ًوذلك نظرا، والتعرف على خدماا    ،   لدوليةشبكة ا خدمات ال لالستفادة من   ) نسيج  ( 

 .البحرين وكثرة انقطاع االتصال ، وارتفاع تكلفته 
  . فصلت من سورة ٣٣اآلية )    ٢(
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 )١( )الـنعم   ألن يهدى بك رجلٌ واحد خري لـك مـن محـر             : (  وسلم    وقال صلى اهللا عليه   
 تبعه اليـنقص ذلـك مـن أجـورهم         ور من ـله من األجر مثل أج    كان   هدى   من دعا إىل  : ( وقال  
   .)٢( ) ًشيئا

وتتوفر يف هذه الشبكة وسائل عديدة للدعوة إىل اهللا تعاىل سيتم تفصيلها إن شـاء اهللا تعـاىل يف                   
  .الفصل الثالث من هذه الرسالة 

 هذا لـئال يـؤدي هـذا        وميكن استخدام الشبكة يف اجلهاد اإللكتروين ، ولكن ينبغي احلذر يف          
اجلهاد إىل استعداء اآلخرين ، ودفعهم لتخريب املواقع اإلسالمية ، ومن مث إشـغال القـائمني عليهـا                  

 من اجلهـاد اإللكتـروين يف انتفاضـتهم    ًقد طبق إخواننا الفلسطينيون صورابأمور هم يف غىن عنها ، و     
 ، وتـصميم فريوسـات مؤيـدة للقـضية          )٣(األخرية ، وذلك مبهامجة بعض املواقع اليهودية وختريبها         

   .)٤(الفلسطينية ، ومن أشهرها فريوس الظلم 
  التعليم ـ ٢

ينتشر استخدام الشبكة الدولية يف أغراض التعليم املختلفة وخباصـة يف العـامل الغـريب ، وقـد                  
أدركت اجلامعات األمريكية أمهية هذه الشبكة منذ زمن بعيد فحرصت علـى االنتفـاع منـها منـذ                  

كانـت   ) Internet 2(  ، وحينما بدأ العمل يف مشروع اجليل الثـاين مـن الـشبكة    راحلها األوىلم
    .اجلامعات األمريكية يف طليعة املشاركني 

 ، كتاب اجلهاد والسري ، باب دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل              ١٦١ ص   ٢صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ج        )    ١(
   . اإلسالم والنبوة 

تاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ، ومن دعـا إىل   ، ك٢٠٦٠ ص   ٤صحيح مسلم ، مرجع سابق ، ج        )    ٢(
   . هدى أو ضاللة

املناصرة للقضية الفلسطينية ، من تشويه عشرات املواقع التجارية ، واألكادميية اإلسـرائيلية    ) WFD(متكنت جمموعة     )    ٣(
، وشـركة   ) Netvision(سرائيل  ، منها جامعة بار إيالن ، وجامعة بن جوريون ، ومقدم خدمة إنترنت األكرب يف إ               

)American Express (  فرع إسرائيل ، باإلضافة إىل موقع وحدة رفائيل التابعة للجيش اإلسرائيلي ، وهي الـسلطة
  .املسؤولة عن تطوير األسلحة جليش االحتالل 

ة الدولية ؛ فقد متكنـت              وكما أن احلرب يف واقع احلياة سجال ، فكذلك كانت احلرب اإللكترونية يف فضاء الشبك              
اإلسرائيلية ، واليت تتكون من جمموعة من املخترقني الروس واإلسرائيليني من تشويه جمموعة مـن               ) m0sad(جمموعة  

املواقع الشبكية الباكستانية ، وعدد من املواقع األمريكية ، ووضعت يف الصفحات املشوهة عبارات نابية ضد كـل                  
  . هللا من محاس واجلهاد ومايسمى حزب ا

 أبريـل ـ مـايو    ، لـسادس ة ، العـدد ا رابع ، جملة إنترنت العامل العريب ، السنة ال        آخر تطورات اجلهاد اإللكتروين
  . ٥٦م ، ص ٢٠٠١

هو أول الفريوسات املتأثرة باالنتفاضة ، وهو من نوع الدودة ، وينتشر بطريقة انتشار فريوس ميلسا                : فريوس الظلم   )    ٤(
 عنـوان يف دفتـر   ٥٠احلب ، حيث تأيت الرسالة مرفقة مبلف ، وعند فتحه يرسل الفريوس ذاته إىل أول             ، وفريوس   

 عنـوان بريـد   ٢٥، باإلضـافة إىل   ) Outlook Express( ، أو برنامج  ) Microsoft Outlook( عناوين برنامج 
ت الدفاع والداخلية واملاليـة والزراعـة   مواقع وزارا: إلكتروين تابعة لشبكات حكومية يف الكيان اإلسرائيلي ومنها     

والكنيست والربملان والشرطة اإلسرائيلية ، باإلضافة إىل كربى املواقع التجارية اإلسـرائيلية ، ومواقـع املنظمـات                 
  .واألحزاب السياسية يف الكيان اإلسرائيلي 

، وحياول يف كل منها االتـصال   ) Internet Explorer(         ويفتح الفريوس بذكاء بعد ذلك ، ست نوافذ من املتصفح 
  .مبواقع خمتلفة تدعم القضية الفلسطينية ، ويعرض بعضها اازر اإلسرائيلية اليت ارتكبت عرب التاريخ 

        وتسرد رسالة يظهرها الفريوس يف اجلهاز املصاب قصة مقتل الطفل حممد الدرة ، وسائق سيارة اإلسـعاف الـذي                   
 اهللا تعاىل ، ويعرض الفريوس يف النهاية رسالة اعتذار ملالك اجلهـاز املـصاب عـن إصـابته            حاول إجناده رمحهما  

الرسائل عرب الربيـد اإللكتـروين       أنه اليؤدي إىل أي عمليات ختريب يف النظام ، بل يكتفي بإرسال              ً علما بالفريوس
ـ   ماقد يؤدي إىل توقف مزودات الربيد اإللكتروين يف بعض الشركات عن العمل نت        دة يجة الـضغط إذا أصـيبت ع

   . ًأجهزة يف الشركة بالفريوس معا
 .نفس املرجع السابق 
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وقد اقتحمت الشبكة الدولية يف البلدان املتقدمة ، معظم املدارس واجلامعات ، على أكثـر مـن                 
كل ماينشده املدرس والطالب يف قاعـة الـدرس         صعيد ، وحتولت إىل وسيلة إيضاح تعليمية ، تتضمن          

 عمليـة جراحيـة تـتم يف الـزمن          ً، كأن يراقب طلبة كلية الطب مثال      احلقيقية من صور ، وجتارب      
 حيـاكون مـن خاللـه التجربـة         ً افتراضيا ًم طالب الكيمياء أو غريهم خمتربا     احلقيقي ، أو أن يستخد    

يتطلب ـ تأهيل املدرسني واملـدربني علـى اسـتخدام     ويتطلب هذا األمر ـ فيما  . املخربية احلقيقية 
   .)١( .بكة وطرق االستفادة من مواردها الش

:  ، وجامعتان عربيتان مهـا       وظهر يف فضاء الشبكة الدولية عدد من اجلامعات االفتراضية الغربية         
-www.arab( ، واجلامعة العربيـة املفتوحـة    )  www.svuonline.org(اجلامعة االفتراضية السورية 

ou.com  . (  
وختتلف هذه اجلامعات يف الرسوم اليت تفرضها للدراسة ، وطريقة التدريس فيهـا وكيفيـة أداء                

  .االمتحانات ، ومدى موثوقية الشهادة اليت متنحها للدارسني فيها 
يف    ، مالمح منافسة حادة ، بني الـشركات احلاسـوبية            وبدأت تظهر يف آفاق الشبكة الدولية     

 احللول التقنية ، لعملية التدريس عرب الشبكة ، وتطرح العديد من اجلهات حلوهلـا اخلاصـة               جمال تقدمي 
اليت تستخدمها مبفردها ، أو العامة اليت يتاح استخدامها جلميع مقدمي خدمات التعليم عرب الـشبكة ،                 

   .)٢( ، عملية تصميم قاعة الدرس االفتراضية ًتتناول هذه احللول التقنية خصوصاو
 سلبياته اليت ينبغـي أن تتنبـه هلـا أي          ً كما أن له إجيابياته ، فله أيضا       استخدام الشبكة للتعليم  إن  

  )٣(. جهة تعليمية تنوي إتاحة استخدام هذه الشبكة أو إحدى خدماا ملنسوبيها 
وميكن أن تقدم الشبكة الدولية خدمات جليلة للباحثني وخباصة يف البحـث عـن الدراسـات                

وع البحث ، ومن مث توفري مشقة البحث عن تلك الدراسات ، وهـذا يتطلـب مـن                  السابقة يف موض  
اجلامعات العربية تطوير مواقعها الشبكية لتتضمن أمساء الرسائل الـجامعية اليت نوقشت فيهـا ، مـع                 

  .وميكن االستفادة من الشبكة يف توزيع االستبانات يف الدراسات امليدانية . ملخصات موجزة هلا 
  ة اإللكترونيةـ التجار٣

 هلـا ، وهـذا يـؤدي إىل    ًة اإللكترونية من الضرائب تـشجيعا أعفت احلكومة األمريكية التجار  
خفض قيمة املشتروات عرب الشبكة الدولية ، ومن مث تشجيع املستهلكني على الـشراء عـرب الـشبكة                  

   .)٤(الدولية 
دوليـة معرضـة ألعمـال      والتجارة اإللكترونية شأا شأن أي تطبيق من تطبيقات الـشبكة ال          

التخريب املعلومايت املختلفة من اختراق لألجهزة والشبكات املعنية ، أو تلويث األجهـزة بفريوسـات               
 ، )٥(رضة ملثل هذه املخـاطر األمنيـة     ع، بل هي من أكثر تطبيقات الشبكة      أو برامج جتسسية وغريها     

  
  ،ثورة إنترنت التعليمية ، عبدالقادر الكاملي وماهر اجلنيدي ، جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الثانية ، العدد الثـاين           )    ١(

   . ٢٠م ، ص ١٩٩٨أكتوبر 
   .  ، بتصرف٢٩ـ٢٨سابق ، ص الرجع نفس امل)    ٢(
 من كتاب استخدام احلاسـب اآليل يف  ٢٣٩ ـ  ٢٢٤للتوسع يف استخدام الشبكة الدولية للتعليم ، انظر الصفحات )    ٣(

  . ، مرجع سابق التعليم 
رمـضان   ١٧ ، بتـاريخ األحـد   نت@بوش جيدد حظر الضرائب على اإلنترنت ، جريدة الرياض ، ملحق الرياض     )    ٤(

  .م ٢٠٠١  ديسمرب٢هـ ـ ١٤٢٢
 ذوالقعـدة  ٧نت ، بتاريخ اإلثـنني  @إياس اهلاجري ، جريدة الرياض ، ملحق الرياض.أمن احلكومة اإللكترونية ، د )    ٥(

  .م ٢٠٠٢ يناير ٢١هـ ـ ١٤٢٢

http://www.svuonline.org
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قة أرقام البطاقـات االئتمانيـة ، ومـن مث    ومن أشهر صور االختراقات يف جمال التجارة اإللكترونية سر   
  .الشراء على حساب أصحاا 

 مزودو خـدمات التطبيقـات  حيث يقوم تأجري الربامج ،   ومن أشهر صور التجارة اإللكترونية ،       
 )Application Service Providers(   ،    بتوفري خدمة استخدام برامج معينـة لألفـراد أوللـشركات

  .ث تغنيهم عن تركيب هذه الربامج على حواسيبهم اخلاصة عرب الشبكة الدولية ، حبي
وهذا بالشك فيه توفري للمال بالنسبة للشركات الصغرية واألفراد الـذين حيتـاجون السـتخدام       

 أقل مما قد يدفعونه يف حالة شـرائهم لـرخص           ً والذين تكلفهم هذه اخلدمة مبلغا     الربامج بشكل بسيط  
   .)١(الربامج بشكل كامل 

 الربجميات العربية لإلجيار عرب الشبكة ، ميثل فرصة تارخيية أمام صناعة الربجميات العربيـة               إن توفري 
   .)٢(، للتغلب على مشكلة القرصنة املزمنة ، ألنه من العسري قرصنة الربامج املستأجرة 

  )٣ (.وينبغي على املسلم اإلملام باألحكام للتجارة اإللكترونية قبل أن خيوض غمارها 
  ومة اإللكترونيةـ احلك٤
  : ميكن تعريف احلكومة اإللكترونية بأا ( 

قدرة القطاعات احلكومية املختلفة على توفري اخلدمات احلكومية التقليدية للمـواطنني بوسـائل             
إلكترونية وبسرعة وقدرة متناهيتني ، وبتكاليف وجمهود أقل ، ومن خالل موقع واحـد علـى شـبكة      

  .اإلنترنت 
ذ احلكومة اإللكترونية على مراحل خمتلفة ومايـصاحب ذلـك مـن دعايـة     والشك يف أن تنفي 

 للتوجه حنـو تطبيقهـا مـن أجـل     ً قويا ًني على استخدامها سوف يكون دافعا     وإعالن وحث للمواطن  
  )٤(. )خدمات إلكترونية أفضل 

  ـ البحث العلمي٥
ميكن االسـتعانة   مواقع اجلامعات ، وحمركات البحث ، و      : ومن أهم مايعني الباحث يف الشبكة       

بالشبكة يف توزيع االستبانات اخلاصة بالدراسات امليدانية وذلك عرب الربيد اإللكتروين أو عرب النمـاذج               
   .يف املواقع النسيجية ، واملنتديات 

  
  .هـ ١٨/٣/١٤٢١، بتاريخ  ١١٩طبيب اإلنترنت ، احللقة )    ١(

   ) .www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=119(         انظر الرابط 
 ، السنة السادسة ، العدد الـسادس  يوليـو   يب سيآفاق تأجري الربامج يف البلدان العربية ، عبدالقادر الكاملي ، جملة       )    ٢(

  . ٤م ، ص ٢٠٠٠
  :عبدالرمحن بن عبداهللا السند أحكام التجارة اإللكترونية يف رسالته لنيل درجة الدكتورة ، انظر .ناقش د)    ٣(

 الطبعـة  ، الرياض عبدالرمحن بن عبداهللا السند ، دار الوراق ودار النريين .    األحكام الفقهية للتعامالت اإللكترونية ، د     
   .م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤األوىل 

  .، بتصرف  م١٥/٥/٢٠٠٢احلكومة اإللكترونية ، فهد بن ناصر العبود ، جريدة الرياض بتاريخ )    ٤(
   ) . writers.alriyadh.com.sa/kpage.asp?art=6336&ka=199(        انظر الرابط 

http://www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=119
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  املطلب الثالث
  آلية عمل الشبكة الدولية

  
نظيم هذه العمليـة عـرب   متر البيانات املرسلة عرب الشبكة الدولية يف سلسلة من الشبكات ، ويتم ت       

ميكن فهم آلية عمـل الـشبكة      و ،   )١( جهاز خاص يف كل شبكة مرتبطة بالشبكة الدولية يسمى البوابة         
  :لية من خالل مايلي الدو

  
  )٢( ) TCP/IP  (قواعد : ًأوال

 ًلة ببعضها ، وتضم كل شـبكة أنواعـا        تتألف الشبكة الدولية من عدد كبري من الشبكات املتص        
حلواسيب ، تعمل بنظم تشغيل خمتلفة ، ولكن هذه احلواسيب تتفاهم مع بعضها باسـتخدام               خمتلفة من ا  

  . ) TCP/IP (قواعد لغة حوار مشتركة هي 
خر الستينيات ، عندما كانت املخـاوف       ا يف أو  قواعد ال هوقد طورت وزارة الدفاع األمريكية هذ     

يـة  ك ، ومل حتبذ وزارة الدفاع األمريك      من هجوم نووي تؤرق بال العمالقني األمريكي والسوفيايت آنذا        
 ، ألن إصابة احلاسوب املركزي للشبكة يعين شللها الكامـل ، وكـان              ًفكرة الشبكة اليت تدار مركزيا    

خرباء الوزارة يبحثون عن حل لتوزيع مسؤوليات إدارة الشبكة علـى عـدة حواسـيب ، توضـع يف             
سوب آلخر عرب عدة مسالك حمتملـة ، حبيـث    أماكن جغرافية متباعدة ، وتؤمن نقل املعلومات من حا        

  .اليؤثر تدمري بعض املسالك ، على الشبكة بكاملها 
 ، واليت تتطلب أن يكون لكل حاسوب على الشبكة عنـوان            ) TCP/IP (وكان احلل يف قواعد     

الدولية ؛ فيجـب        هي اللغة الرمسية للشبكة      ) TCP/IP (ومبا أن قواعد    ،    )IP(  رقمخاص به يدعى    
  )٣( .توفرها على كل حاسوب سيتصل ا 

الدوليـة ،        فوظيفة هذه القواعد إذن هي نقل حزم املعلومات من مكان إىل آخر يف الشبكة               
عرب جمموعة الشبكات ومستويات الربط املختلفة اليت تؤلف أجزاء الشبكة الدولية ويـستعمل لـذلك                

لكل حاسـوب متـصل بالـشبكة الدوليـة     مرسل واملرسل إليه ، حيث حيدد  ـنظام خاص لتحديد ال   
  .)٤ ( )IP( برقم   آخر سواه يف العامل كله ، ويعرفعنوان خاص به واليستعمله جهاز

  
  

    الشبكة الدوليةللحاسوب املتصل ب  )IP( رقم 
 عـن    )IP(  أرقـام جيب عند وصل أي حاسوب أو شبكة حملية بالشبكة الدولية احلصول على             

  
 ) tracert( ميكن معرفة خط سري البيانات املرسلة من حاسوب املستخدم إىل أي موقع يف الشبكة الدولية باستخدام األمـر                 )    ١(

 ميكـن   ً برناجما  )www.visualroute.com(  املوقعقدم  يكما  .وذلك بكتابته يف نافذة تشغيل الدوس       ،   النوافذ   نظاميف  
مستخدمه من مشاهدة خط سري البيانات من جهاز املستخدم إىل اجلهاز اخلادم الذي حيدده املستخدم ، ويتم عـرض خـط                  

 .السري على خريطة العامل
 ) . http://212.162.130.36/displayissue.asp?issue_no=252( طبيب اإلنترنت :         انظر 

  ) .Tranmission Control Protocol / Internt Protocol (اختصار املصطلح )    ٢(
  .٧٩دليل املبتدئني إىل إنترنت ، جملة إنترنت العامل العريب ، السنة األوىل ، العدد األول ، مرجع سابق ، ص )    ٣(
  ) .بتصرف  ( ٣٩ ، مرجع سابق ، ص  اإلنترنترحلة إىل عامل)    ٤(

http://www.visualroute.com
http://212.162.130.36/displayissue.asp?issue_no=252
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   )١(. متخصصة طريق منظمات 
 ، ميكن االستفادة مـن اخلدمـة        معني ) IP(  رقم   الك مب وعند الرغبة يف معرفة معلومات خاصة     

وهي خدمـة متكـن   ، واملوجودة يف املواقع النسيجية لتلك املنظمات  ) Who is( الشهرية من يكون ؟ 
حـة عـن   املتامعرفـة املعلومـات    ، ومن مث مستخدمها من البحث يف قاعدة البيانات اخلاصة باملنظمة  

ن مث تعقبـهم    وهذه اخلدمة مفيدة جداً يف أمن الشبكة ملعرفة هوية املخترقني ، وم           ،  صاحب ذلك الرقم    
   .ً، ومالحقتهم قانونيا

رقمـان ،      الميكن أن يتكـرر  إذْ، ه أرقام اهلواتف يف العامل تشِب ) IP( أرقام يرى الباحث أن    و
فيظهـر  ؛  ألرقام ولكنهما خيتلفان يف رقم واحد فقط        وقد يتشابه رقما هاتف يف دولة واحدة يف مجيع ا         

فتـاح الـدويل يلغـي هـذه     امللدينا رقم جديد ، وقد يتشابه رقما هاتف يف دولتني ولكن اخـتالف         
 لتفادي ظهـور أرقـام      تنظيم أرقام اهلواتف   االحتاد الدويل لالتصاالت يشرف على       كما أن و. املشكلة  
للحواسـيب املتـصلة بالـشبكة       ) IP( ى تنظيم أرقـام      تشرف عل   )ICCAN (، فإن منظمة    مكررة  
  .الدولية 
 جـزء  منها نقطة ، ويأخـذ كـل         جزأين ، يفصل بني كل      جزاء من أربعة أ    )IP( يتألف رقم   و

ــصفر و   ــني ال ــراوح ب ــة تت ــم  ، )٢( ٢٥٥قيم ــثالً رق ــن  )IP( فم ــالم أون الي ــع إس  ملوق
 )www.islamonline.net (  هو) ٣( .)  198.65.147.194(  

 من اليسار املنطقة اجلغرافية للحاسـوب ، ويعـني اجلـزء     ًف اجلزء األول من الرقم بدءا     يعر( و  
يعـني الـرقم     حيـث    ًمان األخريان األمور أكثر حتديدا    جيعل الرق ، و أو احلاسوب املزود     الثاين املنظمةَ 

   .)٤()  ذاته  احلاسوب احلواسيب اليت ينتمي إليها احلاسوب ، والرقم الرابع يعنيالثالث جمموعةَ
ه الباحث تدرج األرقام يف عناوين       ويشب )IP (    بتـدرج مفـردات العنـاوين       ًاملشار إليه آنفـا 

كتب عنوان املرسل إليه على املظـروف والـذي     حيث ي ،  الربيدية العادية اليت تستخدم يف احلياة اليومية        
 املوقع الـذي تـسلم فيـه    ً، مث الشارع ، وأخريا ، مث احلي    اسم الدولة مث اسم املدينة    : يتألف عادة من    
  .زل أو املتجر ـالرسالة مثل املن

  
  : وهي ثالث منظمات )    ١(

وتغطي األمـريكتني ، ومنطقـة      ،   ) arin(  )www.arin.net(منظمة السجل األمريكي ألرقام الشبكة الدولية       ـ  ١        
   .الكارييب ، وقسماً من أفريقيا

وتغطي أوربا والـشرق األوسـط      ،    )ripe ) (www.ripe.net(منظمة السجل األوريب ألرقام الشبكة الدولية       ـ  ٢        
  . وقسماً من أفريقيا

الـصني ،      وتغطي ،    )apnic(  )www.apnic.net(منظمة سجل البلدان اآلسيوية الواقعة على احمليط اهلادي         ـ  ٣        
  .واليابان ، وباقي بلدان آسيا الواقعة على احمليط اهلادي 

   الثالثـة ، العـدد اخلـامس       ، جملة إنترنت العامل العريب ، السنة         ) URL( كيف تعمل عناوين مواقع إنترنت      :         انظر  
  . ، بتصرف ٥٧، ص م ٢٠٠٠مارس 
، انظـر الـرابط   هـ ، بتـصرف  ٢٠/٩/١٤٢٠ بتاريخ ٧٦عبدالقادر الفنتوخ ، احللقة  .طبيب اإلنترنت ، د           وانظر  

 )http://212.162.130.36/displayissue.asp?issue_no=76 (   . 
 . ٧٩ األوىل ، العدد األول ، مرجع سابق ، ص جملة إنترنت العامل العريب ، السنة)    ٢(
 ) DOS( الذي يكتب يف موجه أوامر نظام تـشغيل القـرص    ) ping(  باستخدام األمر    وان العن اعرف الباحث هذ  )    ٣(

، مر  ، مث الربامج امللحقة ، مث موجه األوا       مث الربامج   ،   من قائمة ابدأ     :كالتايل   وذلك    ، أثناء االتصال بالشبكة الدولية   
 نكتـب  إسالم أون الينملوقع  ) IP(  ملعرفة رقم ًوعنوان املوقع ، فمثال ) Ping ( مع مراعاة وضع فراغ بني األمر    

  .مع مراعاة حذف القوسني  ) ping www.islamonline.net(  :األمر كما يلي 
 .  ، بتصرف ٥٧ ، ص م٢٠٠٠جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الثالثة ، العدد اخلامس ، مارس )    ٤(

http://www.islamonline.net
http://www.arin.net
http://www.ripe.net
http://www.apnic.net
http://212.162.130.36/displayissue.asp?issue_no=76
http://www.islamonline.net
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هو الشيء الذي مييز احلاسوب املتـصل بالـشبكة عـن اآلالف املؤلفـة مـن                 ) IP( رقم  إن  
حلاسوب ما فإن أي حاسوب آخـر        ) IP( احلواسيب األخرى املتصلة بالشبكة ، وباحلصول على رقم         

ـ  متصل بالشبكة يف نفس    ع حاسـوب ذلـك املـستخدم ، ولـذا فمـن       الوقت يستطيع التخاطب م
  .  )١(خفاؤه إاملستحسن 

  : ) IP( أنواع أرقام 
ى للحواسيب الـيت هلـا اتـصال        يعطَ، وهو   الثابت   ) IP( رقم  :  ) IP( هناك نوعان من أرقام     

ستخدام رقـم هـاتفي     ى للحواسيب اليت تتصل بالشبكة با     يعطَ وهو   املتغري ) IP( رقم  و. دائم بالشبكة   
 مـن أرقـام   ً حمـدودا ً، حيث ميلك كل مزود خدمة عـددا  )٢(رقم مع كل اتصال جديد  هذا ال فيتغري  

 )IP(  حيجزها مسبقاً من منظمة ) ICCAN( يف الشبكة ها املشرفة على توزيع .) ٣(   
          

  نظام أمساء النطاقات : ًثانيا
 ، وازديـاد اسـتخدام       )IP( الدولية بواسطة أرقام    إن صعوبة التعامل مع احلواسيب يف الشبكة        

 )٤()  DNS (الشبكة الدولية بعد إنشاء النسيج العنكبويت العاملي ، أديا إىل ظهور نظام أمساء النطاقـات                
، حيث يتعامل املستخدم مع كل حاسوب أو موقع نسيجي من خالل اسـم مكـون مـن جمموعـة                 

بواسـطة نظـام     ) IP(  رقـم يتم حتويل هذه املقاطع إىل      ، و   )www.islamonline.net( مقاطع مثل   
والخيفى أن كتابة العناوين على هيئة كلمات جتعل تلك العناوين أمجـل يف الـصورة               ،  أمساء النطاقات   

ان تـوحي  وأسهل يف احلفظ من كتابتها على هيئة أرقام ، كما أن هذه الكلمات الـيت تكـون العنـو       
م اليت الترتبط مبضمون املوقع ، والخيفـى أن أي تغـيري يف العنـوان                لألرقا ًمبضمون ذلك املوقع خالفا   

بإضافة حرف أو نقصانه أو استبداله سيؤدي إما إىل الدخول ملوقع آخر إذا كان هناك موقع آخـر لـه                    
إكسبلورر ، وهذه اخلاصية يف أمسـاء       املتصفح  أو ظهور رسالة اخلطأ الشهرية يف       ،  نفس العنوان احملرف    

االتصال يؤدي إىل االتصال جبهة أخـرى       رقم  ه أرقام اهلواتف من جهة وهي أن اخلطأ يف          النطاقات تشب 
  .)  ً تأكد من الرقم الصحيح وشكرا (أو مساع الرسالة املشهورة، غري اليت يريدها املتصل 

  
   .هـ٩/٩/١٤٢١ ، بتاريخ ١٦٤عبدالقادر الفنتوخ ، احللقة .طبيب اإلنترنت ، د)    ١(

  ) .www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=164(         انظر الرابط 
إكس يب من خالل النقـر   اخلاص به يف نظام النوافذ  )IP( ميكن للمتصل بالشبكة عن طريق خط هاتفي معرفة رقم   )    ٢(

مث اختيار لسان التبويب تفاصيل من النافـذة        ،  باملشرية على إيقونة االتصال اليت تظهر يف صينية النظام جبوار الساعة            
 . احلوارية اليت تفتح بعد تلك النقرة 

)٣    (     كل متصل رقم     وإعطاء،  يقوم بوضعها يف قائمة     ، حبيث   عىن بصرف األرقام    يوجد لدى مزود اخلدمة نظام ي  )IP(  
 بالشبكة ، أي أنه من املستحيل أن حيصل متصالن يف نفس الوقت على رقم واحد ، وبعد قطـع                    ًمييزه مادام متصال  

ووضعه مرة أخرى يف القائمة ، حبيث حيصل عليه متصل آخـر ،             ،  رقم  ذلك ال االتصال فإن النظام يقوم باسترجاع      
خمتلف عن الذي حصل عليـه يف   ) IP( خدم يف الغالب سيحصل على رقم وبعد قطع االتصال مث معاودته فإن املست 

  . املرة السابقة 
يف وقـت   ) IP( التعرف على اسم املستخدم الذي حصل على أي من أرقـام        يف اململكة   ويستطيع مزود اخلدمة           

تـصل منـه املـستخدم     اليستطيع التعرف على رقم اهلاتف الذي اـ مزود اخلدمة  ه ـ أي حمدد مىت شاء ، ولكن
  .وهذا راجع لطبيعة البنية التحتية للشبكة يف اململكة  ؛ لالرتباط بالشبكة 

  هـ ٢٨/١٠/١٤٢١ ، بتاريخ ١٧٤عبدالقادر الفنتوخ ، احللقة .طبيب اإلنترنت ، د        
  ) .http://212.162.130.36/displayissue.asp?issue_no=174(         انظر الرابط 

)٤)    ( DNS  ( اختصار للعبارة) Domain  Name  System (.  

http://www.islamonline.net
http://www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=164
http://212.162.130.36/displayissue.asp?issue_no=174
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  . هي املنظمة املسؤولة عن توزيع األمساء واألرقام يف الشبكة الدولية  ) ١( ) ICANN ( ومنظمة
  : أمساء النطاقات يف الشبكة إىل قسمني رئيسني وتقسم

  )٢( ـ النطاقات العليا الوظيفية١
  . نوعية النشاط الذي متارسة اجلهة املالكة السم النطاق إىل ًغالباوهي تنتهي برمز يشري 

  )٣(لية ـ النطاقات العليا احمل٢
 (و   ملكة العربية الـسعودية تشري إىل امل)  sa (: وهي تنتهي برمز يشري إىل دولة معينة ، فمثال 

ae  ( ، وتشري إىل اإلمارات العربية املتحدة )uk (    تشري إىل بريطانيا ، وهكذا بقية دول العـامل وقـد
 مـن حـرفني يرمـز      ًبإعطاء كل بلد يف العـامل اختـصارا       ) ٤( ) ISO (قامت املنظمة العاملية للمعايري     

  )٥(.للبلد 
  : ) IP( حتويل أمساء النطاقات إىل أرقام 

 ولـذا     )IP( من الضروري أن تتخاطب احلواسيب املتصله بالشبكة مع بعضها عن طريق أرقام             
  
)١)    (ICANN(  االسم اختصار)  Internet Corporation for Assiggned Names and Numbers  (  منظمـة  : ويعـين

وهي شركة غري رحبية ، وختضع للقـانون األمريكـي ، ومقرهـا يف مدينـة               اإلنترنت لألمساء واألرقام املخصصة     
، وقد أخذت معظم مهامها من شـركة         ) IP( م ،لتسجيل أمساء النطاق وأرقام      ١٩٩٨ وأنشئت عام    كاليفورنيا ، 

  :وتتكون شركة إيكان من ثالث مؤسسات فرعية  ) IANA( سابقة تدعى إيانا 
     ، وثالثــة لتطـوير قواعــد نقـل املعلومـات          ) IP(        واحدة ملنح أمساء النطاق ، وثانية مسؤولة عن أرقــام    

 )TCP. (   
   .٤٩م ، ص ٢٠٠١ يوليو ،جملة يب سي ، السنة السابعة ، العدد السابع ، نبيل حسني ،        حكام الشبكة 

 ) net( ، و  ) Commercial( لكلمـة    اختـصار  ) com: (  بثالثة أحرف ومن أشـهرها       ًتنتهي هذه األمساء غالبا   )    ٢(
   ) .Organization( تصار لكلمة  اخ )org( ، و  ) Network( لكلمة اختصار 

سبعة نطاقـات جديـدة    ) ICANN (م أقرت منظمة اإلنترنت لألمساء واألرقام املخصصة      ٢٠٠٠ويف شهر نوفمرب            
  :كالتايل 

       )aero (     و    وهو خاص بصناعة النقل اجلوي ،  )biz ( و وهو خاص بالشركات التجارية ،  )coop (   وهو خـاص
وهـو خـاص باملتـاحف      ) museum(  ، و    وهو غري حمدود االستخدام    ) info(  ، و    عاونية اخلريية باجلمعيات الت 

   .وهو خاص باحملامني واحملاسبني واألطباء ) pro( و   ،وهو خاص باألشخاص ) name(  ، و واملعارض
اجلهـات التعليميـة ، واجلهـة    وهو خـاص ب  ) edu( وهناك أنواع أخرى من أمساء النطاقات العليا الوظيفية مثل            

و    وهو خاص باجليش األمريكـي       ) mil( الوحيدة املخولة بتسجيل هـذا االسم هي نتـوورك سوليوشن ، و           
 )gov (    وختلو أمساء النطاقات األمريكية من املقطع الدال على الدولة اليت ينتمـي           . وهو خاص باحلكومة األمريكية  

  .فهو أمريكي  ) us(  كل اسم نطاق خيلو من  واليعين هذا أنإليها النطاق 
م ، مكتبـة  ٢٠٠١هــ ـ   ١٤٢٢ ،عبدالقادر بن عبداهللا الفنتوخ ، الطبعة األوىل .اإلنترنت مهارات وحلول ، د         

  . بتصرف ١٠٠ـ٩٧ الرياض ، ص ،الشقري 
   .٧م ، ص ٢٠٠٠ مارس  ،اخلامس  جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الثالثة ، العدد        

 .٦٦م ، ص ١٩٩٨ فرباير ،اخلامس  جملة إنترنت العامل العريب ، السنة األوىل ، العدد        
 ًمفيدة للدول واهليئات واملؤسسات املختلفة املوجودة بداخلها إذ أن ذلك يعطـي جمـاال             احمللية  هذه النطاقات العليا    )    ٣(

ثري األمساء املوجودة يف الدول األخـرى وأتـاح ذلـك آلالف            أكرب لتسمية النطاقات داخل كل دولة من دون تأ        
الشركات واملؤسسات حجز أمساء جديدة مناسبة مع أمسائها ، كما أتاح ذلك للـدول الـتحكم بتوزيـع أمسـاء             

 يف اململكـة  ً جمانـا ) sa (النطاقات ، ووضع القوانني اخلاصة ا فعلى سبيل املثال تقدم أمساء النطاقات املنتهية بـ          
بشرط أن تكون لشركة أو جهة رمسية ومرخصة يف اململكة ويتم ذلك عن طريق الرجوع ألحد مزودي اخلدمـة يف    

  . ٢٤عبدالقادر بن عبداهللا الفنتوخ ، مرجع سابق ، ص .اإلنترنت للمستخدم العريب ، د .اململكة 
)٤ )    (ISO (    اختـصار لالسـم )International Organization for Standardization (     وموقعهـا علـى الـشبكة

 )www.iso.ch (  وهي منظمة عاملية يشترك فيها معظم دول العامل ومن بينها اململكة ،.  
مملكةَ يف املنظمة العاملية للمعايري ، وموقعها على الـشبكة          ـ العربية السعودية للمواصفات واملقاييس ، ال      ُ        ومتثل اهليئة 

 )www.saso.org.sa . (  
 .  بتصرف ١٠٠ـ٩٧ ، ص مرجع سابق   اإلنترنت مهارات وحلول ، ) ٥(

http://www.iso.ch
http://www.saso.org.sa
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ـ  )DNS( وختتـصر  ــ  ) Domain Name Service ( خدمة تسمى خدمة أمساء النطاقـات توجد    
 الـيت    واألمساء احلرفية للنطاقـات    ،  )IP(  أرقامقاعدة بيانات فورية تستخدم يف املطابقة بني        ( : وهي  

والجتتمع تلك البيانات يف حاسوب واحد معني ، بل هي موزعـة             .يسهل على الناس قراءا وتذكرها      
     )١(  . )بني اآلف املزودات املخصصة هلذه اخلدمة واملنتشرة عرب الشبكة الدولية

  
  :الوظيفية تسجيل أمساء النطاقات العليا 

ن الشركات التجاريـة ، والـيت يطلـق        حق تسجيل األمساء لعدد م    )  ICANN (أعطت منظمة   
 ، ووجود عدد كبري من املسجلني أدى إىل تنافس بينـهم حبيـث     ) Registrars (املسجلون  عليها اسم   

 يف الـسنة كمـا أن    ً دوالرا ١٥ث وصل مثن التـسجيل إىل       أصبح كل منهم حياول تقدمي أقل سعر حي       
وجيدر التعـرف علـى     ،   عنه ختفيض أكثر     هناك شركات أخرى تقوم بتسجيل األمساء باجلملة مما ينتج        

  )٢(. اخلدمات املساندة واخلصائص اليت تساعد على تغيري االسم وتغيري روابطه عند احلاجة 
  

  :تسجيل أمساء النطاقات احمللية 
ويف اململكـة يـتم     ،   الدولـة    داخل عن طريق إحدى اجلهات      يةيتم تسجيل أمساء النطاقات احملل    

التابع لوحدة خـدمات اإلنترنـت يف       )  saudinic  (عودي ملعلومات الشبكة   املركز الس  ذلك عن طريق  
  . ) www.saudinic.net.sa( مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وموقعه على الشبكة 

  
  :أمهية احملافظة على اسم النطاق 

 منذ فتـرة    إن فقدان أمساء النطاقات يف الشبكة الدولية مشكلة خطرية كانت موجودة يف الغرب            
مث انتقلت مؤخراً إىل العامل الثالث مع انتشار الشبكة فيه ، وتكمن املـشكلة يف أن أمسـاء النطاقـات                    
ميكن سرقتها وحتويل ملكيتها ملنظمات أخرى أو أشخاص آخرين ، ويتم ذلـك بطريقـة نظاميـة يف                  

الزمة للمحافظة على ذلـك     ظاهرها ، والسبب يف ذلك عدم اختاذ اجلهة املالكة السم النطاق التدابري ال            
  . االسم 

وشهدت اآلونة األخرية تساقط العديد من املواقع ذات احملتوى اإلسـالمي أو األصـل العـريب                
  .وحتويل ملكية أمسائها ومن مث حمتواها إىل مواقع سيئة تسيء إىل اإلسالم 

اقـع ذات  وقد دأبت العديد من اجلهات العنصرية املعادية للعرب واملـسلمني علـى رصـد املو             
  .العالقة بالعرب واملسلمني وحتويلها إىل املواقع اهلابطة أو املواقع املعادية واملعاكسة ملا كانت عليه 

 ، فقـد تلقـى      )www.islamway.com (وقد حدث شيء من ذلك ملوقع إذاعة طريق اإلسالم        
 نفـسه   مسـى ـأن أحـد املغرضـني     تفيد ، )٣(هـ ١٢/٣/١٤٢١الباحث رسالة من املوقع بتاريخ 

 وأومههم بأنه أحـد املـسؤولني   ، خبداع الشركة املسؤولة عن تسجيل اسم نطاق املوقع ـ قامالقيصر  
  
 .   ، بتصرف ٨٢ ، مرجع سابق ، ص م١٩٩٧أغسطس ـ سبتمرب ريب ، جملة إنترنت العامل الع)    ١(
  .هـ ١١/٨/١٤٢١ بتاريخ ١٥٦عبدالقادر الفنتوخ ، احللقة .طبيب اإلنترنت ، د)    ٢(

 . )www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=156(        انظر الرابط 
عمليـة االختـراق    تفاصيل  ، وقد تضمنت الرسالة      الربيدية   ة املوقع رسالة من املوقع ألنه مشترك يف قائم      هذه ال تلقى الباحث   )    ٣(

انـت  إباحيـة ، وك  ذلك احلني بسبب احتوائه علـى مـواد   وقد حجبت مدينة امللك عبدالعزيز املوقع يف        .  املذكورة أعاله 
  .)الوصول إىل هذه الصفحة غري مسموح به ( تظهر للباحث الرسالة املشهورة 

http://www.saudinic.net.sa
http://www.islamway.com
http://www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=156
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عن املوقع ، وأقنعهم برغبة مالكي اسم النطاق يف نقله إىل خادم آخر لدى شركة مستضيفة أخـرى ،                    
)  القيـصر    خمترقة بواسـطة  ( وجنح يف ذلك وأصبح كل من يطلب املوقع يدخل لصفحة مكتوب فيها             

  .وفيها صورة إباحية ) الزناة جيب أن يطردوا من الشبكة ( وجعل عنوان الصفحة 
 وأجام املسؤول فيها بأنـه اكتـشف      ، وقام املشرفون على املوقع باالتصال بالشركة املستضيفة      

ـ  ،واتصل بكل من شركة تسجيل األمساء ، هذا األمر قبل اتصاهلم     ر  والشركة املستضيفة للموقـع اآلخ
  . واملباحث الفيدرالية األمريكية  ،الذي حيمل صورة إباحية

  
إن املنظمات الدعوية والدعاة إىل اهللا تعاىل الذين أسسوا مواقع على الشبكة حتمل أمساءهم هـم                

حىت اليساء اسـتخدامها كمـا تقـدم    ، أحوج مايكونون للمحافظة على أمساء النطاقات اليت ميلكوا        
  :اط اآلتية ويتم ذلك مبراعاة النق

  
مباشـرة ،      ـ تسجيل املنظمات الدعوية والدعاة إىل اهللا تعاىل ، أمساَء النطاقات اخلاصة م              ١

أو على إحدى الشركات اليت تقوم ذه املهمة نيابة عنـهم ـ   ، وعدم االعتماد على أشخاص آخرين 
كية اسـم النطـاق   ة ـ  ألن بعض هذه الشركات تقوم بتسجيل مل يدمة الشبكاخلمثل بعض مزودي 

ـ        ًامل يف الشركة ، أو لشركتهم بدال      للشخص الع  ة الدعويـة ،     من تسجيلها باسم الداعيـة أو املنظم
 للفرق بني مالك اسم النطاق ، واملشرف على النـواحي التقنيـة يف   ً أو جتاهال  ًوحيدث ذلك منهم جهال   

  .املوقع 
  
يل أمسـاء  إلشارة إىل أن تـسج ـ حسن اختيار الشركة املسجلة السم النطاق ، حيث سبقت ا     ٢

 مبزاولة هذه املهمـة ،       )ICANN (  كثري من الشركات اليت صرحت هلا منظمة       ًالنطاقات تقوم به حاليا   
وهذه الشركات تتفاوت يف خدماا اليت تقدمها ملالك أمساء النطاقات وينبغـي علـى الـدعاة إىل اهللا                  

ات اليت ميلكوا وتكفل هلم تذكريهم عـدة مـرات          تعاىل اختيار الشركة اليت تسهل إدارة أمساء النطاق       
  .حالة تأخرهم يف التجديد 

 كان أم منظمة ـ ميلك أكثر من اسم نطاق واحـد فينبغـي مجعهـا     ًوإذا كان الداعية ـ فردا 
 أنه ميكن تغيري الـشركة املـسجلة السـم          ً لتسهل متابعتها وإدارا ، علما     لدى مسجل واحد لألمساء   

  . باالسم كما هو النطاق مع االحتفاظ
ويف حالة املنظمات الدعوية ينبغي التأكد من أن مجيع العناوين الربيديـة يف التـسجيل ليـست                 

  .شخصية وإمنا تنتمي للعنوان الربيدي اخلاص باملنظمة 
    
ـ تدوين تاريخ انتهاء فترة تسجيل اسم النطاق ، وعدم االعتماد على الرسائل التذكريية مـن                ٣

 وإذا كـان     ومن مث دفع الرسوم اخلاصة بأمساء النطاقات يف الوقت احملدد أو قبلـه ،              الشركة املسجلة ،  
مقبلـه   عنه واليود التفريط فيه ، فمن املستحسن دفع رسومه لعشر سـنوات              ًمالك اسم النطاق راضيا   

يتـه   ملشكلة نسيان التجديد اليت تؤدي لعرض اسم النطاق للبيع ومن مث فقدان اجلهة األصلية ملك               ًتفاديا
  .، إضافة إىل احلصول على خصم معقول يف رسوم التسجيل يف هذه احلالة 
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ـ متابعة مالك اسم النطاق لربيده اإللكتروين املسجل يف املعلومات اخلاصـة مبـالك أمسـاء                ٤
لـدى   ) whois( النطاقات ، واليت ميكن احلصول عليها ألي شـخص يـستخدم قاعـدة بيانـات                

مساء النطاق ؛ ألن مراسالت الشركات املسجلة ألمساء النطاقات تكـون           الشركات اليت تقوم بتسجيل أ    
  .على ذلك الربيد 

جمـاين ،        وهذه املتابعة تشمل التأكد من استمرارية هذا الربيد وعدم إلغائه إذا كان يف موقع               
اولـة  وتفقد الربيد بانتظام ، واحملافظة على كلمة السر ألن من يتربص باسم النطاق قـد يلجـأ إىل حم                  

  .اختراق ذلك الربيد اإللكتروين واالطالع على رسائله 
  
ـ استخدام بعض األدوات املتوفرة يف الشبكة الدولية للحفـاظ علـى األمسـاء وخباصـة إذا              ٥

 مبتابعتـها   ، واليت توفر محاية لألمساء بكلفة حمـدودة ، وتقـوم  )Snap Names(كانت كثرية ، مثل 
 خيص هذه األمساء ، وتقوم بتجديد التسجيل حال نـسيان صـاحب              بأي طارئ  ًوإعالم املستخدم فورا  

االسم ذلك ، بل هي توفر وسائل هجومية للتعرف على املواقع اليت يرغب املستخدم يف حتويلـها لـه                   
   .)١(ورصدها 
  

        
  التنافس يف حجز أمساء النطاقات

ـ  ـكة الدول ـ يف الشب  ًوعاـإن النطاق األكثر شي   (  " مـن كلمـة      " com "و النطـاق    ـية ه
Commercial "    املواقـع ، وبـسبب    ىل عهد قريب الغالبية الساحقة مـن ، وكان يضم إ  وتعين جتاري

القيود اليت كانت تفرضها منظمة إنترنك على تسجيل أمساء النطاقات ، نشأ نوع مـن االجتـار ـذه                   
، وتكتـشف أن غريهـا   إنترنك طريق األمساء ، فعندما تسعى شركة كبرية إىل تسجيل اسم نطاقها عن  

ـ     : قد سبقها إىل االسم الذي كانت تنوي اختاذه ، فسيكون أمامها خياران              ة إما تغيري االسـم والقناع
 عن شخصيتها ، أو السعي إىل شراء االسم من اجلهـة الـيت سـبقتها                ًباسم آخر جاذبية أو أقل تعبريا     

  .إليه 
 "بتــزاز وقـد بيـع االسـم         وقد تـتعدى هذه الـظاهرة حدود التجـارة لتصـل إىل اال        

business.com " ومـن  .  ألف دوالر ، وهو رقم قياسي يف جتارة أمساء النطاقـات             ١٥٠ مببلغ   ً سابقا
شأن أمثال هذه الوقائع أن تدفع بالكثريين إىل املبادرة حلجز أمساء لشركام يف الـشبكة الدوليـة قبـل     

   )٢( . )االبتزاز ، أو بدافع أن يسبقهم إىل ذلك غريهم ، سواء بسبب تشابه األمساء 
  
  
  

  
 مواقع إسـالمية   (م بعنوان١٣/١/٢٠٠٢عبدالقادر بن عبداهللا الفنتوخ مقالني يف جريدة الرياض أحدمها يف  .كتب د )    ١(

قد خلصهما الباحث يف هـذه  ، و)  للحفاظ على امسك ً توجيها١١  (م بعنوان ٢٠/١/٢٠٠٢، واآلخر يف    ) إباحية  
  .مع إضافة الواقعة اخلاصة باختراق موقع إذاعة طريق اإلسالم ) أمهية احملافظة على اسم النطاق ( الفقرة 

 أغـسطس  يب  اخلطوات العملية لوضع شركتك على شبكة إنترنت ، آن ماري هودسون ، جملة إنترنت العامل العـر  )    ٢(
 . ، بتصرف ٥٥ صمرجع سابق ،  ، م١٩٩٧ـ سبتمرب 
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 وتعرضـت   )١(وقد تعرضت شركة ياهو الستغالل امسها الشهري يف حجز نطاق لشركة هنديـة              
   .)٢(شركة مايكروسوفت لعملية ابتزاز مشاة 

  يف حجز أمساء النطاقات من املستوى األعلى ،          ويشبه هذا التنافسعلى األرقـام املميـزة     التنافس 
 بعض شـركات   ، األمر الذي يدعو    لسهولة حفظها للشركات أو للوجاهة االجتماعية        يف اهلواتف إما  

خاصة هلذه النوعية من األرقام ، لالستفادة من تنافس املشتركني عليهـا ،             إىل وضع تسعرية    االتصاالت  
  .حيث تعرض األرقام املميزة بأسعار أعلى من األرقام العادية 

  
  :أمساء النطاقات املسترجعة 

  يتم جتديـد االشـتراك الـسنوي هلـا    مساء لنطاقات مت حجزها ومل يتم دفع قيمتها ، أو مل          هي أ 
عرـ        ًض اآلالف من هذه األمساء أسبوعيا     وت اء هـذه النطاقـات      للبيع ، وميكن احلصول على قوائم بأمس

ه  بأول ، وباشتراك مايل رمزي ، عن طريق التسجيل يف أحد املواقع الـيت تقـدم هـذ                  ًاملسترجعة أوال 
   .)٣(اخلدمة 

    
شركة ياهو األمريكية دعوى قضائية ضد شركة هندية قامت بتسجيل موقع خاص ا على الشبكة الدوليـة                 رفعت  )    ١(

ـ وقد رفعت ، ، كما قامت بنسخ املضمون من موقع ياهو إىل موقعها )    Yahooindia.com(حتت اسم   شركة ال
 دولة ، األمـر  ٦٩ على تسجيلها المسها يف ً وذلك بناءًفة عاملياتلك الدعوى على أساس أن ياهو عالمة جتارية معرو       

، )  Yahoo.com( بتسجيل االسـم  ًكما تذرعت ياهو بأا قامت مسبقا.الذي جعل موقعها األكثر شعبية يف العامل      
ـ  ً أو التباساً قد يسبب تشويشا)  Yahooindia.com(ولذلك فإن االسم اجلديد  ة  لدى مستخدمي الـشبكة الدولي

  .الذين قد يعتقدون أنه فرع آخر ملوقع ياهو 
ودافعت الشركة اهلندية بأا قامت بنشر تنصل يف موقعها يسقط حقوق الغري جتاهها كون هـذا التنـصل يوضـح               

كما . للمستخدم أن العالقة ملوقعهم مبوقع ياهو ، واحتجت بأن املستخدم هذه األيام مثقف ولن يلتبس عليه األمر                  
رد متكنها من امتام إجراءات تسجيل ذلك العنوان يعطيها احلماية الكاملة ، إضافة إىل عدم وجـود قـوانني يف            أن جم 

  .اهلند حلماية العالمات التجارية يف جمال اخلدمات ، األمر الذي يقف لصاحلها 
وبذلك مت قبول حجج شـركة      ،  ية  وكان قرار احملكمة اهلندية هو أن الشبكة الدولية ختضع لقانون العالمات التجار                   

  .ياهو ، ورفض مزاعم الشركة اهلندية 
 ، بيد أن االجتاهات احلديثة يف عامل الشبكة الدولية تؤيـد محايـة العالمـات                ًتكن هذه القضية الوحيدة دوليا     ومل      

   .التجارية على الشبكة 
الـسنة  ،  نترنت ، جعفر صباح ، جملة إنترنت العامل العـريب           مسألة التوافق مع قانون محاية امللكية الفردية يف عصر إ                

 . ، بتصرف ٣٢ ص م ،٢٠٠٠ سبتمرب ،الثالثة ، العدد احلادي عشر 
أقامت شركة مايكروسوفت دعوى ضد شخصني من إحدى الواليات األمريكية ، قاما بتـسجيل امسـي نطـاق                  )    ٢(

، وطالب الشخـصان    ) microsoftoffice.com(و)  microsoftwindows.com(حيتويان على اسم مايكروسوفت مها    
 دوالر مقابل التنازل عن االمسني ، وأعلنت الشركة أا لن ختضع لعمليات             ١٠٠٠٠٠ و   ٥٠٠٠٠مببلغ يتراوح بني    

االبتزاز ، وتبين من جمريات القضية أن املتهمني سجال قائمة طويلة من أمساء النطاقـات حتمـل أمسـاء شـركات                   
  .لفة بقصد بيعها ومؤسسة خمت

م ١٩٩٩فربايـر    ، سادسة ، العدد ال  نيالسنة الثا ،   ، جملة إنترنت العامل العريب       ايكروسوفت تقاوم احتالل النطاقات   م        
 . ، بتصرف ١٧ ، ص

هــ  ١٤٢٢رسالة من إحدى القوائم الربيدية املعنية بشؤون احلاسوب والشبكة الدولية ، يف صفر         تلقى الباحث    )    ٣(
  :فيها إشارة إىل هذين املوقعني و
         )www.dnsresearch.com(     و )www.unclaimed-domains.com(        واليزاالن يعمالن إىل اآلن ويقـدمان

 . ) www.webdeveloper.com( ولكن املوقع الثاين تغري عنوانه إىل ، ذات اخلدمة 
 وخباصة  من املعلومات عن أمساء النطاقات    ملعرفة مزيد   ) www.tasjeel.com(وميكن االستفادة من منتدى تسجيل               

 .املعروضة للبيع يف العامل العريب 

http://www.dnsresearch.com
http://www.unclaimed-domains.com
http://www.webdeveloper.com
http://www.tasjeel.com
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  إدارة الشبكة الدولية  : ًثالثا
 على الرغم من أن وزارة الدفاع األمريكية هي اليت أنشأت الشبكة بـادئ األمـر إال أنـه يف                    (

 ميلـك  ًكـال  فـإن  ،الوقت احلايل الأحد ميلكها ، فمن تعريفنا للشبكة الدولية بأا شبكة الـشبكات      
  .تد صالحياته ونطاق حتكمه إىل شبكات اآلخرين شبكته ويديرها ويتحكم فيها دون أن مت

وهذا اليتناقض مع إمكانية أن تقوم بعض الدول بوضع بعض القواعـد واألنظمـة السـتخدام                
الشبكة الدولية ، ولكن التستطيع دولة ما أن تفرض قيودهـا وأنظمتـها علـى مجيـع مـستخدمي                   

  .الشبكة 
الشبكة الدولية من زوايا خمتلفة يغلب عليهـا        وهناك مجعيات تطوعية ذات طابع إشرايف ، تعتين ب        

    )١( )الطابع الفين 

  
فريـق  و ،   ) IAB ( جملس عمارة الشبكة الدوليـة    و  ، ) ISOC(  مجعية الشبكة الدولية  : من هذه املنظمات    )    ١(

  ) . IETF (عمل هندسة الشبكة الدولية 
 . ، بتصرف ٢٤ـ٢٢عبدالقادر الفنتوخ ، ص .يب ، داإلنترنت للمستخدم العر      
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  يناملبحث الثا
  أخطار الشبكة الدولية والوقاية منها

  
خماطر : يرى الباحث أن املخاطر اليت يتعرض هلا مستخدم الشبكة ميكن تقسيمها إىل نوعني 

اين خماطر أخرى تضم سلبيات أمن املعلومات وهي املتعلقة بالفريوسات واالختراق ، والنوع الث
وغري ، أخرى للشبكة مثل املواقع اإلباحية ، واملواقع اليت تنشر األفكار املتطرفة ، واإلدمان الشبكي 

  .ذلك ، وفيما يلي بيان هذه املخاطر 
  املطلب األول 

  خماطر أمن املعلومات
  

ليـة ، واليـدرك هـؤالء     يقلل البعض من أمهية اختاذ االحتياطات األمنية يف عامل الـشبكة الدو           
لألسف حقيقة وحجم هذه األخطار ، إال بعد أن تقع املصيبة على رؤوسهم ، وتقع معلومام املهمـة                  

  .يف أيد غريبة ، أو عندما يتم تدمريها 
يقـضون  هوايـة   متتلئ الشبكة الدولية جبماعات من األشرار الذين يتخذون من إيذاء اآلخـرين             

  .فيها أوقات فراغهم 
 ، حيث تسخر جهـات أخـرى ،         ًهؤالء ، لكانت األخطار أقل نسبيا     األمر اقتصر على    ولو أن   

مثل الـشركات الـيت    باإلضافة إىل هؤالء ، الشبكةَ الدوليةَ ألغراض ميكن أن يقال عنها أا غري شريفة     
    )١( .مستخدمني ، دون علمهم   ـتستخدم الشبكة جلمع معلومات شخصية عن ال

 األمريكيـة   )Real  Networks( فقد رفعت دعوى قضائية ضد شـركة  : وعلى سبيل املثال 
   . )٢(هذا السبب ـل   ، أشهر مشغالت الصوت والصورة )Real  Player( جة لربنامج املُنِت

 املـدمج    "NSA "م حول حقيقة مفتـاح      ١٩٩٩كما أثريت تساؤالت عديدة منذ أغسطس       ( 
ملربجمني البارزين أن هذا املفتاح هو بـاب خلفـي ، صـمم        ا بعض، إذ ادعى     مع أنظمة تشغيل النوافذ   

  مـستخدميها  ليسمح لوكالة استخبارات أمريكية بالوصول إىل احلواسيب الشخصية والتجسس علـى          

  
السنة الرابعة  العـدد  جملة إنترنت العامل العريب ، كيف خيترقون حاسوبك الشخصي ؟ وماهو احلل ؟ ، فادي سامل ،            )    ١(

  .٥٠م ، ص ٢٠٠١مارس  ،اخلامس 
  Real(   بعنـوان شـركة  ً خـربا  جملة إنترنت العـامل العـريب  ، وقد نشرت ) www.real.com( موقع الشركة )    ٢(

Networks (  اين ربنامج التتجسس عليك وخالصة اخلرب أنا )Real  Jukebox(  يراقـب   الذي توزعه الـشركة 
عادات مستخدمه يف االستماع ، ونشاطاته األخرى ، وينقل تلك املعلومات للشركة باإلضافة إىل إعالمهـا عـن                  

  . املستخدم  هوية
ف أحد مسؤويل الشركة بأن الربنامج املذكور جيمع معلومات عما يستمع املستخدمون إليه  ومايسجلونه               وقد اعتر          

إن الشركة مجعت تلك املعلومات لتتمكن من تكييف اخلـدمات          : ع عن سياسة شركته يف هذا الباب بقوله         ف، ودا 
عـت مل ختـزن ومل تنقـل        ِمالـيت ج   للخصوصية ، ألن البيانات      ًوهذا العمل اليعد خرقا   !  مستخدم   اخلاصة بكل 

  . لشركات أخرى 
 مليـون   ١٣,٥ خلـصوصية    ًإن ذلك العمل يعترب خرقا    : قالوا  ولكن املنادين خبصوصية املستخدمني وخرباء األمن                

 ، أن نشاطام قيد املراقبة وأن       ً الشركة مل تعلم مستهلكيها مسبقا     مستخدم مسجل للربنامج املذكور ، وخباصة وأن      
      م يتم التعرف عليها ، ومل تد ذلك يف اتفاقية الترخيص اليت جيب أن يوافق عليها املستخدمون عند تركيـب    وِرهويا

  .الربنامج ) تنصيب ( 
  .١٤م ، ص ١٩٩٩جملة إنترنت العامل العريب ، ديسمرب           

http://www.real.com
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  )١(  )وقد أنكرت الشركة ذلك
) Yahoo Player( وتعمد بعـض الربامج إىل إرسال معـلومات عن املستخـدم مثل برنـامج 

ج املستخدم عند تنصيبه إن كان يسمح له بإرسـال معلومـات عـن جهـازه ،                 ، ويسأل هذا الربنام   
 ولـذا ينبغـي علـى       )٢ () !ألغراض إحـصائية    ( وأسـلوب وزمن استخدام املشغل إىل موقع ياهو        

  .املستخدم التفطن ملثل هذه الطلبات وعدم املوافقة عليها 
  

  
 خصـصت  و  )٣( الشبكة الدولية    أمن املعلومات يف  حول  يف الصحف احمللية    وقد كتب الكثريون    

) اهلـاكر   (  بعنـوان    ً ثابتـا  ًبابـا  )٤( ها األول يف عامها الثالث     من عدد  ً بدءا جملة إنترنت العامل العريب   
  .يعاجل كل مايتعلق باالختراق )٥(

  . من تلك الكتابات يف حماولته تلخيص ذلك العامل الغامض واملثري ًفاد الباحث كثريااستوقد 
  :األمنية يف الشبكة الدولية نشأة املخاطر 

كانت الشبكة يف بدايتها حمصورة يف جمموعة قليلة من األكـادمييني والبـاحثني يف عـدد مـن                  
  
)١    ( )NSA(  اختصار للعبارة  )National  Security  Agency(  الة األمن القومي األمريكيكتعين وو .  

جملة إنترنـت العـامل   يف أنظمة تشغيل وندوز ،      ) NSA( هل تسهل مايكروسوفت التجسس علينا ؟ حقيقة مفتاح                 
  . ١٣ـ١٢م ، ص ١٩٩٩ بر أكتو، العدد األول ،العريب ، السنة الثالثة 

  .هـ  ١٢/٤/١٤٢٢تاريخ  ، ب٢١٨عبدالقادر الفنتوخ ، احللقة .طبيب اإلنترنت ، د        
  ) .www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=218(         انظر الرابط 

  .١١٢م ، ص ٢٠٠٢ فرباير ،جملة يب سي ، السنة الثامنة ، العدد الثاين )    ٢(
إلنترنت ، وقد ضـمن     عبدالقادر الفنتوخ يف صحيفة الرياض يف زاويته طبيب ا        .إياس اهلاجري ، ود   .ومن أشهرهم د  )    ٣(

من تلك احللقات ، واألستاذ فهد بن عبداهللا الزغييب يف صحيفة اجلزيرة ، وميكن مراجعة مقاالته فيهـا                   ًكتابيه جزءا 
 . بالرجوع إىل فهرسها وكتابة امسه يف حمرك البحث 

 . م ١٩٩٩وهو العدد الصادر يف أكتوبر )    ٤(
 بة اسم الفاعـل يف اللغـة العربيـة         وهي مبثا  ) hack(  اإلجنليزية مشتقة من الفعل      يف اللغة  ) hacker( كلمة اهلاكر   )    ٥(

 من املعاين غري التقنية     ًحيمل عددا  ) hack( ومبراجعة قواميس اللغة اإلجنليزية مثل املورد ملنري البعلبكي يتبني أن الفعل            
   ) .ًيقطع إربا( أقرب هذه املعاين هو ، و

أطلـق يف أواخـر   ) اهلـاكر  ( م ، أن مصطلح   ١٩٩٩ت العامل العريب يف عددها الصادر يف أكتوبر                 وترى جملة إنترن  
مريكية والذي يـشار إليـه      الستينيات على جمموعة من الطلبة يف معهد ماساشوستس للتقنية يف الواليات املتحدة األ            

رب أغوار احلواسيب ، وابتكار طرق      ، وكان سبب تسميتهم ذا االسم هو رغبتهم العارمة يف س           ) MIT ( ًاختصارا
ومنذ ذلك احلني وحىت أواخر السبعينيات أطلق هـذا االسـم علـى املـربجمني             . التعامل مع أجزائها الدقيقة كافة      

املتمكنني وذوي اخلربة من اهلواة التقنيني ، وبشكل خاص الذين ميلكون القدرات على ابتكار طرق عمل وأسـاليب   
  .وكان هذا وصفاً يقصد به املديح جديدة إلجناز املهمات ، 

والسبب ! ىل مة           ومع بداية الثمانينيات ، وانتشار الشبكات واحلواسيب بشكل كبري حتول هذا الوصف من مدح إ              
 من املربجمني املتمكنني سخروا إمكانيام وخربام يف جمال تقنية املعلومات ألغراض شخصية             ً كبريا ًيف ذلك أن عددا   

 ، كالتسلل إىل أنظمة حصينة واحلصول على معلومات سرية          ً ختريبيا ًون ، محلت يف معظم األحيان طابعا      للقانخمالفة  
ومنذ ذلك احلني وحىت يومنا هـذا اسـتحِدثت         . منها ، أو ختريب نظام معني وإحداث خسائر مادية جسيمة فيه            
   ) .hackers( يهم اسم اهلكرة عشرات القوانني يف خمتلف دول العامل ملالحقة ومعاقبة من يطلق عل

ميكـن تـصريفها يف اللغـة    ) هـاك  ( وقد نقلت جملة إنترنت العامل العريب إمجاع حمرريها على أن الكلمة اإلجنليزية األصلية           
كـون املـصدر    وي) اهلكَرة  ( ملن ميارس االختراق ، وتجمع على       ) اهلاِكر  ( العربية ، ليشتق منها بعض الكلمات العربية مثل         

ويـرى  ) . ، فهو هـاِكر      ًهكَر ، يهكُر ، هكْرا    ( ية  ، وكأم يريدون إضافة اجلملة اآلتية لقواميس اللغة العرب         )اهلَكْر  ( منها  
الباحث أن كلمة املخترق أفصح وأوضح يف املعىن وأدق يف التعبري ، إضافة إىل أن االختراق عملية مشتركة بـني املـساملني                      

 يف احلصول على املعرفة التقنية واملخربني الذين يوظفون االختراق ألغراض جتسسية أو تدمريية ، ويتم التمييـز بـني            الراغبني
 .الفريقني بتقييد االختراق بأنه سلمي أو عدواين 

http://www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=218
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 حملدودية عدد املستخدمني ومعرفة بعـضهم لـبعض ،مل          ًمراكز األحباث األمريكية ، ونظرا    اجلامعات و 
كانـت حمـصورة يف     ا  إن خـدما  يكن هناك قلق بشأن خماطر أمنية على الشبكة ، عالوة على ذلك ف            

  .عدد قليل من التطبيقات مثل الربيد اإللكتروين ونقل امللفات 
 لنقـل املعلومـات   رئيسة القواعدلذلك كله مل تؤخذ هذه املخاطر يف االعتبار عندما مت تصميم ال          

 ولكن مع مرور الوقت ودخول القطـاع التجـاري        ،    )TCP/IP(  قواعد باسم   ةعلى الشبكة واملعروف  
للشبكة ، ومايعنيه ذلك من االزدياد املضطرد لعدد املستخدمني وتنوع خلفيـام العلميـة والعمليـة                

بدأت تظهر بعـض    ة للشبكة مل تكن معروفة من قبل        واختالف أعمارهم ، ومع ظهور خدمات جديد      
  )١(. التجاوزات األمنية على الشبكة 

:  دراستها من خالل موضـوعني ومهـا   ويرى الباحث أن خماطر أمن املعلومات يف الشبكة ميكن    
  . الفريوسات واالختراق 

  
نـشرت  رياض  جبريدة ال ، مقالة   ناصر صاحل الصرامي    ملاذا النت غري آمنة ؟ ،       / قراءة يف مفهوم اختراق مواقع النت       )    ١(

   .م٢٠٠١ مايو ١١ ـ ١٤٢٢ صفر ١٧اجلمعة بتاريخ 
  ) .  http://server1.alriyadh.com.sa/rnet/11-05-2001/tah.html#186(        انظر الرابط 

http://server1.alriyadh.com.sa/rnet/11-05-2001/tah.html#186
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  الفريوسات : أوالً 
  

ـ             رت حوهلـا   طِّلعل الفريوسات من أكثر املواضيع املتعلقة بأمن املعلومات واحلواسيب الـيت س
 ، وخلطورة الفريوسات احلاسوبية فقد ختصصت شركات تقنيـة يف إصـدار             )١(املقاالت والتحقيقات   

 وشـركة   لربنامج الشهري الذي حيمل امسها      كافحة هلا ومن تلك الشركات مكايف وهي تنتج ا        الربامج امل 
سيمانتك املنتجة لربنامج نورتون آنيت فايرس ، وهـذه الـربامج يـتم حتـديثها باسـتمرار لتكـافح                   

  .الفريوسات اليت يتم اكتشافها بعد إصدار الربنامج 
    

  :احلاسوب ) ٢(فريوس 
ض الدخول على حاسوب بدون علم مستخدمه أو مالكه ، وبعـد دخولـه              هو برنامج معد بغر   

  .) ٣(يقوم بتنفيذ املهام التخريبية اليت أُِعد هلا 
  :أنواع الفريوسات وأضرارها 

هناك أصناف متعددة من الفريوسات وذلك حسب طبيعة عملها ، واآلثـار الـيت ميكـن أن                 ( 
لى احلواسيب ختتلف مـن فـريوس آلخـر ، فهنـاك            حتدثها ، فاألضرار اليت قد حتدثها الفريوسات ع       

 احلاسوب قد ترعـب املـستخدم       شاشةفريوسات اليتجاوز ضررها رسالةً نصيةً أو صورةً تظهر على          
  .ولكن بدون إحداث أي أضرار على احلاسوب أو املعلومات املخزنة فيه 

نـاك فريوسـات    اليت حتوي املعلومات ، وه    الصلبة  وهناك أنواع أخرى تقوم بتخريب األقراص       
  .تدمر املعلومات وذلك بتغيريها أو مسحها 

وترتبط بعض الفريوسات بيوم معني يف السنة ، حبيث يظل الفريوس يف سبات حىت ذلـك اليـوم            
  )٤( .)، وحينئذ ينشط ويبدأ بأعمال التخريب اليت متت برجمته للقيام ا 

  
نشرا جريـدة الريـاض يف ملحـق        ) أمن املعلومات   ( إياس اهلاجري ، مقالة ضمن سلسلة       .، د ) ١(الفريوسات  )    ١(

   .م٢٠/٧/٢٠٠١بتاريخ اص بالشبكة اخل نت@الرياض
  ) .http://www.alriyadh.com.sa/rnet/20-07-2001/proxy.html(        انظر الرابط 

الفريوس يف األصل هو أحد الكائنات احلية الدقيقة اليت الترى إال باهر ، والفريوسات احلية أنـواع تتفـاوت يف                    )    ٢(
فريوس اإليدز وهناك نوع أقـل   من أصيب به إال أن يتداركه اهللا برمحته مثل    ضررها منها ماهو قاتل الأمل يف شفاء      

 . مثل فريوس اإلنفلونزا ، وكذلك احلال يف الفريوسات احلاسوبية فهي تتفاوت يف خطرها ًضررا
ئلة شـائعة ،  أصل هذا التعريف مأخوذ من موقع وحدة خدمات اإلنترنت مبدبنة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، أس      )    ٣(

 .وقد أجرى الباحث عليه بعض التعديالت 
  .نفس املرجع السابق ، بتصرف )    ٤(

 هي احلافز وراء برجمة     ١٩٨٦ أبريل عام    ٢٦النووي الروسي يف أوكرانيا يف      " تشرينوبيل"لقد كانت كارثة مفاعل             و
 تـشرنوبيل  فريوس ويؤكد اخلرباء على أن      فريوس سمي بنفس االسم وينشط للعمل يف نفس التاريخ من كل عام ،            

 حيث يدمر املعلومات املخزنة ويلغي امللفات املوجـودة        الشبكة الدولية ؛ فيتسلل إىل احلواسيب     بالغ الدقة ينتقل عرب     
،  يف الذاكرة ، بل يضغط على القرص الصلب ، مما يؤدي يف حاالت كثرية إىل إتالف تلـك الرقـائق وتـدمريها                 

، مث إعادة تصويب التاريخ مرة أخـرى بعـد يـوم أو              ، وذلك بتغيري تاريخ نشاطه     خطار الفريوس وأمكن تاليف أ  
الذي ينشط  " أجنلو مايكل"وهذه الطريقة مأمونة يف التعامل مع العديد من الفريوسات املؤقّتة ، مثل فريوس              . يومني  

ذكرى جمنونة ملـيالد   وهو ذا ميثل القرص الصلب لألجهزة املصابة به    مارس من كل عام ليمسح معلومات        ٢٦يف  
  " .مايكل أجنلو"ان عصر النهضة فن

، م ٩/٥/٢٠٠٠وجدي سواحل ، مقالة يف موقع إسالم أون الين بتـاريخ  .        فريوسات الكمبيوتر الكابوس الدائم ، د     
  .بتصرف 

  ) . http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/scince-14/scince1.asp(        انظر الرابط 

http://www.alriyadh.com.sa/rnet/20-07-2001/proxy.html
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/scince-14/scince1.asp
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املصاب إىل مجيـع عنـاوين      وهناك فريوسات تقوم بنسخ نفسها وإرسال رسائل من احلاسوب          
الربيد اإللكتروين املخزنة يف برنامج الربيد الذي يستعملة مستخدم احلاسوب املـصاب مثـل فـريوس                

 ، ومنها مايرسل رسائل إىل بعض تلك العناوين مثل فريوس ميليسا الذي يرسـل رسـائل إىل               )١(احلب  
الفـريوس ،          مرفقة بنـسخ مـن      وتكون هذه الرسائل   ،   ) ٢(أول مخسني عنوان يف دفتر العناوين       

وقد يكون لبعضها القدرة على سرقة ملفات من القرص الـصلب للجهـاز املـصاب وإرفاقهـا مـع       
. )٣(، ويف هذا قدر كبري من انتهاك اخلصوصية وإفشاء أسـرار اآلخـرين              الفريوس  الرسائل اليت يبعثها    

  .  فريوسات الدودة مسمى  يصنف حتت وهذا النوع من الفريوسات الذي ميلك القدرة على االنتشار
 ويـدعى هـذا   ،ويقوم نوع من الفريوسات بتغيري شكله باستمرار وذلك لتعسري عملية اكتشافه     

   .)٤() Stealth  Virus(النوع 
وتغري الرسائل املرفقة بالفريوسات مستقبليها بفتح امللفات املرفقـة معهـا ، حيـث تتـضمن                

 ، أو برنـامج لتـسريع االتـصال بالـشبكة           شاشةق هو حافظة مجيلة لل    الرسالة مايفيد بأن امللف املرف    
   .)٥(م مثل فريوس زيلو ٢٠٠٠الدولية ، أو برنامج لفحص توافقية اجلهاز مع مشكلة العام 

 لضمان انتشار أوسع لفريوسـام      ًمصممو الفريوسات استخدامها مؤخرا   ومن الوسائل اليت بدأ     
، فـريوس احلـب     ومـن ذلـك     لي الرسائل مداعبة غري شريفة ،       مداعبة الغريزة اجلنسية لدى مستقب    

 الـة اإلباحيـة   الذي حيمل اسـم  فريوس بالي بوي و ،  شهريةروسيةتنس  عبة  حيمل اسم ال  فريوس  و
  .فريوس الزوجة العارية والشهرية ، 

  
  

 تـسمى أحـصنة      اآلخـرين  حواسيبوسات تستخدم يف التجسس على      وهناك أنواع من الفري   
  
  مليون حاسوب  ٤٥دوالرات إذ أتلف    م  ، وتسبب يف خسائر قدرت مبليارات ال        ٢٠٠٠فريوس احلب ظهر يف مايو      )    ١(

وشبكة الربملان الربيطاين ، وقد     ،  ، ومن ضمن الشبكات احلاسوبية اليت تضررت منه شبكة وزارة الدفاع األمريكية             
مث أطلقـت سـراحه لعـدم    ، واعتقلته ،  ً عاما ٢٤اب فلبيين يبلغ من العمر       ش اشتبهت السلطات الفلبينية حينها يف    

  .كفاية األدلة 
وانظـر احللقـة    . م ، هيئة اإلذاعة الربيطانية      ٢٢/٨/٢٠٠٠يف  ) إسقاط التهم يف قضية فريوس احلب       (         خرب بعنوان   

  هـ ، على الرابط٥/٢/١٤٢١ من طبيب اإلنترنت بتاريخ ١٠٨
 )       http://212.162.130.36/displayissue.asp?issue_no=108. (  

 .، مرجع سابق  من طبيب اإلنترنت ١٠٨احللقة )    ٢(
مثل فريوس سريكام الذي يصيب احلواسيب العاملة بنظام تشغيل النوافذ ، ويسعى إىل إخفاء نفسه بتغـيري الـنص                    )    ٣(

 للرسالة يف كل مرة ينتقل فيها ، خبالف فريوس احلـب            ً جديدا ًعنوانا حيملها ، وخيتار بالتايل      الرئيس يف الرسالة اليت   
م ، وهـو    ٢٠٠١، وقد اكتشف فريوس سريكام يف منتصف يوليو         ) أنا أحبك   ( الذي يستخدم عبارة متكررة هي      

  .اليت هلا مقدرة على نسخ نفسها واالنتشار عرب احلواسيب ) فريوسات الدودة ( يصنف حتت 
  .م ٢٠٠١ يوليو ٢٦هـ ـ ١٤٢٢ مجادى األوىل ٦يدة الرياض بتاريخ اخلميس        خرب نشر جبر

 .  م ٢٠٠١ يوليو ٢٥على الشبكة بتاريخ ) يب يب سي (        خرب نشر مبوقع هيئة اإلذاعة الربيطانية 
 . مرجع سابق ،) ١(الفريوسات )    ٤(
يتنكر يف زي ملـف يقـوم      ) Zelu( ت أن فريوس زيلو      من طبيب اإلنترن   ٧٨عبدالقادر الفنتوخ يف احللقة     .يذكر د )    ٥(

 توهم املستخدم بأنه برنامج مـن     نوافذ بإظهار   ًوم بعد تشغيله فعال   م ، ويق  ٢٠٠٠بفحص توافقية احلاسوب مع عام      
وعندما ينما هو يف الواقع يقوم مبسحها ، وأنه يقوم بفحص امللفات املخزنة يف احلاسوب ، ب ) Chip  Tech( شركة 
  . من عمله يظهر رسالة كمية تفيد بأنه فريوس وأنه قد مسح ملفات احلاسوب ينتهي

  ) .www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=78(         انظر الرابط 

http://212.162.130.36/displayissue.asp?issue_no=108
http://www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=78
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وهي برامج متكن املخترقني من التجسس على احلواسيب املتـصلة    ،)١(  ) Trojan  Horses( طروادة 
الـربامج  وختتلـف    بالشبكة والتحكم فيها بدرجات متفاوتة ختتلف باختالف قوة الربنامج التجسسي           

 يف  ًفسها ، وسـيأيت احلـديث عنـها مفـصال          عن الفريوسات العادية يف أا التعيد إنتاج ن        التجسسية
   . ضوع االختراقمو

  :طرق انتشار الفريوسات 
  :تنتشر الفريوسات بطرق أمهها مايلي 

  ـ تبادل األقراص امللوثة ١
كانت األقراص املرنة يف السابق أكثر طرق انتقال الفريوسات ، حيث يتبادل املستخدمون تلـك               

 انتـشار   ريق ذلـك القـرص ، ومـع       األقراص فينتقل الفريوس من جهاز ملوث إىل جهاز آخر عن ط          
 ية ، فأصبحت ـ أي األقـراص    كثر استخدامها يف توزيع نسخ غري شرعية لربامج جتاردجمةاألقراص امل

  . )٢(ـ وسيلة واسعة االنتشار لنقل الفريوسات احلاسوبية 
  ـ الربيد اإللكتروين٢

م حالـة اسـتخدا    الفريوسات احلاسوبية ، وخباصة يف    الربيد اإللكتروين من أوسع البوابات لنشر       
 وكالمهـا مـن إنتـاج     )Microsoft Outlook( و  ، أ )Outlook Express( الربامج الشهرية مثل 

عمالق الربجميات شركة مايكروسوفت األمريكية ، وقد انتـشرت يف اآلونـة األخـرية مجلـة مـن                  
 ، ومن املتوقع أن مـصمم الفـريوس يراعـي           )٣(الفريوسات اليت تستغل ثغرات أمنية يف تلك الربامج         

نتشاره باستخدام الربامج واسعة االنتشار لضمان أوسع دائرة انتشار له يف احلواسيب ، ولـذا ينبغـي                 ا
عدم فتح أي مرفقات ألي رسالة قبل فحصها بأحد برامج فحص الفريوسات الشهرية مثـل نورتـون                 

  
 يقيـة الـواردة يف ملحمـة األوديـسا      ، نسبة لألسطورة اإلغر   ) حصان طروادة   ( النوع من الفريوسات    مسي هذا   )    ١(

 لسكان طروادة ، وكان خيتبئ ضمنه جمموعة        ًهدية ،   ً ضخما ًخشبيا ًحيث ترك اجليش اإلغريقي حصانا     ،   هلومريوس
من اجلنود األشداء ، بعد أن تظاهروا بإاء احلصار الطويل ، وعندما رحل اجليش وأدخل الـسكان احلـصان إىل                    

  .نة يف أيدي اإلغريق داخل أسوار املدينة ، خرج اجلند منه وانقضوا على احلامية ، وسقطت املدي
 وعنـدما   ًتبئ ضمن برامج يبدو مظهرها بريئا     على املبدأ ذاته ، فهي خت     ) أحصنة طروادة   (         وتعتمد الربامج التجسسية    
  . من هذه الربامج ، ينشط اجلزء املاكر ويقوم بعمل معني مصمم له ًيشغل املستخدم واحدا

، وقد أزيلت مع كافة األعـداد القدميـة مـن     لة يب سي ، مقالة يف موقع جم       كيف تعمل الفريوسات ؟ ، نيل راندال   
   .الة 

  .نت @م ، ملحق الرياض٦/٨/٢٠٠١إياس اهلاجري ، مقالة جبريدة الرياض بتاريخ .، د ٢الفريوسات )    ٢(
  ) .http://www.alriyadh.com.sa/rnet/06-08-2001/proxy.html(         انظر الرابط 

   ومن الطرائف اليت يرى الباحث مناسبة ذكرها يف هذا املقام من باب التمليح ، التقرير الساخر الذي قدمـه أحـد                        ) ٣(
املواقع ـ وهو موقع يقدم تقارير ساخرة على شكل أخبار صحفية ، تتناول شركات تقنية املعلومات بالنقد الذكي  

دراسة جديدة تـبني أن فـريوس احلمـى    ( يرها ـ بعنوان  الساخر ، املرتكز على املبالغة يف تضخيم األخبار وحتو
ويذكر التقرير الساخر أن العلمـاء      ) القالعية هو أول فريوس اليستطيع االنتشار عرب برنامج مايكروسوفت آوتلوك           

 وجود فريوس خطري يعجز برنامج آوتلوك ، للمـرة األوىل ، عـن              ًصيبوا بصدمة عندما اكتشفوا أخريا    والباحثني أ 
كما أثىن مسؤولون يف وزارة الزراعة الربيطانية على نتائج الدراسة ، وقالوا إـا              . واسطة الربيد اإللكتروين    نشره ب 

ستوفر عليهم الكثري من الوقت واملال واجلهد ، ألم كانوا يعتقدون أن فريوسات جنون البقر واحلمـى القالعيـة                  
م اآلن يف اجتاهـات أخـرى ملكافحـة هـذه           كانت تنتشر بشكل رئيس بواسطة آوتلوك ، وسريكزون جهوده        

أما مسؤولو مايكروسوفت ، فقد شككوا يف دقة الدراسة ، وقالوا إن بروتوكـول نقـل الفريوسـات            . األمراض  
 )VTP  (      املستخدم يف آوتلوك ، واحلاصل على براءة اختراع ، قد أثبت حىت اآلن أنه قـادر علـى نـشر كافـة

جماين ، وستنشره على موقعهـا   )  Patch(  الشركة على تطوير برنامج إصالح ويف أية حال ، ستعمل. الفريوسات 
  !يف نقل فريوس احلمى القالعية  )  VTP( على ويب ، إذا ثبت عجز بروتوكول 

  .١٣٠م ، ص ٢٠٠١ يونيو ،جملة يب سي ، السنة السابعة ، العدد السادس         

http://www.alriyadh.com.sa/rnet/06-08-2001/proxy.html
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  .آنيت فايرس ، أو ماكايف 
مفيد وأنه يؤدي وظائف نافعـة ،       وقد يوهم مرسل الرسالة مستقبلها بأن الربنامج املرفق برنامج          

   . ً جتسسياًابرناجميقته فريوس خمرب ، وقد يكون وهو يف حق
أن بعـض    القـوائم الربيديـة العربيـة ،         وقد الحظ الباحث من خالل اشتراكه يف مجلة مـن         

 الـربامج    هذه زعم أن ي املشتركني يرفق برنامج أو أكثر مع رسالته ، أو يضع روابط لبعض الربامج ، مث              
تبني بعـد ذلـك   يستخدم يف كسر احلاجز الذي تفرضه مدينة امللك عبدالعزيز على املواقع الضارة ، مث      ت
برامج جتسسية  اأ.  

  هة على النسيج العنكبويت للشبكةـ زيارة املواقع املشبو٣
املتصفحات هي بوابات حنو الصفحات املتوفرة يف الـشبكة الدوليـة ، وتقـدم معظـم هـذه                 

 بتنفيـذ  ًة غنية للمستخدم ، فهي تـسمح مـثال      يات متطورة يف العرض ، لتقدمي جترب      املتصفحات إمكان 
ويستغل كثري من املربجمني ذوي األغرض اخلبيثة ، اإلمكانيات اليت تقـدمها            . النصوص الربجمية املختلفة    

ق نظـام   املتصفحات يف تشغيل النصوص الربجمية ، والربامج املضافة ، وبرجميات التحكم ، حملاولة اخترا             
ويلجأ هذا النوع مـن املـربجمني إىل        . املستخدم عرب البوابة اليت توصله بالشبكة مباشرة وهي املتصفح          

وضع نصوص برجمية ، أو برجميات حتكم خبيثة ، ضمن صفحات نسيجية يصمموا ـدف اختـراق                 
  .أنظمة الزوار مباشرة ، أو سرقة معلومات شخصية عن زائر الصفحة ألغراض خمتلفة 

فإذا زار مستخدم الشبكة صفحة يف موقع غري مشهور ، والحظ حدوث أمور غـري معتـادة ،                  
 األغلـب   كتوقف املتصفح عن االستجابة ، أو إعادة تشغيل احلاسوب ، فإن الصفحة تتـضمن علـى               

  .) ١( برجمية خبيثة ، حياول مصممها اختراق احلاسوب أو تعطيل عمله ًبرجميات حتكم ، أو نصوصا
، حيث يوجد على الشبكة الكثري مـن        ) اهلاكرز  ( ملواقع املشبوهة ، مواقع املخترقني      ومن تلك ا  

املخترقـون  ( أو  ) املخترقون العرب   ( أو  ) أرض املخترقني   ( املواقع اخلاصة م حتمل أمساء خمتلفة مثل        
  .)٢(حتجب مدينة امللك عبدالعزيز مثل تلك املواقع  ماًغالبا، و) السعوديون 
  املواقع املخترقَة ـ زيارة ٤

يعمد بعض املخترقني إىل تلويث املوقع املخترق بفريوس حاسويب ، مما يؤثر على زائـري املوقـع                
  .، ويشوه مسعته ، ويصرف الزوار عن التفكري يف زيارة أخرى للموقع 

  زيل الربامج من املواقع غري املوثوقةــ تن٥
لدولية ، وقد تكون تلـك امللفـات بـرامج          زيل امللفات من أشهر وأقدم خدمات الشبكة ا       ـتن

أو غـري  ، أو مشغالت الـصوت والـصورة   ، أو برامج الربيد اإللكتروين     ،  تشغيلية مثل برامج احملادثة     
زيل الربنامج من موقع الـشركة      ـوالطريقة الصحيحية هي تن   . ذلك مما اليستغين عنه مستخدم الشبكة       

   .ًيا ودولًملشهورة املوثوقة عربيااملواقع ااملنتجة فإن مل يتيسر ذلك فمن 
زيل الربامج من مواقع غري معروفة ، أو غري موثوقة ، فهو أمر تكتنفه كثري من املخـاطر                  ـأما تن 

فقد يعمد بعض املغرضني إىل إنشاء مواقع تشتمل على فريوسات أو برامج ملوثة بفريوسـات ويقـوم                 
مفيد أو سليم مـن اإلصـابة الفريوسـية واحلقيقـة     زيل أحدها على أنه برنامج    ـاملستخدم املبتدئ بتن  

  
 . ٥٣م ، ص ٢٠٠١ مارس   ،رابعة ، العدد اخلامسجملة إنترنت العامل العريب ، السنة ال)    ١(
ذكر أحد املستخدمني يف إحدى القوائم الربيدية احلاسوبية ، جتربته يف زيارة أحد تلك املواقع وأفاد بأنه تعرض طيلة                   )    ٢(

 . تصفحه لذلك املوقع حملاوالت اختراق ، ونصح اآلخرين بعدم زيارة املواقع املماثلة 
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 من مستخدمي املنتـديات والقـوائم الربيديـة يعمـد إىل     ًف ذلك ، وقد الحظ الباحث أن عددا       خال
يف مقاالته ورسائله ويقول إن هذا رابط لربنـامج يـسرع االتـصال بالـشبكة                إدراج روابط تشعبية  
 يستهوي املستخدمني ، وقد يبين الرابط اسم املوقع الـذي            ، أو غري ذلك مما     شاشةالدولية ، أو حافظة     

سيتم ترتيل الربنامج منه ، وقد اليبين إذ يبدو الرابط على هيئة زر أو صورة أخرى ، ومبجـرد الـضغط       
  .  زيل الربنامج ـعلى الرابط أو ماميثله يبدأ تن

حلـاجز الـذي تفرضـه      وقد يداعب بعض أولئك املغرضني رغبة بعض املستخدمني يف ختطي ا          
اجلهات املسؤولة عن الشبكة يف بعض الدول ، فيدعي أن هذا برنامج  يستخدم لتصفح الـشبكة دوىن                  

  .  أدىن حجب 
زيل مااليعلم مـن الـربامج مـن        ـفالينبغي للمستخدم الفَِطن االستجابة ملثل تلك الدعوات لتن       

  .مواقع اليدري ماهويتها 
  ـ برامج احملادثة٦

 امللفـات والـصور أثنـاء احملادثـات       ملستخدميها إمكانية تبادل    ) التشات  ( ادثة  تتيح برامج احمل  
وبعض هذه امللفات حتتوي على فريوسات ، فينبغي ملستخدم هذه الربامج عدم اسـتقبال أي ملـف إال             
من مستخدمني معروفني وثقات بالنسبة له ، مث يفحـص تلـك امللفـات بأحـد الـربامج املـضادة                    

  .  تحها للفريوسات قبل ف
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  االختراق :ثانياً 
  :تعريف االختراق        

  . االختراق هو الدخول إىل حواسيب اآلخرين دون علمهم 
 إىل حاسـوبه    ً مفتوحـا  ًإن الوصلة اليت تربط مستخدم احلاسوب بالشبكة الدولية ، متثل طريقا          ( 

  . )١() لكل شخص يرتبط بالشبكة ، ولديه نوايا سيئة ، وخربة تقنية جيدة 
وأشـراره ،       يعترب كفتح نافذة على العامل خبريه وشره ، وبأخياره           شبكة الدولية إن االتصال بال  

بل وكثرت وسائل اهلجوم والتطفل والتصنت على الشبكة وأصبح املتخصص وغري املتخـصص جييـد               
التـضع علـى جهـازك      : ولذا ينصح أحد املختصني بشؤون الشبكة مستخدميها بقوله         استخدامها ،   

لذي تتصل عن طريقه بالشبكة مالو مت كشفه لسبب لك مشكلة أو خسارة كبرية ، والترسـل عـرب                   ا
  )٢( .الشبكة ماالتريد جزماً أن يقرأه غري املرسل إليه 

  
  :أنواع االختراق 

  : ومها )٣( باعتبار نية ومقصد املخترق إىل نوعني  االختراقون يف أمن املعلومات املختصقسمي
   

  معرفـة دقـائق االتـصاالت الـشبكية      ( إىل    هنا املخترقيهدف  ، و اق السلمي   االختر: األول  
  . )٤() واإلملام جبوانب تقنية املعلومات املختلفة ، من عتاد وأنظمة تشغيل ولغات برجمة 

إىل التجـسس علـى     يف هذا النوع من االختراق      يهدف املخترق   واالختراق العدواين ،    : الثاين  
وقـد   ملفام ، أوالعبث ا وتعديل حمتوياـا ، أو ختريـب حواسـيبهم ،        ، واالطالع على  اآلخرين  

يسرق أرقام بعض بطاقات االئتمان لبعض األشخاص ويستغلها يف الشراء على حـسام ، أو يـشتري         
   .)٥(هلم بضائع مل يطلبوها 

  
قـد  وـا    عن العمل ، أو يعبث مبحتويا      وقد يهاجم املخترق مواقع على الشبكة الدولية ويعطلها       

  
 . ، بتصرف ٨٢م ، ص ٢٠٠١ مارس ، السنة السابعة ، العدد الثالث جملة يب سي ،صوصيتك ، دافع عن خ)    ١(
  .هـ ٢٦/٣/١٤٢٠ من طبيب اإلنترنت بتاريخ ٣٦احللقة )    ٢(

  ) .www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=36(         انظر الرابط 
اجتهاد شخصي من الباحث بعد مجلة من القراءات        ) الختراق العدواين   ا( و  ) االختراق السلمي   ( هاتان التسميتان   )    ٣(

وكلمـة  ،   من        اهلاكر           ًبدال املخترق املسامل    مةكلإطالق   من مث ميكن  يف مصادر متنوعة حول هذه املسألة ، و       
      .الكراكر من ًاملخترق املخرب بدال

  .٦١م ، ص ٢٠٠٠ يونيو ، العدد الثامن جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الثالثة ،)    ٤(
 جنـح يف  ً عاما١٩ يبلغ من العمر ً بريطانياًأن شابا: من الوقائع اليت يذكرها الباحث هذا من باب التسلية واإلمحاض     )    ٥(

بيـل غيـتس رئـيس جملـس إدارة شـركة      ، وهو   العامل   حد أثرياء احلصول على رقم البطاقة االئتمانية اخلاصة بأ      
وفت ، واستعمله يف شراء كميات كبرية من حبوب الفياجرا الطبية ـ املنـشط اجلنـسي املـشهور ـ      مايكروس

 يف حماولة منه للتأكيد على ضعف اإلجراءات األمنية ألحـد بـرامج مايكروسـوفت        ؛ شبكةاملعروضة للبيع على ال   
ائه بعد أن أرسل رسالة بريد إلكتـروين        املتعلقة بالتعامالت املالية على الشبكة الدولية ، وألن الشركة مل تكترث بآر           

أرسلت لبيل جيتس الكثري من حبوب الفيـاجرا        : وقال أثناء التحقيق معه     . للشركة حذرها فيها من ذلك الضعف       
  .بعد أن خاب أملي يف احلصول على رسالة شكر على املالحظات اليت قدمتها لشركته 

  .م ١١/٤/٢٠٠١ ، موقع إسالم أون الينرق قابيل ، طاشحنة فياجرا لالنتقام من مايكروسوفت ،         
    .  )www.islamonline.net/completesearch/arabic/mDetails.asp?hMagazineID=22097(         انظرالرابط 

http://www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=36
http://www.islamonline.net/completesearch/arabic/mDetails.asp?hMagazineID=22097
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   .)١( مثل رسائل الربيد اإللكتروين  اآلخرينالطالع على خصوصياتيهدف ل
مـات ، إىل مـاميكن أن يقدمـه    تنبهت الشركات الكربى العاملة يف جمـال تقنيـة املعلو         ولقد  

    .)٢( بحث عنهم ومنحهم فرص عمل يف جمال األمن املعلومايت ، وبدأت يف الملخترقونا
الشركات املنتجة ملضادات الفريوسات ، والشركات العاملـة يف جمـال           وحيرص الكثري من ممثلي     

  
م ، حلسابات الربيد اإللكتروين يف موقـع هومتيـل الـذي متلكـه شـركة               ١٩٩٩مثل االختراق الذي حدث يف أغسطس       )    ١(

اإللكتـروين ،            مليون شخص من مستخدمي بريد هومتيـل         ٥٠سوفت ، والذي أدى إىل تعرض مايزيد على         مايكرو
 الـشبكة واعترب احملللون هذه العملية ، أكرب عملية اختراق يف تـاريخ            . خلطر اختراق صناديق الربيد اإللكتروين اخلاصة م        

 القصري أن تعـرض هـذا العـدد    الشبكة ـ فلم حيدث عرب تاريخ   ماهو أكربًىت ذلك التاريخ فقد حيدث مستقبالـ أي ح
وملخص عملية االختراق هذه ـ كمـا   . الكبري من املستخدمني إلمكانية اختراق حسابام اخلاصة ذه السهولة والسرعة 

ح للـزوار  فهمها الباحث من املقالة ـ أن املخترقني متكنوا من تصميم منوذج معني يف أحد املواقـع علـى الـشبكة يـسم     
ليـدخلوا مباشـرة إىل    ) log-in(    بإدخال أي عنوان بريد إلكتروين تابع ملوقع هومتيل والنقر على زر حيمل كلمة دخول      

صندوق الربيد اخلاص بصاحب هذا العنوان ، وليتمكنوا من االستفادة من مجيع العمليات املمكنة ، كاإلرسال واالسـتقبال                  
 ، وانتشر هذا النموذج يف الشبكة الدولية كانتـشار النـار يف اهلـشيم حيـث            رورلمة امل راءة واحلذف بدون إدخال ك    والق

ظهرت خالل ساعات قليلة ، عشرات املواقع اليت تضمنت صفحاا هذا النموذج ، واليت اعتربت بوابـات دخـول غـري                     
 اخلاصة مبوقـع هومتيـل الـذي    واضطرت شركة مايكروسوفت إىل أن توقف عمل مجيع مزوداا       . قانونية إىل بريد هومتيل     

ـ  ١٠يعترب األكثر شعبية يف العامل ملدة        ت الفوضـى مـالكي    ساعات مستمرة إىل أن متكنت من جتاوز هذه اخللل ، وقد عم
حسابات هومتيل خالل الساعات اليت سبقت إقدام مايكروسوفت على إغالق املزودات ، حيث بـدأ املخترقـون الـذين                   

 إليه يف الدخول إىل حسابات بعضهم البعض ، واالطالع على بعض املعلومات اخلاصـة ، الـيت     حصلوا على النموذج املشار   
مـن  كما تسبب ذلك يف فضائح متعددة حيث متكن كـثري مـن املـوظفني                على اختراق أنظمة بعضهم البعض       ساعدم

ىل اطالع بعـض الزوجـات   العمل ، وكشف بعض املعلومات اخلاصة عنهم ، كما أدى إ االطالع على رسائل رؤسائهم يف    
  .على بريد أزواجهن مما كشف الكثر من األسرار اليت أدت إىل نشوب خالفات زوجية 

        وقد اضطرت شركة مايكروسوفت إىل تقدمي اعتذار رمسي جلميع املشتركني يف بريد هومتيل ، نتيجة الـضجة الـيت أحـدثها      
  .دولية هذا االختراق ، ونشرته يف موقع هلا على الشبكة ال

        وأما كيفية متكن أولئك املخترقني من تصميم ذلك النموذج ، فيمكن معرفتها بالرجوع إىل العدد املذكور أدنـاه مـن الـة           
  .         ملن أحب 

  .٥٦م ، ص ١٩٩٩ أكتوبر ،        جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الثالثة ، العدد األول 
تسخري قدرام األمنية واملعلوماتية ، للعمل بأسلوب قانوين ، واالسـتفادة منـهم يف كـشف الثغـرات      اهلدف من ذلك هو   )    ٢(

ويرغـب الكـثري مـن       .األمنية يف الربامج والنظم اليت تنتجها هذه الشركات ، وثغرات برامج الشركات املنافسة كذلك               
 هذه الشركات ، األمر الذي يسمح هلم مبمارسـة هوايـام    الذين اليسعون إىل خمالفة القانون ، يف العمل مع مثل          ملخترقنيا

 ، ألـم    ملختـرقني ا       وتتغاضى كثري من دول العامل عـن         .، بدون أن خيالفوا القانون ، ويتعرضوا للمالحقة القانونية          
ظهور ابتكـارات جديـدة ،    ، على أمل أن يؤدي ذلك إىل ًألمين من تقنية املعلومات إبداعايشكلون أكثر العاملني يف اال ا 

 مبعناه احلقيقي هو االبتكـار الـتقين   االختراق خصبة ، لظهور تقنيات متطورة ، حيث أن      ً أرضا ملخترقونوأن يشكل هؤالء ا   
  .واملعلومايت ، والقفز فوق مجيع العوائق اليت حتد من مدى اإلبداع ، ومنها العوائق القانونية 

 يف أحناء كثرية من العامل ، سبب رئيس يف ارتفاع مـستوى األمـان يف                ملخترقنيالنطاق على ا  وميكن القول أن عدم تضييق               
 ، حيث أن السماح هلـم مبمارسـة نـشاطام أدى    الشبكة الدوليةالشبكات ، وابتكار أساليب تبادل آمن للمعلومات عرب  

كارات وأسـاليب حديثـة يف التـشفري ونقـل     إىل كشف الكثري من الثغرات األمنية والربجمية ، وظهرت نتيجة لذلك ، ابت          
البيانات ، تغلبت على هذه الثغرات ، ولوالها الحتاج العاملون يف جمال تقنية املعلومات ، علـى األغلـب ، إىل سـنوات                       

  .ىل املستوى الذي حنن عليه اليوم إطويلة للوصول 
، بالتأثري الذي تركته احلرب العامليـة الثانيـة علـى خمتلـف              على تقنيات املعلومات     ملخترقنيوميكن تشبيه تأثري نشاطات ا             

العلوم ، حيث أدت إىل قفزات نوعية يف عديد منها ، على الرغم من األضرار اجلسيمة اليت تسببت ا ، وجيب أن نعتـرف                        
رفـع مـستوى األمـان      آخر ، يف تقدم الكثري من األساليب املعلوماتية احلديثة ، ويف              سامهوا بشكل أو   ملخترقنيأن هؤالء ا  

   !ًت اليت نستخدمها حالياالذي وصلت إليه الربجميات وأنظمة الشبكا
م ، ١٩٩٩  ديـسمرب ،جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الثالثة ، العدد الثالـث      عامل إنترنت السفلي ، اجلزء الثاين ،                

 . بتصرف ٣١ص 
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، والبحث عن اخلامات املؤهلـة للعمـل    )١( ملخترقنيا كات واملعلومات على حضور مؤمترات    أمن الشب 
 ًضيهم الذي حيتمل أن حيمل طابعـا      وتتغاضى هذه الشركات عن ما     ! ملخترقنيايف شركام بني مجوع     

  . ، إذ أن مايهمها هو القدرات العلمية اليت ميكن أن تفيد الشركة ًيا ، أو إجرامًختريبيا
هـا لـديهم مـاض عريـق يف عـامل           والختفي بعض الشركات العاملية أن كثرياً من العاملني في        

 على التصريح مبثل هـذه املعلومـات ، لكـن معلومـات     شهرية أخرى ، وتتحفظ شركات  ختراقاال
 اختـراق ، عن أعـضاء سـابقني يف منظمـات           السفلي   كة الدولية الشبتتردد بني حني وآخر يف عامل       

  . يف هذه الشركات ًيعملون حاليا
ـ     و،  لالختراق  لشبكات واملواقع النسيجية    وميكن أن تتعرض ا    دواين من أشهر صور االختراق الع

وسيقتـصر الباحـث    )٢( )Denial  of  Service( هجمات حجب اخلدمة نسيجيةاملوجهة ضد املواقع ال
الـشبكات ،   وأمـا محايـة      على احلديث عن اختراق احلواسيب الشخصية وطرق الوقاية منـه ،             هنا
 التعاقـد مـع شـركات جتاريـة         ، واألوىل  آخر اليتسع هذا املقام لـه        شأن وفه،  املواقع الشبكية   و
  
 يف بعض املناطق من العامل ، إىل تنظيم مؤمترات ومعارض سنوية علنية             ونخترقستوى النظام الذي وصل إليه امل     بلغ م  )   ١(

 ، أو إذا قُدمت شكوى قانونية ضده من         ً حمددا ً ختريبيا ً ، إال إذا ثبت ارتكابه عمال      هم، حيث اليالحق القانون أحد    
واملعارض ، أن نـسبة        مترات  وتعلم اجلهات احلكومية يف الدول اليت يتم فيها تنظيم مثل هذه املؤ           . اجلهة املتضررة   

كبرية من احلاضرين ، قاموا بعمليات اختراق ذات طابع خترييب ، لكن القوانني التسمح باعتقـال أي منـهم إال أذا        
  .توفرت األدلة أو الشكوى ضده 

لـى إخفـاء     هوية معظم املوجودين من زوار وحماضرين ، حيث حيرص الكثري منهم ع            ومتتاز هذه املؤمترات بسرية           
معاملهم ، قدر املستطاع ، واألمساء املكتوبة على لوحات التعريف اإلمسية اليت يعلقها املوجودون على صدورهم هي                 

" وأمساء أخرى غري قابلة للفهم مثل       " صوت زحل   " و  " الدكتور بروتوكول   " و  " مدمر األنظمة   " أمساء من قبيل    
gR0oPzZz! . "     هذا النوع من املؤمترات وانتشارها يف أحناء العامل املختلفة ومنـها             وأدت هذه السرية إىل ازدهار  :

يف الواليات   اليت تعقد    ملخترقنيمن أشهر مؤمترات ا   و. أملانيا ، وبريطانيا ، وكولومبيا ، والواليات املتحدة األمريكية          
 . نفس املرجع السابق . ) HOPE(  ، ومؤمتر  )DEFCON( مؤمتر املتحدة األمريكية 

)٢(              إىل املـزودات الـشبكية       ً بيانات شبكية بصورة كثيفة جدا     وتتم هذه اهلجمات عن طريق توجيه جهة ختريبية معينة ، حزم ، 
ميكنها استقبال احلـزم الـشبكية ، وذلـك    ،  أخرى خوادمأم أي ،  بريد إلكتروين    خوادمأم  ،   نسيجية   خوادمسواء أكانت   

مـن الـربامج    ن القيام مبثل تلك اهلجمات سهل للغاية ، حيث يوجد عدد كـبري              إ . عن العمل    وادمدف إيقاف تلك اخل   
وقد ظهر نوع جديد مـن هـذه        .ًوقع تلك اهلجمات أو صدها صعب جدا       لتنفيذها ، إضافة إىل أن ت      ًاجلاهزة املعدة خصيصا  

على جتنيـد حواسـيب   وهو خيتلف عن اهلجمات العادية يف أنه يعتمد     )  هجمات حجب اخلدمة املوزعة      (اهلجمات يسمى   
متصلة بالشبكة الدولية بدون علم مالكيها ، وتوجيهها إىل بث الرزم الشبكية إىل مزود معني ـدف إيقافـه عـن العمـل            

وتتم هجمات حجب اخلدمة املوزعة عن طريق وضع برنامج خبيـث خـاص مـن نـوع              .نتيجة ضغط البيانات املُستقبله     
ة الربيـد   بكة ميكن الوصول إليه ، عن طريـق إرسـال الربنـامج بواسـط             حصان طروادة ، يف كل حاسوب متصل بالش       

عند تلقيها األمر بذلك مـن برنـامج   مبثابة أجهزة بث للرزم الشبكية  ، وتفعيله على هذه احلواسيب ، لتعمل     ًاإللكتروين مثال 
 أدت إىل تعطيـل  م ،٢٠٠٠وقد حدثت هجمات حجب خدمة موزعة يف فربايـر  .حمدد يقبع على حاسوب أحد املخترقني  

   .مواقع عاملية على الشبكة
      :أمهها ، و إىل القيام مبثل تلك اهلجماتً معيناًفع جهة معينة أو شخصادهناك عدة أهداف قد تو        
دمـة ،  اخل       يتمكن بعض املخترقني من التسلل إىل النظام وقت اياره وحجبه عن     ، حيث  ـ التسلل إىل النظام   ١       

  . ، وهو أحد األسباب األكثر منطقية ملثل تلك اهلجمات قت إعادة إقالعهأو و
   . دولة تعاديها يتبعمثل هذه اهلجمات ، إىل موقع توجه جهة معينة ،  ، حيثـ أسباب سياسية٢       
يف نوع   توجه شركة صغرية مثل هذه اهلجمات إىل شركة كبرية تسيطر على السوق ،                ، حيث  ـ أسباب اقتصادية  ٣       

  .من املنافسة غري الشريفة 
إذا   إدارا ، وقد يلجأ بعض هـؤالء      أن تسرح شركة أحد املوظفني املسؤولني عن       ًحيدث كثريا  ، حيث    ـ االنتقام ٤       

  .ماشعروا بالظلم ، إىل االنتقام من الشركة 
  .إلشباع رغبات ختريبية تتملكهم يلجأ بعض األشخاص إىل مثل هذه اهلجمات  ، حيث ـ الطبيعة التخريبية٥       

 مـايو   و العدد السابع  . ٥٩-٥٨م ، ص ٢٠٠٠ أبريل ،جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الثالثة ، العدد السادس            
  . بتصرف، ٥١-٥٠، ص م ٢٠٠٠
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   .املهمة صصة يف أمن املعلومات لتقوم ذهمتخ
  

  )١( اختراق احلواسيب الشخصيةأهم وسائل 
  

  )أحصنة طروادة ( دام برامج جتسسية ـ استخ١
 يتكون مـن قـسمني ، قـسم يـزرع يف            منهاوكل برنامج   سبق تعريف الربامج التجسسية ،      

   .تهاحلاسوب الضحية ، والثاين يف حاسوب املخترق يستخدمه للتحكم يف ضحي
وتنتشر هذه الربامج التجسسية يف حواسيب املستخدمني السعوديني ، وقـد قامـت جريـدة               ( 

وبرنـامج آخـر يتـيح     ، )٢()  Sub  Seven (لرياض بتجربة أحد أخطر الربامج املنتشرة حملياً وهـو  ا
 واتـضح مـن    )Trojan Hunter( التعرف على عشرات الربامج التجسسية يف حواسيب اآلخرين وهو 

لـيني  خالل التجربة اليت استمرت على فترات من اليوم أن عدد اإلصابات يف حواسيب املستخدمني احمل              
عالية ، ويف هذا داللة على اخنفاض وعيهم مبخاطر تلك الربامج التجسسية ، وضرورة الوقايـة منـها                  

  )٣() باستخدام مضادات الفريوسات ، وعدم استقبال أي ملفات جمهولة من اآلخرين 
ويستمتع مجع من الشباب يف اململكة بنشر أحصنة طروادة وغرسها يف احلواسيب احملليـة عـرب       ( 

كة الدولية ، األمر الذي يؤدي إىل إصابة حواسيب إخوام املسلمني بتلك الـربامج التجسـسية ،                 الشب
وقد اليعي أولئك الشباب أم ذا خيدمون جهات وهيئات أجنبية مغرضة قد تستغل هذه الـربامج يف                 
التجسس على تلك احلواسيب اليت قد تكون حواسيب شخصية أو جزءاً من شبكات ومواقـع لـبعض               

  .القطاعات املهمة 
إن أي برنامج جتسسي يستطيع مروجه أن يضع له كلمة مرور خاصـة ، متكـن املُـروج دون                   
غريه من العبث حباسوب الضحية ، ولكن حمتريف االختراق ميلكون أدوات لكسر الكلمـة املروريـة يف                 

ى مروجه فقـط ، وإمنـا ميتـد     ، مبعىن أن استخدام ذلك الربنامج التجسسي اليقتصر عل    )٤(هذه احلالة   
  .)٥() ليشمل كل مغِرض حمترف 

  
     

حتت كل واحدة منـها حلـها       وذكرت  ،    وسائل الختراق احلواسيب الشخصية     مخس أهم جملة إنترنت العامل العريب      ذكرت)    ١(
،  عباراا ، وإضافة معلومات مـن مـصادر أخـرى            ة ، مع إعادة صياغ    طرق الوقاية ، وقد رأى الباحث أن يذكرها دون        

 . ختراقالفريوسات واالللحماية من   ىل النهاية ، ليكون احلديث شامال إبيان طرق احلمايةوتأجيل 
م ، وهو ميكن املخترق مـن رؤيـة ماتعرضـه الكـامريا يف     ١٩٩٩يف مايو مت اكتشافه   )Sub  Seven(  برنامج )   ٢(

إذا  و  املخزنة داخل اجلهـاز  رورحاسوب الضحية ـ إن كانت تعمل ـ كما أنه يعطي املخترق مجيع كلمات امل  
اخلاص حباسوب الـضحية   ) IP ( رقممعرفة  فيمكن للمخترق  ) ICQ ( كان الضحية يستخدم مرسال آيسيكيو    

قطـع االتـصال   : توي على العديد من الوظائف اليت متكن املخترق من العبث حباسوب الـضحية مثـل     ، كما حي  
   .بالشبكة الدولية ، وتغيري دقة العرض يف نظام النوافذ

 بتـاريخ  ٦٥احللقـة  ، طبيب اإلنترنت انظر ،  ) Back  Orifice( و  ) Net  Bus ( وهناك برامج أخرى مثل        
  .هـ٨/٨/١٤٢٠

نت جبريـدة الريـاض  ، بتـاريخ         @    امللفات التجسسية منتشرة يف الشبكات احمللية ، محد البدراين ، ملحق الرياض               )٣(
 .م ، بتصرف ١١/٨/٢٠٠١هـ ـ ٢١/٥/١٤٢٢

يطلق علـى املفتـاح    ) Master Key( أي املفتاح العام ، وهذا املصطلح  ) Master Key( تعرف هذه األداة باسم )    ٤(
  .مبانيهابعض اجلهات لفتح مجيع األبواب يف الذي تصممه 

مقالـة يف  القرية اإللكترونية ، جريـدة اجلزيـرة ،   عثمان بن إبراهيم السلوم ، .نصيحة إىل مروجي التروجانات ، د   )    ٥(
 .هـ ، بتصرف ٢٥/٤/١٤٢٢نشرت بتاريخ ) رياح التغيري ( سلسلة 
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  ـ استغالل الثغرات األمنية املوجودة يف بعض أنظمة التشغيل والربامج التطبيقية٢
 جوـا باألخطـاء الربجميـة اخلفيـة      املربجمون بشر ، ولذا متتلئ الربامج وأنظمة التشغيل اليت ينت       

ة جيدة أن يستغلها يف أعمال غري شرعية ، ويطلق على هـذه             واليت تسمح ألي شخص ذي خربة برجمي      
  ) .الثغرات األمنية ( األخطاء اسم 

 وتـتم   يل والربامج التطبيقية املختلفـة       ، عشرات الثغرات األمنية يف أنظمة التشغ       ًوتكتشف يوميا 
ـ          ال هذه االكتشافات على أيدي حمللني أمنـيني ، وبعـض املختـرقني ذوي اخلـربات اجليـدة يف جم

  .الشبكات 
وعلى سبيل املثال الثغرة األمنية شديدة اخلطورة يف آخر إصدارة من نظام تشغيل النوافذ  إكـس                 

 واعترفت ا الشركة ووصـفتها بأـا شـديدة          ، )١(، واليت اكتِشفَت بعد أسابيع قليلة من طرحه          يب
لـى موقعهـا يف الـشبكة ،     لسدها ـ أي رقعة ـ ووضـعته ع   ً خاصاًاخلطورة ، وأنتجت هلا برِميجا

  .) ٢(وحثت كل من يستخدم نظام التشغيل اجلديد على حتميلها على الفور 
  
  :ـ التنصت على رزم الشبكات والربيد اإللكتروين ٣

فة ، ومن بينـها الـشبكة الدوليـة          والزبائن ، اليت تشكل الشبكات املختل      وادمترسل أجهزة اخل  
جهزة لتبـادل البيانـات املختلفـة       سيلة اليت تعتمد عليها هذه األ     ماليني الرزم الشبكية ، اليت تشكل الو      

ومن ضمنها البيانات املتعلقة باإلرسال واالستقبال ، باإلضافة إىل املعلومات اليت قد تتـضمن كلمـات                
  .مرور ، أو بيانات سرية ، ميكن أن يؤدي التنصت عليها إىل تسهيل عمل املخترقني 

م الشبكية ، التنصت على خطـوط اهلـاتف ، حيـث تـسمح              ومتاثل عملية التنصت على الرز    
  .العمليتان جلهة ثالثة ، باالطالع على معلومات سرية ترسل من طرف إىل آخر 

 ذا حديـن ، حيث ميكـن أن يلجـأ إليـه مـديرو              ً التنصت على الرزم الشبكية سالحا     ويعترب
 ويالحقـوا   يت تتم ضمن الـشبكة    واالستقبال ال الشبكات ، ليتعرفوا على أي خلل يف عمليات اإلرسال          

هذا اخللل إىل مصدره احلقيقي ، لكن التنصت على رزم الشبكات ميكن أن يتيح للمختـرقني التعـرف                  
ويعتمد املختـرق علـى    اخلادمعلى كلمات املرور ، خالل إرساهلا من أحد أجهزة الزبون عند اتصاله ب    

ـ    املعلومات اليت حيصل عليها من عملية التنصت ليتمكن مـن             ، أو إىل اجلهـاز      ادمالـدخول إىل اخل
  .الشخصي ، بطريقة شرعية يف الظاهر 

 ، من عمليات التنصت على كلمة املرور اليت يرسـلها مـستخدم مـا               ًفإذا حصل املخترق مثال   
عندما يدخل إىل موقع بريد إلكتروين خيصه ، فإنه يتمكن من الدخول إىل بريد هذا الـشخص بطريقـة     

  .لك بإدخال اسم املستخدم وكلمة مروره شرعية يف الظاهر ، وذ
والتقتصر عمليات التنصت على الرزم الشبكية ، بل تتعداها إىل التنصت علـى رسـائل الربيـد            

  
م وذلك ضمن احلواسيب الشخـصية      ٢٠٠١/ ٢٤/٩ يف   ً رمسيا  إكس يب  النوافذطرحت شركة مايكروسوفت نظام     )    ١(

األصيلة اليت تنتجها الشركات املتخصصة يف إنتاج هذا النوع من احلواسيب ، وأما اإلصدارة املُعلَّبة فتم طرحهـا يف                 
  .م ٢٠٠١/ ١٠ /٢٥

ة ، العدد الثـاين عـشر ، ديـسمرب     ، جملة يب سي ، السنة السابع) اإلطاللة األوىل لويندوز أكس يب    (         مقالة بعنوان   
  .٣٠م ، ص ٢٠٠١

علـى موقعهـا يف     ) يب يب سـي     ( ، نشرته هيئة اإلذاعة الربيطانية      ) خلل يف نظام ويندوز إكس يب       ( خرب بعنوان   )    ٢(
 .م ٢٢/١٢/٢٠٠١هـ ـ ٦/١٠/١٤٢٢الشبكة الدولية بتاريخ اجلمعة 



 

١٠٥

  

اإللكتروين اليت يرسلها مستخدمو الشبكة الدولية ، حيث ميكن أن تقدم هذه الرسائل معلومات قيمـة                
  .للمخترق ليتمكن من الدخول إىل أجهزة املستخدمني 

  
  
  ـ تضمني برجميات خبيثة يف الصفحات النسيجية ٤

املتصفحات هي بوابات حنو الصفحات املتوفرة يف الشبكة الدولية ، وتقدم هـذه املتـصفحات               
   .)١(إمكانيات متطورة يف العرض ، لتقدمي جتربة غنية للمستخدم 

 ـدف اإلضـرار     ويف الشبكة الدولية من جيد باستمرار استخدامات خبيثة لكل تقنية جديدة ،           
ويستغل كـثري مـن املـربجمني ذوي األغـراض اخلبيثـة ،         . باملستخدمني ، أو سرقة معلومات منهم       

اإلمكانيات اليت تقدمها املتصفحات يف تشغيل النصوص الربجمية ، والربامج املضافة وبرجميات الـتحكم              
  .بكة وهي هنا املتصفح ، حملاولة اختراق نظام املستخدم عرب البوابة اليت يدخل منها إىل الش

ويلجأ هذا النوع من املربجمني إىل وضع نصوص برجمية أو برجميـات حتكـم خبيثـة ، ضـمن                   
الصفحات النسيجية اليت يصمموا دف اختراق أنظمة الزوار مباشرة ، أو سرقة معلومات عن هـذه                

 سرقة معلومـات شخـصية       إىل النظام ، أو    ًاملوقع بأن يستغلها للدخول الحقا    األنظمة ، تسمح ملصمم     
  .عن زائر الصفحة ، ألغراض خمتلفة 

فإذا زار املستخدم صفحة يف موقع غري شهري ، والحظ حدوث أمور غـري معتـادة  كتوقـف                   
 األغلب برجميات حتكـم ،      املتصفح عن االستجابة ، أو إعادة إقالع النظام ، فإن الصفحة تتضمن على            

  .مها اختراق جهاز املستخدم أو تعطيل عمله  برجمية خبيثة ، حياول مصمًأو نصوصا
  
  :ـ التسلل عرب املنافذ واخلدمات املفتوحة ٥

 من اخلدمات والتطبيقات اليت تـساعد مـستخدم النظـام علـى             ًتتضمن أنظمة التشغيل عددا   
 فـتح عـدد مـن    اميكنـه ، واليت  ) TCP/IP( قواعد مثل  ،   املختلفة   قواعداالرتباط بالشبكات عرب ال   

 ، وكل خدمة من خدمات الشبكة الدولية هلا منفذ معني ميكن مـن              )٢( ًمنفذا ) ٦٥٥٣٦( يبلغ  ذ  املناف
 وهي خمصـصة لتطبيقـات    ً حمجوزة مسبقا  ١٠٢٤ إىل   ١نافذ من   خالله إرسال واستقبال البيانات ، وامل     

ـ                 وم معروفة ومتفق عليها يف الشبكة الدولية ، أما مافوق ذلك فهو مفتوح وممكـن ألي مطـور أن يق
 ٢١واملنفـذ   دمة النسيج العنكبويت العاملي      خمصص خل  ٨٠، فاملنفذ   ) ٣(باستخدامها بالشكل الذي يريده     

  
املختلفة ، كنصوص جافا الربجمية ، ونـصوص فيجـوال بيـسك        ) scripts( مثل السماح بتنفيذ النصوص الربجمية      )    ١(

الربجمية ، باإلضافة إىل غريها من النصوص ، كتلك التابعة للغة بريل ، وبرجميات آكتف إكس للتحكم اليت تـسمح                    
إىل املتصفحات ، لعرض عدة أنواع من الوسائط املتعددة مثـل أفـالم فـالش                ) plug-ins( بتركيب اإلضافات   

شوكويف ، باإلضافة إىل تشغيل التطبيقات املختلفة عرب الشبكة الدولية ، وهو أمر تعتمد عليه مجيع املواقـع الـيت      و
   ) .    ASPs( مات التطبيقات عرب النسيج العنكبويت دتقدم خ

  .٥٢م ، ص ٢٠٠١ مارس ،        جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الرابعة ، العدد اخلامس 
، خالد بن عبـدالرمحن البكـر ، جريـدة    ) منافذ اختراق أجهزة الكمبيوتر املتصلة بشبكة اإلنترنت     ( مقالة بعنوان   )    ٢(

 . هـ ١٤٢٢ رجب ٣اجلزيرة ، ملحق القرية اإللكترونية ، اخلميس 
، احللقـة         ) نـت   طبيـب اإلنتر  ( عبدالقادر الفنتوخ يف زاويته األسبوعية      .إجابة على سؤال توجه به الباحث إىل د       )    ٣(

  .هـ ٧/٨/١٤٢٢بتاريخ  ) ٢٥٠( 
 .  )www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=250(         انظر الرابط 
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وجنـح مـصممو    )١( خمصص خلدمة الربيد اإللكتروين    ٢٥خمصص خلدمة نقل وتبادل امللفات ، واملنفذ        
  .   الربامج التجسسية يف ختصيص بعض هذه املنافذ لغرض التجسس 

وتـسمح هـذه    نظام التشغيل ،     عرب تطبيقات حمددة ، أو خدمات ترفق مع          سللعملية الت تم  تو
 ، ولذلك تبقى هذه املنافذ مفتوحـة لـدى االتـصال      نظامالاخلدمات مبرور البيانات عرب منافذ حيددها       

بالشبكة ، الستقبال البيانات وقت ورودها ، ويستغل املخترقون مثل هذه املنافذ يف حماوالم للتـسلل                
   .ةواسيب املستخدمني املرتبطني بالشبكة الدوليإىل ح

االت الـشبكية االعتياديـة      ؛ فهي تستخدم ألغراض االتـص      ًسبيل إلغالق منافذ النظام متاما    وال
  . عن جهاز ميكن اختراقه ًلسرب اليت جيريها املخترقون حبثا إىل استخدامها يف عمليات اًإضافة

 التكشف أي معلومـات يف اجلهـاز    )Port Scan (إن عملية التنصت على املنافذ أو مايسمى 
املتنصت عليه ولكنها تساعد يف التعرف على املنافذ املفتوحة ، وتتم بإرسال العديد مـن الرسـائل إىل                  
اجلهاز املقصود ، بل إن برامج املسح أو التنصت احلالية تقوم بعمل ذلك مع آالف األجهـزة يف نفـس            

ملية طرق الباب أو الضغط على جرس املرتل ملعرفة مـاإذا كـان             الوقت ، وهي شبيهة إىل حد كبري بع       
أو ، أحد هناك ، ومثل هذا الفعل الميكن جترميه يف الظاهر إال إذا قـام املتنـصت بـسرقة املعلومـات        

أو زرع بعض الربامج واألدوات يف حاسوب الضحية ، ويف أملانيـا وسـنغافورة             ،  أو تعديلها   ،  ختريبها  
أو رفع دعوى قضائية ضـده ، ولكـن         ،  تحدة اليتم جترمي من يقوم بفحص املنافذ        ومعظم الواليات امل  

استمرار عملية التنصت واملسح قد يكون فيها مايسمى بتعطيل احلركة وهو أمر يـتم جترميـه يف عـدد     
  . )٢(من الدول اليت لديها أنظمة ختص اجلرائم اإللكترونية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .هـ ١٥/٥/١٤٢١  بتاريخ١٣٤عبدالقادر الفنتوخ ، احللقة .طبيب اإلنترنت ، د)    ١(

 .  )www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=134(         انظر الرابط 
  .هـ ٢٣/٩/١٤٢١ بتاريخ ١٦٨طبيب اإلنترنت ، احللقة )   ٢(

  ) .www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=168( انظر الرابط         
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  أمن املعلوماتي من خماطر محاية احلاسوب الشخص: ثالثاً 
  

  :يرى الباحث أن أهم األسباب اليت تقي الداعية خماطر أمن املعلومات مايلي 
   سبحانه وتعاىليهالتوكل علتقوى اهللا وـ ١

  . )ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه  ( : تعاىل يقول اهللا
ملخـارج ملـا يعتـري      تيسري األمور ، وإجياد ا    : وقد جعل سبحانه وتعاىل مثراٍت للتقوى ومنها        

ومن يتق اهللا جيعل لـه مـن         (  :ويقول. ) ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً        ( : يقول عز من قائل      املسلم ، 
  . )١( )أمره يسراً 

وقد تبني من العرض السابق أنه التوجد وسيلة مادية مضمونة مائة باملائـة حلمايـة احلواسـيب                 
عبـدالقادر  . كثري من املتخصصني يف شـؤوا ، فهـذا د          املرتبطة بالشبكة الدولية ، وهذا أمر يؤكده      

 بالـشبكة  ًوب محاية مطلقة مادام متـصال من الصعوبة إجياد نظام يقوم حبماية احلاس:  يقول   )٢(الفنتوخ  
بل إنه جيد بني الفينة واألخرى من حياول الدخول على جهـازه ، وقـد               . الدولية أو أي شبكة أخرى      
   . )٣(يف إحدى حماوالت االختراق اليت قام ا استخدم أحد املخترقني امسه 

 ، وكـذلك شـبكة وزارة    )٤(لالختـراق   ) ناسا  (        وقد تعرضت شبكة وكالة الفضاء األمريكية       
  
 . سورة الطالق  من٤ ، ٢ ، ٣ اآليات )   ١(
ية اإلنترنـت الـسعودية ،ومجعيـة        ، وهو عضو مجع    جبامعة امللك سعود   علوم احلاسب    عضو هيئة التدريس بكلية   )    ٢(

جييب فيها على أسئلة القراء     ) طبيب اإلنترنت   ( اإلنترنت العاملية ، وكان له زاوية منتظمة يف جريدة الرياض عنواا            
  ) .www.fantookh.com( ، وموقعه على الشبكة 

  .هـ ٢٦/٣/١٤٢٠ بتاريخ ٣٦طبيب اإلنترنت ، مرجع سابق ، احللقة )    ٣(
  ) .www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=36( انظر الرابط         

 ) Telnet(  سنة ، من اختراق املوقع ، باستخدام برنامج          ٢١ويبلغ من العمر    ) جيسون  ( متكن شاب كندي يدعى     )    ٤(
لوصـول إىل  مل يتمكن مـن ا طة و، ومتكن من اختراق بعض أسوار تلك القلعة املنيعة ، وحصل على معلومات بسي       

   .فى مبا حققهاكتموغلة يف التعقيد والسرية ، وأعماق بعيدة ، كوا 
 ، ي جنم عنه أضرار يف امللفـات         وعلى اجلانب اآلخر استنفرت األجهزة األمنية يف ناسا بعد اكتشافها االختراق ، الذ       

ناسا األمر إىل مكتـب التحقيقـات الفيـدرايل       ، ورفعت     النظام األمين ملوقعها   باإلضافة إىل اضطرار الوكالة لتغيري    
 )FBI (                    ِرق املوقـع خالهلـا ومتكـنالذي بدأ حتقيقاته بفحص سجالت الدخول إىل الشبكة يف الفترة اليت اخت ،

لرقم أن االتصال مت عن طريـق       وأظهر هذا ا  . للحاسوب الذي قام ذا الفعل       ) IP( املكتب من التعرف على رقم      
علومـات الـيت يف    وقدم هلا امل  لفيدرايل بالشرطة الكندية  واستعان مكتب التحقيقات ا    . نة كندية مزود خدمة يف مدي   

 وبدأت التحقيـق   )IP(  على اسم املشترك الذي يعود إليه رقم دمةاخل الشرطة عن طريق مزود   ، وحصلت    حوزته  
 إىل أن الفاعل البد وأنـه قـد   شرطة ، وتوصلت المعه فتبني هلا من خالل أدلة واضحة ، عدم قيامه مبثل هذا الفعل      

 سوى حماولة   قه ، ومل يبق   طري   لذلك املشترك ، وأجرى االتصال عن        روعة على كلمة املرور   حصل بطريقة غري مش   
ومتكنت من الوصـول إىل هـذا الـرقم         . التوصل إىل الفاعل عن طريق رقم اهلاتف الذي انطلق منه هذا االعتداء             

 إلحدى الشركات الكربى ،     إىل منـزل مدير  وتبني هلا أنه يعود     . سسة اهلاتف الكندية    مؤ مبزود اخلدمة و   باالستعانة
والتضم سجالته أي سوابق مبثل هذه األعمال أو غريها ، عندها قامت جبمع املعلومات عـن األشـخاص الـذين      

ل البحـث   احلاسوب ، وتوصلت من خـال           يترددون على املرتل ، لتكشف ابنه جيسون ، الذي يدرس علوم            
الـيت حـصل خالهلـا    زل والده باستمرار ، يف الفتـرة  ـوالتحري ومجع املعلومات عنه إىل أنه كان يتردد على من   

ولكي التترك لـه    .  األعمال    ، وبينت كل التحريات أن جيسون البد أن يكون النموذج املثايل ملثل هذه             االختراق  
 ـ املنفصلني ـ واحتجزت احلاسوبني الذين كانا موجـودين    زل والده ووالدتهـ من منً لإلنكار دامهت كالًجماال
 من الربامج اليت تستخدم يف مثل هذه األعمال ، باإلضافة إىل جمموعـة مـن               ً كل منهما ، كما وجدت عددا      لدى

  .الوثائق املهمة اليت تؤكد قيام جيسون باالختراق 
لة إنترنت العامل العريب ، السنة األوىل ، العـدد التاسـع                    اختراق حصن وكالة الفضاء األمريكية ، فاطمة نعناع ، جم         

  ) .بتصرف  ( ٦٥ ـ ٦٤م ، ص ١٩٩٨يونيو 
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  ) .البنتاجون ( الدفاع األمريكية 
 ، وقـد قـال      )١( أن التوكل على اهللا تعاىل ، الينايف األخذ باألسباب           ًومن القواعد املقررة شرعا   

وحـسنه   )٢(الترمـذي   رواه  ) اعقلـها مث توكـل      : ( ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصاحب الناقة         رس
  .والنقاط التالية توضح أهم أسباب احلماية املادية ،  )٣(األلباين  
  
   لالتصال بالشبكة الدوليةحاسوبـ ختصيص ٢

 ملعظـم مـستخدمي   يف ظل هذا التراجع املستمر يف أسعار احلواسيب وملحقاا ، فمن املتيـسر      
زل من املظاهر املألوفـة يف هـذه        ـاحلاسوب امتالك أكثر من جهاز ، بل أصبح تعدد احلواسيب يف املن           

اآلونة ، ويخصص املستخدم أحدها لالتصال بالشبكة ، ويف حالة حدوث مكروه للجهاز المسـح اهللا                
  . املترتبة على ذلك ضرارمن إصابة بفريوس أو اختراق تقل نسبة األ

 الدخول على الشبكة الدولية حباسوب حيتوي على ملفات مهمة وحساسة فيه مـن املخـاطر         إن
الشيء الكثري ، وللقارئ الكرمي أن يتخيل أحد املعلمني يف مرحلة من املراحل وقـد احـتفظ بأسـئلة                   
امتحاناته على مثل هذا احلاسوب ، مث أصيب بفريوس يستغل ثغرة أمنية يف برنامج آوتلوك إكـسربيس                 

يقوم بأخذ عينة عشوائية أو حمددة من امللفات املخزنة على احلاسـوب وتوزيعهـا علـى القائمـة                 و ،
 بتلك األسئلة اليت يفترض فيها السرية أصبحت مكشوفة لعدد كبري مـن             املسجلة يف دفترالعناوين ، وإذْ    

  .الناس 
   
  ـ االحتفاظ بنسخ احتياطية من امللفات املهمة على وسائط ختزين خارجية٣

أو تـصميم   ،   وليايل يف حبـث مـا        ً أجهد نفسه أياما   ً أو مصمما  ًللقارئ الكرمي أن يتخيل باحثا    
مث تعرض جهده للتخريب يف حلظة واحدة بسبب اإلصابة بفريوس أو بسبب ختريب مـن أحـد        ،  معني  

لـى  املخترقني ، وإذا وجدت نسخ احتياطية بديلة من تلك امللفات فهذا مما خيفف وطأة تلك املصيبة ع                
االحتفـاظ بنـسخ    ، ولذا فإن من أهم وسائل احلماية اليت ينبغي أن يتخذها مستخدم الشبكة              املصاب  

  :، ومن أمهها  املهمة على وسائط ختزين خارجية هاحتياطية من ملفات
   )CD ( األقراص املدجمةأ ـ 

  . وقد مضى احلديث عنها 
   )٤( ) DVD( ب ـ األقراص الرقمية متعددة االستعماالت 

، وبعض أنواعهـا ميكـن الكتابـة       )٥( ) جيجا بايت ١٧ إىل   ٤,٧تتراوح سعتها التخزينية من     ( 
-DVD( و  ) DVD+RW( و  ) DVD-RW( و  ) DVD-RAM: ( وهي مخسة أنـواع    .على وجهيه   

R  (  و )DVD+R (        للنـوعني األخرييـن     ًو ، خالفا  ، وتتيح األنواع الثالثة األوىل خاصية الكتابة واحمل 
  . يتيحان الكتابة فقط الذين

  
إن االعتماد على األسباب وحدها نقص يف التوحيد ، وتـرك األسـباب             : وقد قال أحد السلف رمحهم اهللا تعاىل        )    ١(

 .عالقة بني التوكل واألخذ باألسباب نقص يف العقل ، وهذه من العبارات اجلامعة اليت تبني أحد أوجه ال
  .٢٥١٧ ، رقم احلديث ٦٠ ، كتاب صفة القيامة ، باب ٦٦٨ ص ٤سنن الترمذي ، مرجع سابق ، ج )    ٢(
  .١٠٧٩ ، رقم احلديث ٣٥٢ ص ١صحيح اجلامع الصغري ، مرجع سابق ، ج )    ٣(
)٤ )    (  DVD ( اختصار للعبارة )Digital  Versatile  Disk (  وترمجتها ) قرص رقمي متعدد االستعماالت(.  
  . ١٣م ، ص ٢٠٠١ ، أغسطس ٤١جملة آفاق اإلنترنت ، السنة الرابعة ، العدد )    ٥(
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وأمـا  ) DVD-ROM(يـسمى   نوع خاص من احملركات     باستخدام  ) DVD(ميكن قراءة أقراص    و
 لتعـدد هيئـات أقـراص       ً، ونظرا ) DVD-Writer(الكتابة عليها فتستدعي استخدام نوع آخر يسمى          

)DVD (             ا التستطيع الكتابة على مجيع أنواع تلك األقراص ، وقد حسمت بعـض   ؛ فإن معظم ناسخا
 هذا اخلالف بإنتاجها حمركات قابلة للكتابة على مجيـع أنـواع أقـراص       الشركات املنتجة للمحركات  

)DVD. (  
وحمركاـا ، وميكـن      )CD( مقارنة باألقراص املدجمة     ًوحمركاا أعلى مثنا  ،  ) DVD(إن أقراص   

  )١ (.والكتابة عليها والعكس ) CD(، قراءة األقراص املدجمة ) DVD(حملركات 
  ج ـ األقراص الصلبة اخلارجية 

 أنواع من األقراص الصلبة اخلارجية ، القابلة للحمل ، حجمها يقـارب حجـم               ًظهرت مؤخرا 
 جيجابايت وأكثر ، وهـي الحتتـاج إىل تغذيـة    ٤٠القرص املرن العادي ، وتصل سعتها التخزينية إىل         

   .التسلسلي العامل كهربائية خارجية ، ويكفي أن توصل باحلاسوب عرب منفذ الناق
 External (    وميكن حتويل أي قرص صلب داخلي إىل قرص خارجي ، بإضافة طقـم يـسمى  

Storage System(  صندوق معدين مجيل املنظر صغري احلجم يـستوعب القـرص   :  ، وهو عبارة عن
  .ة الصلب ، وسلك من نوع الناقل التسلسلي العام لوصل القرص باحلاسوب ، وسلك تغذية كهربائي

   .)٢( ًلبة اخلارجية ، ولكنها أعلى سعرا من األقراص الصًوهناك أنواع أصغرحجما
   ) Memory Card( د ـ بطاقات الذاكرة 

 وهـي   ـ أحدث وسائط التخزين املتنقلة  بطاقات الذاكرة ـ وقد تسمى بطاقات ذاكرة فالش 
ر أنواعها حجـم شـرحية      بطاقات مستطيلة ، أو مربعة الشكل ، صغرية احلجم ، ويقارب حجم أصغ            

 Multi Media (  ، وبطاقات الذاكرة هلا عدة أنواع ، أشهرها بطاقة الوسائط املتعـددة ) SIM(اجلوال 

Card (ويرمز هلا اختصارا ،ً)  MMC (   و بطاقة احلمايـة الرقميـة ، )Secure Digital (   ويرمـز هلـا
   ) .SD ( ًاختصارا

احملمولـة ، واحلواسـيب الكفيـة     املفكرات  يف معظماع بطاقات الذاكرةويتوفر منفذ لبعض أنو   
كمـا تـشتمل املـصورات      . )٣( ، وبعض اجلواالت الذكية      واسيب املكتبية األصيلة احلديثة   وبعض احل 

على منافذ لـبعض أنـواع       ) Projector( وبعض األنواع احلديثة املتطورة من أجهزة العرض        ،  الرقمية  
  .من بطاقات الذاكرة 
منافذ بطاقات الذاكرة يف احلاسوب املكـتيب ، أو حاسـوب املفكـرة ، أو تـوفر       وإذا مل تتوفر    

،  ) Memory Card Reader( بعضها دون اآلخر ، فيمكن معاجلة ذلك باستخدام قـارئ البطاقـات   
  .وهو يتصل باحلاسوب عرب منفذ الناقل التسلسلي العام 

  
 .م ٢٠٠٣م ، ويناير ٢٠٠٢ديسمرب : أجرت جملة يب سي دراسة موسعة مقارنة حول تلك احملركات يف عدديها )    ١(
  : جيجا بايت ، ومن أشهر أنواعها ٥ بايت وميكن أن تصل إىل التقل سعة هذه األقراص عن جيجا)    ٢(

الـيت   ) IBM Microdrive( اليت تنتجها كل من شركة توشيبا وشركة هيتاشـي ، وبطاقـة    ) PC Card(         بطاقة 
حيـث   ) PC Card(  يف احلجم من بطاقـة  ًأنتجتها شركة آي يب إم كما هو واضح من امسها ، وهي أصغر كثريا

  . ، وقد اشترت شركة هيتاشي هذه التقنية من شركة آي يب إم  ) Cpmpact Flash( ابق يف حجمها مع بطاقة تتط
ص م ، ٢٠٠٣نـوفمرب   ،   احلـادي عـشر    ، العدد    تاسعة ، السنة ال   يب سي جملة          ذاكرت فالش أنواعها وتطبيقاا ،      

١٣٠.  
 ًمنفذافقط ، واليتضمن ) MMC(يقبل بطاقة الوسائط املتعددة  ) Nokia 6600( بعض اجلواالت الذكية مثل الباندا )    ٣(

  .  هلا ، ويتم تثبيت البطاقة داخله بفتح غطائه مث تثبيت البطاقة بطريقة تشبه تثبيت شرحية اجلوال ًخارجيا
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   )  USB Memory Key(هـ ـ مفاتيح ذاكرة الناقل التسلسلي العام 

 بـصغر حجمهـا ، ومنـها     أصابع الذاكرة ، أو أصابع ذاكرة فالش ، وتتميز         ًوقد تسمى أحيانا  
أنواع ميكن وضعها يف اجليب مثل القلم ، وأنواع ميكن ربطها بسلسلة املفاتيح العادية ، وتـرى جملـة                   

القابلـة  ملدجمـة   يب سي أن هذا الوسط التخزيين مرشح ألن حيل حمل األقراص املرنة وليس األقـراص ا               
  )١(  .للكتابة أوإلعادا

   .وتفيد وسائط التخزين اخلارجية الداعيةَ يف اصطحاب ملفاته يف أي مكان
  
  ات املرور وإخفاؤها كلمحسن اختيارـ ٤

يشيع استخدام كلمات املرور يف كثري من اخلدمات املرتبطـة بالـشبكة الدوليـة ؛ فحـساب                 
ص بكلمة مروريـة ، وكـذلك حـسابه يف مواقـع الربيـد              املستخدم لدى أحد مزودي اخلدمة خيت     

 خصـصة لكـسر كلمـات      ـ برامج م  اإللكتروين املختلفة ، ومنتديات احلوار ، ويستخدم املخترقون       
؛ فـإن تلـك الـربامج يـصعب عليهـا        صعبة التخمنيوررة م ، وإذا اختار املستخدم كلم   )٢( رورامل

  .االهتداء إليها 
 للمـستخدم ، ومـن ذلـك        ًين الكلمات املرورية فيها تسهيال    ختزتقدم بعض الربامج إمكانية     و

برنامج االتصال الشبكي اهلاتفي املستخدم يف االتصال بالشبكة الدولية ، وبـرامج الربيـد اإللكتـروين          
 مة املروريـة يف كـل مـرة         التيسري على املستخدم فاليضطر لكتابة الكل      ًواهلدف من هذه امليزة أساسا    

  :ولكن من سلبياا 
  .  الكلمات املرورية قد تؤدي لنسيانأ ـ

ـ   أو  ،  مـن االتـصال بالـشبكة   لوحة مفاتيح احلاسـوب على يده  متكن كل من يضع ب 
   .الشبكية أو غري ذلك من اخلدمات ، زيل الربيد اإللكتروين ـتن

  .تسهل احلصول على كلمات املرور من قبل املخترقني ج ـ 
، فينبغـي   )٣(خاصية اإلكمـال التقـائي للبيانـات     ) Internet Explorer( يتيح املتصفح   و

ـ   ميها  تفعيلألن؛ تعطيلها فيما خيص اسم املستخدم وكلمات املرور        ىكن املخترقني مـن احلـصول عل
  .يه  ، ألا تكون خمزنة فاسوبعند اختراق احلالكلمات املرورية 

  
  .١٣٠نفس املرجع السابق ، ص  )  ١(  
 معدودة ، التتجـاوز   كلمة ، يف ثوان١٠٠٠٠ي على  حيتو ًمبقدوره أن يصنع ملفا   أحد برامج كسر كلمات املرور      )    ٢(

 اليت يريد ختمينها ، هل هي جمموعـة  رق ، حيث حيدد نوع الكلمات املرورية ، وبالشكل الذي يريده املخت     العشرين
  .   أرقام ؟ أم جمموعة حروف ؟ وحيدد عددها 

هـ ٢٦/١٢/١٤٢١ ، بتاريخ األربعاء     ١٠٤٠١لعدد  ، فهد بن عبداهللا الزغييب ، جريدة اجلزيرة ، ا          احلماية واهلاكرز       
  .م ٢١/٣/٢٠٠١، 

مث معلومـات  ، مث حمتـوى  ، مث خيارات إنترنـت  ، أدوات ميكن الوصول إىل هذه اخلاصية من شريط القوائم ، مث       )    ٣(
ن النسيجية  العناوي: وتنطبق خاصية اإلكمال التلقائي على ثالثة أمور يف املتصفح هي            ،   مث إكمال تلقائي  ،  شخصية  

 وكما معتاد يتم إلغـاء    ،ويظهر أمام كل منها مربع صغري       ،  والنماذج ، واسم املستخدم وكلمة املرور اخلاصة به         ،  
 .اخلاصية بإزالة عالمة الصح املوجودة يف ذلك املربع 
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  ـ ضبط إعدادات األمان يف املتصفح  ٥
حبيث مينع عمل كل تقنيـة ، أو بـرميج الحيتاجـه             )١( ان يف املتصفح   األم  ضبط إعدادات  ينبغي

        شعر املتصفححينمـا يـصادف مثـل تلـك          املستخدم ، أو ضبط تلك اإلعدادات حبيث ي املستخدم 
  .الربميجات يف صفحة نسيجية ، ويأخذ منه اإلذن قبل تنفيذ أي منها 

ملتصفح إال بعد التأكد من أا آمنـة ،         إىل ا  ) plug-ins(  عدم تركيب أي إضافات      ًأيضاينغي  و
  . ) Verisign( ومتلك مصدقات تؤكد هويتها من مواقع شهرية ، أو سلطات تصديق موثوقة مثل 

     
  امج مضاد للفريوساتنـ استخدام بر ٦

الذي تنتجـه شـركة    ) Norton AntiVirus( برنامج : من أشهر الربامج املضادة للفريوسات 
، وقد حافظ هذا الربنامج على جائزة خيار احملـررين يف جملـة               )www.symantec.com( سيمانتيك  

    .  )٢(م ٢٠٠٢م إىل عام ١٩٩٦يب سي ، منذ عام 
زيله من على امللقـم ، ويف حالـة اكتـشاف    ـويتيح هذا الربنامج فحص الربيد املستقبل أثناء تن   

هر مربع حـواري للمـستخدم خيـتص        زيل الربيد ، ويظ   ـفريوس يف إحدى الرسائل تتوقف عملية تن      
باإلجراء الذي يفضله بشأن الرسالة امللوثة ، وبعد حتديد املستخدم لإلجراء الـذي يريـده تـستأنف                 

  . زيل ـعملية التن
كما يتيح الربنامج فحص الربيد املرسل قبل إرساله للتأكد من سالمته مـن الفريوسـات فقـد                 

 الثغرات األمنيـة يف بـرامج   ً النوع الذي يرسل نفسه مستغال   من يكون حاسوب املرِسل مصاباً بفريوس    
الربيد اإللكتروين دون علم صاحبه ، ومن مث يصبح هذا املستخدم الغافل مـصدر أذى لآلخـرين دون                  

  .أن يشعر 
وتنصح بعض املراجع بتركيب برناجمني مضادين للفريوسات ألن هـذا يعطـي محايـة أقـوى                

  .الفريوسات مايعجز الربنامج األخر عن اكتشافه للجهاز ، فقد يكتشف أحدمها من 
وعلى الرغم من أن معظم برامج احلماية من الفريوسـات قـادرة علـى اكتـشاف الـربامج                  

   .)٣(التجسسية املعروفة بأحصنة طروادة إال هناك برامج متخصصة يف اكتشافها 
 ً حتـديثها أوال   امج ، وأن حيـرص علـى      ومن املهم أن حيسن املستخدم ضبط إعدادات هذه الرب        

  . باألمان ً زائفاًأول ، وإال فإا قد تعطي إحساساب
  
 مث لـسان  رات إنترنتخيامث  شريط القوائم أدوات ، من: ميكن ضبط إعدادات األمان يف املتصفح النسيجي كالتايل  )    ١(

واخليـار  ) فض خ منعايل ، متوسط ، متوسط ـ منخفض  ( : وتوجد أربعة مستويات لألمان هي ، التبويب أمان 
 .االفتراضي هو متوسط 

د الثـامن ، أغـسطس   يب سي ، السنة الثامنـة ، العـد  جملة برامج احلماية من الفريوسات ، / دليل الربامج اخلدمية    )    ٢(
  :  دراسة على عشرة برامج ملكافحة الفريوسات وهي رت الة يف عددها املذكوروقد أج . ٦١م ، ص ٢٠٠٢

 )        AVG 6.0 Professional (  و ، )Command Antivirus (  و ، )eTrust EZ Armor Suite  (   
   )McAfee VirusScan 6.0( ، و  ) Kaspersky Anti-Virus( ، و  ) F-Secure Anti-Virus(         و 
   )Trend Pc-cillin 2002( ، و  ) Norton AntiVirus 2002( ، و  ) Norman Virus Control 5.2(         و 
  ) .Panda Antivirus Platinum 6.0(         و 

  : وقد عرفت جملة يب سي ، يف عددها املذكور أعاله ببعض برامج احلماية من أحصنة طروادة وهي )    ٣(
         )Anti-Trjgan 5.5(  و ،)Antiy Chostbusters Professional Edition 3  (  و ، )Digital Portal 3.2f(   

   )Trojan Remover( ،و  ) TDS-3 Trojan Defence Suite( ، و  ) Tausscan 1.6( ، و  ) Pest Patrol(         و 
  .٥٤م ، ص ٢٠٠١ مارس ،دد اخلامس         جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الرابعة ، الع

http://www.symantec.com
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  الختراقلامج مضاد نـ استخدام بر٧

، وتوجد العديد مـن اجلـدران الناريـة          اجلدران النارية    ًالربامج املضادة لالختراق أحيانا   تسمى  
نها إىل الـشبكات احملليـة    حمددة أن تستخدم منافذ أنظمة التشغيل للعبور م ربامجالشخصية اليت تسمح ل   

أو الشبكة الدولية ، أو تسمح لألجهزة املرتبطة بالشبكة احمللية أو الشبكة الدولية أن تتـصل حباسـوب                  
  )١ (.املستخدم عرب هذه املنافذ 

اليت كانت تنصح ا جملـة يب   أشهر برامج اجلدران النارية اانية  )Zone Alarm( يعد برنامج و
ت ترفق نسخة منه ضمن قرصها املدمج الذي توزعه مع الـة ، ولكنـهامل تعـد                حىت أا كان  ،  سي  

 ، وأصبحت ترفق نسخة من برنـامج محايـة          )٢(تنصح باستخدامه بعد انتقال ملكيته لشركة إسرائيلية        
و برنامج جماين يف حالة االسـتخدام الشخـصي    وه، ) Sygate Personal Firewall(  جماين آخر هو
    .غري التجاري

وإذا مت تركيب برنامج احلماية فسوف يتلقى املستخدم حتذيرات متوالية تفيـد أن هنـاك مـن                 
زمن احملاولة ، واملنفـذ الـذي حيـاول         : حياول اختراق حاسوبه ، وتتضمن هذه التحذيرات يف العادة          

  )٣ (. للمخترق  )IP( املخترق النفاذ منه ، ورقم 
 ، ولكن وجود الثغـرات األمنيـة فيهـا          )٤( منية  األرات  ثغمن ال اجلدران النارية   والتسلم برامج   

اليعين عدم استخدامها فحارس األمن الذي حيمي املنشآت والدوائر احلكومية قد يغفل واليراقب مائـة               
  .باملائة ، وليس احلل هو فصله 

  
  
ب ـ يف كل مـرة    احلاسوشاشةبعد تنصيب الربنامج وتشغيله فإنه يسأل املستخدم ـ عرب نافذة حوارية تظهر على )    ١(

   . أم ال ؟لشبكةهل يريد السماح هلذا الربنامج بالدخول ل : شبكة من برامج الًيشغل فيها برناجما
، والربامج املستخدمة يف احملادثات اآلنيـة  ) إنترنت إكسبلورر (  تصفح املواقع النسيجية مثل ويستوي يف ذلك برامج         

 الربامج املستخدمة يف عرض لقطات الفيـديو أو         ً ، وأيضا  مرسال حديث األصدقاء   أو   مايكروسوفت مرسال    :مثل
  .ة من خدمات الشبكة الدولية ، وغريها من الربامج املستخدمة يف االستفاد) ريال بالير ( مساع الصوت مثل 

يتيح برنامج احلماية وضع قائمة بالربامج اليت يرغب املستخدم السماح هلا بالنفاذ إىل الشبكة ، ومـن مث الحاجـة                 و        
  .للسؤال املتكرر عنها 

املنتجـة  )  Zone Labs( ؟ ـ اإلسرائيلية ، شـركة   !ـ وترمجتها حاجز تفتيش  )  Check Point(اشترت شركة )    ٢(
لربنامج زون آالرم ، ومن مث انتقلت ملكية الربنامج لتلك الشركة اإلسرائيلية ، الـيت أنـشأها ضـابط يف اجلـيش          

شويد الذي يـرأس    اإلسرائيلي يدعى شارون كارمل ، مع زميل له يف املخابرات العسكرية للجيش ، ويدعى جيل                
   .ًالشركة حاليا

  :        انظر تفاصيل ذلك يف 
   .٧٩ـ ٧٦م ، ص ٢٠٠٤ برنامج زون آالرم ، فادي سامل ، جملة يب سي ، فرباير ً    وداعا    

التفيـد  و  اختراق حلاسوبه   جرد حماولة   ـموجود  فهي تفيد   ؛  زعج من هذه التحذيرات     ـالينبغي للمستخدم أن ين   )    ٣(
حلاسوب متصل بالـشبكة الدوليـة ،        ، وهذه احملاوالت الميكن منعها بأية حال طاملا أن ا          بأن احلاسوب قد اخترق   

ولكن إذا كانت تلك التحذيرات املتوالية تشكل مصدر إزعاج للمستخدم فباإلمكان إخفاؤها وتسجيلها يف ملـف                
  .خاص يف برنامج احلماية ، مع استمرار الربنامج يف محايته للحاسوب من أي اختراق 

 يف منع حماوالت االختراق كلية برغبة من لديه حـصن منيـع             عبدالقادر الفنتوخ رغبة بعض املستخدمني    .ويشبه د        
 أمـر غـري   يستحيل اختراقه ، ولكنه على الرغم من ذلك يريد منع الناس من حماولة اختراقه أو االقتراب منه ، وهذا    

  . ًممكن إن مل يكن مستحيال
  .هـ ٢١/١٠/١٤٢١ بتاريخ ١٧٢عبدالقادر الفنتوخ ، احللقة .طبيب اإلنترنت ، د        

  ) .www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=172(         انظر الرابط 
 . ٤٤م ، ص ٢٠٠١ يونيو ،جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الرابع ، العدد السابع )    ٤(

http://www.fantookh.com/displayissue.asp?issue_no=172
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  ـ فحص احلاسوب يف املواقع اليت تقدم هذه اخلدمة اانية ٨
الشبكة خدمة جمانية لفحص احلاسوب والتأكد من خلـوه مـن     يقدم موقع شركة مكايف على      ( 

ـ      ة عـن الفريوسـات الـيت    الفريوسات وتنظيفه حال تلوثه بشيء  منها ، كما يقدم معلومـات مهم
 ، والفريوسات اليت يتم تنظيف األجهزة منها ، بل وينشر املوقع خارطة تـشمل كافـة                 ًتكتشف يوميا 
االت اليت مت خالهلا اكتشاف الفريوسات مـن خـالل خدمـة             توضح للزائر عدد احل    )١(مناطق العامل   

   .)٢() الفحص ااين للحواسيب 
  
   ـ عدم حتميل برامج الحيتاجها املستخدم ٩

حيلو لبعض املستخدمني حتميل برامج كثرية قد الحيتاجوـا ، ويغـريهم ـذا كوـا جمانيـة        
  :ربامج لألسباب التالية واملستخدم الرشيد الحيمل يف حاسوبه إال ماحيتاجه من ال

ـ أ ـ  تستهلك الربامج موارد النظام ، ويتط   ويفـرض    شاشةفل معظمها على سطح مكتب ال
ء التـشغيل ،    وجوده بوضع إيقونة له هناك ، أو اختصار ، وحيشر كثري منها نفسه يف قائمة برامج بـد                 

  . للمستخدم على املدى الطويل ًوكل هذا يسبب إزعاجا
امج اليت تنتجها الشركات املتخصصة مثـل مايكروسـوفت مـن الثغـرات     ب ـ مل تسلم الرب 

األمنية ، وهي برامج غري جمانية وتكلف مستخدمها مبالغ باهظة ، ومن مث فإن احتمال وجـود تلـك                   
 قراءهـا بعـدم تنـصيب مجيـع         وتنصح كذلك جملة يب سي    .رب والشك   الثغرات يف الربامج اانية أك    
  . املدمج ااين الربامج املوجودة يف القرص

تـسلم    ج ـ قد تقوم بعض هذه الربامج بالتجسس على حاسوب املستخدم ، وهذه علـة مل   
حمـرر      عن الربامج اانية ، وقد الحظ الباحـث أن             ًالربامج مدفوعة الثمن يف احلاسوب فضال     منها  

رسـالة تفيـد      حلماية  ويصدر برنامج ا  ،   بالشبكة   ًحياول االتصال أحيانا   ) Word( النصوص الشهري   
 ) Windows Explorer( النوافـذ   بأن هذا الربنامج حياول االتصال بالشبكة ، بل وحىت مستكـشف  

  . حياول االتصال بالشبكة بني حني وآخر )٣(
  

   ) Cookies(  ذف ملفات تعريف االرتباطـ ح١٠
ـ               ف تعريـف   تقوم بعض املواقع الشبكية حبفظ معلومات عن زائرها يف ملف نصي يـسمى مل

 ، ويحفظ هذا امللف يف الذاكرة املؤقتة حلاسـوب املـستخدم أو يف قرصـه                )٤ ( )Cookie( االرتباط  
الصلب ، وتفيد تلك امللفات املواقع اليت أنشأا ، يف التعرف على هوية الزائرين عند تكـرار الزيـارة ،         

  
الرياح وغريها مـن    خارطة الفريوسات هذه تذكر الباحث والقارئ باخلرائط اجلغرافية اليت توضح توزيع األمطار و            )    ١(

امليـة   تؤكد أن الفريوسات أصبحت ظـاهرة ع       ًبة يف مادة اجلغرافيا ، وهي أيضا      املظاهر الطبيعية واليت يدرسها الطل    
 . ، ولكن ميكن مكافحتها ، واحلد من انتشارها ًالميكن القضاء عليها جذريا

م، ٢٠/٧/٢٠٠١ريدة الريـاض بتـاريخ   مقالة جب ، شاهد خريطة الفريوسات العاملية يف موقع مكايف ، محد البدراين      )    ٢(
  ) .http://64.55.151.101/rnet/20-07-2001/proxy.html(  انظر الرابط .نت @الرياض

، فمستكشف النوافـذ وظيفتـه تـسهيل     ) Internt Explorer( خيتلف هذا الربنامج عن متصفح الشبكة املعروف )    ٣(
 .يل تنظيمها البحث عن امللفات يف احلاسوب ، وتسه

إجنليزية معناها الكعكة احملالَّة الصغرية املسطحة ـ انظر قاموس املورد ملنري البعلبكـي ـ وقـد      ) Cookie( كلمة )    ٤(
استخدمت جملة إنترنت العامل العريب مصطلح الكعكة للداللة على هذه النوعية من امللفات وكانت تسميها ـ مـن   

 . الشهية باب الطرفة ـ كعكات إنترنت غري 

http://64.55.151.101/rnet/20-07-2001/proxy.html
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 ،  لومات اليت فيها من قبـل آخـرين       التشكل تلك امللفات خطراً يف ذاا ، ولكن يخشى أن تقرأ املع           و
اسـم  @املوقـع الـذي وضـع امللـف       (وقد الحظ الباحث أن أمساء هذه امللفات تظهر على النمط           

؛ ومن مث ميكن فتحها باسـتخدام أي حمـرر للنـصوص        ) txt(  ، وهي تنتهي بالالحقة      )١() املستخدم
   ) .Word( نامج مثل برنامج املفكرة أو الدفتر املدجمني مع نظام النوافذ أو بر

وميكن ضبط إعدادات األمان يف املتصفح ملنع املواقع الشبكية من إضافة ملفات االرتباط مطلقـاً               
، ولكن لن يتمكن املستخدم من تصفح كثري من املواقع ألن تصفحها يستلزم املوافقـة علـى إضـافة                   

  . ملستخدم تلك امللفات ، وميكن ضبط تلك اإلعدادات حبيث التضاف إال بعد موافقة ا
 بأول ، بعد كل جلسة تـصفح بإحـدى          ً ، أوال  ًملستخدم منها فيمكنه حذفها مجيعا    إذا خشي ا  و

  : أربع طرق 
وحـذفها     أـ الطريقة التقليدية ، وذلك بالدخول إىل الد اخلاص بتلك امللفات مث تظليلـها               

 أو حـذف ماالحيتاجـه      ًيعاع على هذه امللفات وحذفها مج      ، وهذه الطريقة تتيح للمستخدم االطال      )٢(
  .منها 

   .)٣(ب ـ استخدام شريط األدوات ااين 
  . يف ذلك استخدام أحد الربامج املتخصصةج ـ 

   . )٤(د ـ عن طريق املتصفح 
  

  ـ جتنب زيارة املواقع املشبوهة أو اهولة١١
نـسيجية روابـط    يكتب مستخدمو املنتديات والقوائم الربيدية وبرامج احملادثة وحىت املواقـع ال          

للكثري من املواقع ويدعون اآلخرين لزيارا ، ويستخدمون أساليب متنوعة إلغـرائهم بزيارـا فتـارة          
يغرون مرضى القلوب بأن هذا املوقع فيه كذا وكذا من الصور أو القـصص أو غريهـا مـن املـواد                     

شرفة علـى الـشبكة يف      اإلباحية ، أو يشتمل على برامج لكسر حاجز احلماية الذي تفرضه اجلهات امل            
بعض البلدان ، وتارة يومهون اآلخرين بأن هذا املوقع من املواقع اإلسالمية املتميزة ، وتـارة يزعمـون                  

، واملستخدم الفِطـن اليـستجيب للمفيـد         هلا   ًمن بعض الربامج املفيدة أو شروحا     أن هذا املوقع يتض   
  . هذه الدعوات قبل التحقق من تلك املواقع والنافع من
 ظاهره أنه يتعاطف مع قضية فلـسطني ، وحيمـل اسـم     ًصمم بعض املخربني اليهود موقعا    قد  و

، وزاره بعض املستخدمني العرب ، وتبني أنه يـستخدم لتخريـب أجهـزة               ) intifadah( االنتفاضة  
  .ومت التحذير منه يف القوائم الربيدية حينها ، زائريه 

  
، واسم املستخدم هو االسم الذي اختـاره         ) ebraheem@mobile4arab[2].txt( خذ على سبيل املثال هذا امللف       )    ١(

مالك احلاسوب لنفسه ، أو اختاره له عامل الصيانة بعد يئة اجلهاز ، ويظهر هذا االسم كما هو معلوم يف قائمـة                      
 .ابدأ 

لفات بالبحث يف مستكشف النوافذ عن امللفات والدات اليت يتـضمن امسهـا كلمـة               ميكن الوصول إىل تلك امل    )    ٢(
 )Cookies (       لد تظهر فيه امللفباستخدام االختصار    ًات النصية ، وميكن تظليلها مجيعا     ، وبعد فتح ا  )Ctrl+A (  ،

 .مث اختيار ملف من شريط القوائم ، مث حذف 
ة شريطَ أدوات جماين من باب الدعاية هلا ، ومن وظائف هذا الشريط حـذف تلـك                 تقدم كثري من املواقع الشبكي    )    ٣(

 .امللفات 
ميكن إجراء ذلك باختيار أدوات من شريط القوائم ، مث خيارات إنترنت ، مث عام ، مث ملفات إنترنـت املؤقتـة   مث         )    ٤(

 .حذف ملفات تعريف االرتباط 
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فهـم كنـافخ   وار اخلاصة باملخترقني ـ اهلاكرز ـ   غرف احل : ( ًويدخل حتت هذه النقطة أيضا
  . ـ لن ينفعوه ً ، إن مل يضروه ـ وهذا حمتمل جداالكري

واليوجد يف تلك الغرف إال من يريد تعلم االختراق على حساب الداخلني إليها ، ولـن يفـرط                 
ـ                   ر بعـض   أحدهم يف أي فرصة قد تتاح له يف الدخول ألجهزة أولئك الزائرين الغـافلني ، وقـد يظه

  . )١() العسل       أولئك املغرضني رغبتهم يف تعليم الزائرين وإفادم يف حني أم يدسون السم يف 
  

  ـ االستخدام احلذر لربامج احملادثة١٢
، يف أن املستخدم يـسلط الـضوء         ) IRC(  املتناوبةادثات  احمليكمن اخلطر الرئيس لالشتراك يف      

 وميكـن ألي  أنه متصل بالشبكة يف تلـك اللحظـة        ة احملادثة ،     قنا  يف على نفسه ، حيث يعلم كل من      
 مـر  اخلاص حباسوبه بسهولة كبرية ، حيث يكفي أن يـدخل األ           )IP( رقمخمترق وقتها أن حيصل على      

 معه االسم املستعار الـذي يـستعمله املـستخدم يف    ًورة مرفقايف قناة احملا ) dns nickname/( التايل 
  .اخلاص به ) IP(احملادثة ليحصل على رقم 

اخلاص بأحد املستخدمني ، ويعلم أنه متصل بالـشبكة يف          ) IP(وعندما حيصل شخص على رقم      
  .)٢(متعددة      نفس اللحظة ، فإن احتماالت تسلله إىل جهاز ذلك املستخدم تكون كبرية وبطرق 

نـسخ عربيـة    ، وقد ظهرت     )٣(وهناك العديد من الربميجات اخلبيثة اجلاهزة وسهلة االستعمال         
   . باملستخدمني األمر الذي سهل للكثريين ممن الميلكون اخلربة العبثَ، كاملة منها 

ها من الوصول للضحايا ، فكـل ماعليـه الـدخول إىل            مستخدمتلك الربميجات اخلبيثة    ومتكن  
إحدى قنوات احلوار ليتسىن له استخدام تلك الربميجات اخلبيثة ، ومنها برميجـات كواشـف أحـصنة       

فإذا حدث وانضم لتلـك القنـاة أحـد    ،   )IRC Trojan Scanners( احملادثة املتناوبة روادة اخلاصة بط
 ينبـه املختـرق إىل      ً فإن الربميج اخلبيث يصدر صوتا     " أحصنة طروادة    "املصابني بأحد برامج التجسس     

      اخلـاص بـذلك     التجسسي ، فيقوم املخترق بتشغيل نـسخته         وجود ضحية يف القناة ، وحيدد الربنامج
   .)٤( الربنامج

والتسلم األنواع األخرى من احملادثات من املخاطر األمنية ، ولذا فإن من أهـم األمـور الـيت                  
عدم استقبال ملفات من أي مشارك جمهول ، وعـدم االسـتجابة            : يراعيها مستخدم احملادثات مايلي     

صية إال عند الضرورة املاسـة لـذلك   لزيارة الروابط اليت يقدمها هؤالء ، وعدم التصريح مبعلومات شخ       
  .، وتنصيب برامج احلماية من االختراق 

  
  

  
   .، بتصرف هـ٩/٢/١٤٢١ بتاريخ ١٠٩نتوخ ، احللقة عبدالقادر الف.طبيب اإلنترنت ، د)    ١(

   ) .http://212.162.130.36/displayissue.asp?issue_no=109(          انظر الرابط 
  ص م٢٠٠٠ ينـاير  ،دردشة غري آمنة ، فادي سامل ، مقالة يف جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الثالثة ، العدد الرابع    )    ٢(

٥٥.  
إىل فـصائل    ، وهي تقـسم     ) Boots( أو البوتات    ) Scripts( السكريبتات  دخل هذه الربميجات حتت مايسمى      ت)    ٣(

  . ) protection( ومنها ماهو للحماية  ) entertainment( ومنها ماهو للترفيه  ) war( منها ماهو حريب 
 اجلزيرة بتـاريخ    ة ، مقالة يف القرية اإللكترونية جبريد      األخطار واحلماية ، فهد بن عبداهللا الزغييب       ) Mirc( حمادثات  )    ٤(

  .) بتصرف ( م ، ٣١/١/٢٠٠١ـ هـ ٦/١١/١٤٢١
   ) .iplog4.suhuf.net.sa/2001jaz/jan/31/ev9.htm(         انظر الرابط 

http://212.162.130.36/displayissue.asp?issue_no=109
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   بأولًـ تركيب الرقع األمنية أوال١٣
علومات املختلفـة   تطلق الشركات املنتجة ألنظمة التشغيل والربامج التطبيقية وشركات أمن امل         ( 

. للـون أو املخترقـون   ة اليت يكتشفها احمل    من الرقع األمنية اليت دف إىل سد الثغرات األمني         ً كبريا ًعددا
 من املستخدمني اليلجؤون إىل تركيب هذه الرقع ، أو يركبوا بعـد مـدة طويلـة مـن            ًولكن كثريا 

  .إطالقها ، األمر الذي يسمح للمخترقني باستغالهلا 
ولذا جيب على مستخدم احلاسوب أن يبادر إىل تركيب أحدث الرقـع األمنيـة الـيت تطلقهـا                  

كات املنتجة ألنظمة التشغيل والربامج التطبيقية ، ويتم التعرف على هذه الثغـرات مـن خـالل                 الشر
متابعة الدوريات املتخصصة يف الشبكة الدولية ، أو بزيارة املواقع اخلاصة بالشركات املنتجـة ألنظمـة                

منية الـيت تطلقهـا     التشغيل والربامج التطبيقية اليت يتعامل معها املستخدم للتعرف على أحدث الرقع األ           
  .تلك الشركات 

وكلما أسرع املستخدم يف تركيب هذه الرقع ، كلما أَِمن عدم متكن استغالل تلـك الثغـرات                 
   )١() من ِقبل املخترقني ، ومن مث التعدي على حاسوبه 

 حتديث نظام التشغيل ، وهي خدمة جمانية تقدمها شركة مايكروسـوفت            ًأيضاويدخل حتت هذا    
(  حزمة حتديثات حتمل االسـم       ً النوافذ ، كما أا أصدرت مؤخرا      الدولية ملستخدمي نظام  عرب الشبكة   

SP2. (   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 . ، بتصرف ٥١كيف خيترقون حاسوبك الشخصي ؟ وماهو احلل ؟ ، مرجع سابق ، ص )    ١(
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 عنـد احلاجـة     )٢(وتقنية التواقيع الرقمية     ،   )١(وميكن للداعية االستفادة من تقنية تشفري البيانات        
  .إليها 

  
  

  
 هو عملية تغيري يف صورة البيانات ، حبيث اليتمكن من قراءا سوى الشخص املـستقبل             : )Encryption( التشفري  )    ١(

وحده ، باستخدام مفتاح فك التشفري ، ويتوفر ذات املفتاح لدى املرسل واملستقبل ، ويستخدم يف عملييت التـشفري               
تمـاد علـى    سائل الربيد اإللكتروين املهمـة االع     يتطلب التصدي لعملية التنصت على الرزم الشبكية ور       و. وفك التشفري   

، وعلى الرغم من أن التشفري المينع عمليات التنصت ، إال أنه مينع املتنصت مـن االسـتفادة مـن                     وسائل التشفري املختلفة  
ة منها بـأي شـكل     الميكن االستفاد   الربيد اإللكتروين املُشفَّرة     فاملعلومات ورسائل . املعلومات اليت حيصل عليها من العملية       

، وهـو أمـر       ، اللهم إال إذا متكن املخترق من احلصول على مفاتيح التشفري بطريقة معينة             ً، إذا كان التشفري املستخدم قويا     
وميكـن تـشفري     .معقد ، ويندر حصوله إال من قبل املخترقني ذوي اخلربات الكبرية ، وذلك خبداع املـستخدم األصـلي                   

 أو باسـتخدام بـرامج      ،باستخدام برامج الربيد اليت تتيح التشفري ومنها برنامج آوتلوك إكسربيس           الربيد اإللكتروين   رسائل  
ــها الربيــد الــيت تتــيح تــشفري الرســائل أو مواقــع متخصــصة يف التــشفري ، و  ) www.certified.com( :  ومن

 )www.privacy.com (   و )www.hushmail.com (  .     
ص م ٢٠٠٠ أبريـل  ، سادس ، العدد ال   ثالثةجملة إنترنت العامل العريب ، السنة ال      ك اإللكتروين ،    حافظ على سرية بريد           

٥١ ، ٤٨.   
  .٥٤م ، ص ٢٠٠١ مارس ،جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الرابعة ، العدد اخلامس 

ى غري املرسـل واملـستقبل ، بـل ومـن             إن مجيع البيانات اليت متر عرب الشبكة هي عرضة ألن يتم رؤيتها من أطراف أخر              )    ٢(
 واهـا ، دون أن يعلـم أحـد الطـرفني           املمكن أن يتم اعتراض هذه البيانات يف الطريق بني املرسل واملستقبل ، وتغيري حمت             
مث ف عشرة آالف ريال ألحـد العمـالء         وليتخيل مدير شركة نفسه وهو يرسل رسالة إىل أحد موظفيه يطلب منه أن يصر             

هذه الرسالة وقام بتغيري املبلغ إىل مائة ألف ، ماذا سيحدث حينها ؟ لذا قام خرباء احلاسوب باعتماد تقنيـة                    اعترض أحدهم   
التوقيع اإللكتروين ، وهي تقنية تعتمد على وجود جهة موثوقة ، تقوم بإصدار وثائق لألشخاص ، حبيث يـتم التأكـد مـن          

مقـدم  ( ويتم إصدار الوثـائق عـن طريـق         . الذي سجله يف وثيقته     هوية مرسل الرسالة بواسطة قراءة توقيعه اإللكتروين        
وهذا يعين وجود مشكلة ثقة باجلهة املصدرة للوثائق ، حيث ميكن ألي شخص أن يقوم بتركيـب برنـامج مقـدم           ) وثائق  

شخـصية  وثائق وإصدار وثيقة لنفسه ، كما هو احلال يف احلياة اليومية ، فبإمكان أي شخص كان طباعة بطاقـات زيـارة       
توضح أنه فالن من الناس ، وإنه يشغل املنصب الفالين ، ولكن هذه البطاقات تبقى غري موثوقة ، واليـتم اعتمادهـا ، إال                        
الوثائق اليت مت إصدارها من جهات موثوقة كاجلهات احلكومية ؛ لذا فقد مت إجياد العديد من اجلهات املوثوقـة يف الـشبكة                       

ث تعترب الوثائق اليت مت إصدارها من هذه اجلهات معتمدة على مـستوى العـامل أمجـع ،          تقوم بإصدار وثائق لألشخاص حبي    
 وتتيح برامج الربيد اإللكتروين ، وكـذلك        ، ) www.verisign.com:( ريسجن ، وموقعها على الشبكة      ڤأشهرها  ومن  

  . مواقع الربيد ااين ، إضافة توقيع للرسالة حبسب الصيغة اليت حيددها املستخدم 
   .٥٢م ، ص ٢٠٠٠ أبريل ،س سادة ، العدد الثالثجملة إنترنت العامل العريب ، السنة ال        

   .٢٠٠اإلنترنت مهارات وحلول ، مرجع سابق ، ص         
  :        للتوسع يف مفهوم التواقيع الرقمية وآليات عملها انظر الرابطني 

)        www.infosys-sy.com/info-se.htm  (  
  )      www.itp.net/arabic/features/98861645437193.htm  ( .  

http://www.certified.com
http://www.privacy.com
http://www.hushmail.com
http://www.verisign.com
http://www.infosys-sy.com/info-se.htm
http://www.itp.net/arabic/features/98861645437193.htm
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  املخاطر الشبكية األخرى : لثايناملطلب ا
  

الشبكة الدولية على مجلة أخرى من املخاطر سوى خماطر أمن املعلومات اليت سبق تشتمل 
  :تلخيصها عند احلديث عن الفريوسات واالختراق ، وفيمايلي عرض موجز ألهم تلك املخاطر 

  :ـ املواقع اإلباحية ١
العامل ،   لنشر الفاحشة والرذيلة يف أرجاء يف الشبكة الدوليةً خصباًاالوجد دعاة اإلباحية جم

العنصرية ، وسيأيت حلرية الشخصية ، واملدنية ، ونبذ وتزيينها وعرضها على أا صورة من صور ا
  .تفصيل ذلك يف الفصل الرابع من هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل 

  
  ـ الدعوة لألفكار الدينية الغالية املتطرفة٢

 يف الشبكة ، ودعوة اآلخرين إىل  لنشر أفكارهمً خصباًلفكر املتطرف جماالدعاة االغالة ووجد 
وهذا  األفكار ، سموعة أو املرئية اليت تروج لتلكاعتناقها ، وتوزيع املواد اإلعالمية املقروءة أو امل
بل هو شامل جلميع من املذاهب الفكرية  أو غريها ، األمر الخيتص بأتباع دين من األديان السماوية 

حلرية اليت تتيحها الشبكة يف التعبري عن اآلراء الصحيحة أو األديان واملذاهب ، وقد استغل هؤالء ا
السقيمة ، حيث الحسيب والرقيب على مايكتب يف صفحاا ، وإن جنحت السلطات األمنية يف 

رى من املواقع يف دول متفرقة ، دولة ما يف إغالق أحد املواقع أو حجبه ، فيمكن فتح عشرات أخ
  .  بكل سهولة ويسر ميكن التحايل على نظام احلجبكما 

    
  ـ إدمان استخدام الشبكة٣

خيتلف العلماء يف تعريف كلمة إدمان ؛ فيصر البعض على أن الكلمة التنطبق إال على مواد قـد                  
يتناوهلا اإلنسان ، مث اليقدر على االستغناء عنها ، وإذا استغىن عنها تسبب ذلك يف حـدوث أعـراض                   

ه ملشاكل بالغة ، وبالتايل اليستطيع أن يستغين عنها مـرة واحـدة             االنسحاب لتلك املادة ، واليت تعرض     
، بل حيتاج إىل برنامج لإلقالع عن تلك املادة باستخدام مواد بديلة وسحب املـادة األصـلية بـشكل                   

  .تدرجيي كما هو احلال يف أغلب حاالت املخدرات 
رون أن اإلدمـان هـو   يف حني يعترض علماء آخرون على هذا املفهوم الضيق للتعريف ، حيث ي       

عدم قدرة اإلنسان على االستغناء عن شيء ما ، بصرف النظر عن هذا الشيء طاملـا اسـتوىف بقيـة                    
شروط اإلدمان ، من حاجة إىل املزيد من هذا الشيء بشكل مستمر حىت يشبع حاجته حني حيرم منـه                   

.  
 اعتـرض آخـرون     وبالتايل اقتنع بعض العلماء أن هناك من يسمون مبدمين الشبكة ، يف حـني             

من أنـواع الرغبـات    عن احلد ، على أنه نوع      ً زائدا ًتخدام بعض الناس الشبكة استخداما    وتعرضوا الس 
 الخـالف علـى أن      وبصرف النظر عن التعريف واختالف العلماء يف التسمية ؛ فإنـه          . اليت التقاوم   
لـك علـى حيـام      دامها حـىت يـؤثر ذ      من مستخدمي الشبكة يسرفون يف استخ      ً كبريا ًهناك عددا 
    )١(.الشخصية 

  
  نادية العوضي ، مقالة يف موقع إسالم أون الين.إدمان اإلنترنت ، د.. مرض العصر )    ١(

   . )www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/scince-17/scince2.asp(         انظر الرابط 

http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/scince-17/scince2.asp


 

١١٩

  

  أسباب اإلدمان الشبكي
 ومـن   ،يرتبط باالستخدام غري الـسوي هلـا         ظهر للباحث من خالل قراءاته أن إدمان الشبكة       

  :أشهر صوره 
أ ـ احملادثات الفارغة اليت تربط املتحدثني ببعضهم من أحاديث احلب والغرام أو غري ذلـك ممـا    

 إدمان بعض شباب املسلمني على املعاكـسات اهلاتفيـة أو التحـرش             الخري فيه ، وهي تشبه من وجه      
  .مبحارم املسلمني الذي يعرف باملغازالت 

 إىل أن يـتمكن املختـرق مـن    ًليت تستغرق ساعات طويلة بل أياماب ـ حماوالت االختراق وا 
  .)١(حتقيق بغيته 

فهي كاملـاء املـاحل الـذي    ج ـ البحث عن املواد اإلباحية ، اليت الينقضي م الباحث عنها ،  
  .كلما شرب منه اإلنسان زاد عطشه 

د ـ اللعب باأللعاب اإللكترونية عرب الشبكة ، وخباصة إذا كان هناك من يـشارك املـستخدم    
 األمـر   على ممارسة بعض األلعاب الـشبكية     ذلك اللعب ، فقد جيتمع العبان أو أكثر من دول متفرقة            

   .ً طويالً زمناالذي يستغرق
د أظهرت إحدى الدراسات املتعلقة بإدمان الشبكة أن املدمنني مل يبحروا يف الـشبكة مـن                وق( 

اآلخـرين  أجل احلصول على معلومات مفيدة هلم يف أعماهلم أو دراستهم وإمنا من أجل االتصال مـع                 
  
 يف  ً، وكــان بارعــا    )  املخترق األكرب    (الذي لقب بـ    ) كيفن ميتنيك   ( نني األمريكي   من أشهر هؤالء املدم   )    ١(

اخـتراق شبكات اهلاتف ومتكن من احلصول على كثري من املكاملات اانية ، والتنصت على مكاملات اآلخـرين ،       
عض الشبكات اهلاتفية ومـن  وتعرف على جمموعة من املراهقني الذين يشاركونه نفس االهتمام ومتكنوا من العبث بب        

ذلك القيام مبهمة موظف االستعالمات واإلجابة على استفسارات املتصلني بإجابات فيها سخرية واستهزاء ، وعبثوا               
  . يف هواتف بعض األشخاص وجنحوا يف ربطها بآلة تسجيل تعمل مبجرد رفع أولئك األشخاص لسماعة اهلاتف 

، وموقع شـركة    ) البنتاجون  ( اقع على الشبكة ، منها موقع وزارة الدفاع األمريكية                  وحاول اختراق الكثري من املو    
دجييتال ، وقد بلغ من مهارته يف اختراق املوقع األخري أنه كان يستخدم حاسوبني األول خيترق من خالله واآلخـر                    

بتتبع رقم اهلاتف مصدر االتصال ،      يتتبع من خالله احملاوالت الرامية الكتشافه ، وكان بإمكان احملققني القبض عليه             
  .ولكن اختراقه لشبكة اهلاتف مكنه من العبث ببدالتها ، وتضليل احملققني 

        وقد قبضت عليه السلطات األمريكية وحكم عليه بالسجن أكثر من مرة ، كانت إحـداها يف ايـة الثمانينيـات                    
باخلضوع مدة ستة أشهر لربنامج نفسي ملعاجلته من إدمـان          امليالدية وفيها حكم عليه بالسجن ملدة سنة واحدة ، و         

  .اختراق الشبكات عرب احلاسوب 
        ومل يتقيد بذلك الربنامج النفسي وغادر املدينة اليت فُرض عليه اإلقامة فيها ، وواصل حماوالته االختراقيـة ومتكنـت                  

 م ١٩٩٥ويه ، وكـان ذلـك يف فربايـر          والتمالسلطات األمريكية من القبض عليه بعد عدة حماوالت من التضليل           
 ً ، بالسجن مدة اثنني وعشرين شهرا      م١٩٩٧ يونيو   ٢٧ووضع يف السجن دون حماكمة إىل أن صدر عليه حكم يف            
 بانتظار حماكمات ة شهور ، ومع ذلك مل يطلق سراحه   ، وكان يف ذلك احلني قد أمضى مدة احلكم وزاد عليها أربع           

 على وضع الـبالد  رجة أنه قادر باتصال هاتفي واحد   لدًبعض احملققني ـ خطر جدا كما يقول أخرى ، وألنه ـ  
عـرب شـبكات   على اقتحام أخطـر املواقـع    حلرب عاملية ثالثة ، بفضل قدرته  ًيف حالة استنفار قصوى ، استعدادا     

  .احلاسوب واهلاتف 
 ) www.kevinmitnick.com(  ، وعنوانـه      له على الشبكة حيمل امسـه      ًد أنشأ بعض املتعاطفني معه موقعا             وق

 الكثري من التفاصيل اخلاصة به واملتابعات الصحفية لقضيته يف احملاكم األمريكية ، وقـد أطلـق                 ىوحيتوي املوقع عل  
وقد م  ٢٠٠٣ يناير   ٢٠ من   ً مع منعه من استخدام احلاسوب وتطلق يده ذلك اعتبارا         م ، ١٩٩٩سراحه يف اية عام     

ع قبل ذلك التاريخ ومن طرائف املوقع العداد التنازيل لذلك التاريخ ، والذي يشتمل علـى عـدد                  زار الباحث املوق  
       احلاسب ، وقـد  املتبقية إلطالق يده يف التعامل مع) السنوات والشهور وااليام والساعات والدقائق والثواين     ( 

  .    حىت بعد قطع االتصال مع الشبكة ًظل العداد عامال
 ً م ملخـصا ١٩٩٨ددي نوفمرب وديسمرب ضمن ع) جرائم إنترنت ( وقد نشرت جملة إنترنت العامل العريب ، يف باب              

 . حملاوالت االختراق اليت قام ا وحماوالت أجهزة األمن األمريكية القبض عليه 

http://www.kevinmitnick.com
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 طالب يف إحدى اجلامعـات األمريكيـة ، أن          ٥٠٠وأظهرت دراسة أخرى أُجريت على      . وحمادثتهم  
لشبكة قضوا ضعف الوقت الذي يقضيه املستخدمون العاديون يف ممارسـة األلعـاب وتبـادل               مدمين ا 

  )١() اآلراء مع الغرباء يف مواقع احملادثات على الشبكة 
  
  ـ املخاطر املتعلقة باألطفال٤

منذ شيوع استخدام الشبكة الدولية ، وجل تفكري األهل يدور حول خماطر زيارة أبنائهم ملواقـع                
احملادثـات ، والربيـد     أما اآلن فتوسع قلـق األهـل ليـشمل      داب أو مليئة بالعنف الشديد ،     خملة باآل 

اإللكتروين ، وتبادل امللفات عرب تطبيقات الند للند ، وسواء أكان األبناء يبحثـون عـن املـشاكل أو                   
   )٢ (.املشاكل تبحث عنهم فالبد من حتمل رب األسرة مسؤليته يف هذا الباب 

  
غسيل األموال ، والقمار ، وجتمعات املخترقني ، ومواقع عـصابات           : خرى مثل   وهناك خماطر أ  

 لالختصار وميكن الرجـوع إليهـا يف   ًاجلرمية املنظمة مثل املافيا ، وقد أعرض الباحث عن تفصيلها إيثارا    
  . )٣(مظاا 

  
   وقاية من املخاطر األخرى للشبكةسبل ال

  
  ـ إخالص النية هللا عز وجل ١

ـ يف الدخول هلذه الشبكة و   ملسلم أن خيلص نيته     ينبغي على ا   ومـن معـاين    ، زلـتوفريها يف املن
اإلخالص يف هذا األمر ؛ حسن النية يف استخدام الشبكة ، وذلك بأن ينوي الداعية اسـتخدامها فيمـا             

  . يفيده ويفيد أسرته يف أمور دينهم ودنياهم 
؛ ومـن مث  سلم يف مجيع أمـور حياتـه   أمر مهم ينبغي أن يراعيه املعمل قليب ، وهو      اإلخالصو

حيقق العبودية هللا تعاىل يف مجيع شؤون حياته ، فهو عبد هللا تعـاىل منـذ أن يـصبح إىل أن يـأوي إىل          
فراشه يف اية يومه ، يراعي أحكام اهللا تعاىل يف مجيع أفعاله مبايف ذلك عاداته من طعام ، أو شـراب ،                      

  
لة يف كل من املدينة املنورة وجـدة        نترنت رب األسرة اجلديد ، حتقيق مبجلة األسرة مجع مادته العلمية مراسلو ا            اإل)    ١(

 . ، بتصرف ٢٣هـ ، ص ١٤٢٣ مجادى اآلخرة ، ١١١والقاهرة ، السنة التاسعة ، العدد 
  . ، بتصرف ١٠٤ ، ص ٢٠٠٣جملة يب سي ، السنة التاسعة ، العدد التاسع ، سبتمرب )    ٢(

  :خلرب التايل  ، ا٨م ، ص ٢٠٠٢        وقد نشرت الة سالفة الذكر يف عدد أغسطس 
        سيبحث جملس النواب األمريكي ، مشروع قانون ، يهدف لتوفري مالذ آمن لألطفال ، الذين يبحـرون يف شـبكة                    

م ، على وضع نطـاق  ٢٠٠٠لسنة  ) Dot Kids Implementation and Efficiency Act( إنترنت ، وسيعمل قانون 
تضمن هذا النطاق حمتويات تالئم األطفال ، ممن هم يف سن الثالثـة             وي ) kids.us(  ينتهي بالالحقة    لعناوين الشبكة 
  .عشرة ، أو أقل 

ويقول نائب رئيس األمن    .         وستعمل إستراتيجية النطاق على النحو الذي يعمل مبوجبه قسم األطفال يف مكتبة عامة              
تقنيـة تـضمينية     ) kids.us( طاق  يستخدم الن  : كات اليت تعمل يف جمال أمن الشبكة      اإللكتروين لدى إحدى الشر   

 بالـشكل املرغـوب ،   ًت ، فتقنية الترشيح التعمل دائما      من استخدام تقنية استثنائية مثل تقنيات ترشيح احملتويا        ًبدال
 لألطفال إن وجدت    ًتواجه هذا النطاق ، وسيكون مفيدا     يعترب إنشاء احملتويات من أكرب العقبات اليت         : ًويقول أيضا 
 والتنظيم الذايت للصناعة ، وتأييد       من املشاركة احلكومية       ً مكونا ًاالزمة إلدراجها فيه ، ويعتقد أن خليط      احملتويات ال 

 .املستهلكني هلذا اجلهد هي السبيل إلجناح ذلك النطاق 
، وقد كتب صاحب املوقع رسـالته        ) www.minshawi.com( ومن ذلك موقع املنشاوي للدراسات والبحوث ،        )    ٣(

 .درجة املاجستري حول جرائم الشبكة الدولية يف اتمع السعودي لنيل 

http://www.minshawi.com
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، يـؤجر عليهـا كمـا       عبادات  د ، وبذا تصبح عاداته تلك       أو ركوب دابة ، أو جمالسة لزوجة وأوال       
يؤجر على شعائر عباداته اليت يؤديها من صالة ، أو صيام ، أو حج ، أو تـالوة للقـرآن الكـرمي ، أو          

  .غري ذلك 
  
  حتديد اهلدفـ ٢

إىل املواقع الـيت يريـدها   ويدخل أن حيدد الداعية هدفه من استخدام الشبكة ،    جيب على الداعية    
ألن هذا التسكع قد يقوده إىل مواقـع سـيئة ، وقـد             ؛  ويتجنب التسكع يف زواياها وطرقاا       اشرةمب

  .تلك املواقع  التخلص من آثار زيارم لاملتسكعنييصعب على بعض 
وإن صادف الداعية أثناء تصفحة املواقع األجنبية روابطَ ملواقع جنسية ، أو دعايات هلا فالجيـوز                

لروابط حبجة إبالغ اجلهة املختصة حبجب تلك املواقع ، بعد التحقق مـن أن حمتواهـا                له أن يتبع تلك ا    
يستحق احلجب ، وبوسعه تزويد اجلهة املسؤولة عن احلجب بعنوان املوقع الذي تضمن تلك الـروابط                

  .السيئة وهم بدورهم يتبعوا ويعرفون حقيقتها 
  
  التصفح اجلماعيـ ٣

 قد يؤدي به إىل سوء اسـتخدام الـشبكة ، فينبغـي عليـه أال                ًاإذا علم الداعية من نفسه ضعف     
؛ منـهم      من أحد إخوانـه أو جمموعـة   شتراكأو باالمكشوفة ، يتصفح مبفرده وإمنا يف أماكن عامة     

  .ألن الشيطان أقرب إىل الواحد وأبعد عن اجلماعة 
  
  ـ تذكر رقابة اهللا تعاىل٤

يف كل وقت ، ويف كل مكان ، حىت يف حال خلوته إن املسلم يستشعر رقابة اهللا تعاىل عليه 
مع نفسه ، وغياب الرقيب عنه من البشر ، وكلما زاد إميان العبد ازداد استشعاره هلذه الرقابة اإلهلية 

  :، ومما يعني مستخدم احلاسوب على تذكر رقابة اهللا تعاىل عليه مايلي 
   )Themes( أ ـ حسن اختيار مسات نظام التشغيل 

  :ات نظام التشغيل عدة عناصر ، أمهها تشمل مس
    .)١( شاشة ـ حافظة ال1َ
  .  ـ خلفية سطح املكتب ، وإيقوناته 2َ

مكتبـه   يـمكن لـمستخدم احلاسوب اختيار أي صورة يف حاسوبه ، لتكون خلفية لـسطح              
ـ               ،   )٢(  تشاشاوميكن تغيري هذه الصورة بني حني وآخر حبسب رغبة املستخدم ، وتستخدم خلفيات ال

ـ كما هو احلال يف حافظاا ـ ألغراض التسلية والترفيه ، أو التغيري والتجديـد ، أو بيـان االنتمـاء     
  . واحملبة ، أو الدعاية التجارية 

وقد صمم بعض املبدعني من أبناء املسلمني كثرياً من الصور اخلالية من الـمحاذير الشرعية ، 
  
   . )٦٧( سبق احلديث عنها يف ص )    ١(
ميكن حتديد خلفية سطح الكتب بالنقر بالزر األمين للمشرية على أي مكان فارغ يف ذلـك الـسطح ، مث اختيـار                      )    ٢(

 الصورة املراد جعلـها خلفيـة ، مث تطبيـق ، مث    خصائص ، مث لسان التبويب سطح املكتب ، مث استعراض لتحديد         
  .موافق ، وهناك طريقة أيسر وهي النقر على الصورة بالزر األمين للمشرية مث اختيار تعيني كخلفية للشاشة 
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أو تذكر ببعض اآليات القرآنية الكرمية ، أو فهي ختص بعض املساجد يف العامل اإلسالمي ، 
 ًألعالم السلف الصاحل ، أو أبياتا ًعية املأثورة ، وقد تتضمن أقواالاألحاديث النبوية الشريفة ، أو األد

 من بعض فنت ًحذيراـ املسلمني يف العامل ، أو تمآسيـ بًوائع الشعر اإلسالمي ، أو تذكريامن ر
 ٍتالصور خلفيا يلة جذابة ، ومن املناسب وضع هذه خلفيات مجالعصر ، ويظهر كل ذلك فوق

 خلفيات اإلسالمية عنوانهـلسطح املكتب ، وظهر موقع إسالمي متخصص يف ال
)www.islambgd.com ()١( .  

وأما إيقونات سطح املكتب االفتراضية فتشمل مخسة رموز ، وهي صغرية احلجم ومن مث 
  )٢(.فتأثريها يف املستخدم حمدود 

  .  ـ صورة إقالع النظام وصورة إغالقه 3َ
  . )٣(بنوعيه الثابت واملتحرك  ـ شكل مؤشر املشرية 4َ
 ـ األصوات املختلفة اليت تسمع عند بدء تشغيل احلاسوب ، وعند إغالقه ، وأثنـاء تنفيـذ    5َ

  .بعض األوامر اليت يعطيها املستخدم حلاسوبه 
وميكن تغيري مسـات    .  تظهر يف النوافذ النشطة      وتشمل السمات كذلك ، األلوان واخلطوط اليت      

 )٤(.احلاسوب من خالل نظام التشغيل مباشرة ، أو باستخدام بـرامج خاصـة تيـسر تلـك املهمـة           
  .  )٥( من املواقع اخلاصة بالسمات الشتماهلا على الصور احملرمة ًجب مدينة امللك عبدالعزيز كثرياوحت

هذه السمات ، ويغريوا بصفة منتظمة ، بـل ويقـدم    ويتفنن كثري من مستخدمي احلاسوب يف       
، وهـذه الـسمات    )٦( ًـزيل امللفات ـ مسات جمانية يوميا موقع البقرتني ـ وهو أحد أشهر مواقع تن 

واهتماماتـه ؛ فاملـسلم      ستخدم ، كما أا تعرب عـن ميولـه        هي نوع من التغيري والتجديد يف حياة امل       
 من تلـك الـسمات فإنـه يتجنـب     ًرته ، إن أراد أن يستخدم شيئاوآخاحلريص على ماينفعه يف دنياه   

ذلك ، وقد يستخدم مسات تـذكره        احملرمات من الصور ، واألصوات املوسيقية ، ويكتفي باملباح من           
  .  عن مهوم األمة ومآسيها ًاه ، وقد تكون هذه السمات تعبرياباهللا وتعينه على تقو

  
، وكذلك موقـع     ) www.dawah.ws( كما تضمن موقع منابر الدعوة مجلة صاحلة من هذه الصور ، انظر الرابط              )    ١(

  . ) www.almosamem.com( املصمم 
جهاز الكمبيوتر ، وسلة احملذوفات حال امتالئها ، وحال فراغها ، ومواضع شـبكة              : إيقونات سطح املكتب هي     )    ٢(

املكتـب ، مث        وميكن تغيري رموزها بنفس الطريقة السابقة ، من ختصيص سـطح            . االتصال ، وجملد املستندات     
 املراد تغيريه ، مث تغيري الرمز ، وتظهر جمموعة اخليارات لتعديل الرمز ، وميكـن                لسان التبويب عام ، مث اختيار الرمز      

 للرمز املراد تغـيريه  ً بديالً، واختيار إحداها رمزا ) ico( استعراض حمتويات احلاسوب من الصور اليت حتمل الالحقة      
.  

   ) .ani(  فتحمل صوره الالحقة ، وأما املؤشر املتحرك ) cur( صورة املؤشر الثابت حتمل الالحقة )    ٣(
   ) .Disktop Themes( و  ) Style XP: ( من هذه الربامج )    ٤(
لتغيري مسات املكتب ، ويقدم هذا الربنامج قائمة بعنـاوين املواقـع    ) Disktop Themes( استخدم الباحث برنامج )    ٥(

واقع حمجوبة من قبل مدينـة امللـك عبـدالعزيز     املتضمنة للسمات احلاسوبية ، وقد وجد الباحث أن معظم تلك امل          
  .للعلوم والتقنية 

)٦    ( )www.themes.tucows.com (               والعجيب أن هناك نطاقات متخصصة للسمات تتبع موقع البقـرتني ؛ فهنـاك ،
ــان ) www.themeoftheday.com( نطــاق خــاص للــسمات جمتمعــة  ــشاشةٍ، وث                      خــاص حبافظــات ال

) www.screensaveroftheday.com (        وثالث لرأس املشرية املتحـرك ، )www.cursoroftheday.com (    ورابـع 
ــام   ــشرة النظـ ــب                                         ) www.skinsoftheday.com( لقـ ــطح املكتـ ــة سـ ــامس خللفيـ ، وخـ

 )www.wallpapersoftheday.com (  وسادس لصور اإليقونات ، )www.iconoftheday.com. (   

http://www.islambgd.com
http://www.dawah.ws
http://www.almosamem.com
http://www.themes.tucows.com
http://www.themeoftheday.com
http://www.screensaveroftheday.com
http://www.cursoroftheday.com
http://www.skinsoftheday.com
http://www.wallpapersoftheday.com
http://www.iconoftheday.com
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     مات احلاسوبية ، جند استخدامات أخرى سيئة فـاملفتون         ويف مقابل ذلك االستخدام الرشيد للس
 فَه أحد املغنني حبا   الذي شل حاسوبه       تذكره ب  ٍ ، خيتار مسات     ًغوجلـس أمامـه     ذلك املغين ، كلما شغ 

 حلاسـوبه ، وكلمـا ظهـرت حافظـة          ً ، وكلما أصدر أمرا    شاشةة على ال  ، وكلما حترك رأس املشري    
وكذلك عباد الغريزة اجلنسية خيتارون مسات صـوتية ومرئيـة           ،   وب ، وحىت عند إغالق احلاس     شاشةال

  . تذكرهم ذه الغريزة ويجها فيهم 
  ب ـ تنصيب الربامج التذكريية

 احلاسوب ، بني حني شاشةظهرت يف الشبكة برامج جمانية ، تظهر لوحات تذكريية على 
  :وآخر ، ومنها 

  )  التنس ذكر اهللا( برنامج : الربنامج األول 
 ، وذلك شاشة، وهو يظهر نافذة صغرية أسفل ال )١(وقد صمم أحد املتطوعني هذا الربنامج 

 وتبقى  ً مأثوراً ، أو دعاءً نبوياًه النافذة آية قرآنية ، أو حديثابني فترة زمنية وأخرى ، وتتضمن هذ
ضمن الربنامج مايزيد على نافذة التذكري هذه مدة زمنية ، مث ختتفي لتظهر نافذة أخرى ، وهكذا ، ويت

  . عبارة ٢٠٠
  :ويتيح هذا الربنامج مجلة من اخليارات ملستخدمه ، وتشمل 

  . ـ إضافة عبارات جديدة ، أو حذف بعض العبارات املوجودة ، أو تعديلها 1َ
  . ـ تغيري شكل خلفية النافذة ، ونوع اخلط املستخدم يف الكتابة 2َ
  .، والفترة الزمنية بني اختفاء النافذة وظهور األخرى  ـ مدة بقاء النافذة التذكريية 3َ
  . ـ سرعة ظهور النافذة التذكريية ، وسرعة اختفائها 4َ

  )أمساء اهللا احلسىن ( برنامج : الربنامج الثاين 
 وذلك  يظهر نافذة صغرية أسفل الشاشة، وهو )٢(وقد صمم اثنان من املتطوعني هذا الربنامج 

رى ، وتتضمن هذه النافذة امساً من أمساء اهللا احلسىن ، وتبقى نافذة التذكري هذه بني فترة زمنية وأخ
مدة زمنية ، مث ختتفي لتظهر نافذة أخرى ، وهكذا ، وتظهر أمساء اهللا تعاىل احلسىن فوق خلفيات 

  .تتضمن مناظر طبيعية جذابة ، ويتضمن الربنامج سبع عشرة خلفية 
  :يارات ملستخدمه ، وتشمل ويتيح هذا الربنامج مجلة من اخل

  . ـ حتديد املدة الزمنية اليت يتغري االسم خالهلا 1َ
  . ـ تغيري خلفية النافذة ، أو تثبيتها 2َ
  . ـ مساع نشيد أثناء ظهور النافذة 3َ
  . ـ شرح ملعىن االسم ، مع إمكانية نسخ الشرح ، وطباعته 4َ

   )٣(برنامج منبه الذاكرين : الربنامج الثالث 
ة على سـطح املكتـب ، تتـضمن         أحد املتطوعني هذا الربنامج ، وهو يفتح نافذة صغري        صمم  

 فيه بعض األذكار املأثورة ، مع قراءا ، وميكن للمستخدم التحكم يف املـدة الزمنيـة                 ً متحركا ًشريطا
  
  . ) www.althkir.net( انظر املوقع الرمسي للربنامج )    ١(
  . ) www.deentimes.com( انظر املوقع الرمسي للربنامج )    ٢(
زيل الربنامج باستخدام حمركات البحث الشبكية ، وقد أنشأ صاحب الربنـامج هـذا              ـميكن البحث عن موقع لتن    )    ٣(

  .زيل الربنامج منه ـ، وميكن تن ) www.freehomepages.com/thaker/index ( املوقع املستضاف 

http://www.althkir.net
http://www.deentimes.com
http://www.freehomepages.com/thaker/index


 

١٢٤

  

  .بني كل قراءة وأخرى 
  برنامج األذان: الربنامج الرابع 

 ؛ فيتذكر املستخدم الصالة ، واليشغله اإلحبار يف يصدر هذا الربنامج صوت األذان يف وقته
  . الشبكة عن صالته املكتوبه ، ومن املناسب ضبط الربنامج ليذكر املستخدم بالصالة قبيل األذان 

 ، واستخدم الربامج تهشاشوإذا أحسن املستخدم اختيار خلفية سطح مكتبة ، وحافظة 
  . على البعد عن املواقع اإلباحية ، وإدمان الشبكة التذكريية ؛ فهذا مما يعينه إن شاء اهللا تعاىل

  
   ـ قراءة قصص من وقع يف مستنقع املواقع اإلباحية٥

املعاناة النفسية اليت يعيشها شباب وشابات وقعـوا يف ذلـك املـستنقع              )١(تصف تلك القصص    
  . ، وكيف أم مل يتمكنوا من اخلالص من إدمان زيارة تلك املستنقعات اآلسنة اآلسن

    : وسلم هللا عليه  قوله صلى اًي على متصفح الشبكة تذكرها دائماومن األحاديث اليت ينبغ
 وعلى جنبيت الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى األبواب ً مستقيماً صراطاًضرب اهللا مثال( 

اع يدعو ود والتتفرجوا ً أيها الناس ادخلوا الصراط مجيعاستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول
وحيك التفتحه فإنك إن تفتحه :  من تلك األبواب قال ًمن جوف الصراط ، فإذا أراد يفتح شيئا

 هِلجحة حمارم اهللا تعاىل ، وذلك . توالصراط اإلسالم ، والسوران حدود اهللا تعاىل واألبواب املُفَت
) هللا يف قلب كل مسلم الداعي على رأس الصراط كتاب اهللا عز وجل والداعي فوق الصراط واعظ ا

  . )٤( وصححه األلباين  ،)٣( وأحـمد ، )٢(رواه الترمذي 
) فتحه فإنـك إن تفتحـه تِلجـه         وحيك الت : ( والشاهد من احلديث قوله صلى اهللا عليه وسلم         

فالشيطان قد يزين ملتصفح الشبكة جمرد النظر إىل تلك املواقع مث التوبة بعد ذلك ، ولكـن قـد يِلـج                     
آخـر ،  ج منه ، ويقوده ذلـك املـستنقع إىل        أحد تلك املستنقعات اآلسنة ، مث يشق عليه اخلرو         املسلم

وهكذا ، فخري له أاليستجيب لوساوس الشيطان ، ولذة لـحظات من النظـر احملـرم التـساوي أمل                  
  .املعاناة النفسية ، وتأنيب الضمري الذي يعيشه املسلم عقب زيارة تلك املواقع 

 وأـم متزوجـون     طان لبعض املتزوجني زيارة تلك املواقع بدعوى أم كبـار ،          وقد يزين الشي  
ـ                صر علـى   ويبحثون عن طرق جديدة لالتصال مع زوجام ، وينسون أن اإلسالم يوجب غـض الب

ة اليت يقع فيهـا      أم غري متزوج ، وينسون بعد ذلك العواقب النفسية الوخيم          ًاملسلم سواٌء أكان متزوجا   
 ؛ إذْ تفتح تلك املواقع عيين زائريها على صور من االتصال تنايف الفطـرة الـسليمة                ًاملتزوجون خصوصا 

، وتدور أحكامها الشرعية مابني احلرمة والكراهة ، وقد يأىب أحد الزوجني على اآلخـر موافقتـه يف                  
تلك املمارسات ، فيقع بينهما اخلالف وعدم التوافق وقد يقود ذلك أحـدمها ـ إذا كـان ضـعيف     

   جرمية عقوبتها الرجم حـىت املـوت يف   تقع الفاحشة وهيقد ن ـ إىل البحث عن شريك آخر ، و ميااإل
انظر قسم مشاكل وحلول للشباب يف موقع إسالم أون الين ، ففيه الكثري من تلك القصص الـيت حيـسن بكـل                      )    ١(

عو اهللا عز وجل أن     مستخدم للشبكة قراَءا ، ليحمد اهللا تعاىل على أن سلمه من الوقوع يف تلك املستنقعات ، ويد                
  .يسلمه وإخوانه املسلمني منها ، وينجي شباب املسلمني الذين وقعوا فيها ، ويدعو هلم باملعافاة مما هم فيه 

 ، كتاب األمثال ، باب ماجاء يف مثل اهللا لعباده ، رقـم احلـديث                ١٤٤ ص   ٥سنن الترمذي ، مرجع سابق ، ج        )    ٢(
٢٨٥٩ .  

حنبل ، مرجع سابق ، تتمة مسند الشاميني ، حديث النواس بن مسعان رضـي اهللا عنـه ، ج                مسند اإلمام أمحد بن     )    ٣(
  . ١٧٦٣٤ ، رقم احلديث ١٨١ ص ٢٩

  . ٣٧٨٢ ، رقم احلديث ٤ ص ٤صحيح اجلامع الصغري ، األلباين ، ج )    ٤(



 

١٢٥

  

  .  شريعة اإلسالم 
 أن أحد الزوجني اليستمتع كمـال االسـتمتاع بـاآلخر إذ يـذكره     ًومن عواقبها النفسية أيضا   

 أحله اهللا تعاىل له وهذا مـن        اليكتفي مبا بني يديه مما    ومن مث   الشيطان بتلك الصور احملرمة اليت طالعها ،        
العقوبات العاجلة ملن ينظر إىل تلك املناظر احملرمة ، وأما الزوج العفيف الطاهر الغاض لبصره عن كـل                  

  .حرام ، فهو اليرى زوجته إال ملكة مجال ألنه الينظر لغريها 
  
  

   ـ ضبط برامج الربيد اإللكتروين٦
 ًسواء أكانت صـورا   يت تنشر بواسطتها املواد اإلباحية      يعد الربيد اإللكتروين من أوسع البوابات ال      

حيث يعمد دعاة الفاحشة إىل إدراج عناوين بريـد إلكترونيـة يف   ،  ً قصصام مرئية أمأم مقاطع صوتية أ  
 من املـواد اإلباحيـة ، ولكـن    ً، وقد التتضمن الرسائل شيئاقوائمهم اليت تتخصص يف نشر هذا البالء   

دون  املواقع املتخصصة يف تلك احملرمات ، ويستقبل صـاحب الربيـد ذلـك            يتم من خالهلا التعريف ب    
  .طلب منه 

   
 بإذن اهللا على السالمة من أخطار املـواد اإلباحيـة           إىل أهم أمرين يعينان    الباحث فيمايلي    ويشري

    : يف برنامج آوتلوك إكسربيساملستقبلة عرب الربيد اإللكتروين
    

 ؛ ألنه يظهر اجلزء العلوي من حمتويـات الرسـالة وهـي يف    نامجاينة يف الربأ ـ إخفاء جزء املع 
 مـن   ًوقد يتضمن جزء املعاينة هـذا طرفـا       الد اخلاص الذي خزنت فيه وملَّا يفتحها املستخدم بعد ،           

  )١ (.تلك الصور 
قبـل فتحهـا ، ويظهـر يف هـذه     يف جملد علبة الوارد أو غريه  ب ـ استعراض قائمة الرسائل 

 مايـدل موضـوع     ًوغالبـا وهل تتضمن مرفقات أم ال ؟       ،   واسم مرسلها ،  ضوع الرسالة   القائمة مو 
، أو للملـف الـذي      نفـسه   الرسالة على حمتواها دون النظر فيه ، كما أن االسم الذي خيتاره املرسل ل             

  .  )٢(  عن أخالقه وحمتوى رسالتهًي أحياناـ ينبأرفقه مع رسالته
مث إفـراغ جملـد العناصـر       ،   ًفـورا  املشبوهةسائل  حذف  الر  جب  ـوبعد ذلك االستعراض ي   

  
ارد ، وجزء املعاينة يظهر  جبانـب  تصنف الرسائل الواردة يف برنامج آوتلوك إكسربيس يف جملدات ، وأمهها جملد الو       )    ١(

قائمة الرسائل أو أسفلها ، وميكن التحكم يف حجمه باستخدام املشرية وذلك بوضع سهمها عند أول جزء املعاينـة             
وعند حتوله إىل سهم ذي رأسني ميكن تغيري حجمه حسب رغبة املستخدم ، ويتم ذلك عن طريق الضغط املـستمر                

  .يصل املستخدم إىل احلجم الذي يريده ، مث إفالت املشرية على املشرية وحتريكها إىل أن 
عرض مث ختطـيط  :         وميكن إلغاء جزء املعاينة من شريط القوائم يف الواجهة الرئيسة ألي جملد يف الربنامج باتباع اآليت           

 سـالمة مـن     ًاينـة أيـضا   ويف إلغاء جزء املع   . مث تطبيق مث موافق     ) إظهار جزء املعاينة    ( مث إلغاء عالمة صح أمام      
  .الفريوسات اليت قد تكون مدرجة يف قرطاسية الرسالة 

 هؤالء الفاتنني املفتونني اليتورع عن تـسمية نفـسه بأمسـاء     بعض من يتسمى بأمساء مشتقة من العشق والغرام ، و         ؤالءه من)    ٢(
 وكذا مما اليليق التـصريح بـه يف هـذا           أو يريد كذا  ،  هي غاية يف اإلسفاف مثل أن يصف نفسه بأنه ممن يعمل قوم لوط              

  .م املقا
  



 

١٢٦

  

  .)١(احملذوفة 
وينبغي بعد ذلك ضبط برنامج الربيد اإللكتروين حبيث اليستقبل أية رسائل إضـافية مـن ذلـك       

   )٢( .املرسل املشبوه 
 االحتساب اإللكتروين على من أرسل تلك الرسالة كما سيأيت بيانـه إن شـاء اهللا                ًمث يأيت أخريا  

  . االستخدامات الدعوية للربيد اإللكتروين تعاىل يف
  
  ضرب األمثلة ملستخدمي الشبكة واملتدربني عليها ـ ٧

ن باملريب ومدرم ويعلمهم حيسب الشبكة أن يضرب األمثلة التالية ملن يدر:  
 ًح الصدر وميتـع البـصر ، وفيـه أيـضا    الشبكة الدولية قصر كبري ومجيل ، وفيه الكثري مما يشر         

 ، ومثَـل الباحـِث عـن املواقـع          )٣(حتت األرض ختتص بتصريف النجاسات واألقذار        ٍجمار  غرف و 
، كمثَل من يبذل جهـده يف        )٤(اإلباحية ، اتهِد يف ختطي احلواجز اليت حتول بينه وبني الوصول إليها             

ويـستمتع  كشف أغطية تلك الغرف وااري املليئة بالنجاسات ، مث يعمـد إىل االنغمـاس  فيهـا ،                   
بالسباحة فيها ، واستنشاق روائحها الكريهة ، والعاقل اليفعل ذلك وإمنا يستفيد مـن الـشبكة فيمـا                  

  . ينفعه يف دنياه وآخرته 
ومن ثَم فمثَل الشباب الذين يفتخرون بدخوهلم إىل تلك املواقـع اإلباحيـة وختطـي حـواجز                 

بنجاحهم يف كشف أغطية تلـك النجاسـات        احلجب اليت حتول بينهم وبينها ، كمثَل الذين يفتخرون          
يف دورهم ومساكنهم ، وأشر هؤالء الذين يدعون اآلخرين لزيارـا ، ويعرفـوم ـا ، والـذين                   

 تلك املـواد اإلباحيـة   ون ينشروا على اآلخرين ، وهذا مثَل الذين      يغترفون من تلك النجاسات ويوزع    
قلة ، ومن مث توزيعها على أقرام مما ينتـشر بـني طائفـة    بطباعتها ، أو ختزينها على وسائط ختزين متن 

  .من الشباب املسلم هداهم اهللا 
ويرى الباحث أن ضرب هذه األمثلة ـ على شناعتها ـ سبب يف تنفري املسلم من هذه املواقـع    

 للفخـر والتبـاهي بـني     ليس مدعاةفيها إقناع للشباب بأن الدخول إىل تلك املواقع  ، ومن دخوهلا ، و    
   .ألقران ا

 بنصيحة بعض السلف الصاحل ملن يفتن مبحاسـن         ويستأنس الباحث يف ضرب تلك األمثلة املُنفِّرة      
بعض النساء أو املُردان ، بأن يتخيل مناتن صاحب تلك الصورة مثل ماخيرج منـه مـن فـضالت ، أو      

 هذه احلياة الـدنيا مهمـا    وغري ذلك مما اليسلم منه بشر يف  ،روائح منتنة ، كبخر الفم أو روائح اإلبط         
    .بلغ مجاله 

 ، وهـي ـذا تـشبه سـلة     ًحيذفها  املستخدم ائيـا     إىل أن    ، وتيقى فيه   العناصر احملذوفة    جملد يفالرسائل احملذوفة   تستقر  )    ١(
الحتفـاظ  ل احب الربيـد صالينبغي أن يدفع الفضول  وًالواجب إفراغ ذلك الد فوراو.احملذوفات املوجودة يف نظام النوافذ     

   . الرسائل املشبوهة بتلك
)  الربيـد املرفـوض   ( إنشاء قاعدة بريدية حتت اي مسمى يريـده املـستخدم ولـيكن    : يتم ذلك بإحدى طريقتني األوىل    )    ٢(

  . ًا هو حذف الرسالة من امللقم فورا، وإجراؤه) حيث حيتوي سطر املرسل على أشخاص ( ويكون شرط هذه القاعدة 
يف جملـد العناصـر   إضافة عنوان من أرسل الرسالة إىل قائمة املرسلني احملظورين ، وذلك من شريط القوائم        :          والطريقة الثانية   

يتم حتويـل رسـائل    ، فًائمة املرسلني احملظورين تلقائياحظر املرسل ، فيضاف عنوانه إىل ققائمة رسالة ، مث مث اختيار احملذوفة  
، أسلم وأحـوط وأبعـد عـن الـشبهات     ـ إنشاء قاعدة  ـ   األوىلطريقة وال. جملد العناصر احملذوفة إىل ًراهذه املرسل فو

  .ه فتح الرسالة عن طريق اخلطأ سواء من قبل املستخدم نفسه أو من يستخدم حاسوبقي من وت
 .هي جماري الصرف الصحي ، كما تسمى يف هذه األيام )    ٣(
 .تقنية احلجب املستخدمة يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ويف هذا إشارة إىل )    ٤(



 

١٢٧

  

 ، أن يذكِّر من حتت يده بأن الزناة والزواين الـذين تظهـر             ًوحيسن باملربي ومدرب الشبكة أيضا    
صورهم يف املواقع اإلباحية هم أهل الوعيد بسكىن التنور يف الدار اآلخرة ، وقد وصفهم الـنيب صـلى                   

  : اهللا عليه وسلم بقوله 
ـُّور ، قال وأحسب أنه كان يقول           فانطلقنا فأت (  . فإذا فيه لَغـط وأصـوات       : ينا على مثل التن

فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة ، وإذا هم يأتيهم هلب من أسفل منهم فإذا أتـاهم ذلـك                    : قال  
  .زواين مث بين له امللكان الكرميان أن الرجال والنساء العراة هم الزناة وال ، )١() اللهب ضوضوا 

إن تذكر ذلك املنظر الرهيب والعذاب األليم الذي ينتظر الزناة والزواين ، يـذِهب لـذة النظـر                  
احملرم إىل تلك الصور ، وجتعل املسلم يرثي حلال هؤالء ، وحيمد اهللا تعاىل على أن عافاه مـن الوقـوع                     

  .إىل صورهم فيما هم فيه ، الأن يغبطهم ، أو يتمىن مثل أحواهلم ، أو يتلذذ بالنظر 
  
   ـ العناية بالعروض املتحركة اليت تبني خماطر الشبكة  ٨

ينبغي ملستخدم الشبكة مشاهدا وعرضها على اآلخرين وخباصة ممن يتدربون علـى اسـتخدام              
  .الشبكة ، وقد اشتمل موقع صيد الفوائد على عدد منها 

  
   ـ ضبط استخدام أفراد األسرة للشبكة وخباصة األطفال٩
    

  : أهم الوسائل املعينة على ذلك مايلي ومن
 الـشبكة  أ ـ تنصيب الربامج املتخصصة يف احلجب على احلواسيب املـستخدمة للـدخول إىل   

 ، واليقتصر دور هذه الربامج على ترشـيح وحجـب          )٢( برامج املراقبة األبوية     ًالدولية ، وتسمى أحيانا   
ومنها مـايتيح    أو أسبوعية الستخدام الشبكة      يةاملواقع فحسب ، فمنها مايتيح حتديد حصص زمنية يوم        

لألسرة املراقبة املباشرة لسلوك أبنائها عند الدخول إىل الشبكة حيث يسمح لـرب األسـرة باالتـصال             
حبواسيب األبناء ، ومن مث مراقبة نشاطهم يف الشبكة ، حيث يسجل كل موقع وغرفة حمادثة يزورهـا                  

جـد  اسلة الفورية ، ويتيح الربنامج إيقاف هـذه احملادثـة إذا و     االبن ، ويسجل طريف احملادثة خالل املر      
  .  ًرب األسرة أن احلديث صار سيئا

ب ـ االشتراك مع مزودي اخلدمة الذين يضعون ضوابط الستخدام الشبكة الدوليـة ومـن مث    
مينعون املشترك من الدخول إىل بعض املواقع ، ويراقبون سلوكه أثنـاء االسـتخدام سـواء يف ذلـك                   

دخول إىل املواقع النسيجية ، أو استخدام الربيد اإللكتروين ، أو االشتراك يف احملادثـات ، أو الكتابـة                 ال
   .يف املنتديات أو تبادل امللفات 

  
   .٢٢١ ـ ٢٢٠ ص ٤صحيح البخاري ، مرجع سابق ، كتاب التعبري ، باب تعبري الرؤيا بعد صالة الصبح ، ج )    ١(

  .٤٤٢ ص ١٢ج         ضوضوا أي رفعوا أصوام خمتلطة ، انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، مرجع سابق ، 
  :  م ، حول سبعة من هذه الربامج وهي ٢٠٠٣أجرت جملة يب سي دراسة يف عدد سبتمرب )    ٢(

 )        Cyber Patrol 6.0 (و ، )Cyber Sitter 2002 ( و، ) Kidsnet(  و، )McAffee Parental Controls 1.0 ( و  
 )        Kid Defender (  و ، )Norton Parental Control (  و ، )PAL Computer Surveillance System ( فاز وقد 

  .خيار احملررين جبائزة  ) Cyber Sitter 2002 ( الربنامج
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ويقدم اثنان من كبار مزودي اخلدمة يف الواليات املتحدة األمريكية خدمـة ترشـيح حمتويـات                
نواع بطاقات االتصال املدفوع ومل يتـسن للباحـث         ، وعلى الصعيد احمللي ظهر نوع من أ        )١(الشبكة  

هـ بطاقـات شـبيهة     ١٤٢٦، وظهرت منتصف العام      )٢(جتربتها ألا توقفت بعد فترة من إصدارها        
  . )٣(تسمى بطاقات الشبكة اخلضراء 

ج ـ حتديد قائمة املواقع اليت يسمح رب األسرة بتصفحها ويتم ذلـك مـن خـالل برنـامج      
ملستخدم اجلهاز الدخول إىل أي موقع خارج عن القائمة املـسموح ـا فلـن               التصفح ، ولو حاول ا    

  .)٤(ينجح يف ذلك 
زل ، مثل صالة اجللوس ، وإذا دعـت احلاجـة   ـد ـ وضع احلاسوب يف مكان عام داخل املن 

 بني حـني وآخـر      فينبغي على رب األسرة تفقد أبناءه     لتخصيص حاسوب لبعض األبناء يف حجرم ،        
  .م بالشبكة دون إشعارهم بأن الغرض من ذلك هو مراقبتهم أثناء اتصاهل

: هـ ـ تفقد حمتويات احلاسوب بني احلني واآلخر ، ومن أهم اخلصائص املعينة علـى ذلـك    
ـ          ) Download(  زالت  ـالدخول إىل جملد املن    زلة ـوهو الد االفتراضي الذين تحفَظ فيه املـواد املن

دم ، واستخدام خاصية البحث يف نظام النوافذ واليت ميكنـها كـشف             من الشبكة إىل حاسوب املستخ    
  .مجيع حمتويات احلاسوب من الصور أو الصوتيات أو املرئيات وغري ذلك 

و ـ مشاركة ويل األمر ـ أو من يِنيبه ـ أبناءه يف التصفح مابني حني وآخر وتعليمهم كيفيـة     
 وعدم تركهم يأخذون هذه اخلربات مـن أصـدقاء          استخدام الشبكة ، وتقدمي الربامج الالزمة لذلك ،       

  .هلم قد اليوثَق م ، وقد يدلوم على مواقع سيئة الخري فيها 
  

  االستغناء عن الشبكة إذا مل جتد الوسائل السابقة ـ ١٠
إذا مل جتِد الوسائل السابقة يف صرف الداعية ـ أو أهل بيته ـ عن فنت الشبكة ، ففـي غريهـا     

 أن درء املفاسد مقـدم علـى        ً ، ومن القواعد املقررة شرعا     ومصادر املعلومات غُنية  من وسائل الدعوة    
  .جلب املصاحل ، والسالمة يف هذا الباب اليعدهلا شيء 

  

  
 ، السنة التاسعة ، العـدد التاسـع ، سـبتمرب         جملة يب سي  أمريكا أون الين ، وشبكة مايكروسوفت ، انظر         : ومها  )    ١(

   .١٠٤ ، ص ٢٠٠٣
دم خدمة الترشيح هذه بالتعاون مع أحد مزودي اخلدمة يف اململكة ، وميكن التعرف علـى           وهي بطاقات نقي ، وتقَ    )    ٢(

   ) .www.naqi.com.sa( هذه اخلدمة من موقعها الرمسي 
   ) .www.alkhadraa.com (ميكن التعرف على هذه اخلدمة من موقعها الرمسي )    ٣(
اختر أدوات من شريط القوائم ، مث خيـارات إنترنـت ، مث          : تايل   يف حالة املتصفح إنترنت إكسبلورر يتم ذلك كال        )   ٤(

لسان التبويب حمتوي ، مث تعطيل ، فيظهر مربع حواري يطالب املستخدم بإدخال كلمة مرور مث تأكيدها مع تلميح                   
بنائه تصفحها  تذكريي ا حال نسياا ، مث موافق ، فيظهر مستطيل حيدد رب األسرة فيه عناوين املواقع اليت يريد أل                  

دون غريها ، ولو حاول أحد أفراد األسرة إدخال عنوان جديد يف املتصفح أو االنتقال من املوقع عرب أحد الـروابط        
 بإدخال كلمـة  ًإىل مواقع أخرى تظهر له رسالة ختربه بأن املشرف على اجلهاز مينعه من ذلك ، وتطالبه الرسالة أيضا  

  . رب األسرة املرور ، اليت يفترض أاليعلمها سوى

http://www.naqi.com.sa
http://www.alkhadraa.com
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  الفصل الثالث
   املستخدمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىلدوليةشبكة الالخدمات 
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  الربيد اإللكتروين

  املبحث الثاين
  ديةالقوائم الربي

  املبحث الثالث
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  املبحث األول
  الربيد اإللكتروين

  املطلب األول
  تعريف الربيد اإللكتروين ونشأته

  
  

رب احلواسيب املرتبطة بشبكة مـا      و نقل الرسائل الربيدية ع    ه ،   )١(  )E.Mail( الربيد اإللكتروين   
  .ب يسوااحلتلك ويتم ذلك باستخدام برامج معينة تضاف إىل 

ـ    ، م ١٩٧٢ظهر الربيد اإللكتروين ألول مـرة عـام         احلاسـوب  يعلـى يـد أحـد مهندس
  . ) ARPA Net (، أي بعد مايقارب ثالث سنوات على تأسيس نواة الشبكة الدولية  )٢(األمريكيني 

االنتشار العاملي للشبكة الدوليـة حيـث كـان    هذا وكانت خدمة الربيد اإللكتروين متوفرة قبل      
، وإن كانـت     فقـط  نقل رسائل الربيد اإللكتروين   عاملية املخصصة ل  ـهناك العديد من شبكات الربيد ال     

ة الدوليـة ـ   ؛ ألـا ـ أي الـشبك    )٣(عد انتشار الـشبكة الدوليـة   ـذت يف االنقراض بـقد أخ
  .أصبحت من أرخص وأيسر الوسائل لتبادل رسائل الربيد اإللكتروين 

هـ أي قبـل الـدخول   ١٤٠٩ منذ عام   ًيد يف اململكة هذه اخلدمة جزئيا     وقد قدمت مصلحة الرب   
الرمسي للشبكة الدولية مبايقارب عشر سنوات ، حيث أتاحت إرسال رسائل الربيد اإللكتـروين عـرب                

  . مدن اململكة ، مقابل رسوم معينة يدفعها املرسل بعض مكاتبها يف
ـ    ًن عـددا  ومما يؤكد على أمهية الربيد اإللكتروين ، أ        ـ  الـشبكة    ستخدمي مـن م د يقتـصر   ق

   .فقطالربيد خدمة  على ستخدامهما
  
  

  :خدمات الشبكة الدولية عرب الربيد اإللكتروين 
  

ة مقارنة ببقية اخلدمات ، أنه ميكن النفـاذ         مما يؤكد على أمهية الربيد اإللكتروين وفوائده اجلم       إن  
 فـات ، والنـسيج العنكبـويت   لإىل معظم خدمات الشبكة باستخدامه ، مبا يف ذلك نقـل وتبـادل امل        

  .وحمركات البحث املتصلة به ، وجمموعات النقاش ، ومن باب أوىل القوائم الربيدية 
          ا    وقد كتب أحد املتطوعني يف الشبكة مذكرة نافعة يف هذا االنفـاذ إىل الـشبكة     ( ال ، عنوا

  
)١ )    (E  Mail  ( اختصار للكلمتني )Electronic  Mail. (   
 ًة حمليـة ، مث طـور برناجمـا         مكَّنه من إرسال ملفات من جهاز إىل آخر عرب شبك          ًراي توميلسون ، الذي أوجد تطبيقا     وهو  )    ٢(

) وينطـق آت     ( @، مث اسـتخدم الرمـز       آخر يتيح إرسال الرسائل إىل أشخاص آخرين عرب صناديق بريدية إلكترونيـة             
  .لتخصيص اسم املستخدم املستقبل للرسالة الربيدية اإللكترونية 

جريـدة  )  مليار مستخدم للربيد اإللكتروين خـالل أربعـة أعـوام   ١,٢فيما احتفل بذكرى مولده الثالثني ـ  (         خرب بعنوان 
  .م ٢٠٠١ أكتوبر ١٨ هـ ـ١٤٢٢ شعبان ٢نت ، اخلميس @الرياض ، ملحق الرياض

  . )http://www.alriyadh.com.sa/rnet/18-10-2001/news.html (         انظر الرابط 
  ) . Sprint  Mail   ,   MCI  Mail   ,   AT&T  Mail( من أشهر تلك الشبكات )    ٣(

   .٧٦        رحلة إىل عامل اإلنترنت ، خالد حممود عبدالغين ، مرجع سابق ، ص 

http://www.alriyadh.com.sa/rnet/18-10-2001/news.html
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 مث تنازل عن حقوق ملكيتـها لـشخص         ً اشتهرت بامسه سابقا   )١() الدولية باستخدام الربيد اإللكتروين     
 ، وهناك قائمة بريدية تنـاقش القـضايا         )٢( آخر ، وهي مترمجة لعدد من اللغات ليس من بينها العربية          

  .)٣(وين اخلاصة خبدمات الشبكة عرب الربيد اإللكتر
وكانـت طريقتـه للـدخول إىل       ،   ذه املذكرة وترمجها وطبق مافيها       ًوقد انتفع الباحث كثريا   

حيث صممت إحدى الشركات التجارية  شـبكة حمليـة       ،  الشبكة الدولية قبل بدء خدماا يف اململكة        
أتاحـت   وـ )  Extra Net (سمى وهذا النوع من الشبكات يـ استخدمت تقنيات الشبكة الدولية  

 ، وكان أهـم خـدماا الربيـد         ًك سلفا الدخول إىل شبكتها مقابل رسوم اشتراك معينة يدفعها املشتر        
  )٤ (.اإللكتروين 

  
  عناوين الربيد اإللكتروين

  
 واليوجـد   )٥() آت  (  وينطق   @يتألف عنوان الربيد اإللكتروين من قسمني يفصل بينهما الرمز          

   : العالمات املكونة له ، وتبدو تلك العناوين علـى الـصورة          أي فراغ يفصل بني حروف الكلمات أو        
)١  ()  Accessing The Enternet By E-Mail  ( بوب رانكـن للنفـاذ إىل   .وقد عرفت هذه املذكرة فترة من الزمن باسم دليل د

 وقـد بـدأ يف كتابتـها منـذ     ،)  Doctor  Bob’s Guide to Offline Internet Access( الشبكة يف حالة عدم االتصال 
 ) Gerald E. Boyd(  جريالـد بويـد   أمريكي يدعىم ، لشخص ١٩٩٩م ، مث تنازل عن ملكيتها الفكرية يف يناير ١٩٩٤

م مهام اإلشراف على القائمة الربيدية املختـصة بالنفـاذ إىل الـشبكة عـرب الربيـد                 ١٩٩٧والذي كان يتوىل منذ أكتوبر      
املـشتركني   ، وأِسف ملوته عدد مـن        ً، وقد مات هذا الرجل مؤخرا      ) Accmail( اإللكتروين واملعروفة باسم  آكسس ميل       

يف قائمة املساعدة الشبكية ، نظراً جلهوده يف تقدمي العون هلم ، وحل مشكالم منـذ سـنوات ، ومـن بينـهم عـرب                          
ومسلمون ، ومن الطريف أن أحد اإليرانيني املشاركني يف القائمة أبدى أسفه ملوت ذلك األمريكي ، يف حني بقي الـرئيس                     

  .ووالده على قيد احلياة 
  :عدة طرق حلصول على نسخة من هذه املذكرة بميكن ا)    ٢(

   : إرسال رسالة فارغة إىل بعض العناوين  اليت تتوفر فيها خاصية الرد اآليل ومنهاـ ١        
 )             mail-server@rtfm.mit.edu(  ويرسل طالب املذكرة النص التايل يف صلب الرسالة :  
 )              send usenet/news.answers/internet-services/access-via-email(.  

  :ـ زيارة بعض املواقع النسيجية يف الشبكة ومنها ٢        
)             www.faqs.org/faqs/internet-services/access-via-email ( .   

  :ـ الدخول إىل بعض خوادم نقل امللفات املتاحة لعامة املستخدمني ومنها ٣        
  وموقع املذكرة يف اخلادم هو  ) rtfm.mit.edu(  امللفات يف معهد مايت ، وعنوانه خادم     

             )pub/usenet/news.answers/internet-services/access-via-email . (   
ـ ويكتـب   ) listserv@listserv.aol.com( ميكن االشتراك يف هذه القائمة بإرسال رسالة بريد إىل العنوان             )٣( ل األمـر  ـاملرس

 firstnsme( مـع مراعـاة اسـتبدال الكلمـتني      ) subscribe accmail firstname lastname( التايل يف صلب الرسالة 
lastname (  باسم املرسل األول وامسه األخري .  

 أي قبـل  ،) م ١٩٩٧مـارس  ( هــ  ١٤١٧ ، وقد بدأت خدماا يف اململكة منذ شهر ذي القعـدة         )نسيج  ( هي شبكة   )    ٤(
وكانـت أول مـن قـدم    . هـ ١٤١٨ هلا على الشبكة الدولية منذ مجادى الثانية         ًالشبكة الدولية ، مث اختذت موقعا     دخول  

وبطبيعة احلال فإن مـستخدم نـسيج كـان         . خدمة الربيد اإللكتروين يف اململكة بشكل واسع قبل دخول الشبكة الدولية            
ثالث مـدن يف اململكـة   إحدى شركة املشرفة عليها ، وتكلفة االتصال اهلاتفي إىل  للًل تكلفة االشتراك املدفوعة مسبقا  يتحم
، ولذا فقد كان أغلب مشتركيها يف ذلك احلني من سكان تلـك املـدن ألن املـشترك             ) الرياض ، وجدة ، والدمام      ( هي  

وقـد  . حملها سكان تلـك املـدن      من خارجها سيتحمل تكلفة اتصال داخلية مرتفعة مقارنة بتكلفة االتصال احمللية اليت يت            
 خبدماا اليت كانت دورة تدريبية مصغرة الستخدام الـشبكة          ًهـ ، وانتفع كثريا   ١٤١٨ يف شعبان    اشترك الباحث يف نسيج   

 . الدولية 
وانظـر  ،  ومـن معانيهـا عنـد       ،  وهي تفيد معىن الظرفية الزمانية أو املكانيـة          ) at(  مشتق من الكلمة اإلجنليزية      @الرمز  )    ٥(

  .التفصيل يف معناها يف قاموس املورد ملنري البعلبكي 
   .٧٦ ، مرجع سابق ، ص  اإلنترنت        رحلة إىل عامل

mailto:mail-server@rtfm.mit.edu
http://www.faqs.org/faqs/internet-services/access-via-email
mailto:listserv@listserv.aol.com
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  )١( )اسم املستخدم @اسم احلاسوب املضيف.اسم النطاق( 
أو لقـب عائلتـه إذا مل   وميكن للمشترك يف الربيد اإللكتروين استخدام امسه احلقيقي يف عنوانه ،      

ـ         خيش من التصريح ويته      ة حـروف ، أو حـروف       ، كما ميكن اختيار اسم املستخدم مـن جمموع
  .وأرقام 

، وكذلك الكىن املشتقة منـها      األمساء املُعبدة هللا تعاىل مثل عبداهللا وعبدالرحيم        ويرى الباحث أن    
فيها متسع للتسمية ، وسالمة من احلرج الذي قد جيده املستخدم حينما يتسمى بغـري امسـه ، فكـل                    

عنـد  السم العريب ميكن كتابته بأكثر من طريقـة        أن ا  من املعلوم و. مستخدم للشبكة هو عبد هللا تعاىل       
، وإذا كان االسم سبق اختياره فسيتم تنبيـه املـستخدم أثنـاء عمليـة فـتح                )٢(حتويله إىل اإلجنليزية    

املستخدم ، مشتقة مـن ذات االسـم   ، وتقدم بعض املواقع الربيدية بدائل لالسم الذي اختاره        احلساب  
  .وز إليه وذلك بإضافة بعض األرقام أو الرم

  

  والقـسم األميـن    ، )User ID( أو  ) Account name( اسم احلساب  القسم األيسر يعرب عن اسم املستخدم ، وقد يسمى)   ١(  
اإللكتروين ، سواء أكانت مزود خدمة الشبكة أم مزود بريد جمـاين ، وقـد يـسمى                 يعرب عن الشركة املقدمة خلدمة الربيد       

احلاسوباملضيف  املُلَقِّم  .   
 أراد فتح حساب بريد إلكتروين لدي موقع عاملي مثل ياهو فيتعني عليه اختيار اسم إجنليـزي يتـألف                   ً لو أن مستخدما   ًفمثال        

فـسيكون عنـوان بريـده       ) abcdefg(  ولنفترض أنـه اختـار االسـم         ًنهما مجيعا حلروف أو األرقام أو م    من عدد من ا   
ولو أنه أراد فتح حساب لدى موقع عريب مثل مكتوب بنفس االسم فـسيكون   ،  ) abcdefg@yahoo.com( :اإللكتروين 

 اليـن بـنفس   ولو أنه أراد فتح حساب لدى موقع إسالمي مثل إسـالم أون       ،   )abcdefg@maktoob.com:(عنوان بريده   
كما يسمح بعض مزودي الربيد اإللكتروين باستخدام بعـض          )abcdefg@islamonline.net(االسم فسيكون عنوان بريده     

  .عالمات الترقيم مثل الفاصلة أو الشرطة يف اسم املستخدم 
 تبني له أثناء عــملية التـسـجيل   مث،  ) abdulssamia( لو اختار املستخدم االسم املُعبد عبدالسميع ، وكتبه على الصورة      )    ٢(

ــاره  ـــق اختي ــذا االســم سب ــصورة ، أن ه ــى ال ــه عل ــيمكن كتابت            أو ) abd-alssamia(أو ، ) abdulssameea(ف
)abdo-alssamia   ( وميكن إضافة رقم بعد االسم ليصبح)abd-alssamia2   ( وهكذا ،.  

mailto:abcdefg@yahoo.com
mailto:abcdefg@maktoob.com
mailto:abcdefg@islamonline.net
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  املطلب الثاين
   وبراجمهأنواع الربيد اإللكتروين

  
  غري ااينربيد الـ  ًأوال

يتيح مزود اخلدمة ملـشتركيه النفـاذ إىل الـشبكة          ومن أشهر أنواعه بريد مزود اخلدمة ، حيث         
ـ        أيضاً خدمة الربيد اإللكتروين      الدولية ، ويقدم هلم    م زيله باسـتخدا  ـوبريد مزود اخلدمـة ميكـن تن

وهو خدمة مدفوعة الثمن ولذا يتوقع أن تكون جيـدة ومنتظمـة   ، الربامج املخصصة للربيد اإللكتروين    
 ًنسيجي ااين الذي يكون مـستهدفا     ، كما أنه آمن من الربيد ال      ، كما أنه خيلو من الدعايات التجارية        

أبرز عيـوب بريـد مـزود    ومن .بدرجة أكرب من قبل املخترقني الراغبني يف انتهاك خصوصية اآلخرين      
 ، أو   )١(اخلدمة أن املستخدم خيسر معرفه وبريده إذا توقف مزود اخلدمة عن تقدمي خـدمات الـشبكة                 

 كما يقدم موقع يـاهو خدمـة     .إذا غير املستخدم مزود اخلدمة بسبب سوء خدماته أو ارتفاع تكلفته            
كن من تلقي الربيد عـرب بـرامج الربيـد          واليت مت   )pop3( بريدية مدفوعة الثمن مقابل خاصية قواعد       

   .اإللكتروين
  

   ـ الربيد النسيجي ااين ًثانيا
كمـا   ،   )٢(ياهو وهومتيل   ومن أشهرها   املواقع العاملية خدمة الربيد اإللكتروين ااين       بعض  تقدم  

الـيت تقـدم     مكتوب وأين ، وأما املواقع اإلسالمية        هاومن أشهر تقدم بعض املواقع العربية هذه اخلدمة       
  .بعد  مل يكتب هلا الذيوع واالنتشارفمنها إسالم أون الين وإسالم وي وهذه اخلدمة 

أو من دخول صـاحب احلـساب        افقة للرسائل ،  وتستفيد مواقع الربيد ااين من الدعايات املر      
 نـاوين يف الع  ، كما أن كثرة استخدام موقـع معـني           إىل املوقع النسيجي للشركة املقدمة خلدمة الربيد      

  .ه  دعاية لالربيدية يتضمن
 واقـع تبـالغ يف    حىت أن بعـض امل    ،  ومن مزايا الربيد ااين أنه دائم اليتغري بتغيري مزود اخلدمة           

 وميكن احلـصول عليـه حـىت لـو مل يكـن             .بريد جماين مدى احلياة     :  عن هذه امليزة بقوهلا      هاريتعب
  .للمستخدم اشتراك ثابت لدى أحد مزودي اخلدمة 

 تغري من شروط وقواعـد اخلدمـة   ، أن الشركات قد  املواقع اانية    ا يعيب اخلدمة الربيدية يف    ومم
 ، ومـن  والميلك املشترك يف هذه احلالة االعتراض ألن اخلدمة جمانيـة يف أساسـها      ،  سب مصلحتها   حب
  
دمة ـ الذي اشترك معه الباحث منذ بداية دخول الـشبكة إىل اململكـة ـ     وقد حصل هذا للباحث حينما توقف مزود اخل)    ١(

عن تقدميها ، مث اندجمت شركته مع شركتني أخريني ، حتت اسم إحدى الشركات الثالث ، وترتب على ذلك إلغاء مجيـع                      
 فرصـة ملـشتركي   العناوين الربيدية ملشتركي الشركتني ، ولكن مما خفف من وطأة ذلك القرار أن املـزود اجلديـد مـنح         

املزودين اآلخرين عدة أشهر قبل إلغاء عناوينهم القدمية ، وذلك إلتاحة الفرصة أمامهم لتعديل عنـاوين بريـدهم ، وإخبـار         
اآلخرين بذلك ، وتغيري اشتراكام يف القوائم الربيدية ، وهذا يشبه تغيري أرقام هواتف املـشتركني ، وخباصـة الـشركات                    

   .بعد طباعة األوراق واملظاريف والدفاتر الرمسية اخلاصة ا واملؤسسات التجارية ، 
)٢ )    (Hotmail (   م ، وقد اشـتهرت هومتيـل       ١٩٩٧علنت شركة مايكروسوفت عن متلكها شركة هومتيل يف أواخر عام           أوقد

ومل تفـصح مـصادر     ،  بأا أكرب شركة تقدم عناوين بريد إلكتروين جمانية ودائمة ، وجتين األرباح من خالل اإلعالنـات                 
 مليـون دوالر ، يف مقابـل   ٥٠٠ و٣٠٠مايكروسوفت عن حجم صفقة التملك هذه ، ولكن بعض الشائعات قدرا مابني      

اليت تعمل بـدورها يف جمـال تقـدمي عنـاوين بريـد       ) For 11(  مليون دوالر دفعتها شركة ياهو مقابل متلك شركة ٩٤
  .إلكتروين جمانية 

  .١٨م ، ص ١٩٩٨ فرباير ، العامل العريب ، السنة األوىل ، العدد الرابع جملة إنترنت         
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ـ   من بريـدها اـاين     ) pop3( أشهر األمثلة على ذلك إلغاء شركة ياهو خاصية قواعد           بحت  ، وأص
 وتلتها بقليل مايكروسوفت حيث ألغـت خاصـية          .م٢٤/٤/٢٠٠٢هذه اخلاصية مدفوعة األجر منذ      

  .التحويل ااين للربيد ملشتركي اهلومتيل 
  : هاوتتفاوت هذه املواقع يف اخلدمات اليت تقدمها ملشتركيها ومن أمه

  ينـ إمكانية إرسال الربيد واستقباله باستخدام برامج الربيد اإللكترو١
ويلزم املـشترك يف اخلدمـة زيـارة        ،  بعض املواقع اليت تقدم الربيد ااين التدعم هذه اخلاصية          

صـة إذا كـان      وخبا ً بريده ، وهذه عملية تستغرق وقتا      املوقع والدخول منه إىل حسابه واالطالع على      
 كـل رسـالة علـى    حيث يتم التعامل مع،  من رسائل الربيد اإللكتروين      ً كبريا ًاملستخدم يستقبل عددا  

رابط مستقل على النسيج العنكبويت ، ويلزم لفتح كل رسالة نقرة مستقلة إما باملـشرية أو لوحـة                   اأ 
زيل مجيع الرسائل على حاسوب املستخدم ويتيح لـه قراءـا   ـاملفاتيح ، أما برنامج الربيد فهو يقوم بتن 

  .يف أي وقت دون اتصال 
   .ردةـ املساحة التخزينية للرسائل الوا٢
   .ـ حجم املرفقات يف الرسائل الصادرة أو الواردة٣
أي استخدامه إما بإرسـال الرسـائل أو        ؛  ـ املدة اليت يلغى احلساب بعدها إذا مل يتم تنشيطه           ٤
  .، وميكن التغلب على ذلك باالشتراك يف بعض القوائم الربيدية استقباهلا 
د هذه اخلاصية إذا كـان لـدى املـستخدم          ـ إمكانية حتويل الربيد إىل عناوين أخرى ، وتفي        ٥

  .أكثر من عنوان بريدي ، ويرغب يف حتويل مجيع رسائله على عنوان واحد 
  

  برامج الربيد اإللكتروين
ميكن فتح مجيع أنواع الربيد اإللكتروين عرب النسيج العنكبويت للشبكة ، وهـي الطريقـة املتبعـة           

ام الربامج املتخصصة يف إدارة الربيد اإللكتروين أفـضل         لدى عامة املستخدمني املبتدئني ، ولكن استخد      
 ، وبرنـامج  نظام النوافذ ضمن املدمج  )Outlook Express( ومن أشهرها وأيسرها برنامج ،  وأيسر

 )Microsoft Outlook (  ودقـة  ًواستخدامه أكثر ختصـصا ،  الذي يأيت ضمن حزمة برامج املكتب 
  . )١(يناسب املبتدئني يف استخدام الربيد اإللكتروين  ولكنه ال، ) Outlook Express( من 

  :مايلي  وأهم فوائد برامج الربيد اإللكتروين
  ـ تسهيل استقبال الرسائل وإرساهلا١

إن املستخدم يتعامل مع الربيد اإللكتروين عرب متصفحات النـسيج العنكبـويت إذا مل يـستخدم                
رب املتصفحات طريقة بطيئة ، وخباصة يف حالة اسـتقبال          أحد برامج الربيد ، وإرسال الربيد واستقباله ع       

  .الرسائل الكثرية ، وقد سبق بيان ذلك 
وإذا كان للمستخدم حسابات بريدية لدى عدد من املزودين ، فيمكن تفقد مجيعها باسـتخدام               
 برنامج الربيد ، دون احلاجة لزيارة كل موقع على حدة ، وخباصة وأن امتالك الداعيـة ألكثـر مـن                   

  .حساب بريدي أمر مهم كما سبق بيانه 
  داخل احلاسوبرسائل التنظيم ـ تسهيل ٢

  
 ) Word(  النوافـذ ، وبرنـامج    نظـام  ضمناملدمج) الدفتر ( ميكن تشبيه الفرق بينهما ، بالفرق بني برنامج حمرر النصوص  )    ١(

   . )Office XP(  آخرهامن و، الذي يأيت ضمن حزمة برامج املكتب بإصدارا املختلفة 
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 ها واسترجاعها عند احلاجة لـذلك     تسهل برامج الربيد اإللكتروين تنظيم الرسائل الواردة وحفظ       
دومنا حاجة لالتصال بالشبكة ، وذلك باستخدام خاصية القواعد الربيديـة حيـث تـوزع الرسـائل                 

وهـو اخليـار   ،  يف جملد الربيد الـوارد       ً من حفظها مجيعا   ًبدال،   باعتبارات خمتلفة    ت ، الواردة يف جملدا  
 ، وتتأكد احلاجة إىل فرز الربيد الوارد إذا كـان املـستخدم             االفتراضي يف أي برنامج للربيد اإللكتروين     
   .من املشتركني يف القوائم الربيدية النشطة

 معرفة ملقِّمي الربيد الصادر والوارد اخلاصني باجلهـة         ويتطلب استخدام برامج الربيد اإللكتروين    
   .اليت تقدم خدمة الربيد 

   يف برنـامج  وإذا كان حساب املـستخدم يف بريـد اهلومتيـل فالحاجـة لكتابـة امللقمـات                 
 )Outlook Express ( حلـسابات   ربنـامج ال ، وهـذه ميـزة يوفرهـا    ً سيتعرف عليها تلقائياه، ألن 

لوك لنفس الشركة املنتجة للربنامج وهي مايكروسوفت ، ويف هـذا تـشجيع علـى                ألنه مم  ؛اهلومتيل  
  .استخدام هذا الربيد 
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  املطلب الثالث
   يف الدعوة إىل اهللا تعاىل الربيد اإللكتروينكيفية استخدام

  
  ـ فتح حسابات بريدية يف املواقع اإلسالمية١

، وهي خدمـة حديثـة ، ينبغـي دعمهـا            )١(تقدم بعض املواقع اإلسالمية خدمة الربيد ااين        
وتشجيعها ، وإن كانت خدماا ضعيفة ، وميكن استخدام هذه احلسابات يف بعض األغراض الثانويـة                

 ماتـشترط هـذه املواقـع    ًلشبكة ، وغالبـا مثل التسجيل يف بعض املواقع اليت تقدم خدمات جمانية يف ا  
  . من خدماا تقدمي العنوان الربيدي لطالب اخلدمة قبل االستفادة

إن انتشار العناوين الربيدية احلاملة ألمساء املواقع اإلسالمية حيقق دعاية واسـعة النطـاق هلـذه                
 من ذلك ، كما أـا تتـيح وصـول    ً بريد اهلومتيل أو ياهو أو قريبااملواقع ، وقد تصبح مشهورة شهرةَ 

ع الدعايات املفيدة يف الرسـائل       وض :اخلطاب الدعوي إىل املشتركني يف تلك اخلدمة اانية من خالل           
  . وكذلك يف املوقع النسيجي للجهة املقدمة للربيد ااين 

  :ومن أهم األمور اليت ينبغي على مقدمي الربيد ااين اإلسالمي مراعاا 
  أ ـ جودة اخلدمة 

  الواردة ، وعدم فقدان أي منـها       ضمان وصول رسائل املشتركني الصادرة ، أو      : ويشمل ذلك   
أو تأخره ، وينبغي على مشريف مواقع الربيد ااين اإلسالمي التحقـق مـن ذلـك ، وفـتح البـاب                     

  .للمشتركني يف اخلدمة إلبداء ملحوظام وشكاواهم ذا اخلصوص 
  ب ـ حجب الرسائل التطفلية

 مـن شـروط     ً، ويكون هذا شـرطا    )٢(ومن أخطر أنواعها الرسائل اليت تتضمن املواد اإلباحية         
  . اخلدمة تقدمي

  
  ـ مراسلة غري املسلمني ودعوم إىل اإلسالم٢

من مواقعهم الشخـصية ، أو مـن خـالل          لغري املسلمني    الربيدية   العناوينميكن احلصول على    
مواقع الشركات على الشبكة إذا كانوا من العاملني فيها ، ومن مث إرسـال رسـائل خاصـة إلـيهم                    

 باللغة األجنبية اليت يتحدثها املدعو إىل اإلسالم وقـد تكـون            ًماإىل اإلسالم ، وهذا يتطلب إملا     لدعوم  
وجهة لغـري املـسلم     اإلجنليزية أو غريها حبسب لغة املوقع الذي أخذت من العناوين ، وهذه الرسالة امل             

 من التـساؤالت والـشبهات ، األمـر الـذي           ً ، وقد يثري هذا املدعو كثريا       للحوار معه  ًقد تفتح أبوابا  
  .الداعية املستخدم هلذه الوسيلة االستعداد هلذا يتطلب من 

  
  
موقع إسـالم أون اليـن       و ،) www.lahaonline.com(، وموقع هلا أون الين      ) www.al-islam.com(منها موقع اإلسالم     )    ١(

)www.islamonline.net ( ــق اإلســالم ــة طري ــع إذاع ــوم و،  ) www.islamway.com(، وموق ــدعوة الي ــع ال موق
)www.dawahtoday.net (    وشبكة األسد ،)www.alasad.net (       ودليل الـصفحات اإلسـالمية ،)www.almslm.com ( 

، وبعض هذه املواقع تقدم الربيد ااين بالتعاون مـع موقـع جـواب              ) www.amrkhaled.net(وموقع الداعية عمرو خالد     
)www.gawab.com (.     

 ، السنة التاسعة ، العـدد الـسادس       ) شركات  نظم مكافحة الربيد التطفلي لل    ( انظر الدراسة اليت أجرا جملة يب سي بعنوان         )    ٢(
     . ١٠٠ ـ ٨٨م ، ص ٢٠٠٣يونيو 

http://www.al-islam.com
http://www.lahaonline.com
http://www.islamonline.net
http://www.islamway.com
http://www.dawahtoday.net
http://www.alasad.net
http://www.almslm.com
http://www.amrkhaled.net
http://www.gawab.com


 

١٣٧

  

   ـ استخدام الربيد اإللكتروين للفتوى٣
ء وطلبة العلم املـؤهلني للفتـوى   وهذا يتطلب استخدام الربيد اإللكتروين من قبل املشايخ والعلما 

قبل أسـئلة   ، فيمكن االستعانة بفريق عمل يـست ً يشغل العلماء ويستغرق منهم وقتاوإذا كان هذا األمر   
املستفتني وينقحها مث يعرضها على املفيت ليجيب عليها ، ويتوىل الفريق صـياغة اإلجابـة ، مث إرسـاهلا     

  .إىل املستفتني ، وتتأكد احلاجة هلذا الفريق إذا كان املفيت الحيسن التعامل مع الشبكة 
صـة إذا تباعـدت     إن الربيد اإللكتروين رخيص التكاليف مقارنة باالتـصاالت اهلاتفيـة ، وخبا           

  .املسافات بني املفيت واملستفيت كما هو احلال يف املكاملات الدولية 
  
   ـ استقبال أسئلة املستفتني يف الربامج اإلعالمية٤

استخدام الربيد اإللكتروين الستقبال أسئلة املستفتني يف الربامج اإلذاعيـة والتلفازيـة الـيت         ميكن  
عادة أن تستقبل األسئلة عرب اهلاتف وهذا الخيلو من مـشاكل           تبث على اهلواء مباشرة ، حيث جرت ال       

  : ومنها 
 فترة االنتظـار    انت املكاملة دولية ، ومما يزيد التكلفة      ارتفاع تكلفة االتصال اهلاتفي وخباصة إذا ك      

 ذلك مشاكل الـصوت وانقطـاع   اح له الفرصة لطرح سؤاله ، وزد علىاليت يقضيها املستفيت إىل أن تت    
  . املكاملة اخلط أثناء

وميكن جتاوز كل هذه املشاكل بتخصيص عنوان بريدي للربنامج يستقبل أسـئلة املـستمعني أو               
  .املشاهدين أثناء بثه ، ومن مث عرضها على املفيت ليجيب عليها عرب الربنامج 

واالستفتاء املكتوب يتيح للمستفيت كتابة سؤاله قبل بدء البـث برِويـة وهـدوء ، مث  تنقـيح                   
  .ال وإعادة النظر فيه السؤ

    
   ـ االستفادة من البطاقات الربيدية اإللكترونية٥

أَِلف كثري من الناس تبادل البطاقات الربيدية الورقية يف املناسـبات املختلفـة ، وبعـد انتـشار                  
الشبكة الدولية ظهر نوع جديد من البطاقات ، وهو البطاقات اإللكترونية ، اليت تستخدم للتعبري عـن                  

ر احلب ، أو الشكر ، أو الوداع ، أو الترحيب ، أو للتهنئة باألعيـاد ، أو الـزواج ، أو املواليـد       مشاع
ات تكون على هيئة صور بدون صـوت        اجلدد ، أو النجاح ، أو غري ذلك من املناسبات ، وهذه البطاق            

د أنـواع   أو على هيئة صور مصحوبة بالصوت ، أو على هيئة ملفات عروض متحركة وهـي أجـو                
  . يف النفس ًلبطاقات وأكثرها تأثرياا

مـن  وتتنافس املواقع النسيجية يف تقدمي البطاقات الربيدية اإللكترونية جلذب أكرب عـدد ممكـن               
ومـن  . الزوار لتلك املواقع ، ليس هذا فحسب ؛ بل تتخصص بعض املواقع يف تقدمي هذه البطاقـات                  

 املواقع العربية ، تبني أن معظمها الخيلو مـن          خالل استعراض الباحث جلملة من البطاقات املوجودة يف       
احملاذير الشرعية ، مثل التهنئة باألعياد املبتدعة ؛ كعيد األم ، وعيد شـم النـسيم ، وأعيـاد املـيالد                     

 منها بطاقـات غزليـة ، تتـضمن    ً كبرياًلنبوي ، وعيد احلب ، كما أن قسما     الشخصية ، وعيد املولد ا    
ـ      ًاجنة ، وصورا  ة من األغاين امل   كلمات مكتوب  ون مرفقـة بأغـاين ، ومـن     لنساء متربجات ، وقد تك
 مـن   اً ويكون هذا نوع   ريطة خلوها من احملاذير الشرعية     البطاقات الغزلية بني الزوجني ش     املناسب تبادل 

  .أنواع حسن التبعل 



 

١٣٨

  

  خدمة البطاقات الربيدية ، وميكن االستفادة من بعـض هـذه           )١(وتقدم بعض املواقع اإلسالمية     
تسب عناوين بريدهم اإللكترونيـة     البطاقات لالحتساب اإللكتروين على بعض املخالفني الذين ميلك احمل        

مثل الذين يستخدمون اجلواالت لنشر السوء ، وميكن معرفة عناوينهم من خالل املنتديات املتخصـصة               
الـصور املاجنـة   يف شؤون اجلواالت ، حيث يعمد هؤالء إىل نشر بعض قصاصات الفيديو اخلليعة ، أو  

ألهل الفن والتمثيل ، بل ويفتخرون بأم أول من وضع هذه احملرمات يف املنتدى ، وتوجـد بطاقـات               
بريدية تذكر خبطر اجلواالت وأا قد جتعل صاحبها من الذين حيبـون أن تـشيع الفاحـشة يف الـذين      

  .آمنوا 
 من ِقبل املرسـل     بئة منوذج إلكتروين  وتطلب املواقع النسيجية اليت تقدم البطاقات اإللكترونية ، تع        

  : مايلي ًويتضمن غالبا
  .  أ ـ اسم وعنوان املرسل 

  .ب ـ اسم املرسل إليه وعنوانه 
  .ج ـ العبارات اليت يريد املرسل كتابتها 

 قد أرسل له بطاقة ، وميكـن االطـالع عليهـا علـى        ًملرسل إليه رسالة تفيد بأن فالنا     ويتسلم ا 
سالة ، وعند النقر على ذلك الرابط ينتقل املستلم إىل موقع البطاقات ويطلـع علـى            الرابط املرفق مع الر   

  .البطاقة هناك 
  

  ) أرسل هذا املوضوع لصديق (  ـ االستفادة من الرابط ٦
تشتمل كثري من املواقع النسيجية على هذا الرابط ، الذي يوضع عِقـب األخبـار أو املقـاالت                  

فتح منوذج مراسلة ، يتضمن اسم املرسل وبريده اإللكتـروين ، واسـم             املهمة ، ويؤدي النقر عليه إىل       
املرسل إليه وبريده اإللكتروين ، ويتوىل املوقع إرسال رسالة إلكترونية تتضمن رابـط ذلـك اخلـرب أو                  
املقال يف املوقع ، حبيث يؤدي النقر عليه إىل فتحه مباشرة ، وهذا الـرابط يفيـد الداعيـة يف مراسـلة            

ارفه ممن ميتلكون عناوين بريدية ، وتزويدهم باملهم واجلديد ، واملفيـد ، والطريـف ، ممـا                  أقاربه ومع 
 ألخبـار ، أو املقـاالت ، أوالـصور   يقف عليه الداعية يف فضاء الشبكة الدولية ، سـواء يف ذلـك  ا      

  .أواملقاطع الصوتية ، أواللقطات املصورة ، أو العروض املتحركة 
  
  عرب الربيداالحتساب اإللكتروين  ـ ٧

  :ويشمل ذلك صوراً منها 
  أ ـ مناصحة الذين يسيؤون من حيث أرادوا اإلحسان

وصـية  : وصلت إىل الباحث ـ عرب بريده اإللكتروين ـ كثري من النـشرات املكذوبـة مثـل      

، وموقـع طريـق     ) http://3afooor.com(، وموقع عافور  ) www.islambgd.com(موقع شبكة اخللفيات اإلسالمية     : منها  )    ١(  
 ) www.dawah.ws(هللا العلـي  ، وموقع منابر الدعوة الذي يشرف عليه الشيخ حامد بن عبـدا            ) www.twbh.com(التوبة  

، وموقع ياله من دين لوكان له رجال بإشرف الـشيخ سـلطان بـن عبـداهللا                 )  www.qolob.net(وموقع قلوب األنقياء    
، وموقـع   ) www.alislam4all.com(طارق الطواري   .، وموقع اإلسالم للجميع بإشراف د     ) www.denana.com(العمري  

 .) www.quranway.net(طريق القرآن 

http://www.islambgd.com
http://3afooor.com
http://www.twbh.com
http://www.dawah.ws
http://www.qolob.net
http://www.denana.com
http://www.alislam4all.com
http://www.quranway.net


 

١٣٩

  

 ، ونشرة ختتص باإلعجاز العددي للقرآن الكرمي وربطه بأحـداث           )١(الشيخ أمحد خادم احلجرة النبوية      
   .)٣( ، ونشرة تربط بني اسم املعاجل بنتيوم واملؤامرة على اإلسالم )٢(سورة التوبة سبتمرب و

  لكتـروين ، مـن العجائـب والغرائـب         والينبغي للمسلم أن ينشر كل مايـصله بالربيـد اإل         
  . )٤()  أن حيدث بكل مامسع ًكفى باملرء كذبا(  ، ويف احلديث والشائعات ، واألخبار غري املوثقة

 نصح الذين حيذرون من مواقع مغمورة فيها تطاول علـى اإلسـالم ، أو نبيـه                 ًأيضاومن ذلك   
صلى اهللا عليه وسلم ، أو القرآن الكرمي ، حيث يعمد هؤالء حبسن نية منهم إىل التحـذير مـن تلـك               

ـ         م املواقع وحتديد عناوينها عرب رسائلهم إىل القوائم الربيدية ، أو من خالل كتابام يف املنتـديات ، وه
ذا خيدمون أولئك املغرضني من حيث اليشعرون ، حينما يروجون لتلك املواقـع ، واليعـين هـذا                   
السكوت عنها ، بل الواجب إنكار هذا املنكر بالطريقة الصحيحة ، وهي الكتابة إىل من أنـشأ تلـك                   

تـضيها  الصفحات ، وإىل اجلهات املستضيفة هلا ، وتنبيههم إىل أن تلك الصفحات فيهـا إسـاءة الير                
 إىل اجلهات واملنظمات اإلسالمية لتؤدي دورهـا يف إنكـار هـذا املنكـر                ًاملسلمون ، والكتابة أيضا   

  .وكذلك الكتابة إىل أهل العلم وخباصة من له عناية بالدعوة عرب الشبكة 
ومن ذلك أيضاً نصح الذين ينشرون األخبار املتعلقة بإسالم بعض الشخـصيات العامليـة قبـل                

  .حة ذلك التوثق من ص
  لفات شرعية وهلم بريد إلكترويناب ـ مراسلة من تبدو منهم خم

ومن ذلك مراسلة الكتاب ، والصحفيني ، والتجار ، وغريهم من الذين تبدو منـهم خمالفـات                 
 ،  دولـة عربيـة  جتربة بعض نشطاء الشبكة يف: شرعية ، ومن أمثلة االحتساب اإللكتروين على التجار      

عالن تلفزيوين ألحد أنواع العصريات وهو إعالن مثري للغرائز اجلنـسية تظهـر         حيث جنحوا يف إيقاف إ    
فيه صور لفتيات يرتدين مالبس خليعة ، ويرقصن حبركات وكلمات ذات إحياءات جنـسية ، وذلـك                 
بعد مراسلة صاحب تلك الشركة على بريده اإللكتروين ، وتذكريه بأنه مسلم واليليـق بـه الدعايـة                  

   .)٥(ريقة ، وأن محلة مقاطعة ستشن ضد منتجاته إذا مل يوقف هذه اإلعالن ملنتجاته ذه الط
  
حتكي هذه الوصية قصة رؤيا رآى فيها ذلك الشيخ املزعوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويستنكر فيهـا املعاصـي الـيت     )    ١(

 من الزمن مث يظهر ، ومل تسلم منه الشبكة الدولية ، انظر فتوى الشيخ عبـدالعزيز بـن                   ًانتشرت ، وهذا املنشور يغيب حينا     
     .  يف موقعه على الشبكة هذه الوصيةباز رمحه اهللا تعاىل يف كذب 

 ، وبـني اآليـة رقـم        ١١٠م ، وعدد أدوار برجي التجارة العاملية البالغ         ١١/٩/٢٠٠١تربط هذه النشرة بني تاريخ احلدث       )    ٢(
 ، وألن ترتيبها التاسع بني سـور القـرآن ، وهـي ـ أي     ٢٠٠١ من سورة التوبة ، بزعم أن عدد كلمات السورة ١١٠
  . من القرآن الكرمي ١١ـ تقع يف اجلزء اآلية 

  :فهد الرومي ، والشيخ حممد السبيل حفظهما اهللا تعاىل يف بطالن هذا األمر على الرابط .انظر فتوى د         
)        www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=63004(.  

، مث بدأ يـربط بـني حـروف كلمـة       ) نما كنت بني اليقظة واملنام يف إحدى الليايل         حي: ( بدأ صاحب هذه النشرة بقوله      )    ٣(
بنتيوم من جهة ، وعبارة معادية لإلسالم من جهة أخرى ، بطريقة تشبه ماجاء يف نشرة مماثلة حول كلمة بيبـسي ، حيـث                     

 ومثـل هـذه     .  شيء من هذا القبيـل     أو) ادفع دوالراً تقتل مسلماً     : ( فُسرت حينها بأن حروفها مأخوذة من قول القائل         
النشرات التصدر إال من بعض اجلهال أو املغرضني اخلبثاء الذين يريدون االستخفاف بعقول املـسلمني وخـداع البـسطاء                 

     .منهم 
   .٥ ، املقدمة ، باب النهي عن احلديث بكل مامسع ، رقم احلديث ١٠ ص ١صحيح مسلم ، مرجع سابق ، ج )    ٤(
م ، علـى  ٢٠/١١/٢٠٠٢بتـاريخ  ) نشطاء اإلنترنت أوقفوا إيزي مـوزو  : ( ر اخلربين اآلتيني يف موقع إسالم أون الين        انظ)    ٥(

  الرابط
 )        www.islamonline.net/Arabic/news/2002-11/20/article10.shtml . (  
  الرابط م ، على ٥/٧/٢٠٠٣بتاريخ ) محلة باإلنترنت ضد إعالنات خليعة ....         ( 
 )        islamonline.net/Arabic/news/2003-07/05/article13.shtml ( .     

http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=63004
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-11/20/article10.shtml
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 ، مراسلة بعض املراهقني الذين يعمدون إىل كتابة عناوينهم اإللكترونيـة علـى              ًومن ذلك أيضا  
ت املياه ـ وهذا عمل يشبه نشر أرقام اهلواتـف لغـرض    سيارام ، أو على احليطان ، أو رمبا يف دورا

  . ـ ومن املناسب إرسال رسالة إىل أصحاب تلك العناوين تذكرهم مبفاسد ذلك العمل املعاكسات
  مستخدمي الشبكة املخالفني ألحكام الشريعة اإلسالميةـ مناصحة ج 

القـوائم  كتابـام يف   يف الشرعية من بعض مستخدمي الشبكة ، وذلـك      خالفات  امل بعضتبدو  
املناصـحة  كـون   تويستحسن أن   فينبغي مناصحة هؤالء ،     يات ،   واملنتدأ ،   نسيجيةواملواقع ال أالربيدية ،   

ابـط  و يتعدى ضرره لآلخـرين مثـل وضـع ر   إن كانت املخالفة مماعلى الربيد اخلاص للمرسل ، إال       
   .اتفريوسلملواقع ملوثة با أو سيئة ،قع اومل
  

  الرسائل الربيدية اجلماعية للدعوة إىل اإلسالمـ  ٨
ويكـون   ، صـحاا وإرسال رسالة موحدة ألالربيدية اإللكترونية ،     من العناوين    مجلة مجعميكن  

  مفيدة ، أو قوائم بريديـة مفيـدة        مضمون الرسالة دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم ، أو التعريف مبواقع          
  : طريقتني بإحدىالربيدية   العناوينميكن احلصول على تلكو

ـ  شراء العناوين من    : الطريقة األوىل    عنـاوين الربيـد    مجـع   تخصـصة يف    املشركات  بعض ال
  .بيعها واإللكتروين 

، وذلـك  مجع هذه العناوين بطريقة شخصية من املواقع النـسيجية واملنتـديات      : الطريقة الثانية   
 ، وتتعرف هذه الربامج على تلك العناوين من خـالل احتوائهـا             باستخدام برامج خمصصة هلذا الغرض    

  ًن صاحلة ، فبعضها قد يكـون مهجـورا        تكون كل تلك العناوي   ، وبطبيعة احلال قد ال    ) @(على الرمز   
 من مواقـع الـشبكة أو الـربامج         ًري صحيح من األساس ، إذ أن كثريا       ، ومنها ماقد يكون غ     ًأو ملغيا 

وبعـض  ليتمكن املستخدم من االستفادة منـها ،        احلاسوبية ، تشترط كتابة عنوان الربيد اإللكتروين ،         
 ي ، واملوقع يقبلـه مبجـرد احتوائـه        تزويد تلك املواقع أو الربامج بعنوان ومه      املستخدمني قد يعمد إىل     

    .)١(، كما ميكن مجع العناوين اإللكترونية من رسائل القوائم الربيدية ) @(على الرمز 
وميكن للداعية إرسال تلك الرسائل باستخدام برامج الربيد اإللكتروين العادية ولكنـها حمـدودة              

   .وجد برامج إمكانياا أقوى ميكنها إرسال آالف الرسائل يف مدة زمنية وجيزةاإلمكانيات ، وت
 مبعىن أن اليقوم به أي فـرد ، وإن مت عـن طريـق بعـض                 ًوهذا العمل ينبغي أن يكون منظما     

 الـيت هـي يف عـرف الـشبكة      التتكاثر هذه الرسائل الدعوية   املنظمات اإلسالمية فهذا حسن ، حىت     
  .ة  رسائل تطفليادهاورو

  
   ـ اختيار توقيع دعوي للرسائل اإللكترونية ٩

  
 إحـدى ميكن معرفة العنوان الربيدي ملرسل الرسالة يف برنامج آوتلوك إكسربيس إذا مل يصرح مرسلها بعنوانـه يف رأسـها ب           )    ١(

   :طريقتني 
من القائمة املنـسدلة ، ويف لـسان        ) خصائص  ( يف الشريط العلوي خنتار     ) ملف  ( الطريقة األوىل من شريط األوامر خنتار                

   .التبويب عام يظهر عنوان املرسل 
النقر بزر املشرية األيسر نقرتني على اسم املرسل الذي يظهر أمام كلمـة مـن يف رأس الرسـالة ، وهـذه             : الطريقة الثانية         

هار عنوان املرسل وهي فتح دفتر العناوين يف برنامج آوتلـوك إكـسربيس ، األمـر    الطريقة تتيح خدمة أخرى زيادة على إظ     
 .   الذي يتيح للمستخدم إضافة عنوان هذا املرسل إىل دفتر عناوينه إن أحب ذلك 
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سبق احلديث عن التواقيع الرقمية وأا إحدى وسائل التحقق مـن هويـة مرسـلي الرسـائل                 
اإللكترونية ، ومن مث التخفيف من املخاطر األمنية يف الشبكة الدولية ، ولكن مل يعد استخدام التوقيـع                  

ية ، حيث ميكن ملستخدم الربيد اإللكتروين تذييل رسـائله بتوقيـع     على الدواعي األمن   ًصرااإللكتروين قا 
 علـى   تفننون يف تصميم هذه التواقيع    يعرب عن اهتماماته وميوله ، ووالئه وبرائه ، وأصبح املستخدمون ي          

، أو هيئـة     ) jpeg( هيئة من هيئات الصور ذات احلجم املعقول والوضوح املقبـول ، مثـل اهليئـة                
 )gif (  ا    اليت تتيح حتريك حمتويا)التوقيع إذا كان على هيئـة صـورة         ، وينبغي مراعاة صغر حجم       )١

وخباصة الصور املتحركة ، ألن عدم مراعاة ذلك يؤدي إىل تضخم حجم الرسالة وهـذا قـد يـؤذي                   
  .مستلمها 

 موقد يعمد بعض املفتونني إىل استخدام تواقيع ذات دالالت سيئة ومضامني عبثيـة يف رسـائله               
 ً عربيـا ً ، فقد يكون توقيعه مـثال ً دعوياًحيسن اختيار توقيعه ليكون توقيعالكترونية ، أما الداعية فهو   اإل

  : له دالالت دعوية ، أو حكمة ، أو بيت شعر ، ومن ذلك قول القائل 
  )٢( ) ماجيين عليه اجتهاده  يكن عون من اهللا للفىت     فأكثرإذا مل( 

ع مهم ، حيرص الداعية على تعريف الناس به من خـالل رسـائله              وقد يتضمن التوقيع دعاية ملوق    
هل زرت هذا املوقع ؟ ، وميكن تفعيل خاصـية الـرابط            : اإللكترونية ، مع كتابة عبارات جذابة مثل        

التشعيب لينتقل قارئ الرسالة إىل املوقع مبجرد الضغط على املشرية ، دون احلاجة إىل نـسخ العنـوان مث                   
  . عنوان يف برنامج التصفح النسيجي لصقه يف مستطيل ال

وقد اشتمل كثري من املواقع اإلسالمية على تواقيع دعوية ، بل ظهر موقـع متخـصص يف هـذا      
مـن أظـرف هـذه    ، و) www.tawqe3.com(الفن من فنون التصميم الدعوية ، وهو موقع توقيـع          

 مـع   ً فشيئا ًحتترق شيئا ) سيجارة   ( ، ويظهر هذا التوقيع صورة دخينة     ) ل السرطان   مح( التواقيع توقيع   
انينـا لقـد قمـت      ( بيان النسبة املئوية الحتراقها ، وعند اية االحتراق تظهر الرسالة النصية التالية             

 عنـد   ً املربع احلواري الذي يظهـر دائمـا       وفكرة هذا التوقيع مقتبسة من    ) . بتحميل السرطان بنجاح    
ام الربامج املخصصة هلذا الغرض ، ويتـضمن ذلـك املربـع            زيل امللفات من الشبكة بدون استخد     ـتن

  .زيل الربنامج ـزيل ، ورمبا تضمن الشكر يف النهاية لتنـالنسبة املئوية للتقدم يف التن
 بلغـة القـوم     ً دعويـا  ًواملسلمني فينبغي أن يتخذ توقيعا    وإذا كان للداعية مراسالت لغري العرب       

 ملوقع من املواقع النـسيجية املخصـصة لغـري          ً التوقيع رابطا   املناسب أن يتضمن   الذين يراسلهم ، ومن   
  :  )٣(مثل هذه العبارات املسلمني ، أو عبارة جذابة 

. استمع ، ومتتع ، وغـري حياتـك   : ، وتعين  ) Listen , enjoy and change your life( أ ـ  
ع ترمجات معانيه املختلفـة     وتقترن هذه العبارة بوضع روابط لسماع البث احلي للقرآن الكرمي ، أو مسا            

  .، أومساع بعض احملاضرات باللغات األجنبية 
 Didn`t You asked your self on day: What`s The Purpose of life ?  Here( ب ـ  

You will get the answer ……… (   
  
     .يف املبحث الثالث إن شاء اهللا تعاىل  سيأيت تعريف هاتني اهليئتني وغريمها من هيئات ملفات الصور)    ١(
      . ، ومل حيدد قائله١٠٧ ص ٤إحياء علوم الدين ، أبوحامد الغزايل ، دار املعرفة للطباعة والنشر ، بريوت ، ج   )  ٢(
هذه العبارات الثالث وردت يف موقع صيد الفوائد ، وقد اشتمل على عشرات منها ، وقد ذُكـرت يف املوقـع علـى أـا                   )    ٣(

      .ً دعوياًث أن منها ماميكن أن يتخذ توقيعاويرى الباحعبارات ميكن استخدامها يف احملاورات ، 

http://www.tawqe3.com


 

١٤٢

  

وتقتـرن هـذه    . هل سألت نفسك يوماً ما مااهلدف من احلياة ؟ هنا ستجد اإلجابـة              : وتعين  
مااهلدف من احليـاة ؟     ( عبارة بوضع روابط حملاضرات أو مقاالت باللغات األجنبية حتمل هذا العنوان            ال
  .، أو عناوين قريبة منه ) 

هذه الـسمعيات سـوف   : ، وتعين  ) These Audios will improve your all Life( ج ـ  
 تتنـاول عظمـة اإلسـالم       وتقترن هذه العبارة بروابط لبعض احملاضرات الـيت       . تطورك طيلة حياتك    

  .وتأثريه يف كافة جوانب احلياة اإلنسانية 
  

   ـ استغالل الرسائل الواردة ذات املضمون السيء للدعوة إىل اهللا تعاىل١٠
سبقت اإلشارة إىل أن الربيد اإللكتروين يتضمن خماطر استقبال املواد اإلباحيـة ، وسـبق بيـان                 

 ومـن مث يـسهل      ً وقد يكون مرسل تلك املـواد عربيـا         ، اخلطوات الواجب اتباعها للوقاية من ذلك     
 عنوانه الذي يظهر يف قائمـة املرسـلني   علىإرسال رسالة موجزة هلذا املرسل  ، وهنا ينبغي     التعامل معه 

 ) Outlook Express( احملظورين ، واليت ميكن الوصول إليهـا مـن شـريط القـوائم يف برنـامج      
   . قائمة املرسلني احملظورينأدوات مث قواعد الرسالة مث :كمايلي 

 بريده األصلي الذي يتلقـى      تخدم احملتسب يف هذه احلالة    ولكن ينبغي التنبه ألمر مهم وهو أاليس      
، عليه رسائله املهمة ، ألن بعض املرسلني احملظورين قد يلجأ حليل يواصل ا نشر تلك املواد الـضارة                    

وين آخر يواصل به نشر فساده ، كمـا أنـه قـد              وأيسرها استخدام بريد إلكتر     تلك احليل  من أسهل و
أو قـد    أو الفريوسـات ،    ،   )١(قنابل الربيد اإللكتروين    : يستهدف بريد احملتسب األصلي مبايضره مثل       

  .أو قد يستخدمه مبايشوه مسعته أمام اآلخرين  ،سيئه  بريديةيضيفه لقوائم 

  
 ، قصة واقعية حدثت يف جامعـة مومنـاوث          ٦٤م ، ص    ١٩٩٨ذكرت جملة إنترنت العامل العريب يف عددها الصادر يف إبريل           )    ١(

 ألـف رسـالة   ٢٥ل وملخصها أن بريد اجلامعة استهِدف بقنبلة بريد إلكتروين نفذت إليه عرب الشبكة الدولية علـى شـك          
هي وبتتبع مصدر هذه الرسائل أمكن حتديد مصدر هذه القنبلة وتبني أنه أحـد مقـا    . دة مماأدى إىل اياره     أرسلت دفعة واح  
  .الشبكة يف املدينة 

نـهار تـرتبط            وقدرت اجلامعة قيمة األضرار النامجة عن اجلرمية بعشرات اآلالف من الدوالرات ألن نظام الربيد اإللكتروين امل               
به أعمال وأنشطة على درجة عالية من األمهية كالتسجيل ، وتبادل األحباث ، واالستعالم ودفـع الرسـوم ، باإلضـافة إىل                

  . ناهيك عن اجلهد والوقت الذي استغرفه إصالح العطل وإعادة احلياة إىل النظام من جديد . نشاطات أخرى متعددة 
درايل التحقيق يف هذه القضية بالتعاون مع الفنيني يف اجلامعة ، وبسؤال صاحب املقهـى ، تـبني                  وتوىل مكتب التحقيقات الفي   

أنه الميلك إال سجالً ملشتركيه الدائمني أما الزوار فالميلك عنهم أية معلومات ، وبطبيعة احلال اليتوقع من أحـد املـشتركني       
تبني أن أربعة فقـط مـن املـشتركني زاروا          اجلرمية  يوم  الزائرين يف    ومبراجعة سجل    الدائمني اإلقدام على مثل هذه الفعلة ،      

  . لشاب كان جيلس جبواره يف ذلك اليوم وقد بدا عليه التوتر واالنفعال ًا ، وبسؤاهلم قدم أحدهم أوصافااملقهى يومه
مـن الطـالب الـذين هلـم سـوابق يف       ً احملققون أن اجلاين سيكون غالبا            ويف الطرف اآلخر من التحقيق يف اجلامعة ، توقع        

  االنتقـام فجمعـوا  اإلزعاج عرب الربيد اإللكتروين ، أو من املشاغبني ، أو ممن لديهم مشاكل مع إدارة اجلامعة ويرغبـون يف      
  .لذلك ، كل املعلومات عن أمثال هؤالء الطالب 

شاب تطابق أوصافه الصورة املرسومة للجـاين ، وهـو                 وسع احملققون دائرة البحث ، فتمكنوا من العثور على ضالتهم ، وهو             
أحد أساتذته بأنه الـذكي املـزعج   وإن مل يكن له سوابق يف اإلجرام ، فإن سوابقه يف اإلزعاج مل ينكرها أحد ، وقد وصفه                

ـ       وأكد زمالؤه أنه اليترك فرصة أو مناسبة أال ويستغلها لتأكيد تفوقه ومقدرت             ، وعنـدما   ًاه العقلية ، وبشكل مرضـي أحيان
عِرض على الشاهد مل جيد أدىن صعوبة يف التعرف عليه ، فأحيل للمحاكمة واعترف ، وحِكـم عليـه بالـسجن ثـالث                       

 .          ارها مائة ألف دوالر سنوات وغرامة ماليه مقد
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  املبحث الثاين
   )Mailing Lists(  القوائم الربيدية

  طلب األول امل
  تعريف القوائم الربيدية ونشأا

  
  : تعريف القائمة الربيدية

نظام إدارة وتعميم الرسائل والوثائق ، على جمموعـة مـن األشـخاص             : القائمة الربيدية هي    ( 
  )١( ) .املشتركني بالقائمة ، عرب الربيد اإللكتروين 

 حيـث   ، آخر   ًالتعريف السابق تعريفا   من   )٢(وقد اشتق أحد املختصني يف شؤون القوائم الربيدية         
  :عرف القائمة الربيدية بأا 

، علـى جمموعـة مـن       ذات الوضوع الواحـد     إدارة وتعميم الرسائل والوثائق     أرشفة و نظام   (
 ، وفـق خيـارات وأمنـاط عديـدة مـن            األشخاص املشتركني بالقائمة ، عرب الربيـد اإللكتـروين        

  .)٣( . )اخلصائص 
  

  :دية نشأة القوائم الربي
الـشبكة  نشأت القوائم الربيدية يف الستينيات ، مع بدايات الشبكة الدوليـة ، عنـدما كانـت                 

مقصورة على اجلامعات ومراكز األحباث واملؤسسات العسكرية األمريكية ، وعلى الـرغم مـن أـا                
ازدهـار ذلـك    ظهرت قبل النسيج العنكبويت العاملي بفترة طويلة ، إال أا مل تنتشر بشكل كبري إال مع                 

  )٤( .النسيج يف األعوام األخرية 
  

   :ائم الربيديةو القموضوعات
،  ً حمـددا  ً ، وتتناول كل قائمة عـادة موضـوعا        ع وجماالت شىت  ي مواض  الربيدية تغطي القوائم ( 

اإلصـدرات املختلفـة مـن نظـام     ميزات والثغرات األمنية يف فهناك قوائم خاصة مبتابعة آخر أخبار امل 
 ، وقوائم خاصة بفنون الرياضة املختلفة ، وقوائم تم بـشؤون احليوانـات ، وقـوائم                 فذالنوا تشغيل

 تناقش قضايا الفنون ، أو الثقافة ، أو السياسة ، وقوائم متخصصة يف شىت أنـواع املهـن ، وأخـرى                    
 لالشـتراك ـا ، فمعظمهـا        ًادرة هي القوائم اليت تفرض رسوما     ون.زيل  ـختتص بالطبخ والترتيب املن   

  )٥()   .جماين
  
  
 يونيـو  ،العـدد التاسـع   ، ة األوىل القوائم الربيدية مصدر مثني للمعلومات ، خالد زرقة ، جملة إنترنت العامل العريب ، الـسن               )    ١(

  . ٥٨م ، ص ١٩٩٨
وهو املهندس سعيد املالكي ، مؤسس قائمة سعيد احلاسوبية ، وقد كتب سلسلة من املقاالت املهمة حول القـوائم الربيديـة                     )    ٢(

   .يف موقع ياهو يف موقع سندباد ، وتقع هذه املقاالت يف سبع عشرة حلقة 
  فظ ، وقد ذكر صاحب هذا التعريف مربراته يف تلك اإلضافات ، انظر الرابطاألرشفة تعين احل)    ٣(

 )       www.sendbad.net/droos/dro_gr6.htm. (    
  .، بتصرف  القوائم الربيدية مصدر مثني للمعلومات ، مرجع سابق)    ٤(
   .سابق الرجع امل نفس)    ٥(

http://www.sendbad.net/droos/dro_gr6.htm


 

١٤٤

  

  
  :كيفية إنشاء القوائم الربيدية 

قدم مواقع أخـرى هـذه      ، وت  )١(تقدم بعض املواقع خدمة تسكني القوائم الربيدية مقابل رسوم          
  . )٢( ) groups.yahoo.com(  ، ومن أشهرها موقع ياهو ًاخلدمة جمانا

  :وأبرز مايعيب اخلدمة اليت تقدمها املواقع اانية أمران 
الدعايات واإلعالنات التجارية املصاحبة للرسائل اليت ترسل عرب القـوائم الربيديـة   :  األول  األمر

      املستضافة ، ومتثل هذه الدعايات واإلعالنات مـصدر دخـل رئـيس للموقـع الـذي يستـضيف                  
عايـة   ، والختلو تلك الدعايات من املخالفات الشرعية مثل نشر صور النساء املتربجات ، أو الد               القوائم

  . للمواقع السيئة
إمكانية توقف هذه اخلدمة يف أي وقت ، كما حدث مع موقـع القـوائم الـذي                 : األمر الثاين   

 ٢٠حيث توقف عـن اخلدمـة منـذ         ،   )٣() listbot(متلكه شركة مايكروسوفت والذي كان يدعى       
  . )٤(م ٢٠٠١أغسطس 

عة األجر ، والميلـك منـشئ       وقد التتوقف هذه اخلدمة بالكلية ولكنها تتحول إىل خدمة مدفو         
  .القائمة يف هذه احلالة إال دفع الرسوم اليت حيددها املوقع ، أو البحث عن مستضيف آخر جماين 

كما أن بعض املواقع اانية ، تقدم خدمة تسكني القوائم الربيدية مقابـل أجـور رمزيـة ويف                  
   . اإلعالنات  التجارية مقابل ذلك تسلم رسائل هذه القوائم مدفوعة األجر من الدعايات و

  خدمـة استـضافة القـوائم الربيديـة          )www.hdrmut.net( ويقدم موقع شبكة حضرموت     
ويذكر القائمون على املوقع أن الذي دفعهم لتقدمي هذه اخلدمة ، هو افتقار القوائم الربيدية اإلسـالمية                 

من مث فهي تناسب الـدعاة الـراغبني     ملستضيف جماين اليلِزم أصحاا بإرفاق صور دعائية غري الئقة ، و          
  .يف إنشاء قوائم بريدية 

  
  :العناوين املرتبطة بالقوائم الربيدية 
  :وهي  ، )٥(ياهو تبطة بأي قائمة بريدية يف موقع ينبغي التفريق بني أربعة عناوين مر

  
  ـ عنوان طلب االشتراك يف القائمة١

   )groupname-subscribe@yahoogroups.com( ويكون على النمط 
يف خانـة املوضـوع   لة فارغةً ، واليلزمه كتابة شيء ويرسل طالب االشتراك يف هذه احلالة الرسا      

 اليت يريد املرسـل االشـتراك       باسم القائمة  ) groupname(أو يف صلب الرسالة ، مع مراعاة استبدال         
    . فيها

   ) .www.mail-list.com(  موقع و ) www.listservice.com( ومنها موقع    ) ١(
 )                           www.smartgroups.com(، و )  www.topica.com : (وهنــاك مواقــع أخــرى ، ومــن أشــهرها        ) ٢(

  ) .www.isfa.com (، و ) www.milomail.com (، و ) www.smartgroups.com (و 
   )  .www.listbot.com( عنوانه    ) ٣(
 وفيه معلومات مفصلة عن أسباب إقـدام الـشركة علـى            ،)  www.listbot.com/shutdown_faq.shtml( انظر الرابط      ) ٤(

إيقاف هذه اخلدمة اانية ، واخلطوات اليت ينبغي أن يتبعها مالك القوائم اليت كانت عاملة يف املواقع ، وخباصة فيمـا يتعلـق       
  .بأرشيف تلك القوائم املتضمن رسائلها 

 .ضرب الباحث هنا األمثلة بالقوائم الربيدية يف موقع ياهو ألنه أشهر مستضيف للقوائم الربيدية العربية     )٥(

http://www.hdrmut.net
mailto:groupname-subscribe@yahoogroups.com
http://www.listservice.com
http://www.mail-list.com
http://www.topica.com
http://www.smartgroups.com
http://www.smartgroups.com
http://www.milomail.com
http://www.isfa.com
http://www.listbot.com
http://www.listbot.com/shutdown_faq.shtml


 

١٤٥

  

  ـ عنوان مالك القائمة٢
  ) .   groupname-owner@yahoogroups.com(ويكون على النمط 

  :ـ العنوان الذي ترسل إليه مشاركات أعضاء القائمة ٣
   .)١() yahoogroups.com@ groupname( ويكون على النمط 

  ـ عنوان طلب االنسحاب من القائمة٤
   . )groupname-unsubscribe@yahoogroups.com( ويكون على النمط 

 الرسائل الواردة منـها يف جملـدات       دية تنظيم    ملن يشارك يف عدد من القوائم الربي       ًومن املهم جدا  
عمليـة التنظـيم     برامج الربيد اإللكتـروين      تتيح و حبيث خيتص كل جملد برسائل إحدى تلك القوائم ،        

  .هذه 
 لطرح أسئلة سـبقت اإلجابـة       ً بعنوان األسئلة املتكررة ، منعا     ًوتقدم بعض القوائم الربيدية ملفا    

  . عرب الربيد اإللكتروين لنفاذ إىل الشبكة الدوليةة املخصصة لعليها ، وعلى سبيل املثال القائم
ومن التقاليد املتبعة يف القوائم الربيدية طلب تأكيد االشتراك ، الـذي يرسـله مالـك القائمـة                  

 هو الـذي أرسـل طلـب      ًو التأكد من أن صاحب الربيد فعال      لطالب االشتراك ، والغرض من ذلك ه      
غرضني ـ ألهداف خمتلفة ـ اسـتخدام عنـاوين بريديـة آلخـرين       االشتراك ، حيث ميكن لبعض املُ
  .وإضافتهم لقوائم هم اليريدوا 

  

  
 ملـشاركة رسـالته إىل ذلـك العنـوان          هذا العنوان يتوفر يف حالة القوائم الربيدية احلوارية ، حيث يرسل املشترك صاحب ا             )    ١(

ني ، أما القوائم الربيدية اليت يقتصر دور املشترك فيها على تلقي مايرسـله صـاحب              ومن مث توزع رسالته على مجيع املشترك      
 .القائمة فال يتوفر فيها هذا العنوان 

mailto:groupname-owner@yahoogroups.com
mailto:groupname-unsubscribe@yahoogroups.com


 

١٤٦

  

  املطلب الثاين 
   وكيفية البحث عنهاأنواع القوائم الربيدية

  
  : ميكن تقسيم القوائم الربيدية إىل أنواع عدة باعتبارات خمتلفة ومن ذلك 

 ذات اجتـاه واحـد وقـوائم ذات اجتـاهني      حبسب دور املشتركني فيهـا إىل قـوائم    هاميتقس
وتقسيمها من حيث حداثتها إىل قوائم تقليدية وقوائم نسيجية ، وتقـسيمها مـن حيـث خـصوصية      

  :االشتراك فيها إىل قوائم عامة وقوائم مغلقة ، وفيما يلي تفصيل ذلك 
  

  حبسب دور املشتركني   القوائم الربيدية ميتقس : ًأوال
  : إىل نوعني ة ذا االعتبارتقسم القوائم الربيدي

  القوائم ذات االجتاه الواحد: النوع األول ( 
ويقتصر دور املشترك يف هذا النوع من القوائم ، على تلقي الرسائل الصادرة من مـدير القائمـة            
عرب الربيد اإللكتروين ، والميكن للمشترك تعميم وثيقة أو رسالة على بقية املشتركني يف القائمة ، بـل                  

  .ستطيع معرفة أمساء وعناوين املشتركني اآلخرين الي
  ذات االجتاهنيالقوائم : النوع الثاين 

تعمم كل رسالة أو وثيقة يرسلها أحد املشتركني إىل العنوان اخلـاص بالقائمـة علـى كافـة                  
   .املشتركني اآلخرين ، باإلضافة إىل الرسائل الصادرة عن مدير القائمة 

القوائم احلرة ، والقوائم اخلاضـعة للمراقبـة        : ت االجتاهني إىل نوعني     وتقسم القوائم الربيدية ذا   
 )Moderated(                     والختضع الرسائل يف القوائم احلرة ألي نوع من املراقبـة ، فـأي رسـالة توجـه ،

 ، أما يف القوائم اخلاضعة للمراقبة فيعمل شـخص أو فريـق     ًمم على كافة املشتركني فيها آليا     للقائمة تع 
 كافة الرسائل ، والتأكد من مطابقتها لشروط وآداب النشر املتبعـة يف القائمـة ، قبـل                  على تفحص 

تعميمها على املشتركني ، وحتتفظ اجلهة املالكة للقائمة حبقها يف إمهال أي رسـالة التراهـا مناسـبة                  
  )١() للنشر 

بعـد إرسـال    وميكن أن ختضع القوائم احلرة لنوع من املراقبة ، ولكنها مراقبـة الحقـة ، أي              
الرسائل واستالمها من قبل املشتركني ، ومن خالل هذه املراقبة ميكن تعليق اشتراك بعض األعـضاء أو                 

  .إلغاؤه ، يف حالة خمالفتهم آداب وأنظمة القائمة 
مالـك القائمـة   : وتسمى هذه القوائم بذات االجتاهني ألن الرسائل فيها تـأيت مـن جهـتني               

ن تسمى القوائم احلواريةَ ألن أعضاءها يتحاورون يف أمور تتصل مبوضـوع            واملشتركني فيها ، وميكن أ    
  . القائمة 
ميكن ألي مشترك يف القائمة معرفة عناوين مشتركني آخـرين مـن            يف القوائم ذات االجتاهني     و

 بعناوينهم الربيديـة يف رسـائلهم     حيث يصرح بعض املشتركني     خالل الرسائل اليت يرسلوا للقائمة ،       
  . رسل الذي يظهر يف رأس رسالتهـ بالنقر على اسم املكن معرفة تلك العناوينكما مي

  
    

 . ٥٨ ، ص مرجع سابقلمعلومات ، القوائم الربيدية مصدر مثني ل)    ١(



 

١٤٧

  

  تقسيم القوائم الربيدية باعتبار حداثتها : ًثانيا
القـوائم الربيديـة التقليديـة ، والقـوائم     : ميكن تقسيم القوائم الربيدية ذا االعتبار إىل نوعني     

  :ل منهما الربيدية النسيجية وفيما يلي توضيح املراد بك
  

  القوائم الربيدية التقليدية: النوع األول 
  شركات واملؤسـسات اخلاصـة والعامـة      هي القوائم اليت يتم إنشاؤها يف الشبكات احمللية لل        (  

   . )١(  )ويتم التحكم ا والتعامل معها بواسطة الربيد اإللكتروين
اؤها يف معظـم العنـاوين املرتبطـة        تظهر أمس  باستخدام برامج حاسوبية     ً آليا دار هذه القوائم  وت

 )٢( " ) ListProc "و  "  Majordomo "و   " Listserv : "  تلـك الـربامج    من أشهر و( بتلك القوائم   
  :وفيما يلي تعريف موجز ا 

  
  )٣() Listserv (برنامجـ ١

م ويقـد ،   )٤(ويستخدم هذا الربنامج إلدارة القوائم الربيدية يف عدد من اجلامعـات األمريكيـة              
وهـي ختـتص    ، )٦() CataList(قاعدة بيانات حتت مـسمى   )٥(موقع الشركة املنتجة له على الشبكة    

 مـايو  ١٤ يف حسب آخر زيارة للباحـث ـ الربنامج ، وقد ضمت  بالقوائم الربيدية اليت تستخدم هذا 
حاسـوب  (  موقـع  ٣٨٠٠ قائمة بريدية يف مايقـارب  ٧٠٠٠٠معلومات عن مايقارب ـ م  ٢٠٠٤

   .)٧() تضيف مس
  
ـ ١٤٢٢ حمـرم    ١، جريدة اجلزيرة ، اإلثنني      عثمان السلوم ، القرية اإللكترونية      .إدارة القوائم الربيدية التقليدية ، د     )    ١( ــ   هـ

  .م ٢٠٠١ مارس ٢٦
 ) . iplog4.suhuf.net.sa/2001jaz/mar/26/ev2.htm (        انظر الرابط 

   .١١٨اإلنترنت للمبتدئني ، مرجع سابق ، ص )    ٢(
وهـي   ) serve(  وهــي يف األصـل      )serv( وهي اسم يعين قائمة ، و        ) List( اسم هذا الربنامج يتألف من كلمـتني          ) ٣(

  ) .L-Soft International, Inc( وهذا الربنامج أنتجته شركة . فعل يعين خيدم ، فكأن املعىن خادم القوائم 
  هذه قائمة بأمساء بعض اجلامعات ومواقعها النسيجية وعنوان اخلادم   ) ٤(

  عنوان خادم القوائم  موقعها النسيجي  اسم اجلهة
  ) www.indiana.edu  (    )listserv@indiana.edu(   إندياناجامعة        

   )www.psu.edu (   )listserv@lists.psu.edu(  جامعة بنسلفانيا
   )www.asu.edu (   )listserv@lists.asu.edu(   جامعة آريزونا
  ) www.vt.edu(    )listserv@listserv.vt.edu(   جامعة فرجينيا

  
، ألن االسـم األول اليتـضمن        ) www.listserv.net( ، كما حجزت الشركة اسم النطاق        ) www.lsoft.com( عنوانه     ) ٥(

ألي مـشكالت    ٍالربنامج ويف ذلك تفـاد       ، فبادرت الشركة لتسجيل اسم نطاق يتضمن اسم           )Listserv( اسم الربنامج   
خل الشركة يف منازعات قضائية مـع مـن   تنجم عن تسجيل آخرين السم نطاق حيتوي على اسم الربنامج ، األمر الذي يد             

سجل ذلك االسم أو رضوخها البتزازات من قبله ، وقد سبق أن أشار الباحث إىل طرف من ذلـك عنـد حديثـه عـن                         
  .تسجيل أمساء النطاقات يف ص 

ائمـة ، فيكـون   وتعـين ق  ) List( وتعين دليـل ، و   ) Catalog( وهي اختصار  ) Cata(  هذا االسم يتألف من كلمـتني     ) ٦(
  . دليل القوائم : املقصود باالسم 

   ) www.lsoft.com/lists/listref.html(         انظر الرابط 
ويذكِّر الباحث هنا القارئ الكرمي بأن احلاسوب الواحد قد يستضيف آالف القوائم الربيدية ، وهـذا أمـر يعتمـد علـى                         ) ٧(

  .مواصفات احلاسوب وإمكانياته الفنية 

http://www.indiana.edu
mailto:listserv@indiana.edu
http://www.psu.edu
mailto:listserv@lists.psu.edu
http://www.asu.edu
mailto:listserv@lists.asu.edu
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http://www.listserv.net
http://www.lsoft.com/lists/listref.html


 

١٤٨

  

  
   )١( ) Majordomo (ـ برنامج ٢

وعدد مـن   ،   )٢(ويستخدم هذا الربنامج إلدارة القوائم الربيدية يف عدد من اجلامعات األمريكية            
وهو الربنامج املستخدم يف إدارة القوائم الربيدية التابعة ملوقع املـسلمون علـى             ،   )٣(املواقع يف الشبكة    

   .) www.muslimsonline.com (الشبكة 
   
    )٤( )ListProc(ـ برنامج ٣
 ، وتشبه األوامـر املـستخدمة يف هـذا          )٥() هذا الربنامج ليس له انتشار الربناجمني السابقني        ( 

    .)٦(آنف الذكر ) Listserv(الربنامج إىل حد كبري أوامر برنامج 
  
 بطريقـة آليـة      خوادمها إىلمع رسائل الربيد اإللكتروين الواردة      القوائم التقليدية   برامج  تعامل  تو

 وخيتلف الرد حبسب الرسالة الواردة ، وجيب أن تكتب األوامـر يف صـلب                ، ًقوم بالرد عليها فوريا   تو
   . الرسالةيف خانة املوضوع املوجودة يف رأسالرسالة وليس 

 سالمتها مـن الدعايـة التجاريـة         القوائم الربيدية التقليدية حبسب جتربة الباحث      ومن أهم مزايا  
  .ياهو الربيدية النسيجية ومن أشهرها قوائم قوائم التلك املشكلة املستعصية يف 

  
)١    ( )Majordomo (  برنامج جماين أنتجته شركة جريت سريكل األمريكية )Great Circle Associates,Inc (  ،  وهومكتـوب

وحـل  ، بلغة بريل ، وتستضيف هذه الشركة يف موقعها مجلة من القوائم الربيدية املختصة بالتعامـل مـع هـذا الربنـامج         
القوائم ، وميكـن احلـصول   ) أصحاب ( ني يف القوائم ، ومنها ماخيتص مبدراء    املشكالت املتعلقة به ، منها ماخيتص باملشترك      

  ) . www.greatcircle.com/majordomo( على معلومات مفصلة عن هذا الربنامج وكيفية إدارته من هذا الرابط 
  : ومن هذه اجلامعات والكليات األمريكية مايلي   ) ٢(

جلهة   لقوائمعنوان خادم ا  موقعها النسيجي  اسم ا
   ) www.rutgers.edu(  )majordomo@email.rutgers.edu(  جامعة روجترس بوالية نيوجرسي
   )www.pitt.edu (   )Majordomo@list.pitt.edu(   جامعة بتسبريج
   ) www.uoregon.edu (  )Majordomo@lists.uoregon.edu(   جامعة أورجيون
   )www.ag.arizona.edu (   )majordomo@Ag.arizona.edu(   كلية الزراعة جبامعة آريزونا
  ) www.duke.edu(    )Majordomo@duke.edu(   جامعة ديوك

   )www.ohsu.edu (   )Majordomo@ohsu.edu(   جامعة أورجيون للعلوم والصحة
  
  :من اخلوادم اليت تستخدم هذا الربنامج    ) ٣(

 )Majordomo@interchange.ubc.ca(    )Majordomo@world.std.com(   
 )Majordomo@greatcircle.com(   )Majordomo@uclink4.berkeley.edu (   
)Majordomo@usa.healthnet.org (   )Majordomo@maillist.peak.org (   
 )Majordomo@interchange.ubc.ca(    )majordomo@chebucto.ns.ca(   

   
ويعين معاجل القوائم ، وميكن التوسع يف خصائص هذا الربنامج مـن خـالل    ) List Processor( اسم هذا الربنامج الكامل )    ٤(

 . )  http://listproc.sourceforge.net/index.html (موقعه الرمسي 
   .١٢٥اإلنترنت للمبتدئني ، مرجع سابق ، ص )    ٥(
دو وعنواـا علـى الـشبكة    هـذا الربنـامج إلدارة قوائمهـا الربيديـة جامعـة كلـورا           من اجلـهات اليت تـستخدم    )    ٦(

 )www.colorado.edu (  وميكن معرفة القوائم الربيدية فيها بإرسال رسالة إىل العنوان التايل ،:  
 )        listproc@lists.colorado.edu (  متضمنة األمر )lists (     كتب يف صلب الرسالة ولـيس يف خانـةـ ومعناه قوائم ـ وي

املرسل رسالة آلية من اخلادم تتضمن مجيع القوائم الربيدية اليت يقدمها املوقـع والـيت يبلـغ                 املوضوع ، وبعد حلظات يتلقى      
 . قائمة بريدية ١٣٣٦.عددها 
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وميكن التعرف على األوامر اليت يفهمها كل برنامج من الربامج سالفة الـذكر بإرسـال األمـر                
  )١ (.إىل أي خادم من اخلوادم اليت تستخدم تلك الربامج  ) help( اخلاص بطلب املساعدة وهو 

 من تلك األوامر ، أو لو كتب األمـر          ًحتمل أمرا  ، أو ال   ً ما وصلت للربنامج فارغة    أن رسالة ولو  
؛ ومـن مث    املطلوب يف خانة موضوع الرسالة ، فيتعامل الربنامج معها على أا رسالة طلب املـساعدة                

  .ا الربنامج هاليت تتضمن قائمة األوامر اليت يفهميرد على تلك الرسالة الواردة بالرسالة 
  

    القوائم الربيدية النسيجية: وع الثاين الن
هي القوائم الربيدية اليت يتم إنشاؤها ، والتحكم فيها ، والتعامل معها ، عرب النـسيج العنكبـويت             

الـذي يعتـرب     )٢( )groups.yahoo.com( ، ومن أشهرها قوائم موقـع يـاهو          ) WWW( للشبكة  
كثـر مـن نـصف مليـون     إذ حيتوي على أ ،  الدوليةشبكةعلى الاانية أضخم موقع للقوائم الربيدية  

احتاد موقعني كبريين كانا متخصـصني يف تقـدمي خدمـة    عن الغرابة يف ذلك ألنه ناتج     وقائمة بريدية   
    .)٣(  )www.egroups.com ( وموقع ،   )www.onelist.com ( موقع :القوائم الربيدية ومها 

مث قـام   ،   ) egroups (هـ ، حتـت مـسمى       ١٤٢٠عام   اندمج املوقعان السابقان أواخر      وقد
، وقد عاصر الباحث مجيع هـذه االنـدماجات          ) egroups(  بشراء موقع    هـ١٤٢١ عام   موقع ياهو 

  .  فيها ًلقوائم الربيدية اليت كان مشتركاعرب ا
  

  دية من حيث خصوصية االشتراك فيهاتقسيم القوائم الربي : ًثالثا
  القوائم املفتوحة: النوع األول 

 الحيال طلب االشتراك يف هـذا النـوع مـن    ًألي أحد باالشتراك فيها ، وغالبا  وهي اليت يسمح    
  .القوائم إىل مالك القائمة ، وإمنا تتم عملية االشتراك بطريقة آلية يف حلظات 

   
  القوائم املغلقة: النوع الثاين 

 فيها ومـن ذلـك      وهي قوائم ينشئها البعض ألغراض خمصصة واليسمحون ألي أحد باملشاركة         
القوائم الربيدية اليت ينشئها بعض األساتذة لطالم ويتبادلون من خالهلـا األفكـار واآلراء يف بعـض                 

  .القضايا الدراسية 
 يف إحدى القوائم الربيدية التقليدية اليت تعرف عليهـا مـن             ما االشتراك  ًوقد طلب الباحث يوما   

  
    :ستخدمة يف تلك الربامجمن أهم األوامر امل)    ١(

        )lists : ( ما ٍخادم امج يف أي قوائم ، وهذا األمر يستخدم ملعرفة القوائم الربيدية اليت تستخدم ذلك الربن.   
        )info : (   وطبيعة املوضـوعات الـيت تناقـشها    أي معلومات ، وهذا األمر يستخدم للحصول على معلومات عن قائمة معينة  

  . بعد مسافة واحدة باسم القائمة املُستفسر عنها ًوعاولذا البد أن يكون متب
ثر من أمر ، بشرط أن يكتب كل أمر يف سطر مـستقل ، مث تخـتم الرسـالة                   وميكن للربنامج أن يتعامل مع رسالة حتمل أك               

 .النهاية : ويعين  ) end( باألمر  
  :يتيح موقع ياهو عدة خيارات لتلقي رسائل القائمة الربيدية ، أمهها )    ٢(

   . بأولًلرسائل الواردة إىل القائمة أوالويعين إرسال ا ) Individual emails( ـ ١        
  .ويعين إرسال رسائل كل يوم دفعة واحدة يف رسالة واحدة  ) Daily digest( ـ ٢        
ويعين عدم إرسال شيء من رسائل القائمة إىل بريد املشترك واالكتفاء بقراءة الرسـائل عـرب النـسيج     ) No email( ـ ٣        

  .العنكبويت للشبكة 
  .  احللقة اخلامسة ، بتصرف ياهو ، مرجع سابق ،دروس يف قوائم )    ٣(

http://www.onelist.com
http://www.egroups.com
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 يف إحـدى اجلامعـات      ًىل مالك القائمة ، وكان أستاذا      إ ، وأحيل طلبه   ) lists( خالل استخدام األمر    
  .اعتذر عن تلبية طلب االشتراك ألا قائمة مغلقة خاصة بطالبه يف اجلامعة الغربية ، ف
  

  البحث عن القوائم الربيدية
اليوجد دليل شامل جلميع القوائم الربيدية يف الشبكة الدولية وإمنا يبحث املستخدم عن القـوائم               

  :بحث عنها ، ومن ذلك يف مظان ال
  أ ـ حمركات البحث الشبكية
، إذا كان يريد البحث باستخدام اللغـة العربيـة          ) القوائم الربيدية   ( حيث يبحث املستخدم عن     

، إذا كان يريد البحث باستخدام اللغة اإلجنليزية ، وذلك يف الفـراغ املخـصص    ) mailing lists( أو 
  . البحث لكلمة البحث مث يضغط الزر اخلاص ب

واقع اليت تقدم هـذه     امل: وهذه الطريقة يف البحث تظهر كل مايتعلق بالقوائم الربيدية ومن ذلك            
 أو مقابل أجر ، واملواقع اليت تفهرس للقوائم الربيدية ، وكذلك القوائم الربيديـة املتاحـة                 ًاخلدمة جمانا 

  .كلمتان فحسب لالشتراك فيها بل ورمبا أظهرت الصفحات اليت ذكرت فيها هاتان ال
  ب ـ أدلة املواقع 

 للمواقع الشبكية حبسب موضوعاا ، ويعنينا هنـا تـصنيف احلاسـوب    ًتقدم هذه األدلة تصنيفا 
 )Computer (      أو احلاسوب والشبكة ، )Computer&Internet (         ومن املتوقـع أن يـشتمل هـذا

  .التصنيف على قسم خاص للقوائم الربيدية 
  يدية التقليديةج ـ خوادم القوائم الرب

ملعرفة القوائم اليت يستضيفها أي حاسوب خادم للقوائم الربيدية ، يرسـل املـستخدم رسـالة                 
ب ، وبعـد   يف صلب الرسالة ـ إىل العنوان الربيدي لذلك احلاسـو  ًـ مكتوبا ) lists( تتضمن األمر 

ة املتاحة علـى ذلـك اخلـادم         لربيدي على رسالته يتضمن قائمة بالقوائم ا      ً آليا ًحلظات يتلقى املرسل ردا   
، وهذه األمساء التدل علـى موضـوعات تلـك           ماتقتصر هذه القائمة على سرد أمساء القوائم         ًوغالبا

   قائمـة بعينـها فإنـه يرسـل األمـر              ، وإذا أراد املستخدم االستفسار عن      ًالقوائم واهتماماا  غالبا   
)info groupname(  إىل احلاسوب املستضيف للقائمة .  

  :د ـ البحث يف املواقع املختصة بفهرسة القوائم الربيدية ومن أشهرها 
، ويتيح هذا املوقع إمكانيـة االشـتراك وإلغـاء االشـتراك يف              ) www.listtool.com( موقع  

معلومات ومساعدة ، وذلـك عـن طريـق    : رسها مباشرة وإرسال بعض األوامر مثل    هالقوائم اليت يف  
ن الربيدي لطالب اخلدمة ، مبعىن أن املوقع يقوم مباشرة باالتـصال بالقائمـة              تعبئة منوذج يتضمن العنوا   

وإرسال الطلبات اليت يريدها صاحب الربيد ، ويتيح ألصحاب القوائم التعريف بقوائمهم عـرب منـوذج            
  .يف املوقع ليتم إدراجها يف الدليل شريطة أن تكون من القوائم التقليدية 

 موعة من القوائم الربيدية ، وجمموعـات النقـاش        ، وهو يفهرس http://tile.net (    ( وموقع  
  .وخوادم نقل امللفات 

 تبلـغ حـوايل     وهو يفهرس موعة من القوائم الربيدية     ) http://lists.rootsweb.com(وموقع  
  حبسب أمساء القوائم ، وحبسب البلدان اليت متثلها ، وتنتهي العناوين الربيديـة             ً قائمة ، مصنفة   ٢٦٠٠٠

   ) .rootsweb.com(املرتبطة بقوائم هذا املوقع باسم النطاق 

http://www.listtool.com
http://tile.net
http://lists.rootsweb.com
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  املطلب الثالث
  كيفية استخدام القوائم الربيدية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل  

  
   :ميكن استخدام القوائم الربيدية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل على النحو التايل

  
  دعوية ـ إنشاء قائمة بريدية١

 داعية يرغب يف إنشاء قائمة بريدية بأن الصعوبة التكمن يف إنشاء قائمـة              يذكِّر الباحث هنا كل   
بريدية ، وإمنا تكمن يف اختيار املوضوع املناسب هلذه القائمة ـ والذي تفتقر إليه الـشبكة اإلسـالمية    

، يف منتـديات احلـوار      اجلديدة  التعريف ذه القائمة    جذب املشتركني إليها ، وذلك عن طريق        ـ مث   
ويف القـوائم الربيديـة     الشبكة ، ويف املواقع النسيجية اليت ميكن اإلعالن فيها عن هذه القـوائم ،               على  

  .األخرى اليت تتيح مثل ذلك التعريف 
ة ودعوة اآلخرين للمـشاركة فيهـا     ويعد الربيد اإللكتروين وسيلة ممتازة للتعريف بالقوائم الربيدي       

ضيح اهلدف من القائمة ، والعناوين املتعلقة ا وأمهها كمـا           وينبغي أن تشتمل الرسالة التعريفية على تو      
  :سبق بيانه 

عنوان طلب االشتراك ، عنوان إلغاء االشتراك ، عنوان مالك القائمة ، العنوان الذي ترسل إليـه                 
  .الرسائل إذا كانت القائمة ذات اجتاهني 

 بعة الدائمـة هلـا ، وتنـشيطها        ملتاوإن جنح منشئ القائمة يف جلب املشاركني إليها ، يأيت دور ا           
  .واحملافظة على مشتركيها 

  :ويرى الباحث أن هناك موضوعات حتتاج إلنشاء قائمة بريدية ومنها 
أ ـ احملاضرات والدروس اليت تلقى يف املناطق املختلفة ، وهـذا مـن بـاب الدعايـة لتلـك       

 وكل مـشترك يقـوم بتزويـد        احملاضرات ومن املستحسن أن يشترك أكثر من داعية يف هذه القائمة ،           
وباإلمكان ختصيص قائمة للدروس واحملاضرات الـيت تبـث عـرب           . القائمة باحملاضرات اليت يف منطقته      

  .الشبكة 
  .ب ـ جديد املواقع النسيجية اإلسالمية ، والعروض املتحركة ، والتواقيع الدعوية 

  .تشاية أوالرقمية ج ـ جديد األشرطة الصوتية واملرئية ، سواء يف ذلك األشرطة ال
  .د ـ جديد الكتب الورقية ، والرقمية ، وخباصة املنشورة يف الشبكة 

  ) .مقاالت أعجبتين ( هـ ـ املقاالت والكتابات الشبكية وغري الشبكية املتميزة حتت عنوان 
    ـ قصص التائبنيو

ن تـابوا   وختصص هذه القائمة لعرض قصص غري املسلمني الذين أسـلموا ، أو العـصاة الـذي               
  . واهتدوا ، ويطلب من املهتمني بالدعوة عرب الشبكة املشاركة يف حترير املادة اخلاصة ذه القائمة 

  
 ملنشئ القائمة الربيدية متابعتها لئال تستغل يف أغراض سيئة كـالترويج للمواقـع              ًومن املهم جدا  

حد املـستخدمني أنـشأ قائمـة       اإلباحية ، أو التنصري ، أو نشر الفريوسات ، وقد الحظ الباحث أن أ             
بريدية إسالمية يف موقع ياهو ، وهي حتمل اسم إحدى أشهر املؤسسات اإلسالمية العاملـة يف حقـل                  

 للفريوسات حيث عمد أحـد املغرضـني أو بعـضهم ، إىل             ًىل اهللا تعاىل ، مث أصبحت مصدرا      الدعوة إ 
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ـ ومنـهم الباحـث ـ     يف القائمـة   توجيه رسائل ملوثة بالفريوسات إىل القائمة ، فكان املشتركون
 ثالث أو أربع رسائل ملوثة بالفريوسات اليت كان يكتـشفها برنـامج نورتـون آنـيت       ًيستقبلون يوميا 

فايرس ، ومثل هذا يصد بالريب املشتركني يف القائمـة عـن مواصـلة اشـتراكهم ، ويـسيء إىل                    
  .املؤسسات اإلسالمية اليت حتمل تلك القوائم أمساءها 

  
عدم إضافة عناوين بريدية لغري املشتركني يف القائمة ، ويكفي تعريفهم ا عـن طريـق                وينبغي  

رسالة تعريفية بالقائمة وأهدافها ورسالة واحدة أو اثنتني من رسائلها ، مث يتـرك للمـستخدم حريـة                  
          ا االشتراك من عدمه ، وعلى مالك القائمة أن حيصي العناوين الربيدية اليت أرسل دعـوات إىل أصـحا

   .ًيتكرر إرسال الدعوات إليهم جمدداومل يردوا على الدعوة ، لئال 
 لشبكة من متابعة منتـديات احلـوار      وميكن احلصول على مجلة من العناوين الربيدية ملستخدمي ا        

أو من خالل القوائم الربيدية املختلفة ، كما سبق أن أشار الباحـث إىل ذلـك يف املبحـث اخلـاص                     
  .بالربيد اإللكتروين 

  
  واريةـ املشاركة يف القوائم الربيدية احل٢

ميكن استخدام القوائم الربيدية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل من خالل املشاركة يف القـوائم املتاحـة                 
دون احلاجة إلنشاء قائمة جديدة ، وخباصة القوائم املهتمة بالشؤون الفكرية ، وهـذا يتطلـب مـن                  

 طائفـة مـن الـدعاة إىل اهللا تعـاىل      ، ولكنها ثغرة البد أن يسدها    ليسا باليسريين  ًوجهدا ًتاالداعية وق 
 ـ وهـم   ً وإناثـا ًم خنبة من الشباب املثقف ـ ذكـورا  وخباصة وأن هذه القوائم احلوارية الفكرية تض

  .يتفاوتون يف مستويام الثقافية وحصانتهم الفكرية 
  متعلقـة باإلسـالم    ًليت تنـاقش أمـورا    ية غري العربية ا   وميكن للداعية املشاركة يف القوائم احلوار     

  كان هناك فهـم غـري صـحيح لإلسـالم           والنظر فيما يطرحه املشاركون يف القائمة ، ومناقشتهم إن        
  .وباإلمكان ختصيص بعضهم باملراسله على بريده اخلاص ، وهذا يتطلب إملام الداعية بلغة القوم 

ائم الربيدية احلواريـة الـيت ختـتص ـذه     املشاركة يف القو وميكن للدعاة أصحاب اخلربة التقنية  
الشؤون ، ومن مث خدمة إخوام املسلمني فيها وإفادم مبا علمهم اهللا تعاىل يف هذا البـاب ، وتقـدمي                    
احللول ملشكالم اليت يطرحوا يف القائمة ، واإلحسان إىل الناس من أعظـم أبـواب الـدعوة إىل اهللا        

  .تعاىل 
 بأنظمـة   ًن يكونوا أكثر املـشتركني التزامـا      ركني يف القوائم الربيدية أ    على الدعاة املشا  وينبغي  

  :القوائم الربيدية وآداب املشاركة فيها ومن ذلك 
أ ـ االنتظار فترة من الزمن قبل أن يبدأ املشترك اجلديد يف القائمة اإلرسال إليها ؛ حىت يعـرف   

  .موضوعها وأهدافها بدقة 
  .اهتمامات القائمة ب ـ عدم طرح أي موضوع خارج عن 

ومن ذلك جتنب توجيه رسائل دعوية توزع على عامة املشتركني يف قوائم الـتم بالـدين  ألن                 
هذا السلوك املخالف ألنظمة القوائم الربيدية ، يظهر املسلمني يف مظهر اجلهلة الذين اليعرفون أصـول                

قد يثري حفيظة بعـض املـشتركني        عن أن مثل هذا السلوك       ً االستفادة من هذه اخلدمة ، فضال      وقواعد
  .يف القائمة ، فيهامجون ذلك الداعية ، ورمبا استقبل على بريدية ماالحيب استقباله 
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 للخالفـات  ًاف ـا ، وأال تكـون القائمـة حمـال    ج ـ احترام آراء اآلخرين وعدم االستخف 
  .الشخصية 

  أحـدهم  ، فقـد تأخـذ  التحلي باحلكمة والصرب ، وعدم استخدام عبارات تثري املخالفنيد ـ  
العزة باإلمث ، ويرتكب ماالحتمد عقباه ، وقد يتسبب األسلوب غـري الرشـيد يف إنكـار منكرمـا إىل        

 ، ومن ذلك ماحدث يف إحدى أهم وأشهر القوائم الربيدية العربية علـى موقـع                وقوع ماهو أكرب منه   
 ، فماكـان مـن ذلـك    ياهو حيث حدث خالف بني أحد املشرفني على القائمة وأحد املـستخدمني       

املستخدم إال أن أمطر القائمة بوابل من الصور اإلباحية ، وكان ذلك يف  آخـر مجعـة مـن شـعبان                 
 واملشتركني بوظائف يـوم اجلمعـة       هـ ، وقد تعمد اختيار ذلك اليوم لعلمه بانشغال املشرفني         ١٤٢١

فقـات يف القائمـة إىل أن مت        وحينما اكتشف املشرفون ذلك يف اية اليوم بادروا مبنـع الـصور واملر            
، وقد متكن املـشرفون مـن        حذف ذلك املشترك من قائمة املشتركني وبدأت مهمة التحقق من هويته          

  .معرفته ومعرفة مزود اخلدمة الذي هو مشترك معه 
  
   لألحكام الشرعية ـ االحتساب على القوائم املخالفة٣

ائم ينشئها عرب أو مسلمون ختـتص بنـشر    قد يعرض للداعية أثناء استخدامه للشبكة الدولية قو       
اعيـة  قـوائم ختـتص    الصور اإلباحية ، أو القصص اجلنسية ، أو النكت الساقطة ، كما قد يعرض للد          

 ، وحتمـل هـذه   ًمعهم ، أو غري ذلك مما يعد حمرما من الرجال أو النساء ، واملتعاطفني ًبالشاذين جنسيا 
 أو  ًمما يدل على أا جتمع عربـا       ) moslems( و مسلمون   أ ) arab( القوائم يف عناوينها كلمة عرب      

  .مسلمني يهتمون مبثل هذه احملرمات 
أو  ) Religion( وقد وقف الباحث من خالل حبثه عن القوائم الدينيـة ـ باسـتخدام كلمـة     

إسالم أو نصرانية أو يهودية ـ على مجلة من هذه القوائم اليت حتمل اسـم تلـك الـديانات وـتم      
 الشواذ ، واملخنثني من الذكور واإلناث املنتسبني هلا ، ويف هذا اسـتحالل لتلـك الفـواحش                  بشؤون

  .واملوبقات نسأل اهللا تعاىل السالمة والعافية 
وهذا مقام احتساب يقومه الداعية بأن يرسل رسالة ملالك هذه القائمة ، ويـذكره بـاهللا تعـاىل         

ليه وزرها ووزر املشتركني فيها إىل يـوم الـدين ، وأن     وينصحه ، ويبني له أن هذه القائمة سنة سيئة ع         
  :هذا العمل يدخله يف زمرة الذين توعدهم اهللا تعاىل بقوله 

إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة واهللا يعلـم                  ( 
  )١( )وأنتم التعلمون 

املستخدم رسالة تدعوه لالشتراك يف مثل هذه القـوائم         ويتأكد هذا األمر يف االحتساب إذا تلقى        
  .اهلابطة 

والداعية احلكيم ينظر هلؤالء على أم مرضى حيتاجون العالج ، ولذا فمـن املناسـب داللتـهم        
على املواقع اليت تعينهم على اخلالص مما هم فيه ، ومن أهم ذلك باب مشاكل وحلـول للـشباب يف                     

   . موقع إسالم أون الين وأمثاله
 ، يفيد هؤالء ينبغي إرساله إليهم ، ومما ييسر ذلـك اسـتخدام              ًوإذا وجد الداعية مقالة أو خربا     

املتوفرة يف كثري من املواقع اإلسالمية ، حيث اليتطلب األمر أكثـر            ) أرسل هذا اخلرب لصديق     ( خاصية     
   .١٩ ، اآلية النورسورة )    ١(
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    هـذه اخلاصـية يف   من إدخال العنوان الربيدي للقائمة مث الضغط علـى زر إرسـال ، وإذا مل تتـوفر             
املوقع ، ميكن أن تنسخ املقالة مث تلصق يف صلب الرسالة وترسل ، أو علـى األقـل إرسـال الـرابط                      
اخلاص باملقالة إليهم ، وذلك بنسخ العنوان من السطر اخلاص به يف املتصفح النسيجي ـ بعـد تظليلـه    

  .ـ مث لصقه يف صلب الرسالة 
علـى  كرب أمهه البحث عن هذه القوائم من أجل االحتـساب     واليلزم من ذلك أن جيعل الداعية أ      

، ولكن قد تصله دعوة لالشتراك فيها ، ولرمبا اشترك يف قائمة ظاهرها النفع مث يتبني لـه بعـد    أصحاا  
  . ذلك أا قائمة سيئة 
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  املبحث الثالث
   )FTP ( امللفاتوتبادل نقل 

  املطلب األول
  تعريف امللفات وأنواعها

  :مللفات  اتعريف
      ًات فيهـا ، وخيتلـف حجـم امللـف تبعـا           امللف هو الوحدة اليت يتم ختزين البيانات واملعلوم       

 فامللف النصي حجمه أقل من ملف الصور ، وامللفات الصوتية حجمهـا أقـل مـن امللفـات          لنوعه ؛ 
        جملـد  املرئية ـ ملفات الفيديو ـ ويـتم تنظـيم امللفـات املتجانـسة يف احلاسـوب ، بـدجمها يف         

  .، ممايسهل على املستخدم الرجوع إليها عند احلاجة  )١(واحد 
  

   :أمساء امللفات 
 اسـم امللـف     يتكون اسم امللف من جزأين ، تفصل بينهما نقطة ، وحيتوي اجلزء األول علـى              

  امللـف  امتـداد  ًين على الالحقة اليت تـسمى أحيانـا   ، بينما حيتوي اجلزء الثاالذي اختاره له من أنشأه   
 )File Extension (      ـا مفيـدةا اسم كل ملف تبني نوعـه ، كمـا أ وهذه الالحقة اليت ينتهي ،

ملعرفة الربنامج الالزم لفتحه إن كان الميكن فتحه إال بربنامج معني ، وخباصة يف حالة امللفـات املرفقـة     
  .زيلها من الشبكة ـمع رسائل الربيد اإللكتروين ، أو اليت يتم تن

 اإلعدادات االفتراضية لنظام النوافذ التظهر تلك الالحقة يف اسم امللف ، وميكن للمـستخدم               إن
، وهو بـرميج صـغري يـأيت         )٢(إظهارها بتعديل هذا اخليار االفتراضي بعد تشغيل مستكشف النوافذ          

  . مع نظام التشغيل ، وميكن من خالله استعراض مجيع حمتويات احلاسوب ًمدجما
         حق أمسـاء امللفـات أمـر مستحـسن جلميـع املـستخدمني املبتـدئ منـهم                 إن إظهار لوا  

واحملترف ، حيث يفيد هذا اإلظهار يف معرفة األنواع املختلفة مـن امللفـات احلاسـوبية ، والـربامج                   
الالزمة لفتحها ، كما يفيد يف حتديد ماهية امللف املرفق مع رسائل الربيد اإللكتروين هـل هـو ملـف          

  .د يتضمن فريوسات أم أنه خبالف ذلك تشغيلي ق
وهذه اللواحق قد تتألف من حروف ، أو خليط من احلروف واألرقام ، وهي ختتلـف حبـسب                  

     بامللفات النـصية ، وثانيـة للملفـات الـصوتية  ، وثالثـة مللفـات            نوع امللف فهناك لواحق خاصة      
   للملفـات  تحركـة ، وسادسـة      وخامـسة مللفـات العـروض امل      الصور ، ورابعة مللفات الفيديو ،       

         لقواعـد   ، وسابعة مللفـات الـصفحات النـسيجية يف الـشبكة الدوليـة  ، وثامنـة                   )٣(املضغوطة  
الكتـب  : يتضمن نظام النوافذ جملدات افتراضية تعني على تنظيم هذه امللفات ، وحتمل هـذه الـدات األمسـاء التاليـة                     )    ١(

، الـصور ، الفيـديو   ) ملوسيقى  ايرى الباحث أن هذه التسمية أفضل من التسمية االفتراضية وهي( اإللكترونية ، الصوتيات   
  . وميكن للمستخدم إضافة جملدات أخرى حبسب حاجته ، أو تقسيم تلك الدات إىل جملدات أخرى فرعية 

)٢    ( )Windows Explorer (     يفهرس هذا الربميج حمتويات احلاسوب ، فهو أشبه مايكون بفهرس املكتبة الـذي حيتـوي أمسـاء
اليت تظهر على سطح املكتـب ، أو  الـضغط علـى مفتـاح      ضغط على إيقونة جهاز الكمبيوترالكتب ، وميكن تشغيله بال    

 ات ، مث خيـارات الـد ، مث عـرض            أدو :وميكن إظهار لواحق امللفات كالتايل      . يف لوحة املفاتيح     ) E( النوافذ وحرف   
  .لفات ألنواع امللفات املعروفة إخفاء ملحقات امل: مث خيارات متقدمة ، مث إزالة عالمة الصح أمام العبارة 

، وإن   )Internet Explorer( ، ومتـصفح الـشبكة    ) Windows Explorer(         والينبغي اخللط بني مستكـشف النوافـذ   
   ) .Explorer( اشتركا يف كلمة 

اك لواحق خاصة بربنـامج الـضغط    ، وهن  ) tar( و   ) uue( و   ) lzh( و   ) gzip( و   ) zip: (من لواحق امللفات املضغوطة     )    ٣(
 )winrar (  ومن أشهرها ) :rar ( و  )arj (  و )arc (  و )ace. (   
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 )٢(برامج اجلداول الرياضية ـ وقـد تـسمى املمتـدة ـ واإلحـصائية       مللفات وتاسعة  ، )١(البيانات 
  .وهكذا 

 ، بتشغيل مستكشف النوافـذ مث اختيـار   وميكن معرفة العشرات من هذه اللواحق ، وخصائصها 
  .أدوات من شريط القوائم ، مث خيارات الد ، مث لسان التبويب أنواع امللفات 
وقد يـشترك نوعـان أو      . وقد يقترن اسم امللف بصورة تبني نوعه والربنامج املستخدم يف فتحه            

يري تلـك اللواحـق وختصيـصها        ، كما أن بإمكان املستخدم تغ      )٣(أكثر من امللفات يف الحقة واحدة       
بالشكل الذي يريد ، ولكن اشتراك أنواع خمتلفة من امللفات يف الحقة واحدة ، وختـصيص املـستخدم        

  .اللواحق كما يريد ، اليؤثران على طبيعة امللف وأنه الميكن فتحه إال بالربامج املخصصة له 
  

  :أنواع امللفات 
اوهلا عرب الشبكة الدولية ، وميكن تقـسيمها إىل عـدة           هناك أنواع كثرية من امللفات اليت يتم تد       

  :فئات ، ومن أمهها 
  الربامج: الفئة األوىل  

ميكن شراء الربامج عرب الشبكة الدولية ، وهذه من أشهر صور التجـارة اإللكترونيـة ، كمـا                  
الـيت يـتم   تستخدم الشبكة لتوزيع نوعية أخرى من الربامج دون مقابل ، وتقسم هذه الربامج اانيـة           

  : تداوهلا عرب الشبكة إىل ثالثة أنواع 
  الربامج العامة: النوع األول 

، ومنـها نظـام   )٤() ليس هلا حقوق ملكية ، والقيود على استخدامها ، وتوزيعها ، وتعديلها             ( 
  . )٥( ) Linux( التشغيل الينكس 

  الربامج اانية: النوع الثاين 
ها ، مع احملافظة على حقوق ملكيتها ، والجيوز تعديلـها أو            حيق للجميع استخدامها ، وتوزيع    ( 

  
، الذي يأيت ضمن حزمـة بـرامج    )  Microsoft Access(من أشهر برامج قواعد البيانات ، برنامج مايكروسوفت آكسيس )    ١(

ـ     املكتب اليت تنتجها شركة مايكرو      ) ade( و   ) mdbhtml( و   ) mdb( و   ) mda( : ة بـه    سوفت ، ومن اللواحق اخلاص
   ) .mar( و  ) mam( و  ) mag( و  ) maf( و )      mad( و  ) maq( و  ) adp( و  ) adn( و 

، الذي يأيت ضمن حزمة بـرامج املكتـب     )Microsoft Excel( مايكروسوفت إكسيل : من أشهر برامج اجلداول املمتدة )    ٢(
  . ) xla( و  ) xlw( و  ) xlt( و  ) xls: (  شركة مايكروسوفت ، ومن اللواحق اخلاصة به  اليت تنتجها

، وهو الربنامج الذي اعتمده الباحث يف التحليل اإلحصائي لبحثـه ، ومـن               ) spss( ومن أشهر الربامج اإلحصائية برنامج               
   ) .spo( و  ) sav: ( اللواحق اخلاصة به 

 اجلزيـرة وقـد اسـتفاد منـها الباحـث      عثمان بن إبراهيم السلوم مقاالت خاصة بلواحق امللفات يف جريدة        .تب د وقد ك          
ة ، أو اسـتخدام الـروابط       وحيسن مبن يرغب التوسع يف هذه اجلزئية الرجوع إليها ، وذلك بالبحث يف أرشـيف اجلريـد                

   )www.suhuf.net.sa/2002jaz/jun/3/ev3.htm ( ، و ) www.suhuf.net.sa/2002jaz/may/27/ev4.htm( : التالية 
   )www.suhuf.net.sa/2002jaz/jun/24/ev3.htm( ، و  ) www.suhuf.net.sa/2002jaz/jun/10/ev3.htm( و          
  .  ) www.suhuf.net.sa/2002jaz/jul/8/ev3.htm( و          

لة على هيئة من الترميز الصويت ، الـيت تعتمـد علـى تقنيـة الترميـز                 تستخدم للدال  ) raw( وعلى سبيل املثال الالحقة      )    ٣(
 )PCM (        ا باستخدام برامج مثلوميكن فتح ملفا )Cakewalk . (           وميكن أن تستخدم ذات الالحقة للداللة علـى هيئـة

  .من امللفات الرسومية ميكن فتحها باستخدام برامج مثل فوتوشوب من شركة آدويب 
   .٨٧م ، السنة السادسة ، العدد السابع ، ص ٢٠٠٠ سي ، أغسطس جملة يب         

  .)   http://ironprivate.tripod.com/ftp.htm( انظر الرابط )    ٤(
  . ) Lynx( وهو خيتلف عن نظام التشغيل )    ٥(

http://www.suhuf.net.sa/2002jaz/may/27/ev4.htm
http://www.suhuf.net.sa/2002jaz/jun/3/ev3.htm
http://www.suhuf.net.sa/2002jaz/jun/10/ev3.htm
http://www.suhuf.net.sa/2002jaz/jun/24/ev3.htm
http://www.suhuf.net.sa/2002jaz/jul/8/ev3.htm
http://ironprivate.tripod.com/ftp.htm
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، وهي برامج كاملة الوظائف ، والتتوقف عن العمل بعد فترة زمنيـة ، ومنـها برنـامج                   )١() بيعها  
  .إنترنت إكسبلورر 

  :وقد ظهرت يف الشبكة جمموعة من الربامج اإلسالمية اانية ، ومنها 
  ـ برنامج املصحف الرقمي١

 أحد العاملني يف مركز احلاسب واملعلومات بإدارة التربية والتعليم مبحافظة الزلفـي هـذا               صمم
  )٢ (.الربنامج وهو يتضمن تفسري اجلاللني ، والتفسري امليسر 

  ـ موسوعة مكنون اإلسالمية٢
  :صمم فريق العمل يف موقع مكنون هذه املوسوعة املؤلفة من الربامج التالية 

   حمـرك حبـث     الزكـاة حلـساب الزكـوات ، و        برنامجساب الفرائض ، و   برنامج املواريث حل  
 نتائج البحث ذات املـضمون      مكنون ، وهو قائم على حمرك البحث الشهري جوجل ، ويستطيع حذف           

  )٣ (.مفهرس احملاضرات ، وهو يفهرس احملاضرات السمعية جلمع من أهل العلم السيئ و
  )٤() أمساء اهللا تعاىل احلسىن ( ، وبرنامج ) التنس ذكر اهللا ( ـ برنامج ٣
    ـ موسوعة رواة احلديث ، واملوسوعة احلديثية املـصغرة ، و اجلـين الـداين مـن دوحـة                   ٤

  . )٥(األلباين ، وهي من تصميم بعض املتطوعني 
  ـ برامج الس األعلى للشؤون اإلسالمية التابع لوزارة األوقاف املصرية٥

اوى وهي تـضم فتـاوى دار اإلفتـاء املـصرية منـذ عـام           موسوعة الفت : وأهم هذه الربامج    
سـالم يف مواجهـة شـبهات       برنامج حقائق اإل  جانب فتاوى جلنة الفتوى باألزهر ، و      هـ إىل   ١٣١٢

بـرامج  و نامج موسوعة املفاهيم اإلسـالمية ،     برامج املوسوعة القرآنية املتخصصة ، و     برناملشككني ، و  
   )٦(. املوسوعات احلديثية ، وهي ثالثة برامج 

   ـ برنامج املكتبة الشاملة٦
 ،   )mdb( وقد صـمِمت كتبـه يئـة         ،   )www.shamela.ws (أنتجه موقع املكتبة الشاملة   

مـن شـركة    ) أوفـيس   ( وهي هيئة خاصة بربنامج آكسس املدمج ضمن جمموعة بـرامج املكتـب             
  .مايكروسوفت 

، ية  اباً من كتب العقيدة الـسلف      كت ٥٥٠٠وقد اشتمل موقع الـمكتبة الشاملة على مايزيد على         
ومـصطلح احلـديث   ، واللغة العربية مبذاهبه األربعة ،   والفقه  ،  والتفسري  ،  وأمهات الكتب يف احلديث     

زيلها كلها أو ماحيتـاج منـها ،        ـوميكن للمستخدم تن  واالت والدوريات اإلسالمية ،     ، والتراجم ،    
نامج للمستخدم إمكانيـة إضـافة كتـاب جديـد إىل           البقية يف أي وقت يشاء ، ويتيح الرب        زيلـمث تن 

) فالشـاً   ( الربنامج ، أو استحداث قسم جديد فيه حبسب احلاجة ، ويقدم املوقع عرضـاً متحركـاً                 
    .لتوضيح كيفية ذلك 

  .نفس املرجع السابق ، بتصرف )    ١(
، وميكـن   ) www.zulfiedu.gov.sa( ارة التربية والتعليم مبحافظـة الزلفـي   انظر التعريف ذا الربنامج يف املوقع الرمسي إلد    )    ٢(

  .زيل الربنامج من ذات املوقع ـتن
  .زيلها من ذات املوقع ـ، وميكن تن ) www.maknoon.com( انظر التعريف ذه املوسوعة يف املوقع الرمسي هلا )    ٣(
  .ث  من البح )١٢٣ ( سبق التعريف ما ، انظر ص)    ٤(
  .زيلها من ذات املوقع ـ، وميكن تن ) www.al-eman.com( انظر تعريف هذه الربامج يف موقع نداء اإلميان )    ٥(
ـ    ) www.islamic-council.com/aDownload.htm(انظر تعريف هذه الربامج يف املوقع الرمسي للمجلس         )    ٦( زيلها ـ، وميكن تن

  .من ذات املوقع 

http://www.shamela.ws
http://www.zulfiedu.gov.sa
http://www.maknoon.com
http://www.al-eman.com
http://www.islamic-council.com/aDownload.htm


 

١٥٨

  

  ـ برنامج احملدث ٧
وهو موسـوعة تـضم عـشرات الكتـب يف العلـوم الـشرعية ، أنتجـه موقـع احملـدث                

)www.muhaddith.org ()١(   ،      يئة مت كتبهِموقد ص )txt (         ولكن الميكن االسـتفادة منـها إال ،
بعد تنصيب برنامج احملدث على حاسوب املستخدم ، وقد مت تشفريها حبيث لـو حـاول املـستخدم                  
فتحها باستخدام برنامج املفكرة فلن يظهر أمامه سوى جمموعة من الرموز غري املفهومة ، وهذا يقلـل                  

  .ة التالعب مبحتويات هذه الكتب الشرعية بالشك من إمكاني
ويتيح الربنامج تلوين صفحات الكتاب ، وحروفه ، والتحكم حبجم احلـروف ومنطهـا ونـوع      
اخلط ، حبسب رغبة املستخدم ويف هذا جتديد يفيد قارئ الكتاب اإللكتروين ، ويذهب عنـه الـسآمة                  

  .وامللل 
 من كتب العقيـدة األشـعرية       ًين كتابا ث على مايقارب مائة وعشر    وقد اشتمل موقع الـمحد   

    وأمهات الكتب يف احلديث والتفسري والفقـه واللغـة العربيـة ومـصطلح             ،   )٣(والتربية الصوفية    )٢(
ـ  ـاحلديث ، والتراجم ، وميكن للمستخدم تن     زيل البقيـة يف أي  ـزيلها كلها أو ماحيتاج منـها ، مث تن

ن كتب أخرى ـ غري اليت يف املوقـع ـ السـتخدامها     وقت يشاء ، وميكن للمستخدم إضافة مايشاء م
، وذلك بطريقة مفـصلة يف املوقـع ، وتـدرج            ) txt( ضمن الربنامج شريطة أن تكون حمفوظة يئة        

  ) .مراجعي ( تلك الكتب حتت تصنيف 
     وأما موثوقية الكتب فبعضها يذكر الربنامج أنـه متـت مراجعتـه ، والـبعض اآلخـر لـيس                   

  .ذه احلالة ينصح املستخدم بالرجوع للكتب املطبوعة كذلك ، ويف ه
   )Pocket Islam(  ـ برنامج اإلسالم للحواسيب الكفية ٨

ـ      )٤(برنامج بوكيت إسالم     ) smartnetwireless( أنتجت شركة        زيل ـوبرنـامج مـدير التن
 )Download Manager (  ـ  ) Pocket Islam( زيل ملحقـات  ـ، ويسهل الربنامج األخري عملية تن

أو إىل إحدى بطاقـات     ،  من الشبكة الدولية إىل احلاسوب املكتيب ، ومن مث نقلها إىل احلاسوب الكفي              
  . الذاكرة املشبوكة فيه ، وواجهة الربناجمني إجنليزية 

  :من املكونات التالية  ) Pocket Islam( ويتألف برنامج 
سم العثماين مع الضبط بالـشكل  لر، وهو مكتوب با ) Pocket Quran( أ ـ مصحف اجليب  

  
 احلبيب اجلفري ، وعـدد مـن مواقـع الطريقـة            وقع على روابط لبعض املواقع الصوفية املشبوهة مثل موقع        اشتمل هذا امل   )    ١(

  .النقشبندية ، ويترجم املوقع لبعض مشايخ دار احلديث األشرفية املنتسبني للطريقة النقشبندية 
ن أورد رسالة ابن تيمية يف العقيـدة الواسـطية   المتثل كتب العقيدة يف برنامج احملدث مذهب أهل السنة واجلماعة ـ وإن كا )    ٢(

ـ فقد اشتمل الربنامج على مجلة من كتب العقيدة األشعرية ، بل اشتمل على كتاب فيه تشنيع على الـسلفية املعاصـرين                      
مـن امللـة    الشرك األكرب املخرج  وتسميتهم بالوهابية ، وفيه جتويز االستغاثة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم بعد مماته ، وهي من               

وفيه جتويز شد الرحال لزيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم ، وجتويز االحتفال باملولد النبوي ، وغري ذلـك مـن البـدع ممـا                         
   .اليتسع املقام لذكره هنا

ت شرح احلكم العطائية البن عجيبة ، والعهود احملمدية للشعراين ، ويف الكتاب األخري كثري مـن شـطحا                 : من هذه الكتب    )    ٣(
الصوفية مثل زعمهم رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم يقظة ، والتلقي منه يف هذه احلال ، وقد ذكر الشعراين ذلـك يف أكثـر                

يف ذات الربنـامج    ) يقظـة   ( من موطن يف الكتاب ، وميكن الوقوف على بعض هذه املواطن باستخدام كلمـة البحـث                 
   .والكتاب

، وهـي الـيت      ) XScale( و   ) ARM( ب نوع املعاجل ، فهناك نسخة خاصة للمعـاجلني          يتوفر الربنامج بثالث نسخ حبس    )    ٤(
 ) SH3( ، ونسخة ثانيـة للمعـاجل    ) Qtek( و   ) I-mate( تتوافق مع احلواسيب الكفية العاملة بنظام تشغيل النوافذ ، مثل           

   . )MIPS( وثالثة للمعاجل 
  . ) www.smartnetwireless.com( ،وموقع الشركة  ) www.pocketislam.com(         املوقع الرمسي للربنامج 

http://www.muhaddith.org
http://www.pocketislam.com
http://www.smartnetwireless.com
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والختلو الكتابة من املالحظات ، وقد دار حوار طويل يف منتدى الكمبيوتر الكفـي حـول موثوقيـة                  
القرآن يف هذه النسخة ، وذكر أحد رواد املنتدى أن الربنامج اشتمل على خطأ يف نص آيـة ، وقـام                      

 ، إىل أن يتم اعتمـاده مـن         ملنتدى وانتهى النقاش حبذف مصحف اجليب من ا       ة ، بتصوير تلك الصفح  
   .)١(قبل جهة إسالمية موثوقة 

ـ  ) Pocket Reciter( ب ـ مرتل اجليب   زيل الـتالوات القرآنيـة   ـ، ويتيح موقع الربنامج تن
، بأصوات ثالثة من املشايخ وهم سعد الغامدي وعبدالرمحن الـسديس وسـعود              ) mp3( على هيئة   

 صوتية يف الربنامج حبسب السور ، كما أن السور الطويلـة قـسمت            الشرمي ، وقد مت تقسيم امللفات ال      
   .إىل أجزاء

   .ن تفسري ابن كثري، وفيه نسخة م ) Pocket Tafseer( ج ـ مفسر اجليب 
، ويتضمن بعض كتـب احلـديث مثـل صـحيحي      ) Pocket Hadith( د ـ حمدث اجليب  

  .البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة 
ذان واجتاه القبلة يف عدد كـبري       برميج لتحديد مواعيد األ   : مج وهي   ربناوهناك مكونات أخرى لل   

من مدن العامل ومعظمها مدن أمريكية وكندية ، وبرميج التقـومي للتحويـل مـن التـاريخ اهلجـري                   
  . )٢(م ، وبرميج للحسابات الفلكية القمرية ٢٢٠٠للميالدي إىل العام 

: اد اإلسالمية ، وقد حصرها الربنـامج فيمـايلي          كما اشتمل الربنامج على حتديد مواعيد األعي      
          مطلع السنة اهلجرية ، وعاشـوراء ، ورمـضان ، وعيـد الفطـر ، وعيـد األضـحى ، واملولـد                      
النبوي ، واإلسراء واملعراج ، وليلة النصف من شعبان ، ونزول القرآن الذي يؤرخ له الربنامج بتـاريخ                  

عية يف هذا األمر ؛ إذ ليس للمسلمني سوى عيدين سـنويني مهـا              رمضان ، والختفى املخالفة الشر     ١٧
    مـن  ًأعـاله بعبـادات أو تـسميتها أعيـادا    عيد الفطر وعيد األضحى ، وختصيص املواعيد املذكورة  

  .البدع 
  الربامج التجريبية: النوع الثالث 

وظـائف ، وإن   ماتكون غـري مكتملـة ال  ًغرض التجربة قبل الشراء ، وغالبا توزع هذه الربامج ب   
اكتملت وظائفها فهي تستخدم لفترة زمنية حمددة مث تتوقف عن العمل ، ويتوجب شراؤها علـى مـن              
يرغب االستمرار يف استخدامها ، وحترص معظم الشركات املنتجة للربامج احلاسوبية على طرح نـسخ               

ستخدمني لتجربتـها قبـل     جتريبية من براجمها ، من باب الدعاية لتلك الربامج وإلتاحة الفرصة لعامة امل            
اإلقدام على اختاذ قرار الشراء ، ومن تلك الربامج اليت تتوقف عن العمل بعد مدة وجيـزة يف نـسختها               

  . ) Norton AntiVirus( التجريبية مضاد الفريوسات الشهري 
  :ومن الربامج اإلسالمية التجريبية برنامج األذان ، وأهم خدمات هذا الربنامج مايلي 

  .يد مواقيت الصالة ، واجتاه القبلة ، يف ستة ماليني مدينة أ ـ حتد
ان املكـي ، واملـدين    األذ: ب ـ إمكانية مساع األذان يف وقته بأحد ثالثـة أصـوات هـي     

  . واملقدسي 
  
  :انظر الرابط )    ١(

)        www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?s=&threadid=15614&perpage=15&highlight=pocket%20islam&pagenumber=1.(    
)٢    ( )Pocket Moon ( ة ، وحتديد مواعيد اكتمـال القمـر ، وموعـد اكتمـال     ويقوم هذا الربنامج بتحديد موعد ظهور األهل

   الربع األول واألخري من كل شهر ، وحيدد املواعيد الدقيقة لتلك الظواهر الفلكية ، كما حيدد بعد الـشمس والقمـر عـن                       
  . األرض ، وكل ذلك بداللة التاريخ امليالدي الذي حيدده مستخدم الربنامج

http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?s=&threadid=15614&perpage=15&highlight=pocket%20islam&pagenumber=1
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  . هـ ١٤٢٨ إىل ١٤٢٤ج ـ مقارنة التقومي اهلجري بالتقومي امليالدي من عام 
     )١ (.ت أوسع من ذلك وتشتمل النسخة مدفوعة القيمة على إمكانيا

  امللفات النصية: الفئة الثانية 
وهي امللفات اليت يتم إنشاؤها بواسطة حمررات النصوص مثل برنامج الدفتر ، وبرنـامج املفكـرة    

 الشهري ، ومـن أشـهر هيئـات امللفـات           ) Word Microsoft( املدجمني مع نظام النوافذ ، وبرنامج       
  .  ) txt( ، و  ) doc:  ( النصية 

     وميكن تصنيف ملفات الرسائل اإللكترونية على أا ملفات نصية ، وتنتـهي عـادة بالالحقـة               
 )eml (  وميكن دمج الصور مع امللفات النصية ولكن هذا سيؤدي إىل تضخم حجمها ،.  

  
  ملفات الصفحات النسيجية: الفئة الثالثة 

بكة ، وميكن إنشاؤها بواسـطة حمـرر        وهي امللفات املستخدمة لتصميم املواقع النسيجية يف الش       
 ، أو بصورة أكثر احترافية باستخدام بـرامج متخصـصة ، وتنتـهي              ) Word Microsoft( النصوص  

       ) mhtml( ، و  ) mht( ، و  ) html( ، و  ) htm: ( هذه امللفـات بلواحـق عـدة مـن أشـهرها            
   ) .shtml( ، و ) shtm( و

  
  يةامللفات التشغيل: الفئة الرابعة 

       وهي ملفات يـؤدي الـضغط عليهـا إىل تـشغيلها ، ومـن مث تنفيـذ عمليـات معينـة يف            
 ولذا فهي من أخطر أنواع امللفات اليت تتداول عرب الشبكة ، وخباصـة عنـد اسـتقباهلا يف            احلاسوب ؛ 

   . )٢( ) exe( الربيد اإللكتروين ، وتنتهي عادة بالالحقة 
، الذي يأيت مـع أي برنـامج يـراد           ) Setup.exe( ية امللف   ومن أشهر أنواع امللفات التشغيل    

  . تنصيبه يف حاسوب املستخدم ، ووظيفة هذا امللف تنصيب الربنامج يف احلاسوب 
، واأللعاب ، وبعض أنواع الكتب اإللكترونية ، وبعض  )٣( شاشاتكما تأيت حافظات ال

   .العروض املتحركة على هيئة ملفات تشغيلية 
  

  ملفات الكتب اإللكترونية: مسة الفئة اخلا
  

تطورت صناعة النشر اإللكتروين عرب الشبكة الدولية يف السنوات األخـرية ، وأصـبح مبقـدور              
القارئ شراء مايريد من الكتب اإللكترونية ، ويتم دفع قيمـة الكتـب عـرب حوالـة مـصرفية ، أو                     

املستخدمني لصور التجـارة اإللكترونيـة      باستخدام البطاقة االئتمانية ، شأنه يف ذلك شأن بقية الزبائن           
   املختلفة ، وبعد إمتام عملية الشراء ، ميكن إرسال الكتاب اإللكتـروين ملـشتريه علـى هيئـة قـرص                

 ً خاصـا  ً حيث يعطي الناشر املـشتري رابطـا       زيل الكتاب مباشرة من الشبكة الدولية     ـمدمج ، أو تن   
  
    ) .www.islamicfinder.org( نسختني يف املوقع الرمسي للربنامج انظر تفاصيل الفرق بني ال)    ١(
 . وتعين تنفيذي  ) Excutable( هذه الالحقة اختصار الكلمة )    ٢(
 بعدد مـن تلـك احلافظـات ، وميكـن     ً، ويأيت نظام النوافذ مزودا  ) scr(  يتحول امتدادها إىل     شاشةبعد تنصيب حافظة ال   )    ٣(

 . يف مستكشف النوافذ  ) scr.( ات يف احلاسوب بالبحث عن امللفات املنتهية بالالحقة معرفة مجيع احلافظ

http://www.islamicfinder.org
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 )١(كمـا يـزوده بكلمـة خاصـة         ليت تتيحها الشبكة ،   قل امللفات ا  زيل الكتاب باستخدام تقنية ن    ـلتن
  .زيله ـليتمكن من فتح ذلك امللف بعد تن

وميكن إعداد الكتب اإللكترونية على هيئة امللفات النصية العادية ، وذلك باسـتخدام حمـررات               
 أو الدفتر أو املفكرة سالفة الـذكر ، وحيمـل الكتـاب             ) Word Microsoft( النصوص مثل برنامج    

، وينبغي وضع محاية على الكتـاب لـئال تغيـر       ) txt( أو   ) doc( كتروين يف هذه احلالة االمتداد      اإلل
حمتوياته ، وقد الحظ الباحث أن معظم الكتب اإللكترونية العربية اانية اليت حتمل ذينـك االمتـدادين               

إضافة مايريد إليها ، مث حفـظ       تفتقر إىل احلماية املتينة ؛ ومن مث ميكن لقارئها حذف مايشاء منها ، أو               
واسـعة ميـسرة     ًًً ، وهذا يفتح أبوابا    )٢( مل يتغري فيها     ًإعادة نشر تلك الكتب ، وكأن شيئا      التغيريات ، و  

  .كما أن معظم تلك الكتب يفتقر إىل الفهارس . للتحريف يف الكتب الشرعية 
موقـع صـيد الفوائـد     : زيل كتب إلكترونيـة بتلـك اهليئـة      ـومن أشهر املواقع اليت تتيح تن     

)saaid.net (    والدرر السنية ، )www.dorar.net (            ودار اإلسالم الـذي يـشرف عليـه املكتـب ،
  ) .www.islamhouse.com(التعاوين للدعوة وتوعية اجلاليات حبي الربوة مبدينة الرياض  

ـ               الفة كما ميكن إنشاء ملفات الكتب اإللكترونية على إحدى هيئات الـصفحات النـسيجية س
الذكر ، وهنا ميكن وضع فهرس للكتاب ويؤدي النقر على كل سطر من الفهرس إىل االنتقال للفـصل                  

  .أو الباب أو املبحث الذي ميثله 
ومما يسهل قراءة الكتب اإللكترونية االستعانة خباصية التحريـك التلقـائي للـصفحة ، وذلـك      

 التحكم يف سـرعة حركـة       ًح بعض أنواعها أيضا    أزرار ، وتتي   باستخدام املشريات احلديثة ذوات الثالثة    
  .الصفحة 

ومن مث حفظهـا علـى هيئـة    ) السكانر ( وأما املخطوطات فيمكن تصويرها باملاسحة الضوئية    
باسـتخدام أحـد الـربامج       ) pdf(  ، أو على هيئة الوثائق احملمولة        ) Word Microsoft( صورة يف   

                يوسـف زيـدان  .طوطـات يف الـشبكة موقـع د     املخصصة لذلك ، ومـن املواقـع املهتمـة باملخ         
 )www.ziedan.com. (   

وميكن للداعية إنشاء مكتبته اإللكترونية اخلاصة وتنظيمها باستخدام بـرامج متخصـصة منـها              
  
الغرض من ذلك هو محاية حقوق امللكية الفكرية لناشر الكتاب ومؤلفه ، وتـضمن الـشركات الناشـرة ـذه الطريقـة                      )    ١(

املنتجة للربامج حيث تزود مـشتري النـسخة   أاليستفيد من الكتاب إال مشتريه ، وتشبه هذه الطريقة ماتستخدمه الشركات       
يـسمى الـرقم   وآخر ، والميكن استخدامه مع أي نسخة أخرى وإن كانت أصلية ،  ٍصلية برقم فريد اليتكرر ألي مشتر      األ

  .، وذلك حلماية منتجاا من النسخ الذي حترمه قوانني امللكية الفكرية  ) Serial Number( التسلسلي 
ض الشركات إىل طريقة أخرى ، تسمى تنشيط املنتج عرب الشبكة الدوليـة ، ويتطلـب هـذا التنـشيط اتـصال                  وتعمد بع 

املشتري بالشبكة وموقع الشركة ، وإدخال الرقم التسلسلي املسجل على القرص املدمج ، ومن مث تزود املتصل بـرقم آخـر                   
  .ملدون على القرص قد انتهت صالحيته يدخله أثناء التنصيب ، وتتأكد الشركة بذلك من أن ذلك الرقم ا

 ، حيـث أدخـل   الكفية الذي أنتجته إحدى الشركات العربية        وقد حدث هذا للباحث حينما اقتىن برنامج تعريب احلواسيب  
الرقم التسلسلي املدون على القرص املدمج ، مث ظهر له رقم آخر يف احلاسوب الكفي بعـد انتـهاء التنـصيب مث طوِلـب                        

تصال بالشبكة الدولية والدخول على موقع الشركة وإدخال الرقمني السابقني ، ليظهـر لـه رقـم ثالـث يدخلـه يف                  باال
ومعـىن ذلـك أن مـن الحيـسنها     !!!  باللغة اإلجنليزية    عجيب أن موقع الشركة   احلاسوب الكفي ليتم تشغيل الربنامج ، وال      

  . يصعب عليه االستفادة من النسخة األصلية اليت اشتراها 
 يف  وهذا أمر يتمشى مع طبيعة هذه امللفات ، فهي تعد باستخدام حمررات النصوص واليت تقبل خاصـية التعـديل والتغـيري                    )    ٢(

والدفتر واملفكـرة ليـست      ) Word Microsoft( ملفاا ، ومن مث حفظ التغيريات ، وينبغي التنبه ألمر مهم وهو أن برامج               
  .لكترونية ، وإمنا هي حمررات نصوص بالدرجة األوىل برامج متخصصة يف إنشاء الكتب اإل

http://www.dorar.net
http://www.islamhouse.com
http://www.ziedan.com
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ويتوفر تعريب لواجهة هذا الربنامج مع شرح مـوجز   ، )١( ) Documents Expert( خبري املستندات 
 ، ويستطيع هذا الربنامج إنشاء املكتبـة اإللكترونيـة          )www.omelketab.net(كتاب  له يف موقع أم ال    

من امللفات احملفوظة يئة امللفات النصية ، وهيئة الصفحات النسيجية ، ويتم حفظها يف قاعدة بيانـات                 
هـا  واحدة أو أكثر حبسب رغبة املستخدم ، وميكن بعد ذلك االستفادة من اخلصائص التالية الـيت يتيح                

  : الربنامج ، وأمهها 
ـ إجراء البحث يف مجيع حمتويات قاعدة البيانات وهذه أهم ميزة يف استخدام هـذا الربنـامج                 ١

  .حيث يتيح البحث يف مجيع الكتب املوجودة يف القاعدة 
  .ـ إمكانية احلذف أو اإلضافة يف قاعدة البيانات ٢
مثل تغيري حجم اخلط ولون ومنطـه       ص   من وظائف حمررات النصو    ًـ كما يتيح الربنامج كثريا    ٣

  .وإضافة تعليقات القارئ خبط مغاير ، والنسخ واللصق والقص والطباعة 
وصـور  ،  ـ إضافة املستندات والوثائق اخلاصة باملستخدم مثل رسائل الربيد اإللكتروين املهمة            ٤

  .تخرج ومايف حكمها الوثائق الرمسية مثل إثباتات اهلوية ، وصكوك امللكية العقارية ، وشهادات ال
وميكن االستفادة من برنامج مقتطفات لتجميع وتنظيم الفوائد اليت يقف عليهـا طالـب العلـم                

   .)٢(أثناء قراءته للكتب اإللكترونية 
زيله ، ولكـن هـذه الطريقـة    ـتصفح الكتاب يف املوقع دون تن   )٣( بعض املواقع الشبكية  وتتيح  

 بالشبكة الدولية ، وإن وفرت محاية ضـد نـسخ      ًا تتطلب اتصاال   اإللكترونية أل  حتد من انتشار الكتب   
  .يف املوقع إال بعد التسجيل فيه  التتيح تصفح الكتب ، وبعض هذه املواقعالكتب مث إعادة نشرها 

فيمـا  ختلي مـسؤوليتها    الشرعية  معظم مواقع حتميل الكتب اإللكترونية       أن    وقد الحظ الباحث  
  .تطالب مبراجعة األصل املطبوع  و،خيص حمتويات تلك الكتب 

ومهما تكن درجة موثوقية الكتب اإللكترونية الشرعية ، فيمكن للداعيـة االسـتفادة منـها يف                
  نسخها ولصقها يف حمـررات النـصوص       ختريج األحاديث ، والبحث عن النصوص وأقوال العلماء ، مث         

ـ            وع إىل األصـول املطبوعـة      وإدراجها يف ملفات اخلطب واحملاضرات واألحباث ، مع ضـرورة الرج
       للتثبت من صحة النصوص وخباصة يف حالة الكتب اإللكترونيـة الـيت مل تراجـع مـن قبـل أهـل                     

 من نظـريه    ًلنسخ اإللكتروين أسرع وأدق كثريا    ، ويف هذا توفري لوقت الباحث ألن البحث وا         )٤(العلم  
  .اليدوي 

تخصصة غري امللفـات النـصية وملفـات        وميكن إعداد الكتب اإللكترونية على هيئات أخرى م       
  
زيل الربنامج من مواقع أخرى ميكـن معرفتـها بالبحـث يف         ـوميكن تن  ،    )www.yoft.net(    املوقع الرمسي للشركة املنتجة        ) ١(

  . مع مراعاة وضع احلاصرتني الصغريتني  " Documents Expert "جوجل عن 
زيله مـن موقـع   ـ، وميكن تن )  Microsoft Access(دة بيانات أنشأها أحد املتطوعني بواسطة برنامج هذا الربنامج هو قاع)    ٢(

   ) .www.dorar.net( الدرر السنية 
وتـشرف عليـه    ) www.al-islam.com/arb( ، وموقع اإلسـالم   )  www.alwaraq.com(موقع الوراق : من هذه املواقع )    ٣(

، وموقع جممـع امللـك فهـد لطباعـة املـصحف الـشريف        )  www.almaktba.com(شركة حرف ، وموقع املكتبة 
)www.qurancomplex.com  (  وموقع نداء اإلميان ،)www.al-eman.com . (   

 يف زم لذلك ، حيث ميكن ختـريج مجلـة مـن األحاديـث         تسهل الكتب اإللكترونية ختريج األحاديث ، وختتصر الزمن الال        )    ٤(
 وبعد حتديد موضع األحاديث يرجع الداعية إىل الكتاب املطبوع للتثبت والتحقق ، فإن كـان احلـديث يف                 دقائق معدودة ،  

 صحيح البخاري ، يتم حتديد الكتاب والباب لذلك احلديث ، ويرجع الباحـث مباشـرة ملوضـع احلـديث يف الكتـاب              
حلديث يف مسنده ويتم الرجوع إليـه يف األصـل           يف مسند أمحد يتم حتديد الصحايب الذي ورد ا         ًكان حديثا املطبوع ، وإن    

  . ، وهكذا املطبوع

http://www.omelketab.net
http://www.yoft.net
http://www.dorar.net
http://www.alwaraq.com
http://www.al-islam.com/arb
http://www.almaktba.com
http://www.qurancomplex.com
http://www.al-eman.com
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  : الصفحات النسيجية ، ومن أمهها 
     )lit( أ ـ هيئة 

 ) Microsoft Reader( وهي اهليئة اليت ميكن قراءا باستخدام برنامج قـارئ مايكروسـوفت   
ـ                    زلية ـوهوبرنامج جماين أنتجته الشركة ، واليأيت ضـمن نظـام النوافـذ إكـس يب بنـسختيه املن

ـ   واالحترا زيل الربنـامج  ـفية ، ولكنه مدمج ضمن النسخة املخصصة للحواسيب اللوحية ، وميكـن تن
، وتوجد منه نسخة خمصصة للحواسيب الكفية تأيت مدجمـة مـع نظـام               )١(من موقع الشركة مباشرة     

    النوافذ اخلاص بتلك احلواسيب ، ويف الربنامج الكـثري مـن املزايـا الـيت تـسهل قـراءة الكتـاب                     
  :وين ، وتتيح االستفادة القصوى منه ، ومن أهم هذه املزايا اإللكتر
  . ـ وضوح اخلط وإمكانية التحكم يف حجمه ١
  . ـ سهولة التنقل بني صفحات الكتاب ٢
  .ـ إمكانية البحث عن كلمة معينة ٣
  . ـ إمكانية قراءة الكتاب بصورة عمودية أو أفقية ٤
   ، مث حـذفها عنـد االسـتغناء عنـها           )Annotations( ـ إمكانية إضافة تعليقات القارئ      ٥

  : وميكن أن تكون هذه التعليقات على إحدى هذه الصورة أو مجيعها 
يف أي موضع من الكتاب ويظهـر رمـز صـفحة     ) Text Note( مالحظات مكتوبة : األوىل 

  .صغرية يف اهلامش األيسر ملوضع إضافة املالحظة 
  .   من الكتاب باللون الذي خيتاره املستخدم أي مقطع ) Highlight( تظليل : الثانية 
  .  حول العبارات اليت خيتارها  ، )٢(بيد القارئ  ) Drawing( رسم أشكال هندسية : الثالثة 

يف املواضع اليت يرغـب املـستخدم وبـاللون     ) Bookmarks( وضع عالمات مفضلة    : الرابعة  
  . الذي يريده 

     كتاب على حدة يف تبويب واحـد داخـل الكتـاب            وميكن أن جتمع كل هذه التعليقات لكل      
 )Annotations ( ملراجعتها يف أي وقت دون احلاجة لتصفح الكتاب.   

وتشبه هذه اخلصائص مايفعله املشايخ وطالب العلم من كتابة املالحظات على هوامش الكتـب              
ذكار دروسهم ، أو طـي طـرف        أو أغلفتها الداخلية ، أو التظليل باأللوان الذي يفعله الطلبة أثناء است           

  .صفحة من الكتاب ، أو وضع فواصل ورقية فيه لتسهيل الرجوع للصفحات اليت يريدها القارئ 
 يف احلاسوب ضمن تبويب رئـيس        )lit( ـ يفهرس الربنامج مجيع الكتب اإللكترونية من هيئة         ٦

  .فيه يسمى املكتبة 
 اإللكترونية مـن اهليئـة النـصية إىل         ـ توفر برنامج جماين من مايكروسوفت لتحويل الكتب       ٧

 )lit(  )وقد الحظ الباحث أن حجم امللف النصي ينقص بعد حتويله إىل أكثر مـن ربـع حجمـه                  ،   )٣   
)١    ( )www.microsoft.com/reader (        زيل برنامج إضـايف يتـوفر يف ذات        ـ، ولتفعيل خاصية القراءة الصوتية للكتابة ينبغي تن

  .املوقع 
ـ     يتم الرسم باستخدام املشرية يف حالة احلاسوب املكتيب واملفكرة ، وميك          )    ٢(  يف حالـة احلاسـوب      شاشةن الرسم مباشرة على ال

  .الكفي ، واحلاسوب اللوحي باستخدام قلم التأشري املخصص 
زيل امللفــات ـزيله مــن موقــع مايكروســوفت اخلــاص بتنـــ، وميكــن تنــ ) WordRMR.exe( وهــو برنــامج )    ٣(

 )http://download.microsoft.com (   ،  يقونة حتمل صـورة رمـز برنـامج قـارئ     وبعد تنصيب ذلك الربنامج تظهر له إ
 يف  )lit(  ، ومبجرد الضغط عليها يتم حتويـل الكتـاب إىل هيئـة    ) Word Microsoft( مايكروسوفت ، يف شريط أدوات  

   .دقائق معدودة

http://www.microsoft.com/reader
http://download.microsoft.com
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  .األصلي ، وهذه خاصية مفيدة عند استخدام احلاسوب الكفي للقراءة 
ـ   )  Microsoft Reader( وأما أعجب ميزة وجدها الباحث يف  صوتية فهي إمكانيـة القـراءة ال

 ، والتتوفر هذه اخلاصية يف النسخة املخصصة للحواسيب الكفيـة ، وأمـا              )١(للكتاب باللغة اإلجنليزية    
أبرز عيوبه فهو عدم دعمه للغة العربية أي أن الكتب العربية الميكن قراءا باستخدامه ، وقد وعـدت                  

   .مج اإلصدارات القادمة من الربناشركة مايكروسوفت بتاليف ذلك الحقاً يف
  

للكتب الـيت ميكـن قراءـا باسـتخدام         ) www.mslit.com(وختصص مايكروسوفت املوقع    
 بالكتـاب   ً، حيث يقدم تعريفا    ) lit( برناجمها ، ويعترب املوقع قاعدة بيانات للكتب اإللكترونية من هيئة           

ـ                  ًومؤلفه ، ورابطا          ام عمليـة    إىل موقع الناشر ، أو املتجر اإللكتـروين الـذي يبيعـه ، ومـن مث إمت
  زيل مقطع يسري من الكتـاب إلطـالع راغـب الـشراء     ـالشراء ، وتتيح بعض دور النشر إمكانية تن     

  .عليه 
 ، وميكـن عرضـها بداللـة     )lit(  كما يتضمن املوقع مئات من الكتب اإللكترونية اانية يئة     

فيهـا  ، وقد تصفحها الباحث ومل جيد        ً بداللة الكتب األكثر شيوعا    اسم املؤلف ، أو اسم الكتاب ، أو       
  . )٢(لدعوة إليه كتباً للتعريف باإلسالم أو ل

 يف موقع إجنليزي حيمـل اسـم صـفحة           )lit( ووجد الباحث مجلة كتب إسالمية إجنليزية يئة        
 ، وترمجات ملعاين القرآن الكرمي ، ومجلة مـن كتـب   ًكتاب كيف تصبح مسلما  : ، ومنها    )٣(اإلسالم  

       صحيحا البخـاري ومـسلم ، وسـنن أيب داود ، وموطـأ مالـك ، واألربعـون                  : هي  احلديث و 
النووية ، حمفوظة بعدة هيئات ، ولكن مل تتضح هوية املوقع للباحث ، وقد تضمن ترمجة عـدد كـبري                    

  .روابط لعدد من املواقع الصوفية  ، ووضع أيب حامد الغزايلمن مؤلفات 
  
  

  
  .تفيد هذه امليزة دارسي اللغة اإلجنليزية الراغبني يف إتقان نطقها مثل أهلها  )    ١(

إبـدأ مث لوحـة الـتحكم مث        الكتابة اإلجنليزية متوفرة يف نظام النوافذ إكس يب ، وميكن الوصول إليها مـن               وخاصية قراءة            
وع الصوت ليكون صـوت ذكـر أو       مث لسان التبويب حتويل النص إىل كالم ، وميكن التحكم يف سرعة القراءة ، ون              الكالم  

مذكران ، ولكن يعيب هذه اخلاصية يف نظام النوافـذ أـا             وهناك ثالثة أنواع من األصوات أحدمها مؤنث واآلخران          أنثى  
  .حمدودة بعدد قليل من الكلمات الميكن نطق غريها يف سطر واحد 

 ، وميكن البحث عنها يف حمركات البحث الشبكية مثل جوجل وذلـك بكتابـة العبـارة                 ً   وهناك برامج أخرى أكثر ختصصا         
، وتتيح هذه الربامج قراءة عـدد غـري حمـدد مـن      ) text to speech( أو  ) text 2 speech( التالية يف مستطيل البحث 

  .العبارات اإلجنليزية ، وبأصوات متعددة منها ماهو مذكر ومنها ماهو مؤنث ، ومن هذه الربامج ماهو جماين 
للغـات األوربيـة كاإلسـبانية    تشتمل هذه الكتب اانية على قواميس للترمجة من اإلجنليزية إىل لغات أخـرى وخباصـة ا             )    ٢(

واألملانية وغريها ، ومؤلفات لروائيني غربيني مشاهري قدامي من أمثال شكسبري ، وفيكتـور هوجـو ، ومنـها عـدد مـن          
  .مؤلفات الزعيم الشيوعي اهلالك ماوتسي تونج ، ومعظم تلك الكتب اانية من إصدار جامعات أمريكية 

وهـو   ) http://manybooks.net: ( الكتب اإللكترونية اانيـة يئـات خمتلفـة ، ومنـها            زيل  ـ        وهناك مواقع أخرى لتن   
 عنـوان ، ومنـها املوقـع        ١٠٠٠٠متخصص يف كتب احلواسيب الكفية ومايف حكمها ، وقد اشتمل على مايربو علـى               

ـ    وقد تضمن روابط للكثري من املواقع ال       ) www.e-book.com.au/freebooks.htm( األسترايل   زيل الكتـب   ـيت تتـيح تن
  .اإللكترونية اانية 

: ، وهـي     ) lit( ، وقد صممت كتب املوقع يئات أخرى سـوى           ) http://mclean.faithweb.com/Islam.html(عنوانه  )    ٣(
 )pdf ،  html ،Palm doc. (   

http://www.mslit.com
http://manybooks.net
http://www.e-book.com.au/freebooks.htm
http://mclean.faithweb.com/Islam.html
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 إلعـداد  )٢( ) R studio(  ، أو  )١()  Reader Works Standard( وميكن استخدام برنـامج  
   .  )lit( كتب إلكترونية يئة 

  
  )٣( )chm( ب ـ هيئة 

وهي هيئة ملفات التعليمات املألوفة يف نظـام النوافـذ ، والـربامج األخـرى الـيت أنتجتـها                   
 ًتـسمى أحيانـا  زمة بـرامج املكتـب ، و   ، وح )Internet Explorer( مايكروسوفت مثل املتصفح 

   ) .Help( ملفات املساعدة 
، وقد اشتمل موقـع أم   ) Front Page( وميكن إعداد هذا النوع من امللفات باستخدام برنامج 

على عدد كبري من أمهات الكتب اإلسـالمية اانيـة احملفوظـة             ) www.omelketab.net( الكتاب  
   ) . )chmيئة 

       ملـحفوظة على هيئـة الـصفحات النـسيجية إىل هيئـة          وميكن تـحويل الكتب اإللكترونية ا    
 )chm (  باستخدام برنامج )htm2chm. (   

  
  )٤( ) pdf( ج ـ هيئة الوثائق احملمولة 

  )Adobe( مـن شـركة    ) Acrobat Reader( وهي اهليئة اليت ميكن فتحها بالربنامج اـاين  
 أنتجتها الـشركة ـ وهـي بـرامج كـبرية      باستخدام برامج متخصصة ) pdf( وميكن إنشاء ملفات 

، أو   )٥() Adobe Acrobat 6.0 Professional(احلجم وبعضها بـاهظ الـثمن ـ مثـل برنـامج      
 مـن الـشركات املنتجـة       ً، وقد الحظ الباحث أن كـثريا       باستخدام برامج أنتجتها شركات أخرى    

در أدلـة التـشغيل  ـ    للجواالت ، واألجهزة الكهربائية ، واحلواسـيب ، ومايتـصل ـا ، تـص    
  يف مواقعهـا علـى الـشبكة الدوليـة    ، وتضعها ) pdf( الكتالوجات ـ اخلاصة مبنتجاا على هيئة  

  .وتتيحها ملن يرغب يف احلصول عليها 
تتعدد الربامج املستخدمة للتحويل إىل هذه اهليئة أو منـها ، وختتلـف          ) pdf(  ألمهية هيئة    ًونظرا

  
 حتويـل ملفـات الـصور       ً، كما ميكنه أيضا    ) lit(  هيئة   إىل ) htm( و   ) txt( حيول هذا الربنامج امللفات املنتهية باالمتداد       )    ١(

  ، انظر الرابط ) lit( إىل هيئة  ) jpg( املنتهية باالمتداد 
)       www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?s=&threadid=2834&perpage=15&pagenumber=1. (   

)٢    ( )Reader Studio ( ويسمى اختصارا ،ً ) rstudio ( حتويل الصور ذات اهليئة ًكنه أيضا، ومي  )jpg(     انظر املوقـع الرمسـي ،
   هلذا الربنامج على الرابطً موجزاً، وانظر شرحا ) www.michisoft.com(للربنامج 

        )www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?s=&threadid=2834&perpage=15&pagenumber=1. (   
   . ) Compiled HTML Help file( اختصار االسم )    ٣(
)٤    ( )pdf (  وهذا اختصار للعبارة )Portable Documents file (  وتعين ملفات الوثائق احملمولة ،.  
)٥    ()Adobe Acrobat 6.0 Professional(    ويتيح هذا الربنامج إدراج األصوات ضمن مستندات بـدف ، وهـذه خاصـية ، 

س الطريقـة ، ويتـيح   أ فيه اآلية عند وضع املشرية عليها ، أو كتاب مقـروء بـنف           مفيدة يف حالة إنتاج مصحف مقروء تقر      
  . إزالة البقع  أو الكتابات اليت قد توجد على بعض الوثائق املراد تصويرها باملاسحة الضوئية ًالربنامج أيضا

 و مبوقـع طريـق اإلسـالم       ردمـان ، عـض            انظر الشرح املفصل يف كتاب اإلنترنـت وتطبيقاـا الدعويـة ، عبـداهللا               
  :زيل الكتاب من الرابط التايل ـ ، وميكن تن١٤١_ ١١٠هـ ، ص ١٨/٢/١٤٢٥

)        www.islamway.com/index.php?iw_s=library&iw_a=bk&lang=1&id=130(  
، و  ) Adobe Page Maker 7.0( ، و  ) Acrobat 6.0 Standard(         وهناك برامج أخـرى أنتجتـها شـركة آدويب وهـي     

 )Adobe Frame Maker 7.0 (  و ، )Adobe In Design 2.0 (  انظر املوقع الرمسي للشركة ، )www.adobe.com. (   

http://www.omelketab.net
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?s=&threadid=2834&perpage=15&pagenumber=1
http://www.michisoft.com
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?s=&threadid=2834&perpage=15&pagenumber=1
http://www.islamway.com/index.php?iw_s=library&iw_a=bk&lang=1&id=130
http://www.adobe.com
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   )١ (. الفنية ، ودعمها للغة العربية هذه الربامج يف إمكانياا
   .)٢(إىل هيئات أخرى باستخدام برامج خاصة  ) pdf( وميكن حتويل ملفات 
   ) :pdf( ومن أهم مزايا هيئة 

  
ـ إمكانية احلماية ضد الطباعة ، وضد النسخ والقص ومن مث اللصق ، ويف هذا حمافظة علـى                  ١

  .حقوق امللكية الفكرية لصاحب الكتاب 
  
إمكانية احلماية ضد التغيري والتعديل يف الكتاب ، ويف هـذا منـع للتحريـف يف الكتـب                  ـ  ٢

  .الشرعية ، واليعين هذا محاية مطلقة فهذا مستحيل يف عامل الشبكة 
  
         ً أم جـواال ً أم كفيـا ً كـان أم مفكـرة  ً فتح امللـف يف أي حاسـوب ، مكتبيـا   ـ إمكانية ٣

ذه اهليئة تتعامل مع النصوص وكأا صور ، وكل مـايلزم لفـتح أي    ، وبأي نظام تشغيل ، ألن ه   ًذكيا
   اـاين ، وهـذه اانيـة والتعـدد يف      ) Acrobat Reader( توفر برنـامج   ) pdf( ملف من هيئة 

  .ها يف صناعة الكتب اإللكترونية سيزيدان من انتشار هذه اهليئة واستخدام ؛ )٣(النسخ 
  

  )٤( ) pdb( د ـ هيئة 
 ، وهو أحد الربامج القليلـة الداعمـة للغـة           )٥ ( )iSilo( هليئة اليت ميكن فتحها بربنامج      وهي ا 

ــة   ــب اإللكتروني ــراءة الكت ــصة لق ــة واملخص ــة                            )٦(العربي ــه للعربي ــك فدعم ــع ذل ، وم
  
، و )  eDocPrinter PDF Pro 6.0( ، و )  PDF OCX 2.0( ، و  ) PDF Converter 1.1(: من هـذه الـربامج   )    ١(

)One Click PDF 1.0  (  و ،)PDFtypewriter with PDF Printer Driver 4.1 (  ، ذه وميكن احلصول على قائمة
   .أو ماشابه ذلك يف أي حمرك حبث شبكي ) doc to pdf( أو  )  word to pdf( الربامج بإدخال العبارة التالية 

 لنـصية ذات االمتـداد  الذي يدعم اللغة العربية ، لتحويـل امللفـات ا  )  pdf 995 (وقد استخدم الباحث الربنامج  ااين       
 )doc ( إىل ) pdf (   ،           ويتم التحويل بكل سهولة ويسر باستخدام أمر الطباعـة يف مـستند ) doc (     حيـث يظهـر

وقد الحـظ الباحـث أن حجـم    ،  ) pdf ( الربنامج يف قائمة الطابعات ، وبعد اختياره وتنفيذ أمر الطباعة ، يظهر ملف   
   ) .doc ( ة من حجمه األصلي حينما كان على هيئةامللف يزداد مبايقارب اخلمسني باملائ

ــربامج )    ٢( ــذه ال ــن ه  ) Easy PDF Convertor Professional 2.0 ) (SolidConverter PDF to Word 2.0 (  :م
)Able2Extract 2.0  (،      ـذه الـربامج بإدخـال العبـارة التاليـة وميكن احلصول على قائمة  :)pdf to word    (أو     
)pdf to doc ( أو ماشابه ذلك يف أي حمرك حبث.   

هاهنا أمر مهم ينبغي أن يتنبه له املستخدم أال وهو ضرورة تنصيب النسخة املناسبة جلهـازه ، حيـث تقـدم شـركة آدويب                 )    ٣(
    نسخة للحواسيب املكتبية واحملمولة حبسب نظام التشغيل املستخدم فيها ، وأخـرى للحواسـيب الكفيـة العاملـة بنظـام       

  .مسبيان للجواالت الذكية العاملة بنظام البامل ، وثالثة للحواسيب الكفية العاملة بنظام النوافذ ، ورابعة 
معناهـا قاعـدة    ) Database(نوع مـن احلواسـيب الكفيـة ، و     ) Palm(  ، و  )Palm Database( اختصار املصطلح )    ٤(

  .بيانات 
  .  )www.iSilo.com( املوقع الرمسي للربنامج )    ٥(
من شـريط القـوائم   : ليتمكن الربنامج من قراءة احلروف العربية ، ينبغي ضبط الربنامج يف النسخة املكتبية على النحو التايل                 )    ٦(

اختـر  مث  ) Text encoding( مث ترميـز الـنص   ) display( ، مث عرض  )options(، مث خصائص  ) Tools( اختر أدوات 
 )windows-1256 ( ،   ـ  .  هذا الترميـز  ًمة صح أمام املربع استخدم دائما مع مراعاة وضع عال ة ميكـن  ويف النـسخة اجليبي

استخدام نفس اخلطوات بعد فتح أي كتاب إلكتروين عريب ، مع مالحظة أن شريط القوائم يوجد أسفل الـشاشة ولـيس                     
  .يف أوهلا كما هو احلال يف النسخة املكتبية 

http://www.iSilo.com
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هـذا  يـة ، و واألخرى للحواسـيب املكتب ،، وتتوفر منه نسختان إحدامها للحواسيب الكفية   )١(حمدود  
   ) :iSilo( ، وأهم خصائص برنامج )  Microsoft Reader( الميلك إمكانيات برنامج الربنامج 
يف أي موضع يريـد القـارئ ، وقـد اسـتفاد          ) Bookmarks( ـ إضافة عالمات مرجعية     ١

هـذا  الباحث من هذه اخلاصية يف إعداد فهارس للكتب احملفوظة ذه اهليئة واليت مل تزود بفهـارس ، و               
 ، فعلى سبيل املثال صحيح البخاري ، ميكـن          )٢( ) pdb( هو حال معظم الكتب العربية احملفوظة يئة        

كتاب بدء الوحي ، كتاب العلم ، كتاب اإلميـان ، وهكـذا             : فهرسة حمتوياته حبسب عناوين الكتب      
  . إىل اية الصحيح ، مث كل كتاب ميكن فهرسة أبوابه بذات الطريقة 

 االشتغال ذه الفهرسة باستخدام احلاسوب الكفي أثناء أوقات الفراغ اليـسرية الـيت            ومن املفيد 
تعرض للمسلم يف حياته اليومية ، مثل أوقات االنتظار يف املستـشفيات ، أو يف املطـارات ، أو عنـد                     

وميكـن نقـل    . املدارس والكليات ، أو حىت يف بعض أوقات الفراغ للموظفني أثناء دوامهم الرمسـي               
  .لك الفهارس إىل النسخة املكتبية من الكتاب باستخدام برنامج التزامن ت

   ) .Autoscroll( ـ التحريك اآليل لصفحات الكتاب باستخدام اخلاصية ٢
   .)٣(ـ النسخ من الكتاب مث اللصق يف أي حمرر للنصوص ٣
  .ـ البحث بداللة الكلمة ٤
  .ـ التحكم يف حجم ومنط احلروف ٥
 ، وهـو برنـامج      ) pdb( إىل هيئة    ) html( و   ) txt( اين لتحويل اهليئتني    ـ توفر برنامج جم   ٦

 )I Silo x ( )(  ، وأما ملفات )٤doc (  فيمكن حتويلها إىل هيئة )pdb ( يقة غري مباشرة وذلـك  بطر
وقـد  ،  ) pdb( مث حتويلها إىل هيئـة   ، )٦( ) txt( ، أو على هيئة     )٥( ) html(  على هيئة    ًحبفظها أوال 

، وهـذا مهـم      ) doc(  عند حتويله من هيئة      ًجم امللف ينخفض إىل العشر تقريبا     الحظ الباحث أن ح   
كمـا   ) doc( لقراءة الكتب اإللكترونية يف احلاسوب الكفي مع توفر مئات الكتب الـشرعية يئـة               

  
  :وخباصة يف احلاسوب الكفي وهي  ) iSilo( شكالت يف قراءة الكتب العربية باستخدام برنامج ظهرت للباحث بعض امل)    ١(

ـ اإلعداد االفتراضي للربنامج يأيت بتنسيق النص من اليسار إىل اليمني ، وهذا يناسب الكتب اإلجنليزية ، وميكـن قـراءة                     ١        
 حـرف أو  غيري التنسيق من اليمني إىل اليسار يؤدي هـذا إىل اختفـاء  الكتب العربية ذا التنسيق ولكنه أمر مزعج ، وعند ت    

  .بعض حرف ، أو حرفني ، من بعض الكلمات الواقعة ميني الصفحة يف بعض األسطر 
ـ األرقام تظهر تارة بالعربية ، وأخرى باإلجنليزية ، واملضحك أن الرقم الواحد قد يظهر نصفه بالعربيـة ونـصفه اآلخـر                      ٢        

ليزية ، وقد الحظ الباحث ذلك يف مصنفات احلديث ، كالبخاري ومسلم ، واليت تشتمل علـى تـرقيم لألحاديـث                  باإلجن
  .والكتب واألبواب 

ويرى الباحث أن هذه مشكالت يسرية يف طريقها إىل الزوال إن شاء اهللا تعاىل مع انتشار استخدام احلواسـيب الكفيـة يف                               
املشكالت وأكثر منها كانت موجودة يف سنوات خلت حينما بدأ انتـشار احلواسـيب املكتبيـة                العامل العريب ، ومثل هذه      
  . وبراجمها يف العامل العريب 

 للكتب اإللكترونية العربية ، وقد اشتمل املوقع على بعض الكتب العربية اليت أعـدها               ًخيصص منتدى الكمبيوتر الكفي قسما    )    ٢(
  . صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وزاد املعاد: من أمهها و ) pdb( بعض املتطوعني يئة 

  .  )Word Pocket( يف حالة احلاسوب الكفي العامل بنظام النوافذ ميكن اللصق يف برنامج املفكرة ، أو )    ٣(
و ) Palm Doc: (، وكـذلك ملفـات   ) jpeg(و) gif(و ) bmp: ( استخدامه لتحويل ملفات الصور من اهليئات ًميكن أيضا)    ٤(

)css ( و )Hyper Text Style Sheet (  و)png  (انظر الرابط ،:   
 )       http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?s=&threadid=20849. (   

ملف مث حفظ كصفحة ويب ، وينبغي ـ بطبيعة احلـال ـ حتديـد الـد      : )  Word Microsoft( من شريط القوائم يف )    ٥(
  . حفظ فيه امللف اجلديد الذي سي

ااين املدمج مـع نظـام    ) Notepad( بنسخ حمتوياته ، مث لصقها يف برنامج املفكرة    ) txt( ميكن حتويل ملف وورد إىل هيئة       )    ٦(
  . النوافذ ، مث حفظ امللف اجلديد

http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?s=&threadid=20849
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شرعية يف حاسـوبه    سبق بيانه ، وذا يستطيع العامل أو طالب العلم أو الداعية أن حيمل مئات الكتب ال               
، مث تفريغهـا يف      )١(الكفي ، ويستطيع حتضري مايشاء من احملاضرات والدروس واخلطب ، وكتابتـها             

  .حاسوبه املكتيب ، وطباعتها 
    قبـل حتويلـها إىل هيئـة    ) doc( وهاهنا أمر مهم جتدر اإلشارة إليه وهو ضرورة فهرسة كتب       

 )pdb (      ا يف احلاسوب الكفي ؛ لتصومن مث ينتقـل القـارئ إىل         ًعب تلقائيا بح ذات نص متش   لقراء ، 
الباب أو الفصل املطلوب ـ السورة أو اآلية مثالً يف حالة كتب التفـسري ـ مبجـرد الـضغط علـى       

   .شاشةال
  

   ) exe( هـ ـ هيئة امللفات التشغيلية 
    احلـوار   وهي اهليئة اليت تصمم ا ملفات الكتب اإللكترونيـة التعليميـة يف بعـض منتـديات               

، وكـذلك     )٢( ، كما صممت مؤلفات الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا تعاىل ـذه اهليئـة                 العربية
   . )٣(سلمان العوده حفظه اهللا تعاىل .مؤلفات الشيخ د

والحتتاج الكتب املصممة ذه اهليئة إىل برامج خاصة لفتحها بل ميكن قراءـا يف أي حاسـوب        
ي ، وميكن تصميم هذا النوع من الكتب اإللكترونية مـن ملفـات نـصية أو            مكتيب أو مفكرة أو لوح    

 ، وورشـة الكتـب      )٤(حمرر الكتب اإللكترونيـة     : ، باستخدام برامج خاصة مثل       ) html( ملفات  
 Web Exe( فقط مثـل برنـامج    ) html(  ، وتتخصص بعض الربامج يف التحويل من )٥(اإللكترونية 

   .)٦( ) E-ditor( ، وبرنامج ) 
ومن خالل استخدام الباحث برنامج ورشة الكتب اإللكترونية ، تـبني أن الكتـب املـصنوعة                

  :باستخدامه تتميز مبزايا أمهها 
  
ـ واجهة استخدام سهلة وجذابة للغاية ، حيث يظهر شريط أدوات أعلى صفحات الكتـاب               ١

لى أربع عشرة إيقونـة تـؤدي   ، وحيتوي ع ) Internet Explorer( شبيه بشريط األدوات يف املتصفح 

  
ـ اشةشميكن الكتابة يف احلاسوب الكفي باستخدام لوحة مفاتيح افتراضية تظهر على    )    ١( ى كـل   احلاسوب ، وذلك بالضغط عل

 باسـتخدام القلـم مباشـرة ، حيـث          شاشةما ، وهناك طريقة أسرع وهي الكتابة على ال        ًحرف ، وهي طريقة بطيئة نوعا     
 ولكن دقة التحويل تعتمد على درجـة إتقـان           ويقوم بتحويلها إىل حروف مطبوعة ،      ًتعرف احلاسوب على احلروف تلقائيا    ي

وف اهلجائية ، وميكن التدرب على هذا األمر ، واالستفادة من اختبـارات التـدريب الـيت يقـدمها                   املستخدم لرسم احلر  
  .احلاسوب الكفي ، حىت يصل املستخدم إىل املستوى املطلوب من الدقة 

خفاؤهـا  زلقة ، ميكن إظهارهـا وإ   ـعلى لوحة مفاتيح خارجية من     ) I-mate(         واشتمل اإلصدار األخري من احلاسوب الكفي       
  .حبسب رغبة املستخدم 

  .  )www.ibnothaimeen.com( زيلها من موقع الشيخ ـميكن تن)    ٢(
  . زيلها من موقع الشيخ اإلسالم اليومـميكن تن)    ٣(
)٤    ( )eBook  Edit Pro (    يستطيع هذا الربنامج حتويل الكتب اإللكترونية من اهليئـتني تكـست ، )txt (  وهـتم ) htm(  إىل

  .  )www.ebookedit.com( هليئة إكسي ، واملوقع الرمسي للربنامج ا
)٥    ( )eBook Workshop (        يستطيع هذا الربنامج حتويـل الكتـب اإللكترونيـة مـن هيئـة هتمـل ، )html (   إىل اهليئـة        

     ، إىل هيئـة   ) VB Scripts( ، وملفـات   ) Java Script(  ، وملفات  حتويل ملفات العروض املتحركةًإكسي ، وميكنه أيضا
  .  )www.ada99.com( إكسي ، واملوقع الرمسي للربنامج 

  .  )www.mediapacker.com (  ، )www.aw-soft.com: (انظر املوقع الرمسي للربناجمني )    ٦(

http://www.ibnothaimeen.com
http://www.ebookedit.com
http://www.ada99.com
http://www.mediapacker.com
http://www.aw-soft.com


 

١٦٩

  

   .)١(وظائف خمتلفة 
وميكن التحكم يف شكل إيقونة الكتاب اإللكتروين الرئيسة اليت تظهر على سطح املكتـب أو يف                

أي حـدوده    ) Skin( أي مكان حيفظ فيه الكتاب ، وكذلك التحكم يف شكل ولون قشرة الكتـاب               
  .وأُطُره 
تحه إال بعد إدخال كلمـة مـرور ، وتفيـد هـذه             محاية الكتاب حبيث الميكن ف    ـ إمكانية   ٢

  . يف دائرة حمددة ً للكتاب ، أو توزيع الكتاب جمانااخلاصية يف حالة التوزيع التجاري
 للنـسخ أو القـص ومـن مث         ًتعطيل وظائف الزر األمين منعـا      ًومن صور احلماية املتاحة أيضا    

  .اللصق 
 وسـائط التخـزين      احليز الذي حيتله يف    ـ إمكانية ضغط الكتاب لتقليل حجمه ومن مث تصغري        ٣

  .زيله من الشبكة ـ إرساله عرب الربيد اإللكتروين ، وتقليل الزمن املستغرق لتناملختلفة ، وسهولة
ـ وضع رسالة ترحيبية تظهر عند فتح الكتاب ، وملدة زمنية حيـددها صـانعه ـ أي صـانع     ٤

  .الكتاب ـ وميكن أن حتتوي على نصوص أو صور 
   .ًلكترونية  الربنامج املذكور آنفاامج حمرر الكتب اإلويشبه برن

  
   )٢( )java( و ـ هيئة 

، وميكـن    ) jar( و   ) jad: ( حتمل ملفات الكتب اإللكترونية املصممة ذه اهليئة الالحقـتني          
فتحها يف اجلواالت الذكية ، وكذلك العادية الداعمة للجافا ، واليت يعيبها عدم توفر مـساحة واسـعة                 
فيها لتخزين امللفات ، وعلى الرغم من االنتشار الواسع لتلك اجلـواالت إال أن الكتـب اإللكترونيـة                  

  
  : أهم هذه اإليقونات )    ١(

  . وتنقل القارئ إىل غالف الكتاب  ) Home( ـ ١       
ويؤدي ضغطها إىل فتح قائمة حمتويات الكتاب اإللكتروين اليت تتضمن أبوابه وفصوله ، ويـؤدي الـضغط      ) Contents ( ـ٢       

ويـستطيع مـصمم     ) Skin( على أحدها إىل فتح ذلك الباب أو الفصل ، ويظهر مقابل قائمة احملتويات واجهة الكتـاب                 
  . يتيحها الربنامج الكتاب اختيار الواجهة اليت يريدها من مجلة خيارات 

  . ووظيفتها التحكم يف حجم اخلط وتوجد مخسة خيارات للحجم  ) Font( ـ ٣       
        وتعرض هذه اإليقونة املعلومات اليت أدرجها مؤلـف الكاتـب والـيت يعـرف بنفـسه أو بكتابـه مـن                      ) About( ـ  ٤       

  .ورية مثل حقوق امللكية الفكرية خالهلا ، كما ميكنه إدراج أية معلومات أخرى يراها ضر
 حبيث الحيتاج القارئ إىل املشرية أو لوحـة  املفـاتيح            ًة صفحات الكتاب اإللكتروين آليا     وحترك هذه اإليقون    )Scroll( ـ  ٥       

  . لتحريك الصفحة باستخدام شريط التمرير 
  .عليقاته على الكتاب وتفيد القارئ يف إضافة مالحظاته الشخصية وت ) Book Mark( ـ ٦       

البحث يف الكتاب اإللكتـروين ، أو طباعتـه ، أو إغالقـه ، أو االنتقـال            :         وتؤدي اإليقونات األخرى وظائف مألوفة مثل       
  . للصفحة السابقة أو الالحقة 

)٢    ( )Java (  لغة برجمة أنتجتها شركة صن )www.sun.com (  وهي ثالثة أنواع ، :  
القياسي ويستخدم لبناء التطبيقـات      ) J2SE(  و برنامج    الصناعي وهو يستخدم لبناء التطبيقات الكبرية ،       ) J2EE( مج          برنا

ويـستخدم لبنـاء التطبيقـات     ) J2ME( التجارية املتوسطة ومنها التطبيقات اليت تعمل على احلواسيب املكتبية ، و برنامج       
  .سيب الكفية على األجهزة الصغرية مثل اجلواالت واحلوا

  :        انظر تفاصيل هذه اللغة وكيفية إعداد الربامج باستخدامها يف 
  ،  ) www.arabteam2000-forum.com(         موقع الفريق العريب للربجمة 

ـ    ) . www.nokiamena.com/arabic/phones/technologies/java/faq.htm(         وموقع شركة نوكيا     ا انظر موقع شركة نوكي
  :للتعرف على تقنيات جافا وفوائدها ، واجلواالت اليت تدعمها 

 )        www.nokiamena.com/arabic/phones/technologies/java/index.htm (  .  

http://www.sun.com
http://www.arabteam2000-forum.com
http://www.nokiamena.com/arabic/phones/technologies/java/faq.htm
http://www.nokiamena.com/arabic/phones/technologies/java/index.htm
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 بني مستخدميها ، ويرجع الباحـث ذلـك ألربعـة    )٢(، كما أا حمدودة االنتشار      )١(اخلاصة ا قليلة    
  :أمور 

  
اإللكترونيـة األخـرى    رنة بالكتب   صعوبة تصميم هذا النوع من الكتب اإللكترونية مقا       : األول  

   )٣ (.حيث يتطلب اإلملام بلغة الربجمة جافا 
انشغال معظم مستخدمي هذه اجلـواالت بـآخر النغمـات ، واأللعـاب ، والـصور             : الثاين  

وهـذا  ،   ماتدخل يف دائرة احملرمـات       ًلك من األمور اليت كثريا    وقصاصات الفيديو القصرية ، وماإىل ذ     
 ولكل من يتردد على املنتديات املعنيـة بـشؤون          ي هذه اجلواالت ،    من خيالط مستخدم   أمر ظاهر لكل  

  .اجلواالت 
صغر حجم الذاكرة يف اجلواالت العادية وميكن ختطي هذا األمـر بتحميـل الكتـب               : الثالث  

اإللكترونية مث حذفها بعد قراءا وحتميل غريها وهكذا ، وحتميل الكتب وحذفها مـن اجلـوال مـن                  
 ينبغي أن ميارسها مالك اجلوال دون الرجوع إىل العـاملني يف احملـالت التجاريـة    املهارات اليسرية اليت 

     .)٤(املعنية ذا األمر 
    : ًمن أهم الكتب املتوفرة حاليا)    ١(

ـ  ًالكرمي وهو مقسم إىل ثالثني قسما        القرآن   يف جوالـه ـ وهـذا    ًزيلها مجيعـا ـ حبسب األجزاء ، وميكن للمـستخدم تن
لـو مـن   زيل ماحيتاجه منها ، وهو مكتوب بالرسم اإلمالئي العـادي وخي ـ من ذاكرة اجلوال ـ أو تن ً كبرياًيستوعب قدرا

  .  من البحث ١٩٧من ص التشكيل ، والواجب كتابة املصحف بالرسم العثماين ومجهور أهل العلم على ذلك ، انظر 
 واألربعون النووية ، واألذكـار ، وأمسـاء اهللا تعـاىل احلـسىن ومعانيهـا ،                 تفسري اجلاللني  : ًاملتوفرة أيضا          ومن التطبيقات   

  .واملسابقات اإلسالمية وسري اخللفاء الراشدين 
ملـيالدي  خ ا وآخر لتحويل التاري   ،    بالشبكة الدولية عرب اجلوال    ًاص لتحديد القبلة ، وهو يتطلب اتصاال              كما يوجد برنامج خ   

، وكل ماتقدم من الكتب والربامج مت إعدادها من قبل بعض املتطوعني الذين حيسنون التعامـل مـع                  إىل اهلجري أو العكس     
  . لغة جافا الربجمية 

ــالمي              ــوال اإلس ــع اجل ــر موق ــة      ) www.islamicmobile.net( انظ ــريب للربجم ــق الع ــع الفري       ، وموق
 )www.arabteam2000-forum.com(  لالطالع على هذه التطبيقات .  

توصل الباحث إىل هذه النتيجة من خالل خمالطته لعدد من مستخدمي هذه اجلواالت ومن خالل تـردده علـى املنتـديات                     )    ٢(
  . العربية اخلاصة باجلواالت

              اختـصار   ــ    )J2ME ( ميكن إنشاء الكتب اإللكترونيـة علـى هيئـة جافـا باسـتخدام أحـد أنواعهـا وهـو               )    ٣(
 )Java 2 Micro Edition (  وحيمل برناجمها االسمـ ) J2ME Wireless Toolkits (  ،   ولكن ينبغي قبل ذلـك حتميـل

ويعين طقم املطورين جلافا الثانيـة ، حيـث ترمـز احلـروف              ) J2SDK (  وحيمل برناجمها االسم   ) J2SE ( طقم جافا 
 )SDK (  رين إىل برنامج طقم املطـو )Software Develpoment Kit(       وهـو مـصطلح يكثـر اسـتخدامه يف عـامل 

موقـع الفريـق   وميكن استخدام برامج أخـرى ، وخيـصص   وكال الربناجمني أنتجتهما شركة صن ، ومها جمانيان ،      .الربجمة  
ـ             ً خاصا ًالعريب للربجمة قسما   انظـر الـرابط    . واالت   باستخدام هذا النوع من جافا لربجمة التطبيقـات املـستخدمة يف اجل

 )www.arabteam2000-forum.com/index.php?showtopic=46317(  .  
وتـضمنت  ) حول كتبك إىل تطبيقات واقرأها على جوالـك   ( وقد اطلع الباحث على مقالة يف منتدى بوابة العرب بعنوان                    

 ً، وهو اليعمل حاليـا  ) http://mobilebook.upals.com( ، وموقعه الرمسي  ) Mobile e Book Creator( تعريفاً بربنامج 
ويبدو أن الشركة قد توقف نشاطها أو غريت موقعها على الشبكة ، واستخدم الباحث حمرك البحـث جوجـل ، ووجـد                 

أو إصـدارة   ) J2SE 1.3( نسخة جتريبية من الربنامج يف موقع البقرتني ، ويتطلب هذا الربنامج توفر مكتبة جافـا الربجميـة   
 من موقع شركة صن كما تقدم ، وقد أعـد الباحـث بعـض               ًـزيلها جمانا على منها على حاسوب املستخدم ، وميكن تن       أ

، ولكن مل يـتم فتحهـا    ) jar( واآلخر  ) jad( الكتب باستخدام الربنامج ، وكان كل كتاب يظهر يف هيئة ملفني أحدمها           
   . يف اجلوال الداعم للجافا مع أا انتقلت بصورة صحيحة

ميكن النقل بواسطة األشعة حتت احلمراء ، أو تقنية السن األزرق ، أو بطريقة الـسلك التقليديـة ، وهنـا يتطلـب األمـر                 )    ٤(
استخدام برنامج خمصص لذلك ، وقد يأيت هذا الربنامج مع اجلوال ضمن القرص املدمج املرفق معـه وهـو جمـاين بطبيعـة          

وهـذا اختـصار السـم الربنـامج         ) MobiMB(  جمانية ومن أشهرها وأيـسرها       احلال ، أو باستخدام برامج أخرى غري      
 )Mobile Media Browser(  .  

http://www.islamicmobile.net
http://www.arabteam2000-forum.com
http://www.arabteam2000-forum.com/index.php?showtopic=46317
http://mobilebook.upals.com
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ـ          شاشاتصغر حجم   : الرابع    ًة صـعبا   اجلواالت ، األمر الذي جيعل قراءة الكتـب اإللكتروني
، أو حـىت    لـة   احملمواملفكـرات    احلواسيب املكتبية و   شاشات على بعض املستخدمني ، مقارنة ب      ًوشاقا

  .احلواسيب الكفية 
  : وهناك هيئات أخرى للكتب اإللكترونية ، أقل شهرة من اهليئات السابقة ، وهي 

   .)١(ولكن دعمه للعربية قاصر  ) RepliGo( وتفتح باستخدام برنامج  ) rgo( ـ هيئة ١
  )٢( ) DjVu( ـ هيئة ٢

فتحها باستخدام برنـامج خمـصص حيمـل     الوثائق احملمولة بدف ، وميكن َتشبه هذه اهليئة هيئة     
   . )Internet Explorer( نفس االسم ويندمج بعد تنصيبه مع املتصفح 

   )prc( ـ هيئة ٣
باسـتخدام   ) Symbian( وهي هيئة  ميكن فتح ملفاا يف اجلواالت الذكيـة العاملـة بنظـام               

التحكم يف حجم ولـون   :  ، ويتيح هذا الربنامج عدة خصائص أمهها)٣( ) eBook Reader( برنامج 
 )  Bookmarks( إضـافة عالمـات مرجعيـة    وحروف الكتاب ، وكذلك لون خلفيـة الكتـاب ،       

   . )Autoscroll( والتحريك اآليل لصفحات الكتاب 
   )sis(  ـ هيئة ٤

، دون اسـتخدام أي      ) Symbian( تفتح ملفات هذه اهليئة يف اجلواالت الذكية العاملة بنظـام           
  يف ، ويتطلب تصميم الكتاب اإللكتروين ذه اهليئة اإلملـام بإحـدى ثـالث مـن لغـات       برنامج إضا 

           ـذه اهليئـة سـوى مـصحف اجليـب           ً مـصمما  ً عربيـا  ً ، ومل جيد الباحـث كتابـا       )٤(الربجمة  
 )Pocket Quran ( )٥(.   

عند احلـديث    ًها آنفا بع اليت سبقت اإلشارة إلي    رجع الباحث ندرة كتب هذه اهليئة للنقاط األر       وي 
إضافة إىل سبب خامس خاص باجلواالت الذكية وهو تضمني املصورة يف الـسواد             ،  عن ملفات اجلافا    

  من بعض أهل العلم بتحرمي بيع وشراء هذه اجلـواالت           )٦( األعظم من أنواعها ، وصدور فتاوى شرعية      
  
يستطيع هذا الربنامج حتويل هيئـات كـثرية مـن امللفـات إىل اهليئـة رجـو ، واملوقـع الرمسـي للـشركة املنتجـة                          )    ١(

 )www.cerience.com ( للربنامج على الرابط ً، وانظر شرحا :  
     )   www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?s=&threadid=4001&highlight=RepliGo(  .  

 مجلة مـن كتـب األطفـال         )http://archive.bibalex.org/mybook/fp( وقد وجد الباحث يف موقع مكتبة اإلسكندرية        )    ٢(
ولته مع ِلداتـه ، والختلـو بعـض هـذه           مما كان الباحث يقرؤه يف طف     ، ومعظمها قصص قدمية      ) DjVu( احملفوظة يئة   

   ) .www.lizardtech.com( القصص من حماذير شرعية ، واملوقع الرمسي للشركة املنتجة للربنامج 
لتحويـل   ) eBook Maker(  برنـامج  ًأنتجها أحد املتطوعني مستخدما ) prc( اشتمل موقع جوال العرب على كتب يئة )    ٣(

  . ، وقد متكن الباحث من قراءا يف جوال الباندا  ) prc( إىل هيئة  ) txt( الكتب النصية من هيئة 
  :         انظر الرابطني 

)        www.mobile4arab.com/vb/showthread.php?t=302680 ( 
 )www.mobile4arab.com/vb/showthread.php?t=304698. (   

علـى الـرابطني     ) sis(  مقالـة بعنـوان الطريـق لتـصميم بـرامج            ، انظر  ) VB6( أو   ) Net.( أو   ) ++C: ( وهي  )    ٤(
)www.arabteam2000-forum.com/index.php?showtopic=47482(  
)        www.mobile4arab.com/vb/showthread.php?t=266043( .  

عـادي ، مـع ضـبط الكلمـات         أنتج املهندس جالل املهتدي هذه النسخة ، وهي تعرض القرآن الكرمي بالرسم اإلمالئي ال             )    ٥(
، وهي منتشرة يف املنتديات اخلاصة باحلواسـيب الكفيـة      ) www.palmquran.com( بالشكل ، وميكن حتميلها من الرابط       

  .واجلواالت الذكية ، والينبغي اخللط بني هذا الربنامج وبرنامج آخر حيمل نفس االسم مدمج مع برنامج بوكيت إسالم 
هـ ، وقد وصلت للباحـث عـرب الربيـد        ٢٧/٣/١٤٢٣شيخ عبداهللا بن عبدالرمحن بن جربين ، بتاريخ         ومن ذلك فتوى ال   )    ٦(

  .اإللكتروين 

http://www.cerience.com
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?s=&threadid=4001&highlight=RepliGo
http://archive.bibalex.org/mybook/fp
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http://www.mobile4arab.com/vb/showthread.php?t=304698
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http://www.mobile4arab.com/vb/showthread.php?t=266043
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   .)١( من الصاحلني عن هذه اجلواالت ًاألمر الذي يصرف كثريا
يف ختام احلديث عن هيئات الكتب اإللكترونية يشري الباحث إىل أن بعض الـشركات الغربيـة                و

مث القـارئ   ) REB 1100(  القـارئ  لكترونية ، ومنـها أنتجت أجهزة متخصصة يف قراءة الكتب اإل
 )REB 1200 ( )ل إشارات يتيح االتـصال بالـشبكة الدوليـة    )٢وقد تضمنت تلك األجهزة معد ، 
 الكتب اإللكترونية ، والصحف ، واالت ، إىل القارئ مقابـل رسـوم حمـددة يـدفعها                  زيلـوتن
 للمس أي ميكن تنفيذ األوامر مـن خـالل الـضغط            ة حساس شاشةتري اجلهاز ، ويتمتع اجلهاز ب     مش

  .، وبعض احلواسيب اللوحية عليها بالقلم أو باإلصبع شأا يف ذلك شأن احلواسيب الكفية 
 ، وميكن فتحـه كالكتـاب   )٣( للكتب اإللكترونية ًً قارئا ًبا قد أنتجت جهازا   ا أن شركة توشي   كم

ني ، وتقليب صفحات الكتاب باستخدام الـزر املخـصص         تيه املتقابل تشاشالورقي ، ومن مث القراءة من       
  .هلذا الغرض 

ناعة قارئات الكتب اإللكترونيـة     وقد يرى البعض أن انتشار احلواسيب احملمولة سيقضي على ص         
  : يرى الباحث ذلك ألسباب منها وال

  .ـ بعض املستخدمني ليس حباجة إىل حاسوب حممول ١
 احلواسيب الكفية ، واجلواالت الذكية ، األمر الذي جيعل قراءة الكتـب             شاشةـ صغر حجم    ٢

  .اإللكترونية فيهما غري ميسر مقارنة بقارئات الكتب املتخصصة 
مولة اليت تتضمن الكثري والكثري مـن املزايـا         ـ رخص حجم القارئات مقارنة باحلواسيب احمل      ٣

  .سوى قراءة الكتب اإللكترونية 
الصوتية ، ومـشغالت الفيـديو الرقمـي         ) mp3( وتشبه هذه األجهزة يف فكرا ، مشغالت        

املتنقلة ، فهذه األجهزة تعتمد على التقنية الرقمية ولكن ميكن تشغيل املواد الرقميـة باسـتخدامها دون                
  .  ىل احلاسوب احلاجة إ
  

  
يتوقع الباحث أن املقاطعة اجلادة هلذه اجلواالت من ِقبل املستخدمني ـ الذين الحيتاجوـا لـضرورة شـرعية ـ سـتدفع       )    ١(

مث تصدير جواالت بذات املواصفات دون مصورة ، كمـا حـدث مـع    الشركات املنتجة الحترام رغبات املستهلكني ومن       
 ، حيث صدرت كميات منها إىل اململكة بعـد نـزع املـصورة منـها            )Qtek( و  )  I-mate( نوع  احلواسيب الكفية من    

  .ات املصورات ووذلك قبل السماح بدخول اجلواالت ذ
     القـارئ   ) Soft Book Press( ، وأنتجـت شـركة    ) Rocket eBook( القـارئ   ) Nuvo Media( أنتجت شـركة   )    ٢(

 )Soft Book Reader (  مث احتدت الشركتان حتت اسم )gemstar-ebook (    واختذت الشركة اجلديدة املوقع التـايل علـى
   ) .GEB 2150( و  ) GEB 1150( ، وأنتجتا القارئني  ) www.gemstar-ebook.com(الشبكة ، 
إنتاج قارئها ، وموقعهـا فأنتجـت    ) THOMSON multimedia RCA( لشركة  ) gemstar-ebook( ت شركة         مث رخص
، وميكن احلصول على معلومات تفصيلية عن هذين القـارئني مبراجعـة    ) REB 1200( مث القارئ  ) REB 1100( القارئ 

   ) .www.rca.com(موقع الشركة 
نتجات يف حمركات البحـث الـشبكية ، أو يف موقـع كوكـب الكتـب اإللكترونيـة                     وميكن البحث عن أي من تلك امل      

)www.planetebook.com (  بإدخال اسم القارئ يف مستطيل البحث.  
)٣    ()Toshiba SD-Book (  رضم  ٢٠٠٤ مـارس  ٢٤ــ  ١٨هذا اجلهاز يف معرض سيبت بأملانيا ، والذي عقد بتـاريخ  ، ع

   .٨م ص ٢٠٠٤ ذا اجلهاز يف عدد مايو ً موجزاً تعريفاوقد نشرت جملة يب سي
 ، وميلك خاصية االتصال الالسلكي ، وفيه شـق لبطاقـة            ً جراما ٨٠٠ العادي للكتاب ، ويزن              ويقارب حجم اجلهاز احلجم   

 ًقـى ردا  وراسل الشركة املنتجـة وتل    ؛  خصائص هذا اجلهاز    معرفة  وقد حاول الباحث التوسع يف       ) . SD( احلماية الرقمية   
  .هـ يفيد بأن الشركة مل تطرح اجلهاز بعد للبيع ، ومل يشتمل الرد على أية تفاصيل إضافية ١/١١/١٤٢٥بتاريخ 

   ) .http://www.toshiba.co.jp/info/cebit2004/archive/index.htm(         انظر الرابط 
   ) .www.technovelgy.com/ct/Science-Fiction-News.asp?NewsNum=64(         والرابط 

http://www.gemstar-ebook.com
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  ملفات الصور: الفئة السادسة 
  :ميكن احلصول على الصور الرقمية من املصادر التالية 

ـ                ١ ـزيلها ـ الشبكة الدولية ، حيث تتخصص بعض املواقع يف مجع الصور الرقمية ، وتتـيح تن
 للـصور  ً خاصـا ًىل هذه املواقع ألا تضم تـصنيفا     ملن يريدها ، ولكن ينبغي احلذر عند الدخول إ         ًجمانا

    .)١(اإلباحية ، وخباصة املواقع غري العربية 
  . ـ الربامج التجارية اجلامعة للصور ٢
وحتويلـها هليئـة    ،  ـ استخدام املاسحة الضوئية ، وذلك إلدخال الصور العادية إىل احلاسوب            ٣

  .رقمية 
  . ـ التصوير الذايت باستخدام املصورات الرقمية ٤
   .)٢( )VHS (من أشرطة الفيديو التقليدية  بعض الصورـ التقاط٥
وهو برنامج مدمج مـع     ،   باستخدام برامج الرسم ، مثل الرسام        ًـ رسم الصور الرقمية يدويا    ٦

  . )٣( ) Corel Draw(نظام النوافذ ، أو برامج متخصصة مثل  
شتقاق صور من صور سابقة ، حيث ميكن التحكم يف الصور الرقمية وتغـيري خصائـصها         ـ ا ٧

  .حمتوياا باستخدام أحد برامج حترير الصور ، وهذا أمر ممكن يف حالة الصور غري احملمية و
 ولكنه حمدود الوظـائف بطبيعـة احلـال        ،   لتحرير الصور    ً مصغرا ًناجماويتضمن نظام النوافذ بر   

   ، وهنـاك بـرامج أخـرى ذات إمكانيـات فنيـة      )  Microsoft Photo Editor(وهو حمرر الصور 
 ألمهيتـه  ً، ونظرا ) Adobe( الذي أنتجته شركة  ، )٥()   Photoshop(وأشهرها برنامج  ، )٤( واسعة

 ، وقـد أنتجـت الـشركة        )٦(ختصصت مواقع ومنتديات عربية لتقدمي شروح له ودروس خمتلفة فيه             
  .  )٧( ) Photoshop Elements( نسخة مصغرة منه للمبتدئني تسمى 

  
وهـذا االسـم مـأخوذ مـن        ) http://zizooo.ws( موقع زيزو للصور    :  من املواقع العربية املتخصصة يف تنـزيل الصور         )    ١(

  .، وهو سعودي من سكان القصيم ) عبدالعزيز ( االسم املستعار ملنشئ املوقع 
لنادرة واملهمة اليت حيتاجها املصمم ، وميكن التقاط مثل هـذه الـصور             قد حتتوي أشرطة الفيديو التقليدية على بعض الصور ا        )    ٢(

  .من مشغل أشرطة الفيديو باستخدام أحد برامج حترير الفيديو ، إذا كان احلاسوب يتضمن بطاقة فيديو 
 انظـر املوقـع الرمسـي للـشركة     ، ) CorelDRAW  Graphics Suite( يأيت هذا الربنـامج ضـمن حزمـة برنـامج     )    ٣(

 )www.corel.com . (   
، وختـصص بعـض    ) www.alsayra.com/vb/archive/index.php/t-31279.html(  حبزمة الربنامج يف الرابط     ً        وانظر تعريفا 

   ) .http://montada.com(  هلذا الربنامج مثل املنتدى ًا خاصًاملنتديات قسما
  :م نتائج دراسة مقارنة حول جمموعة من برامج حترير الصور وهي ٢٠٠٤ي يف عدد مايو نشرت جملة يب س )    ٤(

         )  Adobe Photoshop Elements 2.0  (  و ، )Microsoft Digital Image Suite 9  (  ، و )Jasc Paint Shop Pro 8 ( 
   ) .Ulead Photo Impact 8( و 

: م نتائج دراسة مقارنة حول جمموعة أخرى من بـرامج الرسـوميات وهـي      ٢٠٠١ مايو    وسبق للمجلة أن نشرت يف عدد             
 )Adobe Illustrator 9.0 (  ،و )Adobe Photoshop 6.0 (  ،و )Canvas 7( ،  و )Graphics Suite Corel Draw 10(  
   ) . Macromedia Freehand 9(و،  ) Macromedia Fireworks 4( و

 وكان أول برنامج حتريـر صـور نـاجح        ي هذا الربنامج بأنه سيد برامج حترير ومعاجلة الصور بالمنازع ،            تصف جملة يب س   )    ٥(
" ووضع املعايري القياسية هلذه التقنية ، حىت إن املرشحات واملؤثرات املتوفرة من شركات أخـرى ، كتـب عليهـا عبـارة                

  .من أا تعمل مع باقي برامج حترير الصور الشهرية على الرغم  ) Photoshop Compatible" ( متوافقة مع فوتوشوب 
   .١٠٩م ، ص ٢٠٠٢        برجميات حترير الصور ، سايل جروتا ، جملة يب سي ، السنة الثامنة ، العدد الثاين عشر ، ديسمرب 

     نـادي الفوتوشـوب   و،  ) www.ps-revolution.com/forum( منتديات ثورة الفوتوشـوب التعليميـة     : ومن هذه املواقع    )    ٦(
) www.photoshopclub.net  (ــسيح  ، و ــع ف ــوب م ــم الفوتوش ــوب ، و ) www.fasieh.tk( تعل أرض الفوتوش
)www.psdland.com:8080 ( وموقع أبوأنس ،)www.geocities.com/aboanas11/TR.htm. (  

   .ًم املشار إليه آنفا٢٠٠٤عدد مايو حاز هذا الربنامج على جائزة خيار احملررين لة يب سي يف )    ٧(

http://zizooo.ws
http://www.corel.com
http://www.alsayra.com/vb/archive/index.php/t-31279.html
http://montada.com
http://www.ps-revolution.com/forum
http://www.photoshopclub.net
http://www.fasieh.tk
http://www.psdland.com:8080
http://www.geocities.com/aboanas11/TR.htm
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ري األلوان ، وتقطيع الصورة إىل أجزاء ، وحذف بعضها ، وإبـدال             وتتيح برامج حترير الصور تغي    
  رأس ميكن أن يركـب علـى أي جـسد           بعض أجزائها بأخرى ، مث إعادة جتميعها ، ومن مث فإن أي           

 عـدم املبـادرة     ًرب الشبكة الدولية ، وينبغي أيضا     ولذا ينبغي احلذر الشديد من نشر الصور الشخصية ع        
تم توزيعها عرب الشبكة واليت يهدف أصحاا إىل إثارة اآلخـرين وجـذب             بتصديق بعض الصور اليت ي    

  .  )١(انتباههم 
 ألمهية معاجلة الصور يف عامل احلاسوب والشبكة الدولية فقـد ظهـرت مواقـع عربيـة                 ًونظرا

 لربامج معاجلـة الـصور   ًثري من املنتديات العربية أقساما   ، كما خصصت ك    )٢(متخصصة يف هذا الشأن     
  .ها أو ألحد

وملفـات   ، وقُصاصات الفيـديو اإلسـالمية ،         وهذه الصور مفيدة يف تصميم املواقع النسيجية      
ــربامج  ــة ، وشــروح ال ــروض املتحركــة الدعوي ــشعارات اخلاصــة باملؤســسات )٣(الع          ، وال

طيـة يف   واجلمعيات ، وأغلفة األحباث والتقارير ، وأغلفة أشرطة الكاسيت البالستيكية ، واالت احلائ            
املراكز الصيفية ومجعيات النشاط الطاليب ، وغري ذلك مما حيسن فيه استخدام الصور مثـل اإلعالنـات                 
عن احملاضرات أو املراكز الصيفية أو بعض املناشط الطالبية ، كما تفيد هذه الصور يف إظهـار بـديع                    

   . )٤(صنع اهللا تعاىل ، وقدرته 
ضوحها وحجمها ، وكلما زاد وضـوح الـصور زاد          وختتلف هيئات الصور الرقمية يف درجة و      

جتعـل  حجمها ، ولذا تضع منتديات احلوار ضوابط إلدراج الصور يف املنتدى ؛ ألن كثـرة الـصور                  
إىل حـذف   يف ذاكرة اخلادم ، وقد تعمد كثري من املنتـديات  ً ، إضافة إىل أا تشغل حيزا   ًالتصفح بطيئا 

  .ة من نشر املوضوع  بعد مدة يسريًالصور من املنتدى ائيا
  :وأشهر هيئات الصور 

  )٥( ) jpeg (أ ـ هيئة 
وأشهر هيئات الصور الرقمية املـضغوطة ، وحتمـل صـورها االمتـداد         )٦(هذه اهليئة من أقدم     

 )jpg (                  وتتميز صور هذه اهليئة بدرجة عـالية من الدقـة والوضوح ، إضـافة إىل صـغر حجمهـا
 ، كمـا    )٧()  jpeg (امج الرسوميات تدعم امللفات احملفوظة يئة       ، ومعظم بر   مقـارنة يئات أخرى    

ميكن فتح هذه الصور يف اجلواالت احلديثة املتطورة ، ومن باب أوىل اجلواالت الذكية العاملـة بنظـام                  
  
مثل صورة انتشرت يف الشبكة منذ حني وهي تصور حيوان الضب املشهور وقد ركِّب عليه رأس انـسان ، وقـد تـداول                       )    ١(

  .مجع من مستخدمي الشبكة هذه الصورة عرب املنتديات والقوائم الربيدية 
، وميكـن التعـرف علـى     ) www.khalaad.net(، وموقع خـالد   )  http://abobadr.net( موقع أبوبدر   : من هذه املواقع    )    ٢(

  .مواقع أخرى من خالل أدلة املواقع مثل الردادي 
من أهم ماتقدمه منتديات احلوار العربية شروح الربامج ، ألن معظم الربامج باإلجنليزية ، والشرح املصور من أعظـم أبـواب                     )    ٣(

  . قلوم لدعوم إىل اهللا تعاىل اإلحسان ملستخدمي الشبكة ، ومن مث تأليف
املناظر الطبيعية اليت تدخل البهجة والسرور على النفس البـشرية ، مثـل صـور األـار والبحـار           : من أشهر تلك الصور     )    ٤(

واألشجار والغابات واجلبال واألودية واألمطار والورود والثلوج ، وصور بعض الكائنات احليـة املـؤثرة مثـل األجنـة يف                  
 الصور اليت فيها عظة وعربة مثـل صـور          ًوأيضا.  مثل الفراشات والعصافري     ون أمهاا ، أو بعض املخلوقات مجيلة املنظر       بط

  .الزالزل والرباكني والفيضانات واألعاصري 
)٥    ( )JPEG (  اختصار للكلمات ، )Joint Photographic Experts Group. (   
  :  انظر م ،١٩٩٠ظهرت هذه اهليئة عام )    ٦(

  . ١٦م ، ص ٢٠٠٠، جملة يب سي ، السنة السادسة ، العدد الثامن ، سبتمرب  ) JPEG(         جتديد هيئة 
   .١٠٨م ، ص ٢٠٠٤أسئلة حول بطاقات ذاكرات فالش ، جملة يب سي ، السنة العاشرة ، العدد الثاين ، فرباير )    ٧(

http://abobadr.net
http://www.khalaad.net
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  . )١( ) Symbian( التشغيل 
املرئيـات  ومن خالل جوالت الباحث يف احملالت التجارية املتخصصة يف بيع أجهزة الصوتيات و            

 ، ومن خالل مطالعته ألدلَّة املنتجات احلديثة اليت تنتجها الشركات املتخصـصة يف              )٢(زلية املركبة   ـاملن
القادرة على قراءة األقراص املضغوطة املتـضمنة مللفـات         هذا الباب ، تبني أن هناك الكثري من األجهزة          

  .ل على االنتشار الواسع هلذه اهليئة ، مما يددون غريها من هيئات الصور )  jpeg (الصور من نوع 
  ، وكـذلك معظـم املتـصفِّحات النـسيجية          )٣(ومعظم املصورات الرقمية تدعم هذه اهليئـة        

   .)٤(الشهرية 
  )٥( ) gif( ب ـ هيئة 

ميكن حتريك حمتويات الصور املصممة ذه اهليئة ، مع التحكم يف زمـن احلركـات ، وميكـن                  
بعاد ، وبذلك تصبح أشبه ماتكون بعرض متحرك مصغر ، وهي أشهر هيئـة              تصميمها لتكون ثالثية األ   

ـ         ستخدمي الـشبكة  وقف عليها الباحث يف جمال تصميم التواقيع الدعوية ، وهذه اهليئة مشهورة لدى م
   . )gif(  من الصور املعروضه على صفحاا حمفوظة بـهيئة ًالدولية ألن كثريا

  )٦( ) bmp( ج ـ هيئة 
  . الصور املستخدمة يف تصميم الصفحات النسيجية وهي من هيئات

   )ico( د ـ هيئة 
األوىل الرسـم اليـدوي    : وهي خاصة بصور اإليقونات ، وميكن تصميم اإليقونات بطـريقتني           

باستخدام الربامج املتخصصة يف الرسم ، والطريقة الثانية حتويل صورة معينـة إىل إيقونـة باسـتخدام                 
  .وىل فيها إبداع وابتكار برامج خاصة ، والطريقة األ

ر أعـرض    ، وهناك هيئـات أخـرى للـصو        )٧(كما توجد هيئات صور خاصة ببعض الربامج        
  . )٨( لالختصار وألن تداوهلا عرب الشبكة نادر ًالباحث عن تفصيلها إيثارا

  
   .٣٧، ص  ) Nokia 6600( دليل تشغيل جوال الباندا )    ١(
زيل ، وتتضمن عادة املـذياع ، ومـسجل الـصوت ، وقـارئ األقـراص               ـزيل ، أو املسرح املن    ـتسمى أجهزة الترفيه املن   )    ٢(

 كبري احلجم ، وجماهري ذات أداء صويت متميز ، ومثـل هـذه        شاشةاملضغوطة جبميع أنواعها السمعية واملرئية ، وقد تباع مع          
 على الترفيه جبميع صوره ، دون ضوابط مـن ديـن أو           ً شديدا ًلغربية اليت حيرص أفرادها حرصا     ا األجهزة تنتشر يف اتمعات   

، وقـد  ) الروك واجلاز والبـوب واملوسـيقى التقليديـة         ( أخالق ، مثل االستماع إىل املوسيقى الصاخبة بأنواعها املختلفة          
  . يصاحب ذلك الرقص املختلط جبميع أنواعه وصوره 

     اسـتماع القـرآن   : ستفادة من تلك األجهزة يف اتمعات اإلسالمية مبا يتفق وأحكـام الـشريعة ومـن ذلـك       وميكن اال          
الكرمي ، واحملاضرات والدروس العلمية والوعظية ، واألناشيد اإلسالمية ، وعرض األفالم املفيدة ، والتروحييـة الـيت تـدخل          

  .يف باب اللهو املباح ، دون مبالغة يف ذلك 
هي آالت التصوير اليت ميكن وصلها مع احلواسيب ، وميكن ختزين ماتصوره يف وسـائط خنـزين رقميـة                   املصورات الرقمية   )    ٣(

  .مثل بطاقات الذاكرة 
 CCD( أو ،  ) jpeg( ، أو  ) tif( وحتمل صـورها االمتـداد    ) TIFF (  الرقمية تلتقط الصور على هيئة        ومعظم املصورات

Raw . (    انظر الرابط )www.foto-master.com/data/software/imageFormat.htm . (        وهذا املوقـع جملـة التـصوير
  .الرقمي من املواقع املفيدة ملن يرغب يف االستفادة من هذه التقنية 

السنوية العاشرة إلصـدار جملـة      عدد خاص بالذكرى    ( أنواع هيئات ملفات الرسوميات ، السنة العاشرة ، العدد اخلامس ،            )    ٤(
   .١٢٢، ص ) يب سي 

)٥    ( )gif (  وهي اختصار )Graphics Interchange Format. (   
  .، ويعين خارطة البتات  ) Bit map( اختصار املصطلح )    ٦(
  . ) psd( ، ومنها   )Adobe Photoshop( مثل اللواحق اخلاصة بربنامج الصور الشهري )    ٧(
  . )  raw( ثل هيئة الصور اخلام م)    ٨(

http://www.foto-master.com/data/software/imageFormat.htm
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  : العوامل املؤثرة يف حجم ملفات الصور 
  :يعتمد حجم ملف الصور على أمرين 

، وهنـاك هيئـات    ) tif(  ، فهناك هيئات ضخمة بطبيعتها مثـل هيئـة   األول ـ هيئة الصورة 
  ) . jpeg (أصغر مثل 

  :  الثاين ـ املواصفات الفنية للصورة وأمهها
   . ً ورأسياًأفقيا )٢( ) Pixels ( )١(ـ أبعاد الصورة وتقاس بعدد النقاط الضوئية ١
   ) Resolution(ـ الكثافة النقطية ٢

والرأسـية  )   Horizontal( األفقية :  الصورة ، وهذه الكثافة على نوعني  دقةًوقد تسمى أحيانا
 )Vertical (  وتقاس بالنقطة لكل بوصة ، )dpi . (   

   ) .Bit Depth( ـ العمق اللوين وقد يسمى عمق البت ٣
 ، أمـا  ً الصور الثابتة يكون العـدد واحـدا  ، ويف حالة ) Frame Count( ـ عدد اإلطارات ٤
الصور املتحركة ، فيزيد هذا العدد على الواحد ، وكلمـا زادت احلركـات يف الـصورة زاد                يف حالة   

  )٣ (.عدد إطاراا 
 تصميم عروض متحركة ثالثية األبعاد ، شـبيهة بـأفالم           )٤(وميكن لربامج الرسوميات املتقدمة     

هذه الربامج برنـامج    الرسوم املتحركة ، ولكنها حتتاج إىل خربة متقدمة يف جمال التصميم ، ومن أشهر               
 )Maya ( )٥(.   

 واسـعة لكـسب الـرزق       ًيم بربامج الرسوميات يفتح أبوابـا     ويرى الباحث أن احتراف التصم    
للمصممني ، ألن املصمم يبذل الكثري من وقته وجهده وفكره يف التـصميم ، شـأنه يف ذلـك شـأن         

      قـد يـصل إىل آالف       ًسوبية ويتقاضـى علـى عملـه هـذا أجـرا          املربمج الذي يصمم الربامج احلا    
     . )٦(الرياالت ، ولعل هذا مايفسر تعدد الكتب املعنية بشرح برامج الرسوميات 

عبداهللا أمحد الغامدي ، والكاتب طارق أنيس احملـرر مبجلـة           .النقطة الضوئية هي تعريب مصطلح البكسل ، وقد اختاره ، د          )    ١(
تقاس أبعاد الصور عادة بالسنتيميتر أو البوصة ، ولكنها يف العامل الرقمي تقاس بالنقاط الـضوئية وهـي طريقـة                    و .يب سي   

  .أدق يف القياس 
   .٣٨ ، مرجع سابق ، ص اسب        انظر تبسيط علوم احل

والبكـسل  . وتعين عنصر صورة  ) Picture element(  ، وهذا املصطلح اختصار لكلميت  )Pixel( البكسالت مجع بكسل )    ٢(
     وآخـر  ،  محـر    ، وحيتوي كل بكـسل علـى فوسـفور واحـد أ            شاشةهو أصغر عنصر من الصورة ميكن عرضه على ال        

األخضر واألمحر واألزرق ، وتشتق بقية األلـوان خبلـط        : أخضر ، وثالث أزرق ، وكما أن  األلوان الرئيسة يف حياتنا هي              
 يشتق من خلط األلوان الثالثة بنـسب        ًمل احلاسوب ، فاللون األبيض مثال     األلوان الرئيسة بنسب خمتلفة ، كذلك األمر يف عا        

  : انظر . بقية األلوان األخرى  وهكذا يف متساوية ،
   .٣٣م ، ص ٢٠٠٤        ـ الدليل الشامل إىل شاشات الكريبستال السائل ، ملحق جملة يب سي ، أكتوبر 

   .٤٤م ، ص ١٩٩٩، ليزا باكي ، مكتبة جرير ، الطبعة األوىل ) مترجم  ( ١ يف ٦        ـ الكمبيوتر 
ب عند النقر بالزر األمين للمشرية على الصورة املراد معرفـة خصائـصها ، وهنـاك            تظهر خصائص الصورة ملستخدم احلاسو    )    ٣(

  .خصائص أخرى ميكن معرفتها من خالل الربامج املتخصصة يف معاجلة الصور مثل فوتوشوب 
   )Softimage/XSI( و،  ) Cinema 4D Maxon( و،  ) 3D Studio  MAX: ( وحبسب املنتديات فمن هـذه الـربامج    )    ٤(

   . )Toon boom( و،  ) Light Wave( و،  ) Alias Wavefront( و
  .) www.muslm.net/showthread.php?s=&threadid=116531(        انظر الرابط 

)٥    ( )Maya 6 (  تقريباً سعودياً رياال٩١٥٠ دوالراً أي مايعادل ٢٤٤٠وتبلغ قيمته ً.   
 م٢٠٠٤تصميم ثالثي األبعاد ، جملة يب سي ، السنة العاشرة ، العدد العاشر ، سـبتمرب                 لل ) Maya(  من برنامج    ٦        اإلصدارة  

   .٤١ص 
وهذا أمر الحظه الباحث من خالل مطالعته شروح الربامج يف املنتديات ، وجوالته يف املكتبات املتخصصة وكـذلك مواقـع           )    ٦(

   ) .www.neelwafurat.com(  موقع مكتبة النيل والفرات بيع الكتب يف الشبكة مثل

http://www.muslm.net/showthread.php?s=&threadid=116531
http://www.neelwafurat.com
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  امللفات الصوتية: الفئة السابعة 
  

 ، وتخزن املواد املـسموعة      خيزن الصوت يف صورة رقمية يفهمها احلاسوب على هيئات متعددة         
 أشرطة الكاسيت املعتادة ، وتتميـز بنقـاء أعلـى يف    يف أقراص مدجمة تسع بعض أنواعها أضعاف سعة   

  .الصوت ، كما أا أقل عرضة للتلف ، وعمرها االفتراضي أطول 
إن تعدد هيئات امللفات الصوتية يف الشبكة الدولية مشكلة تواجه كل مستخدم مبتدئ هلـا ، إذ                 

مج يستطيع قـراءة أنـواع      اليوجد برنامج واحد قادر على تشغيل مجيع الـهيئات الصوتية ، فكل برنا           
  .حمددة من الـملفات الصوتية ، دون غريها 

  
  :العوامل املؤثرة يف حجم امللفات الصوتية 

  :إن حجم امللفات الصوتية يعتمد على ثالثة أمور 
  

  املدة الزمنية للتسجيل: األول 
  .  فكلما زادت املدة زاد حجم امللف 

  هيئة امللف: الثاين 
، وهنـاك هيئـات صـغرية        ) wav( كبري مثل هيئة املوجة الصوتية      فهناك هيئات ذات حجم     

   ) .mp3( ، وهناك هيئات ذات حجم متوسط مثل  ) Real Audio( احلجم مثل هيئة 
  اخلصائص الفنية للتسجيل : الثالث 

  :وهي ثالث خصائص 
   )Channels( ـ منط التسجيل ١

  .) Stereo  ( ، ومزدوج  ) mono( مفرد : ويوجد منطان 
   ) .kbps( ، ويقاس بالكيلو بايت يف الثانية  ) Bit rate( ـ معدل التدفق الصويت ٢
  )١ (.، وتقاس بالكيلو هريتز  ) Sampling rate( ـ معدل عينة الصوت ٣

وكلما زادت قيمة معيار منها ازداد حجم امللف ، وخباصة منط التـسجيل ؛ إذ يـؤدي الـنمط                   
م امللف الـصويت أضـعاف حجمـه يف حالـة الـنمط املفـرد       إىل تضخم حج) Stereo  ( املزدوج 

 )mono . (   
  :ومن أشهر اهليئات الصوتية 

   
   )cda( القرص الصويت املدمج أ ـ هيئة 

   
 ، وهـي تتميـز   )٢( ) wav( هي هيئة غري مضغوطة ، ويتم تشكيلها من ملفات املوجة الصوتية           

  .بدرجة عالية من نقاء الصوت وجودته 
  
األقنية ، ومعدل بـت ، ومعـدل عينـة    : اجتهد الباحث يف تعريب مسميات هذه اخلصائص ، وهي تسمى يف نظام النوافذ           )    ١(

  .الصوت 
   .١٠٨م ، ص ٢٠٠٣ فرباير ،جملة يب سي ، السنة التاسعة ، العدد الثاين )    ٢(
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      ، ويعيبـها ضـخامة حجـم        )١(  )cda( اهليئة إلعداد األقـراص املدجمـة الـصوتية         وتستخدم هذه   
   .ا الساعة الواحدة يف القرصملفاا ، حيث الجياوز ختزينه

وميكن ألي مستخدم للحاسوب أو الشبكة الدولية ، إعداد مايريـده مـن األقـراص املدجمـة                 
 علميـة أو أناشـيد ـ باسـتخدام     ًأو دروسايالت قرآنية أو حماضرات السمعية ـ اليت تتضمن تسج 

، وقد حيتاج املبتدئ يف هـذا        ) Nero( برامج سهلة وميسرة حىت للمبتدئني مثل برنامج النسخ الشهري          
اال لبذل قليل من اجلهد ، ومراجعة بعض املنتديات احلاسوبية ، وسؤال املختصني ، حىت يتقن هـذا                  

  .األمر 
  

   )٢( ) mp3 (هيئة ب ـ 
 ، ونقاء صوا ؛ فلها نفس جـودة اهليئـة           )٣(ز امللفات املضغوطة ذه اهليئة بصغر حجمها        تتمي

  
 ) CD( خيزن الصوت يف هذا النوع مـن األقـراص املدجمـة    ، و)  Compact Disk Audio( هذه األحرف اختصار لالسم )    ١(

 ً القرص املدمج الـذي حيتـوي تـسجيال   ً فمثالـ  ) Tracks( ـ وقد تسمى مسارات  )  Chapters( على شكل مقاطع    
ويلـة   لـسورة ط   ًء ، وإذا كان القرص حيتـوي تـسجيال         هي عدد سور ذلك اجلز     ً عم يتألف من سبعة وثالثني مقطعا      جلزء

 ًإذا كان القرص املدمج حيتـوي عـددا   ، فيمكن جتزئتها حبسب التحزيب املتبع يف املصحف ، و   ً كامال ً مدجما ًوتستغرق قرصا 
 وقد وجد الباحـث يف األسـواق مـشغالت     .من األناشيد ، فإنه يقسم إىل مسارات مساوية لعدد تلك األناشيد ، وهكذا  

نوع مركبة من املشغالت تشتمل على املذياع ، ومسجل الكاسـيت ، ومـشغل              متنقلة هلذا النوع من األقراص ، وظهرت أ       
ـ     ة صغري شاشةن مشغالت األقراص املدجمة     وتتضم ،   األقراص املدجمة يف آن واحد ، وبسعر يف متناول اجلميع             ا  يظهـر فيه

ي قد يكـون اسـم الـسورة ، أو     واألنواع احلديثة منها تستطيع إظهار معلومات أخرى مثل عنوان املقطع الذ       .رقم املسار   
  . املشغالت املركبة لنشيد ، وقد اقتىن الباحث بعض هذهرقم احلزب ، أو عنوان ا

 ، حبيث اليضطر املستخدم إلدخـال وإخـراج   حلجم ، تتيح وضع أكثر من قرص           وتوجد يف األسواق أجهزة مركَّبة ، كبرية ا       
   ت األقراص اخلاصة بالـسيارات ، وفيـه إمكانيـة لتخـزين مـائيت       على أحد مشغالباحثاألقراص بكثرة ، كما وقف ال    

قرص ، وذا حيتفظ مالك السيارة مبجموعته السمعية كاملة داخل املشغلة ، دومنا حاجة الستبدال قـرص بـآخر ، وهـذا                
  .يطيل عمر هذه األقراص ويقلل من تعرضها للخدوش 

 ، دون االعتماد على احلاسوب ، لدليل قـوي علـى   ًسائط التخزين الرقمية استقالال و        إن انتشار هذه األجهزة اليت تتعامل مع 
   .انتشار التقنية الرقمية واتساع دائرة استخدامها 

)٢    (  )mp3 (  اختصار لعبارة )MPEG-1 Layer 3 (  و )MPEG (        اختـصار السـم جمموعـة خـرباء الـصور املتحركـة 
 )Moving Pictures Expert Group (  اليت أنتجت سلسلة )MPEG (  وهي تقنية متطـورة لـضغط ملفـات    . الشهرية

وميكـن  . الصوت ، ولكن االسم أصبح يستخدم اآلن بشكل أوسع كهيئة للملفات الصوتية الناجتة عن الضغط ذه التقنية                  
 ـ علـى جـودة    ً ـ تقريبا  العشر ، بدون التأثريفيتقلص حجمه إىل حوايل ) mp3( وحتويله إىل هيئة  ) wav( ضغط ملف 

وساعد صغر حجم هذه امللفات على انتشارها بسرعة عرب الشبكة ، وعمـدت الكـثري مـن املواقـع                   . الصوت األصلي   
ووضعها على الشبكة ـ بدون احلصول على تـرخيص مـن     ) mp3( النسيجية إىل حتويل ألبومات موسيقية كاملة إىل هيئة 

 ، ممـا أثـار   ًمساعها مباشرة على أجهزم جمانـا  هذه املواقع جلب األلبومات ، أو أصحاب حقوق التوزيع ـ ليتسىن لزوار 
حفيظة شركات التسجيالت املوسيقية اليت تسعى اآلن جاهدة الستصدار تشريعات حتمي حقوقها ضد هذا النـوع اجلديـد         

 ، ١٠م ، ص ١٩٩٩ العاشـر ، يوليـو   جملة إنترنت العامل العريب ، الـسنة الثانيـة ، العـدد      : انظر   .من القرصنة املوسيقية    
  .بتصرف 

 ساعة صوتية من هذه اهليئـة       ٦٥ ميجا بايت يستوعب مايزيد على       ٧٠٠الحظ الباحث أن القرص املدمج الذي تبلغ سعته           )   ٣(
 ٢٤عـدل عينـة الـصوت     كيلو بايت يف الثانية ، وم    ٢٤منط التسجيل املفرد ، ومعدل التدفق الصويت         :باملواصفات التالية   

 كيلو بايت ، ومن مث فإن الـساعة الواحـدة حتتـل             ١٧٥,٨حتتل  )  mp3 ( أن الدقيقة الواحدة من هيئة       أي. كيلو هريتز   
  .باملواصفات السالف ذكرها )  ميجا بايت ١٠,٢( كيلو بايت ١٠٥٤٨

 ساعة صـوتية موزعـة      ٣٤٢منية  زيل تفسري الشيخ عبدالرمحن عبداخلالق من موقعه ، وبلغت مدته الز          ـوقد قام الباحث بتن            
 الـصوتية  وكانت تلك امللفـات .  ، ومل يشمل التفسري سور اإلسراء ومرمي والفرقان والروم واألحقاف         صوتيا ً ملفا ٣٦٨يف  

خصصة يف حتويـل اهليئـات       باستخدام أحد الربامج املت    ) mp3 ( ، مث قام بتحويلها إىل هيئة        حمفوظة يئة الصوت احلقيقي   
 ميجا بايت ، مث قام بنسخها على ستة أقراص مدجمة مع وجـود فراغـات                ٣٤٩٠حتل ذلك التفسري مامقداره     فاالصوتية ،   

يف األقراص ؛ سببها رغبة الباحث يف أن يضم تفسري كل سورة يف قرص مدمج واحد وأال يقع تفـسري بعـض الـسور يف                         
  .قرصني 
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 )cda (  مع صغر احلجم مقارنة حبجم هيئة )cda. ( ) ١(  
 بسبب صغر حجمهـا ونقـاء صـوا ؛ فقـد ظهـرت يف          ) mp3 ( لسعة انتشار هيئة     ًونظرا

ويتـضمن   .)٣()  mp3 ( قراءة ملفـات      متخصـصة يف  )٢(السنوات األخرية مشغالت صوت حممولة      
عـرض رقـم   تغالت األقراص املدجمة الـسمعية ـ    ـ مثل مش ة صغريشاشةاحملمول  ) mp3( مشغل 
  . )٤(املقطع 

واستجابة لـحمى الترفيه اليت جتتاح العامل الغريب يف هذه اآلونة ، فقـد تفننـت الـشركات يف              
 فقط ، وحجمـه يقـارب حجـم         ً جراما ١٤وزنه   ، حيث ظهر نوع منها    )  mp3 (إنتاج مشغالت   

 مـشغل  ًلى شكل نظارة مشـسية ، وظهـر أخـريا       العملة املعدنية من فئة الريال ، مث ظهر نوع آخر ع          
) mp3  (برمائي أي ميكن استخدامه أثناء السباحة )٥( .  

  .)٦() mp3pro( تسمى ) mp3 (وقد ظهرت يف اآلونة األخرية هيئة جديدة من ملفات 
  
منـط التـسجيل   : هـي   ) mp3( احلالة املثالية مللفـات   ـ أن  ١١٥م ، ص ٢٠٠٣ ترى جملة يب سي ـ يف عدد سبتمرب  )   ١(

 كيلو هرتز ، ويـرى الباحـث أن         ٤٤ كيلو بايت يف الثانية ، ومعدل عينة صوت مقدارها           ١٢٨املزدوج ، مع معدل تدفق      
ـ              ذه هذه املعدالت مبالغ فيها ، وهي ضرورية هلواة االستماع إىل املوسيقى الصاخبة ، أما املستخدم اجلاد الـذي يوظـف ه

التقنية ملا ينفعه يف دنياه وآخرته فيكفيه ماهو دون ذلك ، إال إن كان الغرض هـو اسـتخدام تلـك امللفـات الـصوتية يف         
  .  للصوت ًدعوية اليت تتطلب تضخيمااملناشط ال

ع املوسـيقى  دامها لـسما من املناظر املألوفة يف اتمعات الغربية ، محل املسجالت ذات الـسماعات الرأسـية ، واسـتخ            )    ٢(
  أوقات االنتظار ، ولرمبـا متايـل حاملوهـا وتكـسروا يف مـشيتهم     أثناء املشي ، أو أثناء ممارسة الرياضة ، أو يف        واألغاين  
لنغمات املنبعثة من تلك املسجالت ، وهذا ليس مبستغرب يف جمتمعات التدي دي اإلسالم ، وحيـرص الفـرد                   استجابة ل 

من حلظات حياته الدنيا ، ألنه الينتظر حياة أخرى بعد املـوت ، ولكـن املـستغرب هـو      فيها على االستمتاع بكل حلظة      
انتقال هذه العادة الغربية إىل بعض شباب املسلمني هداهم اهللا ، ومثل هذا املنظر مـن املنـاظر املـستهجنة يف اتمعـات                       

 يف أوقات االنتظار ، ومن ذلك الـسالم عــلى           اإلسالمية ، ولدى املسلم بدائل أخرى يستثمر فيها أوقاته أثناء سريه ، أو            
  .  اآلخرين أو رده ، وإعـانة اآلخرين ، وذكر اهللا تعاىل ، وهو أيسر مايشغل به املسلم تلك األوقات 

م مـن شـركة   ١٩٧٩القدمية اليت كان أول ظهور هلا عام  ) Walk Man(  ملسجالت ً مناسباًأصبحت هذه املشغالت بديال)    ٣(
  :احملمولة إىل ثالثة أنواع  ) mp3( تقسم مشغالت و. سوين 

          أ ـ املشغالت ذات األقراص املدجمة
، وأقراص الفيديو الرقمية بأنواعهـا الثالثـة ، وبطبيعـة            ) cda(         وبعض أنواعها قادرة على تشغيل األقراص املدجمة السمعية         

  . التلفاز شاشةيتطلب وصل املشغل باحلال فإن استخدام هذا النوع لعرض أفالم الفيديو 
  .        ب ـ املشغالت املعتمدة على الذاكرة 

حيـث يـتم    ) CD( والحيتاج النوعان األخريان حلمل األقـراص املدجمـة   .         ج ـ املشغالت املعتمدة على األقراص الصلبة  
   ) .FM( يتضمن مسجل صوت ، ومذياع وبعض هذه املشغالت . ختزين املادة املسموعة فيهما يف ذات املُشغلة 

بالطاقة الكهربائية مثل اهلواتف اجلوالة ، أو تتغذى بالكهرباء باسـتخدام البطاريـات ، ومـن                 ) mp3(         وتشحن مشغالت   
  .هذه البطاريات ماهو قابل إلعادة الشحن 

.  خارجيـة    ، أو بـسماعات    األذن الرأسية    سماعاتملشغالت اليتضمن مساعة داخلية ، وإمنا يسمع الصوت ب                ومعظم هذه ا  
 يوليـو  م ،٢٠٠٣ فربايـر  :ها التاليـة  داعـد أيف  ) mp3( وقد أجرت جملة يب سي دراسة مقارنة حول مجلة من مشغالت    

  .م ٢٠٠٥، سبتمرب م ٢٠٠٤
، والتـدعم اللغـة    ) ID3(  ميكنها عرض عنوان املقطع ، واسم الشيخ ، وتـسمى هـذه ميـزة            ) mp3 (بعض مشغالت   )    ٤(

 القابلة للوصل بالتلفـاز أن عنـاوين املقـاطع          ) mp3 (وقد الحظ الباحث من خالل استخدامه بعض مشغالت         . العربية  
 ـ عند توصيل املشغل بالتلفاز ـ بينما الـبعض منـها     ً وبعض املشغالت تظهر االسم كامال ،شاشةميكن أن تظهر على ال

  .مانية األوىل اليظهر سوى األحرف أو األرقام الث
   .٦٧م ، ص ٢٠٠٥ ، ومارس ٨ ، ص ٢٠٠٥ ، ويناير ١٢ ، ص ٢٠٠٤يوليو : انظر األعداد التالية من جملة يب سي )    ٥(
أو متقدم ، وقد تستخدم للتفريق بني النسخة اانية من برنـامج مـا              ،  أو متطور   ،  إضايف  : اإلجنليزية تعين   ) Pro(كلمة برو   )    ٦(

 ، وهـذا يقلـل مـن        ًاألصلية إىل النصف تقريبا    ) mp3 ( وختتصر اهليئة اجلديدة حجم ملفات    .  األجر   والنسخة مدفوعة 
وبالتايل تقلل من الـزمن     ،   ) mp3 ( املساحة التخزينية اليت حتتلها سواء يف احلواسيب ، أو األقراص املدجمة ، أو مشغالت             

م  ٢٠٠٣ سي ، السنة التاسعة ، العدد احلـادي عـشر ، نـوفمرب               انظر جملة يب  . املستهلك يف تنـزيلها من الشبكة الدولية       
   .١٢٣ص 
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  )Real Audio (ئة الصوت احلقيقي ج ـ هي
وتتميز امللفـات    ) ram (   ، )amr( أو   ) rm: ( تنتهي ملفات هذه اهليئة بعدة امتدادات أمهها        

احملفوظة ذه اهليئة بصغر حجمها ـ وإن كانت جودة الصوت فيهـا التعـادل جودتـه يف ملفـات      
) mp3 (  اذه اهليئة ، وخباصـة احملاضـرات    ـ ولذا فإن معظم املواقع اإلسالمية ختزن ملفا الصوتية

؛ ألن  )  mp3 (والدروس ، وأما التالوات القرآنية واألناشيد فتحرص بعض املواقع على ختزينها يئـة              
  .جودة الصوت مطلوبة يف هذين النوعني من التسجيالت السمعية أكثر من غريمها 

  
  )١( ) wma( د ـ هيئة صوت النوافذ 

     ، وحبجـم  )  mp3 ( شركة مايكروسوفت ، هلـا نفـس جـودة ملفـات      هيئة صوتية أنتجتها  
 ) mp3 ( ، كمـا أن معظـم مـشغالت     )٢(أقل ، وتستطيع األجهزة املركبة احلديثة تشغيل هذه اهليئة          

 َيئة انتشرت ، وأصـبحت تنـافس  هيئـة            ، وهذا يدل على أن هذه اهل       )٣(تستطيع قراءة هذه امللفات     
) mp3  (قدمها أن شركة مايكروسوفت ـ عمالق الربجميات ـ تقف من ورائها ، ومما يرشح ت.  

  
  هـ ـ هيئات نغمات اجلواالت 

  :للجواالت ومن أشهرها  ٍخدام بعض اهليئات الصوتية نغمات يكثر است
   )wav(  ـ هيئة املوجة الصوتية ١

  .وهي هيئة ذات جودة صوتية عالية ، ولكن حجمها كبري 
  ) midi ( )٤( ـ هيئة الصوت اسم ٢

   ) .mid( وحتمل ملفاا االمتداد 
  )٥() mmf( ـ هيئة ٣
   )rtx(  ـ هيئة ٤
  

  :التحويل بني اهليئات الصوتية املختلفة 
ي تتفاوت يف إمكانياا الفنيـة      هناك العديد من الربامج اليت تتيح تغيري هيئة امللفات الصوتية ، وه           

 اخلصائص الفنيـة للملفـات الـصوتية   ض هذه الربامج تعديل واهليئات اليت تقبل حتويلها ، كما تتيح بع      
 ، ومن مث تأليف نغمات اجلواالت اخلالية من احملـاذير الـشرعية ، وإجيـاد       )٦(وتقطيع امللفات الصوتية    

  
  . ) Windows Media Audio( اختصار االسم )    ١(
الشركات املتخصصة يف هـذا البـاب   هذه نتيجة توصل إليها الباحث من خالل مطالعته أدلة األجهزة الكهربائية اليت تنتجها            )    ٢(

   .تخصصة يف بيعهاومن خالل جوالته يف املتاجر امل
   .ًاإلشارة إليهما آنفا ، وقد سبق ٢٠٠٤ ، و يوليو ٢٠٠٣ فرباير انظر الدراستني اللتني أجرما جملة يب سي يف العددين)    ٣(
  . ٩ املسمى برج العرب ، ص ٦١٠٠وردت هذه التسمية يف دليل االستخدام جلوال نوكيا )    ٤(
  لنغمات السامسونج انظـر الـرابط      ً خاصا ًمسونج ، وقد افتتح منتدى جوال العرب قسما       يكثر استخدامها يف جواالت السا    )    ٥(

)www.mobile4arab.com/vb/showthread.php?t=298072(             وميكن تشغيل هـذه امللفـات يف احلاسـوب املكـتيب ، 
  .  )mmf( ، وهو يتيح حتويل عدة هيئات صوتية إىل اهليئة  ) Psm Play( باستخدام برنامج 

ميكن معرفة كثري من هذا الربامج ، مع كيفية استخدامها بالرجوع إىل منتديات اجلواالت يف الشبكة ، واملنتـديات اخلاصـة                         )٦(
   .لربامجبا

http://www.mobile4arab.com/vb/showthread.php?t=298072
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   .)١(البديل الشرعي للنغمات الـموسيقية اليت عمت ا البلوى 
  

  ملفات الفيديو: الفئة الثامنة 
 صورة رقمية يفهمها احلاسوب على هيئات متعددة ، وهـذه امللفـات             ختزن لقطات الفيديو يف   

املختلفة ، كمـا أـا تـستغرق      كبرية احلجم ، ومن مث حتتل مساحة ختزينية كبرية يف وسائط التخزين             
   .زيلها من الشبكةـ حني تنً طويالًوقتا

  :وأهم هيئات الفيديو وأشهرها مايلي 
   )Real Video( أ ـ هيئة الفيديو احلقيقي 

       ) rm( وهي أقل هيئات الفيديو من حيث احلجم ، وأقلها جـودة ، ومـن أشـهر لواحقهـا                   
   ) .ram( و 

  
   )٢()  wmv( ب ـ هيئة فيديو النوافذ 

أنتجت شركة مايكروسوفت هذه اهليئة ، وميكن إنشاء هذا النـوع مـن املفـات باسـتخدام                 
  .ظام النوافذ املدمج مع ن ) Windows Movie Maker( الربنامج 
   

   )٣( ) avi( ج ـ هيئة 
 يف ً كـبريا  ً وهي حتتـل حجمـا     )٤(وهي هيئة قدمية للوسائط املتعددة املستخدمة يف نظام النوافذ          

، وقد الحظ الباحث أن أفالم الفيديو حتفظ ذه اهليئة عند حتويلها من اهليئة التـشاية إىل                  )٥(الذاكرة  
ر مساحة ختزين فارغة كبرية يف القرص الصلب إلجراء عمليـة التحويـل             اهليئة الرقمية ، ولذا ينبغي توف     

  . هذه 
  )٦( )mpeg( د ـ هيئة 

  :وهي عدة أنواع ، أشهرها 
 )1  mpeg (يف تصنيع أقراص الفيديو املدجمةوهي املستخدمة  ) vcd. (   

  
األناشـيد  : دائرة احلالل واسعة يف هذا الباب حبمد اهللا تعاىل ، ومن األصوات اليت ميكـن وضـعها نغمـات يف اجلـوال                       )    ١(

ات الطبيعية بأنواعها املختلفة ؛ مثل أصوات الطيور ، أو صوت هطول املطر ، أو صوت امليـاه املتدفقـة             اإلسالمية ، واألصو  
 ً شـرعيا  ً ذلك من األصوات الـيت مثلـت بـديال         يف الشالالت ، أو صوت األجراس العادية ، أو أبواق السيارات ، أوغري            

 عـن خدمـة   ً، وهي تعلن أحيانـا   صوتية خري دليل على ذلك      للموسيقى ، ولعل ماتعرضه قناة اد الفضائية من املؤثرات ال         
  .إرسال النغمات إىل اجلواالت ، وحبذا لو أتاحتها عرب موقعها على الشبكة 

)٢    ( )wmv (  اختصار العبارة )Windows Media Video( .   
)٣    ( )avi (  اختصار العبارة )Audio Video Interleave (  الفيديوي، وتعين التداخل الصويت.   
   .٧٤ ، ص ٢٠٠٥مسرد مصطلحات الفيديو ، جملة يب سي ، السنة احلادية عشرة ، العدد الثاين ، فرباير )    ٤(
أن الدقيقـة الواحـدة    ) avi( إىل هيئة رقمية بالالحقة  ) VHS( الحظ الباحث عند حتويله بعض أشرطة الفيديو املغناطيسية       )    ٥(

 كيلـو   ١٥٣٦معدل بـت    :  ميجابايت ، عند اخلصائص الصوتية التالية        ٢٢١  مقدارها احتلت مساحة من القرص الصلب    
 ٢٩وعند خصيصة الفيديو معـدل اإلطـارات         ) PCM(  بت ، تنسيق الصوت      ١٦بايت يف الثانية ، حجم عينة الصوت        

   .إطار لكل ثانية
)٦    ( )mpeg (       وهذه الالحقة ـ كما سبقت اإلشـارة إليهـا ـ اختـصار للكلمـات ) Motion Picture Expert Group ( 

وتـقدم هذه اهليئة جودة عالية يف العرض إضافة إىل صغر يف احلجم ، وحتمل ملفات إمبج يف النسيج العنكبـويت للـشبكة                      
   ) .mpg( االمتداد 

   ) .www.mpeg.org(         انظر املوقع الرمسي لتقنية إمبج 

http://www.mpeg.org
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 )2  mpeg (الفائقـة   يف تصنيع أقراص الفيديو املدجمـة وهي املستخدمة  )svcd  ( أقـراص  و
   ) .dvd( الفيديو متعددة االستخدامات 

 ) 4  mpeg (       مت هذه اهليئة للعمـل مـع التقنيـات اجلديـدة مثـل اجلـواالتموقد ص ،
، ومن خالل تردد الباحـث علـى         ) 3gp( و   ) mp4( ، ومن أشهر أنواعها      )١(واحلواسيب الكفية   

ـ     يكثـر   ) 3gp( ة ، وجـد أن هـذه اهليئـة    املنتديات اخلاصة باجلواالت احلديثة ، واحلواسيب الكفي
استخدامها يف تصميم قصاصات الفيديو اليت تعرض يف تلك األجهزة ، ومما يشجع ذلـك أن شـركة                  

             للتحويـل إىل هـذه اهليئـة وهـو     ً جمانيـا ً إنتاج اجلواالت ، أصـدرت برناجمـا   نوكيا املتخصصة يف  
 )Nokia Multimedia Converter ( )٢(.    

ى الباحث أن من املهم تضافر جهود الدعاة أصحاب اخلربة إلنتاج قصاصات مـن الفيـديو                وير
  :بإحدى طريقتني ، وذلك  ) 3gp( النافعة يئة 

 املباحـة   الصور، و واملؤثرات الصوتية   تأليف هذه القصاصات من األناشيد اإلسالمية ،        : األوىل  
 فالنـشيد  ًإىل فتنة النساء ، والحاجة له أصـال ي ألن هذا قد يؤد؛ مع مراعاة عدم ظهور صورة املنشد       

  .ره وإن مل تظهر فيه صور املنشد اإلسالمي يؤدي دو
 قـصاصات  إىل،  أو العروض التقدمييـة الدعويـة   حتويل بعض مقاطع الفيديو الدعوية ،: الثانية  

رة ، إذا امج فصل الصوت عـن الـصو  بر وميكن استخدام  . ونشرها عرب الشبكة وتوزيعها      ))3gpيئة  
  .ت أفالم نافعة مصحوبة باملوسيقى وكان هناك مصلحة يف نشرها دوج

  
  العوامل املؤثرة يف حجم ملفات الفيديو 

  :يعتمد حجم ملفات الفيديو على أربعة أمور 
  

  .املدة الزمنية اليت يستغرقها العرض ، فكلما زادت املدة الزمنية ازداد حجم امللف : األول 
   ) .avi( ف ، فهناك هيئات كبرية احلجم بطبيعتها مثل هيئة هيئة املل: الثاين 

  .هيئة الصوت وخصائصه الفنية : الثالث 
  .اخلصائص الفنية للصورة : الرابع 

  .وقد سبقت اإلشارة إىل األمرين الثالث والرابع 
    

  :املشغالت الرقمية املتنقلة 
ومـن  ، شات صـغرية احلجـم   مزودة بشا،  أنتجت كثري من الشركات مشغالت رقمية متنقلة        

وقد سبق احلديث عنـها      ) mp3(  ماخيتص بامللفات الصوتية وأشهر أنواعها مشغالت        تلك املشغالت 
وظهرت مـؤخراً مـشغالت     ومنها ماخيتص بعرض ملفات الفيديو ،       ،  ، ومنها ماخيتص بعرض الصور      

األلعـاب اإللكترونيـة ،     ألنواع خمتلفة من ملفات الصوت ، والصور ، والفيديو ، بل وحىت الكتب و             
بعـرض هيئـات    كل مـشغل    خيتص  وبطبيعة احلال اليوجد مشغل جلميع هيئات تلك امللفات ، وإمنا           

  
  .١٠١م ص ٢٠٠٤ يب سي ، السنة العاشرة ، العدد الثالث عشر ، ديسمرب نظم التقاط الفيديو الرقمي ، جملة)    ١(
 ) wav( ، و  ) avi: ( استخدم الباحث اإلصدارة الثانية من هذا الربنامج ، وهي تتـيح التحويـل مـن اهليئـات التاليـة                    )    ٢(

   . )mp4( ، و ) nim( ، و ) awb( ، و ) amr( ، و ) mov( ، و ) mp3( ، و  ) mpg( و
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، مـع  ) FM( قادر على التقاط موجات البث اإلذاعي من نـوع         وبعض تلك املشغالت   ،   حمدودة منها 
  .ة بعضها مبصورة رقميمت تزويد من مصادر خمتلفة ، كما إمكانية تسجيل الصوت 

ميكن توصـيلها باحلاسـوب     وتشحن بالكهرباء مثل اجلواالت ،       تلك املشغالت الرقمية     ومعظم
مباشرة عرب سلك خاص ليتم التحكم يف امللفات املخزنة يف املشغل باحلذف أو اإلضافة بكـل سـهولة                  

  )١( . حيث يتعرف احلاسوب على املشغل املوصول به على أنه حمرك لألقراص الصلبة ؛ويسر 
 بأن عـصر التـسجيالت       تنذر ًالت الرقمية يعد نقلة   ى الباحث أن هذا التطور يف إنتاج املشغ       وير

               ينبغـي علـى الـشركات اإلسـالمية الـمتخصـصة يف إنتـاج         سار ، ومن مث   التشاية بدأ يف االحن   
 هيئـة رقميـة ميكـن       الصوتيات واملرئيات أن تتهيأ هلذه النقلة ، وذلك بأن جتعل بعض إنتاجها علـى             

   .عرضه يف تلك املشغالت 
  

  )٢() الفالش ( ملفات العروض املتحركة : الفئة التاسعة 
  

لثابتة أو املتحركة ، والفيـديو      يتم تأليف هذه امللفات مبزج عدد من ملفات الصوت ، والصور ا           
ـ    وتستخدم هذه امللفات يف جمال الدعوة إىل اهللا تعاىل بدمج جمموعة من            ات الـيت تتنـاول      تلـك امللف

 ، مثل تعليم الصالة أو الصالة على امليـت ، أو الوضـوء ، وقـد                 ً ، قد يكون تعليميا    ً حمددا ًموضوعا
 بنعم اهللا تعاىل على العبد مثل القلب أوالِكلية ، وقد يكـون موضـوعه               ًالش تذكريا يكون موضوع الف  

سلمني يف أحنـاء العـامل ، وقـد          وقد يكون موضوعه مآسي امل     الدار اآلخرة ،  ترقيق القلب وتذكريه ب   
يكون موضوعه بيان خطوات الشيطان يف استدراج الفتيات إىل املكاملات العاطفية احملرمة مع الـشباب               

  . والعواقب الوخيمة لـها 
 جمموعة كبرية من هذه العـروض الدعويـة يف موقـع إذاعـة طريـق اإلسـالم                  ًوتتوفر حاليا 

)www.islamway.com (   ان  ، وموقع طريق اإلمي)www.emanway.com (     وموقـع فـالش داش ،  
 )www.flashdash.net (      ويفهرس املوقـع ، )www.khayma.com/flash  ( مـن   ً كـبريا  ًعـددا 

  .العروض 
 يف اال التجـاري حيـث تـستخدمها الـشركات           ًخدم ملفات العروض املتحركة أيضا    وتست

ة للشبكة الدولية ، أو عـن طريـق منـدويب            على الصفحات النسيجي   ٌالتجارية للتعريف مبنتجاا سواء   
  . املبيعات املتجولني 

وميكن تشبيه هذه امللفات بأشرطة املنوعات اليت تنتجها مؤسسات اإلنتـاج اإلعالمـي النافعـة               
              فهي تضم مقـاطع مـن الـتالوات القرآنيـة ، وحماضـرات أهـل العلـم ، واألناشـيد ، وغـري              

  
 بوصات ، وتبلغ سعة القـرص الـصلب     ٧ه  شاشتيبلغ قياس   و،   ) DVX-POD( املشغل  أنتجت إحدى الشركات التايوانية     )    ١(

  املوقع الرمسي للجهازانظر  ملم ، х١٩٢ ٢٨х١١٥ ، وتبلغ أبعاده ً جراما٦٠٠ جيجا بايت ، ويِزن ٢٠فيه 
 )        www.mobinote.com.tw/product_dvxpod_eng.asp ( .  

  : باجلهاز على الرابط ً        وانظر تعريفا
)        www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?s=&threadid=20709&perpage=15&pagenumber=1. (  

م شـركةَ   ١٩٩٧مث اشترت شركةُ ماكروميديا عـام   ) Future Splash(  باسم ًتعرف قدميا ) Flash( كانت تقنية الفالش )    ٢(
 )Future Splash (    وتابعت تطوير هيئة امللفات ، وبرناجمي إنشائها ، وتشغيلها ، حتت اسم فالش وهذا اسـم مركـب ،

  . ) Splash( واحلروف األربعة األخرية من كلمة  ) Future( من االسم القدمي حيث أُخذ احلرف األول من كلمة 
   .٧٦م ، ص ٢٠٠٢عدد الرابع ، أبريل         انظر جملة إنترنت العامل العريب ، السنة اخلامسة ، ال

http://www.islamway.com
http://www.emanway.com
http://www.flashdash.net
http://www.khayma.com/flash
http://www.mobinote.com.tw/product_dvxpod_eng.asp
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?s=&threadid=20709&perpage=15&pagenumber=1
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العروض املتحركة تضم الصور الثابتة واملتحركة إىل تلك املقـاطع ، فيكـون             ذلك ، وباستخدام برامج     
  . تأثريها على املتلقي أكرب 

 )Flash(ويتم إعداد ملفات العروض املتحركة باستخدام برامج خاصة مـن أشـهرها برنـامج               
  . )١(الشهري الذي أنتجته شركة ماكروميديا 

ة أثناء احلفالت املسرحية ، ومن املناسـب تنظـيم          بيني ٍن استخدام العروض الدعوية فقرات      وميك
املسابقات بني رواد املواقع اإلسالمية يف تصميم العروض الدعوية ، وكذلك طالب املراكـز الـصيفية                

وهي نوع حديث من املسابقات يضم إىل األنواع التقليدية مثـل مـسابقة      . ومجعيات النشاط املدرسية    
 موقـع الداعيـة   بغي حتديد موضوع للعرض ، وقد طرحة ، وينأو أفضل صحيفة حائطي، أفضل مطوية   

  .عمرو خالد مسابقة يف تصميم عرض موضوعه آهات العراق 
، ويتـضخم    ) exe(  ، أو الالحقـة        )٢()  swf (وحتمل ملفات العروض املتحركة الالحقـة       

تتميـز بإمكانيـة    و ) fla(  ، كما حتمل بعـضها الالحقـة         )٣(حجم امللف عند حتويله إىل هذه اهليئة        
   .التعديل يف امللفات اليت حتملها 

 ألمهية تقنية العروض املتحركة ، فقد ظهرت مواقع عربية متخصصة يف شـؤوا ، كمـا                 ًونظرا
 ، وأُنتجـت عـشرات الـربامج لـصنعها         خاصة هلا    ًن منتديات احلوار العربية أقساما    ختصص كثري م  

   .)٤(تعددة وظائف م والتعامل معها ، وتؤدي هذه الربامج
  
 وتوجد نسخة أخرة احترافيـة   )Flash MX 2004( وحتمل آخر نسخه االسم  )  www.macromedia.com(موقع الشركة )    ١(

 )Flash MX  Professional 2004  (    وهناك بـرامج أخـرى منـها ، ) :max SWiSH (      واملوقـع الرمسـي لـشركته
 )www.swishzone.com ( وبرنامج ،  )Swift3D (  واملوقع الرمسي لشركته )www.swift3d.com ( .  

  . ) Shok Wave Flash( اختصار االسم )    ٢(
ــة    )    ٣( ــن هيئ ــروض م ــات الع ــل ملف ــن حتوي ــاين  ) exe(  إىل ) swf (ميك ــروض ا ــشغل الع ــتخدام م                باس

 )Macromedia Flash Player ( ه من موقع الـشركة  زيلـ، وميكن تن)www.macromedia.com  (    وتتـوفر نـسخة ،
يف شـريط   ) File( وتتم عملية التحويل يف الربنامج من قائمـة ملـف            . من هذا الربنامج يف بعض املنتديات العربية       معربة

وبالتـايل  ،  ) exe( د يئـة  ، مث حتديد الد الذي سيحفَظ فيه امللف اجلدي ) Creat Projector( القوائم ، مث اختيار األمر 
ميكن فتحها يف أي حاسوب ، وإن مل يتضمن مشغل العروض ، ولكن ستؤدي عمليـة                 هيئة امللفات التنفيذية ، و     تتحول إىل 

التحويل هذه إىل تضخم حجم امللف ؛ ألن امللفات اخلاصة بتشغيل العرض تدمج داخله ، ومن ثَم تسبب تـضخمه ، وقـد           
وحتفـظ البطاقـات    .  كيلوبايت ، وهو حجم امللفات املشغلة للعـرض          ٣٦٨حجم امللف يزداد مبقدار     الحظ الباحث أن    

  وبالتايل ميكن ألي مـستقبل هلـا فتحهـا وإن مل يكـن لديـه            ) exe( الربيدية اإللكترونية اليت على هيئة فالش باالمتداد        
  .املشغل 

  :من أهـم وظائفها نتديات الربامج العربية ، ومزيلها من خالل ـميكن معرفة هذه الربامج وتن)    ٤(
  .ـ تصميم العروض املتحركة ١       
       ، أو  ) avi( إىل هيئـة فيـديو بامتـدادات خمتلفـة مثـل           ) swf( ـ حتويل ملفات العروض املتحركة من هيئتها األصلية         ٢       

 )3gp ( يديو إىل ملفات عروض حتمل االمتداد وغريمها ، أو على العكس من ذلك ؛ أي حتويل ملفات الف )swf. (   
      ، إىل ملفات عـروض متحركـة حتمـل الالحقـة           ) gif( أو   ) jpeg( ـ حتويل ملفات الصور الثابتة أو املتحركة ، مثل          ٣       

 )swf. (   
ر ، أو الفيـديو ، ومـن مث         امللفات الصوتية ، أو ملفـات الـصو       : ـ تفكيك ملفات العروض إىل مكوناا األساس وهي         ٤       

  .تعديل تصميمها 
ـ التقاط ملفات العروض املوجودة يف الصفحات النسيجية اليت يزورها املستخدم أثناء تصفحة الشبكةَ ، ومـن مث ختزينـها                    ٥       

  .يف حاسوب املستخدم 
   .شاشاتـ حتويل ملفات العروض املتحركة إىل حافظات ٦       
، وهـذه العـروض   ) PPT(تنتهي بالالحقة  ) Presentaion( العروض املتحركة إىل ملفات عروض تقدميية   ـ حتويل ملفات    ٧       

 ، كما توجد برامج تقوم بوظيفـة عكـسية أي    ) Microsoft Power Point( التقدميية يتم إنشاؤها عادة باستخدام برنامج 
  .حتويل ملفات العروض التقدميية إىل عروض متحركة 

http://www.macromedia.com
http://www.swishzone.com
http://www.swift3d.com
http://www.macromedia.com
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  : وعند مقارنة العروض املتحركة مع العروض التقدميية فإن كفة األوىل ترجح لسببني 

  .ـ جودة العرض ، وقوة التأثري ١
 للعروض التقدميية اليت يستلزم تـشغيلها تـوفر   ً، خالفا ـ توفر مشغل جماين للعروض املتحركة     ٢
  .  )  Microsoft Power Point( برنامج 

  . التقدميية تتميز بسهولة إعدادها مقارنة بالعروض املتحركة ولكن العروض
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  املطلب الثاين
  تعريف نقل وتبادل امللفات ونشأته وكيفيته

  
  :تعريف نقل امللفات 

إن مصطلح نقل امللفات يعين نسخ تلك امللفات من حاسوب آلخـر ، فباسـتطاعة مـستخدم                 
، كما أن باستطاعته نسخ ملفات مـن حاسـوبه          الشبكة نسخ ملفات إىل حاسوبه من حواسيب أُخر         

  )١(.إىل تلك احلواسيب 
ـ              )  Download (ًـزيالوتسمى عملية نسخ امللفات من الـشبكة إىل حاسـوب املـستخدم تن

ويرمز خلدمة نقـل الــملفات يف        ) . Upload ( ً أو رفعا  ً أو إرساال  ًوتسمى العملية العكسية حتميال   
  .، ويعين قواعد نقل امللفات  )٢( ) FTP( الشـبكة بالرمز 

   
  :نشأة نقل امللفات 

هذه اخلدمة من أقدم اخلدمات اليت قدمتها الشبكة الدولية حينمـا كـان يطلـق عليهـا اسـم       
) ARPA Net (   وكانت تستخدم بواسطة الباحثني عرب الشبكة األساس اليت تربط بـني احلواسـيب ، 

   .)٤(م ١٩٧١م  ووِضعت قواعد نقل امللفات عا)٣( .الضخمة 
  للملفـات علـى الـشبكة      ًستفادة من الشبكة تنشئ هلا خادما     وكانت املؤسسات الراغبة يف اال    

وكان التعامل مع تلك اخلوادم بطيئاً ويتم عرب شاشات سوداء ، ويتطلب استخدام جمموعة كبرية مـن                 
أمـا اآلن   . )٥(األوامر ، اليت قد يضطر املـستخدم إىل حفظهـا إذا أراد إجنـاز مــهمته بـسرعة                 

وباستخدام املتصفحات النسيجية والربامج املتخصصة يف نقل امللفات فإن التعامل مـع خـوادم نقـل                
امللفات أصبح ميسراً واليتطلب أكثر من النقر باستخدام املـشرية للمبتـدئني ، أو باسـتخدام لوحـة                  

  .املفاتيح للمحترفني واملستخدمني املتقدمني 
  احلواسيب املُِضيفة

  
ـ     ـكة املعلوم ـبط بشب ـتير ـ  ـات الدوليـة اآلالف م مة املُـِضيفَة   ـب الـضخ  ـن احلواسي

)Hosts (  ،وتقسم هذه احلواسـيب إىل     وي كل منها على اآلالف من امللفات والربامج املختلفة ،           توحي
  :قسمني من حيث إمكانية النفاذ إليها 

  
  ـ احلواسيب اخلاصة١
بفـتح   ويتم هذا التصريح     ، على تصريح مسبق     حلصولَاالنفاذُ إليها   يتطلب  هي احلواسيب اليت    و
  ) username(  ًمـنح املـستخدم معرفـا     لدى اجلهة املالكة ، وهذا يقتـضي         ) account( حساب  

  
 ) . بتصرف (  ١٦٣  ، مرجع سابق ، ص للمبتدئنيترنتاإلن)    ١(
)٢ )    (FTP (  ، وهذا الرمز اختصار للعبارة )File Transfer Protocol(  .  
 ) . بتصرف  ( ٧٠، مرجع سابق ، ص ) شبكة املعلومات العاملية ( اإلنترنت )    ٣(
 .  ١٧٩ ، مرجع سابق ، ص للمبتدئنياإلنترنت )    ٤(
 النوافذ إكـس يب ، ولكـن حيتـاج      ن يريد استخدامها ، ومن خالل نظام تشغيل       تزال تلك الطريقة القدمية متاحة لآلن مل      وال)    ٥(

  . مستخدمها ملعرفة مجلة كبرية من األوامر
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  .)١(  )password( وكلمة مرور 
   
  ـ احلواسيب العامة٢
إىل بعـض  يهـا أو  تتيح لعامة املستخدمني يف الشبكة الدوليـة الـدخول إل      اليت   احلواسيب   يوه

  .كما أا قد تتيح هلم حتميل  ملفام إليها  ، حمتوياا من صول على مايشاؤون واحلالدات فيها ،
 عـن اسـم     ًبـدال  ) anonymous( وتشري بعض املراجع إىل أن هذه احلواسيب تقبل كلمـة           

الت الباحـث    ، إال إن مجيـع مــحاو       )٢( عن كلمة املـرور      ًاإللكتروين له بدال  املستخدم ، والربيد    
  . للدخول إىل هذا النوع من احلواسيب عرب املتصفح جنحت دون مطالبة مبعرف أو كلمة مرور 

حبـصر احلواسـيب الـضخمة الـيت تتـيح لعامـة             وقد قام أحد املتطوعني يف الشبكة الدولية      
   :هاومن،  يف قائمة شاملة تتضمن أهم املعلومات اخلاصة بتلك احلواسيباملستخدمني الدخول إليها 

فارق التوقيت يف تلـك الدولـة مقارنـة بالتوقيـت           و،   )٣(فيها  يقع  الدولة اليت   و ،   ادماسم اخل 
قد تكون جامعة أو مكتبـة أو        ( يهاجلهة املشرفة عل  و ،   ادمنظام تشغيل اخل  و،  )  GMT (الدويل املوحد   
مات قد اليتـوفر بالنـسبة       وبعض تلك املعلو    ، همعلومات عن امللفات الُمخزنة في    و،  ) مؤسسة جتارية   

   .ائمة الواردة يف تلك القوادملبعض اخل
  :وميكن احلصول على قائمة احلواسيب العامة املضيفة للملفات بإحدى طريقتني 

  
  الربيد اإللكتروين : األوىل 

ـ  للتقنيـة   ساشوسـتس ماوذلك بإرسال رسالة بريد إلكتروين إىل خادم الربيد التـابع ملعهـد   
 على مجيع الرسائل الواردة إليـه ، حـىت الرسـائل            ً والذي يرد آليا   ـ ًاختصارا ت  معهد ماي ويسمى  

الفارغة يتعامل معها على أا رسائل طلب املساعدة ، ويرد عليها بـملف يبني األوامر الـيت يفهمهـا                  
  )٤(.اخلادم 

  استخدام نقل امللفات : الثانية 
هـذه املواقـع   أشهر  ومن  ،ًا جماناملن يريده  وأتيحت يف مواقع من الشبكة ،    خزنت تلك القائمة    

  : ، وعنواا ً املعلومات يف ثالثة وعشرين ملفامايت السالف ذكره وقد خزنت فيه تلكمعهد 
  
    

 يـدرايل  ومنها احلواسيب اململوكة لبعض اجلهات العسكرية واألمنية مثل وزارة الدفاع األمريكية ، ومكتب التحقيقـات الف                )    ١(
 )FBI ( ًا، وعلى الرغم من حصانة تلك احلواسيب فقد تعرضت لالختراق مرار . 

 .  ١٨٤رحلة إىل عامل اإلنترنت ، مرجع سابق ، ص      )٢(
من خالل اطالع الباحث على مواقع تلك احلواسيب تبني أن غالبها يقع يف الواليات املتحدة األمريكية ؛ وهذا أمـر متوقـع                  )    ٣(

   . منشأ الشبكة الدوليةألا 
  : ، وجيب أن تتضمن الرسالة النص التايل  ) mail-server@rtfm.mit.edu( عنوان خادم الربيد يف معهد مايت )    ٤(

 )        send usenet/news.answers/ftp-list/sitelist/part1  (  لب الرسالة ـ وليس يف خانة املوضـوعب يف صكتـ  ، والذي ي 
وللحصول على اجلزء الثـاين يكتـب املـستخدم    .  يتضمن اجلزء األول من تلك القائمة ًآليا ً يتلقى املرسل ردا   وبعد حلظات 

 ، كما ميكن احلصول على أكثـر مـن جـزء    23 ، وهكذا إىل الرقم 3 ، وللحصول على اجلزء الثالث يكتب الرقم     2الرقم  
  . سطر مستقل بإرسال أكثر من طلب يف الرسالة الواحدة ، كل طلب منها يف

mailto:mail-server@rtfm.mit.edu
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        )  ( ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/ftp-list/sitelist .)١(  
يله كاآليت من املناسب حتل؛  العنوان الطويل هذافهم ولكي ي:  

   اجلذريـة  لـدات اخلاص مبعهد مايت يقسم إىل جمموعة من ا       ) اخلادم  ( إن احلاسوب املضيف    
 يقـسم إىل جمموعـة مـن        لـد وهذا اpub (   ، (  اجلذري   لدمنها ا ـ    األبوية  تسمى أحياناً    ـ  
الفرعية لدات ا  ،لدمنها ا) usenet  ( أيضاً يقسم بدوره لدوهذا ا   لـدات  إىل جمموعـة مـن ا

لدات حتـت حتـت   والذي يقسم بدوره إىل جمموعة من اnews.answers  ( (منها ،  الفرعية حتت 
 خاص بـالقوائم اخلاصـة باحلواسـيب املُـِضيفة          جملد حيتوي على    لدوهذا اftp-list ( (منها  الفرعية  

  )٢ (.بني الدات املختلفة تفصل  ) /( ، ويالحظ أن العالمة ) sitelist(للملفات عنوانه 
  
  
  
  

  
  
  :ميكن احلصول على تلك القائمة بعدة طرق ، منها )    ١(

مث الضغط على مفتاح اإلدخال ، فينتقـل املتـصفح مباشـرة          ،  ـ كتابة ذلك العنوان الطويل يف شريط العنوان يف املتصفح           ١       
  .إىل تلك القائمة ، أو كتابته يف أحد الربامج اخلاصة بنقل امللفات 

مث )  pub( مث الضـغط على مفتـاح اإلدخال ، مث كتابة اسـم الـد    )  ftp://rtfm.mit.edu(كتابة عنوان اخلادم ـ ٢       
مث الضغط على مفتاح اإلدخـال وهكـذا إىل أن   ،  )  usenet(الضغط على مفتاح اإلدخال ، مث كتابة اسم الد الفرعي 

  .نصل إىل امللفات املطلوبة 
رغبـة يف تعريـف     ؛   ٢يف احلاشـية رقـم      الدات ، وهذه الطريقة هي أطول الطرق ، وقد فصلها الباحث            ـ فتح مجيع    ٣       

  .املستخدم املبتدئ للشبكة طريقةَ ختزين امللفات يف اخلوادم املضيفة هلا 
   . ، ويؤدي النقر على كل ملف منها إىل عرض حمتوياتهً عن ثالثة وعشرين ملفا        وهو عبارة

  : ، يف ملف واحد مضغوط يف بعض خوادم امللفات ومنها  ) ftp-list.zip( كما خزنت تلك املعلومات باسم        
خـط صـغري     صفحة يف برنامج منسق الكلمـات وورد باسـتخدام   ٨٨٣، وبعد فتحه احتلت خادم امللفات جاربو          أ ـ  

وقـد خزـا   ، نـها   ، ومل يتسع القـرص املـرن لتخزي   ميجابايت٣,٨٨ ، وبلغ حجم امللف ًويف كل صفحة ستني سطرا   
ـ تـابع جلامعـة     خادم امللفات جـاربو     و . الباحث يف قرص مدمج                             ازا يف فنلنـدا ، وهـي دولـة أوربيـة ، وعنوانـه         ڤ

 )ftp://garbo.uwasa.fi(  وموقع امللف ، )ftp://garbo.uwasa.fi/pc/doc-net/ftp-list.zip  . (  
 ، ومـوقع امللـف يف ذلـك احلاسـوب     )ftp://ftp.simtel.net( خادم امللفات ساميتل ويقع يف أمريكا ، وعـنوانه         ب ـ  

 )ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/info/ftp-list.zip(  .   
  : يف هذه السلسلة باتباع اخلطوات التالية ميكن التنقل)    ٢(

فيتـصل   ) Enter( لضغط على مفتاح اإلدخـال  يف سطر العنوان يف املتصفح ، مث ا      ) ftp://rtfm.mit.edu(لعنوان  ـ كتابة ا  ١        
 مع ملفات أخرى هي عبارة عـن فهـارس حملتويـات            شاشة اجلذري على ال   لد ا اسمويظهر  ،  املتصفح مبوقع معهد مايت     

لدهذا ا .  
        ٢  اجلذري   لدـ فتح ا  )pub (   وهـي عبـارة عـن       ه ، بالنقر مرتني متتابعتني بالزر األيسر للمشرية ، فتظهر حمتويات        وذلك 

  . حسب أمسائها باألجبدية اإلجنليزية ً وامللفات ، مرتبة الفرعية ، من  الداتةجمموع
        ٣الفرعي لدـ فتح ا )usenet  ( ائهـا باألجبديـة    حـسب أمس ًالفرعية ، مرتبـة حتت  لداتفتظهر جمموعة أخرى من ا

اإلجنليزية ، مث يلدختار منها ا) news.answers  ( حفتمث يحتت حتت  لدات ، فتظهر جمموعة أخرى من اختـار  الفرعية ي
   .)ftp-list(الد منها 

  .دم داخل حاسوبه مث نسخه بالطريقة التقليدية ، مث لصقه يف املكان الذي يريده املستخ )ftp-list(تظليل الد ـ ٤        
 ) faq( حيتوي على القوائم املطلوبة ، إضافة إىل ملف آخـر بعنـوان   ) sitelist( عنوانه جملديظهر ) ftp-list (وعند فتح الد           

  .وهو خاص باألسئلة املتكررة حول خدمة نقل امللفات

ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/ftp-list/sitelist
ftp://rtfm.mit.edu
ftp://garbo.uwasa.fi
ftp://garbo.uwasa.fi/pc/doc-net/ftp-list.zip
ftp://ftp.simtel.net
ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/info/ftp-list.zip
ftp://rtfm.mit.edu


 

١٨٩

  

م ، فقـد متكـن      ١٩٩٧حيث يرجع إعداده إىل نـوفمرب       ،  وعلى الرغم من ِقدم ذلك الفهرس       
   .)١(الباحث من الدخول إىل معظم احلواسيب الواردة فيه ، ومل يتمكن من الدخول إىل القليل منها 

  :باملالحظات اآلتية ومن خالل جولة الباحث يف مجلة من تلك اخلوادم ميكن اخلروج 
ـ حيتوي كل حاسوب خادم على ملف إرشادي يتضمن أهم التعليمات اليت ينبغـي اتباعهـا                ١

، وبعـض اخلـوادم    ) README(  مايسمى هذه امللـف اقـرأين   ًالستفادة من ذلك اخلادم ، وغالبا    ل
ــوان  )٢( ) NOTICE( تــسميه  ــة بعن ــى رســالة ترحيبي ــض اخلــوادم عل ــشتمل بع ــد ت  ، وق

 )welcome.msg ( )وينبغي على من يرغب االستفادة من هذه احلواسيب قراءة هـذه امللفـات               )٣ ، 
  .بعناية ليحسن االستفادة منها ، وخباصة يف حالة حتميل امللفات إليها 

  . من املستخدمني ً معيناًت من اليوم للنفاذ العام ، وعدداـ قد حتدد بعض اخلوادم ساعا٢
   .)٤( ًلة بضعة أيام فقط مث تمحى آليافات احملمـ بعض اخلوادم حتتفظ باملل٣

  .وبعض اجلهات متتلك أكثر من خادم لنقل امللفات 
 حملتويـات الـد   ًخوادم امللفات ، وهو يتـضمن فهرسـا  يف   ) lS-lR( ـ يتكرر اسم امللف     ٤
متنوعـة  ، وتقدم بعض اخلوادم ترتيبات       ) INDEX(  ، وقد يسمى هذا الفهرس       )٥( ) pub( اجلذري  

  . )٦(هلذا الفهرس ؛ حبسب أمساء امللفات ، أو تاريخ ختزينها يف ذلك اخلادم 
ا ، ومتتنع عـن قبـول ملفـات الـصور            ـ تشترط بعض اخلوادم ضغط امللفات قبل حتميله       ٥

 إرفاق تعريف بامللفات احململة مع حتديد الربيـد         ً لكرب حجمها ، وتشترط إيضا     ًوامللفات الصوتية ، نظرا   
   .)٧(روين ملن محلها اإللكت

وميكن التعرف على كثري من خوادم نقل امللفات من خالل بعـض منتـديات احلـوار العربيـة         
 ، ويقدم أعضاؤها قوائم بعنـاوين هـذه          خاصة خبوادم امللفات   ًلنشطة ، حيث ختصص بعضها أقساما     ا

    . من خادم ًفر بدالنتديات يستخدمون كلمة سرياخلوادم وهي تتجدد باستمرار ، ومعظم رواد امل
  : على نوعني كانت تظهر رسائل للباحث أثناء حماولة الدخول ، وهذه الرسائل)    ١(

ـ رسائل تطالب باملعرف وكلمة املرور ، وهذه الرسائل تدل على أن تلك اخلوادم غريت سياستها ، وأصـبحت تطالـب                     ١       
كل داخل إليها مبعرف وكلمة مرور ، وهذا أمر متوقع بسبب اتساع الشبكة واالحتياطات األمنية ، ومن املعلوم أنـه كلمـا        

كة الدولية زادت املخاطر األمنية اليت تتعرض هلا احلواسيب املتصلة ا ، وذلـك الفهـرس أعـد يف                   اتسع نطاق انتشار الشب   
  .وقت مل يكن للشبكة االنتشار الذي هلا اآلن 

حلواسـيب  ـ رسائل خطأ فحواها أن العنوان املكتوب غري صحيح ، وقد غري الباحث األحرف األوىل يف عنـاوين تلـك ا       ٢       
 من خوادم ملفـات ، وجنـح يف الـدخول لكـثري منـها ، وعلـى سـبيل املثـال اخلـادم                        ًجية بدال لتصبح مواقع نسي  

 )ftp://ftp.mat.uc.pt  (           اخلاص بقسم الرياضيات جبامعة كوميربا الربتغالية ، كتب الباحث األحرف)http://www  ( ًبـدال 
، وهذا يدل علـى أن بعـض   )  http://www.mat.uc.pt(فانتقل املتصفح إىل املوقع النسيجي لتلك اجلهة )   ftp://ftp(من 
 من خادم ملفات ، وهذا اليعـين بالـضرورة إلغـاء خدمـة نقـل      ً بدالً نسيجياًت غريت طبيعة موقعها ليصبح موقعا     اجلها

  .خول إىل خادم نقل امللفات امللفات يف املوقع ، وقد جيد املتصفح احلريص روابط يف املوقع متكنه من الد
        لكلمة تعين مالحظات ، مثل خادم امللفات التابع جلامعة مانيتوبا الكندية ، انظـر ملـف املالحظـات علـى الـرابط          هذه ا )    ٢(

 ) ftp://ftp.cc.umanitoba.ca/pub/NOTICE(  . 
 .  )ftp://ftp.mcgill.ca ( مثل خادم امللفات )    ٣(
ــا الكنديــ   )    ٤( ــة مانيتوب ــابع جلامع ــات الت ــادم امللف ــل خ ــرابط    مث ــى ال ــات عل ــف املالحظ ــر مل ة ، انظ

)ftp://ftp.cc.umanitoba.ca/NOTICE(  . 
 خـادم امللفـات التـابع للجامعـة امللكيـة الكنديـة ، انظـر ملـف التعليمـات علـى الـرابط                    خذ على سبيل املثال   )   ٥(

)ftp://ftp.ccs.queensu.ca/README  (  .  
  .  )ftp://rtfm.mit.edu( األمريكي مثل خادم امللفات التابع ملعهد مايت )    ٦(
مثل خادم امللفات التابع لقـسم علـوم احلاسـوب جبامعـة ِتـِنس األمريكيـة ، انظـر ملـف إقـرأين علـى الـرابط                )    ٧(

)ftp://cs.utk.edu/README.FTP (   . 

ftp://ftp.mat.uc.pt
http://www.mat.uc.pt
ftp://ftp.cc.umanitoba.ca/pub/NOTICE
ftp://ftp.mcgill.ca
ftp://ftp.cc.umanitoba.ca
ftp://ftp.ccs.queensu.ca/README
ftp://rtfm.mit.edu
ftp://cs.utk.edu/README.FTP
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  :خادم امللفات املرآة 
 للضغط الواقـع علـى     ًختفيفا؛  وادم امللفات اخلاصة ا     قد تعمد بعض اجلهات إىل تأمني مرايا خل       

 ًتـسهيال ؛  يـة إىل تـأمني تلـك املرايـا          خادم امللفات األساس فيها ، وقد تعمد جهات أخـرى حمل          
ة ، حيـث وفّـرت      مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقني     كما تفعل ،  للمستخدمني احملليني يف ذات البلد      

  .)١( للمستخدمني يف الـمملكة ًـزيل امللفات تسهيال مـحلية من بعض املواقع اخلاصة بتنًنسخا
   

  :تنظيم امللفات داخل اخلوادم 
         ميكن تشبيه تنظيم امللفـات داخـل احلاسـوب ، بتنظـيم الكتـب واملراجـع يف املكتبـات                   

لكتـب    ٍ لكتب العلوم الـشرعية ، وثـان    ، فهذا قسمً موضوعياًمة ؛ حيث تصنف الكتب تصنيفا العا
اللغة العربية ، وثالث للعلوم التطبيقية ، ورابع لكتب العلوم االجتماعية ، وخامس للكتب غري العربيـة                 

 تقـسم   وكل قسم من األقسام السابقة ميكن تقسيمه لفروع  فكتب العلـوم الـشرعية             ..... وهكذا  
        العقيـدة ، علـوم القـرآن ، احلـديث ، الفقـه ، أصـول                : حبسب التخصصات الشرعية املختلفة     

   .إخل......... الفقه ، الدعوة 
  وتنظم امللفات داخل احلواسيب املضيفة بطريقة مـشاة لتنظيمهـا يف احلواسـيب الشخـصية              

مع كل جمموعة من امللفـات املتجانـسة   وذلك باستخدام  الدات ـ وقد تسمى األدلة ـ حيث تج  
  .يف  جملد واحد يدعى الد األبوي أو اجلذري ، ويقسم كل جملد أبوي إىل جملدات فرعية 

من أجل تقليـل    ؛   إىل تقنية ضغط امللفات       املضيفة تلجأ اجلهات املشرفة على احلواسيب    ما ًغالباو
   . ك احلواسيباملساحة التخزينية اليت حتتلها امللفات يف ذاكرة تل
ويتضمن جمموعة امللفات اليت يسمح لعامـة        )٢( ) pub( ومن أشهر تلك الدات ، الد العام        

 .املستخدمني باحلصول عليها 
   

  البحث عن امللفات وكيفية نقلها وتبادهلا
  

زله من ذلـك املوقـع باسـتخدام    ـإذا كان املستخدم يعلم موقع امللف الذي يبحث عنه فإنه ين          
أو باستخدام أحد الربامج املخصصة لذلك ، وإذا كان اليعرف مكانه فإنـه يبحـث               ،  تصفح مباشرة   امل

  :عنه يف مظانه وذلك كاآليت 
  عنه يف موقع الـشركة املنتجـة لـه       إذا كان املستخدم يريد احلصول على برنامج ما فإنه يبحث         

ـ املستخدم يف عرض الصفحات النسيجي ) Internet Explorer( فربنامج  زيلة مـن موقـع   ـة ميكن تن
زيل الربنامج هو موقع الشركة املنتجة لـه ، فـإن           نـشركة مايكروسوفت ، ألن أفضل وآمن مكان لت       

  .زيل الربامج ـزيله من موقع الشركة ، فيلجأ املستخدم إىل املواقع املوثوقة لتنـتعذر تن
   

  
  
   انظر الرابط التايل لالطالع على النسخ احمللية اليت قامت املدينة بتأمينها )   ١(

    )    www.isu.net.sa/ar/services/mirors-ar.htm  (  . 
 . عام : ومن مجلة معانيها )  Public  (هذا الرمز اختصار للكلمة اإلجنليزية)    ٢(

http://www.isu.net.sa/ar/services/mirors-ar.htm
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  :زيل الربامج ـمواقع تن
 ماتقدم هـذه    ًـزيل الربامج ، وغالبا    يف تقدمي خدمة تن    تنتشر يف الشبكة الدولية مواقع متخصصة     

 ، وتستفيد من عائد اإلعالنات اليت تقدمها يف موقعها ، ومـن أشـهر تلـك                 ًجمانااملواقع تلك اخلدمة    
  : املواقع 

ــع  ــه  ) download( موق ــرتني  ، )١( ) www.download.com( وعنوان ــع البق           )٢(وموق
) tucows.com  (مل دليـل املواقـع العربيـة    كما اشت)www.raddadi.com ( )علـى روابـط    )٣

   .ـزيل الربامجللعشرات من املواقع اخلاصة بتن
زيل أي ملف من موقـع جمهـول أو         ـزيل امللفات ، وعدم تن    ـوينبغي للمستخدم احلذر عند تن    

 حبواسـيب    لتقدمي هذه اخلدمة ، ويضع فيه ملفـات ضـارة          ًه ، فقد ينشئ بعض املغرضني موقعا      مشبو
 املـستخدمني غـري املتمرسـني    املستخدمني ، مثل الفريوسات أو الربامج التجسسية ، وقد ينشئ بعض   

زيل امللفات ضعيف احلماية ، يسهل على املخترقني النفاذ إليـه وتلويـث براجمـه مبلفـات              ـ لتن ًًموقعا
  .جتسسية 

 مجيع امللفـات الـيت تتعلـق        أما إذا كان املستخدم اليعلم موقع امللف ، أو يريد التوسع وحصر           
  .مبوضوع معني فيمكنه االستعانة مبحركات البحث اخلاصة بذلك 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
زيل الربامج اليت حيتاجوـا منـه ، كمـا هـو        ـعبدالقادر الفنتوخ للمستخدمني ليقوموا بتن    .وهذا املوقع هو الذي اختاره د     )    ١(

   .  ) www.fantookh.com(موقعه الشخصي على الشبكة ، وقد سبقت اإلشارة إليه ، وعنوانه ظاهر يف 
)٢    () Tucows  (                   جئة االسم ؛ فالواجـب أن يكتـب اسـم وتعين البقرتني ، والخيفى على من أملَّ مببادئ اإلجنليزية اخلطأ يف

علها بعض أصحاب املواقع الـشبكية واملخالفـة لقواعـد          ، وهذا من التجاوزات اليت يف       )Twocows( املوقع على الصورة    
 :والذي من مجلـة معانيـه        ) For(  من حرف اجلر     ًالذي ينطق فور بدال    ) 4( اللغة اإلجنليزية ، ومن ذلك استخدام الرقم        

  .  ألجل
دي ، يعمـل يف املديريـة   وهو املوقع املشهور مبوقع الردادي ومنشئ هذا املوقع شاب سعودي يدعى خالد بن صـاحل الـردا          )    ٣(

م  ووضعته وكالـة أكسنتـشر       ١٩٩٩العامة للشؤون الصحية يف املدينة املنورة ، وقد أنشأ الردادي ذلك املوقع يف أغسطس               
لالستشارات يف املرتبة األوىل بني أدلة البحث العربية ، ويف املرتبة السابعة بني كافة املواقع العربية ، وذلـك الترتيـب مـن                      

م وقد أجرت معه جملة إنترنت العامل العريب لقاًء يف عددها الـصادر يف أكتـوبر                ٢٠٠١زوار يف شهر أغسطس     حيث عدد ال  
   .م ٢٠٠١

 ية ، جملة إنترنـت العـامل العـريب         موقع املليوين زائر ومرجعية اجلميع ، ردادي دوت كوم يطيح بأراب فيستا بالضربة القاض                     
   ٢٠ ـ ١٩م ، ص ٢٠٠١ ، أكتوبر السنة الرابعة ، العدد احلادي عشر

http://www.download.com
http://www.raddadi.com
http://www.fantookh.com
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  حمركات حبث خوادم امللفات
وقـد اسـتخدمها    ، )١( على أداة البحث آرشـي  ًحث عن امللفات لسنوات عدة مقتصرا    ظل الب 

داة ختـتص بالبحـث يف خـوادم     ، وكانت تلك األ)٣( ً، ولكنها توقفت حاليا )٢(الباحث منذ سنوات   
    . امللفات اليت ميكن الدخول إليها لعامة املستخدمني 

 العديد من حمركات البحث املتخصـصة يف امللفـات ، وهـذه             ًتنتشر يف الشبكة الدولية حاليا    و
، إذ الميكن حملرك حبث أن يغطي مجيـع اخلـوادم يف الـشبكة               )٤(احملركات تتفاوت يف نطاق تغطيتها      

ة ، كما أنه الميكن حملركات البحث النسيجية تغطية مجيع الـصفحات العنكبوتيـة يف الـشبكة                 الدولي
 ، وهنـاك حمركـات حبـث أخـرى          )٥(فهناك حمركات حبث خاصة بنطاق جغرايف حمـدد         . الدولية  

   .)٧( ، وهناك حمركات تتيح البحث مقابل رسوم مالية )٦(تستخدم لغات أجنبية غري اإلجنليزية 
  .خدام حمركات البحث النسيجية املعتادة مثل جوجل للبحث عن امللفات وميكن است

  
   نقل امللفات كيفية

  
  :ميكن نقل وتبادل امللفات بعدة طرق أمهها 

  استخدام املتصفحات النسيجية : الطريقة األوىل 
  : )٨( بإحدى طريقتني ً ، ويتم ذلك غالبا )Internet Explorer( ومن أشهرها برنامج 

  .دام الزر األمين للمشرية ، مث اختيار حفظ اهلدف باسم ـ استخ١
  
، وتعـين   ) Archive( ـ وقد ينطق آركي ـ مـشتق مـن الكلمـة اإلجنليزيـة أرشـيف        ) Archie( مصطلح آرشي )    ١(

  .احملفوظات 
    .٢٢٢        رحلة إىل عامل اإلنترنت ، مرجع سابق ، ص 

عـرب  ، يف اململكـة    يت قدمتها إحدى الـشركات التقنيـة      ين ال سبق أن أشار الباحث إىل استفادته من خدمة الربيد اإللكترو         )    ٢(
 خدمات الشبكة الدوليـة ، وذلـك عـن           للباحث ملعظم  ًكان هذا الربيد مدخال   ، وقد   ) نسيج  ( شبكة املعلومات العربية    

  . طريق مذكرة النفاذ للشبكة باستخدام الربيد اإللكتروين
رب الربيد اإللكتروين ، وذلك بإرسال رسالة إىل احلواسـيب اخلادمـة املتـضمنة                      وقد استفاد الباحث من آلة البحث آرشي ع       
 بالكلمة املراد البحث عن امللفـات املتعلقـة   ًـ ويعين احبث ـ متبوعا )  Search (هذه اآللة ، وكانت الرسالة تتضمن األمر 

 عاين لقـرآن الكـرمي   مجع ترمجة كاملة ملومتكن من ،  )  Quran(، و  )  )Islamا ، وقد استخدمها الباحث مع الكلمات 
منة امللفـات اخلاصـة بتلـك    من أحد خوادم نقل امللفات ، وكانت نتيجة البحث تأيت موضحة باحلواسيب املضيفة املتـض       

  . وموضع تلك امللفات الكلمة
ومـع توسـع    ،  عامل يف ذلك احلـني      كثرية ، ومنتشرة يف مناطق متفرقة من ال                وكانت اخلوادم الربيدية لقاعدة البيانات آرشي     

  . إىل أن اختفت ً فشيئاًركات البحث املتقدمة تضاءلت شيئاالنسيج العنكبويت وظهور حم
)٣    ()http://archie.emnet.co.uk (   وهو تابع لشبكة إي إم نت الربيطانية للموقع )www.emnet.co.uk (    ويـذكر القـائمون

  .   أبقوا عليه للحصول على معلومات تارخيية عن آلة البحث هذه ليس إالعلى هذا املوقع من مواقع آرشي أم
ــصة    )    ٤( ــع املتخص ــض املواق ــاوين بع ــذه عن  )  www.ftpplanet.com(و  ،  )http://ftpsearch.tomsk.net(: وه

  .   )www.filesearching.com( ، و ) www.ftpsearchengines.com(و
، وهو خمتص بالبحث يف اخلوادم الالتيفية ، ومجيعهـا تنتـهي    ) Latvian FTPsearch Engine( ي مثل حمرك البحث الالتيف )    ٥(

  . )   http://ftpsearch.lv(وعنوانه   )lv( باحلرفني 
ــسي)    ٦( ــرك البحــث الفرن ــل حم ــواين،   ) http://ftpfind.voila.fr ( مث ــدي،  ) www.ftpsearch.lt ( واللت              والبولن

 )www.net3.pl (  .  
  .   )http://reliz.ru( مثل حمرك البحث الروسي )    ٧(
منـها  و، ختتلف سياسات املواقع النسيجية يف هذه املسألة ، فمنها ماخيتار الطريقة األوىل ، ومنها ماخيتـار الطريقـة الثانيـة              )    ٨(

زيل امللفات منه ، ومن تلك املواقع مايعطِّـل خاصـية   ـتن مايشتمل املوقع على التعليمات اخلاصة ب ًماخيتار الطريقتني ، وغالبا   
  . استخدام الزر األمين للمشرية يف حاسوب املستخدم  

http://archie.emnet.co.uk
http://www.emnet.co.uk
http://ftpsearch.tomsk.net
http://www.ftpplanet.com
http://www.ftpsearchengines.com
http://www.filesearching.com
http://ftpsearch.lv
http://ftpfind.voila.fr
http://www.ftpsearch.lt
http://www.net3.pl
http://reliz.ru
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  .ـ النقر على الرابط املسمى التحميل اآلن ٢
 ماتظهر للمستخدم نافذة حوارية ختريه بني حفظ امللـف يف مكـان معـني أو فتحـه يف              ًوغالبا
  .مكانه احلايل 

   
  استخدام الربامج املتخصصة يف تنـزيل امللفات: الطريقة الثانية 

ات هي الطريقـة املـشهورة لـدى        واقع النسيجية باستخدام املتصفح   زيل امللفات من امل   ـ تن إن
زيل كمـا أنـه     ـولكن استخدام الربامج املتخصصة يسهل عملية التن      ،  املبتدئني من مستخدمي الشبكة     

   .)١(يتيح للمستخدم درجة أكرب من التحكم فيها 
فات ، أي رفع امللفات من حاسوب املـستخدم         وبرامج نقل امللفات ضرورية يف حالة حتميل املل       

  .  إىل الشبكة الدولية 
     ، وقد اسـتخدم الباحـث برنـامج      )٢(زيل امللفات   ـهناك العديد من الربامج املتخصصة يف تن      و

 )Flash Get (   وتتوفر منه نسختان ، واحدة جمانية ، واألخرى غري جمانية ، ويعيب النـسخة األوىل ،
  . اليت تظهر أثناء استخدام الربنامج الدعايات التجارية

  
  استخدام برامج الند للند: الطريقة الثالثة 

اسـتخدام    ، وعنـد  )٣(جموعة خاصة من برامج تبادل امللفات تسمى برامج الند للند   ـهناك م 
  خدمة ـال مستخدمني املسجلني يف هذه ـزيل امللفات من حواسيب الـيتم تن  )٤(أحد هذه الربامج 

    
  :ومن أهم ذلك )    ١(

زيل امللفات ، ويف ذلك من الفوائـد مـاالخيفى        ـ ، حني انتهاء تن    ً ، أو إغالق احلاسوب كلية     ًـ قطع االتصال بالشبكة آليا    ١       
  .  مبوعد ، أو صالة حان وقتها ًان مشغوالزيل إذا كـملستخدم بعملية التنحيث اليرتبط ا

، أو انقطـاع    بسبب انقطاع االتصال بالشبكة     ؛  زيل من النقطة اليت توقفت عندها يف حالة توقفها          ــ استئناف عملية التن   ٢       
  .التيار الكهربائي

زيل أكثـر مـن أربـع      ـ لربنامج إكسبلورر حيث الميكن تن     ًدة ، خالفا  فات املطلوبة دفعة واح   زيل للمل ــ وضع قائمة تن   ٣       
  .ملفات يف آن واحد 

زيل وإيقافها وقتما يريد املستخدم ، مث استئنافها يف أي وقت آخر ، إذا كـان خـادم امللفـات                    ــ التحكم يف عملية التن    ٤       
  .يتيح هذه اخلاصية 

زيل ، وقد الحظ الباحث أن عملية التصفح تتوقـف عنـد            ـشبكة أثناء عملية التن   ـ إمكانية تصفح النسيج العنكبويت لل     ٥       
  . زيل أربع ملفات يف آن واحد باستخدام برنامج إنترنت إكسبلورر ـتن

  : ، وهي زيل امللفاتـأجرت جملة يب سي مقارنة بني عشرة من برامج إدارة تن)    ٢(
        )  Download Accelerator Plus Premium  ( و ، )Download Wonder (  و ،)Flash Get   (                         

 )           Internet Download Manager( و ،  ) Go!Zilla Plus( ، و  )  Get Right(، و )  Fresh Download (و 
  . )  Star Downloader(، و  )  ReGet Deluxe(، و  )  Lightning Download(و 
على لقب خيار احملـررين   )  Lightning Download(و )  Download Accelerator Plus Premium (د حاز الربناجمان         وق

   .يف تلك الدراسة 
)٣    ( )Peer to Peer ( ًوتسمى اختصارا ) P2P. (   
ــربامج   )   ٤( ــذه الــ ــن هــ  )                iMesh( و،  ) bear share( و،  ) Kazaa( و،  ) eDonkey( و،  ) eMule: ( مــ

، خـذ علـى    ) com( ولكل من هذه الربامج مواقع على الشبكة حتمل اسم الربنامج وتنتهي باالمتـداد   ،  )One MX( و
   ) .www.kazaa.com( سبيل املثال 

http://www.kazaa.com
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   .)١(س من احلواسيب العامة لتخزين امللفات ولي

 يف  ً موقع نابستر ، والذي كـان متخصـصا        ومن أشهر هذه املواقع اليت كانت تقدم هذه اخلدمة        
مشاركة امللفات الصوتية من هيئة إم يب ثري ، حيث كان كل مستخدم لديه ملفات من هـذا النـوع                   

 بالشركات املنتجة لتلك املـواد      ً وقد أضر هذا كثريا    اجة لشرائها ،   ، ومن مث الح    ًن جمانا يقدمها لآلخري 
 ، مث ظهر املوقـع مـرة        )٢(م    ٢٠٠١وقامت برفع دعوى قضائية ضد املوقع إىل أن مت إيقافه يف مارس             

      أخرى حتت مظلة قانونية تتطلب دفع رسـوم للـشركات املنتجـة مقابـل تبـادل تلـك امللفـات                    
  . )٣(الصوتية 

 ريوسات وخباصـة الـربامج التجسـسية        ماترتبط بنشر الف   ً للند أا غالبا   عيوب برامج الند  وأبرز  
مع أا توسع دائرة تبادل امللفات بني كافة مستخدمي الشبكة يف أرجاء العامل ، لتشمل مجيـع أنـواع                   
امللفات مبا يف ذلك الكتب اإللكترونية ، والربامج احلاسوبية ، والصور الرقميـة ، وامللفـات الـسمعية           

  .رئية وامل
   .)٤( لربامج الند للند ً خاصاًختصص بعض املنتديات العربية قسماو
   

  جعل احلاسوب الشخصي يف وضع اخلادم: الطريقة الرابعة 
زيل امللفات منه أو حتميلها إليه ، ويـتم ذلـك     ـ لتن ًألي مستخدم أن جيعل حاسوبه خادما     ميكن  

وهـذا اإلجـراء      )٥( متخصصة يف هذا الغرض   عن طريق نظام التشغيل مباشرة ، أو باستخدام برامج          
  
يقـوم  وتقوم هذه الربامج على فكرة بسيطة للغاية ، وهي وجود حاسوب خادم ـ خيص الـشركة صـاحبة اخلدمـة ـ      ( )    ١(

بتخرين معلومات املشتركني ، وحيتفظ بقائمة حمدثة من امللفات اليت يقومون مبشاركتها ، حيث ميكن لكل مـشترك حتديـد                
  .جمموعة امللفات اليت يرغب مشاركتها مع بقية مستخدمي اخلدمة 

ـ      وعند االتصال بالشبكة ، وتشغيل برنامج التشارك ، يقوم الربنامج العميل باالتصال                    ه أن املـشترك     مبزود التـشارك ليعلم
  . بالشبكة ، ويعطيه عنوان آي يب اخلاص به ، وقائمة حمدثة بامللفات اليت لديه للتشارك ًالفالين متصل حاليا

 ، فيبحـث  املـزود يف        ًفإنه يطلب البحث عنه باالسم مثال      وعندما يريد أحد مستخدمي الربنامج احلصول على ملف معني                  
مللفات املوجوده لديه عن هذا امللف ، وماإذا كان هناك مستخدمون آخرون لديهم هذا امللف ، وهم علـى اتـصال                     قائمة ا 

  .بالشبكة يف ذات الوقت ويعيد للسائل نتائج البحث 
املـة  ومعظم هذه الربامج التتيح االتصال املباشر بني املستخدمني بغرض التعارف ، ولكن ميكن احلصول علـى قائمـة  ك                            

  .زيل امللف املطلوب من حاسوبه ـبامللفات املوجودة لدى أحد املشتركني ، ومن مث تن
وتستفيد الشركات املنتجة لربامج الند للند من اإلعالنات املصاحبة لتلك الربامج ، ومن خالل بيع املعلومات الـيت جتمعهـا                         

 اليت ينتسب إليها مـستخدمو الربنـامج ، ومعـدل الـدخول إىل              عن املستخدمني مثل عناوين الربيد اإللكتروين ، والدول       
  الشبكة ، ونوعية امللفات اليت يهتم ا املـستخدمون ، وسـرعات االتـصال ، والـربامج املوجـودة علـى حواسـيب                       

  . )املستخدمني 
   . ، بتصرف  ) www.muslm.net/showthread.php?s=&threadid=116087( انظر الرابط         

   .٦٠م ، ص ٢٠٠١نابستر الظامل املظلوم ، طارق أنيس ، جملة يب سي ، السنة السابعة ، العدد األول ، يناير    ) ٢(
   .٩٤م ، ص ٢٠٠٥جملة يب سي ، السنة احلادية عشرة ، العدد األول ، يناير )    ٣(
  .  ) www.arabsgate.com( مثل بوابة العرب )    ٤(
إبـدأ  : ، وميكن تفعليه كالتـايل   ) FTP Publishing Service( فية من نظام النوافذ إكس يب مزود تتضمن اإلصدارة االحترا)    ٥(

، مث ضع عالمـة صـح    ) Windows( إزالة مكونات / مث إعدادات ، مث لوحة التحكم ، إضافة أو إزالة الربامج ، مث إضافة              
 عالمة صح أمام خدمة بروتوكـول نقـل امللفـات         ، مث اضغط على تفاصيل ، ضع       ) IIS( أمام خدمات معلومات إنترنت     

 )FTP (  مث موافق.  
  .  )Power FTP(         ومن الربامج املستخدمة جلعل احلاسوب يف وضع اخلادم برنامج 

م ، ص ٢٠٠٤        إرسال امللفات الكبرية عرب إنترنت ، جاي موترو ، جملة يب سي ، السنة العاشرة ، العـدد العاشـر ، سـبتمرب        
١١٨.   

http://www.muslm.net/showthread.php?s=&threadid=116087
http://www.arabsgate.com
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 بالشبكة الدولية إذا أراد صاحب احلاسوب إتاحة تلك امللفات ملن يطلبـها علـى               ً دائما ًيتطلب اتصاال 
مدار الساعة ، وميكن ختصيص ساعات حمددة من اليوم هلذا الغرض ، مع إخبار املستفيدين مـن هـذه                   

  .اخلدمة ذه املواعيد 
  

  تبادل امللفات عرب برامج احملادثات : الطريقة اخلامسة
 إن شاء اهللا تعاىل ، ومـن أهـم          ًة ، وأنواعها ، وبراجمها ، الحقا      سيأيت تعريف احملادثات الشبكي   

، ومرسال النوافـذ   ) Yahoo Messenger( مرسال ياهو : هذه الربامج املستخدمة يف تبادل امللفات 
 )Windows Messenger ( دقاء ، وبرنامج حديث األص )Pal Talk (    وبرامج احملادثـة الـشبكية ،

 علـى  ً مستخدميها  كما أـا تـضع قيـودا       ، وتتيح هذه الربامج تبادل امللفات بني       ) IRC( املتناوبة  
  .حجم امللفات املتبادلة 

  
  تبادل امللفات دون اتصال بالشبكة: الطريقة السادسة 

صال ببعضهما عرب اخلط اهلـاتفي ، ومـن مث          ميكن ألي حاسوبني مزودين مبعدل اإلشارات أن يت       
إنشاء شبكة مصغرة بينهما لتبادل الرسائل أو امللفات ، أو حىت ممارسة األلعاب ، وكما هو احلـال يف                    
الطريقة الرابعة يتم ذلك عن طريق نظام التشغيل مباشرة ، أو باسـتخدام بـرامج خاصـة لالتـصال                   

الطـرفني أو كالمهـا     ، وهذا يفيد إذا كان أحد        )١(الشبكة  اهلاتفي املباشر بني احلواسيب دون اتصال ب      
 )٢( بالشبكة الدولية ، أو كانت وسائل تبادل امللفات عرب الشبكة حمـدودة اإلمكانيـات                ًالميلك اتصاال 
  .   )٣(أو غري آمنة 

  
تتضمن النسخة االحترافية من نظام النوافذ إكس يب خاصية االتصال بسطح املكتـب البعيـد ، وميكـن التعـرف علـى                       )    ١(

         ابدأ مث إعدادات مث لوحة التحكم مث اتصاالت شـبكة االتـصال وإنترنـت ، مث سـطح مكتـب عـن                    : خصائصها من   
وميكن الوصول إليه من ابدأ ، مث الـربامج ، مث الـربامج امللحقـة ، مث     ) Hyper Terminal(  برنامج ًبعد ، وتتضمن أيضا

   ) .Hyper Terminal( اتصاالت ، مث 
  .         كما ميكن إجراء اتصال بني حاسوبني باستخدام بعض الربامج مثل برنامج يب سي إنيوير 

 خيتلـف  ً معينـا ًحجم امللف الينبغي أن يتجاوز حداات ، ولكن ميكن إرسال امللفات عرب الربيد اإللكتروين ، على هيئة مرفق     )   ٢(
باختالف مزود الربيد ، وقل مثل ذلك يف حالة الربامج اليت ميكن استخدامها لنقل امللفات مثـل بـرامج املراسـلة الفوريـة       

  . ومنها مرسال ياهو ، ومرسال النوافذ 
التجسس عليها من قبل اآلخرين ، ومن مث االطالع عليها ، بـل واعتراضـها            تتعرض املعلومات املتبادلة عرب الشبكة إلمكانية       )    ٣(

  .  عن خطوط الشبكة الدولية خيفف هذه املخاطر ً ، وتبادل امللفات بعيداوتغيريها مث إعادة إرساهلا لوجهتها األصلية
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  املطلب الثالث
  امللفات يف الدعوة إىل اهللا تعاىلوتبادل كيفية استخدام نقل 

  
  ة الدعوة إىل اهللا تعاىل كمايلية نقل وتبادل امللفات يف الشبكة الدولية خلدمميكن توظيف تقني

   
  جمانية من املصحف الشريف وترمجات معانيهـ إنتاج نسخ رقمية ١

القرآن الكرمي كالم اهللا تبارك وتعاىل ، ومن ثَم فإن تالوته وقراءة معانيـه املترمجـة إىل لغـات                   
 تعاىل ، ولذا فإنه من املهم إنتـاج نـسخ رقميـة جمانيـة مـن                 أخرى من أهم وسائل الدعوة إىل اهللا      

املصحف الشريف وترمجة معانيه ، مث املصادقة عليها من ِقبل اجلهات املسؤولة عـن ذلـك يف العـامل                   
اإلسالمي مثل جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة ، أو األزهر ، مث نـشر هـذه                   

 ، ويف ًلفات اليت تقدم هـذه اخلدمـة جمانـا       المية املوثوقة ، وختزينها يف خوادم امل      النسخ يف املواقع اإلس   
   ألي حتريـف أو تبـديل ميكـن أن يقـع            ًة تلك النسخ بني حني وآخر تالفيا      احلالة الثانية ينبغي مراجع   

  )١( .فيها 
يـع  مجوينبغي أن تكون هذه النسخ الرقمية من املصحف الشريف وترمجة معانية متوافقـة مـع                

و اجلـواالت الذكيـة ، ومـع    احلواسيب الكفية ، و احملمولة ، املفكرات و  أنواع احلواسيب املكتبية ،     
  .مجيع أنظمة التشغيل اخلاصة ا ، وذلك حىت يعم نفعها مستخدمي احلواسيب بأنواعها املختلفة 

نـسخة رقميـة مـن املـصحف         )www.qurancomplex.com( جممع امللك فهد     وقد أصدر 
 ًين ، وترقيم صفحاا مطـابق متامـا  ، وهي مطابقة للرسم العثماواسيب املكتبية واملفكرات احملمولة    للح

   .ف املطبوع لترقيم املصح
 املخصصة للحواسيب الكفيـة واجلـواالت الذكيـة        ويشري الباحث هنا إىل أن املصاحف اانية        

مـصحف اجليـب    : املربجمني ، مثـل      يف الشبكة هي اجتهادات شخصية من قبل بعض          ًواملتوفرة حاليا 
 )Pocket Quran( إلنتـاج  ًالذي بـذل جهـودا    الذي سبق احلديث عنه ، وبرنامج جالل املهتدي 

، ومصحف اجلافـا الـذي خيلـو مـن       )٢(نسخ تتوافق مع معظم أنواع احلواسيب الشخصية احملمولة         
ة مثـل جممـع امللـك فهـد أو          الضبط بالشكل ، ومل تتم تزكية أي منها من قبل جهة إسالمية موثوق            

  .  )٣(األزهر 
  : يف أمرين ً االستفادة من هذه املصاحف حالياوميكن

  .األول ـ مراجعة احلفظ للحفَّاظ الـمتقنني 
الثاين ـ ختريج اآليات عند احلاجة لذلك ، ألن خاصية البحث يف املـصاحف الرقميـة تـؤدي     

  
تاب وكأن شـيئاً مل يـتغري فيـه ؛ خالفـاً      تتميز الكتب الرقمية بسهولة تعديل حمتوياا حبذف أو إضافة مث إعادة حفظ الك     )    ١(

امللفات النصية اليت يـتم إنـشاؤها   : للكتب الورقية اليت يستلزم تعديل حمتوياا إعادة طباعتها من جديد ، وعلى سبيل املثال   
قميـة  مث إعادة حفظها ، والشك يف أن الكتب الر         باستخدام حمرر النصوص وورد ، ميكن نعديل حمتوياا بكل سهولة ويسر          

  .تتفاوت يف سهولة إجراء ذلك التعديل تبعاً هليئات تلك الكتب ، وهذا أمر سبق بيانه 
  .من البحث ) ٦١( سبقت اإلشارة إىل ذلك ، انظر ص )    ٢(
 مصاحف رقمية ، وحصلت على موافقة من بعض اجلهات كـاألزهر ، وهـذه الـربامج                 نتجت بعض الشركات التجارية   أ)    ٣(

إىل أن إحـدى  زيلها من الشبكة ، وذه املناسبة يشري الباحـث   ـألا جتارية وليست جمانية ميكن تن     ؛  ا  ليست حمل حبث هن   
، وهو يتضمن العديد من التطبيقات اإلسـالمية مثـل املـصحف الرقمـي ،                ) ilkon ( ً متطورا ًالشركات أنتجت جواال  

ى نغمة األذان وحتديد القبلة ، والعجيب أنه تضمن نغمات موسيقية منها نغمة تسم. !!!  

http://www.qurancomplex.com
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  .وظيفة املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي 
 أن تكون من مصحف مطابق للرسم العثماين ألن مجهـور أهـل             ا تالوة القرآن بالنظر فيجب    أم

   .)١(العلم على وجوب كتابة املصحف بالرسم العثماين 
ألا تيسر للحـيض والنفـساء الـتالوة    من املصحف الشريف ؛ ومن املهم اعتماد نسخة رقمية  

جلـواالت الذكيـة أو املتطـورة ، وقـد          دون مس املصحف وذلك من خالل احلواسيب الكفية ، وا         
قراءة القـرآن للحـائض والنفـساء       رجحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة جواز          

، وأجاز الشيخ ابن باز رمحه اهللا مـس املـصحف هلمـا مـن وراء حائـل                   )٢( مس املصحف    بدون
  . )٣(كالقفازين وحنومها 

  
  لفاتـ إنشاء خوادم إسالمية لنقل امل٢

إن مقدرة املؤسسات الدعوية واجلامعات يف العامل اإلسالمي أعلى من األفـراد لتحقيـق هـذا                
األمر ، وإذا أنشئت هذه اخلوادم اإلسالمية يستغين املسلمون عن اخلوادم العامليـة الـيت قـد تتـضمن              

 عـن   ًفـضال افيـة ،    مايسيء لزائرها ، وقد تغلق أبواا يف وجوه داخليها من خارج حـدودها اجلغر             
  .إمكانية تعرض حمتوياا اإلسالمية للتزوير والتحريف من قبل املشرفني عليها ، أو بعض زوارها 

       أوسـع  ًا ، أمر مطلوب ألنـه يتـيح انتـشارا   إن تعدد هذه اخلوادم اإلسالمية ، وتكرار حمتويا 
ثـرة طلبـات    للمواد اإلعالمية الدعوية ، كما أنه خيفف من الضغط الواقع على أحـدها بـسبب ك               

  . زيل الواردة إليه ، واليت قد تؤدي يف بعض األحيان إىل توقفه عن االستجابة ـالتن
وميكن أن تستخدم هذه اخلوادم اإلسالمية لتخزين الربامج اانية اليت حيتاجها مستخدم الـشبكة              

عـن  زيلها ، وـذا يـستغين املـسلم         ـمثل مشغالت الصوت والصورة ، وبرامج ضغط امللفات وتن        
اصة بتنـزيل امللفـات والـيت      أو املواقع اخل  ،  الدخول للمواقع اإلصلية للشركات املنتجة لتلك الربامج        

  . ماتتضمن دعايات سيئة ًغالبا
  :ختزن املواد الدعوية املتنوعة يف تلك اخلوادم ، وتشمل هذه املواد ميكن أن و

 لــجميع الــحواسيب   أ ـ املصحف الشريف ، وترمجة معانيـه ، بالــهيئات املناسـبة    
  .الشخصية 

  ب ـ الربامج اإلسالمية اانية
سبق أن أشار الباحث إىل مجلة من الربامج اإلسالمية اانية ، ومعظم هـذه الـربامج تتـضمن                  
الكتب الشرعية ، وينبغي نشرها يف خوادم امللفات اإلسالمية وذلك لضمان انتشار هذه الـربامج علـى      

ا من قبل املختصني يف هذه العلـوم الـشرعية لالسـتفادة منـها وإبـداء                نطاق واسع ومن مث جتربته    
  . مالحظام عليها ، ولئال تتعرض هذه اجلهود للضياع 

رص على فهرسة الكتـب قبـل   ج ـ الكتب الشرعية املطولة ، والرسائل الـمختصرة ، مع احل 
  
  :انظر تفاصيل اخلالف يف هذه املسألة يف )    ١(

   .٣٨٦ ـ ٣٧٧ ، ص ١        مناهل العرفان يف علوم القرآن ، حممد عبدالعظيم الزرقاين ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة ، ج 
ـ          )    ٢(  الرزاق الـدويش ، الطبعـة الثالثـة    د بـن عبـد  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، مجع وترتيب الشيخ أمح

 ٣٧١٣ ، رقم الفتـوى  ١٠٩ ص ٤اإلفتاء ، الرياض ، ج م ، إصدار رئاسة إدارة البحوث العلمية و١٩٩٩هـ ـ   ١٤١٩
  .عضوية املشايخ عبدالعزيز بن باز ، وعبدالرزاق عفيفي ، وعبداهللا بن قعود 

   .٤٥٩ـ ٤٥٨ ، ٤٥٣ـ ٤٥٢ ص  ٦يز بن باز ، ج جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبدالعز)    ٣(
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باحـث إىل أن معظـم الكتـب    وقد سبق أن أشـار ال .  منها ُ؛ ليسهل على مقتنيها االستفادة       ختزينها
تفتقر إىل الفهارس ، وحبذا لـو متـت الفهرسـة باسـتخدام              ) doc( العربية يف الشبكة املخزنة يئة      

، حبيث ينقر القارئ علـى أي سـطر يف الفهـرس     )١(خاصية النص املتشعب اليت يتيحها برنامج وورد     
  .لنسيج العنكبويت يف الشبكة  كما حيدث عند تصفح اًقل إىل املوضوع اخلاص به ، متامافينت

وينبغي ختزين الكتب يئات خمتلفة تتناسب مع األنواع املختلفة للحواسيب الشخصية سـواء يف              
  .احملمولة أو احلواسيب الكفية ، أو اجلواالت الذكية أو العادية املفكرات ذلك احلواسيب املكتبية أو 

إللكترونية إىل هيئاـا املختلفـة ، ومـن مث    وميكن االستعانة ببعض املتطوعني يف حتويل الكتب ا     
  .مطابقتها مع الكتب املطبوعة ، وفهرستها 

  د ـ الصور
، وتتميز هذه اهليئة حبجم معقـول ووضـوح     ) jpeg (وينبغي أن تكون الصور على هيئة جيبج        

  . مقبول 
  : هـ ـ التسجيالت الصوتية ، وتشمل 

   ) .mp3( جيالته على هيئة القرآن الكرمي ، وينبغي أن تكون تس : ًأوال
             الصوت احلقيقـي    الـمحاضرات العامة ، والدروس العلمية ، وينبغي أن تكون على هيئة           : ًثانيا

)Real Audio. (  
   ) .mp3( األناشيد ، وينبغي أن تكون على هيئة  : ًثالثا

ت الـصوتية ، فحجمهـا   هيئة متوسطة يف اهليئا ) mp3( وقد سبق أن أشار الباحث إىل أن هيئة      
معقول ، وجودة صوا عالية ، ومن مث فهي تناسب تسجيالت القـرآن الكـرمي ، واألناشـيد ؛ ألن                    

 اضرات العامة ، والـدروس العلميـة       جودة الصوت يف هذين النوعني من التسجيالت مطلوبة ، أما احمل          
صوتية صـغري ، وإن كانـت   ؛ ألن حجم هذه امللفات ال ) Real Audio( فمن املناسب حفظها يئة 
   ) .mp3( جودة صوا أقل من هيئة 

وميكن االستعانة ببعض املتطوعني لتحويل التسجيالت الصوتية التشاية ألهل العلم ـ وخباصـة   
  .فات اإلسالمية وإتاحتها للجميع القدمية منها ـ إىل هيئة رقمية ، ومن مث ختزينها يف خوادم نقل املل

  و ـ تسجيالت الفيديو
       ، ألـا هيئـة وسـط يف هيئـات           ) mpeg( ينبغي أن حتفظ ملفات الفيـديو علـى هيئـة           

الفيديو ؛ فحجمها معقول ، ووضوح الصورة فيها مقبول ، وقـد الحـظ الباحـث أن تـسجيالت                   
  :الفيديو الدعوية املتاحة يف الشبكة حمدودة ، وهذا راجع إىل أمور 

ة ، فمعظم أفالم الفيديو اإلسـالمية املتاحـة يف األسـواق        قلة تسجيالت الفيديو الرقمي   : األول  
   ) .VHS( حمفوظة باهليئة التشاية على أشرطة 

 ملفات الفيديو ، ومن مث فهي حتتاج إىل مساحات ختزينية كـبرية يف خـوادم                كرب حجم : الثاين  
وطـول الفتـرة    ،  تخدمني  زيلها إىل حواسيب املس   ـامللفات ، كما أا تستغرق فترة زمنية طويلة يف تن         

 Dial(           زيل يف حالة االتصال بطريقة الطلب الــهاتفي  ـالزمنية يؤدي إىل ارتفاع تكلفة التن

  
 شـريط القـوائم ، مث مرجـع    يتيح برنامج وورد فهرسة الكتب اإللكترونية يئة النص التشعيب ، وذلك من األمر إدراج يف                 )    ١(

  .مث فهرسة وجداول 
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up ( )١(.   
   )Video Clip( ز ـ قُصاصات الفيديو 

يكثر عرض هذه القُصاصات يف اجلواالت الذكية ، ومعظم ماهو متاح منها يف املواقـع العربيـة                 
 ، وقد بدأت بعض املواقع اإلسالمية االهتمام ذا النوع من امللفات وإنتـاج مايـسمى                سيئ املضمون 

الفيديو كليب اإلسالمي ، وهذه اجلهود حتتاج إىل دعم وإىل حفظ يف خوادم امللفات حـىت التتعـرض              
  .للضياع 

  ح ـ العروض املتحركة
ولذا ينبغـي تقـسيمها إىل   انتشرت هذه العروض الدعوية يف الشبكة ، وهي ختتلف يف جودا ،      

ولـيس يئـة    ) swf( فئة متميزة وأخرى عادية ، وينبغي حفظ هذه امللفات بـهيئتها األصلية          : فئتني  
 )exe (                  ذات احلجم املتضخم ، مع وضع رسالة تنبيهية بأن تشغيل هذه العـروض يـستلزم تنـصيب

  .املشغل ااين من شركة ماكروميديا 
  واسيبط ـ السمات الدعوية للح

: سبق احلديث عن مسات احلواسيب املكتبية ، واملفكرات احملمولـة ، ومـن أهـم عناصـرها                  
 ، وهناك مسات خاصـة بالــحواسيب املــحمولة          شاشاتخلفيات سطح املكتب ، وحافظات ال     

الصغرية ـ سواء أكانت حواسيب كفية ، أم جواالت ذكية ـ والـجواالت املتطـورة ، وتـسميتها     
، وهي خاصة بـاجلواالت الذكيـة العاملـة     ) sis: (  ، ومن أنواعها )٢(نتديات الثيمات الشائعة يف امل  

 ، وهي خاصة باحلواسيب الكفيـة العاملـة بنظـام           )٤( ) tsk(  ، و    )٣(  )Symbian( بنظام التشغيل   
  ) logos(  ، والـشعارات البديلـة       )٥(وقد ظهرت يف اآلونة األخرية أنواع متحركة منـها          النوافذ ،   

 اجلـواالت ، وحتـل هـذه        شاشـات وهي ملفات صور عادية ، ولكنها تصمم بأحجام تتناسب مع           
يف  ) ALJAWAL(  اجلـواالت ، وهـو       شاشاتالشعارات حمل شعار شبكة اجلوال الذي يظهر على         

  .اململكة 
ن يتجنب وضـع الـصور احملرمـة    إن املسلم اجلاد احلريص على ماينفعه يف دنياه وآخرته ينبغي أ        

  .     لسطح مكتب حاسوبه ، أو جواله ًفيةخل
  ك ـ رسائل اجلوال الدعوية

  :تقسم رسائل اجلوال إىل نوعني 
   )sms( الرسائل القصرية : النوع األول 

   وهي رسائل نصية قصرية ، ويكثر تبادهلا بني مستخدمي اجلواالت ، وقـد حتمـل يف بعـض                  
طوط ثابتة والتتأثر باملدة الزمنيـة الـيت        خيتلف األمر ؛ ألن تكلفة هذ اخل       ) DSL( عند استخدام خطوط املشتركني الرقمية       )    ١(

 يقضيها املستخدم يف اتصاله بالشبكة ، ولكن رسوم االتصال باستخدامها أعلى من رسـوم االتـصال باسـتخدام طريقـة                  
   .الطلب اهلاتفي

  .ل مسات ، والصحيح أن يقا ) Themes( هذا االسم مأخوذ من املصطلح اإلجنليزي   )   ٢(
  ، انظر الرابط  ) Theme Editor 6600( ميكن تصميم هذه النوعية من اخللفيات باستخدام الربنامج   )    ٣(

 )        www.mobile4arab.com/vb/showthread.php?t=284881&highlight=Theme. (   
ـ  )  Microsoft Theme Generator( ميكن تصميم هذه النوعية من اخللفيات باستخدام الربنامج ااين   )   ٤( زيله ـ، وميكـن تن

  ) . www.microsoft.com/windowsmobile/downloads/default.mspx(من موقع الشركة ، انظر الرابط 
  اخلـاص باحلواسـيب الكفيـة وبرنـامج       ) الفالشـات   ( يتطلب تشغيل هذه اخللفيات املتحركة تنصيب مشغل العروض          )    ٥(

 )Animated Today( يف احلاسوب الكفي ، انظر الرابط   
          )www.ce4arab.com/vb7//showthread.php?s=&threadid=27000. (   

http://www.mobile4arab.com/vb/showthread.php?t=284881&highlight=Theme
http://www.microsoft.com/windowsmobile/downloads/default.mspx
http://www.ce4arab.com/vb7//showthread.php?s=&threadid=27000
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ـ                    اوالت إقامـة العالقـات احملرمـة بـني         األحيان مضامني سيئة ، مثل النكـات الـساقطة ، أو حم
اجلنسني ، ومن املهم توظيف هذه التقنية اليت أنعم اهللا تعاىل ا على األمـة فيمـا يفيـدها يف دنياهـا                   

، ولذا ينبغي مجع رسائل اجلـوال املفيـدة يف كتـاب     هناك درر ونفائس يف رسائل اجلوالوآخرا ، و  
لتفـتح يف معظـم أنـواع احلواسـيب دون          ) exe(ذي ينتهي بـ    إلكتروين واحد على هيئة ملف تنفي     

  ) Microsoft Access(برنامج خاص ، وميكن مجعها يف قاعدة بيانات واحـدة باسـتخدام برنـامج    
، ومن ثَـم فمـن    )١(وأما الربامج اليت مجعت رسائل اجلوال يف منتديات الشبكة فمعظم رسائلها غزلية           

 وهذا مما خيفف من اجلفاف يف احلياة الزوجية والذي يعاين منـه بعـض                بني الزوجني ،   املناسب تبادهلا 
األزواج والزوجات ، نتيجة تزايد األعمال اليومية ، وأعباء تربية األبناء وتوجيههم ، كمـا أن تبـادل                  

   .عبة املطلوبة بني الزوجنيهذه الرسائل بني الزوجني ، هو من حسن التبعل ، ومن املال
   )mms(  رسائل الوسائط املتعددة :النوع الثاين 

يف  يف شـبكة اجلـوال       ً وصورة متحركة ، وقد بدأ تداوهلا مـؤخرا        ًوهي رسائل تتضمن صوتا   
  . ، والواجب على املستخدمني توظيف هذه اخلدمة فيما ينفعهم يف دنياهم وآخرم اململكة

  ل ـ نغمات اجلوال غري املوسيقية
  .ناسب مجيع أنواع اجلواالت وينبغي تنويع هيئات هذه النغمات لت

  
  ـ االستفادة من خوادم نقل امللفات العاملية ٣

 ، وميكـن   وختزين املعلومات فيها     ، تتيح إمكانية الدخول إليها      سبق تعريف هذه اخلوادم ، وهي     
  :، ومن أمهها فيها ختزين املواد اإلعالمية الدعوية 

  .  اللغات املختلفة أ ـ النسخ الرقمية من املصحف الشريف ، وترمجاته إىل
ب ـ الكتب واملطويات اليت تعرف باإلسالم الصحيح النقي اخلايل من الـشوائب ، واملوجهـة    

  . لغري املسلمني 
  ) .٢(ج ـ املواد اإلعالمية املوجهة للمسلمني ، وقد سبق تفصيلها يف الفقرة 

 املشرفني علـى تلـك   ولكن ينبغي تفقد هذه املواد بني حني وآخر لئال تتعرض للتحريف من قبل       
اخلوادم ، أو من قبل بعض زوارها ، وقد سبق أن أشار الباحث إىل أن هناك اآلالف من تلك اخلـوادم                     
وإن مل ميكن الدخول إليها بطريقة املستخدم اهول فيمكن الدخول إليها بعد احلـصول علـى  اسـم     

  .مستخدم وكلمة مرور رمسية من ِقبل املشرفني عليها 
الداعية الذي يشرف على هذا العمل أن يضع رسالة تبني عنوانه اإللكتـروين ملـن               وينبغي على   

  .   يرغب يف مراسلته من الراغبني يف معرفة املزيد عن اإلسالم 
  

   والدقة يف تسميتها ـ ضغط امللفات املخزنة٤
احلرص على أن تكون امللفات املخزنة يف خوادم امللفات مضغوطة ، مع ضـرورة تـوخي                ينبغي  

  لدقة يف تسمية امللفات ، بأن تكون أمساء امللفات دالة على حمتوياا ، فاحملاضرات والـدروس العلميـة                  ا
 رسالة جوال ، وقد صنفت إىل عـشرة أقـسام   ١٣٠٠، وتضمن  ) exe( طُرح كتاب إلكتروين يف أحد املنتديات على هيئة     )    ١(

ية ، رومانسية ، شبابية ، شعر ، عتاب ، نكت ، وقد الحظ الباحـث أن معظـم            اعتذار ، أمثال ، بناتية ، اين ، دين        : هي  
  .تلك الرسائل ـ باستنثناء الرسائل الدينية ـ هي رسائلُ غزلية 
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ـ               اء الكتـب الـيت كـانوا            تسمى ملفاا بأمساء املشايخ والعلماء الـذين قـاموا بإلقائهـا ، أو بأمس
ع بـني عنـوان الـدرس       أو بعناوين احملاضرات اليت ألقيت ، أو ماهو أفضل من ذلك اجلم           يشرحوا ،   

 ، فقـد تـسمى      )١(واسم احملاضر ، وقد الحظ الباحث أن بعض املواقع اإلسالمية التراعـي ذلـك                 
امللفات الصوتية للدروس العلمية باسم املسجد الذي ألقيت فيه تلك الدروس ، أو باسم احلـي الـذي                  

ـ     ، فيه املسجد  ـ   وميكن للمستخدم تاليف هذه املشكلة ، بإعادة تسمية املل  زيلة ، أو قبـل  ـف بعـد تن
  .)٢(ذلك 

   
  لدعاة إىل اهللا تعاىلنشر اإلنتاج الفكري لـ ٥

ميكن للدعاة إىل اهللا تعاىل التواصل فيمابينهم وتبادل امللفات ، ونشر إنتاجهم الفكـري املقـروء                
أو املسموع عن طريق جعل احلاسوب الشخصي يف وضع اخلادم أو دون اتصال بالشبكة كمـا سـبق                  

، ويستغنون ذا عن مواقع التخزين العامة يف الشبكة ، واليت قد تضع ضوابط على هـذه اخلدمـة     بيانه  
  .اليت قد الختلو من مضامني سيئة  عن اإلعالنات التجارية ً دون استفادة الدعاة منها ، فضالحتول

  
  ـ ختزين الدعاة مللفام يف الشبكة الدولية٦

كة الدولية ، والدخول إليها من أي مكان يتوفر فيه اتـصال            يستطيع الداعية ختزين ملفاته يف الشب     
ـ                    يح بالشبكة ، دون احلاجة حلملها معه يف هيئة أوراق ، أو يف وسائط التخزين الرقمية املختلفـة ، وتت

    . )٤(، والبعض اآلخر يتيحها مقابل رسوم  )٣( ًبعض املواقع هذه اخلدمة جمانا
  
  :موقع البث اإلسالمي ، وعلى سبيل املثال الاحلصر ) أرشيف ( ومن ذلك حمفوظات )    ١(

هـ ، ضـمن الـدورة      ٢٨/٤/١٤٢٥ناصر بن عبدالكرمي العقل ، بتاريخ األربعاء        . د.        اللقاء املفتوح الذي أجري مع الشيخ أ      
  . )  Salman16f.rm(هـ ، حفظ باسم ٦/٥/١٤٢٥ـ٢٤/٤العلمية املقامة يف جامع الراجحي بربيدة ، يف الفترة 

ـ          .سلسلة احملاضرات اليت ألقاها الشيخ د      و         فقـه املـسائل الطبيـة      ( وان  خالد بن علي املشيقح ، ضمن الدورة السابقة ، بعن
ــرة  ــة املعاصـ ــم ) واملاليـ ــت باسـ  ) Salman15b.rm( و،  ) Salman14b.rm( و ، ) Salman13a.rm( حفظـ

   ) .Salman17b.rm( و
) الفالشـات  ( ، حِفظَت فيه بعض ملفـات العـروض املتحركـة        ) www.emanway.com(         وكذلك موقع طريق اإلميان     

يف حني حِفظت ملفات أخـرى باألمسـاء الدالـة علـى           ) swf.1093396381(  امللف على النمط     باألرقام ، فيكون اسم   
  .حمتوياا 

ار أمـر التنــزيل    بعد إصـد ًافذة احلوارية اليت تفتح تلقائياتعديل اسم امللف يف الن )  Flash Get(يتيح برنامج فالش جيت )    ٢(
زيل امللف فيـه ، وإذا مل يـتم حتديـد جملـد معـني          ـغب املستخدم تن   ، مثل املكان الذي ير     مجلة من اخليارات  وتتضمن  

  . )  C:\Downloads(زيل امللفات فيه فاخليار االفتراضي هو الد ـلتن
، والذي يتيح ملشتركيه احلصول على مساحة ختـزين جمانيـة    ) briefcase.yahoo.com( موقع ياهو   : من هذه املواقع اانية     )    ٣(

ميجابايت ، ويشترط ملن يرغب االستفادة من هذه اخلدمة احلصول على معرف يف الياهو ، ويعطـي املوقـع                    ٣٠تصل إىل   
وهنـاك   .احلرية للمشترك يف أن يتيح ملفاته لكل من يطلبها أو احلصول على كلمة مرور لالستفادة مـن تلـك امللفـات                   

 تـصل إىل  وهو يتيح مـساحة  ) http://webstorage.btinet.net( وعنوانه  ) BTI net( موقع : مواقع جمانية أخرى ، منها 
زيله من قبل عـدد حمـدود   ـالذي يتيح ختزين امللف لبضعة أيام أو لتن       )  www.yousendit.com( وموقع  .  ميجا بايت    ٥٠

 .من املستخدمني 
ـ     ًاها املوقع مقابل التخزين ، بناء     تحدد الرسوم اليت يتقاض   )    ٤( يت يطلبـها املـستخدم ، فكلمـا زادت          على املساحة التخزينية ال

  : من هذه املواقع ، و املساحة زادت األجرة ، وتتيح معظم هذه املواقع جتربة خدماا ملدة يسرية قبل االشتراك 
         )www.xdrive.com ( و  ، و ،)www.globedesk.com ( و ،)www.atbackup.com) (www.filesanywhere.com ( . 

http://www.emanway.com
http://webstorage.btinet.net
http://www.yousendit.com
http://www.xdrive.com
http://www.globedesk.com
http://www.atbackup.com
http://www.filesanywhere.com
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وزيع إنتاجه لكل من يريده عـرب الـشبكة ، وختتفـي ـذا              كما تفيد هذه املواقع الداعيةَ يف ت      
 بالكتب واألشرطة وماإليها ، وميكـن االسـتفادة         ًطباعة والتوزيع اليت تقترن دائما    تكاليف التسجيل وال  

من مواقع التخزين اانية إذا كانت ذلك اإلنتاج حمدود احلجم ، أو احلصول على تلك اخلدمة مبقابـل                  
  .بكية اليت تقدمها ، وتتيح مساحات ختزينية ضخمة عن طريق املواقع الش

ويتأكد هذا األمر إذا كان الداعية اليرغب يف إنشاء موقع شخصي له علـى الـشبكة ومـن مث                 
 لى دفع الرسوم يف موعـدها احملـدد       حتمل األعباء املترتبة عليه مثل املتابعة الدائمة للموقع ، واحلرص ع          

لك من األمور املرتبطة بإنشاء موقع نسيجي ، واليلـزم مثلـها يف             ومحاية املوقع من التخريب وماإىل ذ     
  .حالة االستفادة من خدمة ختزين امللفات الشبكية 

  .اليت أنتجتها شركة آدويب  ) PDF ( تويات من التبديل حبفظها على هيئةوميكن محاية هذه احمل
  
   ـ االستفادة من برامج الند للند٧

لقرآن الكرمي ، والتـسجيالت الـصوتية       معاين ا ترمجات  ، لتوزيع   خدام برامج الند للند     استميكن  
وكتب الدعوة إىل اإلسالم ، ولكن هذا اليفعله إال احملترفون من مستخدمي الشبكة ألن هـذه اخلدمـة     

  .كما سبق تنطوي على خماطر مجة 
  
  مية الدعوية اانية ـ تنـزيل ماأمكن من املواد اإلعال٨

 )١(، وهذا يقوم به من لديه سعة من الوقت واملـال             اص صلبة خارجية     يف أقر  وختزن هذه املواد  
  .من مستخدمي الشبكة ، وميكن االستفادة من اخلدمة اانية يف اجلامعات وغريها من املؤسسات 

  :ويستخدم هذا املخزون الرقمي لألغراض التالية 
  أ ـ احلفظ االحتياطي هلذه املواد

وقع وتوقفه عن العمل فاليضيع ذلـك اجلهـد ، مـع ضـرورة     حال تعطل املويفيد هذا احلفظ   
  . فائها من الشبكة لسبب أو آلخر ويتأكد هذا يف حال اخت. اإلشارة إىل مصدرها األصلي 

  ب ـ اهلدايا الرقمية 
أَِلف الكثريون إهداء الكتب املطبوعة ، وأشرطة الكاسيت والفيديو التقليدية ، ويف هذه اآلونـة               

املواد على هيئة رقمية ، إذا كان املُهدى إليه أو بعـض أهـل بيتـه ممـن حيـسنون                    ينبغي إهداء تلك    
جمموعة من الكتب اإللكترونية يئـة وورد مـع برنـامج     : ًومن هذه املواد مثال استخدام احلاسوب ،    

وجمموعة من احملاضـرات    برنامج مقتطفات ،    و ، وشرح لكيفية استخدامه ،     وتعريبه   كتبة اإللكترونية امل
أو ، ) الفالشـات  ( ، وجمموعة من العروض الدعوية املتحركـة  واألناشيد اإلسالمية لدروس العلمية   وا

، وجمموعة من السمات احلاسوبية الدعوية ، وبعـض الـربامج احلاسـوبية اانيـة               العروض التقدميية   
تلـك  ختـزن   ، و الـضغط   فـك    مع بيان كيفية     تقليل حجمها ،  وباإلمكان ضغط امللفات ل   الدعوية ،   

   . يف قرص صلب خارجيهاختزين ميكن رص مدمج ، وإن كان القرص املدمج اليتسع هلايف قامللفات 
 إذا كان املهدى إليـه ميلـك       إسطوانات مدجمة ؛  املسموعة واملرئية على هيئة      إهداء املواد    ويتأكد

ـ    راص الـيت يـستطيع   املشغالت الرقمية احلديثة يف سيارته أو بيته ، ويتوقف نوع اهلدية على طبيعة األق
   أو  ،)mp3(، أو أقـراص  ) cda( مدجمـة صـوتية    ًعرض حمتوياا ، فقد تكون أقراصـا      ذلك املشغل   

  .   )DSL( زيل امللفات باستخدام تقنية خطوط املشتركني الرقمية ـتصار الوقت املستغرق يف تنميكن اخ)    ١(
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،  ) vcd( قرص الفيـديو املـدمج       :  وقد تكون أقراص فيديو رقمية وهي ثالثة أنواع        ) wma(أقراص  
، وتتمتـع   ) dvd (، وقرص الفيـديو متعـدد االسـتخدامات        ) svcd( قرص الفيديو املدمج الفائق     

  .)١(أقراص الفيديو الرقمية خبصائص التتوفر يف أشرطة الفيديو التقليدية 
ومن أهم أنواع اهلدايا الرقمية بطاقات الذاكرة اليت تستخدم مع احلواسيب الكفيـة واجلـواالت               

 لتعـدد  ًونظـرا إهداؤها ملالكيها ، الذكية ، وميكن شحنها بامللفات النافعة املناسبة لتلك احلواسيب ، مث      
  .أنواع تلك البطاقات ينبغي اختيار البطاقة املناسبة لذلك احلاسوب 

  ج ـ التوزيع مع احلواسيب اجلديدة
وذلك بانتقاء بعض هذه املواد مما يفيد عامة املستخدمني ، وتزويد العاملني يف حمـالت صـيانة                 

ة بعد إعادة يئتها وهي العمليـة الـيت   زيلها يف احلواسيب اجلديدة ، أو القدمي    ـاحلواسيب ذه املواد لتن   
  .تعرف بالفرمتة 

  
   ـ مراجعة احملتويات املتعلقة باإلسالم يف خوادم امللفات العاملية٩

ويتطلب ذلك البحث عن امللفات اليت حتتوي معلومات عن اإلسالم يف اخلوادم املتاحـة لعامـة                
  :ن اإلسالم من أحد حالني والختلو تلك املعلومات ع  ، ومتحيصها ،)٢(املستخدمني 

  أن تكون املعلومات اليت فيها صحيحة: احلال األوىل 
ملـن كتـب تلـك      عرب الربيد اإللكتـروين     ويف هذه احلال من املستحسن إرسال رسالة شكر         

املعلومات ، وللمشرف على اخلادم إن توفر عنوان كل منهما ، وقد الحظ الباحـث أن معظـم مـن               
ـ              يكتب يف الشبكة يرفق عنو     رين ان بريده اإللكتروين يف بداية كتابته أو يف آخرها ، ويطلب مـن اآلخ

 مايوجد بريده اإللكتروين ضمن الرسـالة       ًمراسلته وتزويده مبالحظام  وأما املشرف على اخلادم فغالبا        
اخلادم ؛ إما يف ملف مستقل يظهر لدى النفاذ إىل احلاسوب اخلـادم وعـرض                  الترحيبية املوجودة يف    

لد اجلذري العام            الدات اجلذرية ، وإما يف ملف مستقل ضمن ا )pub (        ويف كال احلـالني فـإن ،
، أو مـساعدة     ) welcome.msg( ، أو رسـالة ترحيبيـة        ) Readme (  هذا امللف يسمى اقـرأين    

  
  :أهم هذه اخلصائص )    ١(

  . ـ صغر حجم األقراص املدجمة ، وخفة وزا ، وسهولة محلها ، وخباصة يف احلقائب اجللدية ١       
  .ـ طول عمرها االفتراضي ٢       
  . ت األقراص املدجمة تستوعب أكثر من قرص ، ومن مث التقليل من مرات إدخال وإخراج األقراص ـ بعض مشغال٣       
  .ـ التقليل من عبث الصبيان يف أشرطة الفيديو التقليدية ؛ حيث حيلو هلم إخراج الشريط املغناطيسي امللتف ٤       
قراص الفارغـة القابلـة للكتابـة        الخنفاض أسعار األ   ًة ، نظرا  ن أقراص الفيديو املدجم   ـ سهولة االحتفاظ بنسخ احتياطية م     ٥       

  . وكذلك ناسخاا 
 احملمولة ، ومن مث االستفادة من حمتوياا حـال الـسفر واحلـضر ، وهـذه      شغيل األقراص املدجمة يف املفكرات    ـ إمكانية ت  ٦       

  .مفيدة لألطفال يف الرحالت 
ة يف السيارات احملتوية على مشغالا ، وهي مفيدة للصغار ، وخباصـة أثنـاء الـرحالت                 ـ إمكانية تشغيل األقراص املدجم    ٧       

   .الربية الطويلة 
إن الدخول إىل تلك اخلوادم اليعرض الداخل للفنت اليت يتعرض هلا متصفح النسيج العنكبـويت ، وأقلـها اإلعالنـات الـيت                   )    ٢(

ة متحركة ضمن الصفحة ، أو تظهر على هيئة نافذة منبثقـة مبجـرد فـتح          الخيلو منها موقع واليت قد تكون على هيئة صور        
    .املوقع النسيجي 

  وقد تـدل أمساؤهـا علـى حمتوياـا                  إن ملفات الصور ولقطات الفيديو اليت قد ختزن يف تلك اخلوادم هلا ايات معلومة ،              
ة ، أي أن التنقيب يف تلك الدات اليعـرض املنقَّـب للفـنت    والميكن أن يفتح ملف منها إال إذا نقر املستخدم عليه باملشري      

  .إال إذا أقدم على فتح ملف ما ، وكان ذلك امللف حيتوي على مواد إباحية أو صور فاتنة 
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)help. (  
ـ      علومات غري صحيحة ، أو خلطت حقا      أن تكون امل  : احلال الثانية    ساب  بباطل ، فينبغـي االحت

   على ذلك مبراسلة الكاتب ، وتصحيح فكرته عن اإلسالم ، وتزويده باملطبوعـات الرقميـة املناسـبة                 
له ، ومطالبته بتصحيح ماكتبه ، أو حذفه ، فإن استجاب وإال مت إبالغ اجلهة املـشرفة علـى اخلـادم                     

ـ    صحيحة ، ويـتم ذلـك   بتلك األخطاء ، ومطالبتها بإزالة تلك املعلومات ، واستبداهلا باملعلومـات ال
بإرسال رسالة بريد إلكتروين إىل املشرف على اخلادم ، فإن استجاب املشرف وإال وجب الـرد علـى                  
تلك املعلومات ، أو كتابة معلومات أخرى صحيحة عن اإلسالم ، ومطالبة اجلهة املشرفة بنشر ذلـك                 

  .سالم وختزينه يف نفس احلاسوب املضيف اليت حيتوي على معلومات مشوهة عن اإل
وهذا االحتساب اإللكتروين عرب الربيد أثبت جدواه يف كثري من الــمواضع ، وقـد سـبقت                 

  . اإلشارة إىل ذلك عند احلديث الربيد اإللكتروين ، وكيفية استخدامه يف الدعـوة إىل اهللا تعاىل 
 اجلذري العـام     يف خوادم نقل امللفات والدخول إىل الدليل       ً شامال ًوالقيام ذه املهمة يتطلب حبثا    

 )pub (                لكل خادم ، وميكن استخدام حمركات البحث اخلاصة خبوادم نقل امللفات وإدخـال كلمـة  
 )islam (                  يف مستطيل البحث أو أي كلمة أخـرى بديلـة تتـصل باإلسـالم مثـل )quran (  أو        
 )hadith. (   

ألن مجيـع  ؛ ريها من اللغـات األجنبيـة    باللغة اإلجنليزية وغ ً إملاما ًكما يتطلب القيام بذلك أيضا    
تلك اخلوادم أجنبية غري عربية إال ماندر ، وإتقان اللغات األجنبية ضروري لفهم ماكتـب ، واحلكـم                  

  .عليه 
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  املبحث الرابع
  النسيج العنكبويت العاملي

 )www(   
  املطلب األول

  تعريف النسيج العنكبويت ونشأته
  

   )World Wide Web ( يالنسيج العنكبويت العاملتعريف 
تظهر فيـه   ، و  )١( ) http( تبدأ عناوين مواقعه بالبادئة      الذي   دولية ، شبكة ال الاجلزء يف   ذلك  هو  

الـشبكة  واحلركات ، وهو الواجهة احملببة وامليسرة لعامة مستخدمي         ،  واألصوات  ،  واأللوان  ،  الصور  
  . النسيج فحسب  هي ذلكشبكة الدولية من الناس يعتقد أن الًحىت أن كثريا

 ويتم استعراض مـحتويات النسيج العنكبويت باستخدام بـرامج خاصـة تـسمى املتـصفحات     
   )٢ (.من شركة مايكروسوفت وهو برنامج جماين ،  ) Internet Explorer( متصفح  : وأشهرها

 ، ومـشـاهدة أي مـادة مرئيـة    ًلنسيج مساع أي مادة مسـجلة صوتياوميكن من خالل هذا ا   
، كما ميكن قراءة الصحف واالت املختلفة عرب ذلك النسيج ، إذا كانـت اجلهـات                 )٣(فالم  مثل األ 

     .املصدرة هلا قد اختذت مواقع على الشبكة ، وضمنتها تلك املواد 
يف الـسنوات    نسيج ال امواقعها على هذ  العربية  ات اإلسالمية   ؤسس االت وامل  معظم  اختذت وقد

ـ بق إىل الظهور على   ـاإلجنليزية فقد كانت أس   اإلسالمية  مواقع  ـوأما ال ،  األخرية   ،  دوليـة ال شبكة ال
مث  ) www.latif.com( وعنوانـه   ،  م  ١٩٩٣وأقدم موقع إسالمي هو موقع لطيف الذي بـدأ عـام            

  .م ١٩٩٥ظهر موقع مدينة اإلسالم أواخر عام 
جرى يف هذه البـدايات     ودخل اإلسالم إىل الشبكة ببطء وتردد يف البدايات األوىل ، لكن الذي             

والبهائيـة  ) األمحديـة   (  للرد عليه ، ألن الفئات املنحرفة أو الضالة مثل القاديانيـة             ً حثيثا ًاستفز نشاطا 
  . ومنكري السنة النبوية ، كان هلا حضور قوي يف تلك البدايات 

بطـة   مـن أمسـاء النطاقـات املرت       ًت املنحرفة أن تسجل بامسها كثريا     وقد استطاعت هذه الفئا   
إخل ؛ األمر الـذي قـد يـضطر    .. …إسالم ، اإلسالم ، اإلسالم احلق ، اهللا ، القرآن : باإلسالم مثل  

الذين يريدون تقدمي اإلسالم الصحيح إىل استخدام أمساء نطاقات طويلة ، أو جئة غـري منتـشرة ، أو                 
، وهـذا  ) إخل . … أسـتراليا  بريطانيـا ،  ( تسجيل أمساء نطاقات حملية يف الدولة اليت ينشأ فيها املوقع           

ا بالدقـة ، أو جيـري                  يصعب على مستخدم الشبكة الوصول إىل هذه املواقع مباشرة مامل يعرف عنوا
  
  . وتعين قواعد نقل النص املتشعب  ) Hyper Text Transfer Protocol( اختصار العبارة )    ١(
متـصفح أصـدقاء    و كومينيكيتور ونافيجيتور من شركة نيتسكيب ، ومتصفح أوبريا ،           :ة مثل   هناك برامج أخرى أقل شهر    و)    ٢(

 .وهو متصفح صممه أحد املربجمني العرب ،  ٢اإلنترنت 
ـ   اسـتخدام إن االستفادة من املواد املسموعة واملرئية يف الشبكة الدولية يتطلب    )    ٣(   : ومـن أمههـا   املتخصـصة ربامج أحـد ال

) Quick Time  ( ،و )Yahoo Player (  ،و )Music Match (  ،و )Win Amp (  ،و )Windows Media Player (  
   . )Real Player( و

وهذه الربامج يوجد منها عدة إصدارات وينبغي على املستخدم أن يستعمل أحدث إصداراا ، وهي بـرامج جمانيـة ميكـن                           
ـ         ًع جمانا األقراص املدجمة اليت توز   احلصول عليها من     زيلها مـن الـشبكة     ـ مع االت احلاسوبية والشبكية ، كما ميكن تن

زيل الربامج ، وينبغي يف هذه احلالـة فحـصها          ـأو من املواقع الشهرية واخلاصة بتن     ،  مباشرة من مواقع الشركات املنتجة هلا       
 .بأحد الربامج املتخصصة للتأكد من خلوها من الفريوسات 

http://www.latif.com
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  . عنها باستخدام أحد حمركات البحث ًحبثا
أو اجلمعيـات  ، وكثري من املواقع اإلسالمية القدمية على الشبكة أنـشأها الطـالب املـسلمون     

قنيات الالزمة يف هذه اجلامعـات      عات الغربية يف أوربا وأمريكا ؛ لتوفر األجهزة والت        اإلسالمية يف اجلام  
ومجيع هذه املواقع تتحدث اإلجنليزية أو لغات أجنبية أخرى ، وتركز يف الغالب على نـشر معلومـات                  
 عن اإلسالم واملسلمني والرد على بعض الـشبهات واالفتـراءات ، إضـافة إىل الـدعوة ألنـشطتها                  

  .)١(جمها وبرا
 للمواقـع  )٢(ويـمكن معرفة كثري من الـمواقع اإلسالمية الــمفيدة مـن دليـل سـلطان              

     ) .www.sultan.org( اإلسالمية 
   :ة النسيج العنكبويتنشأ

وهـذه    )Hyper Text(  بـنظرية النـصوص املدجمـة   شبكة الدوليةيرتبط النسيج العنكبويت لل
وظلت هـذه   .  )٣( قصص اخليال العلمي      من ًقصة بل ظهرت   ، ًعلمية ًالنظرية مل تظهر يف بدايتها فكرة     

وبـدأ يف سلـسلة مـن        م ، عندما تأثر ا عامل حاسوب      ١٩٦٠الفكرة أسرية اخليال العلمي حىت عام       
اليت تعتمد على ربـط املعلومـات ببعـضها مـن          ،  الدراسات أدت إىل ظهور نظرية النصوص املدجمة        

  )٤( .مكتوب ـ يف كلمات النص الختفيةـخالل روابط إلكترونية م
يف  )CERN(وكانت البداية احلقيقية للنسيج العنكبويت العاملي يف خمرب الفيزيـاء الذريـة األوريب              

 يـسمح  ًم نظامـا ١٩٨٩الذي ابتكر يف عام ) ٥( )  Time  Berners-Lee(على يد  جنيف بسويسرا ، 
  
   .١٣ـ١٠، مرجع سابق ، ص ) بتصرف ( واإلنترنت تقرير اإلسالم )    ١(
أحد خرجيي اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، وهو مقيم يف اململكة ، وقد راسله الباحث ، وهو يتحرى املواقع الـيت متثـل                       )    ٢(

  .أهل السنة واجلماعة يف ذلك الدليل 
وكـان هـذا   ،   )  Memex ( أمسـاه  حيلم باختراع جهاز جديدم يف مقال لكاتب أمريكي١٩٤٥كان بداية ذلك يف عام )    ٣(

 .بتقنية حفظ واسـترجاع املعلومـات   املقال يتنبأ ببداية دخول اإلنسان عصر احلاسوب واعتربه البعض بداية اهتمام اإلنسان  
 يفعلـه  ًد شـيئا تشافات واالختراعات ولن جيوكان الكاتب يرى أن اإلنسان سوف يأيت عليه وقت ينتهي فيه من مجيع االك            

 إىل ً، وحيتـاج أيـضا   من املعلومات ، حيتاج إىل حفظها واسترجاعها بـسرعة  ً هائالًهذا اال وعندئذ سيجد عنده كمايف  
جعلها متاحة جلميع الناس يف أي مكان يف الكرة األرضية ، وحدد الكاتب يف مقاله اخليايل ، أن أفضل طريقة للتعامـل مـع            

علومات هو ربط املعلومات ببعضها بروابط منطقية حسب تسلسل أفكارهـا ، وذلـك مـن خـالل     هذا الكم اهلائل من امل 
 لعمل اجلهـاز اجلديـد ، الـذي         ًووضع خمططا . تنقل من موضوع آلخر     الكلمات املشتركة يف كل موضوع حىت يسهل ال       

اليت يريـدها ، ويتحـرك مـن    يساعد اإلنسان يف البحث عن املعلومات ، حيث يعطي للجهاز أقرب كلمة تعرب عن الفكرة   
  .فكرة إىل أخرى ، ومن كلمة إىل أخرى حىت يصل ملا يريد 

  . ، بتصرف ٣٠٦رحلة إىل عامل اإلنترنت ، مرجع سابق ، ص  )    ٤(
     . ، بتصرف ٦١اإلنترنت للمبتدئني ، مرجع سابق ، ص 

م ، عمـل يف  ١٩٧٦يزيائية من جامعة أكـسفورد عـام   م ، وحاز على إجازة يف العلوم الف     ١٩٥٥جنليزي ولد يف لندن عام        إ  )  ٥(
مهندس برجميات استـشاري ، كتـب خالهلـا         م ، ملدة ستة أشهر      ١٩٨٠عام   ) CERN( املخترب األوريب للفيزياء اجلزيئية     

الستخدامه اخلاص ملساعدته يف ختزين وتنظيم مالحظاته املتـشعبة ، وشـكل الربنـامج املـذكور      ) Enquire   ( برنامج 
م ، ويتلخص يف تقدمي طريقـة جلمـع   ١٩٨٩عام  ) World  Wide  Web( نسبة لتيم ، األساس املبدئي لتقدمي مشروعه بال

، وبـدأ تـيم يف    ) HTML( املعلومات وختزينها يف جمموعة وثائق ذات نـصوص متـشعبة ، باسـتخدام لغـة أمساهـا               
 ، واسـتخدم املتـصفح ألول       للنسيج العنكبويت متصفح   ، وأول حمرر و    للخوادم النسيجية م كتابة أول برنامج     ١٩٩٠أكتوبر

مل يطمـع  و.م ١٩٩١ ، منتصف عـام  الشبكةم ، مث طرح على املأل عرب       ١٩٩٠يف ديسمرب    ) CERN( مرة ضمن خمتربات    
تيم يف أي مكاسب مادية من اختراعه ، بل عمل على العكس من ذلك ، كل مايف وسعه لتبقـى شـبكة ويـب مفتوحـة            

  .وجمانية 
   .٢٨ ، ص م٢٠٠٠تاريخ تطور تقنية املعلومات ، جملة يب سي ، السنة السادسة ، العدد األول ، يناير ـ فرباير          

ــ  ٦٩م ، ص ٢٠٠١تيم برينرز يل مبتكر الويب ، جملة إنترنت العامل العريب ، السنةالرابعة ، العدد الثاين عـشر ، نـوفمرب                
٧٢  .   

http://www.sultan.org


 

٢٠٧

  

 وهي عبارة عـن   )Hyper Links ( عبية ، ووصلها مع بعضها بوصالت تششبكةبنشر الوثائق على ال
كلمات أو نصوص مميزة بلون معني ، حبيث ينتقل املرء من وثيقة ما إىل الوثيقـة التاليـة أو الـسابقة                     

واستخدم العـاملون يف    . بالنقر على الوصلة ، وبدون احلاجة ملعرفة اسم الوثيقة أو مكاا على الشبكة              
مل مع النصوص فقط ، ويستخدم لغة برجمة جديدة أطلـق عليهـا   بدائي يتعا املخرب وقتها برنامج تصفح  

ظام يف اجلامعـات ومراكـز األحبـاث         ، وسرعان ماانتشر هذا الن    )  ١( ) لغة حتديد النصوص املتشعبة      (
  لسهولة استخدامه ، وبدأت اجلهود لتطويره ، فقدم املركز الوطين لتطبيقات احلواسيب الـضخمة              ًنظرا

 )NCSA(    امعات األمريكيـة برنـامج       يف إحدى اجل) Mosaic (      م ، وهـو أول     ١٩٩٣يف العـام
وساعد هذا املتصفح على انتـشار النـسيج     (  ،   )٢( . متصفح يعرض الرسوميات باإلضافة إىل النصوص     

  )٣( ) . العنكبويت بشكل كبري إذ جعله يف متناول املستخدمني املبتدئني
)٤(.م ١٩٩٣ن للعامة الوصول إليه عام وقد أنشئ أول موقع على النسيج العنكبويت ميك

  
   . )Hyper  Text  Markup  Language ( ي اختصار للعبارة، وه  ) HTML( لغة هتمل     )١(
  . ٧٨ ص .م ١٩٩٧ أغسطس ـ سبتمرب جملة إنترنت العامل العريب ، العدد األول ،)    ٢(
  .٢٨ص م ، ٢٠٠٠يناير ـ فرباير جملة يب سي  ، السنة السادسة ، العدد األول ، )    ٣(
  .١٣نكبوتية ، ص علم نفسك اإلنترنت والشبكة الع)    ٤(
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  املطلب الثاين
  املواقع النسيجية وفئاا

  
، وقـد توجـد      ) www( إن السواد األعظم من عناوين املواقع النسيجية يشتمل على البادئـة            

 ، ويف هذه احلالة يلـزم كتابـة عنـوان املـوارد     )١(مواقع نسيجية التشتمل على هذه األحرف الثالثة  
     ) .  //:http( يف متصفح النسيج العنكبويت ، وهو يف حالة املواقع النسيجية  ) URL( املوحد 

وختتلف املواقع النسيجية يف حجمها ، واخلدمات اليت تقدمها لزائريهـا ، ويـرى الباحـث أن                 
  :املواقع ميكن أن تقسم لثالث فئات رئيسة 

   
  املواقع الكبرية  : الفئة األوىل 

، وهي مواقع ضخمة تقدم خدمات شىت لزوارهـا ، والحتـصر             ) Portals( وتسمى  البوابات    
ــاهو    ــع ي ــشبكة ، موق ــة وأضــخمها يف ال ــهر بواب ــد ، وأش ــوع واح ــا يف موض اهتمامه

 )www.yahoo.com (     ثـنني مـن   ال ً شخـصيا ًقع يف فضاء الشبكة الدولية موقعا   ، وقد ظهر هذا املو
بح أضخم بوابة للشبكة ؛ فهو يقـدم مجلـة مـن اخلـدمات            ، إىل أن أص    ً فشيئا ًمث منا شيئا  ،  )٢( الطلبة

  : اانية أمهها 
، وختـزين   ) message board(  ، واملنتـديات  )٣(الربيد ،  واحملادثات ، والقـوائم الربيديـة   

 ، وحمرك حبث شـبكي ، وبرنـامج املراسـلة الفوريـة             )٤(واستضافة الصفحات الشخصية    ،  امللفات  
   ) .Yahoo Messenger( الشهري 

  
  املواقع املتوسطة: الفئة الثانية 

 ًابـل أجـور غالبـا     يتم تسكني هذه املواقع يف حواسيب الشركات اليت تقدم هذه اخلدمـة مق            
ماتكون سنوية ، وختتلف هذه األجور حبسب اخلدمات اليت تقدمها الشركة لـصاحب املوقـع ومـن                 

          الـيت حتمـل اسـم النطـاق اخلـاص           عدد العنـاوين الربيديـة    وحجم املساحة التخزينية ،     : أمهها  
معظـم املواقـع    : ، ومن أمثلة املواقع املتوسـطة        )٥(تسجيل اسم النطاق وجتديد االشتراك      وباملوقع ،   

  .الشخصية للدعاة 
  

  
  
   .١٠١اإلنترنت مهارات وحلول ، مرجع سابق ، ص )    ١(
ويـرى علمـاء اللغـة أن هـذه         ) كموقع شخصي   : ( درج الكثريون على استخدام كاف التشبيه يف هذا املوطن فيقولون           )    ٢(

   .الكاف ليست فصيحة
 إي جروبـز  الـشبكة ؛ ألـا نتـاج شـراء يـاهو موقـع      ياهو أضخم جتمع للقوائم الربيدية النسيجية علـى    تعد قوائم   )    ٣(

)www.egroups.com (       ن ِلست     ١٤٢٠، وهو املوقع الذي اندمج عامهـ مع و)www.onelist.com (     حتت مـسمى إي
  .جروبز ، وقد سبق بيان ذلك عند احلديث عن القوائم الربيدية يف املبحث الثاين 

   .) www.geocities.com( ضافة الشهري املدن اجلغرافية وقد اشترت بوابةُ ياهو موقع االست)    ٤(
: ، يف األعـداد التاليـة   ) مصطلحات االستضافة وأسعارها ( عثمان السلوم ثالث مقاالت يف جريدة اجلزيرة بعنوان        .كتب د )    ٥(

م ١٢/٨/٢٠٠٢هـ املوافـق    ٣/٦/١٤٢٣ بتاريخ   ١٠٩١٠م ، و    ٢٩/٧/٢٠٠هـ املوافق   ١٩/٥/١٤٢٣ بتاريخ   ١٠٨٩٦
  .م ١٩/٨/٢٠٠٢هـ املوافق ١٠/٦/١٤٢٣ بتاريخ ١٠٩١٧و 

http://www.yahoo.com
http://www.egroups.com
http://www.onelist.com
http://www.geocities.com
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  املواقع املستضافة : الفئة الثالثة 
وقد تـزال    ،   )١(وليست ثابتة ؛ ألا خاضعة لسياسة املستضيف         ،   وهي مـحدودة اإلمكانيات  

 ، والختلـو هـذه   )٢(لسبب أو آلخر ، مثل املوقع الذي فيه قصة اليهودية اليت أسلمت عـرب الـشبكة         
       صـور النـساء    : املواقع من اإلعالنات التجارية الـيت التـسلم مـن احملـذورات الـشرعية مثـل                 

           )٣(نـصريية  املتربجات ، والدعاية ألوكـار القمـار الـشبكية ، بـل وحـىت الدعايـة للمواقـع الت           
 مواقع استضافة عربية تشترط خلو املواقع املستضافة من املنكـرات املخالفـة ملـذهب               العربية ، وهناك  

موقـع خـادم اإلسـالم      ، و ) www.khayma.com(موقع اخليمـة    : ومنها  ،  أهل السنة واجلماعة    
  .) www.islamhost.com(لالستضافة 

   
ـ  و  )Mirror  Site( املواقع املرآة منها تسمى وقد تنشئ بعض املواقع نسخة أخرى  ه اهلـدف من

وعدم توقف املوقع عن العمل حالَ  تعطل النسخة األصـلية مـن         ختفيف الضغط على املوقع األصلي ،       
هلـا  )  BBC ( هيئة اإلذاعة الربيطانية     ًفمثال. املوقع ، حيث يتم حتويل الزائر إىل املوقع املرآة االحتياطي           

 ) ٤(.  الشبكة الدولية مزوداته يف لندن ، وموقع مرآة يف مدينة نيويورك موقع رئيس على
  

  
خـالل أدلـة املواقـع مثـل     تقدم كثري من املواقع التجارية يف الشبكة خدمة استضافة املواقع ، وميكن التعرف عليها مـن              )    ١(

نيـة ، وتـستفيد    مبواقـع االستـضافة اا  ً خاصـا ًدليال ) www.freewebspace.net( وأين ، كما تضمن املوقع     الردادي  
  : الشركات املستضيفة من جهتني 

 اسم املستضيف يف بدايته ، خـذ علـى سـبيل    ًوان املوقع املستضاف يتضمن دائما    التعريف ا والدعاية هلا ألن عن     :  األوىل          
  . ) www.khayma.com/alsahaba( موقع الصحابة املستضاف يف موقع اخليمة : املثال 

  .ظهور الدعايات التجارية أثناء تصفح املوقع املستضاف : الثانية          
   .)  http://www.geocities.com/athens/Delphi/7687(عرضت قصة إسالمها يف املوقع  )    ٢(
الحظ الباحث أن إحدى املنظمات التنصريية العربية ، وضعت دعاية يف بعض املواقع العربيـة املستـضافة لـدى إحـدى                      )    ٣(

  .  للطلبة العرب الستضافة العاملية ، وهو موجهات اشرك
        مقابلة مع حسام السكري املشرف على موقع هيئة اإلذاعة الربيطانية علـى الـشبكة الدوليـة ، جملـة إنترنـت العـامل                         )    ٤(

  . ١٤م ، ص ٢٠٠١ ديسمرب ،العريب ، السنة اخلامسة ، العدد األول 

http://www.khayma.com
http://www.islamhost.com
http://www.freewebspace.net
http://www.khayma.com/alsahaba
http://www.geocities.com/athens/Delphi/7687
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  املطلب الثالث
  كيفية استخدام النسيج العنكبويت العاملي يف الدعوة إىل اهللا تعاىل

  
  :ميكن استخدام النسيج العنكبويت العاملي للدعوة إىل اهللا تعاىل على النحو التايل 

  ـ إنشاء املواقع  الدعوية ١
  :وأهم األمور اليت ينبغي مراعاا عند إنشاء املواقع الدعوية مايلي 

  أ ـ حسن اختيار العنوان
 على احملتوى ، مثـل ، إسـالم ، أو        ً ، سهل التذكر ، داال     ً ، خمتصرا  ًنيقاينبغي أن يكون العنوان أ    

و السنة ، وغري ذلك مـن       اإلسالم ، أو احلقيقة ، أو املنهج ، أو الطريق ، أو الدين احلق ، أو القرآن ، أ                  
  .األمساء اليت تتوفر فيها املواصفات السابقة 

ومن املستحسن أن يباشر مالك املوقع ، عملية تسجيل االسم ، لالعتبارات اليت سـبق ذكرهـا                 
يف أمهية احملافظة على اسم النطاق ، ويف هذا محاية للعنوان من الضياع ، أو سوء استخدامه ، إذا تـرك                     

  .يل دون إعادة تسج
  ب ـ حسن تصميم املوقع 

وهـي طريقـة   ،  )HTML (لغة حتديد النصوص املتشعبةميكن تصميم املواقع النسيجية باستخدام      
  .معقدة ، أو باستخدام أحد الربامج املتخصصة يف تصميم املواقع النسيجية 

ورة وميكن أن يباشر الداعية تصميم موقعه بنفسه ، وينبغي له يف هـذه احلالـة االلتحـاق بـد                  
تدريبية متخصصة يف التصميم ، مع االستعانة بأهل اخلربة يف الـشبكة عـرب املنتـديات احلواريـة ، أو      

  . القوائم الربيدية املتخصصة 
كما توجد شركات وحمالت جتارية متخصصة يف تصميم املواقـع ، وهـي تـريح الداعيـة أو                  

 يتجـول يف املواقـع النـسيجية وحيـدد     املؤسسة الدعوية من عناء التصميم الذايت ، وميكن للداعية أن        
مايريده من خالل استعراضه لتلك املواقع ، إذا كان يشق عليه فهم املـصطلحات املتعلقـة بتـصميم                  

  .املوقع 
حسن اختيار واجهة املوقع حيـث ينبغـي أن         : ومن أهم األمور اليت ينبغي مراعاا يف التصميم         

إلكثار من الصور ، وجتنب وضع العـروض املتحركـة يف     تتسم الواجهة بالبساطة ، واجلاذبية ، وعدم ا       
  .صفحة البدء ؛ ألا تؤدي إىل بطء حتميل املوقع ؛ ومن مث قد تصرف الزائر عن املوقع كلية 

ويرى الباحث أن املواقع اإلسالمية ذات الشعبية العالية يف الشبكة ، ينبغي تصميم نـسخة منـها               
 ، ويتم ذلـك باسـتخدام تقنيـة    )١(ت الذكية منها والعادية ميكن تصفحها باحلواسيب الكفية واجلواال  

  .كما سبق بيانه  ) GPRS( االتصال غري السلكي 
  ج ـ اختيار اجلهة املُسكِّنة للموقع

 يتـصل بالـشبكة ، ومتتلـك        ً خاصـا  ًة واملؤسسات احلكومية تستأجر خطـا     الشركات الكبري 
ا درجة أكرب مـن الـتحكم يف موقعهـا علـى     مزودات خاصة ترتبط ذا اخلط ، ومتتلك الشركة ذ        

  
  : للتقنيات غري السلكية ، انظر  يتطلب ذلك جتهيز املوقع   )  ١(

 ٦٢ (  م ، ص٢٠٠١ ، السنة السابعة ، العـدد اخلـامس ، مـايو    سلكية ، مقالة يف جملة يب سيب     جهز موقعك للتقنيات الال            
  . ) ٦٦ـ 
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الشبكة ، ولكن هذه الطريقة باهظة التكاليف ، وتتطلب فريـق عمـل يف مقـر تلـك الـشركة أو                     
  .املؤسسة 

وميكن تسكني املواقع النسيجية بتكلفة أقل لدى الشركات املتخصصة يف هـذا اـال وميكـن                
مواقع الشركات التقنيـة احملليـة ، وتتـوىل اجلهـة     معرفتها من خالل القوائم الربيدية ، واملنتديات ، و  

  . املسكِّنة للموقع مهام صيانته 
وينبه الباحث إىل أمر مهم وهو أن يتم التسكني عن طريق شركة مقيمة يف البلد الـذي يـسكنه                

 تـتم   كني املوقع لدى شركة خارجية ، وقـد       الداعية ، لئال يقع ضحية االحتيال إذا مت االتفاق على تس          
إجراءات االتفاق يف هذه احلالة عرب الشبكة ، وتصبح حماسبة تلك الشركة عـسرية إن مل تكـن                  مجيع  

  .حينما يتبني أا شركة ومهية الوجود هلا ، وخباصة وأن صور االحتيال يف الشبكة كثرية ؛ مستحيلة 
        وأما مواقع االستضافة اانية العاملية فاليـرى الباحـث اسـتخدامها للمحـاذير الـيت سـبق                

  .مواقع االستضافة اإلسالمية اليت تسلم من تلك احملاذير بياا ، وميكن االستفادة من 
د ـ متابعة املوقع وحتديثه باستمرار وعدم إمهاله ، وخباصة إذا حجز له اسـم نطـاق إسـالمي     

السـم  مستقل ؛ حيث جيب يف هذه احلالة دفع رسوم جتديد التسجيل يف موعدها ، لئال تنتقل ملكيـة ا             
  .إىل من يسىيء استخدامها 

  هـ ـ العناية بتلخيص حمتويات املوقع 
 بـدور فهـرس   ً شـبيها ًحملتويات املوقع ، وهي تـؤدي دورا ميكن ذلك بإعداد خارطة تفصيلية      

الكتاب الورقي ، فكل من أراد معرفة حمتويات الكتاب جلأ إىل فهرسه ، ولـذا ينبغـي علـى مؤلـف           
يف الفهرس بدقة فائقة ؛ ألا أشبه ماتكون بـاملرآة الـيت تعكـس حمتويـات     الكتاب أن خيتار العناوين  

  .الكتاب ، وكذلك احلال يف املواقع النسيجية 
 تصميم عرض متحرك يوضـح احملتويـات      وميكن تلخيص حمتويات املوقع بطريقة أخرى ، وهي         

  .كما فعل موقع الدرر السنية 
  

  :نشاؤها ومن أهم أنواع املواقع الدعوية اليت ميكن إ
  صة لنشر القرآن الكرمي وتعليمهاملواقع املتخص: النوع األول 

يعـرض نـسخة   هـو   ، و  )١(وميكن االستفادة من برنامج املرتل اإللكتروين يف املواقع اإلسالمية          
مشاة للمصحف الورقي يف صفحتني ، ومتطابقة مع الرسم العثماين ومصحف املدينة النبويـة الـذي                

 ، ويتيح هذا الربنامج مساع القرآن الكرمي بصوت ستة من القـراء ، وعـرض     )٢( فهدأنتجه جممع امللك    
اصـية إظهـار     خ ً الكرمي إىل ست لغات ، وفيه أيـضا        القرآنمعاين  ة  التفسري من أربعة كتب ، وترمج     

 خليارات متعددة ، مع حتديد املدة الزمنية بني إظهار كل آية وأخـرى ، وهـي       ًاآليات وإخفائها ، وفقا   
  .يلة معينة ملراجعة احلفظ بطريقة شخصية دون اختبار وس

ــوفر هــ  )  ١(   ــوم يت ــع اإلســالم الي ــامج يف موق ــشيخ د ،ذا الربن ــع ال ــع.وموق  طــارق الطــواري اإلســالم للجمي
)www.alislam4all.com. (  

سبقت اإلشارة إىل خصائص النسخة الرقمية من مصحف املدينة النبوية الذي أنتجه جممع امللـك فهـد ، وذلـك يف ص                        )  ٢(
١٩٦ .  

http://www.alislam4all.com
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، ومـن    ) www.reciter.org(  يتطلب االتصال الدائم مبوقع الربنـامج        ولكن املرتل اإللكتروين  
و بالشبكة يف الـشركات واملؤسـسات ، أ       مث فهو مناسب لألشخاص الذين يتوفر لديهم اتصال جماين          

  .خلطوط الرقمية ، أما االتصال عرب طلب هاتفي فهو مكلف الذين لديهم اتصال دائم بالشبكة عرب ا
برنـامج مـدرب احلفـظ      ) http://quran.muslim-web.com(ويقدم موقع القرآن الكـرمي      

ويعرض الربنامج آية قرآنية مكتوبة ومسموعة ، خالل مدة زمنية يحددها طـول اآليـة ، مث  تظهـر                    
    بـدون تـشكيل ، مث يعطـي الربنـامج نتيجـة ذلـك              نافذة يكتب فيها املستخدم اآلية من ذاكرته        

  .االختبار ، ويتيح الربنامج مخسة مستويات للتدريب وكلما تقدم املستوى زاد طول اآلية 
علـى قنـاة    ) www.al-eman.com/Quran/save/demo.htm(ويشتمل موقع نـداء اإلميـان       

ة يف املوقع آية أو اثنـتني أو ثالثـة أو           خاصة للتحفيظ حتت عنوان احملفظ اإللكتروين ، وتقدم هذه القنا         
أكثر ؛ حبسب رغبة الطالب ، مع عرض التفسري ومساع الصوت مث حفظ البيانات ، واليتـيح احملفـظ                   

 للتأكد من احلفظ ، وإمنا املقصود منه تسهيل احلفظ فقط ، وتتطلـب              ًإللكتروين يف هذا املوقع اختبارا    ا
  . م مستخدم وكلمة مرور االستفادة من هذه اخلدمة احلصول على اس

  
  املواقع النسيجية للدعاة  : النوع الثاين 

 ً والعلماء ، الذين ميلكـون إنتاجـا       يرى الباحث أن إنشاء املواقع الشخصية مفيد ملشاهري الدعاة        
           ، ويرغبـون يف االسـتعانة بالـشبكة يف نـشر إنتـاجهم              ً أو مرئيـا   ًمـسموعا  أو   ً مكتوبـا  ًفكريا

  .رغبون يف توسيع نطاق دعوم لتشمل كافة أرجاء املعمورة الفكري ، وي
       وأما غريهم من الدعاة فالينبغي أن يكـون أكـرب مههـم يف دعـوم إنـشاء موقـع علـى                     
الشبكة ، فاملواقع اإلسالمية كثرية ، وهي يف ازدياد حبمد اهللا ، وينبغي يف هذه املرحلة العناية بـالكيف                   

حتديـد  : للداعية الذي يرغب يف إنشاء موقـع جديـد           مراعاا   ور اليت ينبغي   ، ومن أهم األم    البالكم
  .هدف واضح للموقع ، ومن مث إنشاء موقع حيتاج إليه الناس ، وتفتقر إليه الشبكة اإلسالمية 

ء موقـع   وقد الحظ الباحث من خالل جتوله يف املواقع اإلسالمية أن بعض الدعاة يعمد إلنـشا              
 من مواقع إسالمية أخرى ، واليتميز بشيء يف حمتواه ومـضمونه ، ومثـل      ًميعادعوي ، تكون مادته جت    

           هذه املواقع التشجع زائرها على تكرار زيارـا ، يف حـني أن الداعيـة قـد ينفـق الكـثري مـن                       
املال ، ويقضي الكثري من الوقت يف متابعة املوقع ، وكان األوىل به أن يوفر ذلك املال وذلـك اجلهـد                     

ع لدى مستـضيف    دعم مواقع أخرى هي بأمس احلاجة إليهما ، بل إن البعض منهم يعمد إلنشاء موق              ل
 يذكره بـاهللا واليـوم      ً دعويا ً من منظر أن يتصفح اإلنسان موقعا       سيئة ، وماأقبحه   ًعاملي ينشر له صورا   

  .اآلخر ، وينصحه بغض بصره عن احملرمات ، مث تنبثق له أثناء ذلك تلك السوءات 
  :املقابل ظهرت مواقع متخصصة متميزة ومنها علىسبيل املثال ويف 

   ، وهو دليـل شـامل للمواقـع اإلسـالمية علـى       ) www.sultan.org( أ ـ موقع سلطان  
  .الشبكة ، ثنائي اللغة ، وحيرص على إدراج املواقع اليت متثل مذهب أهل السنة واجلماعة 

، وهـو موقـع متخـصص يف    ) www.islambgd.com(ب ـ شبكة اخللفيات اإلسـالمية   
  .خلفيات سطح املكتب 

، وهو موقع متخصص يف العروض املتحركـة  ) www.flashdash.net(ج ـ موقع فالش داش  
  .الدعوية 

http://www.reciter.org
http://quran.muslim-web.com
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، ويسعى املوقـع لتحويـل املطويـات    ) www.kalemat.org(د ـ موقع كلمات للمطويات  
ن دور النشر املوثوقـة ، ويقـدم املوقـع          الدعوية الورقية إىل هيئة رقمية ، شريطة أن تكون صادرة ع          

قة مبوضـوع   خدمة إرسال املطوية لآلخرين عرب الربيد اإللكتروين ، ويقدم روابط يف مواقع أخرى متعل             
  . مكتوبة أو حماضرات صوتية ًاملطوية قد تكون شروحا

، ويتخصص هـذا املوقـع يف امللفـات    ) www.mrafe.com( ـ موقع البلوتوث الدعوي  هـ
 استخدامها كمـا سـبق      وهي تقنية أساء البعض   ) ث  البلوتو( كن تبادهلا عرب تقنية السن األزرق       اليت مي 

بيانه يف الفصل األول ، وينبغي أن تتميز امللفات املنقولة ذه التقنية بصغر حجمهـا وخباصـة ملفـات        
  .الفيديو 
   ـ موقع املنربو

  . وهو موقع متخصص يف خطب اجلمعة 
  

  اقع النسيجية للمؤسسات الدعوية  املو: النوع الثالث 
مثل اهليئات املعنية بالعمل اخلريي ، ومكاتب توعية اجلاليات ، وميكن أن تـؤدي هـذه املواقـع         

  :األهداف التالية 
أ ـ التعريف ذه اهليئات ، وأنشطتها ، وأهدافها ، وجماالت عملها ، ونشر تقاريرهـا الرمسيـة    

  .الدورية 
وهـذا  ، اغبني يف دعم هذه املؤسسات الدعوية عرب الشبكة الدوليـة  ب ـ مجع التربعات من الر 

  .يقتضي اختاذ إجراءات أمنية دقيقة ، مثل أي صورة من صور التجارة اإللكترونية 
ج ـ نشر املواد اإلعالمية الدعوية على هيئة رقمية ، وخباصة الكتب واملطويـات ، واألشـرطة    

 للمساحة التخزينية الـيت حتتلـها يف       ًكون يئة مضغوطة توفريا   على أن ت  املسموعة واملرئية ، مع احلرص      
  .احلواسيب اخلادمة 

د ـ إلقاء الدروس العلمية باستخدام تقنيات االتصاالت اآلنية اليت تتيحها الشبكة والـيت سـيأيت    
  .بياا إن شاء اهللا تعاىل يف املبحث السادس 

، التـابع للمكتـب التعـاوين     ) www.islamhouse.com(ويرى الباحث أن موقع دار اإلسالم       
 لنشاط مكاتـب توعيـة اجلاليـات يف الـشبكة           ً جيدا ً اجلاليات بالربوة ، ميثل منوذجا     للدعوة وتوعية 

  .    الدولية 
  

  املواقع املتخصصة يف نشر العلوم الشرعية عن بعد: النوع الرابع 
م الشرعية ، ، وتتأكد احلاجـة       ميكن أن يستخدم النسيج العنكبويت للتعليم عن بعد ، ونشر العلو          

هلذا يف حالة املسلمني املقيمني يف مناطق بعيدة عن الدول اإلسالمية ، وينبغي أن تتوفر يف هذه املواقـع                   
    استقطاب كبـار املـشايخ وأهـل العلـم مـن أهـل الـسنة        : كل مستلزمات التعليم عن بعد مثل  

والبث احلي ، وختزين امللفات املقـروءة واملـسموعة   واجلماعة ، ومنتدى احلوار ، والربيد اإللكتروين ،       
  . الـخاصة بالدروس العلمية ، وإمكانية إجراء االختبارات الشفهية والتحريرية 

الكلية املدنية املفتوحـة للحـديث      :  وقد ظهرت مواقع إسالمية متخصصة هلذا الغرض ، ومنها          
) www.quranway.net( الفرقـان    ، ومعهـد  ) www.tarhuni.com(الشريف والدراسات اإلسالمية    

http://www.kalemat.org
http://www.mrafe.com
http://www.islamhouse.com
http://www.tarhuni.com
http://www.quranway.net


 

٢١٤

  

وهـي  ) www.islamacademy.net( واألكادميية اإلسـالمية      ، )www.mediu.org(جامعة املدينة   و
  .مشتركة مع قناة اد ، وهي أفضل جتربه للتعليم اإللكتروين عن بعد حىت اآلن فيمايرى الباحث 

  
  مواقع الطفل املسلم العريب: النوع اخلامس 
ربية املوجهة لألطفال قليلة ، وهي ـ على قلتها ـ فقرية يف حمتوياـا ضـعيفة يف     إن املواقع الع

وسائلها ، تائهة يف خطاا ، بطيئة يف حتديثها ، بل إن العديد منها يستخدم اللغة اإلجنليزيـة مـع أنـه                
ومـن هـذه املواقـع    ، منتج من قبل شركات عربية وموجه ـ كما يقول أصحاا ـ للطفل العريب   

ستخدم اللغة العامية ، ومنها مايقتصر حمتواه على األلعاب فقط ، ومنها مـاهو مستـضاف لـدى                  ماي
مزودات أجنبية ومن مث التسلم من إعالنات حمرمة مثل الدعاية لنوادي القمار الشبكية ، وأمـا املواقـع           

ها ثالثـة   اليت سلمت من تلك السلبيات فاليتجاوز تعدادها أصابع اليد الواحدة حـىت اآلن ، وأفـضل               
      وركــن األطفــال  ،  )  www.zamzamworld.com( عــامل زمــزم  : مواقــع هــي  

 )http://kids.al-islam.com (  وفراس ، )www.ferastoon.com . ( )١(  
  

  سالمية لنقل امللفاتاإلنسيجية الواقع امل: النوع السادس 
ر احملرمـة ، والـدعايات للقمـار    إن معظم املواقع احلالية التسلم من حماذير شرعية ، أقلها الصو   

وغريه ، وعند توفري مواقع نسيجية إسالمية متخصصة يف نقل امللفات ، ميكـن توظيـف الـدعايات                  
أشـغل وقـت    (  أثناء التنـزيل من جنس      ملاخيدم املستخدم املسلم ، ويـمكن إظهار عبارات تذكريية       

   .مية أثناء التنـزيل ، كما يـمكن بث بعض السمعيات اإلسال) االنتظار باالستغفار 
 ، وعند وضع رابط تنــزيل       ًة العاملية لتخزين امللفات حاليا    وميكن االستفادة من املواقع النسيجي    

  .مادة مفيدة خزنت يف تلك املواقع ينبغي إعالن الرباءة مما تبثه تلك املواقع من صور سيئة 
  ـ التعاون مع أصحاب املواقع اإلسالمية ومناصحتهم٢

ة يستطيع أن يقوم ا كل داعية يتصفح الشبكة حبسب إمكاناته وقدراتـه ، فـاملؤمن              وهذه مهم 
مرآة أخية ، وكل داعية يسره جناح اآلخرين يف دعوم ، ومن أبرز صور التعاون مع أصحاب املواقـع                   

  : اإلسالمية تزويدهم باملقاالت املفيدة ، ويضاف إىل ذلك 
  . أ ـ التوجيه للروابط اليت التعمل 

  .  ـ التنبيه إىل املواقع اجلديدة اليت مل تدرج يف دليل املواقع ب
ج ـ التنبيه إىل ماقد يقع من أخطاء يف نصوص اآليات واألحاديث أو االستـشهاد بأحاديـث    

  .ضعيفة 
د ـ التنبيه إىل ماقد يكتب يف سجل الزوار مما الفائدة فيه وقد يشتمل علـى الـضرر ، فـبعض     

 للزوار ويغفل عنـه ، ويـستغل بعـض          ًية يدرج ضمن حمتويات املوقع سجال     مأصحاب املواقع اإلسال  
  
 ربيـع  ١٣٣مواقع األطفال العربية على الشبكة العاملية ، فداء ياسر اجلندي ، جملة األسرة ، السنة الثانيـة عـشرة ، العـدد              )    ١(

  .  ، بتصرف ٥٨هـ ، ص ١٤٢٥اآلخر 
        وقد سبق التعريف باألستاذ فداء اجلندي ، وهو من الكتاب التقنيني احلريصني على استخدام اللغة العربية ، وعلـى توظيـف                    
احلوسبة والشبكة الدولية خلدمة قضايا املسلمني ، بل إنه ترك الكتابة يف جملة يب سي الطبعة العربيـة بـسبب خالفـه مـع                 

 الـيت أرسـلها لـه     على الرسالةًاء هذا يف رسالة جوابية منه رداشرفني عليها حول أمهية التعريف بالربامج العربية ، وقد ج امل
  .م ٢٠٠٥ عن سبب توقفه عن الكتابة يف الة ، مث استأنف الكتابة فيها منذ مارس ًالباحث مستفسرا
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املغرضني ذلك يف كتابة أشياء الختدم أهداف املوقع بل تضاده وقد وقف الباحث علـى ذلـك حيـث             
    كتب أحد املغرضني يف سجل زوار أحد املواقع اإلسـالمية عنـوان موقـع مـضاد ألهـل الـسنة                    

  . وسيلة دعاية لذلك املوقع السيء واجلماعة ، فأصبح ذلك السجل
هـ ـ الدعاية للمواقع اإلسالمية عرب التواقيـع الدعويـة ، يف املنتـديات ، ورسـائل الربيـد       

ويستحسن أن يكون التوقيـع      . ًيدية اليت يقرؤها اآلالف أحيانا    اإللكتروين ، وخباصة رسائل القوائم الرب     
       بيانه وتتضمن اسـم املوقـع مـع صـورة معـربة            كما سبق    ) gif( يف هذه احلالة صورة على هيئة       

  .؟ ) هل زرت هذا املوقع ( عنه ، وميكن إضافة سؤال إىل التوقيع ليظهر على اهليئة 
، وهو من املواقـع املتخصـصة   ) www.islammen.net(و ـ التعاون مع موقع رجال اإلسالم  

، وكـذلك   هــ   ١٤٢٥فتتاحه يف رجب    احلديثة اليت أنشئت خلدمة أصحاب املواقع اإلسالمية  ومت ا         
، وهـي   ) www.islam.ws(التعاون مع جمموعة مواقع اإلسالم اليت يشرف عليها الشيخ حممد املنجد            

  .جمال خصب ألصحاب املواهب الذين يرغبون يف خدمة دينهم من خالل الشبكة 
  
   ـ تقدمي خدمة رسائل اجلوال اانية٣

هذه اخلدمة ، ويـتم تفعيلـها باتبـاع         )  www.islamweb.net(يقدم موقع الشبكة اإلسالمية     
  :اخلطوات التالية 

    االسـم ، ورقـم   : أ ـ التسجيل يف املوقع ويتم ذلك بإدخال املعلومـات اخلاصـة وأمههـا     
  .اجلوال ، واللغة املفضلة الستقبال رسائل اجلوال ، وبلد اإلقامة 

معدودة ، رسالة من املوقع علـى   ٍ بثوان دخال املعلومات السابقة ،ب ـ يستقبل املشترك بعد إ 
جواله ، تتضمن كلمة املرور اخلاصة به ، وهذا إجراء احتياطي الغرض منه التحقق من أن املشترك هـو                   

  .املالك احلقيقي لذلك الرقم 
     ج ـ يدخل املشترك كلمة املـرور الـيت اسـتقبلها علـى جوالـه ، يف الـصفحة اخلاصـة         

  .حيحة تظهر له رسالة بأن عملية التسجيل متت بنجاح بالتسجيل ، وإذا كانت ص
وجيري املوقع سحوبات شهرية على أرقام اجلواالت ، وحيصل صاحب الرقم الفائز علـى هديـة     
 من املوقع ، وقد كانت تلك اهلدايا جواالت ، ويتيح املوقع للمشترك إرسال عدد حمدود من الرسـائل                 

م املرسل ، واسم املوقع  أي الـشبكة اإلسـالمية ، ويف هـذا                ، وتصل للمرسل إليه موقَّعة باس      ًشهريا
  .دعاية للموقع 

ويرى الباحث ان هذه اخلدمة اانية من املواقع اإلسالمية وسـيلة مناسـبة لالحتـساب علـى             
أعضاء املنتديات الذين يعلنون أرقام جواالم فيها ، ويقِرنون ذلك بطلبـات سـيئة مثـل الرغبـة يف                   

س اآلخر ، حيث خيتار احملتسب رسالة تذكريية عامة ويظهـر فيهـا عنـوان املوقـع             التعرف على اجلن  
         اإلسالمي ، واليلزم أن يصرح احملتسب يف رسـالته بـأن صـاحب الـرقم قـد أعلـن رقمـه يف                      

  .املنتدى ، خشية أن يكون صاحب الرقم مل يعلنه ، وإمنا أراد أحد املغرضني تشويه مسعته 
 للمناقـشة   ًلكتروين غري الـرئيس ، ليفـتح بابـا        يضمن رسالته بريده اإل   وميكن للمحتسب أن    

  .واملناصحة ، ملن أعلن رقم جواله ألغراض سيئة 
 عن أمثال هؤالء ولكن إن عرض لـه أثنـاء           ً الداعية وقته يف املنتديات حبثا     واليعين هذا أن يقضي   

 ً بالطريقة املذكورة أعـاله ، عمـال       هاوجوده يف املنتديات مثل تلك املنكرات ، فيمكنه االحتساب علي         

http://www.islammen.net
http://www.islam.ws
http://www.islamweb.net
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فـإن مل  ، فإن مل يـستطع فبلـسانه   ، من رأى منكم منكراً فليغريه بيده : ( بقوله صلى اهللا عليه وسلم   
  .)١() ، وذلك أضعف اإلميان يستطع فبقلبه 

  
   ـ التعاون بني أصحاب املواقع اإلسالمية  ٤

  :  عدة ، أمهها ًويشمل ذلك التعاون أمورا
بادل الروابط اإلعالنية بني أصحاب املواقع ، حبيث يعلن كل واحد منهم عـن اآلخـرين    ـ ت ١

يف موقعه ، وذلك بوضع إعالن صغري يف آخر الصفحة ، أو جانبها ، وميكن أن يكون هـذا اإلعـالن                     
  )٢( ) . gif( صورة متحركة متغرية على هيئة 

  واقع اإلسالمية ـ تثبيت الشريط اإلخباري املتحرك الذي تقدمه بعض امل٢
 ، هو نسخة من الـشريط       ً جمانيا ً إخباريا ًان ، وموقع مفكرة اإلسالم شريطا     يقدم موقع نداء اإلمي   

اإلخباري املثبت يف املوقعني ، ويفيد هذا الشريط يف الدعاية للموقعني حيث يظهر اسم كل منـهما يف                  
قع يف دعـم حمتوياـا بـذلك الـشريط          املواقع النسيجية اليت ثبتت ذلك الشريط ، وتستفيد تلك املوا         

  .اإلخباري 
   
  التصاميم الرقمية عرب املواقع النسيجية اإلسالمية  ـ اإلعالن عن مسابقات ٥

 بني الطالب يف املدارس ، أو املراكـز الـصيفية ، أو حلقـات               جرت العادة أن تقام املسابقات    
 ت واملطويـات الورقيـة ، والـصحف    حتفيظ القرآن الكرمي ، يف كتابة األحباث ، أو تـصميم اـال         

     احلائطية ، ويرى الباحث أن تضاف موضـوعات جديـدة لتلـك املـسابقات ، وهـي التـصاميم                   
  : منها ًم أموراوتشمل هذه التصاميالرقمية ، 

   ) .Themes( أ ـ مسات نظام التشغيل 
  .ب ـ العروض املتحركة ، والعروض التقدميية 

  .ج ـ املواقع النسيجية 
ـ        الشعارات اخلاصة ببعض املؤسـسات ، أو بـبعض املناسـبات مثـل محلـة مكافحـة       د 

  . أجرى الداعية عمرو خالد مسابقة يف تصميم الشعارات يف موقعه التدخني ، وقد 
 ملنـسويب تلـك املـدارس       ًالشتراك يف هـذه املـسابقات مفتوحـا        ويرى الباحث أن يكون ا    

 مـن أن    ًاب فيما يفيدهم ويفيد أمتهم بدال     ظيف طاقات الشب  واجلمعيات وغريهم ، وهذا أحد أوجه تو      
  .تنصرف مهتهم ملا الخري فيه ، مما تعج به املواقع العربية 

  
  ـ االستفادة من سجالت الزوار يف املواقع النسيجية٦

  
بيان كون النهي عـن املنكـر مـن اإلميـان ، وأن اإلميـان يزيـد               ، كتاب اإلميان ، باب       ٦٩ ص   ١صحيح مسلم ، ج      )    ١(

  . ٧٨وينقص ، وأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان ، رقم احلديث 
ـ  )www.islamicexchange.net(  أو ) www.islamicsupport.net( ـ عنوانـه  موقع صفحة املصادر اإلسالمية  تبىن  )    ٢(  ـ

 وهنـاك  .ولكن مل يسجل يف هذه اخلدمة أي موقـع إسـالمي         ملواقع اإلسالمية من أجل تبادل الروابط       مهمة التنسيق بني ا   
  .) www.i3lan.org(موقع جتاري يقدم هذه اخلدمة وهو 

http://www.islamicsupport.net
http://www.islamicexchange.net
http://www.i3lan.org
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قد يتردد بعض الدعاة ـ حبكم طبيعة عملهم ـ علـى مواقـع نـسيجية لـبعض الـشركات        
نبية ، وتتضمن بعض هذه املواقع سجالت للـزوار يـدون فيهـا الـزوار               واملؤسسات العربية أو األج   

مالحظام واقتراحام اخلاصة باملوقع ، وقد تكون هذه السجالت مفتوحة أي ميكـن لـزوار املوقـع      
     قراءة مجيع مايكتب فيها ، وقد تكون مغلقة أي تـستقبل فقـط والتتـيح قـراءة مايكتـب فيهـا                     

التني ميكن للداعية استخدام هذا السجل للدعوة إىل اهللا تعاىل ، سـواء يف ذلـك           لزائريها ، ويف كال احل    
دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم يف املوقع غري العربية ، أو مناصحة أصحاب املوقع إن كـانوا مـسلمني              

  .ضمنوا موقعهم بعض احملرمات 
ت الزوار فيها ، فهـذا اليـراه   وأما أن يفرغ الداعية نفسه لتتبع املواقع من أجل الكتابة يف سجال        

  .الباحث ، ألن تلك املواقع قد التسلم من املنكرات ، وقد تتسبب يف فتنة زائريها 
  
   ـ إنتاج أشرطة أدوات للمواقع اإلسالمية ٧

ـَّت يف متصفح النسيج العنكبويت ، ويقدم مجلة مـن اخلـدمات                 شريط األدوات هو شريط يثب
  :أمهها 

  فلية أ ـ منع النوافذ التط
يعمد بعض أصحاب املواقع النسيجية إىل فتح نوافذ يف متصفحات الزائـرين ، وتنقلـهم تلـك                 
النوافذ ملواقع نسيجية أخرى بدون طلبهم ، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب تلـك املواقـع ، وهـذا                   

 إذا  وخباصـة  ، وقد يسي ء هذا التصرف لزائـر املوقـع ،  ًطفلي من أصحاب تلك املواقع مجيعا إجراء ت 
 له حينما يدخل عليه بعض أهـل بيتـه   ً غري الئقة ، ويسبب ذلك حرجا ًكانت تلك النوافذ تظهر صورا    

وتوجد عدة برامج متنع فـتح      ،   حاسوبه   شاشة، أو زمالؤه يف العمل ، ويرون تلك الصور السيئة على            
  .النوافذ التطفلية ، ومنها أشرطة األدوات اانية اليت تقدمها بعض املواقع 

   .ب ـ تسهيل البحث يف الشبكة
  .يتيح هذا الشريط الوصول إىل عدة حمركات حبثية دون احلاجة لكتابة عناوينها 

  .ج ـ تسهيل التنقل والبحث يف املوقع الذي أنتج الشريط 
، ومـسح حمتويـات جملـد احملفوظـات      )١( ) Cookies( د ـ مسح ملفات تعريف االرتباط  

 )History ( )( لفات الشبكية املؤقتة   ، ومسح امل)٢Temporary Internet Files ( )٣(.   
  . ملوقع  فيه آخر أخبار اً متحركاًتطيل صغري يف الشريط يتضمن شريطاهـ ـ إظهار مس

وتقدم كثري من املواقع أشرطة أدوات جمانية ، ويف هذا دعاية هلا ، ومن املواقع اإلسـالمية الـيت                   
   . )www.maknoon.com( وموقع مكنون  ، ليوم موقع اإلسالم ا: تقدم شريط أدوات 

  
  
  .من البحث  ) ١١٣( سبق تعريفها عند احلديث عن املخاطر املتعلقة بأمن املعلومات ، انظر ص  )    ١(
ظات على عناوين الصفحات اليت سبق للمتصفح زيارا ، ويستطيع املستخدم حتديد الفترة الزمنيـة الـيت                 حيتوي جملد احملفو    )   ٢(

مـن شـريط   :  عقب انقضاء تلك املدة ، وميكن إجراء ذلـك كالتـايل   ً العناوين ، مث حيذفها آليا  حيتفظ خالهلا النظام بتلك   
  . ام ، مث احملفوظاتالقوائم يف املتصفح ، اختر أدوات ، مث خيارات إنترنت ، ع

بـة يف   يتيح برنامج التصفح إنترنت إكسبلورر االحتفاظ بالصفحات اليت سبق للمتصفح زيارا ، وهذا يفيد يف حالـة الرغ                  )    ٣(
   .صصة من القرص الصلب هلذا الغرضح الربنامج التحكم يف حجم املساحة املخالتصفح دون اتصال ، ويتي

http://www.maknoon.com
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    ـ االحتساب على أصحاب املواقع العربية املخالفة للشريعة اإلسالمية٨
          ينتشر يف فضاء الشبكة الدولية كـثري مـن املواقـع العربيـة الـسيئة ، الـيت تنـشر الـصور          

 قصاصات الفيديو هلـذه الراقـصة أو        احملرمة ، وتفاخر بأا تتضمن آخر الفضائح األخالقية ، وأحدث         
كفي للتحقـق مـن     تلك املغنية أو املمثلة ، وإن زيارة واحدة للمواقع اليت تنظم سباقات املواقع العربية ت              

   ومناصـحة  ،   واملطالبـة حبجبـها      على تلك املواقع اإلبالغ عنـها      االحتساب   ومن صور . هذا األمر   
دخلهم يف وعيد الذين حيبون شيوع الفاحـشة يف الـذين           أصحاا ، وحتذيرهم من أن فعلهم هذا قد ي        

 ومما يعني على أمن الفتنة هنـا        آمنوا ، ولكن الينبغي ألي داعية أن يقوم ذا األمر إال عند أمن الفتنة ،              
   .االحتساب اجلماعي ؛ أي أن يقوم اثنان أو أكثر من الدعاة ذا االحتساب

   
  لشبكة ـ العمل على إنشاء بوابة إسالمية ل٩

  :ومن أهم مايتوفر فيها 
      أ ـ قناة لألخبار ، ومن املستحـسن أن تكـون أخبـار املوقـع أو بعـضها عـرب مراسـلني         

  .خاصني ، واليكتفي املوقع بنقل أخباره من مواقع إخبارية أخرى 
  .  ب ـ دليل املواقع اإلسالمية املوثوقة 

ماعية وعرضـها علـى املختـصني مـع     ج  ـ استقبال الفتاوى واالستشارات النفسية واالجت 
  .االحتفاظ مبخزون تلك الفتاوى واالستشارات يف املوقع 

  .د ـ خدمة الربيد ااين
  .هـ ـ االستضافة اانية للقوائم الربيدية 

  .و ـ االستضافة اانية للصفحات الشخصية 
  .ز ـ مساحة ختزينية جمانية للملفات الشخصية 

 ، ويتضمن احلاسوب اخلادم يف هذه احلالـة أهـم الـربامج الـيت     زيل امللفاتـح ـ خدمة تن 
  .حيتاجها مستخدم الشبكة 

ط ـ منتدى للحوار ، ويراعى فيه ماسيذكره الباحث إن شاء اهللا تعـاىل عنـد احلـديث عـن      
  .املنتديات يف املبحث الالحق 

  .ي ـ خدمة رسائل اجلوال اانية 
اته ، باستخدام احلواسـيب الكفيـة ، أو اجلـواالت    ك ـ إمكانية تصفح املوقع أو بعض حمتوي 
  ) .GPRS(الذكية ، وذلك عرب تقنية االتصاالت غري السلكية 

  .وتقدم اخلدمات من هـ إىل ك ، بعد تسجيل املستخدم يف خدمة الربيد ااين 
وأما حماضرات أهل العلم وتسجيالم ، والكتب الشرعية مثل كتب التفـسري واحلـديث فـإن                

   إدراجها يف البوابة فهذا حسن ، وإن مل يتيسر فـإن لتلـك األشـياء مواقعهـا املتخصـصة يف                    تيسر  
  .الشبكة ، ومن مث الداعي لتكرارها 

وميكن لتلك البوابة احتواء بعض املواقع اإلسالمية الصغرية املتخصصة وخباصة إن تعـذر علـى               
 أو ألي سبب آخر ، وأوضح مثال علـى ذلـك   أصحاا تغطية نفقاا ، أو متابعتها من الناحية الفنية ،     

موقع مركز املدينة املنورة لدراسات االستشراق والذي توقف عن اخلدمة منذ مدة ، وهو موقـع فريـد    
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  .يف بابه 
ويرى الباحث أن موقع إسالم أون الين القطري مرشـح ألن يكـون بوابـة إسـالمية علـى                 

  .الشبكة 
  

حتـري  : صحاب املواقع اإلسـالمية أال وهـو       يتفطن له أ    يشري الباحث إىل أمر ينبغي أن      ًوأخريا
   .الدقة يف دخول مواقعهم لسباقات املواقع

 أو أكثـر يف صـفحتها األوىل لـسباقات        ً أن املواقع اإلسالمية تضع رابطـا      وقد الحظ الباحث  
 ، وقـد     ألفضل املواقع الشبكية يف رأي املتصفِّحني      ًة ، حيث جتري بعض املواقع ترشيحا      املواقع النسيجي 

يكون هذا الترشيح ألفضل املواقع العربية ، أو اخلليجية ، أو ألفضل املواقع املنتـسبة ألحـد البلـدان                   
  . )١(العربية ، أو ألفضل املواقع اإلسالمية 

وتستفيد املواقع املرشحة من وضع رابط دعائي هلا يف املوقع الذي يقبل الدخول يف السباق عـن                 
تفيد املواقع املرشحة من إدراجها يف قائمة املواقع املرشحة بصفة ثابتـة ، وقـد              طريقها ، ويف املقابل تس    

ويتم إعادة الترشيح مـرة كـل       . تقدم بعض املواقع املرشحة جوائز ألصحاب املراكز األوىل يف سباقها           
قـع ، وتـسمى إعـادة    أسبوع ، أو كل أسبوعني ، أو كل شهر ، أو غري ذلك ، حبسب سياسـة املو   

   .ًشيح تصفرياالتر
  
  
   

وقد الحظ الباحث أن بعض أصحاب املواقع اإلسالمية اليبايل بزج موقعـه يف أي نـوع مـن                  
، وهذا قد يؤدي إىل نتائج عكسية للهدف من إنشائه موقعـه ، إذ               )٢(أنواع السباقات السالف ذكرها     

وصرف نفـسه واآلخـرين     األصل يف صاحب املوقع اإلسالمي أنه أنشأ موقعه للدعوة إىل اهللا تعاىل ،              
عن املواقع السيئة ، وحينما يدرج موقعه يف أي سباق للمواقع ، فإن الـضغط علـى الـرابط اخلـاص        
بالترشيح سينقل ضاغطَه إىل املوقع املرشح ، ومعظم هذه املواقع املرشحه هي كحاطب ليـل ، اليبـايل           

   اقع سـاقطة الجيـوز ملـسلم الـدخول         مبا مجع ، ففيها الغث من املواقع والسمني ، بل قد تتضمن مو            
أحـد  فقـد فـاز     : إليها ، وحىت سباق املواقع اإلسالمية مل يسلم من هذا اخللط ، وعلى سبيل املثال                

الختيـار   إحدى اجلهـات   الذي أجرته  لثاين يف سباق املواقع اإلسالمية    جبائزة املركز ا  غري النقية    اقعوامل
 ـ علـى الـرغم مـن     املوقع الفائز املذكورو م ٢٠٠٥س خالل شهر مار أفضل عشرة مواقع إسالمية

  
أفـضل عـشرة مواقـع إسـالمية     :  الختيار أفضل املواقـع اإلسـالمية     ًواقع اإلسالمية اليت جتري سباقا    املواقع التالية من امل   )    ١(

)www.islam10.com (     وموقع دعـوة ،)www.d3wa.org (      وموقـع رسـالة اإلسـالم ،)www.islammessage.com ( 
  ) .www.islamrank.com(وموقع 

اصة لترشيح موقعه يف عشرة سباقات للمواقع ، منها ماهو سـباق للمواقـع              أحد أصحاب املواقع اإلسالمية وضع صفحة خ        )   ٢(
ـ نة ، ومنـها مـاهو سـباق للمواقـع امل          اإلسالمية ، ومنها ماهو سباق للمواقع العربي                  سبة للدولـة الـيت حيمـل هـو         ت

وقـد اشـتملت املواقـع العربيـة        جنسيتها ، ويؤدي النقر على أي رابط من العشرة لالنتقال إىل موقع اجلهة املُرشـحة ،                 
فإن ترشـيح ذلـك املوقـع       والوطنية على الكثري من الصور السيئة اليت تتضمن روابط ملواقع الحيل ملسلم زيارا ، ومن مثَّ                 

 ، ألن اجلهة املرشحة تعـرض نتـائج الترشـيح يف صـفحتها     ًاقع السيئة ، بل إىل أكثرها سوءا      للوصول إىل املو   ًأصبح دليال 
  . حبسب املوقع الذي حصل على أعلى عدد من أصوات املرشحني األوىل

http://www.islam10.com
http://www.d3wa.org
http://www.islammessage.com
http://www.islamrank.com
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   .)١( حبال من األحوال ً إسالمياًب الشرعية ـ اليصح اعتباره موقعااشتماله على مجلة من الكت
ويرى بعض الدعاة أن إدراج املواقع اإلسالمية يف سباقات املواقع العربية أو اإلقليمية أو اخلاصـة                

ورمبا انتفع به بعض الذين يتعرفون على املواقع السيئة من خـالل تلـك              بدولة ما فيه تعريف باملوقع ،       
اريـة  السباقات ، حيث ميكن تشبيه اجلهات املشرفة على سباقات املواقع غري اإلسالمية باملكتبـات التج           

، والتفرق بني االت املفيـدة واـالت        والنافع   من االت    املركزية ، اليت تعرض الضار    واألسواق  
طة اليت تتاجر بغرائز العباد ، وتضيع أوقام وأعمارهم يف مشاهدة وقراءة مـاالنفع فيـه ، وهـذا                   اهلاب

الرأي صحيح من وجه ، ولكن يبقى اإلشكال يف أن من يرشح املوقع اإلسالمي يف سـباقات املواقـع                   
   فى ،   من الـسوء مـاالخي      ذلك املوقع  ع اجلهة املشرفة على السباق ويف     فتح له موق  العربية أو اإلقليمية سي

  .ومن مث ينبغي تنبيه املرشح إىل ضرورة غض بصره عند فتح ذلك املوقع ، وإال فالحاجة له بالترشيح 
ويبقى أمر مهم وهو أن هذه السباقات قد التكون نزيهة ، وبعـض املتـسابقني قـد حيتـالون                   

ن بعـض  ويغشون بطرق برجمية ، حيث يستخدمون برامج لرفع أعداد املـصوتني ملـواقعهم ، كمـا أ    
املصوتني يعمدون إىل ترشيح املواقع اليت أعجبتهم أكثر من مرة ، وعلى الرغم من وجود االحتياطـات                 
اليت تضعها املواقع املرشحة ملنع إعادة الترشيح من قبـل املتـصفِّح الواحـد إال أن التحايـل يف هـذا                     

ا علـى زائرهـا بطريقـة    بل وجد الباحث أن بعض املواقع تفرض ترشـيحه    اليصعب على احملترفني ،     
ح املوقع يف سباق أفـضل املواقـع        مسجة ، فماإن يدخل الزائر املوقع حىت تنبثق له نافذة تطلب منه ترشي            

وذلك قبل جتول الزائر يف املوقع ، ومعرفة حمتوياته وهل يستحق الترشـيح أم ال ؟ ويـرى الباحـث أن      
  .هذا من طلب املديح والثناء الذي نهي عنه املسلم 

  

  
ـ  وقع وجود شريط متحرك يف أعاله      هذا امل  حظ الباحث أثناء تصفح   ال )    ١(  ديات العربيـة  ، وفيه املشاركات اجلديدة يف أحد املنت

اشـتمل   وقـع ذلك امل الذي تضمنه ، والناظر يف عناوين هذه املشاركات خيرج بانطباع سىيء عن حمتواه ، مث إن دليل املواقع            
 للمواقـع  ح نافذة جديدة حتمل اسـم دليـل   يتطفل املوقع املذكور على حاسوب متصفحه بفتًعلى الغث والسمني ، وأخريا  

سمح لـه   املواقع السيئة ، فكيف يصح اعتبار هذا املوقع من املواقع اإلسالمية ؟ وكيف ي             من  العربية ، ويف هذا الدليل الكثري       
   . املركز الثاين يف ذلك السباق ويمنح جائزته ؟اقها ؟ وكيف حيصل علىبدخول سب
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  املبحث اخلامس
  املنتديات

 )Forums(   
  املطلب األول

  تعريف املنتديات وكيفية إنشائها
  :تعريف املنتدى 

منتدى احلوار هو موقع على النسيج العنكبويت للشبكة الدولية ، يتحاور أعـضاؤه يف مواضـيع                
  .شىت عرب كتابام يف أقسام املنتدى املختلفة ، وخيضع كل قسم فيه ملشرف خاص 

 وهـي  )١ ( )messaging boards ( التسميات اإلجنليزية الشائعة للمنتـديات لوحـة الرسـائل   ومن 
   .)٢(تسمية موقع ياهو ملنتدياته 

 ضمن موقع نسيجي مثـل منتـديات موقـع          ً قد تكون مستقلة ، وقد تكون خدمة       واملنتديات
  .إسالم أون الين ، ومنتديات موقع مجعية اإلصالح االجتماعي 

  
  :ة إنشاء املنتدى        كيفي

الربنـامج املـستخدم يف إدارة      :  عند احلديث عن إنشاء املنتديات البد من التفريق بني أمـرين            
   املنتدى ، واحلاسوب اخلادم املستضيف له أو الذي يتم تسكني املنتدى فيـه ، وفيمـا يلـي توضـيح                   

  :ذلك 
  
  ـ الربنامج املستخدم يف إدارة املنتدى ١

امج املستخدمة يف إنشاء املنتديات ، وهذه الربامج مـصممة بلغـات برجمـة           هناك الكثري من الرب   
 ، وتتفاوت تلك الربامج يف إمكانياا الفنية ، وسهولة التعامل معها ومـدى دعمهـا للغـة          )٣(متعددة  

العربية ، ومستوى األمن فيها ، ونوعية اخلوادم اليت ميكن أن تنصب عليها ، كما تتفـاوت يف الـدعم                    
فين الذي تقدمه الشركات املنتجة هلا ، وتفاصيل ذلك من األمور الفنية التقنيـة الـيت الحيتاجهـا إال                   ال

الداعية الراغب يف إنشاء منتدى جديد ، األمر الذي يتطلب متابعـة جـادة ودائمـة ملـا يكتـب يف                     
سـتعانة بفريـق مـن      املنتديات اخلاصة ذا الشأن ، كما يتطلب استشارة اربني يف هذا الباب ، واال             

  .املراقبني املوثوقني 
ويالحظ الزائر للمنتديات تشابه كثري منها يف واجهة استخدامها ، ويف مكوناا الرئيـسة ، مـع       
اختالف يف األلوان واخللفيات اليت خيتارها منشئ املنتدى ، األمر الذي يدل علـى أنـه مثـة بـرامج                    

   .مشتركة تستخدم يف هذه املنتديات 
  
، الـسنة األوىل ، العـدد الـسابع ، أبريـل      احلوار احلر يف منتديات إنترنت ، عبدالقادر الكاملي ، جملة إنترنت العامل العريب        )   ١(

  . ٣٤م ، ص ١٩٩٨
  . ) http://messages.yahoo.com/index.html(عنوان منتديات ياهو  )   ٢(
أي برنامج حاسويب يصمم باستخدام لغة برجمة يفهمها احلاسوب ، وتستخدم لغة الربجمة يف كتابـة األوامـر الـيت توجـه                      )    ٣(

  .للحاسوب لتنفيذ املهام املطلوبة منه ، وهذه اللغات أحد فروع علم احلاسوب 
  :نتديات انظر الرابط         وللتعرف على لغات الربجمة املستخدمة إلنشاء امل

)       www.swalif.net/softs/showthread.php?s=1bf2edf2868b92e22f86a67963d304de&threadid=37611( .   

http://messages.yahoo.com/index.html
http://www.swalif.net/softs/showthread.php?s=1bf2edf2868b92e22f86a67963d304de&threadid=37611
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رامج املنتديات إىل برامج جمانية وغري جمانية ، ومن أشهر الربامج اانيـة املـستخدمة يف          وتقسم ب 
   .)٢() IB( ، وبرنامج )١() phpBB(إنشاء املنتديات العربية برنامج 
       ً ، ويـسمى اختـصارا  )٤ ( )V Bulletin(  فمن أشـهرها برنـامج   )٣(وأما الربامج غري اانية 

 )VB (  من املواقع والشبكات العربية ٪٩٠هذا الربنامج يف ويستخدم )٥(.   
   
  ـ احلاسوب اخلادم ٢

، وميكن تـسكني املنتـدى يف بعـض          )٦(تقدم بعض اجلهات خدمة استضافة جمانية للمنتديات        
اخلوادم مقابل رسوم كما هو احلال يف املواقع النسيجية ، وتتفاوت هذه الرسوم حبسب نـوع اخلدمـة                

 رسائلهم ، األمـر الـذي        املنتديات تولد حركة مرور كثيفة نتيجة كتابة أعضاء املنتدى         املقدمة ، ألن  
 على تلك احلواسيب اخلادمة ، كما أن حمفوظات تلـك املنتـديات ـ أي أرشـيفها ـ      ًيشكل ضغطا

  .تتضخم مبرور الزمن ، وتزايد أعداد أعضائها املشاركني بالكتابة فيها 

  
منتـديات  : ، وهذا الربنامج مستخدم يف عدد من املنتديات العربية منـها    ) www.phpbb.com( املوقع الرمسي هلذا الربنامج      )   ١(

وقد اشتمل منتدى فكـرة علـى    ، ) www.jalajil.com.sa/forum( ، ومنتديات جالجل  )  http://tasjeel.com(تسجيل 
  :شرح لطريقة تركيب هذا الربنامج ، انظر الرابط 

)http://fkrh.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=71(.   
، وتتميز املنتديات املستخدمة هلذا الربنامج بورود هـذه العبـارة            ) www.invisionboard.com( املوقع الرمسي هلذا الربنامج      )   ٢(

)Powered by Invision Board  (  ويشكل موقع ،)www.ibresource.net (  للمعلومـات عـن هـذا    ًممتـازا  ًمـصدرا   
  . الربنامج ؛ ألنه الداعم العريب الرمسي له 

، ومنتـديات   ) www.khaybar.net/ib/index.php(منتديات شبكة خيـرب     : ربنامج  عربية املستخدمة هلذا ال           ومن املنتديات ال  
 ) www.almithnab.net/forum/index.php( ومنتـديات املـذنب      ،   ) www.kharj.net/ib/index.php( اخلـرج    شبكة

   . )www.zajildot.com/ib/index.php( ومنتديات زاجل 
اد الدين صاحب موقع الكهف يف منتديات سوالف ، حول أهم الـربامج غـري اانيـة             انظر سلسلة املقاالت اليت كتبها عم      )   ٣(

  املستخدمة يف منتديات احلوار العربية ، وإجيابيات وسلبيات كل منها ، وذلك يف الرابط
)www.swalif.net/softs/showthread.php?s=7d80d48b382fb2d56fde1a75d79706d7&threadid=13383&highlight=phpbb (.   

ـ ،  ) www.vbulletin.com ( وموقعها على الـشبكة  ) Jelsoft Enterprises Limited( أنتجته شركة )    ٤( دفع اجلهـة  وت
 هذه الرسوم فبإمكـان الـشركة املنتجـة         ذا مل تسدد اجلهة املالكة    ، وإ هذا الربنامج سنوياً     رسوم استخدام    املالكة للمنتدى 

  .علق بتصميم الربنامج للربنامج إغالق املنتدى بطرق فنية تت
 ) Powered by vBulletin( وقد الحظ الباحث ظهور اسم هذا الربنامج يف شريط العنوان باملتصفح ضمن العبارة التاليـة           

 يف اية صفحة البـدء للمنتـدى ، ويف   ًربنامج والشركة املنتجة له غالبا  عند زيارة املنتديات اليت تستخدمه ، كما يرد اسم ال         
وقد يعمد بعض أصحاب املنتديات بطريقة برجمية إىل حذف اسـم الربنـامج             . عاية للربنامج وشركته ماالخيفى     ذا من الد  ه

  .واستبداله باسم املنتدى ، أو استبدال العبارة اإلجنليزية كاملة بعبارة حيددوا هم 
  انظر الرابط)    ٥(

         )www.vbulletinclub.com/announcement.php?s=bb86336923989d11ba71ec3fe4f3789b&forumid=7. (   
ولكـن االشـتراك     ،   متخصص يف تقدمي الدعم الفين هلذا النوع من املنتديات         ) www.vbulletinclub.com( وهذا املوقع           

  .فيه غري جماين 
ــدم   )    ٦( ــيت تق ــع ال ــن املواق ــديات   م ــة للمنت ــضافة ااني                              ) www.f2g.net (، و ) www.evolt.org(:  االست

ها من اخلدمات الشبكية اانيـة ـ أـا عرضـة     ، وهذه اخلدمة الـمجانية يعيبها  ـ كغري ) www.portland.co.uk (و 
     صـاحبة  ) f2s(لتغيري شروط اخلدمة ، أو إيقافها بالكامل ، وحتوهلا إىل خدمة مدفوعـة األجـر ، كمـا فعلـت شـركة                

 فربايـر   ٢٨ مـن    ً اعتبارا ًيت كانت تستضيفها جمانا   ، حيث أعلنت فرض رسوم على املنتديات ال        ) www.f2s.com( املوقع  
  .م ٢٠٠٢

تغلق املواقع اانية بنهاية فرباير والبديل االستضافة املدفوعـة جريـدة   ) f2s (         انظر املقالة اليت كتبها محد البدراين ، بعنوان 
  .م ١٩/١٢/٢٠٠١هـ ـ ٤/١٠/١٤٢٢نت ، األربعاء @الرياض ، ملحق الرياض

http://www.phpbb.com
http://tasjeel.com
http://www.jalajil.com.sa/forum
http://fkrh.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=71
http://www.invisionboard.com
http://www.ibresource.net
http://www.khaybar.net/ib/index.php
http://www.kharj.net/ib/index.php
http://www.almithnab.net/forum/index.php
http://www.zajildot.com/ib/index.php
http://www.swalif.net/softs/showthread.php?s=7d80d48b382fb2d56fde1a75d79706d7&threadid=13383&highlight=phpbb
http://www.vbulletin.com
http://www.vbulletinclub.com/announcement.php?s=bb86336923989d11ba71ec3fe4f3789b&forumid=7
http://www.vbulletinclub.com
http://www.evolt.org
http://www.f2g.net
http://www.portland.co.uk
http://www.f2s.com
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  املطلب الثاين
  شجمموعات النقا

 )News Groups(  )١(  
  

  ا نشأ وجمموعات النقاشتعريف  : ًأوال
  

 حلقة حوار تربط بني عدد من مـستخدمي الـشبكة الدوليـة ، الـراغبني يف                 جمموعة النقاش 
االستفادة من هذه اخلدمة ، ويتم تبادل الرسائل بني املشتركني يف جمموعة النقـاش باسـتخدام بـرامج      

  .أو قارئات األخبار خاصة تسمى قارئات املواضيع 
 ذوي اهتمامات مـشتركة     ًنتديات إلكترونية ، تضم أشخاصا     مب جمموعات النقاش وميكن تشبيه   ( 

يتبادلون فيها وجهات النظر حول جمموعة من القضايا ، ويسألون أو جييبون على تـساؤالت تطـرح                 
فهنـاك جمموعـات   بكل ماميكن أن خيطر على بـال بـشر ،      جمموعات النقاش   تم   ، و  على اموعة 

ملناقشة القضايا السياسية الساخنة يف إندونسيا ، وأخرى ملناقـشة أمـور األدب الربازيلـي ، وثالثـة                  
  !زلية ـمتخصصة يف برجميات اجلداول املمتدة ، وواحدة متخصصة يف شؤون تربية القطط املن

ت  ، وجمموعـا بالنشاط الدائم ، فهناك جمموعات جديدة تنـضم إىل الـشبكة     ومتتاز اموعات   
   .ًسم إىل جمموعات أصغر وأكثر ختصصا ، وجمموعات كبرية تنقًأخرى يقرر أفرادها حلها ائيا

ك الوصـول إىل    وعند االشتراك يف الشبكة عن طريق أحد مزودي اخلدمـة ، ميكـن للمـشتر              
  اليت اختارت الشركة وضعها على مزود األخبار اخلاص ـا ، وللـشركة احلـق يف أخـذ     اموعات

أعراف وتقاليـد اتمـع الـذي      إذا مل يتالءم مع   ًمن اموعات ، وطرح بعضها خارجا      ًراه مناسبا مات
  )٢() .تقدم خدماا إليه 

 الربيد اإللكتروين ، ونقـل      أي أن ظهورها كان بعد     م ، ١٩٨٠وقد بدأت هذه اموعات عام      
  .امللفات ، والقوائم الربيدية 
بل كـثري منـهم جيهلـها ألـا باللغـة       ،   ني العرب للمستخدمغري مألوفة   وجمموعات النقاش   

ـ          يـة لكنـها مل      جموعات نقـاش عرب   ـاإلجنليزية ، وقد حاولت مؤسسة اتصاالت اإلماراتية إنشاء م
حتجب مدينـة    ، و  )٤(يتيح بعض مزودي اخلدمة يف اململكة الدخول إىل جمموعات النقاش           و ،   )٣(تنتشر  

  
هي اموعات اإلخبارية ، ولكن هذه الترمجة مومهـة للمبتـدئني    ) News Groups( الترمجة الدارجة والشائعة هلذه الكلمة )    ١(

يف استعمال الشبكة حيث توحي هلم بأن هذه اخلدمة خاصة باألخبار ، ولذا رأى الباحث استخدام الترمجـة األخـرى وإن               
  .ىل ذلك يف احلاشية إ مع اإلشارة ً وذيوعاًكانت أقل شيوعا

ـ    ،خبارية ، خالد زرقة ، جملة إنترنت العامل العريب ، الـسنة األوىل ، العـدد العاشـر    شبكة يوزنت واموعات اإل)    ٢( ـو  يولي
  . ، بتصرف ٥٦م ، ص ١٩٩٨أغسطس 

ـ          عبدالقادر الكاملي  ،   احلوار احلر يف منتديات إنترنت    )    ٣(  أبريـل   ،  سابع ، جملة إنترنت العامل العريب ، الـسنة األوىل ، العـدد ال
  .بتصرف  ، ٤٣م ، ص ١٩٩٨

 مـن قبـل   ً بأن خدمة اموعات حمجوبة كليـا  ، فأفادزود اخلدمةومن الطريف أن الباحث اتصل بقسم الدعم الفين لدى م         )    ٤(
مدينة امللك عبدالعزيز ، ولذا الميكن تأمينها ، فاتصل مبزود آخر وأفاده بأن اخلدمة متاحة واشترك الباحث مع ذلـك املـزود             

   .تلك اموعات ومتكن من االطالع على 



 

٢٢٤

  

  .موعات ذات املضمون السيء كة اامللك عبدالعزيز يف اململ
  

  :وتشبه املنتديات يف هدفها جمموعاِت النقاش ، إال أا ختتلف عنها يف أمور من أمهها 
ـ جمموعات النقاش أكثر دقة يف تنظيمها وتصنيفها ، حيث تصنف بطريقة هرميـة إىل سـبع                 ١

 هـي   اهلرمي إىل جمموعـات    اية التسلسل    فئات رئيسة ، مث إىل فئات أصغر وهكذا ، إىل أن نصل يف            
  .غاية يف التخصص 

ـ إنشاء منتدى جديد أيسر بكثري من إنشاء جمموعة نقاش جديدة ، إذ أن جمموعات النقـاش                 ٢
ذلـك ، بـل ميكـن        ، أما املنتدى فاليتطلب       املختصة يف الشبكة   اجلديدة تتطلب موافقة بعض اجلهات    

 نتدى ميلك مقـدرة ماليـة إلنـشائه        غب يف إنشاء امل    ، أو بتكلفة يسرية إذا كان الرا       ًإنشاء منتدى جمانا  
  .دون احلاجة ملوافقة أي جهة 

  بل إن اجلهة املتخصصة يف املوافقة على جمموعات النقـاش اجلديـدة ترشـد ـ مـن خـالل        
 دة إىل بدائل أخرى ، تقوم مقام جمموعـات النقـاش   ـ كل راغب يف إنشاء جمموعة جدي )١(موقعها 

    ة ، ومنتديات احلوار ، وذلك قبـل أن يكلـف نفـسه مـشقة إنـشاء اموعـة           مثل القوائم الربيدي  
 وبدائلـها ، مث تتـرك لـه         إلجيابيات والسلبيات املرتبطة مبجموعات النقاش    اجلديدة ، كما أا تبني له ا      

   )٢(.  بعد ذلك اخليار يف اختاذ القرار األنسب له 
  
ارية يف أا تعتمد على احلوارات اليت تتم بني أفـراد           تشبه جمموعات النقاش القوائم الربيدية احلو     و

ة ميتـة الروح    كل منهما ، فهذه احلوارات هي روح تلك اموعات والقوائم ، وبدوا تبقى هامـد              
  .فيها والنفع منها 

  
  تصنيف جمموعات النقاش : ًثانيا

يبلـغ عـدد    و،   )٣( جمموعة   ٥٢٠٠٠تقدر بعض املصادر عدد جمموعات النقاش يف الشبكة بـ          
  جمموعـة   ٢٣٥٤ )٤() جامعو أصوات يوزنت املتطوعـون      ( هيئة  جمموعات النقاش املفهرسة يف موقع      

 ، وهـذا املوقـع اليفهـرس إال         ًمنها ختتص بالشؤون احلاسوبية ، وهي مرتبة أجبـديا         جمموعة   ٩٤٠
  
)١    ()www.uvv.org  ( .   
  :انظر الرابطني )    ٢(

)        web.presby.edu/~nnqadmin/nnq/ncreate.html) (web.presby.edu/~nnqadmin/nnq/nforums.html(  
يفَت حمتويامـا يف موقـع      ويالحظ القارئ الكرمي أن هذين الرابطني اليتفرعان من املوقع الرمسي للمنظمة ، وإمنـا استـضِ                       

)web.presby.edu (  مـع  ًاملدن اجلغرافية  ـ جيوسيتيز  املنـدمج حاليـا    ، وقد كانت تلك املعلومات مستضافة يف موقع 
  :موقع ياهو ـ على الرابطني 

 )        www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/6882/ncreate.html(   
)        www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/6882/nforums.html (          مث أزيلت من موقع املدن اجلغرافية وانتقلـت إىل

  . الرابطني السابقني ، وهذا األمر من الصعوبات اليت واجهت الباحث يف اإلحالة إىل املصادر الشبكية املختلفة 
  .م ٢٠٠٢ أبريل ، ١٠,٢ بويد ، اإلصدارة مذكرة النفاذ إىل الشبكة بواسطة الربيد اإللكتروين ، جريالد إي)    ٣(

 )        Accessing The Internet By E-mail Gerald E. Boyd Version 10.2-April 2002 ( .  
   .) www.uvv.org/cgi-bin/getmsg/1772( انظر الرابط )    ٤(

http://www.uvv.org
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/6882/ncreate.html
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/6882/nforums.html
http://www.uvv.org/cgi-bin/getmsg/1772
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  . الذكر رجة حتت التصنيفات الثمانية آتيةجمموعات النقاش املند
 للرقابـة   ً ملوضوعاا ، وتبعا   ًعددة ، فيمكن تصنيفها تبعا    لنقاش باعتبارات مت  تصنف جمموعات ا  و

عليها ، فبعض اموعات ختضع إلشراف مراقب يقوم مبراجعة الرسائل املرسـلة إىل اموعـة قبـل                 
  .نشرها وتعميمها 

  
  :هي  فئات رئيسة مثانإىل ـ حسب موضوعاا ـ تصنف جمموعات النقاش و
   ) .sci( ية جمموعات علمـ ١
   ) .comp( جممـوعات حـاسوبية ـ ٢
   ) .talk( جمموعات جدلية ـ ٣
    ) .rec( جمموعات ترفيهية ـ ٤
    ) .soc( جمموعات خاصة بشؤون اتمع ـ ٥
    ) .humanities( جمموعات خاصة بالشؤون اإلنسانية ـ ٦
    ) .news( جمموعات تم بكل ماخيص جمموعات النـقاش وآلية عملها ـ ٧
  )١( ) . misc( جمموعات خاصة بالقضايا األخرى اليت التدخل حتت التصنيفات السابقة ـ ٨

جمموعات النقاش العلمية تنقـسم إىل جمموعـات       : ً، فمثال وكل فئة تقسم إىل ماهو أصغر منها        
  .خاصة بعلوم الطريان وتقنياته ، وثانية تم بعلم الفلك ، وثالثة تم بالرياضيات وهكذا 

    
  .    )٢(كما أن هناك تصنيفات أخرى التندرج حتت تلك الرئيسة 

 ، حبـسب  )٣( اموعات اخلاصة باحلاسوب وتقنياته والواردة يف حمرك البحـث جوجـل             ًفمثال
إىل سـتة وتـسعني      تقـسم    وهي،   ) comp( هـ حتمل البادئة    ٢٠/١٠/١٤٢٣زيارة الباحث له يف     

  )٤( ومنـها ماالينقـسم       ، عون منها ماينقسم إىل تـصنيفات أصـغر        ، وهذه الستة والتس    ً فرعيا ًتصنيفا
منها ماينقسم بدوره إىل تصنيفات أصغر ومنها ماالينقسم ، وهكـذا           والتصنيفات املنقسمة متفاوتة ، ف    

  
فهـد اللحيـدان يف     .، وقد أشار د    ) www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/6882/ncreate.html( انظر الرابط    )    ١(

 ) humanities(  يذكر جمموعـات الـشؤون اإلنـسانية      إىل سبعة من تلك التصنيفات ومل        ) ٦٣اإلنترنت ، ص    ( كتابه  
   .ذكر التصنيف الثامن ) uvv( ولكن موقع هيئة جامعو أصـوات يوزنت املتطوعون 

            ) alt (:  حـروف اموعـات الثــمانية سـالفة الـذكر ، ومنـها               تبدأ أسـماء تلك اموعات حبروف ختتلف عن      )    ٢(
  ) . gnu( ، و  ) compuserv( ، و  ) clari( ، و  ) biz( ، و  ) bit (، و )  bionet( و   )aol( و

  .نفس املرجع السابق          
)٣    ( )groups.google.com (      اندمج موقع دجيا نيوز )www.dejanews.com  (     مع موقع جوجل منذ زمن ، وأصبح كـل مـن

ومييز حمـرك البحـث جوجـل       .  إىل موقع جوجل     ًيايكتب عنوان موقع دجيا نيوز يف مستطيل العنوان يف املتصفح ينتقل آل           
 التصنيفات املنقسمة بوضع جنمة صغريها فوقها ، كما أن االسم يف هذه احلالة ينتهي بنقطة ، أما التـصنيف غـري املنقـسم                  

  . ، فاليوضع عليه جنمة ، والينتهي بنقطة و ميثل اسم جمموعة النقاشفه
اخلاصـة  )  comp.laptops(وهي جمموعة خاصـة حبواسـيب آي يب إم ، و            )  comp.ibm: ( من التصنيفات غري املنقسمة     )    ٤(

و اخلاصة بـاملخترقني     ) comp.hackers( اخلاصة بالطابعات الليزرية ، و      )  comp.laser-printers(  احملمولة ، و     باملفكرات
 )comp.hardware (  موعة ، اخلاصة بعتاد احلواسيبوا )comp.games  ( اخلاصة باأللعاب احلاسوبية.  

http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/6882/ncreate.html
http://www.dejanews.com
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   .)٢(  الذي ميثل أمساء جمموعات النقاش)١(لتصنيف الشجري إىل اية ا
  
 من االسم إىل التـصنيف الـرئيس        قطع األيسر امليتكون اسم اموعة من عدة مقاطع ، ويشري         و

ـ                   ضـمن اـال             ًصاالذي تقع هذه اموعة ضمنه ، واالسم التـايل يـشري إىل جمـال أكثـر ختص
  .الرئيس ، وهكذا 

  
 أنتجـت و،  )٣(وصلت درجة متقدمة مـن التخـصص     يف الشبكة الدولية     نقاشإن جمموعات ال  
ومفيـد لعامـة     مما هو نافع     الكثريطوعني الراغبني يف إفادة غريهم ،       وجهود املت  بواسطة احلوار اجلاد ،   

اليت يتم إعدادها للمشتركني املبتـدئني لـئال    ملفات األسئلة املتكررة    مستخدمي الشبكة ومن أبرز ذلك      
الـيت  و،  مثل قائمة احلواسيب املـضيفة للملفـات        ر سبق أن ناقشها أعضاء اموعة ،        يسألوا يف أمو  
   .النفاذ إىل الشبكة عرب الربيد اإللكتروين مذكرة اء العامل ، ومثلهحلواسيبب يف أحناحصرت تلك ا

  
  
  
بشجرة يتفرع منها مثانية أغصان أو أكثر ، وكل غصن يتفرع منـه أغـصان أصـغر ، إىل أن      النقاش    ميكن تشبيه جمموعات   )    ١(

إذا وِضعت التصنيفات الرئيسة موعـات النقـاش يف األعلـى مث     و.اش  ورقة متثل جمموعة نق    نصل إىل األوراق وكل   
تفرعت منها فروعها فيمكن أن يوصف التصنيف بأنه تصنيف هرمي أي يشبه اهلرم ؛ إذا نظرنا إىل ِقمتـه جنـدها                     

 اهلرم التصنيفات الرئيسة للمجموعـات     صغرية ، وكلما نزلنا إىل قاع اهلرم تتسع احملتويات وتزيد األمساء ؛ ففي قمة             
وهي مثانية كما سبق بيانه ، وكل واحد منها يتفرع إىل أقسام  وبعضها يتفرع ألخرى ، وهكذا إىل أن نـصل يف                       

   . من أمساء جمموعات النقاشً اهلرم إىل عدد كبري جداقاع
يف الــحاسوب والـذي يـسمى جـرافيكس                 ر  خاص بتقنية الرسوم والـصو    ـ التصنيف ال  :من التصنيفات الـمنقسمة    )    ٢(

 )comp.graphics. (  التصنيف اخلاص بتطبيقات ـ أي بـرامج ـ الرسـوم والـصور      :حيث ينقسم إىل تصنيفات منها     
 )comp.graphics.apps. (   ،ـتم بأحـد بـرامج        ، كل منها ميثل جمموعة نقاش      ً ينقسم بدوره إىل ستة عشر عنوانا      وهذا 

                   ) comp.graphics.apps.corel( :  ومنــها فوتوشــوب أو بينــت شــوب بــرو وغريهــا  ،ل برنــامج الرســوم مثــ
   ) .comp.graphics.apps.photoshop( ، و  ) comp.graphics.apps.paint-shop-pro(و 

يت يظهر من خالهلا توظيف األعـاجم هلـذه         وال املتعلقة بتقنية احلاسوب     مساء بعض جمموعات النقاش   ويشري الباحث هنا إىل أ    )    ٣(
          اخلدمة احلوارية من خدمات الشبكة فيما هـو نـافع ومفيـد ، وإن كانـت بعـض هـذه اموعـات الختلـو مـن                          

 يقصد منها كما هـو ظـاهر        واليت ) comp.sex( األغراض السيئة ، كما تدل عناوينها على ذلك ، ومن تلك اموعات             
  : تقنية احلاسوب خلدمة األغراض اجلنسية من عنواا تطويع

  املوضوعات اليت تتناوهلا  اسم اموعة 
Comp.human-factors موضوعات خاصة بالعالقة بني احلاسوب واإلنسان  
Comp.internet.library املكتبات اإللكترونية  
Comp.multimedia الوسائط املتعددة من مجيع األنواعتقنية   
Comp.patents نية احلاسوبتق  
Comp.society  تمعالتقنيةتأثريعلى ا   
Comp.society.privacy  على خصوصية اإلنسانتقنيةتأثري   
Comp.speech التقنيةأحباث وتطبيقات على علوم اللغة و  
Comp.virus اسوبفريوسات احل  

   .١٥٤ وردت أمساء هذه اموعات يف اإلنترنت للمبتدئني ، مرجع سابق ، ص        
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  اآلداب العامة املتعلقة مبجموعات النقاش : ًثالثا
 ـ وهـي املعروفـة بالكابيتـال ـ إال عنـد       )١(ـ جتنب الكتابة باحلروف اإلجنليزية الكبرية ١

  .ض استخدامها يف الرسائل بالصراخ يف وجه اآلخرين احلاالت اليت تستوجب ذلك ، إذ يشبه البع
  . امللف اخلاص باألسئلة املتكررة ـ قراءة٢
  .  ـ جتنب اخلوض يف أمور التتعلق مبوضوع اموعة ٣

  
كبري ، وصغري ، أي أن لكل حـرف حالتـان ، حالـة    : يذكر الباحث هنا بأن احلروف األجبدية اإلجنليزية تقسم إىل نوعني   )    ١(

   . )Small(  وأخرى صغرية تسمى  )Capital( كبرية تسمى 
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  املطلب الثالث
  كيفية استخدام املنتديات يف الدعوة إىل اهللا تعاىل

  
م ، وكـان    ١٩٩٨م وبدايـة    ١٩٩٧ظهرت منتديات احلوار العربية يف الشبكة الدولية أواخـر          

أوهلا منتدى اجللسة ، ومنتدى الساحة العربية ، ومنتدى اجلارح ، وكانت تلك املنتـديات التـشترط                 
التسجيل قبل الكتابة ؛ وذلك رغبة منها يف جذب أكرب عدد ممكن من األعضاء ، األمـر الـذي تغـري           

، أي أـا كانـت حمـدودة ، مث           )١(م  ١٩٩٩فيما بعد ، مث بدأت املنتديات العربية يف التكاثر بدايـة            
تضاعف عددها خالل مدة وجيزة ، حيث ظهر املئات منها مع تزايـد انتـشار الـشبكة يف البلـدان                    

  .العربية ، وتتفاوت هذه املنتديات يف شهرا وذيوع صيتها بني مستخدمي الشبكة العرب 
ا حيمل مجع من املنتـديات العربيـة        كم، وقد تبدي بعض املنتديات انتساا لبعض الدول العربية         

ومن تلك املنتديات ماخيص بعض القبائل يف اجلزيـرة          ،    الدول العربية  اء أقاليم ، أو مدن ، يف بعض       امس
 ، بل وقف الباحث على أحد املنتديات الذي حيمل اسـم شـارع مـن                )٢(العربية وغريها من األقاليم     

  . شوارع املدن الرئيسة يف اململكة 
تديات العربية ، تعود ملكيته جلهات معروفة تعلـن هويتـها يف مواقعهـا ، ومنـها                 وبعض املن 

  .منتديات اليصرح أصحاا ويتهم ، وهذا حال معظم املنتديات العربية 
احلكوميـة  ومن أمثلة النوع األول املنتديات امللحقة مبواقع نسيجية لبعض املؤسسات والـدوائر             

، ومنتـدى موقـع   )٣( ، ومنتديات بعض إدارات التعليم التابعـة هلـا   ممثل منتدى وزارة التربية والتعلي 
  .إسالم أون الين ، ومنتدى مجعية اإلصالح االجتماعي 

  
ومعظم املنتديات العربية ، تناقش القضايا الشرعية واألدبية والعلميـة واحلاسـوبية والترفيهيـة               

  . إذا ماقورنت باملنتديات العامة ً دقيقاً ختصصياًيلة هي املنتديات اليت تنحو منحىوماإىل ذلك ، وقل
 ً حمرمة لنساء متربجـات ، أو صـورا        ًلعربية تتضمن صفحتها األوىل صورا    وكثري من املنتديات ا   

ومـن مث فهـي   ،   مشبوهةًيسميها البعض ـ ، وقد حتمل أمساء ذات دالالت جنسية ـ عاطفية كما  
يص قسم إسالمي فيها ، فهذا مثـل ماتفعلـه          تصرف الزائر اجلاد عنها من أول وهلة ، والعربة بتخص         

بعض االت الساقطة اليت تسعى لتغريب املرأة املسلمة ، وسلخها عن دينها ، من ختـصيص صـفحة                  
  .للدين ، مع اشتمال تلك االت على الكثري من الصور احملرمة ، والغزو الفكري 

   
أخبـار  :  أقسام غري مقبوله مثـل       وقد تكون أمساء بعض املنتديات مقبولة ، ولكنها تشتمل على         

الفن وأهله وصورهم ، ونغمات اجلوال املوسيقية ، واألغاين ، والتعـارف الـذي يـؤدي إىل إقامـة                   
  .العالقات احملرمة بني أطرافه 

    
  
عريب ، السنة الثالثة ، العدد الـسادس ، أبريـل   منتديات حوار الشبكة يف أعني املشاركني ، عماد الدين ، جملة إنترنت العامل ال     )    ١(

  . ، بتصرف ٥٤م ، ص ٢٠٠٠
  . سوى الساحة العربية ًنتديات الثالثة مل يبق منها قويا        ويشري الباحث إىل أن تلك امل

  .ميكن معرفة هذه املنتديات من خالل أدلة املواقع العربية ومن أشهرها دليل الردادي )    ٢(
  ) .   www.taifedu.gov.sa/forum/default.asp(تدى إدارة التربية والتعليم مبحافظة الطائف مثل من)    ٣(

http://www.taifedu.gov.sa/forum/default.asp
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  :وميكن االستفادة من املنتديات يف الدعوة إىل اهللا تعاىل على النحو التايل 
  
  ـ إنشاء منتدى عند احلاجة لذلك ١
، واليرى الباحث ضرورة إلنـشاء مزيـد مـن          املنتديات اإلسالمية يف الشبكة     هر الكثري من    ظ

منتديات احلوار اإلسالمية يف هذه اآلونة ؛ واألوىل هو دعم املنتديات القائمة ، وعلـى سـبيل املثـال                   
 ميـان  ظهر منتدى متخصص يف شؤون الدعوة إىل اهللا تعاىل عرب الشبكة الدولية وهو منتدى طريـق اإل                

 )www.imanway.com (  ذا األمر واليزال يف بداياته وحيتاج إىل تضافر اجلهود من قبل املعنيني.  
 ، فالبـأس  ًحتققها املنتـديات املوجـودة حاليـا    الًكان املنتدى اجلديد سيحقق أهدافاولكن إذا  

 سيأيت بيانـه إن شـاء       بإنشائه مع استعداد الداعية لتحمل تبعات هذه الوسيلة الدعوية وهي كبرية كما           
  .اهللا تعاىل 

احلوار حيث حيدد املوقع قـضية مـن        منتدى  وميكن االستفادة من جتربة موقع اإلسالم اليوم يف         
 أال تتجـاوز    سجيل فيه لقبول املشاركات ، على     يشترط املوقع الت  ا يتحاور فيها رواد املنتدى ، و      القضاي

 خارجة عن موضـوع احلـوار ، أو فيهـا     ، مع حذف أي مشاركة كلمات كل مشاركة مائيت كلمة    
  .جتريح وإساءة لآلخرين ، أو استخدام ألفاظ غري مهذبة 

  
  ـ فتح أبواب احلوار مع محلة الفكر املتطرف٢

 يف الشبكة نشروا من خالله أفكـارهم ، وتواصـلوا           ً خصبا ًإن أرباب الفكر الغايل وجدوا جماال     
       واقـع يف الـشبكة يتـردد عليهـا املتعـاطفون           مع أنصارهم يف أرجاء املعمورة ، وأصبحت هلـم م         

معهم ، والواجب على الدعاة املتسلحني بالعلم الشرعي حماورم ، وبيان فساد األدلة الـيت يـستدلون                 
       ا لتصحيح أفكارهم املنحرفة ، وهذا احلـوار مـع أهـل البـدع لـيس جبديـد يف حيـاة األمـة                     

 علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حرب األمة عبـداهللا بـن عبـاس                اإلسالمية ، فقد أرسل أمري املؤمنني     
رضي اهللا عنه ملناظرة آالف من اخلوارج الذين خرجوا عليه وقاتلوه بالسيوف ، وكان أن رجـع كـثري    

  . )١(منهم إىل جادة الصواب 
وقـع  عبدالوهاب بن ناصر الطريري أحد املشرفني يف موقع اإلسالم اليـوم أن امل    .ويذكر الشيخ د  

لعرض شبهام وأدلتـهم الـيت تـربر هلـم          ،  فتح الباب لطائفة من هؤالء الشباب واملتعاطفني معهم         
 عمليات القتل والتفجري يف بالد احلرمني ، وكان حصيلة ذلك احلوار عشر شـبهات عرضـت علـى                 

أجوبـة  ( :  أهل العلم يف حينه ، وأجابوا عليها ، ونشرت األسئلة مع إجاباا يف كتيب بعنـوان                  بعض
  .  )٢() صرحية ألسئلة جريئة 

ونفذت وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة ، محلة لتوعية الـشباب             
عرب الشبكة الدولية ، وذلك حملاربة الغلو واإلرهاب وكشف الشبهات ونشر االعتدال والوسـطية بـني      

  
 لكتب ، الرياض ، الطبعـة الرابعـة       حممد بن سعيد القحطاين ، دار عامل ا       .كتاب السنة ، عبداهللا بن أمحد بن حنبل ، حتقيق د          )    ١(

   .٦٤٢ ص ٢ ، ج م١٩٩٦ هـ ـ١٤١٦
 ص ٧ ، ج م١٩٧٤هــ ـ   ١٣٩٤الطبعـة الثانيـة ،   هاية ،  ابن كثري الدمشقي ، مكتبة املعارف ، بريوت ،          البداية والن

٢٨٢ _ ٢٨٠.   
هـ ، عقب تفجري احمليـا الـذي    ١٤٢٤ يف رمضان    معهقناة اد الفضائية    اليت أجرا   فزيونية  التلقابلة  امل ذكر فضيلته ذلك يف   )    ٢(

  .وقع يف مدينة الرياض 

http://www.imanway.com
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تلـك احلملـة   مشلـت  وقـد  هــ ،   ١٤٢٥هلجري  الشباب ، وذلك مع بداية الربع الثاين من العام ا         
حوارات مباشرة مع اآلخرين ، وتوزيع مواد مقروءة ومسموعة يف املواقع واملنتـديات ، وكـان مـن                 

  .)١( رسالة من أشخاص تغريت أفكارهم املنحرفة بعد هذه احلملة ٤٢٠مثارها استقبال 
  
  ـ ضبط املشاركات يف املنتديات اإلسالمية احلالية٣

  : أصحاب املنتديات اإلسالمية ضبط املشاركات فيها ، من خالل الضوابط التالية ينبغي على
  )اسم املستخدم ( سن اختيار املعرف إلزام األعضاء حبأ ـ 

ويدخل حتت ذلك استبعاد األمساء املؤلفة من خليط األرقام واحلروف واليت التكون هلـا داللـة                
ث اخلاص بالربيد اإللكتروين ـ إىل أن األمسـاء املعبـدة    معينة ، وقد سبق أن أشار الباحث ـ يف املبح 

  .فيها جمال واسع لالختيار 
الذي استخدمه العضو يف التـسجيل  ب ـ اشتراط تفعيل االشتراك عن طريق الربيد اإللكتروين  

ن ميكنـهم   ومن فوائد ذلك منع األعضاء املفصولني من إعادة التسجيل بعناوينهم القدميـة ، وإن كـا               
  .بعناوين جديدة التسجيل 

ج ـ منع التصريح بأرقام اجلواالت وعناوين الربيد اإللكتروين على صفحات املنتـدى ، ومنـع    
  .حتميل املرفقات احملرمة مثل النغمات املوسيقية ، واألغاين ، والصور احملرمة 

د ـ فصل املشاركني املغرضني الذين يثريون الشبهات ، ويؤدون إىل بلبلـة األفكـار ، وذلـك     
بعد نصحهم على عناوينهم اإللكترونية بأن طريقتهم يف احلوار ، أو طروحام الفكريـة سـتؤدي إىل                 
منعهم من املشاركة يف اية املطاف ، وقد يلجأ بعض األعضاء املفصولني إىل معاودة التـسجيل ثانيـة                  

عـضاء اجلـدد الـذين    مبعرف جديد ، وميكن التقليل من هذه السلبية ، بأساليب عديدة منها متابعة األ  
  . يسجلون بعد ذلك الفصل 

هـ ـ إيقاف التسجيل يف فترات متباعدة ، وبني حني وآخر ، من أجـل تـصفية املـشاركني     
         ة التـسجيل مبعـرف جديـد حالـة     دورة ، ومنع املـشاغبني منـهم مـن معـا     املسجلني يف كل فت   

 تتبعهـا كـثري مـن املنتـديات الناجحـة يف      فصلهم ، وسياسة إيقاف التسجيل مث فتحه لفترة وجيزة         
  .الشبكة 

  و ـ املراقبة الدائمة حملتويات املنتدى
ديات أمر من الضرورة مبكان ، ألن املنتديات تتيح ملن شاء أن يكتب إن مراقبة مايكتب يف املنت

 ، وأداة من احلق أو الباطل ، ومن مث قد تصبح هذه املنتديات وسيلة لنشر الباطل بكافة صورةمايشاء 
، فهذا  )٢(جيد أا حتفل مبثل ذلك العامة لنشر الفاحشة ومقدماا ، وإن املتتبع لواقع املنتديات العربية 

  
صريح معايل وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد مبناسبة احلملة الوطنيـة ملكافحـة اإلرهـاب جريـدة                  ت )    ١(

ــدد  ــرة ، الع ــنني ١١٨١٣اجلزي ــق ١٤٢٥ ذواحلجــة ٢١ ، اإلث ــاير ٣١هـــ املواف ــرابط ٢٠٠٥ ين                   م ، انظــر ال
 )www.al-jazirah.com.sa/81085/ln26d.htm. (   

 مجـادى األوىل  ٢٤ ، اإلثـنني  ١٣٨٢     وانظر تصريح مدير احلملة الشيخ عبداملنعم بن سليمان املشوح جلريدة الوطن ، العدد                 
  :م ، انظر الرابط ٢٠٠٤ يوليو ١٢هـ املوافق ١٤٢٥

 )        www.alwatan.com.sa/daily/2004-07-12/first_page/first_page09.htm. (   
ة ، والتتـضمن يف  سـيئ بية اجلادة ، الـيت الحتمـل أمسـاًء         خرج ا الباحث من خالل جتوله يف املنتديات العر         هذه النتيجة )    ٢(

تسلل إليهـا الـسوء مـن هـذا           سيئة ، ولكنها التضع ضوابط دقيقة على مشاركات أعضائها ، ومن مث ي             ًافتتاحيتها صورا 
   . الباب

http://www.al-jazirah.com.sa/81085/ln26d.htm
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-07-12/first_page/first_page09.htm
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 يظهر يف مجيع مشاركاته ، وآخر ينشر رقم جواله يف قسم التعارف باملنتدى ً سيئاًخيتار امساعضو 
 وثالث يضع روابط ملواقع سيئة ، ويطلب التعرف على اإلناث ويطالب الذكور بعدم االتصال به ،

 يذيل به مجيع ً سيئاًدالالت سيئة ، وخامس يتخذ توقيعاورابع يستخدم صورة شخصية له ذات 
مشاركاته يف املنتدى ، وسادس يضع بريده اإللكتروين أو معرفة اخلاص بأحد برامج احملادثات ويقِرن 

ع يضع قصاصة فيديو ساقطة يف املنتدى ذلك بتوقيع أو صورة شخصية ذات دالالت جنسية ، وساب
  .ويفاخر بأنه أول من وضعها وأنه اختص هذا املنتدى بذلك 

وهناك من يهاجم مسألة املراقبة ، وينادي باحلرية يف الكتابة ، بدعوى أن املشاركني لديهم 
ت املبدعني  أمام إبداعاً منيعاًقابة الفائدة منها ، وهي تقف سدامستوى من النضج الفكري ، وأن الر

    وأن الشاب والشابة لديهما من احلصانة ماحيول بينهما وبني أن يغرر ما من خالل تلك 
املنتديات ، ويرى الباحث هنا أن ينقل جتربة ألحد أصحاب املنتديات العربية من الذين أنشؤوا 

اجأ زوار منتداه يف ، حيث ف )١() فانتزيات ( منتدى ليس لغرض الدعوة إىل اهللا تعاىل وهو منتدى 
م برسالة مؤثرة أعلن فيها إغالقه املنتدى ، إىل أن يتخذ قراره بشأن استمرار ٢٠٠٢أواخر ديسمرب 

منتداه أو إغالقه ، وتضمنت الرسالة أنه اكتشف أن منتداه أصبح ـ كغريه من املنتديات العربية ـ 
تدى من أجل أغراض سيئة وإمنا وسيلة الصطياد الفتيات ، ويقسم صاحبه بأنه مل ينشئ هذا املن

وقد ضمن رسالته تلك فتوى ألحد أهل العلم بتحرمي . ليكون جملة ثقافية بأسلوب مرح وساخر 
إنشاء املنتديات اليت تتضمن احملاورات الكتابية ، والتعارف بني اجلنسني ، وتبادل األغاين والشعر 

  . الغزيل 
وناشدوا أصحاب ،  )٣(تضامنوا معه  )٢(الف  من رواد منتدى سوًوالذي يثلج الصدر أن عددا

 معه عن طريق إغالق منتديام مدة أربع وعشرين ساعة ، يوم األربعاء واتضامنأن ياملنتديات العربية ب
ب منتدي م ، وكتابة الرسالة الطويلة اليت وجهها صاح٣٠/١٢/٢٠٠٢هـ املوافق ٢٦/١٠/١٤٢٣

املنتديات من قبل بعض أعضائها ، وقد استجاب  على سوء استخدام ًفانتزيات ، وذلك احتجاجا
  .هلذه املناشدة عدد من أصحاب املنتديات العربية فأغلقوا منتديام يف ذلك التاريخ 

ومثل ذلك الكالم لو صدر من داعية منافح عن الفضيلة ، غيور على أعراض املسلمني لشكَّك 
          يف ذلك واموه بسوء الظن فيه البعض واموه باملبالغة ، ورمبا جاوز آخرون احلد 

      باآلخرين ، والنظرة السوداوية ، وغري ذلك مما أَِلف الدعاة مساعه من أهل النفاق والسماعني 
ا  عضو ، وضحى بكل هذ٦٠٠٠، ولكنه صدر من صاحب منتدى ناجح بلغ أعضاء منتداه هلم 

    . يف ذلك املنتدى ً صواباًالنجاح إىل أن يرى رأيا
)١    ()www.vb.fantazyat.com/index.php  ( م إمـا  ٢٠٠٣ر صاحب فانتزيات أن سيتم الفصل يف شأن منتداه يف فربايـر  وذك

 املنتـدى مغلقـة منـذ ذلـك      يف حينه ، وظلت أقـسام ًد تردد الباحث على املنتدى كثرياباإليقاف أو بإعادة الضبط ، وق 
  .اإلعالن وكل رابط بؤدي إىل تلك الرسالة املؤثرة 

من أفضل املنتديات العربية وإن كان الحيمل مسات دعويـة ظـاهرة ، وهـو مـن                  ) www.swalif.net( منتدى سوالف    )    ٢(
املنتديات اجلادة مقارنة بغريه ، وقد حاول الباحث التسجيل فيه أكثر من مرة ولكن إدارة املنتدى أغلقت التـسجيل ، وقـد               

وإغـالق التـسجيل   ،  الـسنوات  الحظ الباحث أا أتاحته خالل إجازة عيد األضحى املبارك مدة ثالثة أيام يف سنة مـن       
  .سياسة تتبعها كثري من املنتديات اجلادة كما أسلف الباحث 

م ص  ٢٠٠٠م ، حبسب ماذكرته جملة إنترنت العامل العـريب ، يف عـدد أبريـل                ١٩٩٩        وقد أُنشئ منتدى سوالف بداية عام       
٥٥.   

  م والتعليقات عليه٢٠/١٢/٢٠٠٢انظر ماكتبه الكهف يف منتديات سوالف بتاريخ )    ٣(
)       www.swalif.net/softs/showthread.php?s=76a22312e2db02d586930bc1ec03d4fa&threadid=39933(.   

http://www.vb.fantazyat.com/index.php
http://www.swalif.net
http://www.swalif.net/softs/showthread.php?s=76a22312e2db02d586930bc1ec03d4fa&threadid=39933
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 من االسم الذي خيتاره العضو ًقابة دقيقة على مايكتب فيها بدءا من املنتديات تفرض رًإن كثريا
 من مستخدمي الشبكة العرب ، ومن تلك ًا كبريًوهي مع ذلك ناجحة ، وتستقطب عددالنفسه ، 

  .املنتديات منتدى الكمبيوتر الكفي 
  

  دىز ـ حسن اختيار املراقبني يف األقسام املختلفة للمنت
 بعدد من املراقبني ، ويعطى كل مراقب كلمة سـر للـتحكم يف              تعني الداعية صاحب املنتدى   يس

املنتدى الذي يشرف عليه ، ويالحظ أن إدارة املنتدى تتم من خـالل حواسـيب املـشرفني املرتبطـة              
ـ                   قـد  ضيفة  بالشبكة ، ومن أي مكان يوجدون فيه ، حىت من املقاهي الشبكية ، إذ أن اخلـوادم املست

  . عن صاحب املنتدى ومن يعاونه من املشرفني ًتكون يف أماكن بعيدة جدا
ومن خالل كتابات املشاركني يف املنتدى ميكن معرفة أصحاب مواهب متميـزة يـستعني ـم                

  .الداعية يف اإلشراف على أقسام املنتدى املختلفة ، كما هو احلال يف القوائم الربيدية احلوارية 
  
  اقيب املنتديات وخباصة اإلسالميةـ التعاون مع مر٤

إن من الواجب على رواد املنتديات ـ وخباصة الدعاة منهم ـ التعاون مع مشرفيها ، ألم 
    وعشرين ًيتعذر عليهم مراقبة مايكتب أربعابشر قد يصيبون وقد خيطؤون وقد يغفلون ، وقد 

املشاركات الـمخالفة حتت ن  بعد كل مشاركة ، لإلبالغ عًساعة ، وختصص املنتديات رابطا
 من هذا القبيل ، وميكن االستفادة من هذا ً، أو شيئا) شرف عن هذه املشاركة أبلغ امل( مسمى 

  . بأول ًهم بتلك املشاركات املخالفة أوالالرابط للتعاون مع مراقيب املنتديات وإبالغ
  
  للدعوة إىل اهللا تعاىل  ـ استخدام املنتديات احمللية٥

أقاليم ، أو أمسـاء بعـض القبائـل          تـحمل أمساء مدن ، أو       حمللية هي املنتديات اليت     املنتديات ا 
يتوقع الباحث أن جتذب منتديات كل مدينة ، أو قبيلة ، أهل تلك املدينة أو القبيلة مـن مـستخدمي                    و

  : الشبكة ؛ ألسباب عدة من أمهها 
األقـسام األخـرى العامـة     بعض أقسامها ـ إىل جانب  ً ـ أن تلك املنتديات ختصص غالبا 1َ

اليت تتكرر يف منتديات أخرى ـ ملناقشة أمور حملية ختص تلك املدن ، مثل أخبار املنطقـة واملـشاكل    
اليت يواجهها سكاا وكيفية حلها ، والتراث الشعيب وفنون الشعر املتعلقة بتلك املنطقة ، كمـا ـتم                  

ا والقـصص البطوليـة ألبنائهـا األمـر الـذي      منتديات القبائل بأنساا وعشائرها وتارخيها وشيوخه  
  .يستهوي طائفة من أبناء تلك القبيلة 

 يف موقع املنتدى ، ومن مث يتوقَّع أن جيذب املنتـدى أبنـاء    ـ أن بعضها يدرج لوحة حمادثة 2َ
اهيل اليعرف أحدهم عـن اآلخـر       تلك املدينة أو القبيلة ، ألن األصل يف احلوار هنا أن اليكون مع جم             

   .ً مطلقاًشيئا
ومما يدل على أن تلك املنتديات احمللية جنحت يف جذب اهتمـام أبنائهـا ، نـشر اإلعالنـات                   
التجارية اخلاصة بالشركات واملتاجر احمللية يف تلك املنتديات ، وقد بدأت اإلعالنات التجاريـة تنتـشر                

الربح ، ولـيس      اليت الدف إىل    وخباصة املواقع  ة ، ي الشبك اقعوامل ها ، وهي مبثابة شريان احلياة ملعظم      في
  .هلا دخل سوى ريع تلك اإلعالنات 
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  :وميكن استخدام تلك املنتديات احمللية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل كما يلي 
 ً املنطقة ، وقد الحـظ الباحـث ضـعفا   أ ـ التعريف باحملاضرات والدروس العلمية اليت تلقى يف 

  . مع أصحاب تلك املنتديات احمللية ًاة املنطقة تعاوناذا يتطلب من دع يف هذا اجلانب ، وهًشديدا
ب ـ التعريف باملراكز الصيفية ، وحلقات حتفيظ القرآن الكـرمي يف املـساجد ، واملكتبـات     

  .اخلريية يف األحياء 
ويتم ذلك عن طريق إعالن مدفوع األجر يف املنتدى وهو أجر يسري ، أو أن يـتم التعريـف يف                    

الدعوية واإلسالمية يف ذلك املنتدى ، وهـذا اليتطلـب أي رسـوم ، وإمنـا                القسم اخلاص بالشؤون    
يتطلب حصول املعلن على عضوية املنتدى وهذه العضوية جمانية ، واليتطلب احلصول عليهـا سـوى                

  .التسجيل يف املنتدى واحلصول على معرف وكلمة مرور 
اإلعالنـات اخلاصـة ـا يف       إن الطريقة املتبعة يف التعريف باحملاضرات والدروس هي تعليـق           

املساجد واملدارس والشوارع الرئيسة ، وغريها من األماكن العامة ، وهذه طريقـة تقليديـة تتطلـب                 
 ، ومن املالحـظ أن هـذه الطريقـة قـد            ً أحيانا الكثري من الوقت واجلهد البشري بل والتكلفة املادية       

ساجد واألحياء ، وتغيب تلـك اإلعالنـات    التغطي مجيع املدينة ، فقد يعلن عن حماضرة ما يف بعض امل           
عن مساجد وأحياء أُخر ، واستخدام املنتديات لإلعالن عن هذه املناشـط يوسـع دائـرة اإلعـالن                  

  .بالشك 
  

ج ـ مشاركة الدعاة يف كل منطقة يف املنتدى احمللي الذي ميثلـها ، واالسـتفادة مـن تلـك      
ملشاركني يف املنتدى من أفكار مـشوشة ، وعبـارات   املشاركة يف تصحيح ماقد يظهر من أبناء املنطقة ا   

تستدعي االحتساب عليها ، أو الترويج لبعض العادات والتقاليد القَبلية املخالفـة ألحكـام الـشريعة                
اإلسالمية ، وقد ميتد ذلك إىل إقامة عالقات معهم خارج حدود الـشبكة ، بغـرض الـدعوة إىل اهللا                    

  .تعاىل 
تعارف والصداقة يف تلك املنتديات وسيلةٌ مفيدة للدعاة الـراغبني يف           كما أن القنوات اخلاصة بال    

إقامة عالقات مع اآلخرين بغرض دعوم إىل اهللا تعاىل ، وهذا توظيف هلذه الوسـيلة إلشـاعة اخلـري                  
  .والفضيلة ، إن كان بعض مرضى القلوب وظَّفُوها لغري ذلك 

  
 ركات اإلصالحية اليت قامـت فيهـا    ، واحلالتعريف بالدعاة الذين خرجوا من تلك املناطقد ـ  

 أن  ًئها ، عرب التاريخ فحـري ـا أيـضا         وإذا كانت تلك املواقع تفتخر بفرساا ، وشعرائها ، وزعما         
  .تفخر بدعاا ومصلحيها ، وهذا أمر يعلمه أبناء تلك املناطق ، ودعاا خباصة ، أكثر من غريهم 

 يف تلك املنتديات بالضوابط الـيت سـترد إن          حات احملادثة تفادة من لو   ميكن للداعية االس   ًوأخريا
  .شاء اهللا تعاىل يف املبحث السادس  

  
   للدعوة إىل اهللا تعاىل م اإلسالمية يف املنتديات ـ استخدام األقسا٦

لتعريف باملواقع اإلسالمية النافعة ، والدعايـة للمحاضـرات والـدروس           ويتم ذلك عن طريق ا    
البلدان املختلفة ، كما ميكن أن تستخدم هذه األقسام للدعاية للمحاضـرات الـيت              العلمية اليت تقام يف     

تبث عرب الشبكة سواء أكانت احملاضرة تلقى يف مكان عام كاملساجد والكليات واملخيمات ، أو كـان                 
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 عرب الربامج اليت تتيح هذه اخلدمة مثل حديث األصـدقاء أو مـن              الداعية يلقي حماضرته من مقر إقامته     
  .ل مواقع البث الـمباشر الشبكية خال

كما ميكن االستفادة من هذا املنرب لنشر العقيدة الصحيحة ، والتحـذير ممـا خيالفهـا ، وبيـان             
    فتاوى أهل العلم يف كثري من القـضايا املعاصـرة ، وللتعريـف باألشـرطة اإلسـالمية ، والكتـب                    

  .اجلديدة ، وغريها من املواد اإلعالمية النافعة 
  
   قسام العامة يف املنتديات للدعوة إىل اهللا تعاىلاستخدام األـ ٧

نشر املقاالت النافعة ، وينبغي أن تكون حتت عناوين جذابة غـري تقليديـة ، وقـد       : ومن ذلك   
  :اشتمل موقع صيد الفوائد على مجلة من هذه املقاالت ، ومن تلك العناوين اجلذابة 

 املقال عن تفريط بعض املـسلمني يف صـالة   ويتحدث هذا) عاجل ـ واحدة مقدمة شكوى  (
  .الفجر مع حمافظتهم على بقية الصلوات 

  
   ـ مشاركة الدعاة أصحاب اخلربة التقنية يف املنتديات احلاسوبية ٨

، واإلجابـة علـى     تقدمي الدعم لآلخرين    تتيح املنتديات احلاسوبية للدعاة أصحاب اخلربة التقنية        
  : قال الشاعر ً ، وقدميالدعوة اآلخرين إىل اهللا تعاىلمن أجود املداخل اإلحسان إىل الناس أسئلتهم ، و

  )١( د قلوم             فطاملا استعبد اإلنسان إحسانأحسن إىل الناس تستعب
 مع تذكري السائلني خاصة وأعضاء املنتدى عامة بضرورة توظيف هذه التقنية فيما يعود علـيهم               

     اصة عند احلديث عن الـربامج الـصوتية وبـرامج الفيـديو ومـاإىل              بالنفع يف دنياهم وآخرم ، وخب     
ذلك ، وقد يكون هذا التذكري بطريقة غري مباشرة كأن ميازح الداعية اآلخرين بقوله أن هذا الربنـامج                  

  .يعمل مع القرآن واألناشيد واحملاضرات واليعمل مع األغاين 
حـسان  ا أعضاء املنتدى من أعظم أبـواب اإل ويرى الباحث أن تقدمي شروح للربامج اليت حيتاجه      

       ألوقام الـيت يقـضوا يف تعلـم تلـك الـربامج ، ومعظمهـا باللغـة                  ًإليهم ، ألن يف هذا توفريا     
 لقلوم من أجل دعوم إىل اهللا تعاىل ، وخباصـة إذا حفـظ              ً، ومن مث يعد هذا العمل تأليفا      اإلجنليزية  

   ) .exe(  إلكتروين على هيئة ملف تشغيلي ذي الالحقة الداعية شرحه للربامج يف كتاب
ومثل هذه املشاركات اجلادة من ِقبل الدعاة ترشحهم للحصول علـى ألقـاب متميـزة مـن                 
األلقاب اليت متنح عادة ألعضاء املنتديات ، وقد ترفعهم لرتبة املشِرفني ، وهـذا مكـسب عظـيم يف                   

  .شاركات غري الالئقة منتديات احلوار ، إذْ من حق املشرف حذف امل
  
    ـ التزام الدعاة بآداب املنتديات وضوابط املشاركة فيها٩

  : املنتديات ، وأهم هذه اآلداب آداب الدعاة قدوة لآلخرين ، وهم أوىل الناس بااللتزام  ب
  أ ـ حسن اختيار املعرف

بغي علـى الداعيـة    تضع معظم املنتديات ضوابط الختيار العضو معرفه ، ومن أهم األمور اليت ين            
مراعاا إضافة لتلك الضوابط ، جتنب املعرفات املبهمة ، ويف األمساء املعبدة وكُناها ـ مجـع كُنيـة ـ     

  
  :البيت أليب الفتح البسيت من قصيدة تسمى عنوان احلكم ، انظر )    ١(

      .٥ ص ٤شر ، بريوت ، الطبعة الثانية ، ج         طبقات الشافعية الكربى ، تاج الدين السبكي ، دار املعرفة للطباعة والن
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  .  باب واسع الختيار املعرفات 
  ب ـ حسن اختيار الصورة الرمزية

أى نبغي علـى الداعيـة إن ر      يار صورة توضع حتت اسم العضو ، وي       تتيح املنتديات ألعضائها اخت   
مصلحة يف اختيار صورة رمزية له أن يتجنـب صـور ذوات األرواح ، أو الـصور ذات الـدالالت                    

  .اجلنسية أو العبثية ، وقد سبق احلديث عن عشرات األنواع من الصور املباحة اليت متتلئ ا الشبكة 
  ج ـ حسن اختيار التوقيع

لربيد اإللكتروين ، وهـذا الفـن       سبق أن أشار الباحث إىل التوقيعات الدعوية عند احلديث عن ا          
ينبغي العناية به يف عامل الشبكة ألنه وسيلة مهمة غري مباشرة يف الدعوة إىل اهللا تعـاىل ، ومـن أفـضل           

الذي حيـذر مـن كثـرة املـشاركات يف           ) gif( التوقيعات املناسبة للمنتديات التوقيع املتحرك يئة       
ملفاتيح أثناء الكتابة ، وعـدد املـشاركات الـيت بلغـت            املنتديات بالفائدة ، وتظهر فيه صورة لوحة ا       

  :ان بيتالاآلالف ، ويظهر بعد ذلك 
  وما من كاتب إال  ستبقى         كتابـته وإن فـنيت يداه

  )١( . غري شيء         يسرك يف  القيامة  أن تراه تكتب بكفكفال
 من التواقيع الدعويـة يف       لتصميم كثري  ًذه الفكرة جديرة بأن تكون موضوعا     ويرى الباحث أن ه   

  .املنتديات ، وهذا باب دعوة إىل اهللا يقوم بواجباته أصحاب اخلربة يف التصميم 
  د ـ نسبة املقاالت املنقولة إىل أصحاا

قد ينقل الداعية بعض املقاالت أو شروح الربامج من بعض املواقع ، والواجب يف هـذه احلالـة                  
  .نسبتها إىل مصادرها األصلية 

ـ   قراءة شروط االنتساب إىل املنتدى بدقة ، وهي الشروط اليت يندر مـن يقرؤهـا مـن    هـ 
أعضاء املنتديات ، ولكن الداعية له شأن آخر ؛ ألنه قدوة لغريه ، ومعرفته بتلـك الـشروط ومـن مث                     
التزامه ا ، يحبب فيه صاحب املنتدى ، وكذلك املشرفني علـى أقـسامه املختلفـة ، واملـشاركني                   

  . لدى اجلميع ً أن تلقى توجيهاته ونصائحه قبوالضبطني يف املنتدى ، وبالتايل يرجىاملن
  :و ـ االلتزام بضوابط الكتابة يف املنتديات ، وذلك مبراعاة مايلي 

ـ قبل طرح السؤال أو االستفسار يف القسم املخصص ، ينبغي الرجوع إىل املواضـيع املثبتـة              1َ
  .يته هناك وبالتفصيل يف ذلك القسم فقد جيد العضو بغ

 ـ استخدام حمرك البحث إذا مل جيد العضو بغيتـه يف املوضـوعات املثبتـة ، فـإذا كـان       2َ
االستفسار خيص أحد الربامج ينبغي إدخال اسم الربنامج يف حمرك البحث فتظهـر مجيـع املوضـوعات         

   .اليت اشتملت على اسم ذلك الربنامج ، وقد يكون فيها إجابة على سؤال العضو
 ـ إذا مل يعثر العضو على مراده بالطريقتني السابقتني ، ميكنه طرحه سـؤاله حتـت عنـوان     3َ

يدل على مضمون السؤال ، مثل إىل خرباء برنامج كذا ، أو مـشكلة يف برنـامج كـذا ، وينبغـي                      
ـ                اهلا استخدام اللغة العربية الفصحى بقدر املستطاع وجتنب اللغة العامية ، ومراجعة املشاركة قبـل إرس

للتأكد من خلوها من األخطاء اإلمالئية ، وإن وجد فيها خطأ مل يتنبه لـه الداعيـة إال بعـد نـشرها             
  .فيمكن استخدام خاصية تعديل املشاركة 

  
 ص ٢العقد الفريد ، ابن عبدربه األندلسي ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، الطبعة الثانية ، حتقيق أمحد أمـني وآخـرين ، ج                   )    ١(

      . ، ومل حيدد قائله٢٠٨



 

٢٣٦

  

 ـ الصرب والتأين يف انتظار اإلجابة ، فقد اليتسىن لألعـضاء النـشطني الـرد علـى ذلـك       4َ
 ، ومن ثَم اليليق إعادة طرح السؤال إال بعـد مـرور    االستفسار أو قد الميلكون اإلجابة يف ذلك احلني       

املوضـوع ـ إن   فترة زمنية كيوم أو يومني ، ومن املستحسن يف هذا الصدد استخدام خاصـية رفـع   
  . يف الصفحة األوىل ًوجدت ـ ليظهر جمددا

 ـ إذا حصل الداعية على إجابة ملا يريده فينبغي توجيه الشكر للعضو الـذي أجابـه وإن مل    5َ
  . جيبه أحد فالينبغي له أن يهاجم إدارة املنتدى أو املشرفني أو األعضاء ووصفهم بعدم التعاون 

  :ز ـ ينبغي على الداعية  جتنب األمور التالية 
   ـ توجيه املشاركة لشخص بعينه من أعضاء املنتدى1َ

رف  مايـص  ًاملشاركة باسم أحـد األعـضاء غالبـا       ومن األسباب اليت تدعو لذلك أن ختصيص        
  . بقيتهم عن قراءا 

  .  ـ وضع الصور الكبرية اليت تبطِّئ فتح الصفحات 2َ
  .  ـ نشر املشاركة يف غري القسم املخصص هلا أو نشرها يف أكثر من قسم 3َ
  .النجدة ، أو أنا يف مشكلة كبرية ، أو احلقوين :  ـ نشر املشاركة بعنوان مثري مثل 4َ
   . ـ مقابلة اإلساءة مبثلها5َ
 يتعرض الداعية إىل جتريح من قبل بعض األعضاء ، إما علـى صـفحات املنتـدى أو عـرب                    قد

الرسائل اخلاصة ، والينبغي مواجهة اإلساءة مبثلها ، وإذا كانت اإلسـاءة علنيـة يف املنتـدى فينبغـي                   
            التحلي باحلكمة والـصرب ، والـدفع بـاليت أحـسن ، والـدعاء باهلدايـة والـصالح ملـن أسـاء              
األدب ، والينبغي للداعية سب أحد أعضاء املنتدى ، أو التشهري بـه ، بـسبب خـالف معـه ، وإن           

نتدى ، فإن جتاوبوا معـه فَِبهـا   جاوز بعض هؤالء حدهم فيمكن للداعية أن يقدم شكوى إىل مراقيب امل          
  .وإال ترك ذلك املنتدى ، ويف غريه من املنتديات سعة وكفاية 

جارية ، وميكن االستفادة من األقسام اخلاصـة بـالبيع والـشراء يف     ـ وضع اإلعالنات الت 6َ
  .بعض املنتديات إذا كان لدى الداعية رغبة يف بيع أو شراء شيء من األجهزة 

 ـ نشر الشائعات واألخبار غري املوثقة ، ألن هذا يسقط ثقة أعضاء املنتـدى فـيمن يفعـل     7َ
  . ذلك 

  نتديات ح ـ االلتزام بالشروط اخلاصة لبعض امل
  : هناك ضوابط خاصة تضعها بعض املنتديات مثل 

وضع املرفقات بغرض ختزينها وتوجيه الزائرين إليها من مواقع أخرى ، ألن األصـل  منع  ـ   1َ
 آلخـرين فهـو أمـر     ًه ، أما استخدام املنتدى مستودعا     يف تلك املرفقات أن تنفع رواد املنتدى وأعضاء       

ل من املساحة التخزينية يف اخلادم ، ويسبب حركة مـرور كثيفـة يف              ترفضه بعض املنتديات ، ألنه يقل     
  .املنتدى ، وكل هذا يؤدي إىل صعوبة استفادة  أعضائه من منتداهم ، وهم أوىل بذلك من غريهم 

  .نشر عناوين الربيد اإللكتروين ، ومعرفات املستخدمني يف برامج احملادثة املختلفة منع  ـ 2َ
  

  صحاب املشاركات املتميزة ـ توجيه الشكر أل١٠
 من الناس ، ففيهم الصاحل املستقيم احملب للخـري وأهلـه ، وفـيهم    ًتضم منتديات احلوار أخالطا 

أهل الشهوات واملنحرفون الذين يكرهون الصالح وأهله ، وبني هذين الفريقني آخـرون يتفـاوتون يف      



 

٢٣٧

  

 يريـد الـدعوة يف منتـديات احلـوار          مقدار حبهم للخري وأهله ، وهذا أمر ينبغي أن يعيه كل داعية           
 ، وكل إنسان له وعليه ، وقد يتميز أحـد           ًم اليتمحضون للشر والللخري مطلقا    الشبكية ، فأهل اإلسال   

 نبغي شكره على كتاباتـه املتميـزة       كتاب املنتدى يف جانب من اجلوانب اليت تستحق الشكر والثناء ، في           
  . )١( رواه أبوداود ، والترمذي ، واللفظ له )من اليشكر الناس اليشكر اهللا ( ويف احلديث 

 ً للتعامل معهم ، وميكنه أيـضا      ًهؤالء إىل قائمة األصدقاء تسهيال    وميكن للداعية أن يضيف أمثال      
 بأول ؛ حيث تتيح بعض املنتديات خاصية متابعة مشاركات بعـض األعـضاء              ًمتابعة مشاركام أوال  

  .عرب الربيد 
  

  ديات اجلواالت ـ الدعوة من خالل منت١١
انتشرت اجلواالت يف اآلونة األخرية ، ورخصت أسعارها ، وأصبحت يف متناول مجيـع فئـات                
اتمع ، حىت األطفال ، وظهرت عدة منتديات عربية يف الشبكة تم بـشؤون اجلـواالت وتوزيـع                  

 هـذه   الربامج اخلاصة ا ، وتقدمي احللول للمشكالت اليت تواجه مـستخدميها ، وميكـن توظيـف               
  :املنتديات خلدمة الدعوة إىل اهللا تعاىل كما يلي 

أ ـ تذكري أعضاء املنتدى ورواده بأن هذه اجلواالت نعمة من أجل نعم اهللا تعاىل علينا يف هـذا   
العصر ، وهذه النعم الجيوز توظيفها يف معصيته تعاىل ، ألن عصيان اهللا تعاىل بنعمـه مـؤِذن حبلـول                    

  : زوال هذه النعم ، وقد قال اهللا تعاىل عقوبته ، ومن تلك العقوبة
   )٢() وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد ( 

ومن املناسب وضع بعض املواد الدعوية اخلاصة ذا املوضوع على هيئـة مرفقـات يف املنتـدى        
  :  ليِنزهلا الزوار ، وتكون هذه املواد على نوعني 

   .)٣(ختصرة الرسائل امل: األول 
  . )٤(التسجيالت الصوتية : الثاين 

وإذا كانت أنظمة بعض املنتديات حتول دون إدراج بعض هذه املواد ؛ بسبب جتـاوز حجمهـا                 
  .زيل تلك املواد من مواقع أخرى ـاحلجم املسموح به ، فيمكن وضع رابط يف الـمنتدى لتن

  
شاع انتشارها يف جـواالت الكـثريين إال   ب ـ بيان احلكم الشرعي يف النغمات املوسيقية اليت  

من رحم اهللا ، وأصبحت مصدر إزعاج لألساتذة يف قاعات الدرس ، وللمـصلني يف املـساجد ، مـع      
تقدمي البديل املباح من النغمات غري املوسيقية ، ونشرها يف املنتديات على أوسع نطـاق ، والتعـاون يف       

  .يع أنواع اجلواالت حتويل النغمات إىل هيئات خمتلفة ، لتناسب مج
ويشري الباحث هنا إىل بعض أعضاء املنتديات الراغبني يف اخلـري يـضعون نغمـات موسـيقية                 

  
باب ماجاء يف الشكر ملن أحسن إليك ، وقـال عنـه    ، كتاب الرب والصلة ،   ٣٣٩ ص   ٤ سنن الترمذي ، مرجع سابق ، ج         )    ١(

   .١٩٥٤هذا حديث حسن صحيح ، رقم احلديث 
  . ٤٨١١ احلديث رقم ، املعروف شكر يف باب ، ، كتاب األدب ٢٧٤ ص ٤         سنن أيب داود ، مرجع سابق ، ج 

   .٧ ، اآلية إبراهيمسورة )    ٢(
  زيلها من موقعـه وعنوانـه  ـ، وميكن تن) اجلوال ـ آداب وتنبيهات  ( مد ، وعنواا مثل رسالة الشيخ حممد بن إبراهيم احل)    ٣(

 )www.toislam.net ( ا .، ورسالة الشيخ دبكر أبوزيد وعنوا ) أدب اهلاتف (.  
  .)  رنات شيطانية ( ، وشريط آخر ألحد املشايخ بعنوان ) صدمة كامريا اجلوال ( ريط الشيخ حممد املنجد ش)    ٤(

http://www.toislam.net


 

٢٣٨

  

 يتطابق مع بعض األناشيد أو حـىت األذان ، ومثـل هـذه          ً إسالمية ، ألا حتمل حلنا     ويسموا نغمات 
  . النغمات التسمى إسالمية والواجب نصح من يفعل ذلك 

  
  : الذين ينشرون األفالم احملرمة ، وهي على نوعني ج ـ االحتساب على

ويـتم  ،  األفالم اليت تصور الفضائح األخالقية ، وجرائم االغتصاب ، وما يف حكمهـا              : األول  
أخيـه  ع عـورة    من تتـب : ( له صلى اهللا عليه وسلم      تذكري هؤالء بأم معرضون للوعيد الوارد يف قو       

 ومن ت  ع اهللا عورته    املسلم تتـب ،حِلـه          عتـبكمـا ينبغـي      )١()  اهللا عورته يفضحه ولو يف جوف ر ،
  .نشرها وإذاعتها  ال، أن الواجب على املسلم يف ذلك هو ستر تلك الفضائح وتغطيتها تنبيههم إىل 

أو  ً ألحـدهم ، أو بنتـا  ًهذه اجلرائم لو كانت إحداهن أختا      ، بأن ضحايا     ًوينبغي تذكريهم أيضا  
    ملا سره أن يتبادل النـاس صـورها ، وال أن يتنـدروا بفـضيحتها ، ويفـاخروا                   زوجةً ، أو قريبةً ،    

   .)٢( )اليؤمن أحدكم حيت حيب ألخيه ماحيب لنفسه : ( بنشرها ، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم 
ء بأم قد يدخلون يف وعيد الـذين حيبـون          قصاصات الفيديو املاجنة ، ويتم تذكري هؤال      : الثاين  
  .لفاحشة يف الذين آمنوا أن تشيع ا
  

برامج التجسس علـى اجلـواالت املتـضمنة    : د ـ مناصحة الذين ينشرون الربامج السيئة مثل  
، والربامج الـيت     )٣(تقنية السن األزرق ، والربامج اليت تتيح تسجيل املكاملات مع اآلخرين دون علمهم              

، أو صوت الكـبري كأنـه صـوت        تتيح تغيري نربات الصوت ، وجتعل صوت الذكر كأنه صوت أنثى            
  .طفل صغري ، أو غري ذلك من صور االحتيال 

هـ ـ التحذير من االستخدام السيئ لتقنية السن األزرق ، والتذكري بأن تشغيل هـذه التقنيـة    
  . يف األسواق وغريها يعرض اجلوال ملخاطر االختراق وسرقة احملتويات 

الكتب الـيت تقـرأ   :  تشغيلها يف اجلواالت وتشمل  ميكنو ـ نشر املواد اإلعالمية الدعوية اليت 
  .قصاصات الفيديو النافعة  ، والتسجيالت الصوتيةعلى اجلواالت مع بيان كيفية ذلك ، و

ز ـ مطالبة املشرفني على منتديات اجلواالت بتثبيت املوضوعات اخلاصـة بـاملواد اإلعالميـة     
  .اليت ميكن تشغيلها يف اجلواالت الدعوية 

 ، ومـن مث مراعـاة ذلـك يف    ً عن أكثرها انتشاراًعة منتديات اجلواالت تعطي مؤشرابح ـ متا 
  .تصميم املواد الدعوية املناسبة هلا 

  
  ـ الدعوة من خالل منتديات األلعاب ١٢

ظهرت األلعاب اإللكترونية منذ سنوات ، ومرت مبراحل متعددة مـن التطـور منـذ ألعـاب                 
   يو واأللعاب ثالثية األبعاد ، وكان من أشـهرها حمطـة األلعـاب   األتاري ، إىل أن ظهرت ألعاب الفيد  

  
هذا حديث حـسن غريـب      : وقال عنه   سنن الترمذي ، مرجع سابق ، كتاب الرب والصلة ، باب ماجاء يف تعظيم املؤمن ،                  )    ١(

  . ٣٧٨ ص ٤ج  ، ٢٠٣٢رقم احلديث 
صحيح مسلم ، مرجع سابق ، كتاب اإلميان ، باب الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيـب ألخيـه املـسلم ماحيـب                  )    ٢(

  . ٦٧ ص ١خلري ، ج لنفسه من ا
 إلشعار الطرف اآلخر ـذا األمـر        تصدر بعض اجلواالت صوت طنني خافت إذا بدأ أحد طريف املكاملة تسجيلها ، وذلك              )    ٣(

  .ساعد على احلفاظ على خصوصيات الناس ، واستخدام تلك الربامج يعطل هذه اخلاصية يف اجلوال وهذه اخلاصية ت



 

٢٣٩

  

 )Play Station (  من شركة سوين ، وظهر منها اجليل األول ، مث اجليل الثاين ، مث اجليل الثالث.  
 التلفاز ، بل ظهـرت      شاشةزلية املوصولة ب  ـومل تقف األلعاب اإللكترونية عند حد األجهزة املن       

الـيت   ) PSP (  ، وكان من آخرها مـحطة األلعاب الــمتنقلة شاشةلة مزودة بمشغالت ألعاب متنق 
 بوصة ، وميكنه عـرض أفـالم        ٤,٣ قياسه   شاشةومشغل األلعاب هذا مزود ب    أنتجتها شركة سوين ،     

   .)١(الصوتية  ) mp3( الفيديو ، وتشغيل ملفات 
لـسباق  أمـام هـذا ا  ومل تقف شركة مايكروسوفت ـ عمالق الربجميات ـ مكتوفة األيدي    

   .)٢( )   )X Boxا يسمى ً خاصاًاحملموم ، فقد أنتجت جهازا
وامتدت األلعاب اإللكترونية لتحتل مساحات يف احلواسيب املكتبية ، واملفكـرات ، وجـاوزت         

 عـامل   ذلك لتشمل اجلواالت الذكية والعادية ، واحلواسيب الكفية ، بل إن شركة نوكيا الـشهرية يف               
      يف  ً، وخصـصت لـه موقعـا       ) N-Gage(  يف األلعـاب وهـو       ً متخصصا ًت أنتجت جواال  اجلواال

   .)٣(الشبكة 
      ولقد فُنت كثري من أطفـال املـسلمني ، ومـراهقيهم ، بلْـه بعـض رجالــهم ، بــهذه             

أللعـاب  األلعاب ، أي أن بلواها قد عمت ، وظهـرت منتـديات عربيـة متخصـصة يف شـؤون ا           
 منـها هلـذه الـشؤون ، وأصـبح هلـذه      ً من املنتديات العامة ختصص قسماً كما أن كثريا اإللكترونية

        املنتديات روادها ومجهورها ، وهـي فرصـة مناسـبة للداعيـة لالحتكـاك ـؤالء مـن خـالل                 
  : وذلك مبراعاة األمور التالية املنتديات ، ومن مث ترشيد استخدام هذه األلعاب ،

ية يف خطابه الدعوي املوجه هلذه الفئة البعد عن التـوبيخ ، واإلحيـاء بـأن                يراعي الداع : األول  
هذه األلعاب جمرد تفاهات ، ومضيعة للوقت ؛ وذلك لعموم بلواها كما سبق بيانه ، ويـرى الباحـث                 

  .أن من املناسب تضمن اخلطاب الدعوي لألمور التايل بياا 
  اإللكترونيةبيان الضوابط الشرعية يف األلعاب : الثاين 

  : وأهم هذه الضوابط 
ألعاب القمار املـصغرة والـيت   : أ ـ جتنب األلعاب اليت تقوم على أفكار حمرمة من أساسها مثل  

اللعبـة الـيت   (  ، أو األلعاب اجلنسية ومنها ًيسر وإن مل يربح من لعبها أمواال    تدرب العبها على لعب امل    
كون الفائز فيها هو الالعب الذي يستطيع أن يعري املـرأة           يتسابق العبوها على تعرية جسد امرأة ، وي       

         اليت أمامه أكثر من اآلخر ، وآخر قطعة يسِقطها الطفل عـن جـسد املـرأة تكـون هـي مكمـن                     
  . )٤() فوزه 

املوسيقى ، أو صـور النـساء املتربجـات ، أو    : ب ـ خلو األلعاب من احملاذير الشرعية مثل  
 عن األلعاب اليت تغرس العنف والسلوك العـدواين يف نفـوس            ًكشوفة ، فضال  جال ذوي العورات امل   الر

األطفال ، أوحتمل شعارات تنصريية مثل ظهور الصليب بني حني وآخر أثناء اللعبة ، كمـا أن بعـض                   

  
)١    ( )PSP(  احملمولة حمطة األلعاب  )Portable Sony Playstation ( ذا اجلهاز يف ً، انظر تعريفا :  

 م ٢٠٠٥ ، العـدد الثـاين ، فربايـر                  األجهزة النقالة والكفية والذكية والشخصية ، ملحق جملة يب سي ، السنة احلادية عشرة             
   .٤١ ـ٤٠ص 

   . )www.xbox.com( انظر مواصفات هذا اجلهاز يف موقعه الرمسي  )    ٢(
   . )www.n-gage.com( انظر مواصفات هذا اجلهاز يف موقعه الرمسي  )    ٣(
   ) .http://saaid.net( خالد بن سعود احللييب ، مقالة منشورة يف موقع صيد الفوائد .اخلطر والبديل ، د.. ألعاب الفيديو )    ٤(

http://www.xbox.com
http://www.n-gage.com
http://saaid.net
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  . )١( ً أو تلميحاًمن إساءة للعرب واملسلمني تصرحيااأللعاب تتض
أداء الصلوات املكتوبة مجاعة ، وطاعـة  : اته مثل ج ـ أالَّ تشغل هذه األلعاب العبها عن واجب 

  .والديه ، وأداء واجباته الدراسية ، وغري ذلك 
الطويلـة ، أي الـيت   د ـ حتديد زمن اللعب ، وختري األوقات املناسبة عند تـشغيل األلعـاب    

     ، ومن أفضل األوقات بعد صالة العشاء ، لئال حيـني وقـت صـالة مكتوبـة أثنـاء                    ًالتنتهي سريعا 
  .اللعب ؛ فيقوم الالعب لصالته وذهنه مشغول بالتفكري يف لعبته اإللكترونية 

  بيان خماطر االستخدام غري الرشيد لأللعاب اإللكترونية: الثالث 
وقد ظهرت يف ذلك كتابات عديدة ، ودراسات خمتلفة ، يف بعـض وسـائل اإلعـالم ، ويف                    

  .بات والدراسات يف منتديات األلعاب مواقع الشبكة ، ومن املناسب نشر مثل هذه الكتا
إىل خاصـية تـشغيل    ) Play Station( تنبيه أصحاب أجهزة مــحطات األلعـاب   : الرابع 

     ، ومن مث االستفادة مـن تلـك األجهـزة يف مسـاع القـرآن                ) cda( األقراص الـمدجمة الصوتية    
ويل أي تسجيالت صـوتية إىل تلـك        الكرمي ، واحملاضرات واألناشيد اإلسالمية ، وإرشادهم لطريقة حت        

  .اهليئة 
حفز مهة حمتريف األلعاب اإللكترونية إىل توظيف اخلربات اليت اكتسبوها مـن خـالل              : اخلامس  

 ًاذير الشرعية ، وإتاحتـها جمانـا      اللعب يف تصميم ألعاب مناسبة للمجتمعات اإلسالمية ، خالية من احمل          
مساعدة املعـوقني يف الوصـول إىل       :  إسالمية مثل    ً أفكارا نبغي أن حتمل هذه األلعاب    عرب الشبكة ، وي   

 ً األلعـاب أهـدافا   ، وبالتايل تؤدي هذه)٢(أهدافهم وقضاء حوائجهم ، وبيان مآسي املسلمني يف العامل     
ملـشرفني يف منتـديات األلعـاب العربيـة يف          وقد جنح أحد ا   . تربوية زيادة على اللعب والترفيه املباح       

 لتصميم لعبـة تناصـر املـسلمني يف         ً ، وبدأ أعضاء املنتدى مشروعا      هيا إىل القدس   تصميم لعبة بعنوان  
  .)٣(الفلوجة 

  :ويراعى عند تصميم األلعاب اإللكترونية احلاسوبية أن تكون شاملة لنوعيها 
  أ ـ األلعاب اخلفيفة

 ، وتنتهي ملفـات هـذه األلعـاب       ) الفالش  ( ومن أشهر أنواعها ، ألعاب العروض املتحركة        
 وتتميز هذه األلعـاب بأـا       برامج العروض املتحركة ،   ، وميكن إنشاؤها باستخدام      ) swf( بالالحقة  

   ، والتـستقطع الكـثري مـن        ً مث فهي التشغل ذهن الصغري كثريا      سهلة التعلم ، سريعة االنتهاء ، ومن      
  . وقته ، والتضيع عليه صالته 

  ب ـ األلعاب الطويلة 
 باستخدام برامج متخصصة يف تصميم األلعـاب اإللكترونيـة ، ومـن             تصمم األلعاب الطويلة  

  
حـول  ) حتت احلـصار واأللعـاب املعاديـة    ( لعاب العربية حتت عنوان خذ على سبيل املثال النقاش الذي دار يف منتدى األ  )    ١(

   ) .www.montada.com/showthread.php?t=310640( بعض هذه األلعاب ، يف الرابط 
   . ٢٨٩٨        وانظر فتوى الشيخ حممد املنجد حول األلعاب اإللكترونية يف موقعه ، رقم السؤال 

 ألعاب توضح معاناة املسلمني يف فلسطني ، حتت ظل االحتالل الصهيوين ، ومنـها لعبـة حتـت                   ظهرت يف األسواق العربية   )    ٢(
وهذه اللعبة من إنتاج دار الفكر بسوريا ، واجلزء الثـاين منـها املـسمى                ) www.underash.net/ua_index.html( الرماد  

  . ) www.afkarmedia.com/profile_ar.htm( حتت احلصار ، وهي من إنتاج شركة أفكار ميديا 
  : هلذه اللعبة ، انظر الرابط ً خاصاً  وخيصص موقع املنتدى قسما      

)        www.montada.com/forumdisplay.php?s=&forumid=101. (   
   ) .www.montada.com/showthread.php?t=324790(انظر الرابط )    ٣(

http://www.montada.com/showthread.php?t=310640
http://www.underash.net/ua_index.html
http://www.afkarmedia.com/profile_ar.htm
http://www.montada.com/forumdisplay.php?s=&forumid=101
http://www.montada.com/showthread.php?t=324790
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ويتم تنصيب هـذه األلعـاب علـى     ، )١( ) Game Maker( أشهرها وأيسرها برنامج صانع األلعاب 
احلواسيب مثل الربامج ، ولذا تظهر ملفات هذه األلعاب قبل تنصيبها على هيئـة ملـف تنفيـذي  أي           

  . ) exe( أا تنتهي بالالحقة 
  

وحبذا لو جاوز مصممو األلعاب ذلك إىل تصميم األلعاب التعليمية ، وقـد بـدأ مـشروع يف                  
الواليات املتحدة األمريكية يهدف إىل توظيف األلعاب اإللكترونية خلدمة األغراض التعليمية ، ومحـل              

ذا املـشروع   هذا املشروع اسم ألعاب للتعليم ، وخصصت له ماليني الدوالرات ، وجنح العاملون يف ه              
يف إنتاج بعض األلعاب التعليمية ، وتبني أن أداء الطالب الذين مارسـوا إحـدى هـذه األلعـاب يف                    

   .)٢(االمتحانات كان أفضل من أداء اآلخرين الذين مل ميارسوها 
  

   ـ االحتساب على أعضاء املنتديات الذين تظهر منهم خمالفات شرعية١٣
 سـاقطة ، أو  ٍ، أو اليت تتـضمن معـان      األمساء املشبوهة   التسمي ب : ومن أشهر تلك املخالفات     

اختاذ الصور الرمزية والتواقيع ذات املضمون السيئ ، أو وضع روابط ملواقع سيئة ، أو إرفـاق امللفـات            
اليت تتضمن احملرمات مثل األغاين أو قصاصات الفيديو السيئة ، وخباصة إذا اقترنـت تلـك املنكـرات                  

نه الربيدي ، أو معرفه يف احملادثات ، ويتم االحتساب هنا مبراسلة ذلك العـضو               بكتابة ذلك العضو عنوا   
     ، إذا كان املنتدى يتـيح هـذه اخلدمـة ، وإذا كـان العـضو يـسمح بتلـك                     )٣(إما عرب املنتدى    

  .املراسالت ، وهذا أمر حيدده كل عضو يف املنتدى حبسب رغبته ، فبإمكانه السماح أو عدمه 
تصال بذلك العضو عرب عناوينه اليت ذكرها يف مشاركاته ،  أو عناوينـه يف ملفـه                 كما ميكن اال  

، مثل بريده اإللكتروين ، أو معرفاتـه يف بـرامج احملادثـة        الشخصي إذا أَذن بظهورها ألعضاء املنتدى     
، ويرى الباحـث     ) ICQ( املشهورة مثل مرسال ياهو ، أو مايكروسوفت ، أو حديث األصدقاء ، أو              

االحتساب على أمثال هؤالء باستخدام برامج احملادثات ينبغي أن يكون للدعاة الـذين مترسـوا يف                أن  
استخدام تلك الربامج ، وأَمنوا من فتنها ، أما أن يعمد الداعية لفتح حسابات يف تلـك الـربامج مـن                     

  . تلك احملادثات  ، ويف الربيد اإللكتروين غُنية عنًفقط ، فهذا اليراه الباحث مناسباأجل االحتساب 
  

  ـ التعريف باألجهزة احلديثة املتنقلة لتعليم القرآن الكرمي وحتفيظه١٤
  : ميكن من خالله مشاهدة النص القرآين املكتوب ، ومنها شاشةهذه األجهزة مزودة ب

  أ ـ احملفظ
 ويتضمن الـجهاز نص القرآن الكرمي ، مع التالوة بصوت الـشيخ علـي بـن عبـدالرمحن                 

     وجـملة من األحاديـث النبويـة ، ومناسـك الــحج والعمـرة بـاللغتني العربيـة                 احلذيفي ،   
  
 .  ) www.gamemaker.nl( املوقع الرمسي للربنامج )    ١(
: م ، انظـر الـرابط   ٢٤/٢/٢٠٠٥األلعاب احلاسوبية ترفيه مفيد ، وليد الشوبكي ، مقالة يف موقع إسالم أون الين بتـاريخ      )    ٢(

 )www.islamonline.net/arabic/science/2005/02/article06.shtml (  . 
 املنتدى ، وتظهـر هـذه اإليقونـة أسـفل كـل      بعض املنتديات ختصص إيقونة إلرسال الرسائل اخلاصة لكل من كتب يف     )    ٣(

مشاركة ، وبعض املنتديات التضع إيقونات وميكن إرسال الرسائل اخلاصة بالنقر على اسم املـشارك ، وتـشترط بعـض                    
 قبل السماح له مبراسلة أعضاء املنتدى عرب الرسـائل اخلاصـة ، مثـل مائـة                 ً معينا ًملنتديات بلوغ مشاركات العضو حدا    ا

 .  غري ذلك مشاركة أو

http://www.gamemaker.nl
http://www.islamonline.net/arabic/science/2005/02/article06.shtml
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  )١(. واإلجنليزية 
  ب ـ كتاب القرآن الكرمي الرقمي 

يتيح هذا اجلهاز القراءة واالستماع يف آن واحد ، بـصوت الـشيخني عبـدالرمحن الـسديس                 
 مع البطارية ، وهـو أصـغر        ًاما جر ١٠٥جليب ، واليتجاوز وزنه     وسعود الشرمي ، وميكن وضعه يف ا      

  .)٢( من سابقه ًحجما
 يف  ًك املنتجات ، واليرى الباحـث حرجـا       وقد يرى البعض أن يف هذا التعريف دعاية جتارية لتل         

ذلك ، وخباصة وأن النقاش يف املنتديات يبني حماسن ومساوئ هذه األجهزة ، وميكـن أخـذ موافقـة                  
  .مشرف املنتدى قبل طرح هذه املوضوعات 

  
  ـ الدعوة من خالل شريط اإلهداءات ١٥

     يف صـفحتها األوىل ، تـسميه شـريط           ً متحركـا  ًتضع بعض املنتـديات العربيـة شـريطا       
اإلهداءات ، ويستطيع كل عضو يف املنتدى أن يكتب فيه مايشاء من العبـارات ، ومـن املناسـب أن            

ىل أن جيعل املنتدى عوناً يل ولكم علـى         أسأل اهللا تعا  : ( يكتب فيه الداعية عبارات تذكريية نافعه مثل        
  ) .طاعته 

  
 يشري الباحث إىل أن املنتديات أفضل مكان لإلعالن عن مـسابقات التـصاميم الرقميـة                ًوأخريا

الدعوية ، اليت سبقت اإلشارة إليها عند احلديث عن النسيج العنكبويت للشبكة ، وهي توظف طاقـات                 
  .اهم وآخرم شباب األمة ملا يفيدهم وينفعهم يف دني

    
  ـ الدعوة يف جمموعات النقاش ١٦

إن هذا األمر يهم الدعاة املتقنني للغة اإلجنليزية ، والذين لديهم مقومـات احلـوار مـع غـري                   
  املسلمني ، ألن جمموعات النقاش املتوفرة حىت اآلن ـ فيمـا ظهـر للباحـث ـ التـستخدم اللغـة        

  :العربية ، ومن صور استخدامها 
موعات اخلاصة بالقضايا الدينية ، وإذا كان الداعية على قدر مـن            يف ا ريف باإلسالم   ـ التع ١

  . غري املسلمني العلم الشرعي فيمكنه الدخول يف مناظرات مع 
ـ متابعة مايكتب يف هذه اموعات عن اإلسالم ، وتوضيح األمور اليت قد ختفى علـى غـري           ٢

   .خالفنياملسلمني ، والرد على شبهات امل
  

 

  
 .  ) www.almuhaffiz.net( انظر املوقع الرمسي للجهاز )    ١(
 .  ) www.harf.com/arb/News.asp( انظر املوقع الرمسي للجهاز )    ٢(

http://www.almuhaffiz.net
http://www.harf.com/arb/News.asp


 

٢٤٣

  

  املبحث السادس
  نيةاالتصاالت اآل

  
، وجمموعـات   سبق احلديث عن خدمات الربيد اإللكتروين ، والقوائم الربيديـة ، واملنتـديات              

         واخلـربات واألفكـار    ،  وتبـادل احلـوار     ،  وهي من أبرز وسـائل االتـصال بـاآلخرين          ،   النقاش
ولكن هذه اخلدمات اليت توفرها الشبكة الدولية تشترك يف نقطة ضعف واحدة ، وهـي أـا                 معهم ،   

ويسمى هـذا النـوع مـن        التؤمن التواصل يف الزمن احلقيقي والتؤمن التفاعل احلي بني مستخدميها         
  ) .asynchronous ( غري املتزامنة، أواالتصاالت االتصاالت غري املتواقتة 
 ة بريد إلكتروين آلخر فقد اليـستقبلها املرسـل إليـه إال يف وقـت               فإذا أرسل شخص ما رسال    

  ـ  املستقبل لها الحق ، وإذا مح  إال بعـد  ايف جهازه فقد اليفتحها مباشرة ، وإن فتحها فقد اليـرد عليه
  . حني 

ولكنه قـد الجيـد   ،  ًة فقد يطرح أحد املستخدمني سؤاالومثل ذلك يقال يف حالة القوائم الربيدي 
ـ             اإلجابة      الـذي يستـضيف تلـك      ادمعليه يف نفس الوقت ، فالبد من وصول هذه الرسـالة إىل اخل

وإذا كانـت  ، القائمة ، وهذه مرحلة قد تتأخر ألسباب فنية ، مث توزع بعد ذلك على أعضاء القائمـة              
علـى  القائمة مراقبة فقد يتأخر توزيع الرسالة إىل حني اطالع مشرف القائمة عليها مث إجازا للتوزيـع   

أعضائها ، وإذا وصلت الرسالة إىل األعضاء قد اليفتح بعض هؤالء رسائلهم إال بعـد حـني ، وقـد                    
   .ًحدهم إال بعد فترة من الزمن أيضاالجييب أ
  . من التأخر يف االستجابة ًيات وجمموعات النقاش اليسلم أيضاالتواصل عرب املنتدو

  اآلنيـة أو    مستخدميها يـدعى االتـصاالت      آخر من االتصاالت بني    ًوتتيح الشبكة الدولية نوعا   
الوقـت ، عـرب أنـواع    ذات ، حيث يتم االتصال بينـهم يف   ) synchronous (  املتزامنة، أو املتواقتة  

         خمتلفة من احلوار ، فهناك احملاورة الكتابيـة الـيت تـتم عـن طريـق لوحـة املفـاتيح ، واحملـاورة                       
 ، كما تتيح الشبكة إمكانية البث احلي املشابه للبـث اإلذاعـي   الصوتية ، واالتصال الصويت ـ املرئي  

، وفيمايلي تعريف ـذه األنـواع   فازي وبتكلفة زهيدة التقارن بتكلفة النوعني السابقني من البث   لوالت
  .من االتصاالت 



 

٢٤٤

  

  املطلب األول
  البث احلي

  
إلذاعي عرب الشبكة الدوليـة     ها ا بدأت مئات احملطات اإلذاعية ، على النطاق العاملي ، إرسال بث          ( 

  .٪ منها حملطات إذاعية داخل الواليات املتحدة ١٠لبعض أو مجيع براجمها يف الزمن احلقيقي و 
 مع ازديـاد    ًفكرة البث اإلذاعي برمته ، خصوصا     ويبدو أن منو مذياع الشبكة يوشك على تغيري         

 حمطة افتراضـية ـ تبـث     ١٠٠م على النمو يف حمطات البث االفتراضية على الشبكة ، واليت تربو اليو
 فقط ـ وتبث هذه احملطات براجمها على مدار اليوم ، بدون توقف ، كمـا    الشبكة الدوليةبراجمها عرب

  .هو احلال مع حمطات البث التقليدية 
وجند مئات أخرى من مواقع احملطات اإلذاعية ، واليت تضع جمموعة مـن التـسجيالت لـبعض                 

طلب املستخدم وقت ماشاء ، كنـشرات األخبـار ، أو حـدث لـه أمهيتـه                 براجمها املميزة ، حتت     
  .اإلخبارية ، أو بعض املقابالت اخلاصة 

 حمطـة إذاعيـة عـرب       ٣٥٠٠ مليون شخص يستمعون إىل      ١١-٤وتشري بعض التقارير إىل أن      
لـى  يدة تبـدأ عملـها ع      حمطة جد  ١٠٠ يف الواليات املتحدة األمريكية ، وأن حوايل         ًالشبكة أسبوعيا 
  )١(  )ًالشبكة شهريا

       البـث الــحي     ًث الــحي اإلذاعـي ، فهـي تتـيح أيـضا           وكما تتيح الشبكة الدولية الب    
            التلفازي ، وقد استفادت كثري مـن قنـوات البـث اإلذاعـي والتلفـازي يف العـامل مـن هـذه                      

   . )٢(هلا اإلذاعي أو التلفازي التقنية ، واختذت مواقع هلا على النسيج العنكبويت تبث من خالهلا إرسا
  : من تقنية البث احلي عرب الشبكة الدولية ومن اجلهات اإلسالمية اليت استفادت 

  ، وهي مؤسسة سـعودية مقرهـا الريـاض        ) www.liveislam.com(مؤسسة البث اإلسالمي    
   .)٣( إذاعة القرآن الكرمي يف السعوديةو

ن إدارة إحدى حمطات البث األمريكية أقـدمت علـى          ومما يدل على أمهية البث عرب الشبكة ، أ        
 وقف البث اإلذاعي اخلاص بشبكة البث اإلعالمي اإلسالمي ، فاسـتمر بثهـا مـن خـالل الـشبكة       

  
 أبريـل ـ   ،تصفح الشبكة برفقة راديو ويب ، قبس اخلواجة ، جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الرابعة ، العـدد الـسادس   )    ١(

   ، بتصرف٤١م ، ص ٢٠٠١ايو م
  :ميكن معرفة كثري من هذه القنوات بالطرق التالية )    ٢(

  .ـ قائمة املواقع املفضلة االفتراضية املدجمة مع متصفح مايكروسوفت ١        
  :، ومن أمهها  املواقع املتخصصة يف الشبكةـ ٢        

)          launch.yahoo.com/launchcast (و ، ) http://www.vtuner.com (و ،  )www.radio-locator.com (  وهــو موقــع
وختتلـف طـرق    ) www.live365.com(    ، )www.web-radio.com( ، و ) مايت  ( تابع ملعهد ماساتشوستس األمريكي     

موجـة البـث   البحث يف هذه األدلة ، فمنها مايتيح البحث باسم الدولة ، أو نوعية املواد اليت تبثها تلك احملطات  أو نـوع       
 ، عن طريـق مـستطيالت البحـث ، يف       ًة أيضا اإلذاعي وترددها ، وميكن البحث عن احملطات اإلذاعية اإلسالمية أو العربي          

  .إسالم ، أو عرب ، أو قرآن وحنو ذلك : تلك املواقع بإدخال كلمة حبثية مثل 
ستخدم كلمة إذاعـة ، أو بـث ، أو قنـاة ، يف          ـ مـحركات البحث العامة يف الشبكة ، مثل جوجل ، حيث يدخل امل            ٣        

  .املستطيل املخصص للبحث 
 ملـحدودية مواقع البث املباشر اإلسالمية ؛ فإن معظم املواقع اليت تظهر بالطرق السابقة اليت ذكرها الباحـث ، هـي                     ً        ونظرا

  . النصرانية مواقع خاصة باملوسيقى الغربية بأنواعها املختلفة مبافيها املوسيقى الدينية
   ) .www.saudiradio.net( ميكن الوصول إليه من خالل موقع وزارة الثقافة واإلعالم السعودية على الرابط )    ٣(

http://www.liveislam.com
http://www.vtuner.com
http://www.radio-locator.com
http://www.live365.com
http://www.web-radio.com
http://www.saudiradio.net


 

٢٤٥

  

  .)١(الدولية 
ويتطلب استقبال البث احلي يف حاسوب املستخدم ، توفر أحد برامج الوسـائط املتعـددة الـيت            

 خـاص ـا ، ويكـون تـشغيله          ستخدم باستخدام برنامج جماين   سبق ذكرها ، وبعض املواقع تلِزم امل      
  . باإلعالنات التجارية اليت يستفيد منها املوقع ًمصحوبا
  

                ، ومـن أشـهر هـذه املواقـع           )٢( ًـمواقع إنـشاء إذاعـات شـبكية جمانـا        وتتيح بعض ال  
 )live365 ( )وهو يقدم خدمـة االستـضافة        ، الذي يصف نفسه بأنه أكرب موقع ملذياع الشبكة ،          )٣ 

، ويتطلـب االسـتماع للبـث مـن املواقـع           اانية لألفراد ومدفوعة األجر للشركات واملؤسسات       
  .زيل برنامج خاص من املوقع ـاملستضافة فيه تن

  
  

  
م ، شـبكة البـث   ٢٠/٧/٢٠٠٢مقاضاة حمطة أمريكية لوقفها البث اإلسالمي ، خرب نشر مبوقع إسالم أون اليـن بتـاريخ            )    ١(

                 ، واحملطـة األمريكيـة هـي       ) www.ibn.net( موقعهـا علـى الـشبكة الدوليـة         ، و  ) IBN( اإلعالمي اإلسـالمي    
) WGPOAM700 . (  

   . )http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-07/22/article09.shtml(         انظر الرابط 
      )  www.radiodestiny.com(، و  )www.shoutcast.com( و ، )   www.radiospy.com(: مــن هــذه املواقــع )    ٢(

   ) .www.scour.com( و 
الطريق إلنشاء حمطة إذاعية على ويب ، قبس اخلواجة ، جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الرابعـة ، العـدد الثـامن                        : انظر           

  . ، بتصرف ٤٤م ، ص ٢٠٠١يوليو 
)٣    ( )www.live365.com(       يـوفر املوقـع خيـارات وميـزات      ألف حمطة بث مباشر ، و٣٥على مايربو   ، وهو حيتوي على

     كثرية إلنشاء إذاعة خاصة ، مما جيعله حبق الطريق األسهل خلـوض غمـار البـث اإلذاعـي علـى الـشبكة ، إذ يقـدم                  
دم إال االشـتراك    األدوات ، وكل ماحيتاج إليه املستخدم من عرض احلزمة ، باإلضافة إىل مساحة التخزين وماعلى املـستخ                

ـ  ) Live Broadcast( أو  ) Basic Broadcast( يف املوقع ، مث اختيار نوع اخلدمة  زيل الربجميـات اانيـة   ـ، ومن مث تن
املخصصة هلا ، ويصبح لدى املستخدم إذاعة خالل دقائق ، ميكن للمستخدم وضعها يف موقعه اخلـاص ، واإلعـالن عنـها            

مها املوقـع   ، وأما هذا الرقم الذي يف اسم املوقع فهو حجم السعة التخزينية الـيت يقـد        ًنية أيضا خدام أدوات املوقع اا   باست
  .  ميجابايت ٣٦٥ وهي ًلألفراد جمانا

   .         نفس املرجع السابق 

http://www.ibn.net
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-07/22/article09.shtml
http://www.radiospy.com
http://www.shoutcast.com
http://www.radiodestiny.com
http://www.scour.com
http://www.live365.com


 

٢٤٦

  

  املطلب الثاين
  دثاتاحملا

  
ـ    : ميكن تقسيم احملادثات يف الشبكة الدولية إىل نوعني          اورات الـصوتية  احملاورات الكتابية ، واحمل

  :واملرئية ، وفيما يلي بيان هذين النوعني 
  احملاورات الكتابية: النوع األول 
واليرى الباحـث اسـتخدامها ألـا       ) الدردشة  ( تطلق بعض املصادر على هذه اخلدمة كلمة        

ام واليرى الباحـث اسـتخد     ،   ) ١() التشاتنق  ( أو  ) التشات  ( كلمة عامية ، وقد يطلق عليها البعض        
هاتني الكلمتني ألما غري عربيتني ، والكلمات الثالث السابقة شائعة االسـتخدام بـني مـستخدمي                

 يف كتابات مجـع     ًملتنوعة ، كما أا متداولة أيضا     الشبكة يف املنتديات والقوائم الربيدية وقنوات احلوار ا       
  . من التقنيني املتخصصني يف شؤون الشبكة الدولية 

وهي كلمة عربية فصحى ، ولكنها قد تـوحي لـسامعها           ) احملادثة  (  كلمة   ويطلق عليها البعض  
  .وقارئها بأن احلوار هنا يتم باستخدام الصوت 

واحملادثة تكون هنا عرب لوحة املفاتيح حيث يكتب كل مشارك يف قناة احملادثة مايريـده ويظهـر                 
وميكـن اسـتخدام بعـض      ،  فاتيح   بالكتابة عرب لوحة امل    ًفريد عليه الطرف اآلخر أيضا    ،  للطرف اآلخر   

  . الصور الرمزية إضافة إىل النصوص 
وتشغل احملادثة عرب الشبكة الدولية مساحة كبرية من حزمة البيانات اليت يـتم تبادهلـا بـني                  ( 

 من مستخدمي الشبكة اليرون فيهـا إال وسـيلة للوصـول إىل            ًستخدمي هذه الشبكة ، بل إن كثريا      م
ــدة الــيت توفرهــا ، كاآلخــرين ، عــن طريــق وســائل ــصال العدي              الربيــد اإللكتــروين  االت

  .واملنتديات ، وبرامج التراسل الفوري ، ومواقع احملادثة 
 من اخلدمات اليت ميكن أن توفرهـا الـشبكة   ً يسريا ًا من أن احملادثة التشكل إال جزء      وعلى الرغم 

  . من مستخدمي الشبكة ٪٢٥أكثر من الدولية ، إال أا تعترب الدافع الرئيس وراء اتصال 
إن أهم مميزات احملادثة عرب الشبكة ، أا نوع من االتصال بني النـاس ، يقتـصر علـى تبـادل               

   عـن أي مـؤثرات      ًع من حوار األفكار البحـت ، بعيـدا        ين ، وهو لذلك نو    رالنصوص بني املتحاو  
ثري من احملللـني أن احملادثـة عـرب         أو الصوت ، ويرى ك    ،  أخرى ، كالعرق ، أو اجلنسية ، أو الشكل          

       الشبكة ، كما الشبكة ذاا ، ستغري مـن طـرق اتـصال النـاس مـع بعـضهم ، يف دول العـامل                        
  .)٢() ، بسرعة مل تشهدها البشرية من قبل ث تسمح بالتبادل الفكري املختلفة ، حبي

فاتيح حيـث يكتـب كـل        يتم التحاور باستخدام لوحة امل      من االتصاالت اآلنية   ويف هذا النوع  
 الربنامج يف هذه احلالـة      واجهةم  ويرسله لآلخرين الذين يردون بنفس الطريقة ، وتقس       ،  حماور مايريده   

سـفلي  متحاورين لرياها اجلميـع ، والقـسم اآلخـر    ـتظهر فيه كتابات ال   علوي  إىل قسمني ، قسم     
  .مث يرسله فيظهر لآلخرين ، يكتب فيه احملاور مايريد 

  
  
)١   (   )Chat ) ( Chating. (   
    ٥٤م ص ٢٠٠٠ ينـاير  ،الرابـع    ، السنة الثالثة ، العـدد دردشة غري آمنة ، فادي سامل ، مقالة يف جملة إنترنت العامل العريب     )    ٢(

   .بتصرف 



 

٢٤٧

  

كر قد يدعي أنـه     اورة الكتابية ميكن الكذب والتزوير يف الشخصيات بكل سهولة ، فالذَّ          ويف احمل 
        أنثى والعكس ، والرجل الكبري الذي جاوز اخلمسني قـد يـدعي أنـه صـغري مل يـصل العـشرين                     

صـور  وغري ذلك من    ،  بعد ، والعاطل الفقري ميكنه ادعاء الغىن واجلاه ، وغري املسلم قد يدعي اإلسالم               
  .الكذب 

 ينوالميكن التحقق من شخصية املتحاورين إال باسـتخدام صـور أخـرى مـن االتـصال اآل                
  .كاالتصال الصويت أو الصويت واملرئي ، أو تعارف املتحاورين خارج فضاء الشبكة الدولية 

 للتعـبري ) J(ويستخدم املتحاورون جمموعة من الرسوم التعبريية عن املشاعر اإلنسانية مثل الرمز            
 حـىت  ً استخدامها مـؤخرا للتعبري عن احلزن ، وهذه الرسوم التعبريية شاع       ) L(عن االبتسامه ، والرمز     

  .يف رسائل الربيد اإللكتروين ، والكتابات يف املنتديات 
    خصـصة  ـم) زبونـة   ( محاورة الكتابية بطريقتني إما باسـتخدام بـرامج عميلـة           ـوتتم ال 

       بكة ، والطريقـة األخـرى أكثـر         على النسيج العنكبـويت للـش      أو عن طريق بعض املواقع    ،  لذلك  
  :، وفيمايلي بيان هلاتني الطريقتني  ًأمنا

    
   )IRC( استخدام برامج احملادثة الشبكية املتناوبة : الطريقة األوىل 

  
بكية تنتشر العديد من أنظمة احملاورة النصية يف أرجاء الشبكة الدولية ، ولكن نظام احملادثـة الـش            

 بني هواة احملاورة ، وقد ظهر هـذا النظـام           ًر هذه األنظمة ، وأكثرها انتشارا      أشه )١( ) IRC (املتناوبة  
        م خـالل حـرب اخللـيج    ١٩٩١م ، لكنه مل يـشهد انطالقتـه الكـربى إال يف العـام      ١٩٨٨عام  

  )٣ (. خمتلف أرجاء العامل حيث كان وسيلة سهلة وجمانية للتواصل بني أفراد العائالت يف ، )٢(الثانية 
واملوجـودة يف معظـم دول      ،   املتخصصة   احملادثة وادم على ربط خ   احملادثة املتناوبة ويعتمد نظام   

 ويشارك يف أحد النقاشات اليت جتـري        وادم ، العامل ، حبيث ميكن ألي شخص أن يتصل بأحد هذه اخل          
 باستخدام عـدد كـبري مـن األوامـر          احملادثة املتناوبة احلوار ، ويسمح نظام     ) غرف  ( ضمن قنوات   

اخلاصة واليت تعطي درجة كبرية من التحكم ، حبيث تكون للمشاركني يف احلوار حقـوق متفاوتـة يف              
  )٤( .تنفيذ هذه األوامر 

  
) ٥( )ًعمـيال ( ً زبونـا  ً من املشاركني يف احلوار برناجما     ويتطلب هذا النظام أن ميتلك كل شخص      

            ، وأشهــرها برنـامج  )٦( ، ويتـوفر العديـد مـن هــذه الـربامج       بةاحملادثة املتناو  بنظام   ًخاصا

  
)١    ( )IRC (  وهي اختصار للجملة )Internet  Relay  Chat (  وتعين احملادثة الشبكية املتناوبة.  
  . ةحرب اخلليج األوىل كانت بني إيران والعراق ، والثانية لتحرير الكويت من القوات العراقية املعتدي)    ٢(
   . بتصرف ٥٥ص ،  رجع سابقمنة ، فادي سامل ، مدردشة غري آ)    ٣(
  .٦٩  ص م١٩٩٧ أكتوبر ، ثاين ، العدد الوىل ، مقالة يف جملة إنترنت العامل العريب ، السنة األهل ميكننا الدردشة ؟)    ٤(
وهـو مايـشار   ، ) الزبون و اخلـادم     (  مبدأ   وهو أن مجيـع خدمات الشبكة الدولية تقوم على        ا بأمر مهم  يذكر الباحث هن  )    ٥(

   )  .Client / Server( إليه باإلجنليزية 
    . )Pirch , vIRC , IRC2 , Open Chat/2 , MacIRC( ومنها )    ٦(
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 )mIRC(  
)١( .   

   :احملاورة املتناوبةشبكات 
 ، وهناك شـبكات للمحادثـة      )٢( فقط   خادمني مؤلفة من    للمحادثة املتناوبة ميكن تشكيل شبكة    

 ) EF Net( ، مثـل شـبكة   ف ويصل عدد املستخدمني فيها إىل اآلالاملتناوبة تضم عشرات اخلوادم ، 
  )DAL Net( وشـبكة  ،  )٣(  تنتشر يف مناطق متفرقة مـن العـامل   ً ومخسني خادماًاليت تضم واحدا

  .  ) Under Net( شبكة و
املتخصصة يف شـؤون    ) ٤( عامل األطفال شبكة  :  مثل   ً شبكات أصغر حجما   يظِهر برنامج مريك  و
 )٦(العربيـة    ) Arabmirc  (  ، وشبكة  )٥(إال بضوابط معينة    ، واليسمح مبشاركة الكبار فيها      األطفال  

للمحادثات املتناوبـة مثـل   ) زبون ( وميكن معرفة كثري من هذه الشبكات عن طريق أي برنامج عميل  
  . ) mIRC( برنامج 

بكات ، أو اخلوادم التابعـة هلـا       ومن خالل دخول الباحث على املواقع النسيجية لبعض هذه الش         
ها مملوك لشركات اتصاالت ، وبعضها مملوك ملزودي خدمة شبكية ، وبعضها لـشركات              تبني أن بعض  

  .جتارية ، يف أماكن متفرقة من العامل 
       ويصعب إحصاء عدد خوادم احملادثة املتناوبة وشبكاا بصورة دقيقـة ، ولكـن يقـدم موقـع                

 )http://netsplit.de  (       ، ويقدم إحصائيات دقيقـة عـن كـل     معلومات عن شبكات احملاورة املتناوبة
شبكة وعدد خوادمها ، وقنواا ، ومستخدميها ، بصفة يومية ، وبالساعة ، وميكن عرض املعلومـات                 

  
ـ     ملدة شهر    ً جتريبيا ً برناجما ًخصي غري التجاري ، مث أصبح مؤخرا       لالستخدام الش  ًكان هذا الربنامج جمانيا    )    ١( ه ستخدم ويلـزم م

   .ًبعد ذلك دفع مثنه عشرين دوالرا
يقدم املوقـع وصـالت   ، و ) www.mirc.com( وميكن احلصول على نسخته التجريبية من املوقع الرمسي للربنامج ، وعنوانه             

الـضغط  زيل الربنامج موزعة على قارات العامل ، والواليات األمريكية ، ومن فوائد تعدد الوصـالت ختفيـف                  ـمتعددة لتن 
ـ                   ربنـامج مـن    زيل ال ـعلى خوادم نقل امللفات ، واستخدام خادم بديل يف حالة تعذر االتصال بأحد اخلوادم ، كما أن تن

األسـئلة املتكـررة    يتضمن   على ملف نصي     ًويشتمل املوقع السابق أيضا    . للمستخدم أسرع وأيسر     ًاخلادم األقرب جغرافيا  
           قراءته علـى الـشبكة مباشـرة ، وملـف حيـوي أمسـاء خـوادم احملادثـة                   زيله أو ـحول الربنامج وإجابتها وميكن تن    

   . املتناوبة ، وقائمة بريدية ، وأهم أوامر الربنامج
  . لالطالع على شرح موجز بالعربية للربنامج  ) www.mirc.co.uk/translations/arabic.html(  انظر الرابط         

  .٦٩ ص ، رجع سابقم ، هل ميكننا الدردشة ؟)    ٢(
)٣    ( ) EF Net ( وهذا االسم اختصار )Eris Free Network (  ،      وهذه عنـاوين بعـض اخلـوادم التابعـة هلـذه الـشبكة 

)irc.inet.tele.dk (  )irc.choopa.net ) ( irc.blessed.net  ) ( irc.homelien.no ) ( irc.inter.net.il  (
)efnet.demon.co.uk ) ( irc.efnet.pl ) ( irc.nac.net  ( .  ولكل من هذه اخلوادم رقم )IP (  ولكـن قـد   خاص بـه 

يه وتظهـر رسـالة   تتعمد بعض اجلهات إخفاءه ألسباب أمنية الختفى ، وبعض هذه اخلوادم الميكن ألي مستخدم الدخول إل          
 ًخالفـا  ) us( اخلاصة باسم الدولة     باستخدام هذا اخلادم ، ويالحظ خلو اخلوادم األمريكية من الالحقة            ًمفادها لست خموال  

للخـوادم الدامناركيـة ، واحلرفـان    )  dk (للخوادم البولندية ، واحلرفان  ) pl( للخوادم األخرى ، حيث خصص احلرفان 
)uk  (  للخوادم الربيطانية واحلرفان) il  ( للخوادم اإلسرائيلية ، واحلرفان) no  ( للخوادم النروجيية وهكذا.  

، وفيه إمكانية البحـث باسـتخدام اسـم          ) www.efnet.org( للتوسع يف خصائص هذه الشبكة انظر موقعها النسيجي                  
   .القناة أو عدد مستخدميها أو موضوع احلوار فيها

)٤ )    (Kidsworld (  وموقعها النسيجي ، )www.kidsworld.org(  .  
 انتهاكات األعراض ، وجاءت الشبكة الدولية لتمثل أوسع وسـيلة اتـصال بـني     يتعرض األطفال يف العامل الغريب للكثري من      )    ٥(

أولئك ارمني وضحاياهم من األطفال ، وحينما حاول الباحث الدخول إىل قنوات األطفال كانـت تأتيـه رسـائل مـن           
طـع اتـصاله   شخصية مت قاملشرفني عليها تستفسر عن عمره وغرضه من املشاركة ، وحينما تأخر يف تقدمي هذه املعلومات ال               

  . ًآليا
)٦)    ( Arabmirc  (       م ، انظـر موقعهـا النـسيجي للحـصول علـى معلومـات مفـصلة               ٢٠٠١وقد ظهـرت يف فربايـر                   

 )www.arabmirc.net(  .  

http://netsplit.de
http://www.mirc.com
http://www.mirc.co.uk/translations/arabic.html
http://www.efnet.org
http://www.kidsworld.org
http://www.arabmirc.net
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 إمكانية البحث عن القنوات بداللة الكلمـات الـواردة يف           ًوم البيانية ، ويقدم املوقع أيضا     السابقة بالرس 
  .وات اإلسالمية ، أو العربية ، أو النصرانية ، أو غريها أمسائها ، وهذا يفيد الداعية يف البحث عن القن

 ماتتـضمن   ًتناوبة متتلك مواقع نـسيجية غالبـا      وقد الحظ الباحث أن معظم شبكات احملادثة امل       
ـ                 م مـستخدمي   عناوينها اسم تلك الشبكة ، وتشتمل تلك املواقع النسيجية على املعلومـات الـيت

تدى يتحاور أعضاؤه يف كل ماخيص تلك الـشبكة ، ومـن ذلـك          منها فيه من   ًالشبكة ، كما أن بعضا    
  )١(املشاكل اليت تواجه مستخدميها واجلديد من أخبارها ، ويقدم بعض منها خدمـة الربيـد اـاين                  

 اليت تظهر لكل مستخدم لربامج احملادثة املتناوبة حلظـةَ          )٢(ويظهر عنوان املوقع النسيجي يف رسالة اليوم        
  .دم احملادثة جناح االتصال خبا

  
  :البحث عن القنوات 

البحث عن قنوات احملادثة املتناوبة يف مجلـة مـن شـبكاا ، وميكـن                ) netsplit( يتيح موقع   
البحث يف املوقع النسيجي للشبكة إن وجد ، كما ميكن البحث عن القنوات باستخدام أحـد بـرامج                  

ـ                 ستخدم اسـم القنـاة الـيت يتوقـع         احملادثة ، بعد الدخول على إحدى شبكاا ، حيث يـدخل امل
وجودها ، ويرغب يف االنضمام إليها ، يف املستطيل املخصص للدخول يف القنـوات ، ولـيكن هـذا                   

 ، فإن مل تكن هنـاك قنـاة حتمـل هـذا      ً، مثال  ) Makkah( ، أو    ) Arab( ، أو    ) Islam( اإلسم  
  .ئ حقوق مالك القناة  ، ويكون للمنشاالسم ، فسينشئ الربنامج قناة جديدة حتمله

  
  احملادثة املتناوبةأنظمة سلبيات 

سبق احلديث عن أهم املخاطر األمنية هلذه احملادثات يف الفصل الثاين ، وبقي احلديث عـن أهـم            
  :  وهي )٣(صور اإلزعاج فيها 

  ـ االنقالبات يف القنوات ١
و استيالء شخص ما على ملكيـة       تكثر االنقالبات يف قنوات احملادثة املتناوبة  ، واالنقالب هنا ه          

القناة ، وتتعرض الغرف اليت يكثر أصحاا من منح صالحيات التشغيل لآلخـرين لالنقالبـات أكثـر            
  .من غريها 
   ـ أسلوب الطوفان٢

 يف غـرف  ًاليت يتبعها املراهقون ـ انتـشارا  يعترب أسلوب الطوفان من أكثر أساليب اإلزعاج ـ  
      لواحد منهم قناة املزود اليت يتـصل ـا ، برسـالة ثابتـة تتكـرر مـرات                  احملادثة املتناوبة ، فيغرق ا    

  .عديدة ، مايؤدي أغلب األحيان إىل توقف املزود عن االستجابة 
  
   )www.dal.net(موقعهـا   ) DALNet( شـبكة  و،  ) www.efnet.org(موقعها   ) EFNet( شبكة  : وعلى سبيل املثال    )    ١(

  . ) http://forum.undernet.org( وعنوان منتداها  )  www.undernet.org(موقعها  ) UnderNet(شبكة و
)٢    ( )Message Of The Day (  ، وختتصر )MOTD (  ،، جمهزة من قبل املـشرف علـى اخلـادم   وهي رسالة ترحيبية صغرية  

 ، وفيها عدد املستخدمني املـرتبطني باخلـادم يف          لشركة املشرفة على اخلادم     ويظهر يف هذه الرسالة عنوان املوقع النسيجي ل       
  )IP( رقـم    علـى    ً يف الشبكة ، وهي تشتمل أيضا      ادم اليت يستطيع أن يراها اخل     احملادثة املتناوبة ذلك احلني ، وعدد خوادم      

  . للمستخدم
  : هذه الصور ملخصة من املرجعني التاليني )    ٣(

  . ٥٥، مرجع سابق ، ص ة غري آمندردشة          
  . مرجع سابق األخطار واحلماية ، فهد بن عبداهللا الزغييب ، ) Mirc( حمادثات          

http://www.efnet.org
http://www.dal.net
http://www.undernet.org
http://forum.undernet.org
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   ـ فصل بعض املشاركني ٣
ميكن أن يتمكن شخص من فصل اتصال أي مشارك يف احلوار بواسطة أدوات ختريبيـة يكثـر                  

  .انتشارها يف الشبكة الدولية 
 إال االستمتاع بإزعاج اآلخرين ، رمبـا ألـم رأوا       ًمتبعو هذه األساليب املزعجة شيئا    واليستفيد  
  . ًدور النقاش حوله ممالاملوضـوع الذي ي

       
   املواقع النسيجيةاستخدام :الطريقة الثانية 

عربيـة مثـل    عدد من  املواقع العاملية مثل ياهو ومايكروسـوفت ، وال          يف  احملاورة الكتابية   تتوفر  
 ، كما تقدم كثري من املنتديات العربية خدمة احملادثـة           )١(، و موقع حنن العرب      نسيج وآرابيا أون الين     

لزوارها ، واليتطلب هذا النوع من احملادثات يف معظم املواقع النسيجية العربية سابق تـسجيل فيكفـي                 
   .أن خيتار املستخدم أي اسم مستعار يدخل به إىل قنوات احملادثة
 ) Digi Chat ( ة تتم باسـتخدام برنـامج  وقد الحظ الباحث أن احملاورة يف معظم املواقع العربي

 من ذات املوقع املتـضمن خلدمـة        ًـزيلها غالبا الذي يتطلب تنصيب برميجات جافا اانية ، وميكن تن        
  .احملادثة النسيجية 

إسـالم أون   ، ويقدم موقع    واملمثلني  الفنانني  بعض  مع  وحتدد بعض املواقع العربية مواعيد للحوار       
 مع بعض الشخصيات ، مبا يتفق وأحـداث         ًالنافعة حيث جيري لقاءين أسبوعيا     للحوارات   ًمنوذجاالين  

  .الساعة ، ويف موضوعات تتصل بواقع األمة اإلسالمية 
ت  للمحـاورا ً أكثر من قناة يف آن واحـد خالفـا     وتتميز احملاورات النصية بإمكانية املشاركة يف     

الصوتية واملرئية حيث الميكن االستماع إال لقناة واحدة ، والدخول على قناة جديـدة يعـين مغـادرة                 
  .السابقة 

منتـصف  )   ArabChat ) (شبكة احلـوار العـريب   ( وهو من أوائل مواقع احملادثة العربية يف الشبكة ، وظهر حتت مسمى )   ١(  
بكة احلوار العريب على يد أحد الشباب العرب بسبب املضايقات اليت كـان العـرب     م باسم احلوار العريب  أنشئت ش      ١٩٩٩

تخدميها إىل  جيدوا يف شبكات احملادثة املتناوبة العاملية ، مث انضم إليه مجع من الشباب العرب ، إىل أن وصـل عـدد مـس                      
  . خالل عام واحد من تأسيسها ًأكثر من مثانني ألفا
  .م ٢٧/١٠/٢٠٠٠، بتاريخ ) من حنن ( تعريف بالشبكة يف القناة  ،         شبكة حنن العرب

 ، وعنواـا  ، ولشبكة حنن العرب موقع نسيجي ثنـائي اللغـة        ) http://chat.arabchat.org/arabic/hist.htm(         انظر الرابط   
  . )http://chat.wearab.net/arabic)(http://www.wearab.net/arabic(احلايل 

http://chat.arabchat.org/arabic/hist.htm
http://chat.wearab.net/arabic
http://www.wearab.net/arabic
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  احملاورات الصوتية واملرئية: نوع الثاين ال
  

بني يف االستفادة مـن هـذه اخلدمـة     تتيح الشبكة الدولية االتصال الصويت بني املستخدمني الراغ       
صاالت اهلاتفية الدولية ، حيث يستطيع مستخدم الشبكة االتـصال مـدة             لالت ًوهي بديل رخيص جدا   

ساعة واحدة بشخص آخر يف الواليات املتحدة األمريكية ، أو يف أي دولة أخرى يف العـامل ، بتكلفـة            
، وذلك باستخدام أحد برامج االتصال الـصويت ، مـع        )١(التزيد على أربعة رياالت للساعة الواحدة         

  .لشبكة لدى طريف االتصال وجود ارتباط با
كما ميكن استخدام بعض الربامج لالتصال باألرقام اهلاتفية مباشرة ، وهـذا اليـستلزم اتـصال              

  .الطرف اآلخر بالشبكة ، ولكن هذه اخلدمة التتوفر يف مجيع دول العامل 
وتتيح بعض املواقع النسيجية خدمة االتصال الصويت ، واليتطلب ذلك سـوى حتميـل برنـامج            

) Digi Voice (  ويتم حتميله مباشرة من املوقع.  
بني املستخدمني الراغبني يف االسـتفادة مـن         )٢( االتصال الصويت املرئي     ًكما تتيح الشبكة أيضا   

من صور االستفادة من هذه التقنية عقد اجتماع ملدير شركة ما موجود يف أي مكـان                هذه اخلدمة ، و   
 ، كما ميكن ملـدير الـشركة        ًوإن كانوا بعيدين عنه جغرافيا    ،  لية  يف العامل مع موظفيه عرب الشبكة الدو      

  .مراقبة العمال يف املصانع التابعة للشركة من أي مكان يف العامل إذا توفرت آالت التصوير يف املصنع 
التوجد حىت اآلن مواصفات قياسية برجمية موحدة لالتصال املرئي ، كما هو احلال بالنـسبة               (  و

د اإللكتروين القياسية ، وهذا يعين أنه الميكن إنشاء اتصال بالصوت والـصورة بـني أي      ملواصفات الربي 
مستخدمني على الشبكة إال إذا كانا يستخدمان برنامج االتصال املرئي ذاته ، ويتوقع أن تظهر خـالل                 

عـددة تـدعم     مت ي عرب الشبكة الدولية ، ومنتجات       السنوات القليلة املقبلة تقنيات قياسية لالتصال املرئ      
  .) ٣() هذه التقنيات ، كما هو احلال بالنسبة لالتصاالت اهلاتفية الراهنة 

 رقميـة متـصلة      ، مـصورة   يف الشبكة الدوليـة   االتصال املرئي   ويتطلب احلصول على خدمة     
  :خصصة لذلك ، ومن أشهرها ربامج املالأحد  ، وباحلاسوب
    )Pal Talk Messenger( ـ مرسال حديث األصدقاء ١

تصنف غرف احلوار يف هذا الربنامج حبسب اللغات ، أو حبسب املناطق اجلغرافيـة ، أو حبـسب          
املوضوعات ، وأمساء الغرف العربية يف الربنامج الميكن كتابتها بـاحلروف العربيـة ، ولكـن ميكـن                  
االلتفاف على هذه املشكلة بتجميع االسم العريب من عالمات التـرقيم ، حبيـث يقـرب للمـستخدم        

  .االسم احلقيقي للغرفة 
إلغاؤها بالنسبة ألصحاب القنوات بـدفع رسـوم     ميكن  السيئة ، و   الدعايات   ويعيب هذا الربنامج  

   رق ، حيث يظهـر امسهـا ـذا اللـون          للشركة املنتجة للربنامج ويسمى هذا صبغ الغرفة باللون األز        
تـصاالت الـسعودية علـى    ن املعلوم أن تكلفة االتصال بالشبكة يف اململكة مركبة من الرسوم اليت تفرضـها شـركة اال            م )    ١(

 مخـس  عتبار أن تكلفة االتصال بالـشبكة الدوليـة  ومن الرسوم اليت يتقاضاها مزود اخلدمة ، وهذا املبلغ تقديري بااملتصلني  
ريال واحد للساعة الواحدة ، ومن املعلوم أن الرسوم اليت يتقاضـاها مـزود              هلالت للدقيقة الواحدة ، ورسوم مزود اخلدمة        

اخلدمة ختتلف من مزود آلخر ، وحبسب نوعية االشتراك هو هو مفتوح أم حمـدد الـساعات ، وحبـسب عـدد سـاعات       
  .االشتراك يف حالة االشتراك احملدد 

  .تسميه بعض املراجع املؤمترات الفيدوية )    ٢(
، أمحد شهم شريف ، جملة إنترنت العامل العريب ، السنة األوىل ، العـدد العاشـر             ) االتصال املرئي عرب إنترنت     (  بعنوان   مقالة)    ٣(

   .٥٢م ، ص ١٩٩٨يوليو / 
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  . الرسوم املطلوبة وميكن لألفراد التخلص من اإلعالنات كذلك بصبغ معرفام بعد دفع
 لدى رواد الشبكة العرب ، ولذا ظهر موقع متخـصص يف            ًنتشر استخدام هذا الربنامج كثريا     وي

، وينبغـي  ) www.al-padeel.com(القيام مبهمة صبغ املعرفات وغرف احلوار ، وهو موقـع البـديل       
عوية فيه ، املبـادرة بالـصبغ   على الداعية الذي يريد استخدام هذا الربنامج بصفة دائمة أو إنشاء غرفة د  

  .لئال يتسبب يف فتنة نفسه أو رواد غرفته 
   ) Yahoo Messenger(ـ مرسال ياهو ٢

   .)١(وهو يتيح الدخول إىل قنوات احملادثة يف موقع ياهو 
   )Windows Messenger(  ـ مرسال النوافذ٣

  . وهو يتيح الدخول إىل قنوات احملادثة يف موقع مايكروسوفت 
    ب االستفادة من الربناجمني السابقني احلصول علـى معـرف يف املوقـع اخلـاص بكـل                 وتتطل

  .منهما ، وهو مايعين فتح حساب بريدي جماين فيهما 
  

  

  
الغرف املميزة وهي أول مايقابـل املـستخدم يف         : (  وهي   ً رئيسا ًرسال ياهو إىل مثانية عشر تصنيفا     تصنف غرف احلوار يف م    )    ١(

واملوسيقى ، والرياضـة والترفيـه       ، واأللعاب ، والسياسة واحلكومات ،        عمال ، واحلاسوب والشبكة   نيف ، واملال واأل   التص
 افـة واتمـع ، والفنـون واآلداب        واألديان واملعتقدات ، املدارس والتعليم ، العلوم ، واحلب ، والصحة واملـرض ، والثق              

وكـل  .  . )صنيف اإلقليمي اخلاص بالدول ، وقسم خاص للمحادثة الـصوتية           اهلوايات واحلرف ، والبيت واألسرة ، والت      و
 من التـصنيفات األخـرى الفرعيـة ، وإذا    ًلذي يدل على أنه يضم داخله عددا      تصنيف منها يوضع أمامه رمز جملد ، األمر ا        

ة نـاقص دل هـذا علـى        وضعت أمامة إشارة زائد دل هذا على أن حمتويات الد غري معروضة ، وإذا وضعت أمامه إشار                
  .العكس 

الغرف االفتراضية اليت وضعها موقـع يـاهو ، وغـرف         : وكل من هذه التصنيفات يشتمل على نوعني من الغرف احلوارية                    
  .املستخدمني اليت ينشئوا حتت أحد التصنيفات السابقة 

http://www.al-padeel.com
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  املطلب الثالث
  كيفية استخدام االتصاالت اآلنية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل

  
دعوة إىل اهللا تعاىل وخباصـة تقنيـات        ميكن االستفادة من األنواع املختلفة لالتصاالت اآلنية يف ال        

البث املباشر ، وأما احملادثات الكتابية والصوتية فاليرى الباحث أن يستخدمها الداعيـة يف الـدعوة إىل                 
 ًمقابلة أفراد آخرين يعـرفهم مـسبقا   اهللا تعاىل إال إن كان يستخدمها يف األساس ألغراض تفيده ، مثل             

     بني األصـدقاء والـزمالء الـذين تعـارفوا خـارج فـضاء         ًغالباقنوات احملادثة ، وهذا يتم      يف بعض   
 ًامها للدعوة إىل اهللا تعـاىل تبعـا      ، فهاهنا يأيت استخد    ًبقاالشبكة ، ويتم هذا اللقاء يف مواعيد حمددة مس        

  .لذلك 
أما إن كان الداعية اليدخل من األساس إىل قنوات احملادثة ، ويريد دخوهلا من أجل الـدعوة إىل                  

        تعاىل ، فهذا مشروط بأن يغلب على ظنه أنه سيـسلم مـن فـنت تلـك القنـوات إن شـاء اهللا                       اهللا
تعاىل ، وهذا أمر يعلمه كل داعية من نفسه ، ويفضل الباحث أن يقوم اثنان من الـدعاة أو أكثـر ـ    

 ، وهـو  ثـنني من حاسوب واحد ـ بالدعوة إىل اهللا تعاىل يف تلك القنوات ، ألن الشيطان أبعد من اال 
   . ًمن اجلماعة أشد بعدا

إن الفنت اليت يتعرض هلا الداخل إىل قنوات احملادثة شبيهة بالفنت اليت يتعرض هلا رجـال احلـسبة                  
الذين يتجولون يف األسواق واملنتزهات ، وغريها من األماكن العامة ملنـع االخـتالط ، وغـريه مـن                 

 اليت الختفى على كل من علم حـال تلـك   منكرات تلك التجمعات ، حيث يتعرضون لشيء من الفنت       
 ، ولكـن  )١(األماكن ، والميكن القول بترك تلك األماكن دون احتساب خمافة الوقوع يف تلك الفـنت               

ميكن التخفيف منها ، ومن وسائل ذلك االحتساب اجلماعي ، أي أن يقوم فريق من احملتـسبني بـأداء                   
  .تعاىل هذا الواجب ، وهذا هو املتبع اآلن حبمد اهللا 

 أمام فنت تلك القنوات ، أو تردد يف هذا األمر ، فالجيـوز لـه                ًوإن علم الداعية من نفسه ضعفا     
أن يزج بنفسه يف أمور اليعلم عاقبتها ، وقد يكون هو من ضحاياها ، والـسالمة اليعـدهلا شـيء يف          

ن تعـد وتـحـصى     هذا الباب ، ووسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل يف الشبكة ويف خارجها ، أكثر مـن أ                
  . كما سبق بيانه 

  :وفيما يلي تفصيل كيفية استخدام االتصاالت اآلنية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل 
  
  ـ إنشاء خوادم متخصصة لبث القرآن الكرمي عرب الشبكة١

 من هذه الثغـرة ، إال       ًقرآن الكرمي عرب الشبكة يسد جزءا      على الرغم من أن البث احلي إلذاعة ال       
تخدمني قد حيتاج مساع القرآن يف وقت من األوقـات ، واليتـوفر ذلـك يف اإلذاعـة                  أن بعض املس  

  .النشغال ذلك الزمن ببث برامج أخرى ، فيلجأ املستخدم للخوادم املتخصصة يف بث القرآن الكرمي 
وقد يرى البعض أن إقبال مستخدمي الشبكة على مساع القرآن عربها حمـدود بـسبب تكلفـة                 

  
، والعمـل يف األسـواق ، فالميكـن أن يتـرك مجيـع              وقل مثل ذلك يف جماالت العمل اليت يشوا االختالط كالتطبيب            )    ١(

الصاحلني العمل يف هذه امليادين وختلو لضعاف اإلميان ، وللمتردية والنطيحة من أهل الشهوات ، بـل إن املـشايخ وأهـل                      
تلـك  العلم يستقبلون األسئلة من بعض النساء عرب اهلواتف مع أن حديث بعضهن الخيلو من فتنة ، والينصح األخيار بتـرك        

  . قد يسوقة ملا الحتمد عقباه ً إن علم أحدهم من نفسه ضعفاامليادين إال
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ح يف حالة االتصال اهلاتفي التقليدي ، أما يف حالـة االتـصال عـرب اخلطـوط                 االتصال ، وهذا صحي   
     املؤجرة يف اجلامعات والشركات الكـبرية ، أو عـرب اخلطـوط الرقميـة يف املنـازل والـشركات                   

  .الصغرية ، فاألمر خمتلف ، ألن مدة االتصال بالشبكة التؤثر على التكلفة 
  

 الستماع القرآن الكرمي عـرب الـشبكة حيمـل          ً خاصا ً برناجما حد املربجمني يف اململكة   وقد صمم أ  
            ، ويتـيح الربنـامج ســماع الـتالوات بأصـوات عـدد مـن مـشاهري                 ) نوف القرآن   ( اسم  

  . ، واليلزم لذلك الدخول إىل املوقع النسيجي للربنامج )١(القراء 
  
   
  ـ إنشاء خوادم متخصصة يف البث املباشر٢

ضرات والدروس العلمية أثناء إقامتها ، وأما خوادم احملادثات املتناوبة ، وخـوادم             وذلك لنقل احملا  
االتصال الصويت واملرئي ، فاليرى الباحث إنشاءها من قبل املؤسسات اإلسالمية ، وكـذلك خدمـة                
الـمحادثة النصية اليرى الباحث إدراجها يف الـمواقع النسيجية الدعوية ، ألن ضـبط احلـوارات يف                

 لكثري من املُغرضني مـن أهـل الـشبهات أو           ًتصاالت متعذِّر ، وقد تكون مدخال     األنواع من اال  تلك  
ولكـن  . الشهوات ، ومن مث تؤدي لنتائج عكسية لألهداف املتوخاة منها ، واليت أنـشئت ألجلـها                 

ذلـك إن شـاء     ميكن االستفادة من خوادم احملادثات العاملية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل ، كما سيأيت بيان                
  .اهللا تعاىل 
  
    
  :ـ بث الدروس العلمية واحملاضرات والفعاليات الدعوية املتنوعة ٣

 الدعوية ، ومواقـع البـث الــمباشر       ويتطلب هذا البث التعاونَ مع القائمني على أمر الغرف          
 بإخبارهم مبواعيد هذه الدروس ومكان إقامتها ، مث التعاون معهـم يف بثهـا ، ومـن املستحـسن أن                   

 حمموالً من فئة املفكرة ، حيث الحاجة لوصله بالكهربـاء إذا            ًب املتعاون يف هذه احلالة حاسوبا     يصطح
      كانت بطاريته حتتفظ بطاقة كهربائية إىل حـني انتـهاء احملاضـرة ، ويبقـى أمـر توصـيله بـاخلط           

   . غري السلكي بتقنية االتصال الشبكيستعانة وميكن اال.اهلاتفي 
  

 أفضل حيـث الحاجـة للتغذيـة        ًبديال ) GSM( وتقدم احلواسيب الكفية املزودة بتقنية اجلوال       
 عـرب تقنيـة االتـصال       ًاالتصال بالشبكة الدولية السلكيا   م  الكهربائية ، والحاجة لوصلة اهلاتف ، ويت      

   .الشبكي غري السلكي
    

وتتأكد أمهية هذا البث املباشر للدروس واحملاضرات يف حالة املسلمني املقيمني يف منـاطق بعيـدة        
 أكثر من قيمـة االتـصال       عن الدول اإلسالمية واليوجد لديهم مشايخ وعلماء ، واليكلف هذا البث          

  
 املربمج عبداهللا غنيم الزيد ، واالسم نوف هو اسم خالته رمحها اهللا تعاىل ، ويستخدم هذا الربنامج تقنيـة خاصـة طورهـا                    )    ١(

ــي   ــذكور ه ــربمج امل ــين  ) LMS( امل ــر املو ) Live Media Spider( وتع ــامج ، انظ ــي للربن ــع الرمس                              ق
 )http://nouf.org/spirit.php ( .  

http://nouf.org/spirit.php
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  .بالشبكة الدولية 
وينبغي على مقدم احملاضرة أو الدرس أن يذكر بأن هذا الربنامج يبـث عـرب الـشبكة الدوليـة           
باستخدام برنامج كذا وعرب غرفة كذا ، أو عرب املوقع الفالين ، ويف هذا دعاية هلذه اخلـدمات اجلليلـة         

ة أو الدرس خيصص جزء من وقت األسـئلة ، لألسـئلة الـيت              اليت تقدمها الشبكة ، وبعد اية احملاضر      
وردت من املتابعني عرب الشبكة إما بالربيد اإللكتروين ، أو عرب الرسائل اخلاصة اليت ترسل لألخ الـذي                  

  .يشرف على البث 
  
  دعاة مع املشايخ والة الكتابيةروحامدائمة للعامة ـ فتح قنوات ٤

   : وميكن تطبيق ذلك على النحو التايل
    أ ـ املشايخ والدعاة الذين هلم مواقع شخصية حيـددون سـاعة للحـوار عـرب املوقـع كـل        

مـازن مطبقـاين حيـدد      .أسبوع ، مرة أو مرتني ، حبسب ظروف الشيخ صاحب املوقع ، وقد كان د              
  . يف يوم من أيام األسبوع ملن يريد حماورته يف شؤون االستشراق ًوقتا

ية مشايخ ومتخصصني يف فروع خمتلفة مـن املعرفـة يف وقـت    ب ـ تستضيف املواقع اإلسالم 
     حمدد ويتلقى املوقع أسئلة الزوار ، مث يتوىل طرحها على الـضيف الـذي يتـوىل اإلجابـة عليهـا يف                     
        حينه ، وتنشر اإلجابة يف صفحات املوقع ، ويحـتفظ ـا ملـن يريـد الرجـوع إليهـا مـن زوار                    

  .ا إىل جتربة موقع إسالم أون الين يف هذا الباب املوقع ، ويشري الباحث هن
ـ   حمـاورة للمـشايخ   قنواتإنشاء يف  ) IRC( ميكن االستفادة من خوادم احملادثة املتناوبة   ج 

ـ  لقب على قناةوحيصل منشئ ال ، والعلماء والدعاة إىل اهللا عز وجل  ) Channel Operator( شغل امل
  ) @( بـالرمز    ) nickname( ، ويـسبق امسـه املـستعار         ) chop( أو   ) op ( ًويشار إليه اختصارا  

         وجيب على مشرف القناة التحلي بـاحللم وسـعة الـصدر ، أن يكـون علـى قـدر مـن العلـم                       
  .أن يكون على قدر من املعرفة التقنية و ، )١(الشرعي 

  : ومنها للقناة سلطات خاصة عليها ، ًوسيصبح لديه بوصفه مالكا
وذلك بوضع كلمـة مـرور      ،  القناة فاليشارك فيها إال من يأذن هلم مالك القناة          ختصيص  ـ  1َ

  .للمشاركة فيها أو دعوة أشخاص حمددين هلا 
   .تغيري موضوع القناة ـ 2َ
  طرد أحد املستخدمني ـ 3َ

قد يعمد أحد املستخدمني إىل اختيار اسم سيء ، ومن ذلك أمساء أعداء اإلسـالم ، أو األمسـاء                  
وتعـين   ) sex (ن معاين غري الئقة ، أو ذات دالالت جنسية ، ومنها األمساء اليت حتمل كلمة                اليت تتضم 

 مـن   م تبني سـبب طـرده     موينبغي استبعاد أمثال هؤالء ، مع إرسال رسالة خاصة فورية هل          . جنس  
  .القناة احلوارية ألن بقاء مثل هذه األمساء يف قائمة أعضاء القناة إساءة إليها 

   . )op( خرين مبساعدته يف إدارة القناة وذلك مبنحهم صفة املشغل تكليف آـ 4َ
السماح ألشخاص حمددين بالكتابة وهم الذين يظهر أمام أمسائهم املستعارة عالمـة الزائـد   ـ  5َ

 وهذا يتطلب معرفة أعضاء القناة الذين يترددون عليها بانتظام ، ومنع بعض املشاركني املـشاغبني أو                 .
شبهات ويشوشون على اآلخرين من املشاركة مع السماح هلم بالبقـاء لالسـتفادة إن              الذين يثريون ال     

  . ريس للعلوم الشرعية يف علوم الشريعة ، فليس املقام مقام فتيا أو تدً املقصود أن يكون متبحراليس)    ١(
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أرادوا ذلك ، مع إرسال رسالة خاصة هلم تبني سبب منعهم من املشاركة ، فإن التزمـوا مبـا يطلـب                     
  .منهمُ ِمسح هلم بالكتابة أو احلديث 

  
  ـ فتح القنوات اهلادفة يف برامج االتصال الصويت واملرئي٥

ومن أشهر القنـوات الدعويـة يف هـذا         ،  فتح مثل هذه القنوات     برنامج حديث األصدقاء     يتيح
مثل قـراءة مـن كتـاب       تضمن برامج مفيدة ومنوعة وشيقة      وهي ت  قناة حامل املسك ،      ًالربنامج حاليا 

يقرؤها أحد املشاركني ، أو مقطع صويت من القرآن الكرمي أو األناشـيد ، أو احملاضـرات ، أو دروس                
يم القرآن بالتعاون مع أحد املتخصصني ، ومن أظرف املسابقات الـيت وقـف عليهـا الباحـث يف       تعل

 ، وجييب عليها املـشارك كتابـة ، وأول          ًملسابقة اليت تطرح أسئلتها شفويا    مرسال حديث األصدقاء ، ا    
عـه مـن    ملنمن يوفق لإلجابة الصحيحة له احلق يف اختيار عضو ينقَّط امسه بالنقطة احلمـراء إشـارة                 

 لـصاحلني ، أصـحاب النكتـة والطرفـة         ويشارك يف هذه القناة بعض الظرفاء ا      .املشاركة يف املسابقة    
وميكن أن تتخذ هـذه احملادثـات وسـيلة        .وميكن تشبيه براجمها بربامج املناشط يف املراكز واملخيمات         

ويـرى  . هللا تعـاىل    الشبكة ودعوم إىل ا   للتعرف على اآلخرين ، وإقامة عالقات معهم خارج حدود          
الباحث أن الشبكة اإلسالمية حباجة ملثل هذه القناة املنوعة واليت فيها الترويح واللهو املبـاح ، إلشـباع               

  .هذا اجلانب يف حياة الصاحلني ، وجلذب غريهم من املنحرفني إىل القنوات الصاحلة املفيدة 
املنتـدى املـسكي    لتلـك القنـاة ، وكـذلك        ) www.almisk.net(ويتبع موقـع املـسك      

)http://almisk.net ( وللقناة قائمة بريدية نسيجية ميكن االشتراك فيها من خالل املوقع ،.  
  
  ـ املشاركة يف القنوات والغرف الدعوية املفتوحة٦

قد الميلك الداعية خربة تقنية متكنه من فتح قناة للحوار ومتابعتها ، وإن ملَك تلك اخلـربة فقـد                  
       ايف إلدارا ومتابعتـها ، فيمكنـه املـشاركة يف القنـوات املفتوحـة واالسـتفادة           الميلك الوقت الك  

  .منها ، وإفادة إخوانة 
   
  للدعوة إىل اإلسالم لغري الناطقني بالعربية خاصة ـ فتح قنوات ٧
  . ، أو هيا إىل اإلسالم هيا إىل السعادة:  مثل ًينبغي أن يكون عنواا جذاباو

  
  )١( اإلسالم من خالل قنوات احلوار ـ الدعوة إىل ٨

     واملقصود هنا القنوات األجنبية غري العربية املفتوحة ، سواء يف ذلك قنـوات احملادثـة املتناوبـة                
 )IRC ( )أو قنوات احملادثة النسيجية ، أو قنوات برنامج حديث األصدقاء ، أما القنـوات العربيـة          )٢ ،   
     .األفكار الواردة يف هذه الفقرة اقتبسها الباحث من موقع صيد الفوائد مع تعديالت رآها الباحث الزمة   )   ١(
اليت يرغـب يف الـدخول إليهـا        ، خيتار املستخدم شبكة احملادثة       ) mirc( عند استخدام أي برنامج للمحادثة املتناوبة مثل         )    ٢(

، مث خيتار بعد ذلك أحد اخلوادم التابعـة   ) Under Net( ، أو  ) EF Net( ، أو  ) DAL Net( ، أو  ) Arab Mirc( مثل 
        ، مث يطلـب االتـصال بـذلك     ) Random Server ( ً عـشوائيا ًاخليار للربنامج ليختار له خادمالتلك الشبكة ، أو يترك 

وقـد سـبق توضـيحها ، ويـستطيع         ) رسالة اليوم   ( متصل الرسالة الشهرية    اخلادم ، وعند جناح االتصال باخلادم تظهر لل       
فتظهـر  يف نافذة احلوار اليت ظهرت حتت رسالة اليـوم ،   ) list/( املستخدم معرفة قنوات احلوار يف كل شبكة بإدخال األمر       

ويظهـر يف هـذه القائمـة      ) #( بالرمز   حبسب أعداد املشاركني فيها ، ويسبق اسم القناة دائماً           ًوات مرتبة تنازليا  قائمة القن 
  .اسم القناة ، ويليه عدد املشاركني فيها مث تعريف بالقناة : ثالثة أعمدة هي من اليسار 

http://www.almisk.net
http://almisk.net
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 والقنوات املغلقة التسمح مبشاركة أي أحد فيها كما هو ظـاهر            فمعظم املشاركني فيها من املسلمني ،     
  :من امسها ، وتتم الدعوة إىل اإلسالم من خالل قنوات احلوار بطريقتني 

الدخول لوضع عبارات صغرية احلجم ، كبرية املعىن ، وتتضمن روابط ملواقـع             : الطريقة األوىل   
   )١ (.ه العبارات إسالمية ، وقد تضمن موقع صيد الفوائد عشرات من هذ

 باللغة اإلجنليزية ، وكل مايف األمر نسخ تلك العبـارات مث لـصقها         ًوهذه الطريقة التتطلب إملاما   
يف قناة احلوار ، ولكن ينبغي التثبت من الراوابط املوضوعة يف تلك العبارات لئال تكون خاصـة مبواقـع          

  .يث أراد اإلحسان خارجة عن مذهب أهل السنة واجلماعة ، فيسىيء الداعية من ح
ذه الطريقة أن يتهيأ لردود األفعال السلبية وأيسرها طـرده مـن قنـاة             هلستخدم  الداعية امل وعلى  

 بعـض  ري البأس به ، ولكن قد يتـآمر علـى الداعيـة   احلوار ، أو سبه والتطاول عليه ، وهذا أذى يس   
باحث على ضـرورة الـدخول إىل       األشرار يف قناة احلوار لتخريب حاسوبه أو اختراقه ، ولذا يؤكد ال           

  .تلك القنوات حباسوب ثانوي الحيتفظ فيه الداعية مبا خيشى عليه 
  توجيه الدعوات اخلاصة لبعض املشاركني يف القناة: الطريقة الثانية 

 باللغة اإلجنليزية أو غريها من اللغات األجنبية ، وخربة يف احلـوار مـع غـري                 ًويتطلب هذا إملاما  
نة كافية ضد الشبهات اليت يثريوا ضد اإلسالم ، ومن أهم األمور اليت ينبغـي علـى   املسلمني ، وحصا 

  :الداعية مراعاا يف هذا النوع من احلوار 
  .أ ـ تقدمي املعلومات الصحيحة عن نفسه 

  .ب ـ احلصول على الربيد اإللكتروين للمدعو أثناء احلوار 
مون آخرون ، وجتنـب اخلـوض يف دوافـع    ج ـ جتنب الدفاع عن األخطاء اليت وقع فيها مسل 

  .الوقوع يف تلك األخطاء 
 ، فالواجب الـصرب علـى   ًاملدعو ، أو وجد سخرية أو إعراضا من ًد ـ إذا مل جيد الداعية جتاوبا 

ذلك ، وعدم إاء احلوار بغضب الطرف اآلخر ، والواجب استخدام عبارات من جنس هـذه العبـارة        
  : اللطيفة 

 ً ، وأن يريين وإيـاك الباطـل بـاطال         ، ويرزقنا اتباعه   ًاحلق حقا  أن يريين وإياك     أسأل اهللا تعاىل  ( 
  )ويرزقنا اجتنابه 

إن النهاية احلسنة هلذا احلوار ضرورية لئال يقطع الداعية الطريق على آخرين يريدون دعوة ذلـك                
   .الرجل ، وقد ينجحون ويوفقون فيما مل يوفق له الداعية األول 

رورة توثيق احلوارات اليت أدت إىل إسالم البعض ، وذلـك بنـشر ملخـص               ويرى الباحث ض  
احلوار الذي دار بني الداعية واملدعو ، بعد موافقة املدعو ، وإن مل يوافق فينشر ذلـك امللخـص دون                    
حتديد امسه ، كما يرى الباحث ضرورة كتابة خالصة جتارب الدعاة يف هـذا البـاب ، وماالـشبهات                   

  .ك ؟ وماصورة اإلسالم لديهم ؟ اليت يثريها أولئ
  
   ـ مناصحة املسلمني املشاركني يف قنوات احلوار٩

، أو   ) IRC( واملقصود هنا القنوات العربية املفتوحة ، سواء يف ذلك قنوات احملادثـة املتناوبـة               
  
 يف الرسائل الربيديـة إىل جانـب كتابتـها يف       ً دعويا ًقيعاسبق أن أشار الباحث إىل بعض تلك العبارات اليت ميكن اختاذها تو           )    ١(

     .قنوات احلوار 
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  :يلي بيان ذلك  وفيما. قنوات احملادثة النسيجية ، أو قنوات برنامج حديث األصدقاء 
  احملادثة املتناوبةأ ـ شبكات 

  : ميكن معرفة القنوات العربية فيها بطريقتني 
  اسم القناة : الطريقة األوىل 

؛ ألن أمسـاء     ) Arab( فقد يكون اسم دولة عربية ، أو مدينة عربيـة ، أو يتـضمن كلمـة                 
  .القنوات التظهر يف الربنامج إال باحلروف اإلجنليزية 

  تعريف القناة: الطريقة الثانية 
ريف القنـاة باللغـة العربيـة     بكل قناة ، وميكن كتابة تعً الشبكة تعريفا من قائمة القنوات يف   تتض

 المسها ، وحيرص أصحاب القنوات العربية على كتابة تعريف قنوام بالعربية ، وذلـك جلـذب                 ًخالفا
  .املشاركني العرب 

  ب ـ قنوات احملادثة النسيجية
  :ها من جهتني  ميكن الدخول إىل القنوات العربية في

 ، وميكـن    ًح خدمة احملادثة ، وهي كـثرية جـدا        املواقع النسيجية العربية اليت تتي    : اجلهة األوىل   
  .معرفتها من خالل أدلة املواقع العربية 

 ا موقـع يـاهو ، وموقـع مايكروسـوفت     املواقع النسيجية العاملية ، ومن أشهره     : اجلهة الثانية   
  .  الربيد ااين للموقعني وينبغي يف هذه احلالة التسجيل يف

  ج ـ قنوات برنامج حديث األصدقاء
 ميكن معرفة القنوات العربية يف هذا الربنامج من خالل التـصنيف اللغـوي ، أو مـن خـالل                   

  .التصنيف باملنطقة ، وميكن الدخول إىل القنوات العربية من خالل قنوات منطقة الشرق األوسط 
  :وتشمل هذه املناصحة مايلي 

 العبارات ختتلف حبـسب املناسـبات     ـ كتابة العبارات التذكريية داخل قناة احلوار ، وهذه 1َ
 يكتب الداعية يف يوم اجلمعة العبارات اليت تذكر بفضل هذا اليوم ، وكذلك احلـال يف مواسـم                   ًفمثال

  .الطاعات واخلريات السنوية كعشر ذي احلجة ، وشهر رمضان 
   ملشاركني يف احلوار ، أي جنـسيام والـدول الـيت ينتـسبون             وإذا علم الباحث مكان إقامة ا     

إليها ، فيمكن حتديد أوقات الصلوات يف تلك الدول ، وتذكريهم ـا ، أو علـى األقـل تـذكريهم           
  .بفضل قيام الليل ، إذا صادف استخدام الداعية الشبكةَ يف وقت متأخر من الليل 

ل هلجام ، ألـم اليكتبـون إال بلـهجام         وميكن معرفة جنسيات املشاركني العرب من خال      
  .العامية احمللية ، أو من خالل حديثهم عن أسواقهم احمللية أو مدم أو شوارعهم ومايتصل بذلك 

ويرى الباحث أن من املناسب مشاركة الداعية يف احملادثة عرب موقع نسيجي حيمل اسـم دولتـه                 
ـ         فيـذكرهم بأوقـات الـصالة              شاركني يف احلـوار  أو منطقته أو مدينته ، وذا حيـسن خماطبـة امل

  .   ، وخيربهم باملناشط  الدعوية يف املنطقة ، ويدعوهم للمشاركة فيها ًمثال
  :واملشاركني فيها  على أصحاب القنوات اجلنسيةـ االحتساب  2َ

اركه يف  ميكن االحتساب هاهنا عن طريق دعوة منشئ القناة ، أو من يتوىل إدارا ، ومـن يـش                 
 املوضوع أمام األمسـاء الـيت يف        @هذه املهمة ، وميكن معرفة مدير القناة ومساعدية عن طريق الرمز            

  .بداية قائمة املشاركني 
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 تلـو   ًفة األعضاء املشاركني فيهـا واحـدا      كما ميكن االحتساب بنفس الطريقة السابقة على كا       
  .عبارات الدعوية اليت يف موقع صيد الفوائد اآلخر ، وذلك بدعوم للقنوات املفيدة ، وتذكريهم بال

  
   ـ االستجابة للدعوات اخلاصة اليت يستقبلها الداعية١٠

ماإن يدخل أي مستخدم إىل قناة من قنوات احلوار وخباصة احملادثات املتناوبة حىت يستقبل تلـك                
  .اج له الدعوات ، ويستطيع أي مستخدم منع استقبال هذه الدعوات إذا كانت متثل مصدر إزع

موجـه   تكون دعوات ظاهرها الـرباءة ، ورغبـة        ً مضموا ، فأحيانا   وختتلف هذه الدعوات يف   
 يف التعرف اآلخرين ، ومن املناسب للداعية أن يستجيب هلا ، وخباصة وأـا تعطـي الداعيـة                   الدعوة

واء أكانوا مـن     لآلخرين لدعوم إىل اهللا س     ًنه موضع الطلب ، ويعتربها مدخال     موقف قوة يف احلوار أل    
 دف مـن هـذه احملـاورات واحملادثـات       املسلمني أو غري املسلمني ، ومن املناسب فتح نقاش حول اهل          

وواقعها ، وهل هناك فائدة منها ، وقد يكون النقاش حول األمساء اليت يتخذها بعض املتحـاورين ممـا                   
كثري منهم اليسلم بتحية اإلسـالم      اليليق ، أو إمهال الكثريين منهم لتحية اإلسالم عند إرسال الدعوة ف           

  ) .هاي ( وإمنا يكتب التحية اإلجنليزية 
   

  ـ استغالل الدعوات املغِرضة من قبل بعض أعضاء القنوات١١
     مـن بعـض    مغِرضـة   دعـوات   احلـوار املختلفـة     يتلقى املستخدم أثناء وجوده يف قنـوات        

ـ  صر الدعوة على وضـع روابـط      ، للمشاركة يف بعض القنوات اجلنسية ، وقد تقت        املشاركني   بعض ل
ومن املناسب أن يستغل الداعية احملتِسب مثل هذه الدعوات املغرضـة لنـصح هـذا                ،املواقع اجلنسية   

  :الداعي على النحو التايل 
  مكتوبة بالعربيةإذا كانت الدعوة أ ـ 

غـري  م  له هل أنت عريب مـسلم أ      ؤاسمن املناسب   ف،  صادرة من عريب    األمر الذي يدل على أا      
 مـايثري   ًأن مثل هذا السؤال غالبا     ) mIRC( وقد الحظ الباحث من خالل استخدامه برنامج         ؟   مسلم

حفيظة من أرسل الدعوة ، ولكن هذه اإلثارة مقصودة ، ومطلوبة يف هذا املقـام ، إلشـعار الـداعي                    
نـت ردود أفعـال     بطريقة غري مباشرة بأن مثل هذه الدعوات الـمشبوهة التليق باملسلمني ، وقد تبيا            

  : أولئك الداعني بعد ذلك السؤال على النحو التايل 
 ، ومنهم من يغـري جمـرى        ًمنهم من كان يرفض اإلجابة ، ومنهم من يغادر قاعة احلوار مودعا           

احلديث ، وحييد عن اجلواب ، ويبدأ باملهامجة وسوء األدب ، ومنهم من يكذب وينكر بأنه قد أرسـل                   
ـ  عجب هذه الردود دعـوى أحـدهم      مثل تلك املواقع ، وأ               آخـر قـد أخـذ امسـه       ًأن شخـصا  ب

 ، وهذا التغايب أشبه مـايكون بفعـل مـن يرفـع     واستغله يف التعريف بتلك املواقع اإلباحية   ،  املستعار  
مساعة اهلاتف ، ويتصل على آخرين ويزعجهم ، مث يدعي وهو اليزال على اخلط بأن آخـرين اسـتغلوا    

    . اإلساءة إليهرقم هاتفه بقصد
وجـوب تـسخري    ه علـى    بأن هذا اليليق ، ودلَّ    الداعية   نصحه   ًمسلمامرسل الدعوة   فإن كان   

أو ،   حامـل املـسك       املفيدة ، وقنوات احلوار النافعة ، مثـل        واقعالشبكة فيما ينفعه ، وأرشده إىل امل      
  .إسالم أون الين 

 جتد يف الشبكة سوى هـذه النجاسـات         أمل: ( وميكن أن جييبه الداعية على تلك الدعوة بقوله         
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  ) .لتدلَّين عليها ؟ 
ويف هـذه    من الداعي للمشاركة يف حوار عـاطفي خـاص ،            ًطلباهذه الدعوات   تتضمن   قدو

ـ    مايظهر اسم الداعي على أنه أنثـى    ًاحلالة غالبا         للمـشاركة يف قنـاة    ًطلبـا دعوة  وقـد تتـضمن ال
 املستخدم دعوات لالجتماع يف قنوات خاصـة ، مـن إنـاث              ويتلقى  تم بالشؤون العاطفية   أخرى ، 
 الصطياد بعض املبتدئني يف استخدام الربنامج الذين تغـريهم مثـل   ًايبدو ، وهذا قد يكون فخا  حبسب م 

، وينبغي على الداعية احملتِسب مناصحة هؤالء وبيان احلكـم الـشرعي            هذه الدعوات اآلتية من النساء      
  . اجلنسني يف احملادثات العاطفية بني

  ب ـ إذا كانت الدعوة مكتوبة بغري العربية
 ) Sorry I am a Moslim( يرى الباحث أن من املناسب إجابة مثل هـذه الـدعوة بالعبـارة    

واقـع ، وقـد      أنا مسلم ، وفيها إعالن استعالء املسلم بدينه ، وأنه يترفع عن زيارة تلك امل               ًوتعين عفوا 
، واهللا تعاىل أعلـم     !!  مسلم مثلك ؟؟   ًوأنا أيضا  : هم فأجابه بقوله   ما مع أحد   ًجرب الباحث ذلك يوما   

  .بصدقه يف هذا الدعوى ، ومل يتم الباحث احلوار معه ألن هذا األمر حيتاج إىل إجادة للغة اإلجنليزية 
ويشري الباحث هنا إىل أمر مهم وهو ضرورة أخذ احليطة واحلذر عند إطالة احلوار مـع أمثـال                  

 أو غريهم ، ألم قد يستدرجون الداعية ويشاغله أحدهم باحلوار يف حـني يتفـرغ                هؤالء من العرب  
 آخرون حملاولة اختراق حاسوبه لتخريبه أو سرقة بعض حمتوياته ، ومن أهم تلـك األمـور ختـصيص                 

إذا مل جتد النصيحة ، ووجـد الداعيـة أن النقـاش      بأدب   وار احل إاء، و للمحادثات  حاسوب مستقل   
  . وخباصة إذا بدأ يف إساءة األدب ، ك املفتون الجيدي مع ذل

  
 

  



 

٢٦١

  

  الفصل الرابع
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  الفصل الرابع
  استثمار الدعوات املعاصرة لشبكة املعلومات الدولية

  
وهذه اآلية تقرر حقيقـة      ،   )١() هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن        (  :قال اهللا تعاىل    

ؤمن ، وقد ظهرت هذه القسمة يف فـضاء         فريق كافر ، وفريق م    : مهمة وهي تقسيم البشر إىل فريقني       
الشبكة الدولية كما ظهرت يف احلياة الواقعية ، فهناك مواقع متثل اإلسالم الدين احلق الذي اختـاره اهللا                  

: ، وهناك مواقع متثل األديان األخرى واليت ميكـن تقـسيمها إىل فئـتني مهـا             )٢(ليكون الدين اخلامت    
   . والديانات الوثنية ومن أشهرها وأقدمها اهلندوسية والبوذية الديانتان السماويتان احملرفتان ،

  :فلليهود مواقع متعددة ، منها 
 أقيم جلمع التربعات من العـامل       الذي " www.helpingisrael.com" موقع مساعدة إسرائيل    ( 

تلفـة   أسلحة ، ومعدات عسكرية خم     وتقدميها للمستوطنني اإلسرائيليني يف الضفة والقطاع ، على شكل        
 ، عـشرات    ً العسكرية ، ويتلقى املوقع يوميا     تتراوح بني الستر املضادة للرصاص ، ومناظري الرؤية الليلية        

  )٣(. ) آالف الدوالرات ، من متربعني يدعمون االحتالل اإلسرائيلي 
وكذلك أصحاب الديانات الوثنية من اهلندوس والبوذيني هلم مواقعهم ، ولكنها التقارن مبواقـع              

نصارى ألن اليهودية واهلندوسية والبوذية ديانات الحتمل روح التبشري أي اليسعى معتنقوها لنـشرها              ال
 ًيـسمح ألي أحـد باعتناقهـا ، خالفـا         يف العامل ، وتزيد اليهودية على ذلك بأا ديانة عنـصرية ال           

  .للنصرانية اليت يسعى أتباعها لنشرها يف العامل أمجع 
 ميكن اهلنــدوس يف     )  www.saranam.com ( الشبكة الدولية  على    هندوسي  موقع وقد ظهر 

مجيع أحناء الكرة األرضية من ممارسة طقوس عبادم املختلفة يف املعبد الذي حيبونه ويـشتاقون إليـه إذا       
 ليست جمانية ؛ فاملتعبد اهلندوسي البد له من دفع رسـم            ةكانوا خارج اهلند ، والطريف أن تلك اخلدم       

، كمـا أنـه ألداء    بد الذي سيختاره ألداء طقوسه ، ويتم اقتطاعة من بطاقة االئتمان         يتحدد حسب املع  
الشخص العبادة البد له من إجراء تسوق لشراء بعض املنتجات الدينية أو الروحية مـن أمثـال املـواد                   

ن وميكن من خالل املوقع الـتكه       .ندهمالعطرية واألعشاب ، وماإىل ذلك مما جيلب الربكة والسعادة ع         
والتنبؤ والعرافة ، وأداء الصلوات والطقوس اخلاصة بـامليالد والـزواج وبدايـة الـسنة واالستـشفاء           

    )٤(. للشخص وأقاربه 
 من املتطـرفني اهلنـدوس   ًسجد البابري باهلند إال أن عددا   بالرغم من مرور سنوات على هدم امل      و

  
  . ، سورة التغابن ٢اآلية )    ١(
كما أن اإلسالم الصحيح له مواقع متثله على الشبكة ، فكذلك الفرق الضالة ، والطوائف اخلارجة مـن امللـة هلـا               )    ٢(

، أو  ) مـسلم   ( أو  ) إسالم  ( مواقعها ، وقد سبق بعضها إىل حجز أمساء نطاقات متميزة عاملية خمتصرة حتمل اسم               
ري املسلمني ، ويـزداد األمـر   ويف هذا من التمويه ماالخيفى ، وخباصة على من اليعرف حقيقتها من غ       ،  ) املسلم  ( 

  . إذا ماتعرف أحد الكافرين على اإلسالم من خالل تلك املواقع اليت المتثل اإلسالم ًسوءا
 إبريـل ـ مـايو    ،العـدد الـسادس   آخر تطورات اجلهاد اإللكتروين ، جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الرابعة ، )    ٣(

   .٥٦م ، ص ٢٠٠١
 ٢٥ هـ املوافـق ٣/٢/١٤٢٢ دعاء ممدوح ، خرب يف موقع إسالم أون الين ،  بتاريخ،     اهلندوس يتعبدون أون الين        )٤(

  ) . بتصرف (  ، م٤/٢٠٠١/
     .   )www.islamonline.net/Arabic/news/2001-04/26/article14.shtml:(         انظر الرابط 

http://www.helpingisrael.com
http://www.saranam.com
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001-04/26/article14.shtml
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 املسجد وتثبيت دعواهم بوجـود معبـد        ملة إعالمية مكثفة على الشبكة الدولية لتزييف تاريخ       قاموا حب 
ويف املقابل بدأ بعض الـشباب املـسلم مواجهـة هـذه            ،  هندوسي قدمي مت بناء املسجد على أنقاضه        

الدعايات ، آخذين على عاتقهم مواجهة التحدي اهلندوسي ، وذلك بتنويرهم للـرأي العـام داخـل                 
  .)١(شرعية ومنها الشبكة الدولية البلد وخارجه ، مقاومني للتضليل ومستخدمني كل الوسائل ال

  
 وذلك من خالل دعم منظمـة       ،اهلندوس  و اليهود   بني الترابط   من خالل الشبكة الدولية   ويظهر  

ــصرية  ــة العن ــا اليهودي ــ)٢(كاهان ــوي موقع ــة حيت ــة هندوســية متطرف ــسيجي ـ ملنظم ها الن
)www.hinduunity.org ( على مضامني عنصرية كريهة للدين اإلسالمي )٣(.   
  

 ، ومنــها املوقــع   بــدأت املواقــع البوذيــة اآلســيوية يف الظهــور    كمــا 
) www.buddhistsummit.iirt.net (   البـوذي   بنقل حي صويت ومرئي ، ألحداث املـؤمتر          قام الذي

وقد نقل املوقع وقائع حفل االفتتاح الذي حضره رئيس الوزراء التايلندي ، وويل عهـد               ،   العاملي الثاين 
  ) ٤(. جال الدين تايالند ، وكبار ر

   
 أكـدت دراسـة أعـدا        (إن استخدام الشبكة الدولية ألغراض دينية أو روحية يتزايد ، فقد          

الستطالعات الرأي يف إحدى الواليات األمريكية تزايـد عـدد مـستخدمي الـشبكة      )٥(شركة بارنا   
ريكـا يـستخدمون   من املـراهقني يف أم  ٪١٢ من البالغني ، و ٪٨ألغراض دينية أو روحية ، حيث إن      

 عـن   ًبـديال لهم االستطالع يستخدمون الـشبكة      ممن مش  ٪٢الشبكة هلذا الغرض ، هذا باإلضافة إىل        
من هؤالء أم يشتركون يف ممارسة بعض األنشطة الدينية عـرب            ٪٦٦الذهاب إىل الكنيسة ، كما أشار       

دروس دينية وأداء صلوات عـرب      ومن بني األنشطة اليت اعتربوها أكثر جاذبية ، االستماع إىل           . الشبكة  
وتتنبأ الشركة بزيادة هذه النسب خالل الـسنوات العـشر      .  ، وشراء منتجات ذات طابع ديين        شبكةال
  
  م ٢٨/٦/٢٠٠١خرب يف موقع إسالم أون الين ، بتاريخ       ، دعاء ممدوح ،         محلة جديدة لتزييف تاريخ املسجد البابري           )١(

  . بتصرف 
   . ) www.islam-online.net/Arabic/News/2001-06/28/Article21.shtml : (انظر الرابط         

اهلندوس ، ولكنها أزيلت مجيعها      وموقعني إسالميني للرد على      قعني هندوسيني  مو رجاء يف خرب إسالم أون الين ذك               
  .وهذا هو شأن هذه الشبكة مواقع تسقط ، وأخرى تظهر 

هي منظمة يهودية مقرها يف بروكلني بنيويورك ، ومسيت ذا االسم نسبة إىل احلاخام اليهودي املتطـرف كاهانـا                   )    ٢(
  ) . www.kahane.org( : موقعها على الشبكة الدولية و

منظمتا الكاهانا والتجمع اهلندوسي تعززران التحـالف       ( ، خرب بعنوان     ) www.alasr.ws( جملة العصر اإللكترونية    )    ٣(
  . اآلن على موقع الة ًوجودابتصرف ، ومل يعد اخلرب مم ، ٥/٦/٢٠٠١، بتاريخ ) اإللكتروين 

 موقع التجمع اهلندوسي قد أقفل من قبل الشركة املستضيفة بسبب شكاوى تلقتـها    جاء يف اخلرب السابق ذكره أن     و         
من عرب ومسلمني أشاروا إىل احملتوى العنصري للموقع ، إال أنه بعد أيام مت افتتاحه بعد تدخل مدير موقع حركـة                 

فإننا سوف نضم املوقع إىل    كاهانا املتطرفة ، والذي قال إنه يف حالة إغالق موقع التجمع اهلندوسي من قبل الشركة                
  .موقعنا خاصة أن عدونا مشترك وهو اإلسالم 

    نقل حي للمؤمتر البوذي العاملي على اإلنترنت ، بقلم صهيب جاسم من كواالملبور ، خرب يف موقع إسالم أون الين                        )٤(
   .   بتصرف،م ١٢/١١/٢٠٠٠بتاريخ 

   .) www.islamonline.org/Arabic/News/2000-11/12/article21.shtml   : (انظر الرابط        
ومؤسسها هو جورج بارنا ، وهي متخصصة يف األحبـاث املتعلقـة               )www.barna.org(  وقعها على الشبكة        م    )٥(

  .بالشؤون الدينية 

http://www.hinduunity.org
http://www.buddhistsummit.iirt.net
http://www.islam-online.net/Arabic/News/2001-06/28/Article21.shtml
http://www.kahane.org
http://www.alasr.ws
http://www.islamonline.org/Arabic/News/2000-11/12/article21.shtml
http://www.barna.org
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   ) ١( . )شبكة من سكان الكرة األرضية أنشطتهم الدينية عرب ال ٪١٠القادمة ليمارس 
  
ـ    و   مـن املـذاهب    كـثري  ينتشر يف العامل ـ إىل جانب تلك الديانات الـسماوية أو الوثنيـة 
 ويفـصل   شخـصية ،    ، وجيعل التدين قضية    ًالعلماين الذي اليقيم للدين وزنا    املذهب   فهناك    ؛ الفكرية  

، والعالقات بـني اجلنـسني    والتعليم ، والسياسة ، واألزياءالدين عن شؤون احلياة كافة ، فاالقتصاد ،      
  . )٢( من أمور احلياة الدخل للدين فيهاوماشاها 
، واإلنسانية ظاهرها دعوة إىل حمـو العـصبية         )  العاملي   ًويسمى أحيانا  ( املذهب اإلنساين اك  هنو

   .)٣(الدينية وإزالة احلواجز العقدية ، وإشاعة األخوة اإلنسانية 
ه  وقد قوي نفـوذ     ، ت الغربية  يف اتمعا  ًوهو املذهب السائد حاليا   ،  )  ٤( الليربايل   املذهبهناك  و
ية يف العامل الغريب بعد ثـورة الـشعوب    وظهرت الليربال.ايار منافسه التقليدي الشيوعية  بعد يف العامل  

 يف أوربا والذي كـان يتكـاتف فيـه امللـوك            ًاإلقطاعي املستبد الذي كان سائدا    األوربية ضد النظام    
   .الظلمة مع رجال الدين النصارى 

 للشعار الشهري الـذي أطلقتـه   ًمايشاء حتقيقا الفرد يف أن يعمل      الغربية على حرية   يةالليربالوتقوم  
    .)٦( دعه مير من حيث يشاء، دعه يعمل مايشاء : يف نشأا ) ٥(الرأمسالية 

ذلـك   مرة ـ هي أسباب زواهلا واندثارها إن شاء اهللا تعاىل وإن تـأخر   ً مثارايةوقد أمثرت الليربال
متثلت يف االحنطاط األخالقـي ، وتقطـع الـروابط     يف اتمعات الغربية اليت طبقتها ـ   من الزمنًحينا

، كما أـا أمثـرت        إىل االنتحار  ًفسية اليت قد تصل بصاحبها أحيانا     االجتماعية ، وانتشار األمراض الن    
 ، متثلت يف التقدم العلمي والتقين واالقتصادي الذي تعيـشه تلـك اتمعـات يف هـذه              )٧( طيبة   ًمثارا

  .اآلونة 
 يف فـضاء الـشبكة      ًقع احلياة العملية فقد ظهرت أيضا      املذاهب ظهرت يف وا    وكما أن آثار هذه   

  .   يف الشبكة الليربايلي الباحث باإلشارة إىل آثار املذهب ف وسيكتالدولية ،
  
 مجـادى  ، ١٦٥    جملة البيان ، جملة شهرية تصدر عن املنتدى اإلسالمي يف لندن ، السنة السادسة عـشرة ، العـدد            )١(

   .١١١م ، ص ٢٠٠١هـ ـ أغسطس ١٤٢٢األوىل 
   .٥٣ ـ ٧ ص ٣ن ؟ ، أمحد بن عبدالعزيز احلصني ، ج ماذا تعرف ع: وسع يف هذا املذهب أنظر للت    )٢(

هــ ـ   ١٤٠٩املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة ، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ، الطبعة األوىل          
   .٣٧٢ـ٣٦٧م ، ص ١٩٨٨

حماضرات يف مادة االجتاهات الفكرية املعاصرة ، ألقيت على طلبة السنة الثانية من الدراسات العليا بقـسم الـدعوة                       )٣(
) اإلسالمية سابقاً  التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود     ( ينة املنورة   واالحتساب باملعهد العايل للدعوة اإلسالمية يف املد      

  .حممد عثمان صاحل . د، هـ١٤١٠عام 
  .انظر قاموس املورد ملنري البعلبكي  . تعين التحررية يف اللغة اإلجنليزية ) Libralism  (يةليربال    ال)٤(

عبدالرحيم بن صمايل السلمي ، حبث منشور يف موقع اإلسالم اليـوم            .الليربالية نشأا وتطورها وجماالا ، د     :         انظر  
)www.islamtoday.net (.                وانظر كذلك جمموعة املقاالت اليت كتبها هبة رؤوف عزت يف موقع اسالم أون اليـن 

  ) .www.islamonline.net(عن الليربالية 
يربالية كمـا أن الدميوقراطيـة   للِّي الوجه االقتصادي الرأمسالية هي النظام االقتصادي املطبق يف اتمعات الغربية ، وه )    ٥(

  .يربالية لِّهي الوجه السياسي ل
هــ   ١٤١٥مجود بن أمحد الرحيلي ، دار العاصمة ، الرياض ، الطبعـة األوىل          .وموقف اإلسالم منها ، د    أمسالية  الر)    ٦(

   .٢٢ص 
 تعـاىل يف شــأن الــخمر     عليها ، وإمنا هو من باب قول اهللا       ً للِّيربالية أو ثناء   ًغين عن البيان أن هذا ليس مدحا          )٧(

    . من سورة البقرة٢١٩اآلية   .)هما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من نفعهما في ( :وامليسر 

http://www.islamtoday.net
http://www.islamonline.net


 

٢٦٥

  

  
 ، إال وهلا مـن ميثلـها   ً فكرياًنة أو فرقة أو طائفة تتبىن مذهبا     ويكاد جيزم الباحث بأنه التوجد ديا     

الـذي ختلـى عنـه       )١( بالعربية فبغريها من اللغات ، حىت املذهب الـشيوعي           على الشبكة إن مل يكن    
 تروج له ومعظمها بغري العربية ، وتـستخدم تلـك           م  ظهرت له مواقع يف الشبكة      ١٩٩١الروس عام   

 هلـم ـ وأحـد تلـك     ًللون الذي يتخذه الشيوعيون شعارااملواقع اللون األمحر بشكل ظاهر ـ وهو ا 
   .)٢(وقد أسسه حزب شيوعي عريب ، )  www.iraqcp.org (ق املواقع يسمى الطري

  
 ، عاد وأطل برأسه مـن جديـد         )٣(بل إن أحد املذاهب الضالة والذي كان يتوقع له االنقراض           

 له على الـشبكة     ً ، فقد أسس أتباع احلزب موقعا      )٤( ) احلزب اجلمهوري (  وهو   عرب الشبكة الدولية ،   
   .)٥( ) www.alfikra.org (امسه الفكرة اجلمهورية 

  
 ًبكة ، ولصعوبة اإلحاطة ا مجيعـا       لتعدد مواقع تلك الديانات واملذاهب والفرق على الش        ًونظرا

         اخلاصـة بأهـل البـدع املنتـسبني إىل         املواقع  : فسيقتصر الباحث على تفصيل أهم تلك املواقع وهي         
  
املذهب الشيوعي ينكر وجود اهللا سبحانه تعاىل ، ويدعي املساواة بني الناس ، وقد انتـشر كالـسرطان يف القـرن               )١(

 تظهر ألتباعه ، وحتققوا من أنه الحيقق رفاهية          ، وبدأت حقيقة فشله    ً فشيئا ًملنصرم ، مث بدأ بريقه خيبو شيئا      امليالدي ا 
اقتصادية ، والعدالة اجتماعية ، وأن املستفيدين من الشيوعية هم أعضاء احلـزب احلـاكم فحـسب ، فظهـرت       
حركات التمرد ضد الشيوعية يف كثري من البلدان اليت دانت ا واختذا منهج حياة ، وكانت قاصمة الظهر هلـذا                    

 حلكم القياصرة السابقني ، وعلـى  ًه ونشروه ، واختذوه بديالى عنه الروس ، وهم الذين حتمسوا لاملذهب حينما ختل 
 من ينادي ـا ، ويـرى   الرغم من سقوط الشيوعية يف االحتاد السوفييت أكرب معاقلها وأعظم داعم هلا فاليزال هناك 

  . خلالص البشرية من الظلم الواقع يف هذه األزمنة ًفيها سبيال
  :      للتوسع يف املذهب الشيوعي انظر    

هــ ـ   ١٤٠٩املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة ، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ، الطبعة األوىل          
   .٣١٣ـ٣٠٩م ، ص ١٩٨٨

 صفحته األوىل العبارة اليت مـافتئ       والفرنسية ، والسويدية ، ويف    ،  العربية ، واإلجنليزية    : يستخدم املوقع أربع لغات         )٢(
جريـدة  ) طريق الشعب ( صوتية ، وأعداد من وفيه بعض تسجيالت ) لعامل احتدوا  ياعمال ا ( الشيوعيون يكرروا   

  .احلزب الشهرية وعشرات الروابط لألحزاب الشيوعية حول العامل 
عد إعدام مؤسـسه ، وتراجـع    بًقرض هذا احلزب متاماعاصرة أن ينديان واملذاهب املتوقعت املوسوعة امليسرة يف األ   )    ٣(

   .تشار الصحوة اإلسالمية يف البلد الذي ظهر فيه هذا احلزب إضافة النأتباعه 
يدعو هذا احلزب إىل قيام حكومة فيدرالية دميوقراطية اشتراكية حتكم بالشريعة اإلنسانية ، ومبادئ احلزب مزيج من                 )    ٤(

غيـة إخفـاء كـثري مـن احلقـائق                     فة ، مع شيء من الغموض والتعقيد املقـصود ، ب          األفكار والفلسفات املختل  
على آراء حميي الدين بـن      ) حممود حممد طه    ( وقد اعتمد مؤسس هذا احلزب       . ً وجلذب أنظار املثقفني ثانيا     ، ًأوال

يضاف إىل ذلك   ووفية باطنية ،    مما محل بعض النقاد على االعتقاد بأم حركة ص        ) فصوص احلكم   ( عريب يف كتابه    
وقـد أعـدم   . أم يطلقون البخور ، ويرقصون يف الشوارع على األنغام اإليقاعية يف حلقات الذكر اجلمهـوري               

م ، على مرأى من ١٩٨٥/ ١٨/١هـ املوافق ٢٧/٤/١٤٠٥مؤسس احلزب ـ بعد إمهاله ثالثة أيام ليتوب ـ يف   
   .أتباعه األربعة والذين أعلنوا توبتهم

املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة ، الندوة العامليـة للـشباب        : للتوسع يف معتقدات هذا احلزب انظر                
   . ١٩٠ـ١٨٣م ، ص ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩اإلسالمي ، الطبعة األوىل 

، وعن ميينـها ويـسارها   يستخدم املوقع اللغتني العربية واإلجنليزية ، وتتوسط صورة مؤسس احلزب صفحته األوىل       )    ٥(
                    أقسام املوقع واليت تتـضمن سـرية املؤسـس ، ومؤلفاتـه ، وتـسجيالت صـوتيه لـه أحـدها يرجـع إىل                        

م ، ولقاءات أجراها مع بعض صحفيني ميثلون بعض الصحف واالت ، وأناشيد يؤديها شباب اعتنقوا                ١٩٦٩عام  
 يستخدمه املنتسبون للحزب يف التواصل فيما بينهم ، وإن كان أغلب مافيه             ويف املوقع سجل للزوار   . أفكار احلزب   

  . يناير ، وفيه حييون ذكرى إعدام املؤسس ، وفيه مرثيات شعرية ١٨وأحد أقسام املوقع يسمى .باإلجنليزية 

http://www.iraqcp.org
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٢٦٦

  

إىل أخطـر آثـار املـذهب       شري الباحث   النصارى على اختالف طوائفهم ، كما سي      مواقع  اإلسالم ، و  
  . يف الشبكة ، وذلك من خالل املباحث التالية إن شاء اهللا تعاىل الليربايل

  
  
  
  



 

٢٦٧

  

  املبحث األول
  أهل البدع

  
    أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن افتـراق األمـم الـسابقة ، وأخـرب عـن افتـراق األمـة           

:  ومن أشهرها قوله صلى اهللا عليـه وسـلم              ، )١(ث  اإلسالمية ، وحذر من ذلك يف مجلة من األحادي        
        إن أهل الكتابني افترقوا يف دينهم على اثنتني وسـبعني ملـة  وإن هـذه األمـة سـتفترق علـى                       ( 

  )٢(أبـو داود   رواه) ثالث وسبعني ملة ـ يعين األهواء ـ كلهم يف النار إال واحدة ، وهي اجلماعـة    
  :  وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم الفرقة الناجية يف حديث آخر بقولـه               وقد ، واللفظ له ،      )٣(أمحد  و
   .)٤(رواه الترمذي ) ماأنا عليه وأصحايب ( 

 وقد حتقق ماأخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فظهرت يف األمة فـرق ضـلت عـن سـواء                     
  )٦(.  إىل اليوم ًلفرق مااندثر ومنها مايزال باقيا ، ومن تلك ا)٥(السبيل 

وإىل جانب تلك الفرق الضالة اليت مل خترج من امللة يف مجلتها ، ظهرت طوائف حكـم عليهـا                   
   اليت ظهـرت يف املاضـي وظهـر    )٨( ، ومن أبرزهم الفرق الباطنية )٧(السلف بالردة واخلروج من امللة   

ناصر بن عبـدالكرمي  . ، دمقدمات يف األهواء واالفتراق والبدع: ناصر بن عبدالكرمي العقل مجلة منها ، انظر  .مجع د )    ١(
   .٦١ـ ٤٨هـ ، ص ١٤١٥ ، الرياض ، الطبعة الثانية ،العقل ، دار الوطن 

  . ٢٠٢ ص ٤ ج  ،٤٥٩٧ كتاب السنة ، باب شرح السنة ، احلديث ، مرجع سابق ، داود أيبسنن )    ٢(
 ، رقـم    ١٣٤ ، ص    ٢٨نه ، ج    مسند أمحد بن حنبل ، مسند الشاميني ، حديث معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا ع               )    ٣(

  . ١٦٩٣٧احلديث 
حديث مفسر غريـب  :  وقال عنه  ، كتاب اإلميان ، باب ماجاء يف افتراق هذه األمة ،سنن الترمذي ، مرجع سابق  )    ٤(

   .  ٢٦  ص ٥ ، ج ٢٦٤١النعرفه إال من هذا الوجه ، رقم احلديث 
  .املعتزلة ، واألشعرية ، وغريهم كثري  كاخلوارج ، والرافضة ، والقدرية ، واجلربية ، و)    ٥(
       وليسوا كلـهم خـارجني مـن         ًًل الوعيد ، لكن ليسوا كلهم كفارا      هذه الفرق الثنتان والسبعون ، كلهم من أه       )    ٦(

 ربا ، وغريهم مـن مـرتكيب الكبـائر         امللة  ، وكما أن آكل مال اليتيم ، وقاتل النفس املؤمنة بغري حق ، وآكل ال                
 بالنار ، فإن تلك الفرق متوعدة بالنار ، والوعيد بالنار عند أهل السنة واجلماعة اليعين اخللود فيها ، كما                    متوعدون

 ، فقد يكون هلم من مكفرات الذنوب ماحيول         أنه اليعين وجوب إنفاذ الوعيد لكل من وقع يف تلك الذنوب الكبائر           
  .بينهم وبني إنفاذ الوعيد حبقهم  

ذكر ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل ذلـك        وقد    . ٧٦ات يف األهواء واالفتراق والبدع ، مرجع سابق ، ص           مقدم:         انظر  
   .٤٤٨ ص ١٧ ، و ج ٢١٨ ص ٧يف أكثر من موضع يف الفتاوى الكربى  ، انظر ج 

مـشركي أهـل    كغالة اجلهمية ، وغالة الرافضة ، والفالسفة اخلالصة ، وأهل احللول واالحتاد ووحدة الوجود ، و               )    ٧(
  .البدع الواقعني يف الشرك األعظم 

  . ٧٣ ، مرجع سابق ، ص لبدعمقدمات يف األهواء واالفتراق وا        
هي احلركات اليت تقوم عقائدها على مبدأ الظاهر والباطن ، فكل أمر من أمور الشريعة والعقيدة له عندهم ظـاهر                    )    ٨(

اؤهم وأئمتهم ، يقول الشهرستاين يف معـرض حديثـه عـن الطائفـة         يعرفه عامة املسلمني ، وله باطن يعرفة علم       
 وأشهر ألقـام الباطنيـة   : ( ي ـ  اإلمساعيلية ـ وهي من أشهر وأقدم الفرق الباطنية اليت ظهرت يف العامل اإلسالم 

   ) .ًـزيل تأويال ، ولكل تنًاللقب حلكمهم بأن لكل ظاهر باطناوإمنا لزمهم هذا 
  فهمي حممـد ، دار الكتـب العلميـة          حل ، حممد بن عبدالكرمي الشهرستاين ، صححه وعلق عليه أمحد          امللل والن          

     .٢٠١ ص ١م ، ج ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣بريوت ، الطبعة الثانية 
هللا  بعد حممد صـلى ا     ًاهللا سبحانه وتعاىل أنبياء ورسال    يعتقد معظم الباطنية أن النبوة مل ختتم ، وأنه جيوز أن يبعث             و         

 ً ، ويفسرون العبادات تفـسريا      ناسخة للقرآن الكرمي   ًن اهللا تعاىل قد أنزل عليهم كتبا      عليه وسلم ، وادعى بعضهم أ     
 لنصوص الكتاب والسنة وفعل املسلمني منذ عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فهم خيالفون املسلمني يف أمـور       ًخمالفا

لباطنية مليء خبيانة املسلمني والغدر م ، والتعاون مع الكافرين مـن            وتاريخ الفرق ا  . معلومة من الدين بالضرورة     
  :للتوسع يف فكر احلركات الباطنية ، وتارخيها انظر  .املستعمرين واحملتلني 

األقـصى  حممد أمحد اخلطيب ، مكتبـة       . احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي ، عقائدها وحكم اإلسالم فيها ، د                   
  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ الرياض ، الطبعة الثانية دار عامل الكتب للنشر والتوزيع ، عمان و
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  .بعضها يف العصر احلديث 
فهنـاك  ؛ ت يف واقـع احليـاة       وقد ظهرت آثار هذا االفتراق يف فضاء الشبكة الدولية كما ظهر          

  : )١( ومنها جة من امللة كالفرق الباطنية ،مواقع شبكية للفرق الضالة ، ومواقع للفرق اخلار
                   الثقافيـة  )٣(مـام زيـد بـن علـي        ، منها موقـع مؤسـسة اإل       )٢(مواقع تروج لفكر املعتزلة     

) www.izbacf.org ( )ــا  )٤ ــث موقع ــد الباح ــا وج ــرين   ألً ، كم ــة املعاص ــد املعتزل                       ح
) www.mutazela.cjb.net () ينافح فيه عن مذهب االعتزال ، ويرى أنه الطريق الوحيـد إلنقـاذ              )٥ 

، وهذا من األدلة القاطعة على أن فكر هـذه الفرقـة مل             األمة اإلسالمية مما هي فيه من ضعف وختلف         
  . إلعادة إحيائه ونشره يف األمة عىميت ، وأن هناك من ينافح عنه ، ويس

  :  ، ومنها )٦(وهناك مواقع تروج لفكر األشعرية 
  
  
ميكن معرفة كثري من مواقع أهل البدع بالرجوع إىل أدلة املواقع يف املواقع العربية ؛ فمعظمها اليفرق بني مواقع أهل                    )    ١(

 حتت تـصنيف واحـد وهـو املواقـع          السنة واجلماعة ومواقع غريهم من الفرق الضالة ، وهي جتمع تلك املواقع           
  .اإلسالمية 

يد واصل بن عطاء الذي كان      املعتزلة من أوائل الفرق اليت ظهرت يف التاريخ اإلسالمي ، وكان بداية ظهورها على               )    ٢(
:  باألصول اخلمـسة وهـي       اىل مث اعتزل جملس احلسن ، وقال املعتزلة        يف حلقة احلسن البصري رمحه اهللا تع       ًتلميذا
زلتني ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وهلم يف هذه           ـزلة بني املن  ـحيد ، والعدل ، والوعد والوعيد ، واملن       التو

  .األصول معتقدات ختالف ماعليه أهل السنة واجلماعة 
 وأقنعوه مبقولـة            وقد وصل بعض املعتزلة إىل بالط اخلليفة العباسي املأمون ، وكانوا بطانته وحاشيته ، وأثروا عليه ،                

خلق القرآن وهي مبنية على مذهبهم يف نفي صفات اهللا تعاىل ، ومنها صفة الكالم ، وأقنعوه بضرورة إلزام النـاس                     
ذه املقولة وامتحام ، واستمرت هذه احملنة يف بالد املسلمني زمن املأمون والواثق واملعتصم ، وأشهر مـن أوذي                   

  .بل رمحه اهللا تعاىل يف هذه الفتنة اإلمام أمحد بن حن
  :        لالطالع على موجز يف تاريخ املعتزلة وعقائدهم والرد عليهم انظر 

هـ ـ  ١٤١٦        فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ، غالب بن علي عواجي ، الطبعة الثانية 
   ٨٥١ ـ ٨٢١ ص ٢م ، ج ١٩٩٦

 كـان   .ن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم ، وإليه تنسب الفرقة الزيدية املعاصـرة                هو زيد بن علي بن احلسني ب      )    ٣(
. هــ   ١٢٢ لبقية الرافضة ، وخرج على بين أمية ، وكان قتله عام             ًا أليب بكر وعمر رضي اهللا عنهما خالف       ًامعظِّم

  . ، وليته مل خيرج ًداي ، وقتل شهًكان ذا علم وجاللة وصالح ، هفا ، وخرج متأوال: قال عنه اإلمام الذهيب 
    .٣٩١ ـ ٣٨٩ ، ص  ، حتقيق شعيب األرنؤوط٥ الذهيب ، ج سري أعالم النبالء ،         

ومـن  ، م وهي تم بنشر الفكر الزيدي  ١٩٩٤هذه املؤسسة مقرها الواليات املتحدة األمريكية ، وقد ظهرت عام    )    ٤(
 يف عقائدها على خطى املعتزلـة  لزيدية هي إحدى فرق الشيعة ، وتسرياملعلوم عند املختصني يف العقيدة ، أن الفرقة ا   

                        هـي اختـصار السـم املؤسـسة      )  izbacf( ، واألحـرف  وهـم يـصرحون ـذا يف مـوقعهم املـذكور     
 )Imam Zaid bin Ali Cultural Foundation ( .  

من املواقع املستضافة اليت الحتمل اسم نطاق مستقل ، ولكنه اسـتفاد           ، وهو    ) ف ذياب موقع الشيخ أمني ناي   ( امسه  )    ٥(
، وهي حتويل أمساء املواقع املستضافة الطويلة صعبة التذكر إىل أمساء            ) www.cjp.net( من اخلدمة اليت يقدمها موقع      

   .أنيقة
 ، مث حـاول     ًن يف بداية أمره معتزليا     وكا مسيت هذه الطائفة ذا االسم نسبة أليب احلسن األشعري رمحه اهللا تعاىل ،            )    ٦(

أن جيمع بني مذهب املعتزلة ومذهب أهل السنة واجلماعة ـ وكان يعرف مبذهب أهل احلديث ـ فخرج باملذهب   
ومذهب األشعرية أقرب إىل أهـل الـسنة مـن          . األشعري ، مث اعتنق يف آخر حياته مذهب أهل السنة واجلماعة            

بعض الصفات هللا تعاىل ويؤلون بقيتها ، وقالوا يف بـاب القـضاء والقـدر بنظريـة     مذهب املعتزلة ، حيث يثبتون  
  :ولالطالع على تعريف موجز ذه الفرقة وعقائدها انظر . الكسب 

   . ٨٦٨ ـ ٨٥٣ ص ٢        فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ، مرجع سابق ، ج 

http://www.izbacf.org
http://www.mutazela.cjb.net
http://www.cjp.net
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 وينافح هـذا املوقـع عـن عقائـد األشـعرية             ، )١( )www.al-razi.net(موقع الفخر الرازي    
  . ويسميهم أهل السنة واجلماعة  ، )٢(واملاتريدية 

وهـي جتمـع    ،   ) www.aicp.org( خلريية   املسمى مجعية املشاريع ا    )٣(وموقع الطائفة احلبشية    
  .بني التصوف واألشعرية 

ــشرق        ــل امل ــع األم ــها موق ــية ، من ــر اإلباض ــروج لفك ــع ت ــاك مواق                                   وهن
) http://216.221.185.71 ( )٤(.   

أن تعـد  ومواقع هذه الطائفـة أكثـر مـن     ،   )٥( اجلعفرية اإلثين عشرية  ومن هذه الفرق الفرقة     
  
، وهـو غـري      الرازي صاحب التفسري ، أحد أئمة املذهب األشعري       ن احلسني القرشي    الدين حممد بن عمر ب    فخر  )    ١(

 ،  ً وغربـا  ًانتشرت تواليفه يف البالد شرقا    : هـ ، قال عنه اإلمام الذهيب       ٥٤٤ب الفيلسوف ، ولد سنة      الرازي الطبي 
 ، واهللا يعفو عنـه ، فإنـه      ، وقد بدت منه يف تواليفه باليا وعاظائم وسحر واحنرافات عن السنة            ًوكان يتوقد ذكاء  

لقد تأملت الطريق الكالمية واملناهج الفلسفية ، فمارأيتـها         : تويف على طريقة محيدة ، وكان مما قاله يف آخر حياته            
  .هـ ٦٠٦وكانت وفاته سنة .  ، ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت ً والتروي غليالًتشفي عليال

 ـ  ٥٠٠، ص ) حميي هـالل الـسرحان   .بشار عواد معروف و د.حتقيق د ( ٢١ ، ج  الذهيبسري أعالم النبالء ،         
٥٠١.   

يتضمن ترمجة لـه ،     و،  أحد األشعرية املعاصرين     مبحمد زاهد الكوثري     ً خاصا ًوحيتوي املوقع املذكور أعاله قسما             
  .ومجلة من مؤلفاته 

املاتريدي ، ومذهب املاتريدية الخيتلف عن مذهب األشاعرة إال يف          مسيت هذه الطائفة ذا االسم نسبة أليب منصور         )    ٢(
  :ولالطالع على تعريف موجز ذه الفرقة وعقائدها انظر . بعض الفروق الكالمية 

   .  ٨٧٢ ـ ٨٦٩ ص ٢        فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ، مرجع سابق ، ج 
 ، واختـذت مجعيـةَ    اهلرري احلبـشي ائفة باألحباش ، نسبة إىل مؤسس الفرقة املدعو عبداهللا       يسمى أتباع هذه الط     )   ٣(

  . ومصادر متويلهم غامضة  للكيد ألهل السنة ،ًستارام ١٩٨٢املشاريع اخلريية اليت أسست عام 
  :        لالطالع على تعريف موجز ذ الفرقة وعقائدها انظر 

   .٦٥٢ ـ ٥٧٨ ص ٢بن عبدالعزيز احلصني ، مرجع سابق ، ج         ماذا تعرف عن ؟ ، أمحد 
، واإلباضية فرقـة مـن فـرق        ) www.ibadhiyah.net(عنوانه  كان هلم موقع يسمى شبكة أهل احلق واالستقامة         )    ٤(

اخلوارج ، تنسب إىل عبداهللا بن إباض ، وعلماء اإلباضية املعاصرون ينفون نسبتهم للخوارج ويسمون أنفسهم أهل                 
 ولالطالع على تعريف مـوجز ـذ     .كالدعوة ، ومجاعة املسلمني ، وأهل االستقامة ، ولكن األدلة تثبت غري ذل            

  :الفرقة وعقائدها انظر 
   .٢٠ ـ ١٥اصرة ، مرجع سابق ، ص املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املع         

   .٦٣ ـ ١٥ ص ١رجع سابق ، ج         ماذا تعرف عن ؟ ، أمحد بن عبدالعزيز احلصني ، م
   .١٠٥ ـ ٧٨ ص ١        فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ، مرجع سابق ، ج 

مسوا باإلثين عشرية ألم قالوا بإمامة إثين عشر من آل البيت أوهلم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـه ، وآخـرهم                        )   ٥(
ي يزعمون أنه دخل السرداب يف سامراء وينتظرون خروجه ، وهو املهدي املنتظـر              حممد بن احلسن العسكري الذ    

  .ومسوا باجلعفرية نسبة إىل اإلمام السابع عندهم يف السلسلة ، وهو جعفر بن حممد الصادق . عندهم 
  :          ومن أبرز عقائد هؤالء 

  .وحى إليه ، ويعلم الغيب ، والميوت إال باختياره          أ ـ اإلمامة ، واإلمام عندهم معصوم عصمة مطلقة ، وي
  .على خالف بينهم  ، ثالثة أو أربعة أو سبعة إال          ب ـ الطعن يف الصحابة ، حيث يزعمون ردم رضي اهللا عنهم

ـ اعتقادهم أن القرآن الكرمي املتداول بني أيدي املسلمني اليوم حمرف ،          ج ـ    ذلـك مسـاه         يفًاوألف أحدهم كتاب
  ) .فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب األرباب( 

الدين ملن :           د ـ التقية ، وهي أن يتظاهروا ألهل السنة خبالف مايبطنون ، واعتربوها تسعة أعشار الدين ، وقالوا  
  .التقية له 

ناصر بن عبـدالكرمي العقـل ، دار   .لقفاري ، ودناصر بن عبداهللا ا. املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة ، د:انظر           
   .١٢٥ـ ١٢٤هـ ، ص ١٤١٣الصميعي للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 

http://www.al-razi.net
http://www.aicp.org
http://216.221.185.71
http://www.ibadhiyah.net
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، ويفهرس هـذا الـدليل مواقـع      ) www.shiasearch.net( وحتصى ، وهلا دليل خاص على الشبكة        
تنتسب للفرقة بسبع وثالثني لغة ، ومنها مواقع شخصية ألئمة الفرقة ، وعلمائها ودعاـا ، ومواقـع                  

  .خاصة باملرأة والطفل ، وغري ذلك 
          األصـدقاء ، وغـرف ثابتـة خاصـة         وللطائفة اجلعفرية نشاط مكثف يف برنـامج حـديث          

  .م ، ويدخل بعضهم يف مناظرات مع أهل السنة 
ـ    : كما أن هلم منتديات حوارية خاصة م ، وقوائم بريدية منها             شطة تـسمى   قائمة بريديـة ن

  ) .الثقافة الرسالية ( 
ر  ، ومـن ذلـك موقـع مدينـة النـو           )١(وهناك مواقع تروج لفكر منكري الـسنة النبويـة          

 )www.quran.org ( ،         ويعرفون موقعهم بأنه الطريق إىل اإلسالم احلقيقي )وهلـم موقـع آخـر     )٢ ، 
، ويالحظ على هذين العنوانين أما حيمـالن كلمـة قـرآن و              )٣( ) www.moslem.org( عنوانه  

  . قائمة بريدية ، ومنتدى للحوار مسلم ، ويف هذا من التموية ماالخيفى ، ويف موقعهم 
  :  يف الشبكة ، ومن ذلك ًحضورا )٤(لصوفية بطوائفها املختلفة ا أن لكم

  
  
 لتمسكوا بالسنة النبوية واحتجـوا ـا ، ألن القـرآن    ًقرآنيني ، ولو كانوا قرآنيني حقا بال ًتسمى هذه الطائفة غلطا   )    ١(

رز هؤالء رشاد خليفـة ، الـذي      ومن أب   . بالقرآنيني فيها تشريف هلم وهذا الينبغي      الكرمي يأمر بذلك ، وتسميتهم    
م إنكاره الصريح للسنة النبوية ، وقد كان أعلن من قبل ذلك اكتشافه ملا أمساه اإلعجاز العـددي                  ١٩٨٢أعلن عام   

 و أساس القـرآن الكـرمي   ه_ ما زعم  ـ ك ١٩ ألن الرقم اسوبية أثبتت ذلك ؛يف القرآن الكرمي ، وأن دراساته احل
   مجيع فواتح السور بـدون اسـتثناء      هو القاسم املشترك األعظم بني     ١٩حرفاً ، والرقم    ١٩فالبسملة عدد حروفها      

والخيفى أن هذا التقديس للرقم      .  املغالطات واليت الختلو من  ها ،   تومهذلك من صور اإلعجاز العددي اليت       إىل آخر   
ـ     . لبهائيني ومنكري السنة النبوية من أتباع رشاد خليفة          من األمور املشتركة بني ا     ١٩ ة وقد أعدت اللجنـة الدائم

  :انظر .  فندت فيه مزاعم رشاد خليفة ًللبحوث العلمية واإلفتاء  حبثا
   .٤٦٠ ص ١        ـ فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ، مرجع سابق ، ج 

زة حممد اخلالدة ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، جملة البحوث اإلسـالمية  فـصلية               ـ بيان مايسمى معج   
   .      ٤٢ ـ ١١هـ ، ص ١٤٠٤ ،تصدرها األمانة العامة هليئة كبار العلماء ، العدد التاسع 

 ) ، وإغـالق    تكـبري   تـصغري ، و   ( تظهر هذه التسمية يف الشريط العلوي للمتصفح الذي حيوي ثالث إيقونـات             )    ٢(
   .ويسمى شريط العنوان ، ولكن الينبغي اخللط بينه وبني املستطيل الذي يكتب فيه عنوان املوقع

يشترك منكرو السنة النبوية يف هـذا العنـوان مـع القاديـانيني الالهـوريني الـذين حجـزوا اسـم النطـاق                        )    ٣(
 )www.muslim.org ( اختالف حروف كلمة مسلم ، مع اختالف التهجئة كما هو ظاهر يف .  

مصطلح الصوفية يدخل حتته كثري من الطوائف والطرق اليت تتباين يف معتقداا وطرق عبادـا ، وبعـض الطـرق       )    ٤(
ومن األمور   . يقال يف املنتسبني إىل التصوف       الصوفية الغالية هلا معتقدات كفرية ، ومنها ماليس كذلك ، ومثل هذا           

وعدم ومنه الذكر اجلماعي يف حلقات ، وتقديس املشايخ         ،  الذكر البدعي   : م الطرق الصوفية    اليت تشترك فيها معظ   
 ، واالحتفال مبولد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعدد مـن            مناقشتهم أو االعتراض عليهم فيما يقولونه أو يفعلونه       

 . ا من الفساق واملنحرفني أو أهل البـدع        هل ًاألولياء واملشايخ ، والغلو يف مسألة الكرامة ونسبتها إىل من ليس أهال           
  :للتوسع يف عقائد الصوفية انظر و

   .٣٥٥ ـ ٣٤١        املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة ، مرجع سابق ، ص 
   .٧٤١ ـ ٥٧٥ ص ٢        فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ، مرجع سابق ، ج 

   . ٥٧٥ ـ ٤٩٩ ص ٢ذا تعرف عن ؟ ، مرجع سابق ، ج        ما

http://www.shiasearch.net
http://www.quran.org
http://www.moslem.org
http://www.muslim.org
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 ، وميكـن شـراء      )٢( ) www.ibnarabisociety.org ( )١(موقع مجعية حميي الدين بن عـريب        
مطبوعات اجلمعية واحلصول على عضويتها عرب الشبكة ، وهلا قائمة بريدية طلب الباحـث االشـتراك                

  .فيها ولكن مل يجب طلبه 
 ، وفيه تراجم لبعض املتصوفة ، وبعض املـواد  )  www.rayaheen.net(موقع روض الرياحني و

املسموعة اليت تتضمن أناشيد وقراءة للمولد النبوي ، وبعض الكتـب ، وأرشـيف ملنتـدى حـواري                  
  . توقف عن العمل 

ـ    )٣(ومواقع الطريقة النقشبندية   وبعـض   ـ وهي أنشط الطرق الصوفية يف الـشبكة الدوليـة 
هذه املواقع تصرح يف عنواا بانتساا إىل الطريقة ، وبعضها اليصرح بـذلك ، ومـوقعهم الـرئيس                  

)www.naqshbandi.net (    حيمل اسم الطريقة)ويـشتمل علـى     وهو يستخدم اثنيت عشرة لغة        ، )٤ ،
لطريقـة  تعريف بشيخ الطريقة احلايل ، وطلب التربع لصاحل الطريقـة ، وبيـان السلـسلة الذهبيـة ل                

  .ويتواصل املوقع مع مريديه عرب قائمة بريدية من قوائم الياهو  ، )٥(النقشبندية 
  
 هـ ، وله فيها قرب يـزار       ٦٨٣عام  هـ ، وتويف بسوريا     ٥٦٠ الطائي األندلسي ، ولد باألندلس عام        حممد بن علي   )   ١(

 أحد املتصوفة الغالة القائلني بوحدة الوجود ، وهو الواضع األول هلذا املذهب ، وإليه ينسب ، وبه اشـتهر ، ألنـه        
ومن أشهر مؤلفاته فصوص احلكم ، وترمجان األشواق ، والينبغي اخللط بني ابن عريب               . أول من جترأ على اجلهر به     

  .ب كتاب أحكام القران ، فهو سين الطائي ، وابن العريب املالكي صاح
مث تزهـد   لبعض األمراء باملغرب     اإلنشاء    كثري العلم ، كتب    ًكان ذكيا : (  السري   قال عنه الذهيب رمحه اهللا تعاىل يف               

.  يف تصوف أهل الوحـدة  ً كثرياًأجند ، وعمل اخللوات وعلَّق شيئاوتفرد ، وتعبد وتوحد ، وسافر وجترد ، وأم و   
فإن كان الكفر فيه ، فما يف الدنيا كفر ، نسأل اهللا العفو والنجاة فواغوثـاه                " الفصوص  " ومن أردِأ تواليفه كتاب     

وقد عظَّمه مجاعة وتكلَّفوا ملا صدر منه ببعيد االحتماالت ، وقد حكى العالمة ابن دقيق العيد شيخنا أنه مسع                   ! باهللا  
   . )ًقول بقدم العامل واليحرم فرجاشيخ سوء كذاب ، ي: الشيخ عز الدين بن عبدالسالم يقول عنه 

   .٤٩ ـ ٤٨، ص ) حميي هالل السرحان .اد معروف و دبشار عو.حتقيق د ( ٢٣ الذهيب ، ج      سري أعالم النبالء ،   
، سـارة بنـت     نظرية االتصال عند الصوفية يف ضوء اإلسالم        : وللتوسع يف عقائد ابن عريب ووحدة الوجود انظر                 

   .٧٥ ـ ٣٧م ، ص ١٩٩١هـ ـ ١٤١١عبداحملسن آل سعود ، دار املنارة ، جدة ، الطبعة األوىل ، 
م ، ومقرها الرئيس يف أكسفورد بإجنلترا ، وهلـا فـرع يف الواليـات املتحـدة                 ١٩٧٧جلمعية عام   تأسست هذه ا   )   ٢(

م ، وأصدرت   ١٩٨٢األمريكية ، وهي تصدر دورية متخصصة يف فكر ذلك امللحد ، وقد صدر عددها األول عام                 
معية ندوة سنوية يف أمريكـا  اجلمعية الكثري من املطبوعات حول نفس املوضوع ، وتعتين بترمجة مؤلفاته ، وتعقد اجل         

واليستغرب اعتناء الغربيني بشخصية حميي الدين بن عريب ، فهي تعرض اإلسـالم              .وإجنلترا حول ابن عريب وفكره      
بصورة تتناسب مع أهوائهم ، فهو القائل بوحدة الوجود ، وهي من أخطر املقاالت الكفرية اليت قـال ـا غـالة       

 ، وتعـد    ً كـبريا  ًأن اهللا عز وجل هو عني املخلوقات ، تعاىل اهللا عما يقولون علوا            املتصوفة ، وخالصة هذه املقالة      
  .وحدة األديان من أخطر النتائج املترتبة على هذه املقولة 

الفناء ووحدة الوجود وذلك    : تنسب هذه الطريقة إىل مؤسسها حممد اء الدين شاه نقشبند ، ومن أخطر عقائدها               )    ٣(
             يرون اهللا فيها بكـل مـصنوعاته وخملوقاتـه ، فيـصبح اهللا هـو املعبـود والعابـد يف آن                      بأن حتدث هلم حال   

واحد ، وجتويزهم االستغاثة بغري اهللا تعاىل مبا يف ذلك االستغاثة مبشايخ الطريقـة ، وتقديـسهم قبـور مـشاخيهم      
  .والتمسح ا ، وغري ذلك مما اليتسع املقام لتفصيله  

  :ع يف معتقدات هذه الطريقة الصوفية انظر         للتوس
 الرياض ، تقريظ الشيخ عبداهللا بـن        شقية ، دار طيبة للنشر والتوزيع ،      ، عبدالرمحن دم  ) عرض وحتليل   (         النقشبندية  

   .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤عبدالرمحن اجلربين ، الطبعة األوىل 
  .  )www.naqshbandi.org ( هلم عنوان آخر حتجبه مدينة امللك عبدالعزيز هو)    ٤(
كل طريقة صوفية تدعي لنفسها سلسلة تنتهي ـ بزعمهم ـ إىل أحد الصحابة ، مث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه    )    ٥(

وسلم ، أي أن شيخ الطريقة احلايل أخذها عمن قبله ، وهكذا إىل أن تنتهي السلسلة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه                     
  .وسلم 

http://www.ibnarabisociety.org
http://www.rayaheen.net
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 :وللطريقة النقشندية مواقع أخرى على الشبكة الدولية الحتمل يف عناوينها اسم الطريقة ومنـها               
   )٢() www.tariqa.net (موقـع الطريقـة    و ،  )١() www.sunnah.org(مؤسسة الـسنة يف أمريكـا       

 الس اإلسـالمي الـشرعي األعلـى يف أمريكـا      و،   )٣( )www.mawlid.net (شبكة املولد النبوي  و
)www.islamicsupremecouncil.org (ــع ، و ــامالتموق ــو ، ) www.kamilat.org (الك وه

وهـو متخـصص يف     ،  ) www.suficinema.com (، وموقع السينما الـصوفية    خمصص لشؤون املرأة    
 متجـر إلكتـروين يـسمى شـبكة التـسوق اإلسـالمي           قة مع عقائدهم ، وهلم      املواد املرئية املتواف  

 )www.isn1.net  (  .)٤(  
  

بل وحىت مايسمى بالفلسفة اإلسالمية ظهرت هلا مواقع أحيت تراثها القدمي املندثر مثـل فلـسفة       
  ) www.muslimphilosophy.com (، ومنـها موقـع الفلـسفة اإلسـالمية           )٥(ابن سينا والفارايب    

   )٦( بـأيب حامـد الغـزايل    ً آخر خاصاًجنليزية ، وقد أنشأ صاحبه موقعاوهويستخدم اللغتني العربية واإل  
 )www.ghazali.org (   ،               وقد أغلق صاحب املوقعني باب النقاش يف وجه كل من يريـد حماورتـه يف
  
من التمويه ، فهذه الطريقة هي من أبعد الطرق عن سنة النيب صـلى اهللا عليـه                 ) السنة  ( مايف هذه التسمية    الخيفي     )١(

   .وسلم وأصحابه ، ومع ذلك تنتسب إليها 
 للتعريف بالطريقـة    قساموفيه عدد من األ   ،  ) اهللا حق   ( اللغة العربية ، ويف صفحته األوىل مجلة         يستخدم هذا املوقع        )٢(

ا وآداا وماإىل ذلك ، والخيفي هذا املوقع عداوته ألهل السنة واجلماعة وتسميتهم بالوهابية ، ففيه مقالـة            ومشاخيه
      ، وهي تطفح باام الـشيخ حممـد بـن عبـدالوهاب بتـهم      ) خالصة املقالة يف الرد على أهل الضاللة ( عنواا  

  .ثارة الشبهات لتجويز االستغاثة بغري اهللا تعاىل باطلة ، والتقول عليه مبامل يقله رمحه اهللا تعاىل ، وإ
  .واإلندونيسية ، والفرنسية ، اإلجنليزية ، والبوسنية ، واملالوية : هـي  خبمس لغات ذا املوقعه    )٣(
)٤ )    (Islamic  Shopping  Network  ( والصوتيات واملرئيـات   الكتب:  ، ويعرض هذا املتجر مجلة من املبيعات منها ،

 والفيديو ، واألقراص املدجمة ومنها مايتضمن تالوات للقرآن الكـرمي ، وتفاسـري              كاسيتأشرطة ال : وهي تشمل   
   .وحماضرات لشيوخ الطريقة، أناشيد صوفية ولبعض سوره ، 

رين  من مقاالت الفالسفة األولني كأرسطو وأفالطـون ، وتالميـذهم املتـأخ            ًنقل ابن القيم رمحه اهللا تعاىل كثريا      )    ٥(
لقضاء والقدر ، والـيت  املنتسبني إىل اإلسالم ، يف اإلميان باهللا تعاىل ، ومالئكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر ، وا    

 ابن القيم رمحـه اهللا تعـاىل   وقد أنكر باهللا تعاىل ، وخمالفة ملا هو معلوم من دين اإلسالم بالضرورة ،            ًتضمنت كفرا 
  انظر. مقاالم وأبطلها 

دار الكتـب العلميـة ، بـريوت     إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، ابن قيم اجلوزية ، حتقيق حممد حامد الفقي ،            
   .٢٨٨ ـ ٢٧٥ ص ٢م ، ، ج ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨

مما أُخذ عليـه  وزين الدين ، حممد بن حممد بن حممد الطوسي الشافعي ، برع يف الفقه ، ومهر يف الكالم واجلدل ،                     )    ٦(
 ) ًحييط به ، فالثقة له مبعلـوم أصـال      هو مقدمة العلوم كلها ، ومن ال      : (  عن علم الكالم يف كتابه املستصفى        قوله

فهذا مردود إذْ كُلُّ صحيح الذهن منطقـي        (  على كالم أيب حامد      ًبن الصالح رمحه اهللا تعاىل معقبا     وقال أبو عمر    
 أليب حامد رمحه اهللا تعاىل جهود يف الـرد علـى الفالسـفة         كانو ) . ً وكم من إمام مارفع باملنطق رأسا      بالطبع ، 

، وكانت بـضاعته يف علـم   ) فضائح الباطنية  ( و  ) افت الفالسفة   ( والفرق الباطنية ومن أشهر مصنفاته يف هذا        
 احلديث مزجاة فمأل كتابه إحياء علوم الدين باألحاديث الضعيفة واملوضوعة ، ولكنه اشتمل على فوائد عظيمـة يف         

قدسي رمحه اهللا فاختـصر     تربية النفس ، فاختصره ابن اجلوزي رمحه اهللا يف منهاج القاصدين ، مث جاء ابن قدامة امل                
 ) راد أن يتقيأهم ، فمااسـتطاع       شيخنا أبوحامد بلَع الفالسفة ، وأ     : ( وقال عنه تلميذه أبوبكر بن العريب       . املنهاج  

اله على طلب احلديث ، وجمالسة أهله ، ومطالعة الـصحيحني ، ولـو    هـ ، وكانت خامتة أمره إقب٥٠٥تويف سنة  
  .عاش لسبق الكل يف ذلك الفن بيسري من األيام 

   .٣٢٩ ص ١٩انظر ترمجته ، وكالم العلماء فيه ، واملراحل الفكرية اليت مر ا ، يف سري أعالم النبالء ج          

http://www.sunnah.org
http://www.tariqa.net
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   .)١(جدوى إحياء مثل هذا التراث 
حضور يف الشبكة الدولية ، ومعظـم مـواقعهم         ولقد كان للفرق الباطنية اخلارجة من اإلسالم        

بغري اللغة العربية وهذا أمر متوقع ألن حضور هذه الطوائف يف العامل العـريب ضـعيف ، ولعـل مـن             
ومـن  . أسباب ذلك أن شبهام التنطلي إال على األعاجم ممن اليفقهون العربية ويسـهل التغرير م               

  :تلك الفرق 
  

  )٢(أ ـ البهائية 
 )٣ ()   http://bci.org( جامع على الشبكة يـسمى االتـصاالت البهائيـة العامليـة     هلم موقع 

ويستضيف العشرات من مواقع اجلمعيات البهائية املنتشرة يف أحناء متفرقة من العـامل ، ويقـدم هلـم                  
  .  خدمة الدعم الفين ، والربيد ااين 

  )٤() األمحدية ( القاديانية ب ـ 
، وذا فقد سبقوا إىل حجز اسـم        )  http://alislam.org( هم اإلسالم   يسمي القاديانيون موقع  

) إله إال اهللا حممد رسـول اهللا        ال( نطاق متميز ، وقد جعلوا يف خلفية صفحات موقعهم كلمة التوحيد            
ويف هذا من التلبيس ماالخيفى ، فهم يزعمون إميام بكلمة التوحيد مث يأتون مباينقضها فالتغـين عنـهم     

 ًواألوردية ، ويتضمن مـوقعهم رابطـا       شيئاً ، واللغات املستخدمة يف املوقع اإلجنليزية والعربية          من اهللا 
  .للبث التلفازي القادياين ، حيث ميتلكون قناة فضائية 

        والقسم العريب يف موقعهم الميثل مجيع حمتويات املوقع ، وفـيه األعـداد القدميـة مـن جملـة                 
    . ، وجمموعة كتيبات متفرقة تعرض معتقدام ًا شهريااليت يصدرو) التقوى ( 
هناك إخوة أكارم وأعزاء قد خيتلفوا معنا يف تقـدمي هـذا الفكـر       : يه هام   تنب( : يقول يف موقع الفلسفة اإلسالمية      )    ١(

اإلنساين والأريد أن أدخل يف مثل هذه احلوارات ، فإذا تعتقد أن الفلسفة اإلسالمية ال تصلح لك وال لغريك فعليك                    
اإلمـام  : تنبيه هام   : ( ايل  ، ويقول يف موقع الغز     ) السالم ، وهناك مواقع تغينيك عنا ، ونسأل اهللا لنا ولكم القبول           

الغزايل من الشخصيات اليت هلا حمبينها وغري ذلك فإن كنت ِمن الذين ال توافقوننا الرأي عن الغزايل فهنـاك مواقـع       
  .هذه عباراته بنصها ، نقلها الباحث دون تصحيح األخطاء اللغوية  ) كثرية تغنيك عنا والسالم

نسبة إىل املرزا علي حممد رضـا  ) البابية ( مسيت يف البداية   كنف الشيعة اجلعفرية ، و    نشأت هذه الطائفة يف إيران يف       )    ٢(
هـ ، وقام باألمر من بعده املرزا حسني علي         ١٢٦٦الشريازي الذي ادعى أنه الباب إىل اإلمام الغائب مث أُعِدم عام            

ومـن عقائـدهم   ) البيـان   (  امسه   ًكتاباون أن املؤسس تلقى من اهللا       امللقب بالبهاء ومسى احلركة بالبهائية ، ويزعم      
  : وللتوسع يف عقائد البهائية انظر . ) ١٩( تقديس الرقم 

   .٤٧٩ ـ ٤٠٥ ، ص ١ ، ج إلسالم منها ، مرجع سابقفرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف ا        
: ، وهلم مواقع أخـرى عناوينـها   )  Bahai Communications international( اختصار االسم  ) bci( األحرف )    ٣(

)www.bahai.com   (  و ،)www.bahai.org  (  و ،)www.bahai.net  (  حتجبها مدينة امللك عبدالعزيز.  
ظهرت القاديانية على يد املريزا غالم أمحد القادياين يف آخر القرن التاسع عشر املـيالدي يف اهلنـد ، ويعتقـدون                        )   ٤(

، ومسيت بالقاديانية نسبة إىل قاديان مسقط رأس املـريزا وهـي            ) الكتاب املبني   ( رآن يسمى   بكتاب مرتل بعد الق   
وهذه التسمية فيهـا مـن التمويـه        ) األمحدية  ( وهم حيرصون على تسمية أنفسهم      . إحدى قرى البنجاب باهلند     

يز القاديانية  وقد احتضن اإلجنل  . ماالخيفى حيث توحي بأم مسلمون ألن أمحد من أمساء النيب صلى اهللا عليه وسلم               
           مستعمرين للهند ، وتبنوها وبـذلوا لنـصرا مـايف وسـعهم مـن اإلمكانيـات املاديـة                   ًحينما كانوا حكاما  

  .واملعنوية  ؛ وذلك ملا رأوه فيها من حتقيق مآرم والتمكني هلم يف اهلند ويف غري اهلند 
  :نظر  للتوسع يف معرفة هذه الطائفة ا        
هــ  ١٤٠٨ وىل ،  باكـستان ، الطبعـة األ      اذ حممد بشري ، مكتبة دار العلم ،        القاديانية فئة كافرة ، تعريب األست             

  .م ١٩٨٧ـ
   .٤٨٧ ، ص ٢ ، ج  إلسالم منها ، مرجع سابقفرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف ا        

http://bci.org
http://alislam.org
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لبيع الكتـب والتـسجيالت املـسموعة واملرئيـة      )  http://store.alislam.org( وهلم متجر إلكتروين    
ة فيها تعليم للصالة وتالوة القرآن ومن العجيب أـم وضـعوا             بالقاديانية ، ومنها أقراص مدجم     اخلاصة

وكأم يفسرون اآليـة    ،   )١( )وإذا الصحف نشرت     (  :إلسالم قوله تعاىل  يف صدر متجرهم بعد حتية ا     
  .الكرمية بنشر الكتب القاديانية ، وحقيقة اآلية إمنا هي يف يوم القيامة 

نشاط يف فضاء الشبكة الدولية حيـث        )٢( املنشقة عن القاديانية األم      القاديانية الالهورية ولطائفة  
  )٣ (.يتربؤون فيها من القاديانيني اآلخرين أنشؤوا مواقع هلم على الشبكة 

   اآلغاخانية)٤(اإلمساعيلية ج ـ 
ـ            ، وهلـا نـشاط واسـع يف جمـال األعمـال             )٥(زارية  ـهي إحدى الطوائف اإلمساعيلية الن

  
  .١٠ ، اآلية التكويرسورة )    ١(
 انشقاق يف صفوف القاديانيني بعد هالك مؤسس املذهب ، فظهرت القاديانية الالهورية ، على يد أحد أتباع                  حصل )   ٢(

  . املريزا ويدعى حممد علي 
   .٥٦٩، مرجع سابق ، ص  اإلسالم منها        انظر فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف 

، ويف املوقع    ) www.muslim.org(  متميز هو    ، وله عنوان آخر   )  www.ahmadiyya.org(  موقعهم الرئيس عنوانه     )   ٣(
منتدى حواري ، واللغة األساس ملوقع القاديانية الالهورية هي اإلجنليزية ، وله رابط باإلندونيسية ، ويف املوقع كتب                  

 وهلم موقع باألملانيـة     .انية  وفيه كتب مترمجة للفرنسية واأللب    . مترمجة للغة الروسية ، من بينها ترمجة للقرآن الكرمي          
   ) .www.faaiin.nl( عنوانه 

مسيت هذه الطائفة الباطنية باإلمساعيلية نسبة إىل إمساعيل بن جعفر الصادق ، وهي من الفرق اليت انشقت عن الفرقة                   )    ٤(
ى الكاظم بـن  اجلعفرية اإلثين عشرية ، حيث انقسم الشيعة بعد موت جعفر الصادق إىل قسمني منهم من بايع موس       

 ، ومنهم من نقل اإلمامة إىل أخيه إمساعيـل بـن جعفـر          ًنتسبون إىل املذهب اجلعفري حاليا    جعفر الصادق وهم امل   
ومن أشهر الفرق اإلمساعيلية القرامطة ، الذين أسسوا دولـة  . الصادق وهم املنتسبون إىل املذهب اإلمساعيلي الباطين        

   هـ ، حيث هـامجوا احلجـيج يف املـسجد          ٣١٧اقترفوه يف حج عام     يف البحرين ، وكان من أشهر جرائمهم ما       
  . احلرام ، وقتلوهم ، مث اقتلعوا احلجر األسود ومحلوه معهم ، ومكث عندهم ثنتني وعشرين سنة 

        ومتكن دعاة املذهب اإلمساعيلي من نشر مذهبهم يف مناطق متفرقة من العامل اإلسالمي ، وقامت هلـم دويـالت يف        
ها ، ومن أشهرها الدولة العبيدية ـ نسبة إىل عبيداهللا املهدي أول أئمتهم ـ اليت قامـت يف املغـرب ومـصر      بعض

وتسمت بالفاطمية نسبة إىل فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها ، واليت ادعى العبيديون أن نسبهم يرجع إليهـا ، وقـد                     
الدين األيويب رمحـه اهللا  دولة العبيدية على يدي صالح أنكر هذه الدعوى مجلة من علماء املسلمني ، وكانت اية ال  

  :للتوسع يف عقائد اإلمساعيلية انظر . تعاىل 
   .٥٢ ـ ٤٥        املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة ، مرجع سابق ، ص 

تان ، دار عامل الكتـب ، الريـاض          اكس ب إهلي ظهري ، إدارة ترمجان السنة ،      ، إحسان   ) تاريخ وعقائد   (         اإلمساعيلية  
  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ الطبعة األوىل ،

مستعلية وهـم الـذين   : هـ إىل فرقتني   ٤٨٧انقسمت الطائفة اإلمساعيلية مبوت إمامها املستنصر باهللا العبيدي  عام            )   ٥(
ة اإلمساعيلية باآلغاخانية نسبة    ومسيت هذه الفرق  . يعرفون اآلن بالبهرة ، ونزارية وهم الذين يعرفون اآلن باآلغاخانية           

ظهر يف إيـران يف  الذي ) حسن علي شاه ( إىل لقب آغا خان ـ ومعناه السيد الرئيس ـ الذي أطلقة اإلجنليز على   
 من اإلمساعيلية ، وكـان اإلجنليـز يف ذلـك    ً كبرياًع عشر امليالدي ، ومجع حوله عددا الثلث األول من القرن التاس    

 الثورة ضد شاه إيران ، وقد منوا حسن علي شاه حبكم فارس ، فقام بالثورة ، ولكـن مل      الوقت يعملون على بسط   
 مع حولـه اإلمسـاعيليون يف اهلنـد    زارية اإلمساعيلية ، وجتـ للطائفة النًنجاح ، واعترف به اإلجنليز إماما    يكتب له ال  

غا خان الثاين ، مث ابنه امللقب آغا خان الثالث          مث خلفه ابنه امللقَّب آ    . م  ١٨٨١وأخذ ينظم شؤوم إىل أن تويف سنة        
لطائفة اإلمساعيلية أينما وجدت    الذي اشتهرت الطائفة يف عهده ، ومتيز عن غريه بالنشاط الكبري واالهتمام بشؤون ا             

ن قبل أتباعـه  م دفن يف أسوان مبصر ، وحيظى قربه اآلن الة عظيمة من التقديس والتعظيم م١٩٥٧وبعد وفاته سنة    
 حلفيده الذي لقب آغا خـان الرابـع    هلم يفدون إليه من كل مكان ، وأوصى باإلمامة من بعده         ًلذين اختذوه مزارا  ا

  .  واليزال يتوىل اإلمامة حىت اآلن 
  . ، بتصرف ٤٩ ـ ٤٨        اإلمساعيلية املعاصرة ، مرجع سابق ، ص 
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   ، ويـستخدم هـذا املوقـع اللغـة          ) www.akdn.org( اإلنسانية ، وعنوان مؤسـستهم اخلرييـة        
     مة بريدية إخبارية تـوايف املـشتركني فيهـا بـآخر األخبـار املتعلقـة بأنـشطة               اإلجنليزية ، وفيه قائ   

             ، موقـع معهـد الدراسـات اإلمساعيليـة          ًاقع اإلمساعيلية اآلغاخانيـة أيـضا      ومن مو  )١ (.املؤسسة  
 )www.iis.ac.uk ( )٢(.   
  

   )٣(د ـ الدروز 
 ا من التمويـه والتـدليس مـاالخيفى     ويف هذ، )٤(حيرص الدروز على تسمية أنفسهم باملوحدين     

  . فالتوحيد كلمة حمببة إىل نفوس املسلمني ، وهي دين مجيع األنبياء واملرسلني 
ــدروز   ــع ال ــن مواق ــة   )  www.druzenet.org: (وم ــة األمريكي ــة الدرزي ، واجلمعي

)www.druze.com   (  ــارم ــسيب مكـ ــدعى نـ ــيوخهم ويـ ــد شـ ــع أحـ ، وموقـ
)www.nassibmakarem.org  ( .  

  
 ، وتعين شبكة آغاخـان للتنميـة    ) Aga Khan Development Network( اختصار للجملة  )  akdn( األحرف  )   ١(

وهي تضم مثان مؤسسات فرعية حتمل مجيعها اسم آغاخان ، وتقدم هذه املؤسسات خدمات إنسانية متنوعة تشمل               
التعليم والتطبيب واإلسكان وماإىل ذلك ، وهي تقدم هذه اخلدمات اإلنسانية يف مناطق متفرقة مـن قـاريت آسـيا     

  .وإفريقيا 
 العربيـة   ( خدم املوقـع أربـع لغـات    ، ويـست  ) Institute of Ismaili Studies( اختصار لإلسم  ) iis( الرمز    )  ٢(

وهذا املعهـد   ، ، ولكن اللغة العربية التستخدم يف معظم روابط املوقع الفرعية) واإلجنليزية ، والفرنسية ، والفارسية   
مساعيلي ، ومن أبرز أنشطته تنظـيم النـدوات واحللقـات           يقدم خدمات تعليمية متخصصة ومتطورة للمذهب اإل      
سلسلة التراث اإلمساعيلي وسلسلة النـصوص والترمجـات        : الدراسية واحملاضرات العامة ، كما ينشر سلسلتني مها         

 ًبـا داب ، وجيذب هذا الربنامج طال      للدراسات العليا يف الدراسات اإلسالمية واآل      ًوينظم املعهد برناجما  . مساعيلية  اإل
  .من اجلاليات اإلمساعيلية من مجيع أحناء العامل 

 اعيل الدرزي املعـروف بنـشتـكني     ينسبون إىل حممـد بن إمس    الدروز فرقة انشقت عن اإلمساعـيلية الباطنية ، و       )    ٣(
ـ  وحمور هذه العقيدة تأليه أحد احلكام العبيديني اإلمساعيليني الذين حكموا مصر وتسموا بالفاطميني ، وه               ب و امللق

           غريب األطوار سام أهل مصر سـوء العـذاب ، يـأمر بـأمر مث يعاقـب مـن                    ًباحلاكم بأمر اهللا ، وكان رجال     
، وحيـرم   يفعله ، وينهى عن أمر مث يعاقب من اليفعله ، يأمر أهل مصر بإغالق حوانيتهم وحمالم يف بعض األيـام      

وللتوسـع يف عقائـد    . مقدس يسمى املنـفرد بذاتهز كتاب هـ ، وللدرو  ٤١١عليهم بعض املطاعم ، وقتل سنة       
  :الدروز انظر 

   .٢٢٧ـ٢٢٣        املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة ، مرجع سابق ، ص 
 ن أمحد اخلطيـب ، دار عـامل الكتـب ، الريـاض ، الطبعـة الثالثـة                 حممد ب .، د ) عرض ونقد   (         عقيدة الدروز   

  .م ١٩٨٩ـ ـ ه١٤٠٩
ل يف ، وهـو اسـم نطـاق مـسج     )  www.tawhidofdruze.org.lb(كان هلم موقع حيمل كلمة التوحيد عنوانه )    ٤(

  . اجلمهورية اللبنانية
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  ثايناملبحث ال
  النصرانية

  
حيث ميثل املنتسبون إىل هذه الديانـة احملرفـة أكثـر            اليوم ،    ًأتباعاالنصرانية هي أكثر الديانات     

، فقـد جـاء يف       )١(سكان األرض ، وهذا من عالمات قرب قيام الساعة أي من أشراطها الـصغرى               
   . )٢(مسلم رواه )  تقوم الساعة والروم أكثر الناس  (:احلديث 

وهذه الكثرة العددية للنصارى ـ على اختالف طوائفهم ـ يف واقع احليـاة يقابلـها حـضور      
مماثل مكثف يف فضاء الشبكة الدولية ، وليس هذا مبستغرب ؛ ألن بدايـة ظهـور الـشبكة كـان يف            

الـسنوات   مث الدول األوربية ، وقد شهدت تلـك اتمعـات الغربيـة يف        الواليات املتحدة األمريكية    
  : األخرية صحوة أصولية نصرانية من مظاهرها 

، ونزعـة    حىت بني رجال السياسة واحلكم       )٣(تزايد احلديث عن املعركة الفاصلة يف آخر الزمان         
مواجهة املـد العلمـاين     ، وحتاول هذه الصحوة     لني يف اتمعات الغربية     التدين لدى بعض كبار املسؤو    

  )٤ (.انت الشبكة الدولية خري وسيلة لذلك  ، وكاتلك اتمعالطاغي يف ت
   هي حبـسب ترتيـب ظهورهـا    ، و )٥( يقسم النصارى يف العامل اليوم إىل ثالث طوائف رئيسة       و
    :التارخيي
  
  

  
هــ  ١٤٢٠ ن يوسف الوابل ، دار ابن اجلوزي ، الدمام ، الطبعة الثالثة عشرة ،أشراط الساعة ، يوسف بن عبداهللا ب    )١(

   . ٢٠٩م ، ص ٢٠٠٠ـ 
 ص ٤ تقوم الساعة والروم أكثـر النـاس ، ج      صحيح مسلم  ، مرجع سابق ، كتاب الفنت وأشراط الساعة ، باب             )   ٢(

٢٢٢٢.   
 إذا نـزل     أنـه   ، فطائفة منهم تعتقد    ً حمرفا ًيف آخر الزمان إميانا   عليه الصالة والسالم    زول عيسى   ـيؤمن النصارى بن   )   ٣(

ويكون ذلك يف   ل الوثنيني الذين اليدينون بالنصرانية ومن بينهم املسلمون ،          فسوف يتنصر اليهود ، ويقتل عيسى ك      
:  حماضرة مسجلة على شريط فيديو بعنـوان         لمنصر األمريكي بيلي جراهام   ول ،   آرماجيدونمعركة فاصلة يسموا    
 النـصرانية  ولعل هذا يفسر تعاطف مجع من الطوائف . )  The  Road  to  Armageddon(الطريق إىل آرماجيدون 

  .مع اليهود 
ونـشر اإلسـالم    ،  زول عيسى عليه الصالة والسالم يف آخر الزمان ، وقتله املسيح الدجال             ـنب واملسلمون يؤمنون         

زول خيتلف عـن  ـأي أن إميان املسلمني ذا النالذي أنزل على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وكسر الصليب ،        
   .إميان النصارى 

اهللا تعاىل أعلم مبستقبل هذا الصراع بني املد العلماين الطاغي يف اتمعات الغربية وبني تلـك الـصحوة األصـولية                 )٤(
 مسألة احلرية اجلنسية ، وإباحـة الزنـا ، وإباحـة العالقـات     :النصرانية ، حيث خيتلف االجتاهان يف مسائل أمهها  

لكنائس النصرانية يف وجه ذلك ، وحترمه ، ويف املقابل ظهـرت    اجلنسية الشاذة ، وإباحة اإلجهاض ، وتقف معظم ا        
 بعض اجلماعات النصرانية اليت تدعو إلباحة ذلك ، ورمبا أضعفت األيام تلك األصوات املنادية بالتحرمي ، ومـن مث                  

   . مثل ذلك يف ديانة حمرفةربحيصل توافق بينهما ، واليستغ
املدخل لدراسـة   ( ن الطوائف النصرانية هي خالصة مادرسه الباحث يف مادة           ع واشياملعلومات الواردة يف هذه احل    )    ٥(

 متابعة الباحث ألخبار هذه الطوائـف يف قنـوات الـشبكة            ًوأيضا،  أثناء مرحلة املاجستري    ) التنصري واالستشراق   
 .الدولية 
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   )١( يةالكاثوليكالطائفة ـ ١
   )٢( يةاألرثوذكسالطائفة ـ ٢
    ) ٣( يةالربوتستانتالطائفة ـ ٣

   . )٤( يف أمور العقيدة ً بيناًا بينها اختالفائف النصرانية فيموختتلف هذه الطوا
وخباصـة الكاثوليـك    ه إىل القتال بـني تلـك الطوائـف ،           وقد وصل اخلالف يف بعض حاالت     

، ومل يقف الباحـث علـى        )٦(، وأما الكاثوليك والربوتستانت فخالفهم أقل شراسة         )٥(واألرثوذكس     
ائر الكنائس النصرانية ، وينتـسب إىل       تعين عامة ، وتدعي الكنيسة الكاثوليكية لنفسها أمومة س        ) كاثوليكية  ( كلمة  )    ١(

البابا يوحنا بـولس  السابق ـ  وحاول زعيم الكنيسة الكاثوليكية ، الكاثوليكية معظم نصارى أمريكا اجلنوبية وأوربا 
ذلـك  من الوسـائل الـيت اتبعهـا يف    و، وللشعوب غري النصرانية ،  التقرب للطوائف النصرانية األخرى ـالثاين   

طاء اليت وقعت فيها الكنيسة الكاثوليكية يف املاضي ، وقد ظهرت صورته وهـو يرسـل رسـالة    االعتذار عن األخ  
ويعتذر فيها عن سلسلة أخطاء ـ من بينها اعتداءات جنسية ـ ارتكبـها    ، اعتذار إلكترونية من حاسوب مفكرة 

  . رجال دين تابعون للكنيسة الكاثوليكية يف حق بعض شعوب احمليط اهلادي
 ، علـى  م  ٢٣/١١/٢٠٠١، بتاريخ    ًلكترونياحتت عنوان البابا يعتذر إ     هيئة اإلذاعة الربيطانية     ر اخلرب الذي نشرته   انظ        

   . )http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1672000/1672344.stm( الرابط
   ول انـشقاق عـن الكنيـسة    ، وهـذا املـذهب هـو أ     ) املستقيم الرأي على األصول     ( معناها  أرثوذكس  كلمة  )    ٢(

  م عـن سـلطان بابـا    ١٠٥٤الكاثوليكية ، حينما خرجت كنائس الشرق يف مصر وبالد الشام والقسطنطينية عام             
 روسيا واليونـان    ًتشر فيها املذهب األرثوذكسي أيضا    روما ، وشكلت املذهب األرثوذكسي ، ومن املناطق اليت ين         

صور رجال الدين األرثوذكس عرم وعجمهم ، حرصهم علـى إعفـاء            ومما الحظه الباحث يف      ،وبالد البلقان   
  .شوارم وحلاهم

ومعناها احتجاج ، وظهر املذهب الربوتستانيت يف أملانيا على يـد أحـد          ) بروتستو  ( مشتقة من   الربوتستانت  كلمة  )    ٣(
ر على خطا   االذي س ) كالفن  ( فيها  ، مث انتقل إىل سويسرا ااورة ، اليت ظهر          ) مارتن لوثر   ( رجال الدين ويدعى    

وظهر املذهب الربوتستانيت نتيجة الفساد العريض الذي كان ميارسه رجال الدين الكاثوليـك باسـم               . مارتن لوثر   
صكوك الغفران اليت كانت تباع فيها مغفرة اهللا تعاىل باألموال ، واحلجر علـى علمـاء الطبيعـة       إصدار  الدين مثل   

وينتـشر  . األمراء األوربيني املذهب الربوتستانيت ، ودارت حروب دامية بـني الفـريقني   وغريهم ، وقد تبىن بعض  
 .املذهب الربوتستانيت يف أمريكا الشمالية وبريطانيا 

   من أشهر نقاط اخلالف فيما بينهم ، اختالفهم يف ذات اهللا تعاىل ، ويف حقيقـة املـسيح عيـسى عليـه الـصالة                )    ٤(
 .يف إباحة الزواج لرجال الدين حيث جييزه الربوتستانت وحيرمه الكاثوليك واألرثوذكس والسالم ، واختالفهم 

ماحدث يف يوغسالفيا السابقة بعد ايار النظام الشيوعي ، حيث نشبت حرب ضروس بني               :  ذلك من األمثلة على  )    ٥(
 .رى بعد ذلك لقتـل املـسلمني    ، وتفرغ النصا ًاألرثوذكس ، ولكنها مل تدم طويال     الكروات الكاثوليك والصرب    

األرثـوذكس مـن    معظم   استياءومما يدل على عمق اخلالف الذي مل متحه السنون بني الكاثوليك واألرثوذكس ،              
  :للدول اليت يسكنوا ، ومن ذلك  البابا يوحنا بولس الثاين  السابقزيارات رئيس الكنيسة الكاثوليكية

 ،مل خيرج األنبا شنودة الثالث زعـيم األقبـاط          لثةس الثاين مصر يف مطلع األلفية الثا      حينما زار البابا يوحنا بول    ـ  ١        
وإمنا البابا هو الذي زاره ، ومل يسمح له بإقامه قُداسـه يف             ،  املصريني الستقباله ، ومل يذهب لزيارته يف مقر إقامته          

أقامه خـارج  ف ـلم فيه موسى عليه السالم  املقام على املوضع الذي يزعمون أن اهللا كـ داخل دير سانت كاترين  
  : انظر الرابطني التاليني .الدير 

 )        http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_655000/655192.stm(  
 )       http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_654000/654416.stm(  .  

م استقبله رجال الدين األرثوذكس يف شوارع أثينا        ٤/٥/٢٠٠١ لليونان بتاريخ    الثاينة البابا يوحنا بولس     يف زيار ـ  ٢       
فرفض زيـارة   ) ألكسي الثاين    ( زعيم النصارى األرثوذكس يف روسيا    مبظاهرات احتجاجية مضادة لزيارته ، وأما       

وليـك يف  سابق وأتباعه النـصارى الكاث     عرب األقمار الصناعية بني البابا ال      ً تلفزيونيا ً، بل إنه أدان اتصاال    البابا لروسيا   
  : انظر الرابطني . ًروسيا ، واعترب ذلك غزوا

)        http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1851000/1851625.stm(  
)        http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1312000/1312372.stm. ( 

 يف إيرلندا الشمالية سببها اخلالف بني الربوتـستانت و الكاثوليـك املعارضـني            ًن تعاين حربا  ال بريطانيا إىل اآل   التز)    ٦(
 . تنجح حماوالت الصلح والسالم رغم تعددها ملو، ) اجليش اجلمهوري ( للحكومة الربيطانية وميثلهم 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1672000/1672344.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_655000/655192.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_654000/654416.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1851000/1851625.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1312000/1312372.stm


 

٢٧٨

  

  .    )١(قتال وقع بني األرثوذكس والربوتستانت 
حضوره على الشبكة الدوليـة ، وتـصرح بعـض املواقـع            النصرانية  كٍل من هذه الطوائف     ول

  بانتمائها إىل إحدى تلك الطوائف ، وتسكت مواقع أخرى عـن بيـان حقيقـة انتمائهـا املـذهيب                   
  :، وفيما يلي بيان ذلك النصراين 
   

   يةالكاثوليكأ ـ الطائفة 
  )٢()  www.vatican.va(  موقـع الفاتيكـان       :كةثل هذه الطائفـة يف الـشب      من املواقع اليت مت   

أخبـار العـامل الكـاثوليكي      وموقـع    . لغات عامليـة لـيس مـن بينـها العربيـة             خدم ست ستوي
 )www.cwnews.com(  ،   ــة ــسة أمريكي ــه مؤس ــشرف علي ــد و.وت ــيء اجلدي ــع ا  موق
 )www.newadvent.org(    ،  ــى ــة عل ــارف الكاثوليكي ــرة املع ــه دائ ــن حمتويات ــشبكةوم        ال
 )Catholic  Encyclopedia(   .  

  يةاألرثوذكسب ـ الطائفة 
وهـو خـاص   ، ) www.goarch.org(موقع قورش  : ألرثوذكس   ا من املواقع اليت متثل النصارى    

 وتـاريخ هـذه الكنيـسة      ،   بالعقيدة األرثوذكسية    ًذكسية األمريكية ، ويتضمن تعريفا    بالكنائس األرثو 
ومتجـر لبيـع الكتـب      ،   ملواقع أرثوذكسية أخرى منها مواقع للبـث احلـي           وفيه مجلة من الروابط   

مجلة من القوائم الربيدية الـيت      املوقع  األرثوذكسية ، ويتضمن    اليت تتمشى مع العقيدة     واألقراص املدجمة   
منها قوائم تناقش شؤون بعـض األسـقفيات        و،  إلدارة القوائم الربيدية      )Listserv( تستخدم برنامج   

أخبار العامل األرثوذكـسي    ب قائمة ختتص ومنها  ،  الفرعية يف الواليات املتحدة األمريكية      ) رشيات  األب( 
   ) .Real Player( ويستخدم املوقع تقنية البث احلي للصلوات والدروس باستخدام برنامج 

  ، وتشرف عليـه منظمـة أقبـاط الواليـات املتحـدة           )  www.copts.com (األقباط  موقع  و
وفيه قائمة بريدية حواريـة نـشطة ، يغلـب عليهـا احلـوار               لغتني العربية واإلجنليزية ،   يستخدم ال و

 أخرى الختلو من شبهات حول اإلسالم وطعن يف كتابـه ونبيـه صـلى اهللا    ً وتناقش أمورا،باإلجنليزية  
ويف  .  وميكن االشتراك يف القائمة من املوقع مباشـرة         ، ح كل رسالة بآية من اإلجنيل     تعليه وسلم ، وتفت   

  .تربع عرب الشبكة منوذج للاملوقع منتدى حواري ، و
موقـع  ، زعيم األقباط املصريني ، وهو        ) www.copticpope.org( لبابا شنودة الثالث    وموقع ا 

  . حيوي مجلة من دروسه ورسائله ، ونشاطاته، وشخصي يستخدم اللغتني العربية واإلجنليزية 
  
اشتراك املـذهبني يف    كان  رمبا  ية ، و  وهو منظمة بروتستانت  ثوذكس مصر االنضمام إىل جملس الكنائس العاملي        رل أ بِقَ)    ١(

   . أسهم يف ختفيف حدة اخلالف م مماعداوة الكاثوليك واالنشقاق عنه
التوجد قيادة مركزية لنصارى العامل جتمع كلمتهم وتوحد صـفهم ، فالنـصارى             ؛    لتلك اخلالفات املذهبية   ًنظراو        

س فاليعترفون بإمامته ، والكنـائس األرثوذكـسية قياداـا    النصارى األرثوذكوأما  الكاثوليك يتبعون لبابا روما ،      
 النصارى الربوتستانت ليس هلم قيادة مركزية ، ولكن هلم منظمات دولية            كذلكو ،   إقليمية حبسب مناطق وجودها   

وموقعـه  ) World Councel of Churches ( مثل جملـس الكنـائس العـاملي   مكنائسهبعض تشرف على أنشطة 
)www.wcc-coe.org(.  

املوقـع   عنوانينتهي  الفاتيكان أحد أحياء مدينة روما اإليطالية ، وهو مقر إقامة البابا زعيم الطائفة الكاثوليكية ، و                )    ٢(
ويف هذه إشارة إىل نوع مـن االسـتقاللية ألن   ،  ) Vatican(  مشتقة من كلمة فاتيكان يوه،   ) va  (الالحقةبـ

 لالسـم   ًاختـصارا خاصة باململكة العربية السعودية      ) sa( فمثالً    ؛  ة بالدول    يف أمساء النطاقات خمتص    الحقةهذه ال 
)Saudi Arabia  (  ، و )eg (  اختصاراً لالسم خمتصة مبصر )Egypt (  ، و )sy (  لالسم ًاختصاراخمتصة بسوريا 

 )Syria (  وهذه االختصارات وضعتها مؤسسة إيزو كما سبق أن أشار الباحث  ....وهكذا ،. 

http://www.vatican.va
http://www.cwnews.com
http://www.newadvent.org
http://www.goarch.org
http://www.copts.com
http://www.copticpope.org
http://www.wcc-coe.org
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  يةالربوتستانتج ـ الطائفة 
املوقـع الشخـصي     :ومنـها    )١( مواقعها مواقع املنصر األمريكي بيلـي جراهـام          أشهرومن  

)www.billygraham.org (   وله درس أسبوعي يبث كل أحـد مـن          ،   ، ويتضمن مؤلفاته وحماضراته
، وهو يـستخدم إحـدى عـشرة         )www.bgea.org(مجعية بيلي جراهام التنصريية      وموقع   .موقعه  

، وله مركز آخـر عنوانـه       ) http://bgc.gospelcom.net(م للتدريب   مركز بيلي جراها   وموقع   .لغة  
)www2.thecove.org. ( ــع ــصري   وموقـــ ــتراتيجيات التنـــ ــد اســـ معهـــ
)http://bgc.gospelcom.net/ise. (  

  
فاسـتخدموا البـث    حيرص املنصرون على استخدام التقنية احلديثة يف التنصري والدعايـة لـه             و

 ، وحينما ظهرت تقـنيات احلوسبة حرص املنــصرون علـى           ناعيةاعي والتلفازي واألقمار الص   اإلذ
  .  )٢(توظيفها يف خدمة التنصري 

وهم يستخدمون أسلوب التخصص الدقيق يف ذلك ، حيث تصدر يف أمريكـا جملـة احلوسـبة                 
وهي جملة متخصـصة يف تطويـع احلوسـبة     ، )٣()   Christian Computing Magazine(النصرانية 

   ) . http://ccmag.gospelcom.net(  ، وموقعها خلدمة النصرانية
     وحينما ظهرت الشبكة الدولية حـرص املنـصرون علـى أن يكـون هلـم حـضور قـوي                   

 ًكتابـا  )٤( األمـريكيني  أحد املُنـصـرين     لفأمتخصص ، حيث ظهر مصطلح التنصري اإللكتروين ، و        
            التنـصري اإللكتـروين     يف استـخدام الـشبكة ألغــراض التنـصري حيمـل اســم            ًمتخصـصا

)E-Vangelism  ( )( حيمـل ذات االسـم   ًموقعـا ، كما أنه أنـشأ   )٥ www.e-vangelism.com  ( 
 ليـة لتكـون أداة مـن أدوات التنـصري         موقعه بأنه مكرس لتطوير استخدام الشبكة الدو       وقد وصف 

     وروابـط ملواقـع تنـصريية        بالكتاب وفصوله ، وترمجة مـوجزة ملؤلفـه ،         ًتعريفا: املوقع  ويتضمن  

  
، وله يف هـذا حماضـرة       ) آرماجيدون  (  املؤمنني باملعركة الفاصلة يف آخر الزمان واملسماة          األصوليني من النصارى     )١(

 وتباع عرب املوقع )  The  Road  to  Armageddon( )الطريق إىل آرماجيدون : ( مسجلة على شريط فيديو بعنوان 
   .شأا يف ذلك شأن بقية إنتاجه الفكري 

 ٤٠٠قام حبملة صليبية ـدف للوصـول إىل    ـ أن هذا املنصر  ٤٩ ، ص ١٥٣ العدد وقد ذكرت جملة البيان ـ           
 ، وهذه أكرب عملية لنشر النـصرانية  ً صناعياً قمرا١٦ دولة ـ عرب  ١٧٠ـ تقع يف  مدينة  ٥٠٠مليون شخص يف 

  .تستخدم فيها التكنولوجيا احلديثة ذا الزخم
م ، كمـا قامـت شـركة    ١٩٩٦ مليون حاسوب عـام   ٢٠٧ احلواسيب املستخدمة هلذا الغرض حوايل       بلغ عدد     )٢(

مايكروسوفت ـ املنتجة لربنامج النوافذ وهو أشهر نظام تشغيل للحواسـيب الشخـصية يف العـامل ـ بتزويـد       
   .م١٩٩٣املؤسسات التنصريية بربامج جمانية بقيمة مخسة ماليني دوالر خالل عام 

 . ، بتصرف ٤٩ ، ص نفس املرجع السابقتنصري يغزو العامل اإلسالمي ، أمحد عبداهللا سيف الرفاعي ، ال        
م ، وتتيح الة إمكانية االشتراك عرب الشبكة ، وتتوفر بعض أعدادها القدميـة يف  ١٩٨٩    صدر عددها األول يف يناير         )٣(

 .املوقع 
)٤ )    (Andrew  Carega ( ١ريكي ، ولد يف مدينة جفرسون بوالية ميـسوري األمريكيـة ، يف   رجل دين نصراين أم 

م ، متخصص يف اإلعالم ، وله مقاالت متعددة حول النصرانية والشبكة الدولية يف جملـة احلوسـبة                  ١٩٦٠نوفمرب  
                                      .          والتنصري على الشبكة ، واملوجة التالية  ، كتاب خدمات إلكترونية: النصرانية ، ، ومن مؤلفاته 

تعين التنصري وهي الترمجـة   ) evangelism( وكلمة ،   ) Electronic  Evangelism  ( اختصار للكلمتنيهذا االسم  )   ٥(
يف ري اليت تطابق أهداف جهود أولئك القوم ، ومن اخلطأ ترمجتها بالتبشري ألن البشارة يف اللغة العربية التأيت إال بـاخل   

 وهم الينشرون إال ديانة حمرفة قائمة على اخلرافة وعقيدة التثليث ، التـسِعد معتنقهـا يف الـدنيا وال يف                     ،األصل  
  .اآلخرة

http://www.billygraham.org
http://www.bgea.org
http://bgc.gospelcom.net
http://bgc.gospelcom.net/ise
http://ccmag.gospelcom.net
http://www.e-vangelism.com
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   .)١( )نشرة األخبار السارة ( أخرى ، وقائمة بريدية لتوزيع 
ــ يـشار إليـه     )٢( )  Internet Evangelism Coalition( وظهر احتاد التنـصري الـشبكي  

وهو يضم املنظمات املعنية بالتنصري عرب الـشبكة الدوليـة ، ويتـضمن    ـ  )  IEC(  باألحرف   ًاختصارا
قائمة بريدية تزود مشتركيها بالنـشرة الدوريـة الـيت     ) www.webevangelism.com (االحتاد موقع  

 ، كما خيصص االحتاد يوم أحد من كل عام ليكون اليوم العاملي للتنصري الـشبكي ، وهـو       )٣(يصدرها  
   .)٤( أبريل  ٢٤م  األحد ٢٠٠٥يوافق هذا العام 

 لعقـد   ً ، وجيري اإلعداد حاليـا     )٥(ات منذ تأسيسه     مؤمتر ةأربع يعقد احتاد التنصري الشبك   وقد  
  .)٦(م ٢٠٠٥ سبتمرب ١٥ـ١٤املؤمتر اخلامس يف الفترة من 

 لـه  ًاإلنترنـت للنـصارى ، وافتـتح موقعـا     عنوانه  ًابا كت )٧(وكتب أحد املنصرين األمريكيني     
)http://ifc.gospelcom.net  (  حيمل نفس العنوان.  
  
)١(   )Good News Bulletin (   يونيـو  ١٧وقد صدر العدد األول منها يف ، وهي نشرة نصف شهرية حيررها املؤلف 

ويستعرض احملرر يف هـذه  ) موقع األسبوع ( ومن فقراا الثابتة ، لكتروين م ، وهي معنية بشؤون التنصري اإل  ١٩٩٩
 لقـراء النـشرة   ًويده بعنوان أي موقع يرونه مفيـدا      ويطلب احملرر من زوار املوقع تز      . ً جديدا ً تنصرييا ًقرة موقعا فال

      ضـمن   )Spotlight (ف يف فقـرة الـضوء الكـشا       تميزةاملواقع امل تلك   وقد مجع احملرر     ، للتعريف به من خالهلا   
 . ، وميكن االشتراك يف النشرة عرب املوقع موقعه

تأسس احتاد التنصري عرب الشبكة الدولية يف أعقاب نقاش دار يف املائدة املستديرة وموله مركز بيلـي جراهـام عـام      )    ٢(
 ًكنائس ، وقد تضاعف العدد عامـا  للم ، وحضره ممثلو مثانني إرسالية متثل طليعة الكنائس واملنظمات املوازية  ١٩٧٧

  : إىل احتاد التنصري الشبكييهدف .بعد عام يف املؤمترات التالية 
ـ توفري منرب موثوق به لتواصل اإلرساليات العاملة يف جمال التنصري والتلمذة عـرب الـشبكة الدوليـة ، ويقـصد      ١        

  .رعاية حىت يصريوا تالميذ للمسيح بالتلمذة تعهد املقبلني اجلدد على النصرانية بالتربية وال
  .ـ توفري برامج تدريبية متخصصة يف التنصري عرب الشبكة الدولية ٢        
   ـ تكوين شبكة من املنظمات واإلرساليات املعتمدة على مستوى العامل تستطيع توفري املوارد الالزمـة للتلمـذة                 ٣        

  .عوة التنصريية عرب الشبكة واالتصاالت الشخصية ؤالء الذين تصلهم الد
ـ توفري منرب جذاب وفعال ومالئم للباحثني عن احلقيقة واألساسيات الروحية والباحثني عـن إجابـات ثقافيـة                  ٤        

   .مالئمة ألسئلتهم حول بشارة املسيح
هــ املوافـق   ٣/١٤٢١ /١٨، بتاريخ  ) مؤمتر دويل للتنصري عرب اإلنترنت   ( خرب يف موقع إسالم أون الين بعنوان                

  انظر الرابطم ٢٠/٧/٢٠٠
)        www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-jul-20/alhadath1.asp. (  

 . )newsletter-subscribe@internet-evangelism.org(وميكن االشتراك فيها بإرسال رسالة فارغة إىل العنوان )    ٣(
 .  )http://ied.gospelcom.net/index.php( يد املعلومات عن هذا املشروع من الرابط ميكن معرفة مز)    ٤(
 .للتوسع يف هذا املؤمترات   )http://community.gospelcom.net/Brix?pageID=12176( انظر الرابط )    ٥(
 .يف هذا املؤمتر للتوسع   )http://community.gospelcom.net/Brix?pageID=11914( انظر الرابط )    ٦(
)٧)    (Quentin  J.  Schultze   Ph.D.(  أستاذ فنون االتصال والعلوم يف كلية كالفن ،)Calvin  College ( ،   وهي مـن 

يف شـبكة   ) مستشار خاص   ( يشغل منصب   والكليات الرائدة يف التعليم النصراين يف الواليات املتحدة األمريكية ،             
كما أنه مؤسس ومالك قائمة بريدية حتمل نفس عنوان الكتاب ، وقد صدر عددها              ،ها   ذكر يتاتصاالت اإلجنيل اآل  

م ، وهي نشرة نصف شهرية وميكن االشتراك فيها بإرسال رسالة فارغـة إىل العنـوان                ١٩٩٥ يوليو   ٣١األول يف   
تـها  ق اإلعالم وعال  ، وله العشرات من املؤلفات اخلاصة بوسائل       ) ifc-subscribe@lists.gospelcom.net(  :التايل  

وهذه املؤلفات منها ماهو كتب انفرد بتأليفها ، أو مقاالت علمية ، أو فصول من كتب ألفهـا       ،  بالدين ، والتنصري    
  .باملشاركة مع آخرين ، وغري ذلك 

ـ وأما كتاب اإلنترنت للنصارى            )Internet for Christians (  وختتصر ) IFC  ( ىل عـام  فقد طبع  طبعته األوـ
: م ، وترجم الكتاب إىل مخـس لغـات هـي          ١٩٩٧ و   ١٩٩٦م ، مث أعيد طبعه طبعتني مراجعتني عامي         ١٩٩٥

   . )CD( الكورية ، واإلسبانية ، واألملانية ، والفلندية ، واليابانية ، كما أنه صدر على هيئة قرص مدمج 
لالطالع على عناوين مؤلفـات املنـصر   )    www.calvin.edu/academic/cas/faculty/pschultz.htm (انظر الرابط        

    ) .A4 (املذكور ، وقد قام الباحث بطباعة تلك العناوين ، فجاءت يف تسع صفحات من احلجم
   .ملزيد من املعلومات عن املنصر املذكور وجهوده ومؤلفاته  )  http://ifc.gospelcom.net(انظر الرابط         

http://www.webevangelism.com
http://ifc.gospelcom.net
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-jul-20/alhadath1.asp
mailto:newsletter-subscribe@internet-evangelism.org
http://ied.gospelcom.net/index.php
http://community.gospelcom.net/Brix?pageID=12176
http://community.gospelcom.net/Brix?pageID=11914
mailto:ifc-subscribe@lists.gospelcom.net
http://www.calvin.edu/academic/cas/faculty/pschultz.htm
http://ifc.gospelcom.net
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 حيـث توجـد     ،)١( ألتباعها ممارسة طقوسهم الدينية عرب الشبكة        وتتيح بعض الكنائس النصرانية   
، كمـا تتـيح بعـض       ) www.liveprayer.com(مواقع خمصصة لذلك ، ومنها موقع الصالة احليـة          

املواقع خدمة الدعاء عـرب الـشبكة ، ومـن مـواقعهم العجيبـة يف ذلـك موقـع الـدعاء لـك                       
)www.pray4you.org (  يعبئة راغب االسـتفادة مـن       ًهذا املوقع منوذجا  ة املشرفة على    ، وتقدم اجله 

هذه اخلدمة ، وفيه امسه أو اسم من يريد أن يدعى له ، والربيد اإللكتروين لطالب الـدعاء ، والـدعاء                     
  ؟! حرفاً ٢٥٤الذي يريد أن يدعى له به شريطة أاليتجاوز نص الدعاء 

اإلجنيـل الدوليـة    وظهرت مواقع متخصصة يف شـؤون اإلجنيـل ، ومنـها موقـع مجعيـة                
 )www.ibs.org ( بعدة لغات عاملية ً ومسموعاً، وهو يقدم اإلجنيلَ مقروءا .  

، وهـو موقـع      األخبار السارة على موقع    )٢(ويشرف املركز الدويل العريب للخدمات الروحية       
لـدروس  ، حيث يتضمن مجلة من ا     فكرة الدروس باملراسلة    املوقع  ، ويتبىن   لغته األساس العربية    تنصريي  

       التنصريية ، ويف اية كل درس عدد من األسـئلة جييـب عليهـا الـدارس يف منـوذج معـد هلـذا                      
 الغرض ، ويرسل عرب الشبكة ، ويستقبل املشرفون على املوقع إجابات الدارسـني ويـصححوا ، مث                 

   .تفيد اجتيازه لتلك الدروس يرسل املركز شهادة للدارس 
 املوقـع  يوزعو  هامن، واألعداد السابقة    ار السارة اليت يصدرها املركز      جملة األخب املوقع  ويتضمن  

وذلـك   باللغة العربيـة ،      )٣( وكذلك فلم فيديو بعنوان يسوع     ،    يتضمن تلك األعداد   ًا مدجم ًاقرص ًجمانا
 غري اإللكتـروين إلرسـال      بعد تعبئة النموذج اإللكتروين يف املوقع واملتضمن عنوان املستخدم الربيدي         

، وحيتوي املوقع على عـدد مـن       ) دعاء  (   طلب صالة  ً أو الفلم ، ويتضمن النموذج أيضا      قرص عليه ال
  .األغاين النصرانية العربية ، وروابط ملواقع نصرانية عربية أخرى 

 ين املنـصر أحـد  أنشأ كما استفاد املنصرون من وسيلة القوائم الربيدية اليت تتيحها الشبكة ، فقد          
 تـصدر مـرتني   ، وهي ) Web Evangelism Bulletin( التنصري النسيجي  نشرة سمىقائمة بريدية ت

، وتتناول موضوعات شـىت ممـا يتعلـق باسـتخدام        ) ليتعلم أحدنا من اآلخر     (  حتـت شعار    ًشهريا
م ، وهـي مـن القـوائم ذات    ١٩٩٩وقد صدر عددهـا األول يف أبريل الشبكة الدولية يف التنصري ،      

 موقع شـبكة االتـصاالت اإلجنيليـة        مستضافة يف  من القوائم احلوارية ، وهي       االجتاه الواحد وليست  
  )٤ (.الدولية 
    

ومن األساليب اليت يتبعها املنصرون مهامجة اإلسالم ، والطعن يف القرآن ، والتشكيك يف صـحة                
  رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهم قد يصرحون بذلك ، وقد يلمحون حبسب املقـام ومقتـضى                   

 ألتباعهـا حينمـا     ً ، تسهيال  لكنائس النصرانية إجازة أداء الصلوات النصرانية يف البيوت عرب التلفاز         سبق لكثري من ا   )    ١(
 .  رأت تثاقلهم عن حضور تلك الصلوات يف الكنائس ، وهذا من تالعب القوم بدينهم 

)٢)    (Internationl Arabic Ministries( ومقره يف كندا ، وعنوانه )www.inarabic.org . (  
)٣( )    JESUS (   ،          ريي مشهور ، ترجم لعشرات اللغات      ويسوع هو عيسى عليه الصالة والسالم ، وهذا الفلم فلم تنص

  .ومن بينها العربية 
  ) web-evangelism-subscribe@lists.gospelcom.net ( :ميكن االشتراك فيها بإرسال رسالة فارغة إىل العنوان     )٤(

    :رسالة فارغة إىل العنوان التايلالقدمية يرسل املستخدم وللحصول على أحد أعدادها 
         )web-evangelism-get.1@lists.gospelcom.net (   ،     خدم يف احلصول على العدد األول      وذلك يف حالة رغبة املست

لقدمية بزيـارة   كما ميكن احلصول على مجيع أعدادها ا      .الذي يريده     برقم العدد  ١وإذا أراد غريه فإنه يستبدل الرقم       
 وتوجد نسخة خمتصرة من النشرة ميكن     ،   )www.gospelcom.net/guide/resources/bulletin.php( :املوقع التايل   

     .) weblite-subscribe@web-evangelism.com ( :االشتراك فيها بإرسال رسالة فارغة إىل العنوان التايل 

http://www.liveprayer.com
http://www.pray4you.org
http://www.ibs.org
http://www.inarabic.org
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 موقـع احملمديـة   حلال ، والختلو بعض املواقع النصرانية الشبكية من الطعن يف اإلسالم ونبيه ومن ذلك               ا
) www.muhammadanism.com (  )احليـاة  (  ، وفيه تسجيل لدروس تنـصريية حتـت عنـوان            )١

  ) . األفضل 
ـ ،  واللغة األساس للموقع هي اإلجنليزية ، ويقدم بعض حمتوياته بالعربية            ، واألورديـة    ية  والفارس

  . ملسلمني تنصروا حبسب زعم املوقع ًكما يقدم املوقع قصصا
ومنها شبكة االتصاالت اإلجنيليـة     ،   )٢( البوابات النصرانية يف الشبكة الدولية       كما ظهرت بعض  

 )www.gospelcom.net (  ،      وتـشرف منظمـة االتـصاالت اإلجنيليـة الدوليـة)علـى هــذا   )٣        
مـائتني  مايربو علـى    شبكة االتصاالت اإلجنيلية     تضموضو يف احتاد التنصري الشبكي ،       املوقع ، وهي ع   

كما أن هلا تـصنيفات أخـرى حبـسب          يف املوقع ،     ً، وهي مصنفة أجبديا    )٤( منظمة نصرانية    وثالثني
 ، وجمموعة مـن القـوائم الربيديـة املختـصة بالـشؤون             ً إلكترونيا ً املوقع متجرا   ويتضمن أنشطتها ، 

  .رانية النص
يف الكنـائس ، واخلـدمات      للنصارى  موقع لتأمني فرص عمل      : ًمن حمتويات تلك البوابة أيضا    و

   .الكهنوتية ، وغريها
، واهلدف منـه    )٥ ( ) www.crosssearch.com(  املستكشف النصراين    امسه وظهر دليل مواقع    

ملواقع اليت التـشتمل علـى مـواد         ، ومنها ا   على الشبكة وألبنائهم  تعريف النصارى باملواقع اآلمنة هلم      
    . إباحية ، أو ألعاب قمار ، أو خماطر استدراج الصغار للفاحشة 

:  مثـل  وكما أن بوابات الشبكة األخرى مثل مايكروسوفت ، وياهو تـضم قنـوات متنوعـة      
الـشبكة  الصحة ، الناس ، الشبكة الدولية والتقنية ، املال واألعمال ، الترفيه والرياضة ، احلاسـوب و    ( 

.. …الدولية ، العلوم االجتماعية ، التعليم الفنون واإلنسانيات ، العلوم ، األخبار ووسـائل اإلعـالم                 
، فإن موقع املستكشف النصراين يقدم قنوات مماثلة تتناسب مع احتياجـات النـصارى              ) وماإىل ذلك   

  . املتدينني 
  :خمتلفة منها فات وعلى سبيل املثال يف قناة الترفيه تصنف املواقع إىل تصني

  
 ضمن برنـامج إذاعـي      دروس تنصريية بلهجة عامية    هي و  ، ً التصرحيا ًميحا اجم اإلسالم تل   ً    يتضمن املوقع دروسا      )١(

دروس على هيئة حوار بني فىت امسه حممد وأخته فاطمة ، ويتخلل احلوار قراءة              ال ذه، وه ) الطريق إىل اجلنة    ( عنوانه  
 حيـاولون   نصوص من اإلجنيل تناسب موضوع الدرس تقرؤها فاطمة ، ويتضح من استعراض عناوين الدروس أم              

الشهادة وبعد اية كل    والطهارة ،   والصالة ،   والصيام ،   و الزكاة ،    مثلحماكاة املوضوعات املطروحة عند املسلمني      
     . هدية، وينال من جييب عليهسؤال يطرح حلقة 

   .    سبق بيان معىن البوابة الشبكية ، وهي املوقع الذي يقدم خدمات متكاملة لزواره )٢(
)٣)    (Gospel Communication , Intl., Inc  ( ،  وختتصر )GCI  ( وهي منظمة أمريكية مقرها ميتشجان ،.  
وموقع اخلـدمات    ) . http://cci.gospelcom.net/ccihome(   اجلمعية النصرانية الدولية للتخييم     هذه املنظمات  من)    ٤(

مني بالتنصري يف البلدان العربية وعنوانـه علـى الـشبكة           التنصريية للعامل العريب ، ويقدم هذا املوقع معلومات للمهت        
 )www.gospelcom.net/awm (  واألحرف الثالثة )awm (    هي اختـصار اجلملـة )Arab World Ministries (  

         اللغـة املـستخدمة ، وعـدد الـسكان ، ونظـام            : ويتضمن هذا املوقع معلومات عن البلدان العربية تتـضمن          
       عادات االجتماعية ، واملوقـع اجلغـرايف ، واملنـاخ ، وديانـات املـواطنني وثقافتـهم ، والعملـة                    احلكم ، وال  

املستخدمة ، ووسائل النقل ، وفيه قسم خاص للمرأة املسلمة واملدخل إىل تنصريها ، ومتجر إلكتروين لبيع الكتـب               
زواره عرب قائمة بريدية ، ميكن االشـتراك فيهـا    وأشرطة الفيديو اليت ختدم أهداف املوقع ، كما يتواصل املوقع مع            

  .) awm-enews-subscribe@lists.gospelcom.net(: بإرسال رسالة فارغة إىل العنوان 
)٥( )    Cross Search (  ، ومعىن كلمة )cross (     صليب ، ولكن إذا كتبت باحلرف الكبري كما هـو يف هـذا املوقـع

  .قاموس املورد ملنري البعلبكي  يف  )cross( لمة انظر ك، النصرانية فيكون معناها 

http://www.muhammadanism.com
http://www.gospelcom.net
http://www.crosssearch.com
http://cci.gospelcom.net/ccihome
http://www.gospelcom.net/awm
mailto:awm-enews-subscribe@lists.gospelcom.net
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 وكـل تـصنيف      ، السفروالرياضة ،   واملخيمات والرياضات الروحية ، واأللعاب ، واهلوايات ،         
    )١ (.منها يندرج حتته مجلة من املواقع النصرانية أعدادها مبينة أمام كل تصنيف 

  إىل أية مواقع أخرى ترغـب ذلـك ، ويـتم   ة رابط لهويسمح موقع املستكشف النصراين بإضاف 
    . لعملية إضافة الرابط ملن الحيسن الربجمة ً، تسهيال معني إىل ذلك املوقع نص برجميهذا بإضافة 

شـبكة األلعـاب احلاسـوبية النـصرانية          موقع مجلة من املواقع ، منها    وعلى سبيل املثال تصنيف األلعاب يتضمن        )  ١(  
وهو حيتوي على مجلة من األلعـاب منـها مـاهو خـاص     ،  ) www.christiancomputergames.net:( وعنواا  
  .) املسيح حيبك ( ضمن صفحة بدئه عبارة ، وتتباألطفال 

http://www.christiancomputergames.net
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  املبحث الثالث
  ليربايلاملذهب ال

  
حتت شعار احلرية الذي ترفعه اتمعات الغربية ، وجد دعاة الفوضـى اخللقيـة والفكريـة  يف                  

 من أفكار دون أدىن رقيب أو حسيب ، واملواقـع           الشبكة الدولية أوسع جمال وأرحبه لطرح مايشاؤون      
اليت يرفضها بعض املستضيفني يف بلد يسمح ا مستضيفون يف بلد آخر ، والشبكة التعترف باحلـدود                 

دعاة اإلباحية اجلنسية ، ودعـاة      :  يف الشبكة    ً خصبا ًبرز هؤالء الذين وجدوا هلم جماال     اجلغرافية ، ومن أ   
دة الشيطان ، ومتكن بعض هؤالء من إجياد أتباع هلم يف البلـدان العربيـة               إباحة املخدرات ، ودعاة عبا    

  .واإلسالمية ، عرب الشبكة الدولية ، وفيما يلي بيان ذلك 
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  املطلب األول
  الدعوة لإلباحية اجلنسية 

  
أبــاحت   ـ   هي مـن لـوازم املـذهب الليـربايل    الشخصية ـ اليت حتـت مـظلة احلرية 

ايف ذلـك العالقـات الـشاذة بـني     ، مبغريب مجيع صور االتصال بني اجلنسني  يف الـعامل ال كوماتاحل
 ، شريطة أن يتم هذا بالتراضي بني الطـرفني ؛ إذ            )السحاق  ( وبني اإلناث   ) عمل قوم لوط    ( الذكور  

            تجرم تلك األنظمـة الوضـعية االغتـصاب ، وجتـرم كـذلك إقامـة العالقـات اجلنـسية مـع                     
   . وتسمح هلم مبمارسة اجلنس بعد بلوغهم السن القانونية وهي ختتلف من بلد آلخر األطفال ،

 ، مـن  )١(ووصل األمر بالشواذ إىل تنظيم مهرجانات سنوية يف بعض املدن والعواصم األوربيـة             
أهدافها احلصول على املزيد من احلقوق واالعتراف الرمسي بنشاطام ، ومن ذلك سـعي الـشواذ يف                 

غريب وأنصارهم إىل تقنني ذلك الفعل املشني ومساواته برباط الزواج املعـروف بـني الـذكور                العامل ال 
واإلناث ، وسن قوانني تنظم العالقة بني كل زوجني شاذين ذكرين كانا أم أنثيني ، وحتديـد احلقـوق                  

 ذلك شأن كل زوجني طبيعيني ، وقد جنحـت تلـك املـسـاعي يف               والواجبات بينهما ، شأما يف    
ؤالء الشواذ واإلنكـار علـيهم      ، بل أصبح التنديد      )٢(بعض البـلدان األوربية ومن أشهرها هولندا       

   . )٣( من ضروب التمييز العنصري اليت يعاقب عليها القانون الوضعي ًضربا
احـة يف   هلم وممارسام املمقوتـه باعتبارهـا مب      ويسعى بعض أدعياء التدين من هؤالء لتربير ميو       

 ، وبلغـت اجلـرأة بـبعض        ً أخالقيا ًن البحث عن عالج هلا بوصفها مرضا       م ًالديانات السماوية ، بدال   
النصارى منهم أن اموا نيب اهللا عيسى عليه السالم مبمارسة عمل قوم لوط ، وهلم موقع على الـشبكة                   

  
م نـصف   ٢٠٠٠ومن ذلك املهرجان السنوي للشواذ الذي ينظَّم يف العاصمة األسترالية سيدين ، وقد حضره عام                     )١(

 مليون دوالر ، وقـد  ٩٣ سنوية على االقتصاد األسترايل ، تقدر حبوايل       ً شخص ، ويدر هذا املهرجان أرباحا      مليون
يما الكنيستني الكاثوليكية واإلجنليكانية ـ أي الربوتستانتية ـ هذا املهرجان ، ووصفاه  بأنه تـرويج فـظ     انتقد زع

  .وإباحي للشذوذ اجلنسي 
هــ  ٢٩/١١/١٤٢٠ خرب يف موقع إسالم أون الين ، بتاريخ       نصف مليون شخص يف مهرجان للشواذ بسيدين ،                  

   . م٥/٣/٢٠٠٠املوافق 
     )http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-mar-05/alhadath-7.asp( رابط  انظر ال        

م أول زواج رمسي بني الشواذ يف العامل وسط حـضور           ٢/٤/٢٠٠١يوم  " أمستردام  " شهدت العاصمة اهلولندية    (     )٢(
ات على اهلواء مباشرة وذكرت مصادر هولندية أنـه         وزراء احلكومة واملواطنني اهلولنديني ، باإلضافة إىل إذاعة الزجي        

قد مت تزويج ستة رجال من بعضهم البعض ، كما مت تزويج امرأة هولندية من أخرى ، وذلك يف أعقـاب صـدور         
قانون يبيح الزواج بني األشخاص من نفس اجلنس يف هولندا ، مشرية إىل أن احلكومة اهلولندية تعطي للزواج الـشاذ      

 االجتماعية واالخنفاض الضرييب    ؤوليات الزواج التقليدي ، وتتمثل يف حق احلصول على املعونات         نفس حقوق ومس  
  .وحق التبين ، وضرورة التوجه للمحاكم من أجل التطليق 

   ً زجية بـني الـشواذ سـنويا   ١٠٠٠٠على ويتوقع املسؤولون يف أمستردام أن يرتفع عدد زجيات الشواذ إىل مايربو            
   ) . من متوسط حاالت الزواج الطبيعية ٪١٠شكل وهو ماي

 ، بتـاريخ  ناديـة العوضـي  .يف موقع إسالم أون الين ، بقلم د      ) ًواج الشواذ ينتشر يف أوربا رمسيا     ز( خرب بعنوان            
     ) .www.islamonline.net/Arabic/News/2001-04/04/article14.shtml(  ، انظر الرابط م٤/٤/٢٠٠١

 ، بسبب تـصرحيات أدىل ـا إىل إحـدى       ً أمريكيا ً دوالرا ١٠٠٠ ، وغُّرم مايعادل     كم إمام مسجد يف هولندا    حو    )٣(
لعاملة يف جمال مكافحة العنـصرية   القنوات التلفزيونية اهلولندية ، اعتِبرت من قبل وسائل اإلعالم ، وبعض املنظمات ا   

  .بري يف هولندا داخل األوساط السياسية والصحفية  ، الذين يتمتعون بنفوذ كً ضد الشواذ جنسياًمتييزا
  .  م ٢٦/٣/٢٠٠٢ بتاريختغرمي إمام مغريب إلدانته شواذ هولندا ، خالد شوكات ، خرب يف موقع إسالم أون الين          
  . )  www.islamonline.net/Arabic/news/2002-03/26/article11.shtml( انظر الرابط         

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-mar-05/alhadath-7.asp
http://www.islamonline.net/Arabic/News/2001-04/04/article14.shtml
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-03/26/article11.shtml
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   .)١()  ؟ ًهل تعتقد أن عيسى كان شاذا( ؤال ن السيصوتون فيه على هذه القضية ويطرحو
وأما موقف رجال الدين النصارى من هذه األفعال املشينة فهو متباين ، فكبارهم ينكـرون هـذا    
الفعل ، ومن ذلك إدانة البابا يوحنا بولس الثاين ـ بابا الفاتيكان السابق ـ ملسرية نظــمها الـشواذ     

  . )٢(قد وصفها بأنـها انتهاك للقيم املسيحية يف العاصمة اإليـطالية روما ، ف
وحينما سئل املنصر األمريكي املشهور بيلي جراهام يف موقعه على الشبكة الدولية عـن حكـم                

 ، وكان حييل السائلني الذين يعانون من تلك امليـول الـشاذة إىل              )٣(الشذوذ اجلنسي أفىت بعدم جوازه      
 بقراءة بعض الكتب اليت تعينهم على اخلالص ممـا هـم            بعض اجلمعيات اخلاصة لعالجهم ، وينصحهم     

   .فيه 
الـشواذ  بل ربط بعض رجال الدين النصارى بني هجمات احلادي عشر من سبتمرب وبني نشاط               

   .)٤( ، وقالوا إن تلك اهلجمات بسبب ختلي الرب عن األمريكيني ودعاة اإلجهاض
 بعض رجـال الـدين مـن النـصارى          ويف مقابل هؤالء الذين حيرمون العالقات الشاذة ، جند        

  . يف الكنيسة بني شابني ذكرين ًبل جترأ أحد القساوسة فعقد زواجاأجازوها ، 
صوت احلاخامات املنتمـون ألكـرب جتمـع يهـودي يف         ( وكذلك األمر بالنسبة لليهود ، فقد       

ي للحاخامـات    ، حيث وافق املـؤمتر املركـز       ًاحل االعتراف بزواج الشواذ جنسيا    الواليات املتحدة لص  
األمريكيني التابع حلركة اإلصالح اليهودية على مباركة زواج الشواذ من اجلنـسني يف طقـوس دينيـة         

   )٥(. ) يهودية 
 يف تلك اتمعات صـورة جديدة من صور التــدهور واالحنطـاط األخالقـي             تبل ظهـر 

  .واقع يف الشبكة الدولية تمثل يف ممارسة اجلنس مع احليوانات ، وأصبح هلذه املمارسة املنحطة مت
وقد جنم عن هذه الفوضى اجلنسية يف العامل الغريب الكثري من املـشاكل الـصحية واالجتماعيـة             

وقـد انتقلـت محـى    ) طاعون العـصر  ( والنفسية ، ومن أبرزها مرض اإليدز ، الذي يسميه البعض     
 ً، ووجد فيها دعاة اإلباحيـة جمـاال  لية الفوضى واإلباحية اجلنسية يف العامل الغريب إىل فضاء الشبكة الدو 

    . ، للترويج ملذهبهم ًخصبا
   . نت ماهلا وماعليها ، مرجع سابق اإلنتر)    ١(
  .م ٩/٧/٢٠٠٠البابا يدين مسرية املثليني ، خرب نشرته هيئة اإلذاعة الربيطانية بتاريخ )    ٢(

  .  )http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_825000/825999.stm( انظر الرابط 
     ) .www.billygraham.org/spiritualhelp/answers.asp?show=oneq&rside=onecat&q=82(انظر الرابط  )    ٣(
م ، وبني االحنالل األخالقي الـذي يعيـشه         ٢٠٠١ربط بعض رجال الدين بني أحداث احلادي عشر من سبتمرب            )    ٤(

جـاء  ) الكارثة غـضب اهللا      : طريرك اليوناين الب(  بعنوان   ًنشر موقع إسالم أون الين خربا     اتمع األمريكي ، فقد     
أكدت شخصيتان من التيار املسيحي احملافظ يف الواليات املتحدة األمريكية أن اهلجمات اإلرهابيـة علـى                (  : فيه

وية واملثلـيني ـ أي الـشواذ    التراب األمريكي مستحقة بسبب ختلي الرب عن األمريكيني ، متهمني التيارات النس
" وقد أكد القس األمريكي املـشهور  . جمات  ـ ومؤيدي احلق يف اإلجهاض بأم املسؤولون عن هذه اهل ًجنسيا

 إذا  ًكن أن تكون مقدمة ألمر أشـد جلـال        إلحدى الشبكات النصرانية أن هذه اهلجمات الدامية مي       " جريي فالويل   
كما قال رجل الدين النصراين املشهور      . ماواصل اهللا التخلي عنا والسماح ألعداء أمريكا بأن يلحقوا بنا مانستحقه            

أعتقد أننا النزال يف بداية الرعب وأضاف أن هـذا حيـدث ألن النـاس بـاعوا أنفـسهم          "  : سنت  بات روبر   " 
   . )للشيطان 

انظــر الــرابط  . م ١٥/٩/٢٠٠١ ، بتــاريخ إســالم أون اليــن  خــرب يف مـــوقع هيئــة            
)www.islamonline.net/Arabic/News/2001-09/15/Article59.shtml ( .  

علـى  ) يب يب سي    ( ة اإلذاعة الربيطانية    ئنشر مبوقع هي  )  حاخامات أمريكيون يباركون زواج الشواذ       (بعنوان  خرب  )    ٥(
   م٣١/٣/٢٠٠٠الشبكة ، بتاريخ 

    )http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_696000/696555.stm( انظر الرابط 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_825000/825999.stm
http://www.billygraham.org/spiritualhelp/answers.asp?show=oneq&rside=onecat&q=82
http://www.islamonline.net/Arabic/News/2001-09/15/Article59.shtml
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_696000/696555.stm
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وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن من عالمات الساعات شيوع الفاحشة ، وقـد كانـت                  
  .الشبكة الدولية أداة مناسبة لذلك 

 ًاسـعا  و ًجمـاال  دعاة الشذوذ اجلنسي يف العاملني العريب واإلسالمي      من  ضى القلوب   رمكما وجد   
هلم عرب هذه الشبكة ، وافتتحوا هلم مواقع ، يتعارفون من خالهلا ، وينشرون عليها شبهام اليت تـربر                   

   . هلم عرب أي مطبوعة أو وسيلة إعالمية أخرىًاحاوهذا أمر مل يكن متهلم ماهم فيه من احنراف ، 
إىل اإلسالم يف الواليـات     ومن تلك املواقع موقع الفاحتة ، وهو خيص طائفة من الشواذ املنتسبني             

 )١(، وقد أسسها شـخص ينتـسب إىل اإلسـالم           ) مؤسسة الفاحتة   ( املتحدة األمريكية وحيمل اسم     
م تضم من يشاركه ميوله الشاذة ، واتفق أعضاء القائمـة           ١٩٩٧وذلك بإنشاء قائمة بريدية يف نوفمرب       

يـة تعـىن بـشؤون املـسلمني     م على إقامة تلك املؤسسة لتكون أول مؤسـسة عامل   ١٩٩٨يف أكتوبر   
 ًم حبضور سـتني مـشاركا     ١٩٩٩يخ مايو   وقد عقدت مؤمترها األول يف مدينة نيويوك بتار       ! ؟!الشواذ  

  .من الواليات املتحدة وكندا 
 يتخـذها   هلا يتألف من علم ملون بألوان الطيف الـسبعة الـيت          ًذت هذه املؤسسة شعارا   وقد اخت 

ط صورة اهلالل والنجمـة ذلـك العلـم ، ومقرهـا الـرئيس يف               هلم ، وتتوس   ًالشواذ يف العامل شعارا   
الواليات املتحدة وهلا فروع يف كندا وبريطانيا وهي تسعى لفتح فروع هلـا يف منـاطق أخـرى مـن                    

  .العامل 
ومن اخلدمات اليت يقدم املوقع منتدى للحوار ، وجمموعة من القوائم الربيديـة ، وهـي ختـدم                  

      )٢(. جله أنشئت تلك املؤسسة اخلبيثة بطبيعة احلال اهلدف الذي من أ
 شـأنه يف    ً وانتشارا ًيف الشبكة الدولية ، يزداد ذيوعا     ويف بريطانيا مجعية للشواذ العرب ، هلا موقع         

  
يدعيها القادياين ، والبهائي ، واإلمامي الـذي يـسب          واإلسالم يف تلك الديار كلمة مطاطة        يدعى فيصل عالم ،   )    ١(

  . الصحابة ، والصوفية الغالة ، واهللا تعاىل أعلم حبقيقة ذلك الرجل ، حيث مل يتبني للباحث مذهبه 
وقد  .، وهو موقع باللغة اإلجنليزية        )www.al-fatiha.net( هذه املعلومات مستقاه من موقع املؤسسة على الشبكة         )    ٢(

 ) org( ه الباحث منذ زمن ، بعد أن رفعت مدينة امللك عبدالعزيز عنه احلجب ، ويبدو أن عنوانه قد تغـري إىل                      زار
تظهـر الفتـة    ) org(  بتلك املؤسسة ، وعند كتابة الالحقـة  ً ألن العنوان السابق مل يعد خاصا  ، ) net( بدالً من   

  : عن هذه املؤسسة جاء فيه ًطانية خربارت هيئة اإلذاعة الربيوقد نشاحلجب اخلاصة باملدينة ، 
 وفتيات اختاروا اإلعالن عن أنفـسهم يف يـوم املثلـيني يف سـان              ًملثليني اجلنسيني املسلمني شبابا   أن مجاعة من ا           ( 

فرانسيسكو مطالبني من يدينون بدينهم إظهار قدر أكرب من التسامح حياهلم ، وعقد أعضاء اجلماعة سهرة مـضاءة         
 يف ضاحية املثليني بسان فرانسيسكو ويعتزمون االنضمام إىل املسرية اليت تنظمها إحدى مجاعات الـشواذ                بالشموع
  .يف املدينة 

أي مؤسسة الفاحتة ـ عرب الشبكة  إنه حاول االنتحار قبل أن يتصل باملؤسسة ـ  : وقال أحد املشاركني يف املسرية          
ق أ إىل العالج بالصدمة الكهربائية ، قبل أن تتوصل معه على مضض إىل وفـا ويف البداية اقترحت عليه أسرته أن يلج  

 إن املسلمني املثليني يشعرون أن عليهم أن خيتاروا بني التخلـي عـن أسـرم أو    ًما مع أسلوب حياته ، وقال أيضا 
لـه ـ أن اهللا   التخلي عن هوية نشاطهم اجلنسي ، وأضاف أنه قرر أاليتخلى عن أي منهما ألنه يعتقد ـ حسب قو 

  . ) خلقه هكذا 
علـى  ) يب يب سـي     ( ة اإلذاعة الربيطانية    ئنشر مبوقع هي  ) مسرية ملسلمني مثليني يف سان فرانسيسكو       ( بعنوان  خرب          

   .م٢٥/٦/٢٠٠١الشبكة ، بتاريخ 
  .  )http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1406000/1406523.stm(         انظر الرابط 

http://www.al-fatiha.net
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1406000/1406523.stm


 

٢٨٨

  

   .)١ (ذلك شأن كثري من املواقع املشاة على الشبكة 
ـ     ً اإلسالمية يف إسبانيا فتح حوارا     بل إن سكرتري إحدى اجلمعيات     سيجي حـول    يف موقعـه الن

إمكانية زواج الشواذ يف الشريعة اإلسالمية ، واستنكر يف حوار مع إحدى االت اإلسـبانية ماأمسـاه                 
 واليـختار ، وقـد أثـارت هـذه      ً أن الشاذ يولد شاذا    مالحقة الشواذ يف البلدان اإلسالمية ، بدعوى      

  )٢ (.التصرفات استياء كثري من اجلمعيات اإلسالمية يف إسبانيا 
م ، على جمموعة مـن الـشباب يف       ٢٠٠١ ، قبضت السلطات يف مايو       حدى الدول العربية  ويف إ 

 ، بتهمة  ممارسـة الـشذوذ        منت إحدى السفن السياحية     العشرينيات من أعمارهم ، بينما كانوا على        
 عرب الشبكة الدولية يدعو ملمارسة عمـل قـوم          ًن السماوية ، وقد شكلوا تنظيما     اجلنسي وازدراء األديا  

   .لوط
أنه علم بوجود موقع علـى الـشبكة الدوليـة          ! واعترف أحد املتهمني وهو أستاذ بكلية الطب        

 ، وعلـى الفـور   ة على إقامة طقوسها فيهاللشواذ ، ووجد عليه اسم السفينة اليت دأبت اموعة الشاذ        
  )٣ (.سعى إليهم وانضم هلم 

    : ثالثة حماور وقد ظهرت الدعوة لإلباحية اجلنسية يف الشبكة الدولية عرب
معظم مجهور املوقع من الشباب العريب ، مسلمني وغري مسلمني ، ممن يعيشون داخل بالدهم العربية ويبحثون مـن         )    ١(

 وراء ً على احلريات ؛ سـريا    ً متارس قيدا  خالل املوقع عن رفيق ، وحياولون ترويج صورة للمجتمعات العربية وكأا          
إذا كنت تبحث عـن     : ويفتتح املوقع صفحته الرئيسة بالقول      . ريكا  نغمة حقوق الشواذ اليت انتشرت يف أوربا وأم       

احلب واأللفة والصداقة وتريد أن حتب من هو مثلك ، فلماذا التأيت معنا لتمارس متعتك ؟ وتضيف االفتتاحيـة أن                    
ا الـتم   هدف املوقع هو إمساع أصوات الشواذ العرب ملنظمات حقوق اإلنسان العربية والغربية ، اليت يصفوا بأ               

هل هـو رجـل   : وجيد الزائر إيقونات خمتلفة ، إحداها خاصة بالدخول لنادي التعارف ، ويسأَل الزائر قبلها      . م  
  .يرغب يف معرفة رجل ؟ أم امرأة ترغب يف معرفة امرأة ؟ 

 يـربطهم بكافـة اهليئـات        من اخلدمات املتنوعة لزائريه ، فهو      ًقع الشاذ على ذلك ، بل يقدم عددا       واليقتصر املو          
واملنظمات احلكومية وغري احلكومية يف أوربا وأمريكا واليت تدافع عن حقوق الشواذ ، ويقدم هلم خدمة إخباريـة                   
عما حيدث للشواذ يف العامل من أحداث وذلك من خالل صحف وجمالت خاصة بالشواذ ، كمـا يقـدم املوقـع                

اض اليت تنتج عن ممارستهم الشاذة ، ويعقد املوقع حـوارات حـول             خدمات طبية جمانية للشواذ لكي يتالفوا األمر      
  . قضايا الشواذ وحقوقهم ، ويدعو زواره إلبداء رأيهم يف هذه القضية 

 ربيـع األول  ١٦األحد  على الشبكة ، بتاريخ إسالم أون اليننشر مبوقع ) شواذ عرب على اإلنترنت   ( بعنوان  خرب          
  . ، بتصرف م١٦/٦/٢٠٠٠هـ املوافق ١٤٢١

  .  )www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-June-18/alhadath8.asp(        انظر الرابط 
   .  )www.islamonline.net/Arabic/news/2005-04/15/article05.shtml( انظر الرابط )    ٢(
     ليت يظهرون فيها عراة ، وهـم ميارسـون عمـل قـوم     عثرت السلطات األمنية معهم على عدد من أفالم الفيديو ا  )    ٣(

      لوط ، وكذلك على عقود زواج فيما بينهم ، وتبني أن غالبية الـشبان املـضبوطني ينحـدرون مـن عـائالت                      
  :مرموقة ، ومن بينهم أحفاد لشخصيات مهمة ، وكشفت التحقيقات معهم عن معتقدات غريبة مثل 

 م ثرثارة منامة عميقة األغوار وخلقت لإلجناب فقط ، وأن الشاعر العباسي أبـا نـواس هـو            ذمهم املرأة فهي عنده   
 باالستحمام مبائه ، إذ عليه  إطاللة أرض أسالفهم قوم لوط الكـرام ـ   ًكانبيهم ، وصالم حج إىل البحر امليت ترب

   .ًارسات تعد حرية شخصية التضر أحداهكذا وصفوهم ـ ، واعتقادهم أن هذه املم
 ، أنه تلقى تعليمه يف املدارس األجنبية ، والتحق          ً عاما ٣٢اموعة ، وهو شاب عمره      واعترف املتهم األول ، قائد             

بإحدى اجلامعات األوربية ، ومارس عمل قوم لوط خالل دراسته يف اخلارج ، وبعد خترجـه عمـل يف هندسـة                     
ذا اال ، ووالده أستاذ جامعي ، وأسرته على درجة عاليـة             يف ه  ً ونبغ فيها ، وله خربات خاصة جدا       احلاسوب ، 

   .من الثراء ، وقال إنه سبق له السفر إىل إسرائيل أكثر من مرة ، وكان حيرص على زيارة املعابد واألديرة 
يخ  علـى الـشبكة ، بتـار       إسالم أون الين  نشر مبوقع    ، مهام عبداملعبود ، خرب       جدد" عبدة شيطان   " بض على   الق      

  . ، بتصرف م١٤/٥/٢٠٠١
   ) .www.islamonline.net/Arabic/News/2001-05/14/article30.shtml(انظر الرابط 

شهرية تصدرها مؤسسة الوقـف اإلسـالمي   (         عبدة الشيطان اجلدد ، حممد مجال عرفة ، تقرير نشر يف جملة األسرة   
   . ، بتصرف ٣٣ـ٢٨هـ ، ص ١٤٢٢  ، ربيع اآلخر٩٧، السنة التاسعة ، العدد ) ولندا 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-June-18/alhadath8.asp
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-04/15/article05.shtml
http://www.islamonline.net/Arabic/News/2001-05/14/article30.shtml


 

٢٨٩

  

   املواقع اجلنسية: احملور األول 
    ظهرت اآلالف من املواقع اجلنسية اليت تروج لكافـة صـور الفـواحش ، ومنـها الـشذوذ                  
اجلنسي ، وتنشر تلك املواقع املواد اإلباحية بكافة صورها مكتوبة أو مسموعة أو مرئيـة ومـن تلـك                  

  ع القوانني الوضعية يف البلدان الغربيـة إنـشاء مثـل تلـك             املواقع مايستخدم القوائم الربيدية ، والمتن     
  املواقع ، وإن كانت حتذر القاصرين من دخوهلا حيث يظهر يف صـفحة بـدئها سـؤال عـن سـن                     

 إذا كان سن أقل من السن القانونية اليت تؤهلـه لتـصفح مثـل هـذه     ًاملتصفح ، وتأمره باخلروج فورا  
  )١(. املواقع 

  
  قع التعارف موا: احملور الثاين 

أصبحت بعض املواقع الشبكية تتنافس يف تقدمي خدمة التعـارف بـني الـراغبني يف االتـصال                 
 للتعارف بني العزاب من الـذكور       ًشهورة مثل ياهو ، الذي خصص ناديا      ومن بينها مواقع م   اجلنسي ،   

نـسية ، هـل     واإلناث ، حيث يديل من يرغب يف التعرف على قرين له مبعلوماته الشخصية وميوله اجل              
عمل قوم لوط بـني الـذكور ، والـسحاق بـني            ( ، أم شاذة    ) أي ميل الذكر لألنثى     ( هي طبيعية   

؟ ، ويضع عضو النادي صـورته الشخـصية إىل          ) أي امليل للجنسني    ( ، أم ميول مزدوجة       ) اإلناث  
 جلمهـور أكـرب مـن مـستخدمي     والخيفى مايف ذلك من جذب غري شريف   ،   جانب تلك املعلومات  

  .الشبكة 
إن تلك االجتاهات املنحرفة كانت موجودة قبل انتشار الشبكة الدولية يف العامل الغريب ، ولكـن                
انتشار الشبكة سهل تعارف هؤالء ومجع كلمتهم ، وأصـبحت تلـك املواقـع قواعـد بيانـات ـ       

المة والعافيـة  باملصطلح التقين ـ للزناة والزواين والشواذ من الذكور واإلناث ، نسأل اهللا تعاىل الـس  
  .من تلك األحوال 

  
  الدعوة ملمارسة اجلنس االفتراضي: احملور الثالث 

شر املـواد اإلباحيـة عربهـا       إن الدعوة لإلباحية اجلنسية يف الشبكة الدولية التقتصر على جمرد ن          
امـة   أم مصورة ، والتقتصر أيضاً على تقدمي خدمة التعارف للـراغبني يف إق             ً كانت أم مسموعة   ًمكتوبة

عالقات جنسية مع اآلخرين ، بل جتاوزت ذلك إىل ممارسة الفواحش عرب الشبكة ، وظهـر مـصطلح                  
، حيث يتصل طرفا هذه العالقة احملرمـة ببعـضهما    ) Cyber Sex( اجلنس االفتراضي أو اإللكتروين 

 باسـتخدام   ً صوتيا ، وإما ) احملادثات  ( اتيح   عرب لوحة املف   ً ، ويكون هذا االتصال إما كتابيا      عرب الشبكة 
 باستخدام الربامج اليت تتيح ذلك ومـن أشـهرها حـديث            ً مرئيا ًامج االتصال الصويت ، وإما صوتيا     بر

باستخدام تقنيات االتصاالت اآلنية الـيت سـبق أن         األصدقاء ، أي أن العالقة اجلنسية احملرمة تتم بينهما          
  .أشار إليها الباحث ، دون لقاء فعلي 

روين من األمور اليت انتشرت مع انتشار الشبكة الدولية ، وخباصـة يف أوسـاط               واجلنس اإللكت ( 
  
صرح أل جور نائب الرئيس األمريكي السابق بل كلينتون أمام مؤمتر قمة الشبكة الدولية الذي ركز على مشكالت                  )    ١(

 ً مصان بالقانون ، متاما    الشبكةإن حق اآلباء يف محاية أطفاهلم من املواد الفاحشة اليت تنشر عرب             : األطفال فيها بقوله    
  . اآلخرين يف نشر هذه املواد مثل حق 

  . ٢٢م ، ص ١٩٩٨ فرباير ،جملة يب سي ، السنة الرابعة ، العدد الثاين ، ! ) دميقراطي بامتياز ( خرب بعنوان         
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الشباب غري القادرين على الزواج ، كما أنه تعدى إىل املتزوجني الـذين قـد الجيـدون املتعـة مـع                    
 أن فيـه    ًلنفس وإشباع الغريـزة اجلنـسية ظنـا       أزواجهم ، بل يسعى إليه البعض من باب الترفيه عن ا          

المشاكل حقيقية كالزنا ، أو ماقد ينجم عن العالقة املباشرة من حـاالت اإلجهـاض ، أو                  ب ًاستمتاعا
  )١() فقد عذرية الفتاة ، أو انتقال بعض األمراض اجلنسية 

  
ويف ختام احلديث عن قضية الدعوة إىل اإلباحية اجلنسية يف الشبكة ، يعتـذر الباحـث  لكـل                   

  : االمشئزاز ، ولكن قَصد الباحث ذكر ذلك ألمرين قارئ قد تثري تلك العبارات يف نفسه مشاعر
 يف جانـب األخـالق ،       احلضارة الغربية األول لفت النظر إىل مدى االحنطاط الذي وصلت إليه          

  .هذا االحنطاط الذي هو مبشر بإذن اهللا ببداية سقوط هذه احلضارة املادية 
ه الـسلوكيات املنحرفـة علـى    والثاين لفت نظر الدعاة واملصلحني إىل ضرورة بيان خطر هـذ        

مستقبل األمة اإلسالمية ، وخباصة وأن دعاة تلك الفواحش يف اتمعات اإلسالمية والعربية اسـتثمروا               
  .الشبكة الدولية لنشر أفكارهم وحماولة تربيرها 

ويف التفصيل السابق رد قوي على دعاة االختالط بني اجلنسني الـذين يزعمـون أن االخـتالط            
ئز البشرية ، ومينع وقوع اجلرائم األخالقية ، فاتمعات الغربيـة التعـرف الفـصل بـني                 يهذب الغرا 

اجلنسني يف التعليم والوظائف ، والمتنع قوانينها الزنا حال الرضا ، ومع ذلك مل تهذب غرائز الغـربيني                  
عـام ومـن    بل تدهورت ملا هو أحط من مستوى احليوانات ، ومل ختتِف اجلرائم األخالقيـة يف جمتم               

  . جرائم االغتصاب ، والتحرش اجلنسي ، واالعتداء على األطفال : أشهرها 
 دليل على أن الغريزة اجلنسية البد هلا من ضـابط ، وإال فلـن تقـف                 ًويف التفصيل السابق أيضا   

 عند حد ، ولن يشبعها شيء ، فاتمعات الغربية انفرط فيها عقد تلك الغريزة فأباحت قوانينـها الزنـا        
لتقنني تلك الزجيات الـشاذة ، ووقعـوا      ًحالياحال الرضا ، مث أباحت الشذوذ بكافة صوره ، ويسعون           

  .يف ممارسة اجلنس مع احليوانات 
  

   

  
م انظـر  ٢١/١٢/٢٠٠٢حكمه وعواقبه ، جلنة حترير الفتوى يف موقع إسالم أون الين ، بتاريخ :  اجلنس اإللكتروين       )١(

  .  ) www.islamonline.net/fatwaapplication/arabic/display.asp?hFatwaID=88587(الرابط 

http://www.islamonline.net/fatwaapplication/arabic/display.asp?hFatwaID=88587
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  املطلب الثاين
  الدعوة إلباحة املخدرات 

  
وأما يف الواليـات املتحـدة      ،   )١(ات  خدربية تعاطي بعض أنواع من امل     أباحت بعض الدول الغر   

م إىل إباحة املخدرات ، وقد بدأت منذ سـنة          ١٩٦٦منذ سنة   ) بالي بوي   ( ة فتدعو مؤسسة    األمريكي
خدرات ، وتـصدر هـذه      م بالتربع سنوياً مببالغ التقل عن مائة ألف دوالر إللغاء قوانني منع امل            ١٩٧١

  .)  ٢( يف تلك املساعي اقاالت اليت تدعو الناس إىل نصر من املً عدداًاملؤسسة سنويا
فهي الناشرة ألكرب جملـة إباحيـة مـصورة يف    ) بالي بوي (  ليس مبستغرب على مؤسسة  وهذا

  .على الشبكة الدولية الواليات املتحدة األمريكية ، وهي جملة حتمل نفس االسم وهلا موقع 
باحتها ، أو إباحة بعض أنـواع منـها         وقد وجد أنصار املخدرات يف العامل الغريب ، والداعون إل         

والـدعوة إلعـادة النظـر يف       ،  والترويج لـشبهام    ،   عرب الشبكة الدولية لنشر أفكارهم       ً خصبا ًجماال
  .القوانني اليت حترم تعاطي املخدرات ، ومن مث السماح بتعاطيها 

ويرى مدير شؤون مكافحة املخدرات يف البيت األبيض األمريكـي وعـدد مـن النقـاد أن                 ( 
ت احلكومية املـضادة للمخـدرات ، عـرب زرع بـذور     الشبكة الدولية تشهد محلة تستهدف السياسا  

  . )معاداة قوانني املخدرات 
ولعل أخطر مايف هذا املوضوع شيوع نزعة لدى بعض املغرضني تتحدى من خـالل الـشبكة              ( 

الدولية وجود أي ضرر من املخدرات ، وهو مايثري حفيظة اجلهـات التربويـة ، واآلبـاء  وبعـض                    
  )  املؤسسات احلكومية 

ارجيوانـا منـذ أكثـر مـن     الشهرية اليت تروج لثقافة امل"  High Times" د أنشأت جملة وق( 
: لـة    هلا على الشبكة منذ حنو أربع سنوات ، ويقول صـاحب هـذه ا              ً خاصا ً ، موقعا  ًعشرين عاما 

 ، وهناك املئات مـن املواقـع الـيت تـروج             على النسيج العنكبويت   ًميكن ألي شخص أن يطلق موقعا     
  ) .وانا يصعب علي متابعتها للمارجي

 الذي يستخدم الشبكة الدولية للضغط من أجـل ختفيـف أو            )٣( " MAP" ويقول مدير جتمع    ( 
ـ          : إلغاء القوانني املتعلقة باملخدرات      اء احلـال كمـا            أوافق الرأي القائل بأن الـذين يرغبـون يف إبق

   .ا على الشبكةاولون حىت منافستن للضربات ، والحيًهو ، يتعرضون حاليا
  
على مشروع قانون يبيح بيع واستهالك املخدرات العشبية املنتجة من نبات القنب مثـل             السويسرية  وافقت احلكومة   )    ١(

 من كل أربعـة شـباب   ًن واحداد أجنزت دراسة خلصت إىل أاحلشبيش واملاريوانا ، وكانت احلكومة السويسرية ق    
هــ ـ   ١/٥/١٤٢١ أعلنت إحدى احملاكم العليـا بتـاريخ   ًويف كندا أيضا . يدخن احلشيش على حنو شبه منتظم

 يف ختفيف املعانـاة واألمل يف  ًازة املاريوانا بدعوى أن له دورام ، بطالن القانون الذي مينع زراعة أو حي        ١/٨/٢٠٠٠
   . بعض األمراض املستعصية 

   .م ٩/٣/٢٠٠١ بتاريخ،لربيطانية ة اإلذاعة ائنشر مبوقع هي) سويسرا تسمح بتداول احلشيش ( بعنوان خرب           
  ) .  http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1212000/1212086.stm(انظر الرابط          
هــ  ٢/٥/١٤٢١شر مبوقع إسالم أون الين بتاريخ األربعاء         ن )املارجيوانا مباحة يف كندا     : بالقانون  (  بعنوان   خرب         

  ، انظر الرابطم ٢/٨/٢٠٠٠ـ 
)        www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-oug-2/alhadath12.asp. (   

والبحـث   ، ١١ي ، ص مشعل بن عبداهللا القده.املواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت وأثرها على الفرد واتمع ، د      )    ٢(
 . عدة مواقع على الشبكة ، منها موقع صيد الفوائدمتوفر يف 

   .  )Media Awareness Project( اختصار للجملة )    ٣(

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1212000/1212086.stm
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-oug-2/alhadath12.asp
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يوجد الكثري من الناس الذين سئموا عقلية التحرمي ، وهذا منفـذ تـستطيع مـن                 : ًويقول أيضا 
  . )خالله أن تصب جهودك كي تقوم ببعض التغيري

  :ويقول أحد الكتاب املتخصصني يف شؤون الشبكة الدولية 
وع املخدرات ، إمنـا تـدعم       إن ثالثة أرباع األصوات اليت ترتفع عرب الشبكة ، واملتعلقة مبوض          ( 

أحد أنواع حتليل للمخدرات ، ومن الواضح أن أولئك الذين يدعمون إباحة املخـدرات ، يتزعمـون                 
  ) . على أولئك الداعني لتحرميها ً الشبكة ، وأم متفوقون جداالكثري من األحاديث اليت تدور يف

وتطالب بتغيري القوانني الـصارمة     ويطلق على املواقع اليت تروج وتدعو الستخدام املخدرات ،          ( 
 من قبـل الـسلطات   ًالذي منع مؤخرا" بارا نويا " قع وكان مو" مواقع الثقافة املضادة   " جتاهها ، اسم    
  . هلذه األفكار ، إذ تضمن العديد من األفكار املشجعة على املخدرات ًترب مثاالاألمريكية ، يع

الرسـوم  ت احملببة لألطفـال يف بـرامج        وقد ظهرت فيه صورة شخصية كرتونية من الشخصيا       
جيـب جعـل هـذه      :  على املخدرات حيقن نفسه بإبرة ويقـول         ً مدمنا ًاملتحركة ، وهي متثل شخصا    

  ) .املخدرات قانونية ، إا جتعل اليوم العادي أكثر متعة وحيوية 
  :ويقول رئيس أحد املراكز املؤيدة لتحرير قوانني املخدرات يف مدينة نيويورك 

التداول فيه ، ووقفـت      الشبكة الدولية مسحت حبوار غري مقيد ، كانت احلكومة قد منعت             إن( 
  .   )١()  وصرامة ً أكثر تشدداًحياله موقفا

 يف هذا الشأن ، فقد ام تقرير أعـده أحـد      ًواقع املعادية للمخدرات دورا   ويبدو أن لضعف امل   ( 
 ، عرب مواقـع تفاعليـة مـسلية ومـثرية     الشبكةالتبغ بترويج منتجاا على املراكز شركات الكحول و   
  .تستهوي الصغار يف السن 

فيما ام نقاد آخرون املواقع اليت تروج املخدرات ، باامات مماثلة ، ووصفوها بأا تـستخدم                
  . )أساليب وقحة ، جتعل املناقشات العقالنية ضد املخدرات ، تبدو شاحبة وضعيفة وبالية 

  
رحلة يف عامل إنترنت السفلي ، احملطة الرابعة املخدرات ، ماهر اجلنيدي ، جملة إنترنت العامل العريب ، السنة الثالثـة ،                  )    ١(

 . ، بتصرف ٤٠-٣٩م ، ص ١٩٩٩ثاين ، نوفمرب العدد ال
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  املطلب الثالث
   لعبادة الشيطانالدعوة

  
عبادة الشيطان ظاهرة قدمية ، عرفها املصريون القدماء ، واهلنود ، والفرس ، وغريهم وإن كـان                 

   .)١(الغالب عليها هو التقرب إىل الشيطان اتقاء شره 
: كما عرف العرب يف اجلاهلية التقرب إىل اجلن حني نزوهلم يف السفر ، حيث يقـول قائلـهم                   

وأنه كـان رجـال      ( :، كما قال تعاىل يف كتابه الكرمي        ) ادي من سفهاء قومه     أعوذ بسيد هذا الو   ( 
  )٢( )من اإلنس يعوذون رجال من اجلن فزادوهم رهقاً 

ون يف منـاطق     مجاعة تعبد الشيطان هي اليزيدية ، ويعيش       ًرت يف اتمعات اإلسالمية سابقا    وظه
  . ) www.dasin.net( و  ) www.yezidi.dk( ومن مواقعهم  . )٣( ًمتفرقة من العامل حاليا

وظهرت يف أوربا يف العصور الوسطى مجاعات لعبادة الشيطان ، ولكن الكنيـسة كانـت هلـا                 
   .)٤(باملرصاد ، ونكَّلت باملنتسبني إليها 

 )٥(م  ١٩٨٠ وقد مت الكشف عن مـمارسات عبـدة الشيطان يف العامل الغريب ألول مرة عـام               
يف اتمعات الغربية املنتمني إىل هذه اجلماعة ، إال حال ارتكـام جـرائم              والتالحق السلطات األمنية    

  
  .م ، بتصرف ١٢/١/١٩٩٩الشيطان يغوي اليعظ ، عماد حسني ، مقالة يف موقع إسالم أون الين بتاريخ   )   ١(

   .  )www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/fan-10/alrawe.asp(انظر الرابط          
  .٦ ، اآلية اجلنسورة )    ٢(
سبة إىل يزيد بن معاوية األمـوي  خيتلف املختصون يف سبب تسمية هذه الطائفة باليزيدية ، ومما قيل يف ذلك ، أا ن          )  ٣(

وقد مرت هذه اجلماعة بأطوار فكرية ، أوهلا حب يزيد بن معاوية وحماولة إحياء دولة بين أمية اليت سقطت على يد                     
  .إىل عدي بن مسافر األموي ، مث انتهت إىل عبادة الشيطان العباسيني ، مث حتولت إىل طريقة صوفية تنتسب 

 ، واليتـسع املقـام هنـا        ًهما كان علمه قليال   وهلم معتقدات هي يف غاية الغرابة واالحنراف ، ينكرها كل مسلم م                 
 العثمانية  لالستفاضة يف ذلك ، ويشري الباحث هنا إىل نصوص من رسالة تقدم ا أمراء هذه الطائفة ، إىل السلطات                  

م ، وهم يعتذرون يف رسالتهم تلك بـأن معتقـدام           ٢٨/٢/١٨٧٢إلعفاء أبنائهم من اخلدمة العسكرية ، بتاريخ        
أعـوذ بـاهللا مـن الـشيطان     ( أن اليزيدي إذا مسع قول املسلم : الدينية المتكنهم من خمالطة املسلمني ومما ذكروه        

وممـا   . ًمل يفعل ذلك عد اليزيـدي كـافرا    ، أو قتل نفسه ، وإن       إما قتل املسلم    : جيب عليه أحد أمرين     ) الرجيم  
ه ، والالقرع ، والالفاصـولياء       ذكروه اختالف مطاعمهم عن املسلمني فهم اليأكلون السمك ، والالقثاء  والالبامي           

. عن الرجال   ًعثمانية تقدمي مساعدة مالية عوضا    ويف رسالتهم تلك عرضوا على احلكومة ال      . والامللفوف ، والاخلس    
وتورعوا عـن    ............... ) أعوذ باهللا من  ( وقد كتبوا االستعاذة يف رسالتهم للحكومة العثمانية على الصورة          

للتوسع يف عقائد هذه الطائفـة      ! ؟! الشيطان حىت يف مقام احلكاية اليت اليقصدون ا حقيقة تلك العبارة             التعوذ من 
  :انظر 

   .٥٥٩ ، ٥٥٧ ، ٥٥٥ ، ٥٠٩ ص ٣محد بن عبدالعزيز احلصني ، ج ماذا تعرف عن ؟ ، أ        
            .٥٥٥        املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة ، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ، ص 

   . الشيطان يغوي اليعظ ، مرجع سابق ، بتصرف)    ٤(
 تصف فيه ماتعرضت له من تعذيب وحـشي بـدين   ً تلك العبادة كتابا  كان ذلك حينما كتبت إحدى الناجيات من      )    ٥(

" م ظهر كتاب    ١٩٩٦ويف عام   .وجنسي ، ولكن ظهرت كتابات مضادة تربئ عباد الشيطان من تلك املمارسات             
يف سان فرانسيسكو بالواليات املتحدة األمريكية ، وأسس مؤلـف الكتـاب أول معبـد لعبـادة      " إجنيل الشيطان   

مث تأسست املعابد يف عدة     .ضع نفسه يف منصب الكاهن هلذه الديانة ، وذاع صيت هذا الكاهن وديانته              الشيطان وو 
بلدان ، ومحلت اسم كنائس الشيطان ؛ وذلك لتتمتع باإلعفاء الضرييب املقرر للكنائس ، واعترفت ا عدة واليات                  

وأملانيا ، وفرنـسا ، وإيطاليـا ، وجنـوب          أمريكية مثل سان فرانسيسكو وشيكاغو ، كما اعترفت ا بريطانيا ،            
   .أفريقيا 

 .الشيطان يغوي اليعظ ، مرجع سابق ، بتصرف       

http://www.yezidi.dk
http://www.dasin.net
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/fan-10/alrawe.asp
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 التحاق أفراد هذه اجلماعة باجليش ، كمـا         ًوحظرت احلكومة اإلسرائيلية مؤخرا   ،    )١(يف حق اآلخرين    
   .)٢( باجليش اإلسرائيلي ًالسابق حظرت التحاق الشواذ جنسياأا يف 
      كن هنـاك مـايعرف جبماعـات عبـدة الـشيطان يف الـدول              حىت أوائل التسعينيات مل ي    ( و

العربية ، رغم أن الظاهرة كانت قد بدأت تنتشر يف الغرب بسبب الفراغ الـديين والتفـسخ والتحلـل         
  .الذي يفتك باتمعات الغربية 

نـاء طبقـة   بيد أنه مع حلول منتصف التسعينيات بدأت تظهر بعض هذه اجلماعات يف أوساط أب           
الدولية ، وسـفرهم املتعـدد      ، نقلها هؤالء الشباب عرب الشبكة        اء اجلدد يف بعض الدول العربية     األثري

للغرب من باب التقليد األعمى ملا جيري هناك ضمن مامسي جبماعات الترفيه ، حيث بدأ األمـر بتقليـد      
متـد إىل   لبس الثياب السوداء ، ووضع مساحيق جتميل سوداء مثل الطالء األسود علـى الـشفاه ، وا                

  .اتباع طقوس معينة يف احلفالت املاجنة كاستحضار الشيطان واعتباره قدوة هلؤالء الشباب املنحرف 
 منذ ذلك احلني عن ضبط قرابة ثالث مجاعـات مـن هـذا              وقد أعلن يف إحدى الدول العربية     

غابـت التربيـة    النوع أغلبها من الشباب ، وكان أبطاهلا أبناء األثرياء الذين توفرت لديهم األمـوال و              
  )٣(. ) واألخالق 

 وقد أكد وزيـر الداخليـة        .)٤(  الشيطان يف بعض الدول اإلسالمية     كما ظهرت مجاعات لعبادة   
 إىل أن ًرت يف بلده عرب الـشبكة الدوليـة  مـشريا    أن ظاهرة عبادة الشيطان انتشيف إحدى هذه الدول   

شـقتهما يف إحـدى     ابان من نافذة    م ، عندما قفز ش    ١٩٩٨ يونيو   ٢١اكتشاف تلك الظاهرة كان يف      
 احلركة بدأت بعد لقاء شـباب مـن          ، وقد كشفت التحقيقات بعد ذلك أن هذه        العمارات بالعاصمة 

م ، مث قـاموا حبمـالت   ١٩٩٠ وغريها عـام  )٥( ) Black Metal ( مع ممثلني من تيارات تلك الدولة
ـ ١٤وح أعمـارهم مـابني     شاب وشابة تترا   ٣٥٠٠دعائية عرب الشبكة الدولية وجنحوا يف ضم          ٢٥ـ

  
السلطات األمريكية قبضت على أحد عبـاد       م ، مفاده أن     ١٢/٧/٢٠٠٠ بتاريخ   ً اإلذاعة الربيطانية خربا   نشرت هيئة )    ١(

سنة ، والذي قام بإحراق ست وعشرين كنيـسة          ٢٦، ويبلغ من العمر     ) جي سكوت بالينجر    ( الشيطان ويدعى   
  .يف أماكن متفرقة من الواليات املتحدة األمريكية 

   )http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_830000/830873.stm(         انظر الرابط  
، مفاده أن حماكمة أجريـت  ) طان احلبس يف أملانيا لعبدة الشي( م ، عنوانه ٣١/١/٢٠٠٢ بتاريخ   ً خربا ً        ونشرت أيضا 

 مرة يف طقوس شـيطانية واعتـرف        ٦٦يف أملانيا لعابد من عباد الشيطان وزوجته ، بتهمة قتل رجل وذلك بطعنه              
  .املتهمان بفعلهما ولكنهما قاال إن مافعاله مل يكن جرمية ألما كانا يعمالن بأوامر من الشيطان 

     ) . http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1794000/1794988.stm(         انظر الرابط 
، حممد الصاحل ، خرب نشر مبوقـع إسـالم أون اليـن ، بتـاريخ                " عبدة الشيطان   " اجليش اإلسرائيلي حيظر جتنيد     )    ٢(

     ) .  www.islamonline.net/Arabic/News/2000-12/15/article4.shtml(انظر الرابط   . م١٤/١٢/٢٠٠٠
طقوس غريبـة يف أحـد   هـ وهم يقومون ب  ١٤١٩أبرز هذه القضايا جمموعة من شباب األحياء الراقية ضبطوا عام           )    ٣(

 حيث كان يتجمـع فيـه فتيـان    ه أحد قالع الوطاويط أو األشباح  والذي يشبه يف شكلة املهجورة  القدمي القصور
النريان ، ويقومون بطقوس غريبة قالوا إـا لعبـادة   وفتيات ، ويتعاطون املخدرات ، وميارسون اجلنس ، ويشعلون         

ومن تلك الطقوس أم يرقصون رقصات تتسم باخلالعة واون ويرددون تعاويذ وتراتيل تعظم الشيطان              . الشيطان  
  .  هلمً، ويرتدون قمصان رِسم عليها مجاجم ، ومرسوم على أيديهم وشم رمزا

 ، ربيـع اآلخـر   ٩٧ هولندا ، السنة التاسـعة ، العـدد   سسة الوقف اإلسالمي ،ية تصدرها مؤ         جملة األسرة ، شهر   
   . ٢٨هـ ، ص ١٤٢٢

  .م ٢١/٧/٢٠٠١خرب مبوقع إسالم أون الين نشر بتاريخ )    ٤(
   .  )www.islamonline.net/Arabic/news/2001-07/21/article15.shtml(انظر الرابط         

بة ، هلا تأثري عجيب على نفسية املستمع هلا وعقله وحركاته ، وترمجتها احلرفيـة املعـدن                 نوع من املوسيقى الصاخ   )    ٥(
   .األسود ، أو املزاج األسود 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_830000/830873.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1794000/1794988.stm
http://www.islamonline.net/Arabic/News/2000-12/15/article4.shtml
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001-07/21/article15.shtml
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  .)١(سنة 
إن انتشار عبادة الشيطان يف البلدان الغربية أكرب دليل علـى فقـدان أهلـها الراحـة النفـسية                  
وطمأنينة القلب رغم توفر كافة وسائل الراحة املادية لديهم ، وبداية انتشار تلـك العبـادة يف بعـض                   

وصلت إليهم ، وأن علـى أهلـها أخـذ احليطـة       البلدان العربية واإلسالمية دليل على أن العدوى قد         
  .واحلذر حىت التتردى جمتمعام يف تلك املستنقعات اآلسنة 

ومل يظهر للباحث أي صلة بني اليزيدية السابق ذكرهم وبني عباد الشيطان الذين قـبض علـيهم             
عون لنـشر تلـك     يف العاملني العريب واإلسالمي ، فهم يقتفون خطى عباد الشيطان يف العامل الغريب ويس             

 لليزيديـة الـذين     ًن أبرزها الشبكة الدولية ، خالفـا      العبادة وضم أنصار جدد هلم عرب وسائل خمتلفة م        
اليسعون لنشر ملتهم ومذهبهم ، والذي جيمع بينهم وبني عباد الشيطان املعاصرين هـو اشـتراكهم يف      

  . بينهم ، واهللا تعاىل أعلم ً أو احتاداًن قد تشهد األيام املقبلة تقارباولك، عبادة الشيطان 
 ٣٠٠٠وقد افتتح عبدة الشيطان مواقع هلم على الشبكة ، ارتفع عددها خالل فترة وجيزة مـن                 

 ، مما يدل على زيادة نشاطهم ، وحرصهم على نشر هـذه الديانـة               )٣( ٧٠٠٠ إىل مايقارب    )٢(موقع  
  .الكفرية 

طة بعبادة الـشيطان هلـا موقـع علـى     املرتب)  Black Metal (املعدن األسود كما أن موسيقى 
الشبكة حتمل مجيع صفحاته خلفية سوداء ، وفيه قائمة بريدية توايف املشتركني فيهـا بأخبـار أحـدث          

  .اإلصدارات من تلك املوسيقى اهلابطة ، وميكن شراء أقراص هذه املوسيقى من املوقع مباشرة 

  
  .م ١٨/٦/٢٠٠٢هـ املوافق ٧/٤/١٤٢٣ بتاريخ الثالثاء انظر اخلرب الذي نشرته جريدة الوطن اليومية ،)    ١(

     ) .  www.alwatan.com.sa/daily/2002-06-18/culture/culture09.htm(         انظر الرابط 
    .  سبق للباحث أن أشار إىل هذا العدد من املواقع يف مقدمة البحث )    ٢(
    عبدة الشيطان ، ممدوح بن علي احلريب ، شريط صـويت من إصدار مؤسـسة الفـاحلني اإلسالمــية باملدينـة                    )    ٣(

املذكور موقـع له على الشبكة امسـه وحـي الـسماء ، وعنوانـه     هـ ، وقد كان للمحاضـر      ١٤٢٢املنورة ،   
 )www.wahy.com (      الذين قبـضت   بعبدة الشيطان ًلفرق واألديان ، وذكر فيه تعريفا    ، ومن أقسامه قسم خاص با

    .  بالفرقة اليزيدية ًواملفكرين فيهم ، كما ذكر تعريفا ، وكالم العلماء عليهم السلطات يف ذلك البلد العريب

http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-06-18/culture/culture09.htm
http://www.wahy.com
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  اخلامتة
   البحثنتائج: أوالً 

  
  :ئج اليت توصل إليها الباحث فيما يلي ميكن إمجال أهم النتا

  
ـ كل مسلم ميكنه أن يساهم يف الدعوة إىل اهللا تعاىل حبسب استطاعته ، وأقل مايقدمه                ١

  .املسلم يف هذا الباب الدعاء إلخوانه الدعاة 
ووسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل متنوعة ، ومتطورة ، حيث تظهر وسائل جديدة من زمـن                

  .لوسائل الدعوية أن تكون مشروعة وليست حمرمة آلخر ، واملهم يف ا
واستخدام الشبكة الدولية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل يندرج حتت ذلك األصل املهم وهـو               
تطور وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل ، كما أن وسائل الدعوة الشبكية هي امتداد لوسائل دعويـة          

حلاضر باستخدام هذه الشبكة يف الدعوة      سابقة ، وقد أوصى عدد من دعاة اإلسالم يف العصر ا          
  .إىل اهللا تعاىل ، وقد ظهرت مثار طيبة هلذا االستخدام حبمد اهللا تعاىل 

  
املكتبية ، واحملمولة ، وتقـسم احلواسـيب        : ـ تقسم احلواسيب الشخصية إىل فئتني       ٢

اجلـواالت  املفكرات ، واحلواسيب اللوحية ، واحلواسيب الكفية ، و        : احملمولة إىل مخس فئات     
  .ومن أشهر أنواع احلواسيب امللبوسة الساعات الذكية . الذكية ، واحلواسيب امللبوسة 

وتتميز اجلواالت والساعات الذكية عن غريها من اجلواالت والساعات بأا تعمل بنظام            
تشغيل كبقية احلواسيب ، وإن كانت اإلمكانيات الفنية ألنظمة تشغيلها التقارن بطبيعة احلـال   

  . إمكانيات األنظمة األخرى مع
وتستطيع اجلواالت الذكية تشغيل هيئات خمتلفة من الكتب اإللكترونيـة ، والـصوتيات        

  . واملرئيات 
  

ـ ميكن حتويل التسجيالت التشاية التقليدية املخزنة يف أشرطة الكاسـيت إىل هيئـة              ٣
صة يف التسجيل ، كمـا      رقمية باستخدام بطاقة الصوت يف احلاسوب ، وأحد الربامج  املتخص          

إىل هيئـة رقميـة    ) VHS( ميكن حتويل أفالم الفيديو التشاية التقليدية املخزنـة يف أشـرطة    
باستخدام بطاقة الفيديو يف احلاسوب ، وأحد برامج حترير الفيديو ، وتفيد عمليات التحويـل               

الشبكة الدوليـة ، أو     هذه يف حتويل تلك التسجيالت التشاية إىل هيئات رقمية ، وختزينها يف             
  .االستفادة منها يف التصاميم الرقمية الدعوية 

  
ـ نشأت الشبكة الدولية يف الواليات املتحدة األمريكية ، وكان استخدامها لألغراض            ٤

العسكرية بادئ األمر ، مث استفادت اجلامعات األمريكية منها ، مث الشركات التجارية ، ومـن                
كة إىل الدول األوربية ، مث إىل بقية دول العامل ، وختتلف نـسبة              الواليات املتحدة امتدت الشب   
وتتألف الشبكة الدولية من آالف الشبكات احلاسوبية يف أحنـاء          . انتشارها من دولة إىل أخرى      

متفرقة من العامل ، وذا ميكن وصفها بأا شبكة الشبكات ، أو الشبكة األم اليت تضم شبكات                
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  .هتماماا ، وخدماا أخرى متعددة تتباين يف ا
  
 لقواعـد خاصـة     ًـ يتم تبادل املعلومات بني احلواسيب املتصلة بالشبكة الدولية وفقا         ٥

، ومبوجبها يعطى لكل حاسوب متصل بالشبكة ، رقم فريـد            ) TCP/IP( عرفت باسم قواعد    
 ، وتعطـى احلواسـيب     ) IP( اليتكرر حلاسوبني متصلني بالشبكة يف آن واحد ، يسمى رقم           

ثابت ، ولصعوبة حفظ هذه األرقام ظهـرت أمسـاء           ) IP( املتصلة بالشبكة بصفة دائمة رقم      
  . إىل كلمات  ) IP( النطاقات الشبكية ، حيث يتم حتويل أرقام 

أمساء نطاقات وظيفية ، وأمساء نطاقات حملية تنتـهي         : وتقسم أمساء النطاقات إىل نوعني      
ها ، وتشرف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنيـة علـى   برمز الدولة اليت مت تسجيل املوقع في 

ويتنافس األفراد الراغبون    ) . sa( تسجيل أمساء النطاقات احمللية السعودية وهي تنتهي باحلرفني         
يف إنشاء مواقع هلم على الشبكة ، وكذلك الشركات ، يف حجز أمساء نطاقات أنيقة ، وخمتصرة             

  .، وسهلة التذكر 
ت دولية تشرف على تسجيل أمساء النطاقات الوظيفية ، وتوزيـع أرقـام             وهناك منظما 

 )IP . (   
  
ـ امتدت خدمات الشبكة الدولية لتشمل جماالت متعددة يف حياة مستخدميها ، وكان        ٦

وميكن إمجال وسائل الـدعوة الـشبكية يف سـت    . أشرف هذه ااالت الدعوة إىل اهللا تعاىل  
 ، والقوائم الربيدية ، ونقل وتبادل امللفات ، والنسيج العنكبويت           الربيد اإللكتروين : وسائل هي   

  .العاملي ، واملنتديات ، واالتصاالت اآلنية 
  
ـ تتعرض احلواسيب الشخصية املتصلة بالشبكة الدولية ملخاطر أمن املعلومات ، وهي            ٧

  .املتعلقة بالفريوسات واالختراق 
: رى سوى خماطر أمن املعلومات وأمهها       كما يتعرض مستخدمو الشبكة جلملة خماطر أخ      

  وهنـاك    إدمان استخدام الشبكة   ، و  الدعوة لألفكار الدينية الغالية املتطرفة     ، و  التعرض للمواد اإلباحية  
  .خماطر خاصة باألطفال 

     
الربيد ااين ، وتقدمه كثري مـن الـشركات         : ـ يقسم الربيد اإللكتروين إىل نوعني       ٨

ا النسيجية ، ومن أشهرها هومتيل ، وياهو ، وقد بـدأت بعـض املواقـع           التجارية عرب مواقعه  
إسـالم أون اليـن ،      : اإلسالمية يف السنوات األخرية تقدمي خدمة الربيد ااين ومن أشهرها           

وإذاعة طريق اإلسالم ، وهي خدمة التزال يف بداياا ومل يكتب هلا الذيوع واالنتشار بعـد ،                 
  .الشبكة باالشتراك فيها وحتتاج إىل دعم مستخدمي 

والنوع الثاين الربيد غري ااين ، وأشهر أنواعه بريد مزود اخلدمـه ، وميكـن تنــزيله            
  .باستخدام برامج الربيد اإللكتروين ، وهو آمن وأسلم من الربيد ااين 

  
  :ـ ميكن استخدام الربيد اإللكتروين يف الدعوة إىل اهللا تعاىل بصور متعدده أمهها ٩
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ح حسابات بريدية يف املواقع اإلسالمية ، ومراسلة غري املسلمني ودعوم إىل اإلسـالم               فت
واستخدام الربيد للفتوى ، واستقبال أسئلة املستفتني يف الربامج اإلعالمية ، واالسـتفادة مـن               

)  أرسـل هـذا املوضـوع لـصديق         ( البطاقات الربيدية اإللكترونية ، ومن الرابط النسيجي        
لذين يسيؤون من حيث أرادوا اإلحسان ، واالحتساب اإللكتـروين ، والرسـائل             ومناصحة ا 

اجلماعية للدعوة إىل اإلسالم ، ومناصحة مستخدمي الشبكة املخـالفني ألحكـام الـشريعة              
اإلسالمية ، واختيار توقيع دعوي للرسالة اإللكترونية ، واسـتغالل الرسـائل الـواردة ذات               

  . تعاىل املضمون السيء للدعوة إىل اهللا
  

القـوائم الربيديـة التقليديـة        : ـ تقسم القوائم الربيدية باعتبار حداثتها إىل نوعني         ١٠
والتدعم براجمها اللغة العربية ، والقوائم الربيدية النسيجية ، وأشهرها قوائم موقع ياهو الـذي               

 مـن العنـاوين     يستضيف املئات من القوائم الربيدية العربية ، ويرتبط بكل قائمة بريدية مجلة           
عنوان مالك القائمة ، وعنوان طلب االشتراك فيها ، وعنوان طلب االنـسحاب منـها     : أمهها  

والعنوان الذي ترسل إليه مشاركات األعضاء وهذا يتوفر يف القوائم احلواريـة فقـط أي ذات            
  .االجتاهني 

  : أمهها وميكن استخدام القوائم الربيدية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل بصور متعدده
إنشاء قائمة بريدية دعوية ، واملشاركة يف القوائم الربيدية احلوارية ، واالحتساب علـى              

  .القوائم املخالفة لألحكام الشرعية 
    
إن املواد اإلعالمية الدعوية ميكن أن ختزن يف هيئة ملفات رقمية ، سواٌء يف ذلـك                ـ  ١١

التخزين يف ملفات ذات لواحـق ختتلـف        الكتب ، أو الصوتيات ، أو املرئيات ، وتتم عملية           
باختالف أنواع هذه املواد ، وميكن فتح تلك امللفات باستخدام برامج خاصـة ؛ إذ اليوجـد                 

 اليوجد برنامج للصور قادر على      ًمشغل للصوت قادر على فتح مجيع اهليئات الصوتية ، وأيضا         
 على فـتح مجيـع هيئاـا         فتح مجيع هيئاا ، وكذلك اليوجد قارئ للكتب اإللكترونية قادر         

  .وهكذا يف سائر أنواع امللفات 
   

ـ حتفظ امللفات الرقمية يف الشبكة الدولية يف حواسيب خاصـة تـسمى خـوادم               ١٢
كما ميكن أن ختزن امللفات     . وهي على نوعني احلواسيب اخلاصة واحلواسيب العامة         . امللفات

وميكن تنــزيل   . تيح خدمة ختزين امللفات     يف املواقع النسيجية إذا كانت خوادم تلك املواقع ت        
هذه امللفات باستخدام املتصفحات النسيجية وهي طريقة املبتدئني يف استخدام الشبكة ، وأمـا              
احملترفون فيحرصون على استخدام الربامج املتخصصة يف التنـزيل لالستفادة مـن اخلـدمات             

  .اإلضافية اليت تقدمها تلك الربامج 
  

 )  pdb( ، و  ) pdf( ، و  ) chm( ، و  ) lit: ( تب الرقمية هـي     ـ أهم هيئات الك   ١٣
، كما ميكن إعداد الكتب اإللكترونية على هيئات أخرى غري متخصصة           ) java(، و  ) exe( و

  .هيئات امللفات النصية ، وهيئات الصفحات النسيجية : وهي 
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اصـة لفتحهـا     توفر الـربامج اخل    ) pdb( ، و  ) pdf( ، و  ) lit( وتتطلب قراءة كتب    
، حيث ميكن قـراءة كتبـهما يف احلواسـيب املكتبيـة       ) exe( ، و ) chm(  للهيئتني   ًخالفا

فهي تقرأ  ) java(واللوحية ، واملفكرات احملمولة دون استخدام برامج إضافية ، وأما كتب هيئة             
  .يف اجلواالت احلديثة غري الذكية 

خ ، والطباعة ، والتبديل ، وتتميز بإمكانية        باحلماية القوية ضد النس    ) pdf( وتتميز هيئة   
فتحها يف مجيع احلواسيب املكتبية واملفكرات احملمولة ـ باستثناء الساعات الذكية ـ حيـث    

ويعيبها ضخامة حجم ملفاـا مقارنـة       .  مللفاا   ً جمانيا ًوفرت الشركة املنتجة هلذه اهليئة قارئا     
  .باهليئات األخرى للكتب اإللكترونية 

  
 ) . ico( ، و  ) bmp( ، و  ) gif( ، و  ) jpeg: (  أهم هيئات ملفات الصور هي       ـ١٤
وميكن عرض ملفاا يف املسجالت املركبة احلديثة إذا كانـت خمزنـة يف              ) jpeg( وأشهرها  

  .أقراص مدجمة ، وتتميز هذه اهليئة بدرجة عالية من الوضوح مقابل حجم معقول 
ا ، وإمكانية حتريك حمتوياا ، ولذا يكثر اسـتخدامها      بصغر حجمه  ) gif( وتتميز اهليئة   

  .يف تصميم الصفحات النسيجية ، والتواقيع الدعوية يف الرسائل واملنتديات 
  

 )  cda( هيئـة القـرص الـصويت املـدمج         : ـ أشهر هيئات امللفات الصوتية هي       ١٥
:  لواحق أمههـا  وحتمل ملفاا عدة ) Real Audio( ، وهيئات الصوت احلقيقي  ) mp3( و
 )rm ( و )ram ( و )amr (      وهيئة صوت النوافذ ، )wma (        وهيئـة املوجـة الـصوتية ،
 )wav (      ا ، وا نغمات          اليت تتميز بنقاء صوٍيعيبها ضخامة حجمها ، ويكثر استخدام ملفا 

  .للجواالت 
الـذي  بدرجة عالية من نقاء الصوت ، مع حجم صغري ، األمـر              ) mp3( وتتميز هيئة   

 يف الشبكة الدولية ، وظهرت مشغالت متنقلة خاصة هلـذه اهليئـة     ًجعلها أكثر اهليئات انتشارا   
  .الصوتية صغرية احلجم ، وتفننت الشركات التجارية يف إنتاج هذه املشغالت 

بصغر حجمهـا يف مقابـل اهليئـات     ) Real Audio( وتتميز هيئات الصوت احلقيقي 
  .صغر كان على حساب جودة الصوت الصوتية األخرى ولكن هذا ال

، فهي هيئة حديثة ، ويتوقع الباحث أن حتل حمل هيئة            ) wma( وأما هيئة صوت النوافذ     
 )mp3 (    ا أصغر حجماوحتمل نفس درجـة نقـاء الـصوت ، ولوقـوف شـركة          ً، أل ، 

  .مايكروسوفت وراءها 
 ًواليتوقع هلا الباحث مزيدا   ، فهي هيئة قدمية ،       ) cda(  وأما هيئة القرص الصويت املدمج      

من االنتشار ، بل يتوقع احنسارها بسبب ضخامة حجمها ، وظهور هيئات منافسة حتمل نفس               
جودا ، وحبجم أصغر ، إضافة إىل انتشار املسجالت املركبة القادرة على تـشغيل األقـراص                

  .املدجمة للهيئات الصوتية األخرى 
  

 ) Real Video( هيئات الفيـديو احلقيقـي   : ـ أشهر هيئات ملفات الفيديو هي ١٦
، وهيئة   ) wmv( ، وهيئة فيديو النوافذ      ) ram( و ) rm: ( وحتمل ملفاا عدة لواحق أمهها      
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 )avi (   وهيئة )mpeg (       اهليئات املستخدمة يف إعداد أقـراص      : وهي عدة أنواع أمهها مخسة
، واألقراص الرقمية متعددة     ) svcd( لفائقة  ، وأقراص الفيديو املدجمة ا     ) vcd( الفيديو املدجمة   
   ) .3gp( ، وهيئة  ) mp4( ، وهيئة  ) dvd( االستعماالت 

  
املتاحـة  املخصصة للحواسيب الكفية واجلواالت الذكية وـ املصاحف الرقمية اانية   ١٧

ية يف   ، أنتجها بعض املتطوعني ، ومل حتصل بعد على إجازة من اجلهات الرمس             ًعلى الشبكة حاليا  
البلدان اإلسالمية ، وكثري من هذه املصاحف كتبت بالرسم اإلمالئي الذي اليتفق مع الرسـم               

  . كما خال بعضها من الضبط بالشكل . العثماين 
   

ـ معظم الكتب اإللكترونية العربية اانية حمفوظة يئة امللفات النـصية يف الـشبكة      ١٨
إللكترونية ؛ ألا أعدت باستخدام برنامج وورد ، وهو         الدولية ، وهي هيئة غري عملية للقراءة ا       

  .يف األساس حمرر نصوص والتتوفر فيه بقية اخلصائص املوجودة يف برامج القراءة اإللكترونية 
  

جواالت ذكية تعتمد على نظام تشغيل شأا       : ـ تقسم اجلواالت احلديثة إىل نوعني       ١٩
 متطورة هلا بعـض خـصائص اجلـواالت    يف ذلك شأن احلواسيب الشخصية ، وأخرى عادية   

  .الذكية 
وميكن استخدام اجلواالت الذكية لتشغيل هيئات خمتلفة من ملفات الصوت ، والـصورة              
ولقطات الفيديو ، والكتب اإللكترونية ، وقد اشتملت منتديات احلوار يف الشبكة على الكـثري       

  .لدعوية النافعة اليت ميكن تشغيلها فيها  لقلة املواد اًمن هذه املواد والغالب عليها السوء ؛ نظرا
  

من أنفع امللفات اليت تتبادل يف الشبكة من أجل         ) الفالشات  ( ـ العروض املتحركة    ٢٠
الدعوة إىل اهللا تعاىل ، وقد اشتملت املواقع اإلسالمية على الكثري من هذه العـروض ، كمـا                  

وية ، وأما قـصاصات الفيـديو       ظهرت مواقع إسالمية متخصصة يف هذا النوع من املواد الدع         
   .ًالدعوية فهي قليلة جدا) الفيديو كليب ( 

  
  :ـ ميكن استخدام نقل وتبادل امللفات يف الدعوة إىل اهللا تعاىل على النحو التايل ٢١

       إنتاج نسخ رقمية جمانية من املصحف الشريف وترمجاته ، وإنشاء خوادم إسالمية لنقل امللفات 
وادم نقل امللفات العاملية ، وضغط امللفات املخزنة والدقة يف تسميتها ونشر اإلنتاج واالستفادة من خ

الفكري للدعاة إىل اهللا تعاىل ، وختزين الدعاة مللفام يف الشبكة الدولية ، واالستفادة من برامج الند 
ت املتعلقة باإلسالم يف للند ، وتنـزيل ماأمكن من املواد اإلعالمية الدعوية اانية ، ومراجعة احملتويا

  .خوادم امللفات العاملية 
  

ـ النسيج العنكبويت العاملي ، أحدث خدمات الشبكة الدولية ، وأمهها ، حيث ارتبط ٢٢
استخدام الشبكة من خالله بالصور ، واأللوان ، واحلركات ، واألصوات ، وهو األمر الذي مل يكن 

عامل مع الشبكة يتم من خالل األوامر اليت تكتب يف  قبل ظهور ذلك النسيج ، حيث كان التًمتوفرا
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وقد أدى ظهور هذا النسيج وتطوره املذهل إىل تسارع انتشار الشبكة يف العامل . صفحات سوداء 
  . للكثريين ً ميسوراًأمجع ؛ ألن التعامل معها أصبح سهال

ليت كان يستلزم  للخدمات الشبكية األخرى اًوقد أصبح هذا النسيج يف اآلونة األخرية وعاء
الربيد اإللكتروين ، ونقل وتبادل امللفات ، وبعض : احلصول عليها استخدام برامج خاصة ، وهي 

  .أنواع االتصاالت اآلنية 
   

  :ـ ميكن استخدام النسيج العنكبويت العاملي يف الدعوة إىل اهللا تعاىل على النحو اآليت ٢٣
ختلفة ، وتعاون املستخدمني مع أصحاب املواقع إنشاء املواقع الدعوية اجلديدة بأنواعها امل

اإلسالمية ومناصحتهم ، وتقدمي خدمة رسائل اجلوال اانية ، والتعاون بني أصحاب املواقع 
 ، واالستفادة من اإلعالن عن مسابقات التصاميم الرقمية عرب املواقع النسيجية اإلسالميةاإلسالمية ، و

 ، وإنتاج أشرطة أدوات للمواقع اإلسالمية ، واالحتساب على سجالت الزوار يف املواقع النسيجية
  .أصحاب املواقع العربية املخالفة للشريعة اإلسالمية ، والعمل على إنشاء بوابة إسالمية للشبكة 

   
ـ جمموعات النقاش من أقدم وسائل احلوار املكتوب اليت ظهرت علـى الـشبكة ،               ٢٤

أسهل وأيسر مثل القوائم الربيدية ، واملنتديات ، ومل  ولكن خبا بريقها بعد ظهور وسائل أخرى        
تنتشر هذه اموعات يف الشبكة العربية ؛ ألا باللغات األجنبية إذ التوجد جمموعات نقـاش                    

عربية ، وميكن للدعاة املتقنني للغات األجنبية استخدام هذه اموعات للدعوة إىل اهللا تعـاىل               
  :على النحو التايل 

ف باإلسالم يف اموعات اخلاصة بالقضايا الدينية ، ومتابعة مايكتب عنـه فيهـا                التعري
  . لذلك ًورد الشبهات إن وجدت ، ومناظرة غري املسلمني إذا كان الداعية مؤهال

  
 ملستخدمي الشبكة ، حيث يتاح ًمنتديات احلوار من أكثر املواقع النسيجية جذبا ـ ٢٥

أيه حبرية ، وكذلك حماورة اآلخرين ومناقشتهم فيما يطرحونه لكل مشترك يف املنتدى إبداء ر
من أفكار وموضوعات ، وتتفاوت هذه املنتديات يف جديتها ، ويف شرعية حمتوياا ، ويف 
ضوابط احلوار املستخدمة فيها ، فهناك منتديات إسالمية نقية ، وهناك منتديات سيئة ، وثالثة 

صول إىل شرحية واسعة من الشباب العريب املستخدم للشبكة وتتيح منتديات احلوار الو. خمتلطة 
  . الدولية 
  :ميكن استخدام املنتديات يف الدعوة إىل اهللا تعاىل على النحو التايل و

       إنشاء منتدى عند احلاجة لذلك ، وفتح أبواب احلوار مع مجلة الفكر املتطرف ، وضبط 
 ، والتعاون مع مراقيب املنتديات وخباصة اإلسالمية  املشاركات يف املنتديات اإلسالمية احلالية

 يف األقسام العامة، استخدام األقسام اإلسالمية واستخدام املنتديات احمللية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل ، و
 ، ومشاركة الدعاة أصحاب اخلربة التقنية يف املنتديات احلاسوبية   لدعوة إىل اهللا تعاىللاملنتديات 
دعاة بآداب املنتديات وضوابط املشاركة فيها ، وتوجيه الشكر ألصحاب املشاركات والتزام ال

االحتساب على املتميزة ، والدعوة من خالل املنتديات املتخصصة يف شؤون اجلواالت واأللعاب ، و
آن التعريف باألجهزة احلديثة املتنقلة لتعليم القرالذين تظهر منهم خمالفات شرعية ، وأعضاء املنتديات 
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  .الكرمي وحتفيظه ، الدعوة من خالل شريط اإلهداءات 
  

 خمتلفة من االتصاالت اآلنية ميكن إمجاهلا يف أربعة ًـ تتيح الشبكة الدولية صورا٢٦
البث املباشر ، واحملاورات الكتابية ، واحملاورات الصوتية ، واحملاورات الصوتية املرئية  : أنواع 

، واحملادثات  ) IRC( احملادثة الشبكية املتناوبة : وعني وتقسم احملاورات الكتابية إىل ن
ومجيع صور احملادثات واحملاورات اآلنية يف الشبكة تكتنفها املخاطر األمنية املعلوماتية . النسيجية 

  .واملخاطر األخالقية ، وإن تفاوتت يف درجة تلك املخاطر حبسب نوعية االتصال اآلين 
  

  : اآلنية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل على النحو التايل ـ ميكن استخدام االتصاالت٢٧
إنشاء خوادم متخصصة لبث القرآن الكرمي عرب الشبكة ، وإنشاء خوادم متخصصة يف البث املباشر  
وبث الدروس العلمية واحملاضرات والفعاليات الدعوية املتنوعة ، وفتح قنوات عامة دائمة للمحاورة 

ة  ، وفتح القنوات اهلادفة يف برامج االتصال الصويت واملرئي ، واملشاركة الكتابية مع املشايخ والدعا
يف القنوات والغرف الدعوية املفتوحة  ، وفتح قنوات خاصة للدعوة إىل اإلسالم لغري الناطقني 

بالعربية ، والدعوة إىل اإلسالم من خالل قنوات احلوار ، ومناصحة املسلمني املشاركني فيها  
لدعوات اخلاصة اليت يستقبلها الداعية ، واستغالل الدعوات املغرضة من قبل بعض واالستجابة ل

  .أعضاء القنوات 
  

ـ استثمرت مجيع األديان واملذاهب الفكرية الشبكة الدولية لنشر أفكارها ، وهذا ٢٨
االستثمار خيتلف من دين آلخر ومن مذهب آلخر ، وقد كان اإلسالم والنصرانية أوسع األديان 

 للشبكة ؛ ألما ديانتان حتمالن روح التبشري ، أي أن أتباعهما يرون أم ًاوية استثماراالسم
مكلفون بنشرمها يف العامل ، ويتعبدون اهللا تعاىل بذلك ، وقد ظهرت مواقع يف الشبكة متثل 
اإلسالم احلق ، ومذهب أهل السنة واجلماعة ، كما ظهرت مواقع أخرى ألهل البدع اخلارجني 

  .  سالم ، أو املخالفني ملذهب أهل السنة واجلماعة عن اإل
وقد متيز نشاط النصارى يف الشبكة بأنه يتبع أسلوب التخصص الدقيق ؛ فهناك منصرون 
متخصصون يف التنصري الشبكي ، وهناك قوائم بريدية ، ومواقع نسيجية ، وكتب مطبوعة 

ات النصرانية املعنية بالتنصري عرب متخصصة يف هذا النوع من التنصري ، بل ظهر احتاد للمنظم
الشبكة ، وعقد هذا االحتاد عدة مؤمترات متخصصة يف هذا الشأن ، وظهر يوم عاملي للتنصري 

  .الشبكي 
 للشبكة من غريهم من أتباع ًوكان أتباع املذهب الليربايل واملتأثرون به أكثر استثمارا

بكة الدولية اليت تتيح حرية شبه مطلقة يف املذاهب الفكرية األخرى ، وهذا يتمشى مع طبيعة الش
:  يف الشبكة ً خصباًوكان من أخطر الدعوات اليت وجدت جماال. التعبري عن اآلراء الشخصية 

  .الدعوة إىل اإلباحية اجلنسية ، والدعوة إىل إباحة املخدرات ، والدعوة إىل عبادة الشيطان 
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  التوصيات: ثانياً 
  

 يف استخدام احلاسوب والشبكة الدولية ، بااللتحاق بدورة         ـ يوصي الباحث املبتدئني   ١
تدريبية جادة ، وعدم االكتفاء بالتجربة الذاتية والتعلم عن طريق التجربة واخلطأ ، ألن هـذه                

  .  األوىل صرفه يف منافع أخرى ً طويالًالطريقة تستهلك وقتا
: عليمية األخرى وأمههـا     وهذه الدورة هي بداية الطريق ، ويأيت بعدها دور الوسائل الت          

الكتب واالت املتخصصة يف شؤون احلاسوب والشبكة ، وكذلك الربامج احلاسوبية التعليمية             
وسؤال أهل اخلربة ممن حييطون باملستخدم ، أو من خالل منتديات احلوار النقيـة ، والقـوائم                 

  .الربيدية احلوارية 
علمية قبل زيارة منتديات احلوار العربيـة       وينبغي عدم التعجل يف شراء الكتب والربامج الت       

والبحث عن شروح الربامج والكتب اإللكترونية اانية ؛ ألن هذه املنتديات تتنافس يف تقـدمي               
  .  ملستخدمني جدد ًهذه الشروح خدمة لروادها ، وجذبا

  
ـ يوصي الباحث بالعمل على إنتاج جملة تقنية تعىن بـشؤون احلاسـوب والـشبكة                 ٢
توظيفها يف الدعوة إىل اهللا تعاىل ، وتراعى األحكام الشرعية يف إصـدار هـذه الـة                 وكيفية  

  . وإخراجها خالية من املنكرات ، والدعايات التجارية املتضمنة لصور النساء 
  
ـ يوصي الباحث باالعتدال يف أمر الشبكة الدولية وعدم املبالغة يف مستقبلها ، وأمهيتها        ٣

 استخدامها ، مبا يف ذلك استخدامها للدعوة إىل اهللا تعاىل ؛ إذ الميكـن      يف أي جمال من جماالت    
أن يترك مجيع الدعاة ميادين عملهم ، لينتقلوا للعمل من خالل الشبكة ، ولكن للشبكة دعاـا   

  .وللميادين األخرى دعاا 
  
 ـ يوصي الباحث بضرورة التنبه للمخاطر اليت يتعرض هلا مستخدم الشبكة وأهل بيتـه     ٤

إخالص النية هللا عز وجل يف استخدام هذه الـشبكة     : وميكن توقي هذه املخاطر بوسائل عدة أمهها        
قـراءة قـصص     و تذكر رقابة اهللا عز وجل     ، و  التصفح اجلماعي  و حتديد اهلدف من استخدامها ،     مث   ،

تخدمي ضرب األمثلـة ملـس     ، و  ضبط برامج الربيد اإللكتروين    ، و  من وقع يف مستنقع املواقع اإلباحية     
ضبط استخدام أفـراد     ، و  الشبكة واملتدربني عليه ، والعناية بالعروض املتحركة اليت تبني خماطر الشبكة          

 ، واالشتراك مع مزودي اخلدمة الذين يضعون ضوابط الستخدام          األسرة للشبكة وخباصة األطفال   
 يف صرف رب األسـرة أو       االستغناء عن الشبكة إذا مل جتد الوسائل السابقة        ًالشبكة الدولية ، وأخريا   
  .أهل بيته عن تلك املخاطر 

والينبغي لويل األمر توفري اخلدمة الشبكية يف البيت ، إذا مل يكن حباجة إليها هو أو أهـل           
بيته ، وإن كان هناك حاجة هلا فاستخدامها مشروط بالسالمة من فتنها ، وجيب على ويل األمر             

جيوز له أن يتركهم يبحرون فيها دون متابعة حىت وإن          متابعة أبنائه يف استخدامهم للشبكة ، وال      
كانوا على قدر من االستقامة والصالح ، ألم إن مل يقعوا فريسة الشهوات يف الشبكة فقـد                 

ويوصي الباحث ويل األمر باختيار قائمة من املواقع النسيجية النافعـة           . يقعون فريسة الشبهات    



 

٣٠٤

  

نتديات غري النقية ، والربيد اإللكتروين وتنـزيل امللفـات         يتصفحها أبناؤه ، أما احملادثات ، وامل      
  .فريى الباحث أن األبناء الميكن ضبط استخدامهم هلا 

ويستطيع الطالب فيما دون املراحل العليا أن يتفوق يف دراسته ، وحيصل علـى أعلـى                
  .التقديرات العلمية ، وهو مل يلج هذه الشبكة قط 

  
وب والشبكة بتفعيل خاصية إظهار لواحق امللفات       ـ يوصي الباحث مستخدمي احلاس    ٥

ألا تفيدهم يف معرفة أنواع امللفات يف حواسيبهم ، وكذلك امللفات الواردة إليهم عرب الربيـد           
اإللكتروين ، ومن مث إتقان معرفة أنواع امللفات ، بكثرة االطالع على تلك اللواحـق يف كـل      

ناسبة لفتح تلك امللفات ، والتحقق من هوية امللفات         جلسة حاسوبية ، ومن مث معرفة الربامج امل       
املستقبلة عرب الربيد اإللكتروين ، وهو أمر اليستغين عنه كل مـن أراد احتـراف اسـتخدام                 

  .احلاسوب والشبكة 
  
ـ يوصي الباحث جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة ، ووزارات            ٦

ل اإلسالمية بإنتاج نسخ رقمية جمانية من املصحف الـشريف ،           الشؤون اإلسالمية يف بقية الدو    
، وإتاحتها للتنـزيل عرب مواقعها على      ) pdf(مطابقة للرسم العثماين على هيئة الوثائق احملمولة        

الشبكة الدولية ؛ لقوة احلماية املتوفرة يف هذه اهليئة ، ولتوفر قارئاا اانية املناسبة جلميع أنواع                
  . ملكتبية ، واملفكرات احملمولة ، واحلواسيب الكفية ، واجلواالت الذكية احلواسيب ا

ويوصي الباحث اجلهات املنتجة للمصاحف الرقمية بإخالء مسؤوليتها عـن أي نـسخة            
 للمحـاذير   ًأخرى اليتم تنـزيلها من مواقعها الرمسية وإن كانت منسوبة إليها ؛ وذلك تفاديا            

  .حف الرقمي حالة حدوثه المسح اهللا املترتبة على تغيري حمتوى املص
  
؛ ألـا ختتـصر     ) lit(ـ يوصي الباحث بإنتاج الكتب اإللكترونية الرقمية على اهليئة          ٧

 مقارنة باهليئة النصية ، ولتوفر الكثري من املزايا يف الربنامج ااين املـستخدم        ًحجم الكتب كثريا  
توصية مشروطة بأن تقدم شركة مايكروسوفت      يف قراءة الكتب املعدة ذه اهليئة ، ولكن هذه ال         

  ) .pdb( إعداد الكتب العربية على اهليئة ًاملنتجة للربنامج الدعم العريب للربنامج ، وميكن حاليا
  
ـ يوصي الباحث بأن حتفظ تسجيالت القرآن الكرمي ، واألناشيد اإلسالمية على اهليئة             ٨

)mp3 (          ا ، وصغر حجها ، وحتفظ بقيةالتسجيالت الصوتية على هيئة الـصوت   ؛ جلودة صو
 لصغر حجمها وإن كانت جودة الصوت فيها ليست بدرجـة  ًنظرا ) Real Audio( احلقيقي 

، واهلدف من ذلك ختفيض املساحات التخزينية يف احلواسيب اخلادمـة    ) mp3(اجلودة يف اهليئة    
  .ات من الشبكة اليت تستضيف تلك امللفات ، وتقليل الزمن املستغرق يف تنـزيل امللف

  
ـ يوصي الباحث مستخدمي الشبكة من الدعاة وغريهم بفتح حسابات بريدية لـدى             ٩

املواقع اإلسالمية اليت تقدم خدمة الربيد ااين ، واحلرص على إظهار تلـك العنـاوين بقـدر                 
 املستطاع ، وأقل ذلك إظهارها يف االستخدامات الثانوية للربيد مثل كتابتها يف النمـاذج الـيت    



 

٣٠٥

  

تتطلب حتديد عنوان بريدي عند تنصيب بعض الربامج أو عند التسجيل يف بعـض املنتـديات                  
كما ينبغي على مستخدمي الربيد اإلسالمي ااين التواصل مع اجلهات املشرفة علـى تقدميـه               
وتوجيههم إىل القصور احلاصل يف خدمام إن وجد ، مع حتمل بعض ذلك القصور يف خدمة                

مي ااين ، وعدم هجر تلك احلسابات الربيدية اإلسالمية ؛ فهي جتربة جديدة يف              الربيد اإلسال 
  .الشبكة جيب تشجيعها 

ويف املقابل يوصي الباحث اجلهات املشرفة على تقدمي هذه اخلدمة اانية بتقوميهـا مـن          
  .خالل املشتركني فيها ؛ ملعرفة أوجه القصور فيها ومن مث تالفيها 

  
 مستخدمي الشبكة بالتنبه ملخاطر أمن املعلومات اليت يتعرض هلـا           ـ يوصي الباحث  ١٠

كل من استخدمها ، واالستعانة باهللا تعاىل وسؤاله السالمة منها ، مع اختاذ األسـباب املاديـة                 
املنجية من تلك الشرور ، وعدم التساهل يف هذا األمر وإن طالت سـالمة الـبعض يف هـذه                  

وأهم األسـباب   . قع احملذور يف حلظة ما والينفع الندم حينئذ         اجلوانب األمنية الشبكية ، فقد ي     
ة مـن امللفـات     االحتفاظ بنسخ احتياطي   ، و  ختصيص حاسوب لالتصال بالشبكة الدولية    :  املادية هي   

ضـبط إعـدادات     ، و  حسن اختيار كلمات املرور وإخفاؤهـا      ، و  املهمة على وسائط ختزين خارجية    
فحـص   ، و   مـضاد لالختـراق     ، وآخـر   نامج مضاد للفريوسات  استخدام بر  ، و  األمان يف املتصفح  

 ،  امج الحيتاجهـا املـستخدم    عدم حتميل بر  ، و  ًثوقة اليت تقدم هذه اخلدمة جمانا     احلاسوب يف املواقع املو   
احلـذر  االسـتخدام    ، و  جتنب زيارة املواقع املشبوهة أو اهولـة      حذف ملفات تعريف االرتباط ، و     و

   . بأولً الرقع األمنية أوالتركيب ، ولربامج احملادثة
  

 لطالا ًـ يوصي الباحث اجلامعات يف العامل اإلسالمي بتطوير مواقعها الشبكية خدمة    ١١
  .وأعضاء هيئة التدريس فيها ، وللمجتمعات اإلسالمية بعد ذلك 

  
الدعويـة علـى   ) الفالشـات   ( ـ يوصي الباحث بإنشاء مجعية للعروض املتحركة        ١٢

هذه اجلمعية مسابقات يف تصميم هـذه العـروض ، ويف هـذا اسـتقطاب           الشبكة ، وتنظم    
ألصحاب املواهب يف التصميم ، وتشجيعهم لبذل املزيد من اجلهد إلنتاج عروض دعوية أكثر              
جودة ، وأوسع يف نطاق املوضوعات ، مع حتري الدقة يف سالمة العرض من املخالفات الشرعية   

الئية  ، مث إتاحتها للتنـزيل عرب موقع اجلمعية أو املواقـع            ، وسالمته من األخطاء اللغوية واإلم     
  .اإلسالمية يف الشبكة 

  
ـ يوصي الباحث بإنشاء جملس تنسيقي للمواقع اإلسالمية على الشبكة ، ويكون من             ١٣

مهماته تقدمي املشورة للدعاة الراغبني يف إنشاء مواقع نسيجية ، أو منتديات حوارية ، أو قوائم                
يدة على الشبكة ، ودراسة جدوى هذه األشياء اجلديدة ؛ فقد يكون مـن األوىل               بريدية ، جد  

 من تلك املواقع أو     ًتوفري األموال واألوقات املبذولة يف إنشاء اجلديد لدعم ماهو موجودة حاليا          
املنتديات أو القوائم ، والخيفى على الداعية اللبيب أن األعمال الصاحلة تتفاوت يف فضلها ومن               

ا املترتب على أدائها ، فاألعمال الصاحلة منها املفضول ومنـها الفاضـل ، واملـسلم                مث أجره 



 

٣٠٦

  

  .احلريص إمنا خيتار الفاضل دون املفضول ، وكذلك احلال يف أبواب الدعوة إىل اهللا تعاىل 
   

ـ يوصي الباحث بتوفري الكتب الشرعية على هيئات تناسـب مجيـع احلواسـيب              ١٤
 ، مث ختزينها يف املواقع النسيجية اإلسالمية املوثوقـة ، وخـوادم   الشخصية مع العناية بفهرستها   

  . امللفات اليت تشرف عليها جهات موثوقة 
  

ـ يوصي الباحث الدعاة إىل اهللا تعاىل بالتعرف على اجلوانب النافعة يف اجلواالت مثل              ١٥
قـرآن الكـرمي     قراءة الكتب اإللكترونية ، وتشغيل املواد املسموعة واملرئية النافعـة مثـل ال            

واحملاضرات ، واللقطات املصورة املفيدة ، ومن مث التذكري ذه املنافع عند احلديث عن هـذه                
األجهزة يف اخلطب واحملاضرات والدروس ، وأالَّ يقتصر حديثهم عن تلك اجلـواالت علـى               

يف اجلوانب السلبية فقط ، بل ينبغي حث شباب األمة على توظيف هذه األجهزة فيما يفيدهم                
  .أمور آخرم ودنياهم 

  
ـ يوصي الباحث الراغبني يف االستفادة من الكتب اإللكترونيـة الـشرعية اانيـة              ١٦

 لتنـزيل نسخ غـري صـحيحة مـن املواقـع              ًبتنـزيلها من املواقع اإلسالمية املوثوقة ؛ جتنبا      
ة الكتب احملفوظة   األخرى ؛ ألن التحريف والتبديل يف الكتب الشرعية أمر يسري وخباصة يف حال            

على هيئة وورد ، وحىت اهليئات األخرى احملمية فليس بعسري على بعض احملترفني فك محايتـها                
  .والتعديل فيها مث إعادة نشرها 

 بتوعية مستخدمي احلاسوب بأن تلك الكتب اانية بديل شـرعي لنـسخ           ًويوصي الباحث أيضا  
اصة بالنشر اإللكتروين أبلغ الضرر ، وكبد الـشركات         الربامج الذي أضر بصناعة الربامج اإلسالمية اخل      

  .املنتجة هلا الكثري من اخلسائر ؛ حىت أن بعضها توقف عن نشاطه يف جمال إنتاج تلك الربامج 
  

ـ يوصي الباحث املتخصصني يف علوم الشريعة باملشاركة يف املنتديات املتخصصة يف            ١٧
رحية ؛ ألن علوم الشريعة الميكن أن تؤخذ عن ذلك ، وينبغي أن تكون مشاركتهم بأمسائهم الص       

  .جماهيل اليعرفهم الناس إال بأمسائهم املستعارة اليت يكتبون ا يف املنتديات 
  

ـ ضرورة التعريف باملواقع اإلسالمية الدعوية من خالل وسائل اإلعـالم املختلفـة              ١٨
ينبغي أن يتـضمن نقـاط      والينبغي أن يقتصر التعريف على بيان حمتويات املوقع فحسب ، بل            

  .الضعف ليتم تالفيها من قبل املشرفني على تلك املواقع 
  

ـ يوصي الباحث القائمني على أمر وسائل اإلعالم احمللية بتطوير أداء األجهزة الـيت              ١٩
 مـن جلـوئهم إىل   ًيشرفون عليها ، واختاذ الوسائل املشروعة الستقطاب اجلماهري احمللية ، بدال       

 املشبوهة ؛ ألن دافع البحث عن املعلومات اليت التتوفر يف الوسائل احملليـة              الشبكة ومصادرها 
  .كان من أهم الدوافع لدى أفراد العينة 

  



 

٣٠٧

  

ـ يوصي الباحث بأن يقترن تقومي املواقع الدعوية يف الشبكة بدراسة حتليل احملتـوي لتلـك                ٢٠
ملـستخدمني جتـاه املواقـع الدعويـة      املواقع خالل فترة التقومي ؛ ألن هذا مما يساعد يف تفسري سلوك ا       

  .ومقارنة بعضها ببعض 
  

ـ يوصي الباحث بتأمني جماالت للتسلية والترويح عن الـنفس عـرب الـشبكة ، وتكـون                 ٢١
  .إسالمية نقية ، منضبطة بالضوابط الشرعية ، ومن مث داللة الشباب عليها 

  
اة عرب الشبكة من خـالل       بتخصيص دع  لكةـ يوصي الباحث وزارة الشؤون اإلسالمية باملم      ٢٢

  .وسائل االتصال املتاحة فيها 
  

ـ يوصي الباحث شركات اإلنتاج الفين اإلسالمي اليت مل تستخدم التقنية الرقمية بعـد بـأن           ٢٣
، وعـدم   ) CD(جتعل بعض إنتاجها من املواد املسموعة واملرئية على هيئة رقمية يف أقـراص مدجمـة                

   ي على هيئة أشرطة كاسـيت ، أو أشـرطة فيـديو             االكتفاء باإلنتاج التقليدي التشا)VHS (  ألن ،
  .التقنية التشاية بدأت يف االحنسار مقابل املد الرقمي 

  
ـ يوصي الباحث الدعاة الراغبني يف اسـتخدام الربيـد اإللكتـروين ، والقـوائم الربيديـة        ٢٤

ة إىل اهللا تعـاىل ، بـأمور        احلوارية ، واملنتديات  واحملادثات ، وجمموعات النقاش ، من أجـل الـدعو             
  :أمهها 

أ ـ االلتزام بأنظمة تلك الوسائل ، واحترام اآلداب العامة اليت تعـارف عليهـا مـستخدموها      
ألن اإلخالل بذلك يظهر الدعاة مبظهر اجلهلة الذين الحيسنون استخدام الشبكة ، ومن مث ينفر النـاس                 

  .منهم 
، وذلـك بالبعـد عـن األمسـاء الـسيئة ، أو       ) االسم املستعار( ب ـ حسن اختيار املعرف  

  .املشبوهة ، ويف األمساء املعبدة متسع كما سبق بيانه 
ج ـ اختيار توقيع دعوي مناسب تذيل به الرسائل واملشاركات املكتوبـة يف تلـك الوسـائل     

  .  كثرية بعبارات وصور قليلة ٍالدعوية ، مع مراعاة صغر حجمه ، ومحله ملعان 
لي باحلكمة ، والصرب وطول النفس ، وحتمل األذى والكالم اجلارح ، وأال تـستفزهم  د ـ التح 

طريقة بعض املشاركني وأسلوم يف النقاش ؛ ألن هذه الوسائل الدعوية يشارك فيهـا أخـالط مـن                  
  .الناس ، وهم خيتلفون ويتباينون يف حبهم للدعاة وأهل اخلري 

م ، وعـدم إدراج أي خـرب إال بعـد التثبـت مـن               هـ التثبت يف نشر األخبار اليت تصل إليه       
  .صحته 

  
ـ يوصي الباحث مستخدمي الشبكة الذين يرغبون يف الدعوة إىل اهللا من خالهلـا وجيـدون           ٢٥

 أمام فنت شهواا ومغرياا بالبعد عن عامة املنتديات ، وقنوات احملادثة ، واالقتـصار               ًيف أنفسهم ضعفا  
مية النقية من تلك الفنت ، شريطة أن يكون لديهم من العلـم الـشرعي            على الكتابة يف املنتديات اإلسال    

ماحيصنهم من فنت الشبهات ؛ ألن بعض املنتديات سلمت من فنت الشهوات ، ولكنها مل تـسلم مـن                   



 

٣٠٨

  

  . فنت الشبهات 
 من مـصادر    ً ، فيمكنهم االستفادة منها مصدرا     ً دعوية ًوإن مل يتسن هلم استخدام الشبكة وسيلة      

ت فحسب ، ويف غريها من الوسائل الدعوية غنية ، وإذا مل يسلم املـستخدم بعـد مـن فـنت       املعلوما
الشبكة ومغرياا فتركها أوىل ، ويف غريها من وسائل الدعوة ، ومصادر املعلومـات غنيـة وكفايـة                  

  .والسالمة يف هذا الباب اليعدهلا شيء 
  

  : مبا يلي ـ يوصي الباحث اجلهات املشرفة على املواقع اإلسالمية٢٦
أ ـ السعي لتطويرها وحتديثها بصفة منتظمة ، ويوصيهم بالصرب وطول النفس فـي هذا  
الباب ، وأالَّ يفت يف عضدهم ضعف إقبال اجلماهري على مواقعهم ، فالشبكة الدولية مل تتغلغل                

  .بعد يف مجيع شؤون حياة العرب واملسلمني 
فيستغين بذلك املسلمون عن املواقع الـسيئة الـيت   ب ـ تقدمي خدمة رفع امللفات يف مواقعهم ،  

تقدم هذه اخلدمة ، أو يقل اعتمادها عليها على األقل ، مع مراعاة أن يكون تنـزيل املـواد املخزنـة                    
 ً ألي أحد ؛ لتتمكن تلك اجلهات من مراجعة احملتويات املخزنة يف مواقعها خمافة أن تتخذ مكانـا                 ًمتاحا

  .لتخزين املواد السيئة 
 ـ إنشاء قائمة بريدية للموقع إن مل تكن فيه ، ويكون اهلدف منها تزويد املـشتركني بـآخر    ج

اإلضافات يف املوقع ، وينبغي تنشيط هذه القائمة باستمرار وعدم إمهاهلا ، وعلـى أصـحاب القائمـة                  
  جتنب املتاجرة بعناوين املشتركني ببيعها لآلخرين ؛ ألن هذا ممـا يـزعج أصـحاب تلـك العنـاوين                  

  .ويسىيء إىل مسعة املواقع اإلسالمية 
ج ـ متابعة مايكتب يف سجل الزوار بانتظام ، للتأكد من عدم اشتماله على كتابـات ضـارة     

  .أو دعايات ملواقع سيئة 
  

ـ يوصي الباحث بتوعية أفراد اتمع بأمهية التعاون مع الباحثني أصحاب الدراسات            ٢٧
الدعاة يف اتمع إلبداء آرائهم يف املوضوعات املطروحـة يف  امليدانية ، وهي فرصة ألهل اخلري و  

تلك الدراسات من خالل إجابام الدقيقة على أسئلة االستبانات ، واليت قد يبىن على نتائجهـا         
   .ًكثري من التصورات بل وحىت القرارات أحيانا



 

٣٠٩

  

  ثبت املصادر واملراجع 
  

  الكتب: أوالً 
فهد بن ناصر بـن دهـام العبـود ، دار الفيـصل الثقافيـة                 .ـ آلية البحث يف اإلنترنت ، د      ١

  .م ٢٠٠١هـ ، ١٤٢١الرياض ، الطبعة األوىل 
، بـريوت   ـ األحكام السلطانية والواليات الدينية ، أبواحلسن املاوردي ، دار الكتب العلمية             ٢

  .م ١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨طبعة 
ن عبـداهللا الـسند ، دار الـوراق         عبدالرمحن ب .ـ األحكام الفقهية للتعامالت اإللكترونية ، د      ٣

  .م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤ودار النريين ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 
  .ـ إحياء علوم الدين ، أبوحامد الغزايل ، دار املعرفة للطباعة والنشر ، بريوت ٤
  .بكر بن عبداهللا أبوزيد . ـ أدب اهلاتف ، د٥
بدالرمحن العمـار ، دار إشـبيليا      ر بن ع  محد بن ناص  .أساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة ، د     ـ  ٦

    .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، الرياض ، الطبعة األوىل 
عبداهللا بن عبدالعزيز املوسـى ، مكتبـة الـشقري           .ـ استخدام احلاسب اآليل يف التعليم ، د       ٧

  . م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١الرياض ، الطبعة األوىل ، 
   . لنشر والتوزيع ، جدهاإلسالم واإلنترنت ، تقرير أعدته الشبكة العربية لـ ٨
أسلوب املناظرة يف دعوة النصارى إىل اإلسالم ـ دراسة حتليلية تقوميية للمنـاظرات الـيت    ـ ٩

إبراهيم بن صاحل احلميـدان بإشـراف   .د) هـ ١٤١٠ ـ  ١٤٠٠جرت يف أمريكا الشمالية يف الفترة 
ت بتـاريخ   أمحد بن سـيف الـدين تركـستاين ، وقـد نوقـش            .جعفر شيخ إدريس ، ود    .كل من د  

  .هـ ١٠/٨/١٤١٥
ـ اإلمساعيلية تاريخ وعقائد ، إحسان إهلي ظهري ، إدارة ترمجان الـسنة ، باكـستان ، دار                  ١٠

  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦عامل الكتب ، الرياض ، الطبعة األوىل ، 
ـ أشراط الساعة ، يوسف بن عبداهللا الوابل ، دار ابن اجلوزي ، الـدمام ، الطبعـة الثالثـة         ١١
  .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠عشرة ، 
ـ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، ابن قيم اجلوزية ، حتقيق حممد حامـد الفقـي ، دار                   ١٣

  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤٠٨الكتب العلمية ، بريوت ، 
 )  بن عبـداهللا بـن بـاز رمحـه اهللا            مساحة الشيخ اإلمام العالمة عبدالعزيز    ( إمام العصر   ـ  ١٤

  .م ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ ، الثانية ناصر بن مسفر الزهراين ، الطبعة.د
ـ اإلنترنت وتطبيقاا الدعوية ، عبداهللا ردمـان ، كتـاب إلكتـروين يف موقـع طريـق                  ١٥

  .اإلسالم 
فهد بـن عبـداهللا اللحيـدان ، الطبعـة األوىل           .ـ اإلنترنت ، شبكة املعلومات العاملية ، د       ١٦
  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧

آخران ، ترمجة فوزي عبداملنعم ، مكتبة جريـر ،          ـ اإلنترنت للمبتدئني ، جوين آر ليفن ، و        ١٧
  .م ١٩٩٧الرياض ، الطبعة األوىل ، 



 

٣١٠

  

عبدالقادر بـن عبـداهللا الفنتـوخ ، مكتبـة العبيكـان              .ـ اإلنترنت للمستخدم العريب ، د     ١٨
  .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١الرياض ، الطبعة األوىل ، 

وخ ، مكتبة الشقري ، الريـاض       عبدالقادر بن عبداهللا الفنت   .ـ اإلنترنت مهارات وحلول ، د     ١٩
  .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 
صاحل بن غامن الـسدالن ، دار بلنـسية         .األنشطة الدعوية يف اململكة العربية السعودية ، د       ـ  ٢٠

   .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧/ الرياض الطبعة األوىل / للنشر والتوزيع 
، مكتبـة املعـارف ، بـريوت      قي الدمـش أبوالفداء إمساعيل بن كثري ـ البداية والنهاية ،  ٢٢

  .م ١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤الطبعة الثانية  
  .تاج العروس من جواهر القاموس ، حممد مرتضى الزبيدي ، دار مكتبة احلياة ـ ٢٣
هــ  ١٤١٦عبداهللا بن أمحد الغامدي ، الطبعة األوىل ، . تبسيط علوم احلاسب ، د    ـ٢٤

  .م ١٩٩٦ـ 
وزيادته على األبـواب الفقهيـة ، عـوين نعـيم           ترتيب أحاديث صحيح اجلامع الصغري      ـ  ٢٥

هــ ـ   ١٤٠٧ ، الرياض ، الطبعـة األوىل  ،الشريف و علي حسن علي عبداحلميد ، مكتبة املعارف 
  .م ١٩٨٧

عبداهللا بن عبـدالعزيز املوسـى ، مؤسـسة شـبكة       .ـ تعالوا نتعلم احلاسب واإلنترنت ، د      ٢٧
  .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣البيانات ، الرياض ، الطبعة األوىل 

دار الفكر للطباعة والنـشر      الدمشقي ،    أبوالفداء إمساعيل بن كثري   تفسري القرآن العظيم ،     ـ  ٢٨
  .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ ، بريوت ، الطبعة األوىل ،والتوزيع 
  . )م ٢٠٠٠م ـ ديسمرب ١٩٩٩أكتوبر ( التقرير السنوي ملوقع إسالم أون الين للفترة ـ ٢٩
 كالم املنان ، عبدالرمحن بن ناصر السعدي ، مركز صـاحل            تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري    ـ  ٣٠

  . م١٩٨٧ ـ ١٤٠٧ عنيزة ، ،بن صاحل الثقايف 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أبوجعفر حممد بـن جريـر الطـربي ، دار الفكـر                   ـ  ٣١

  .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥بريوت ، طبعة 
  .ـ اجلوال آداب وتنبيهات ، حممد بن إبراهيم احلمد ٣٢
فـؤاد أمـني   .حممد حممـود منـدورة ود  . ، د) مقرر الصف األول الثانوي ( احلاسوب  ـ  ٣٣

حممد عـسريي ، وزارة املعـارف باململكـة العربيـة الـسعودية ، طبعـة                 إبراهيم.دهلوي واألستاذ 
   .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

حممـد أمحـد   .ـ احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي ، عقائدها وحكم اإلسالم فيهـا ، د    ٣٤
طيب ، مكتبة األقصى ، عمان ، ودار عامل الكتاب للنشر والتوزيـع ، الريـاض ، الطبعـة الثانيـة                 اخل

  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦
علي بن حسن بـن     .ـ احلسبة يف املاضي واحلاضر بني ثبات األهداف وتطور األسلوب ، د           ٣٥

  .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥علي القرين ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة األول 
 الريـاض ، الطبعـة      ،، حممد الراوي ، مكتبة العبيكان       ) دعوة عاملية   ( وة اإلسالمية   الدعـ  ٣٦

 .م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥/ األوىل 



 

٣١١

  

أمحد أمحد غلـوش ، دار الكتـاب املـصري     .، د) أصوهلا ووسائلها  ( الدعوة اإلسالمية   ـ  ٣٧
  .م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ ،القاهرة ، الطبعة الثانية 

توفيــق الـواعي ، دار اليــقني    .، د)  ـ الوسيلة ـ اهلدف   الرسالة( الدعوة إىل اهللا ـ ٣٨
   .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦ ، مصر ، الطبعة الثانية ،للنشر والتوزيع 

ـ الدعوة إىل اهللا عرب اإلنترنت ، مساعد بن سيف العتيقـي ، مقالـة نـشرت يف بعـض                    ٣٩
احث عرب الربيـد اإللكتـروين      املننتديات الشبكية ، ويف جملة الفرقان الكويتية ، وقد أرسلها املؤلف للب           

  .هـ ١٤٢٠عام 
  .حممد بن سيدي بن احلبيب .ـ الدعوة إىل اهللا يف سورة إبراهيم اخلليل ، د٤٠
محود بن أمحد الرحيلـي ، دار العاصـمة ، الريـاض     .ـ الرأمسالية وموقف اإلسالم منها ، د  ٤١

  .هـ ١٤١٥الطبعة األوىل 
  .م ١٩٩٧ عبدالغين ، الطبعة األوىل ، مارس ـ رحلة إىل عامل اإلنترنت ، خالد حممود٤٢
السرية النبوية ، أبوالفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي ، حتقيق مـصطفى عبدالواحـد ، دار    ـ  ٤٣

   .م ١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦ لبنان ، ،املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
لباقي   عبـدا  سنن ابن ماجة ، أبو عبداهللا حممد بن يزيد القزويين ، حتقيـق حممـد فـؤاد                ـ  ٤٤

  . بريوت،املكتبة العلمية 
   سورة ، حتقيق إبـراهيم عطـوة عـوض          سنن الترمذي ، أبو عيسى حممد بن عيسى بن        ـ  ٤٥

 .  القاهرة ،دار احلديث 
هــ ـ   ١٤١٤حتقيق صدقي حممد مجيل ، دار الفكر ، بريوت ، طبعـة  سنن أيب داود ، ـ ٤٦
  .م ١٩٩٤

، حممود شيت خطاب ، دار األندلس اخلـضراء للنـشر         سفراء النيب صلى اهللا عليه وسلم       ـ  ٤٧
هــ ـ   ١٤١٧ بريوت ، الطبعـة األوىل  ، جدة و مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع ،والتوزيع 
  .م ١٩٩٦

سري أعالم النبالء ، مشس الدين حممد بن أمحد بـن عثمـان الـذهيب ، حتقيـق شـعيب      ـ  ٤٨
  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ ،الطبعة التاسعة  بريوت ، ،األرنؤوط وأخرين ، دار الرسالة 

  .ـ شرح صحيح مسلم ، النووي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ٥٠
شعراء الدعوة اإلسالمية يف العصر احلديث ، أمحد عبداللطيف اجلدع و حـسين أدهـم               ـ  ٥١

  .م ١٩٧٨هـ ـ١٣٩٨ بريوت ، الطبعة األوىل ،جرار ، مؤسسة الرسالة 
، إمساعيل بن محاد اجلـوهري ، حتقيـق أمحـد           ) اح العربية   تاج اللغة وصح  ( الصحاح  ـ  ٥٢

  .م ١٩٩٠ ،عبدالغفور عطار ،  الطبعة الرابعة 
، حممد بن صاحل بن عثيمني ، إعـداد علـي           ) ضوابط وتوجيهات   ( الصحوة اإلسالمية   ـ  ٥٣

  .هـ ١٤١٦ ، الرياض ، الطبعة الثالثة ،بن حسني أبو لوز ، دار القاسم للنشر 
خاري حباشية السندي ، أبوعبداهللا حممد بن إمساعيل البخـاري ، دار املعرفـة              صحيح الب ـ  ٥٤

   . بريوت،للطباعة والنشر 
، حممد ناصر الـدين األلبـاين ، املكتـب    ) الفتح الكبري  ( صحيح اجلامع الصغري وزيادته     ـ  ٥٥
   .م١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٨ ، بريوت و دمشق الطبعة األوىل ،اإلسالمي 



 

٣١٢

  

تب التربية العريب لـدول اخللـيج      ة ، حممد ناصر الدين األلباين ، مك       صحيح سنن ابن ماج   ـ  ٥٦
  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤٠٨، الرياض ، الطبعة الثالثة 

صحيح مسلم ، أبواحلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيـسابوري ، ترتيـب وتعليـق               ـ  ٥٧
رشـاد باململكـة    فؤاد عبدالباقي ، نشر وتوزيع إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإل            حممد

  .م ١٩٨٠ هـ ـ ١٤٠٠العربية السعودية ، 
  .ـ طبقات الشافعية الكربى ، تاج الدين السبكي ، دار املعرفة ، بريوت ، الطبعة الثانية ٥٨
ـ العقد الفريد ، ابن عبدربه األندلسي ، حتقيق أمحد أمني وآخرين ، دار الكتاب العـريب ،                  ٥٩

   .بريوت ، الطبعة الثانية 
حممد بن أمحد اخلطيب ، دار عامل الكتـب ، الريـاض            .يدة الدروز ، عرض ونقد ، د      ـ عق ٦٠

  .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩الطبعة الثالثة ، 
، مكتبة جرير ، الريـاض ، الطبعـة       ) مترجم  ( ـ علم نفسك اإلنترنت والشبكة العنكبوتية       ٦١

  .م ١٩٩٩األوىل 
 بن علي بـن حجـر ، حتقيـق          احلافظ أمحد البخاري ،   اإلمام  فتح الباري بشرح صحيح     ـ  ٦٢

  .وترتيب حممد فؤاد عبدالباقي وحمب الدين اخلطيب ، دار الفكر ، بريوت 
ـ فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ، غالب بن علـي عـواجي                  ٦٣

  .م ٩٩٦هـ ـ ا١٤١٦الطبعة الثانية 
روف والنـهي عـن املنكـر ،        فقه الدعوة إىل اهللا وفقه النصح واإلرشاد واألمـر بـاملع          ـ  ٦٤

  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ دمشق ، الطبعة األوىل ،عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين دار القلم 
ـ القاديانية فئة كافرة ، تعريب األستاذ حممد بشري ، مكتبة دار العلم ، باكـستان ، الطبعـة       ٦٥
   .م ١٩٨٧هـ ١٤٠٨األوىل ، 
 مكتب حتقيق التـراث يف مؤسـسة الرسـالة ،           القاموس احمليط ، الفريوزآبادي ، حتقيق     ـ  ٦٦

  .م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ ،الطبعة الثانية 
حممد بـن سـعيد القحطـاين ، دار    . ـ كتاب السنة ، عبداهللا بن أمحد بن حنبل ، حتقيق د   ٦٧

  .م ١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٦عامل الكتب ، الرياض ، الطبعة الرابعة ، 
  الرياض ، الطبعة األوىل    ،كتبة جرير   ، م ) مترجم  (  ، ليزا باكي     ١ يف   ٦الكمبيوتر  ـ  ٦٨
  .م ١٩٩٩

    .اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان  ، حممد فؤاد عبدالباقي ، املكتبة اإلسالمية ـ ٦٩
لسان العرب احمليط ، ابن منظور ، ترتيب يوسف خياط وتقدمي عبـداهللا العاليلـي ، دار                 ـ  ٧٠

   .م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨ بريوت ، طبعة ،ـ دار لسان العرب  اجليل
  .ـ ماذا تعرف عن ؟ ، أمحد بن عبدالعزيز احلصني ، مل تذكر معلومات النشر ٧١
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ، مجع وترتيب عبـدالرمحن بـن حممـد بـن         ـ  ٧٢

  . قاسم
، الشيخ عبدالعزيز بن عبـداهللا      ) التوحيد ومايلحق به    ( جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة       ـ  ٧٣

حممد بن سعد الشويعر ، طبع على نفقـة بعـض احملـسنني حتـت               . باز ، مجع وترتيب وإشراف د      بن
  .هـ ١٤٢١ الرياض ، الطبعة الثانية ،إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء 
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ـ حماضرات يف مادة االجتاهات الفكرية املعاصرة ، ألقيت على طلبة الدراسـات العليـا ـ    ٧٤
هــ  ١٤١٠ ـ  عـام   ًعهد العايل للدعوة اإلسالمية باملدينة املنورة ـ كلية الدعوة حالياالسنة الثانية بامل

  .حممد عثمان صاحل .، د
ـ حماضرات يف مادة املدخل لدراسة التنصري واالستشراق ، ألقيت على طلبـة الدراسـات               ٧٥

 ـ  عـام   ًية الـدعوة حاليـا  العليا ـ السنة األوىل باملعهد العايل للدعوة اإلسالمية باملدينة املنورة ـ كل
  .حممد عثمان صاحل .هـ ، د١٤٠٩

خمتار الصحاح ، الرازي ، ترتيب حممود خاطر ، دار الفكر للطباعـة والنـشر والتوزيـع        ـ  ٧٦
  .بريوت 

ـ حماضرات يف مادة وسائل الدعوة ، ألقيت على طلبة الفصل الثاين من السنة الثانيـة مـن                  ٧٧
االحتساب يف املعهد العايل للدعوة اإلسالمية باملدينة املنـورة ـ كليـة    املرحلة اجلامعية بقسم الدعوة و

  .حممد أبوالفتح .هـ ، د١٤١٠ ـ  عام ًالدعوة حاليا
 بـريوت      ،حممد أبو الفتح البيـانوين ، مؤسـسة الرســالة         .ـ املدخل إىل علم الدعوة ، د      ٧٨

   .هـ  ١٤٢١الطبعة األوىل 
 الربيد اإللكتروين ، جريالد إي بويد ، اإلصدارة         مذكرة النفاذ إىل الشبكة بواسطة    ـ  ٧٩
  .م ٢٠٠٢أبريل  / ١٠,٢

 )        Accessing The Internet By E-mail Gerald E. Boyd Version 10.2-April 2002(   
عبـداهللا بـن    .حتقيق شعيب األرنؤوط وآخـرين ، إشـراف د        مسند أمحد بن حنبل ،      ـ   ٨٠

م ، مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر     ٢٠٠١هــ ـ   ١٤٢١ عبداحملسن التركي ، الطبعة األوىل
  .والتوزيع ، بريوت 

هــ ـ   ١٣٩٢ ،املعجم الوسيط ، إصدار جممع اللغة العربية بالقاهرة ، الطبعة الثانيـة  ـ ٨١ 
   ٢٨٦ ص ١م ، ج ١٩٧٢

هــ  ١٤٠٢ ، الطبعة الثالثـة   مصر ،    ،معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، مكتبة اخلاجني          ـ  ٨٢
   .م١٩٨١ـ 

ـ    ،أميل بديع يعقوب ، عامل الكتب       . معجم األوزان الصرفية ، د    ـ  ٨٣ ة  بريوت ، الطبع
   .م١٩٩٣هـ ـ ١٤٢٣ ،األوىل 

ناصر بـن عبـدالكرمي العقـل ، دار الـوطن      .ـ مقدمات يف األهواء واالفتراق والبدع ، د  ٨٤
  . هـ ١٤١٥الرياض ، الطبعة الثانية 

 الشهرستاين ، حتقيق أمحد فهمي حممـد ، دار الكتـب   ـ امللل والنحل ، حممد بن عبدالكرمي ٨٥
 .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 

عبـداهللا بـن رشـيد احلوشـاين ، مركـز      .ـ منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الدعوة ، د ٨٦
  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ ، الرياض ، الطبعة األوىل ،الدراسات واإلعالم بدار إشبيليا 

مشعل بن عبـداهللا    .ملواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت ، وأثرها على الفرد واتمع ، د           ـ ا ٨٧
  .القدهي 

ناصر بن  .ناصر بن عبداهللا القفاري ، ود     .املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة ، د      ـ  ٨٨
   .هـ١٤١٣بعة األوىل ، عبدالكرمي العقل ، دار الصميعي للنشر والتوزيع ، الرياض ، الط



 

٣١٤

  

 املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة ، النـدوة العامليـة للـشباب اإلسـالمي                 ـ٨٩
  .  م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩الطبعة األوىل 
ـ نظرية االتصال عند الصوفية يف ضوء اإلسالم ، سارة بنت عبداحملـسن آل سـعود ، دار                  ٩٠

  .م ١٩٩١هـ ـ ١٤١١املنارة ، جدة ، الطبعة األوىل ، 
ية ، عرض وحتليل ، عبدالرمحن دمشقية ، دار طيبة للنشر والتوزيـع ، الريـاض                 ـ النقشبند ٩١

  . م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤تقريظ الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين ، الطبعة األوىل 
   الـوحش   ، أمحد ديدات ، أعده للنشر أشـرف حممـد         ) سرييت ومسرييت   ( هذه حيايت   ـ  ٩٢

  . القاهرة ،يلة علق عليه رمضان الصفناوي ، دار الفض
 
  

  الدوريات: ثانياً 
صحيفة املدينة ، صحيفة يومية تصدرها مؤسسة املدينة للطباعة والصحافة والنشر ، العـدد              ـ  ١
   .١٢م ، ص ٢٠٠٠ سبتمرب ٣٠هـ ـ ١٤٢١ رجب ٣ / ١٣٦٤
  ) األمحـد للنـشر العـاملي احملـدودة    النسخة العربية الصادرة عن شركة (جملة آراب تشب    ـ  ٢

   .م١٩٩٧ديسمرب  فمرب ـنوعدد 
أكتـوبر  : ـ جملة آفاق اإلنترنت ، شهرية ، تصدرها شركة جالف ويب بالكويت ، األعداد               ٣
  .م ٢٠٠١م ، وأغسطس ١٩٩٩م ، وسبتمرب ١٩٩٨م ، وأبريل ١٩٩٧
هــ  ١٤٢٢ـ جملة األسرة ، شهرية تصدرها مؤسسة الوقف اإلسالمي ولندا ، ربيع اآلخر              ٤

  .هـ ١٤٢٥ ربيع اآلخر هـ ،١٤٢٣مجادى اآلخرة 
جملة إنترنت العامل العريب ، جملة شهرية تصدر عن جمموعة الدباغ إنفورميـشن تكنولـوجي          ـ  ٥

   م ،  ١٩٩٧ م ، ديسمرب ١٩٩٧ م ، أكتوبر ١٩٩٧أغسطس ـ سبتمرب :  ، األعداد جبدة
  . م ١٩٩٨) يناير ، فرباير ، أبريل ، يونيو ، يوليو ـ أغسطس ، أكتوبر ، نوفمرب ، ديسمرب(و
  . م ١٩٩٩ )فرباير ، مارس ، يوليو ، أغسطس ـ سبتمرب ، أكتوبر ، نوفمرب ، ديسمرب (و
  . م ٢٠٠٠ )يناير ، مارس ، أبريل  ، يونيو ، سبتمرب ، ديسمرب ( و
  . م ٢٠٠٢ م ، أبريل ٢٠٠١ )مارس ، أبريل  ـ مايو ، يوليو ، أكتوبر، نوفمرب ، ديسمرب (و
ة ، فصلية تصدرها األمانة العامـة هليئـة كبـار العلمـاء ، العـدد          ـ جملة البحوث اإلسالمي   ٦
  .هـ ١٤٠٤التاسع ، 
ـ جملة يب سي ، الطبعة العربية ، شهرية تصدر عن جمموعة الدباغ إنفورميـشن تكنولـوجي                 ٧

  م ،١٩٩٩م ، أكتوبر ١٩٩٨م ، فرباير ١٩٩٧م ، ديسمرب  ١٩٩٧سبتمرب : األعداد . جدة 
  .م ٢٠٠٠)  أبريل ، مايو ، يوليو ، أغسطس ، سبتمرب ، ديسمرب يناير ، فرباير ،( و
  .م ٢٠٠١) يناير ، مارس ، أبريل ، مايو ، يونيو ، يوليو ، سبتمرب ، ديسمرب ( و
  . م ٢٠٠٢) فرباير ، مارس ، أبريل ، يونيو ، أغسطس ، سبتمرب ، ديسمرب (و
  . م ٢٠٠٣) توبر، نوفمرب،ديسمربيناير،فرباير،مارس، أبريل ، يونيو، أغسطس ، سبتمرب، أك(و
  . م ٢٠٠٤) فرباير ، أبريل ، مايو ، يوليو ، سبتمرب ، أكتوبر ، ديسمرب (و
  . م ٢٠٠٥)  يناير ، فرباير ، مارس ، أبريل ، سبتمرب ( 
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مجـادى األوىل ، مجـادى      ( ـ جملة البيان ، شهرية تصدر عن املنتدى اإلسـالمي بلنـدن ،              ٨
  .هـ  ١٤٢١) اآلخرة 
 ١٧١٤لة الدعوة ، جملة أسبوعية تصدرها مؤسسة الدعوة اإلسالمية الصحفية ، العـدد              جمـ  ٩

 ٢٣ / ١٧٩٢العـدد   ، و  هــ   ١٤٢١ ذواحلجـة    ٢٠ / ١٧٨٣العدد  و ،    هـ١٤٢٠ رجب   ١٢/ 
 شـعبان   ٩ / ١٨١٥العـدد   ، و هـ  ١٤٢٢ مجادى اآلخرة    ٢٥ / ١٨٠٩العدد  و،  ـ  ه١٤٢٢صفر  
  .هـ ١٤٢٣خرة  مجادى اآل٦ / ١٨٥٥العدد ، و هـ ١٤٢٢

  . ـ جملة لغة العصر ، شهرية ، تصدرها جريدة األهرام املصرية ١٠
 انجملة اتمع ، جملة أسبوعية تصدرها مجعية اإلصالح اإلجتماعي بالكويـت ، العـدد   ـ  ١١
   ).هـ ١٤١٩ ربيع األول ١٢ـ٦ ( ١٣٠٦ ، و) هـ  ١٤١٨ ذوالقعدة ١٧ـ١١(  ١٢٩١

  .ية تصدرها دار الشبكة العربية للنشر والتوزيع ، جدة  ـ جملة مفتاح اإلنترنت ، شهر١٢
  . ـ جملة مفتاح وندوز ، شهرية تصدرها دار الشبكة العربية للنشر والتوزيع ، جدة ١٣
 ـ جملة ويندوز الشرق األوسط ، شهرية تصدرها شـركة آي يت يب ، اإلمـارات العربيـة     ١٤

  .املتحدة 
  .هـ ٧/٦/١٤٢٥سة اليمامة ، عدد ـ جملة اليمامة ، أسبوعية تصدرها مؤس١٥
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  األشرطة السمعية: ثالثاً 
 ، صـدى التقـوى لإلنتـاج اإلعالمـي          إبراهيم الفارس . ، د  اإلنترنت يف الدعوة إىل اهللا    ـ  ١
  .جدة والتوزيع 
مؤسـسة قرطبـة لإلنتـاج الفـين          لشيخ حممد صاحل املنجد ،    ، ا اإلنترنت ماهلا وماعليها    ـ  ٢
  .الرياض 
  لشيخ حممد بن عبداهللا الـدويش ، تـسجيالت األنـصار اإلسـالمية             ا الصامتون ،    الدعاةـ  ٣

  .جدة ـ تبوك  
 جـدة   ،لشيخ عبدالرمحن بن عايد العايد ، تسجيالت األنصار اإلسالمية          ا ،الدعوة الفردية   ـ  ٤

  .ـ تبوك  
     .لشيخ حممد صاحل املنجداـ صدمة كامريا اجلوال ، ٥
املدينـة  ني اإلسـالمية    دوح بن علي احلريب ، مؤسـسة الفـاحل  لشيخ ممعبدة الشيطان ، اـ  ٦
  .املنورة 
، تسجيالت األنصار اإلسالمية ، جـدة       لشيخ حممد بن عبداهللا الدويش      ، ا كالنا على خري    ـ  ٧
   .ـ تبوك 
  

 الربامج التعليمية: رابعاً
  
اسية لعلوم احلاسـب    ، اموعة األس  ) تعلم.. استمع  .. شاهد  (منظومة إياس للربامج التعليمية      

  . القاهرة  ،املتحدة للربجميات ، اآليل وهي تتألف من ستة أقراص مدجمة
  

 خوادم نقل امللفات : ًخامسا
١.  ) ftp://ftp.cc.umanitoba.ca/pub/NOTICE(  
٢.  ) ftp://ftp.mcgill.ca(    
٣.  )ftp://ftp.mat.uc.pt (   
٤.  )ftp://ftp.simtel.net(   
٥.  )ftp://garbo.uwasa.fi(   
٦.  )ftp://rtfm.mit.edu(   
٧. )ftp://cs.utk.edu/README.FTP (   
٨. )ftp://ftp.cc.umanitoba.ca/NOTICE(  
٩. )ftp://ftp.ccs.queensu.ca/README   (   
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ftp://ftp.ccs.queensu.ca/README


 

٣١٧

  

  املواقع النسيجية : ًسادسا
  

١. ) http://216.221.185.71 (  
٢.  )http://abobadr.net(   
٣.  )http://alislam.org (  
٤.  )http://ara.amnesty.org ( 
٥.  )http://archive.bibalex.org(   
٦.  )http://bci.org   (  
٧.  )http://cci.gospelcom.net/ccihome (   
٨.  )http://ccmag.gospelcom.net (  
٩.  )http://chat.arabchat.org/arabic/hist.htm (   

١٠.  )http://community.gospelcom.net (  
١١.  )http://download.microsoft.com(   
١٢.  )http://forum.undernet.org(   
١٣.  )http://ftpfind.voila.fr (    
١٤.  )http://ied.gospelcom.net/index.php(   
١٥.  )http://ironprivate.tripod.com/ftp.htm(    
١٦.  )http://islam.gov.kw (   
١٧.  )http://kids.al-islam.com (   
١٨.  )http://listproc.sourceforge.net  ( 
١٩.  )http://manybooks.net (   
٢٠.  )http://mobilebook.upals.com(   
٢١.  )http://montada.com(   
٢٢.  )http://netsplit.de (  
٢٣.  )http://nouf.org/spirit.php(   
٢٤.  )http://reliz.ru(   
٢٥.  )http://store.alislam.org (  
٢٦.  )http://tile.net(   
٢٧.  )http://webstorage.btinet.net(   
٢٨.  )http://zizooo.ws(    
٢٩. )http://3afooor.com(  
٣٠. )http://almisk.net(  
٣١. )http://archie.emnet.co.uk (   
٣٢. )http://bgc.gospelcom.net(  
٣٣. )http://briefcase.yahoo.com( 
٣٤. )http://chat.wearab.net/arabic(  

٣٥. )http://computers.arabcomputing.com (   
٣٦. )http://fkrh.com(  
٣٧. )http://ftpsearch.lv (   
٣٨. )http://ftpsearch.tomsk.net (   
٣٩. )http://groups.google.com (  ٤٠.

         )http://groups.yahoo.com(   

٤١. )http://ifc.gospelcom.net  (  
٤٢. )http://launch.yahoo.com/launchcast(  
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٣١٨

  

٤٣. )http://lists.rootsweb.com(  
٤٤. )http://mclean.faithweb.com(  
٤٥ . )http://medinacenter.org(  
٤٦. )http://messages.yahoo.com ( 
٤٧. )http://news.bbc.co.uk(     
٤٨. )http://quran.muslim-web.com (  
٤٩. )http://saaid.net (  
٥٠. )http://slamslam.jeeran.com (  
٥١. )http://tasjeel.com (   
٥٢. )http://tucows.com   (  
٥٣.   )www.barna.org(    

٥٤.  ) www.freehomepages.com(     
٥٥.  )www.ada99.com(   
٥٦.  )www.adobe.com(   
٥٧.  )www.afkarmedia.com(   
٥٨.  )www.ag.arizona.edu(   
٥٩.  )www.ahmadiyya.org (   
٦٠.  )www.ahram.org.eg (    
٦١.  )www.aicp.org(   
٦٢.  )www.akdn.org(   
٦٣.  )www.alasr.ws (   
٦٤.  )www.al-eman.com(   
٦٥.  )www.al-fatiha.net (   
٦٦. ) www.alfikra.org (  
٦٧ .  )www.alharamain.org (  
٦٨.  )www.al-islam.com/arb (   
٦٩.  )www.al-jazirah.com.sa (   
٧٠ .  )www.alminbar.net(   
٧١.  )www.almithnab.net(   
٧٢.  )www.almosamem.com(   
٧٣.  )www.almuhaffiz.net(   
٧٤.  )www.alsayra.com  (  
٧٥.  )www.al-sunnah.com(          
٧٦.  )www.althkir.net (   
٧٧.  )www.alwatan.com.sa (       

٧٨.  )www.amd.com (   
٧٩.  )www.apnic.net(  
٨٠.  )www.arabization.org.ma (  
٨١.  )www.arabmirc.net(   
٨٢.  )www.arab-ou.com (  
٨٣.  )www.arabsgate.com (  
٨٤.  )www.arabteam2000-forum.com(    
٨٥.  )www.arima.com.tw(   
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٣١٩

  

٨٦.  )www.arin.net (  
٨٧.  )www.asu.edu(   
٨٨.  )www.aw-soft.com(   
٨٩.  )www.benq.com(   
٩٠ .  )www.binbaz.org.sa(    
٩١. ) www.bluetooth.org (  
٩٢. ) www.buddhistsummit.iirt.net (  
٩٣.  )www.cb4a.com(     
٩٤.  )www.cerience.com(   
٩٥.  )www.certified.com (   
٩٦.  )www.christiancomputergames.net (   
٩٧.  )www.cjp.net (   
٩٨.  )www.colorado.edu(   
٩٩.  )www.condaian.com (   

١٠٠.  )www.copticpope.org (  
١٠١. ) www.copts.com (  
١٠٢.  )www.corel.com (   ١٠٣.

  )www.crosssearch.com (    

١٠٤.  )www.cursoroftheday.com(   
١٠٥.  )www.cwnews.com(   
١٠٦.  )www.cyberdudez.com (          
١٠٧.  )www.dasin.net(  
١٠٨.  )www.dawah.ws (   
١٠٩.  )www.deentimes.com (   
١١٠.  )www.dejanews.com (   
١١١.  )www.dnsresearch.com(   
١١٢.  )www.dorar.net (   
١١٣.  )www.download.com (   
١١٤.  )www.duke.edu(   
١١٥.  )www.dweesh.com         (   
١١٦.  )www.e-book.com.au (  
١١٧.  )www.ebookedit.com(    
١١٨.  )www.ecs.csus.edu(   
١١٩.  )www.efnet.org (   
١٢٠. ) www.egroups.com(    
١٢١.  )www.emanway.com (   
١٢٢.  )www.emnet.co.uk(   
١٢٣.  )www.eslah.org(   
١٢٤. ) www.e-vangelism.com  (   
١٢٥.  )www.expita.com (   
١٢٦. ) www.f2g.net (  
١٢٧.  )www.f2s.com (   
١٢٨.  )www.faaiin.nl(   
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٣٢٠

  

١٢٩.  )www.fasieh.tk(   
١٣٠.  )www.ferastoon.com (   
١٣١.  )www.filesearching.com(    
١٣٢.  )www.fiseb.com(   
١٣٣.  )www.flashdash.net (   
١٣٤.  )www.fossil.com(   
١٣٥.  )www.foto-master.com(   
١٣٦.  )www.freewebspace.net (   
١٣٧.  )www.ftpsearch.lt (   
١٣٨.  )www.gamemaker.nl (   
١٣٩.  )www.geocities.com (   
١٤٠.  )www.ghazali.org(   
١٤١.  )www.gospelcom.net/awm (  
١٤٢.  )www.greatcircle.com/majordomo(  
١٤٣.  )www.hdrmut.net(  
١٤٤. ) www.helpingisrael.com (  
١٤٥.  )www.hushmail.com(   
١٤٦.  )www.iananet.org(       
١٤٧.  )www.ibn.net  (   
١٤٨. ) www.ibnarabisociety.org (  
١٤٩.  )www.ibnothaimeen.com(   
١٥٠.  )www.ibs.org(   
١٥١.  )www.iconoftheday.com(   
١٥٢.  )www.iis.ac.uk(   
١٥٣.  )www.imanway.com(   

١٥٤.  )www.intel.com (   
١٥٥.  )www.internet2.edu(   
١٥٦.  )www.invisionboard.com(   
١٥٧. ) www.iraqcp.org (  
١٥٨. ) www.isfa.com (  
١٥٩.  )www.iSilo.com(    
١٦٠.  )www.islam.gov.qa(    
١٦١.  )www.islamicfinder.org(   
١٦٢.  )www.islamicmobile.net(   
١٦٣.  )www.islamicsupport.net(    
١٦٤.  )www.islamtoday.com(   
١٦٥.  )www.islamtoday.net (  
١٦٦.  )www.islamweb.net(   
١٦٧.  )www.isn1.net  (  
١٦٨.  )www.iso.ch(   
١٦٩.  )www.itp.net/arabic(   
١٧٠. ) www.izbacf.org (  
١٧١.  )www.jalajil.com.sa (   
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٣٢١

  

١٧٢.  )www.jewstoislam.com(           
١٧٣.  )www.kahane.org(   
١٧٤.  )www.kazaa.com(   
١٧٥.  )www.kevinmitnick.com (   
١٧٦.  )www.kharj.net(   
١٧٧.  )www.khayma.com (  
١٧٨.  )www.kidsworld.org(   
١٧٩.  )www.latif.com (   
١٨٠.  )www.listbot.com (   
١٨١.  )www.listserv.net(   
١٨٢.  )www.listservice.com(   
١٨٣.  )www.listtool.com (   
١٨٤.  )www.live365.com (   
١٨٥.  )www.lizardtech.com(   
١٨٦.  )www.lsoft.com(   
١٨٧.  )www.mail-list.com(   
١٨٨.  )www.maknoon.com (   
١٨٩.  )www.microsoft.com/reader (   
١٩٠. ) www.milomail.com (  
١٩١.  )www.minshawi.com(  
١٩٢.  )www.mobinote.com(   
١٩٣.  )www.moslem.org(   
١٩٤.  )www.motorola.com (   
١٩٥.  )www.mpeg.org (   
١٩٦.  )www.muslim.org (   
١٩٧. ) www.muslimphilosophy.com (  
١٩٨.  )www.muslimsonline.com(   
١٩٩.  )www.muslm.net(   
٢٠٠. ) www.mutazela.cjb.net (  
٢٠١.  )www.naqi.com.sa(                
٢٠٢.  )www.naqshbandi.org(   
٢٠٣.  )www.neelwafurat.com(   
٢٠٤.  )www.net3.pl(   
٢٠٥.  )www.n-gage.com (   
٢٠٦.  )www.ohsu.edu(   
٢٠٧.  )www.omelketab.net (   
٢٠٨. ) www.onelist.com(   
٢٠٩.  )www.overdrive.com(   
٢١٠.  )www.palmquran.com (   
٢١١.  )www.pconhand.com(   
٢١٢. ) www.photoshopclub.net  (  
٢١٣.  )www.phpbb.com (   
٢١٤.  )www.pitt.edu(   
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٣٢٢

  

٢١٥.  )www.pocketislam.com(   
٢١٦. ) www.portland.co.uk(  
٢١٧.  )www.privacy.com (    
٢١٨.  )www.ps-revolution.com/forum(   
٢١٩.  )www.qaradawi.net(    
٢٢٠.  )www.quran.org(   
٢٢١.  )www.radio-locator.com(   
٢٢٢.  )www.real.com(  
٢٢٣.  )www.reciter.org (   

٢٢٤.  )www.ripe.net(   
٢٢٥.  )www.salafi.net(   
٢٢٦. ) www.saranam.com  (  
٢٢٧.  )www.saso.org.sa(  
٢٢٨.  )www.saudinic.net.sa(   
٢٢٩.  )www.saudiradio.net(   
٢٣٠.  )www.scour.com(   
٢٣١.  )www.screensaveroftheday.com(   
٢٣٢.  )www.sendbad.net(   
٢٣٣.  )www.shiasearch.net(   
٢٣٤.  )www.shoutcast.com (   
٢٣٥.  )www.si87.com (   
٢٣٦.  )www.siemens.com(   
٢٣٧.  )www.skinsoftheday.com(   
٢٣٨. ) www.smartgroups.com(  
٢٣٩.  )www.smartnetwireless.com(   
٢٤٠.  )www.sonyericsson.com(   
٢٤١.  )www.southbendtribune.com    ( 
٢٤٢.  )www.suhuf.net.sa (   
٢٤٣.  )www.sultan.org (   
٢٤٤.  )www.sun.com(   
٢٤٥.  )www.swalif.net (   
٢٤٦.  )www.swift3d.com. (   
٢٤٧.  )www.swishzone.com(   
٢٤٨.  )www.symantec.com(   
٢٤٩.  )www.technovelgy.com(   
٢٥٠.  )www.themeoftheday.com(   
٢٥١.  )www.themes.tucows.com(   
٢٥٢.  )www.toislam.net (   
٢٥٣. ) www.topica.com  (  
٢٥٤.  )www.uiq.com       (   
٢٥٥.  )www.unclaimed-domains.com (  
٢٥٦.  )www.underash.net (  
٢٥٧.  )www.uoregon.edu(   
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٣٢٣
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  فهرس احملتويات                                     
  الصفحة  املوضوع
    

  ٢  املقدمة
    

  ٧  التمهيد
    املبحث األول الدعوة إىل اهللا تعاىل تعريفها ووسائلها

  ٨  ............. ....................املطلب األول تعريف الدعوة إىل اهللا تعاىل
     .....................................................       الدعوة يف اللغة

  ٩   ...............................................       الدعوة يف االصطالح
  ١١   ..................................املطلب الثاين وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل

     .............................................     تعريف الوسيلة يف اللغة  
     .......................................       تعريف الوسيلة يف االصطالح

  ١٢   ................................................       أنواع وسائل الدعوة
  ١٥   ....وتنوعها إىل اهللا تعاىل يف العصر احلاضرلدعوة تعدد وسائل اثالثاملطلب ال

     ..........................       كالم الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل
     .......................       تنوع وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل من أجلِّ النعم

     .............................       تفاوت الناس يف مقدار عملهم بالطاعات
     ..............       رسالة اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا تعاىل إىل أحد العباد
  ١٦   ...............       تعدد أجوبة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أفضل األعمال
    ........... ......       تنوع وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل يشبه تنوع الطاعات

  ١٧   ..............................       اختالف الدعاة يف حكم بعض الوسائل
     ...)وماكان املؤمنون لينفروا كافة(تفسريالشيخ ابن سعدي رمحه اهللا لقوله تعاىل       
  ١٨  اءواألمر يف اختالف املذاهب والطرائق للعلماء واملشايخ كالم ابن تيمية رمحه اهللا       

  ١٩   ..........................املعاصرةوسائل الدعوة ب       تفاوت الناس يف أخذهم 
    

  ٢٦     تعاىلشبكة الدولية يف الدعوة إىل اهللالاملبحث الثاين مشروعية استخدام 
    ....................        استخدام الداعية للوسائل املباحة املتاحة يف عصره 

  ٢٧   ............ سابقةمشروعةة هي امتداد لوسائل يسائل الدعوة الشبكو        
  ٢٨  ....................................       كالم الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ 

  ٢٩   ..................................عبدالرمحن السديس.       كالم الشيخ د
    ................................... .يوسف القرضاوي.       كالم الشيخ د

     ........................من تأثري الشبكة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل مناذج       
     ...................................       كالم الشيخ حممد بن صاحل املنجد

  ٣٠   .......الدوليةها عليه عرب الشبكة اق سيدة فرنسية اإلسالم بعد تعرف       اعتن



 

٣٢٩

  

  ٣٠   ..... يشهرون إسالمهم خالل شهر واحد عرب موقع إسالميًثالثون شخصا       
     ............................       يهودي متعصب يشهر إسالمه عرب احملادثة

  ٣١   .........................       جمرم فلبيين سجني يسلم عرب الربيد اإللكتروين
     .......  مسلم سويدي يتعلم العلوم الشرعية عرب برنامج حديث األصدقاء     

     ...ربع األمريكيني استخدموا الشبكة للتعرف على اإلسالم عقب أحداث سبتمرب       
    ...............       أمريكية تتعرف على اإلسالم وتسلم عن طريق احملادثات 

    
  ٣٤  الفصل األول

     وشبكاتهتعريف احلاسوب
  ٣٥  املبحث األول تعريف احلاسوب

    ................................... ً وتقنياًملطلب األول تعريف احلاسوب لغوياا
     ..........................................................  ً       احلاسوب لغويا
  ٣٦  ................................ ...........................ً       احلاسوب تقنيا

  ٣٨  .......................................... املطلب الثاين مكونات احلاسوب
     ...................................)األجزاء الصلبة  ( القسم األول العتاد

    ...........................................لوحة املفاتيح أ ـ                
  ٣٩  ...............................................املُِشرية ب ـ                
     ............................................... شاشةالج ـ                
  ٤١  ............................................. سماعاتالد ـ                

  ٤٢  ..............................................الطابعة هـ ـ                
  ٤٣  ...............................................املصورة و ـ                
    .................................... ك األقراص املرنةحمرز ـ                
  ٤٤  ..................................دجمة ك األقراص املحمرح ـ                
    ...........................................اللوحة األم  ـ ط               

    ...........................................ـ املعاجل ١                      
  ٤٥  ..........................ائية ـ وحدة الذاكرة العشو٢                      
    ...................................ـ القرص الصلب ٣                      
    ....................................ـ بطاقة العرض ٤                      
  ٤٧  ....................................ـ بطاقة الصوت ٥                      
  ٤٩  ..................................ـ معدل اإلشارات ٦                      

    ..........................................توصيل العتاد اخلارجي باحلاسوب 
    ....................................الطريقة السلكية :        الطريقة األوىل 

  ٥٠  .................................الطريقة غري السلكية : ة الثانية        الطريق
    .......................ـ منفذ األشعة حتت احلمراء ١                        
    ..............................ـ منفذ السن األزرق ٢                        
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  ٥٢  .......................................... ...........القسم الثاين الربامج
    ...................................ـ نظام التشغيل ١                        
  ٥٣  ..................ـ الربامج املساعدة لنظام التشغيل ٢                        
    ................................ـ الربامج التطبيقية ٣                        

    ........................................                        نسخ الربامج 
  ٥٦   ..........................................املطلب الثالث أنواع احلواسيب

    ..... ..................................       النوع األول احلواسيب الكبرية
     ......................................       النوع الثاين احلواسيب املتوسطة

     ...................................       النوع الثالث احلواسيب الشخصية
     .......................               الفئة األوىل احلواسيب الشخصية املكتبية

  ٥٧   ....................... الفئة الثانية احلواسيب الشخصية احملمولة              
    ................................ات احملمولة                       أ ـ املفكر 

    .............................                       ب ـ احلواسيب اللوحية 
  ٥٨   ................................سيب الكفية ـ احلواج                      

  ٥٩  ................................                       د ـ اجلواالت الذكية 
  ٦١  ............................                       هـ ـ احلواسيب امللبوسة 

  ٦٣  ........... الدولية كةشبالاملطلب الرابع التدرب على استخدام احلاسوب و
  ٧٠  املبحث الثاين تعريف الشبكات احلاسوبية

    ..................................... ً وتقنياًاملطلب األول تعريف الشبكة لغويا
  ٧٢  ............................................ املطلب الثاين أنواع الشبكات

    ..............يب احلواسطرق توصيل ب أنواع الشبكات حبس: أوالً        
     ......................................أ ـ الشبكات السلكية               
     ................................ب ـ الشبكات غري السلكية        

     ....................... حبسب نطاقها اجلغرايفأنواع الشبكات: ثانياً        
     .........................................ـ الشبكات احملليةأ                
  ٧٣   .....................................ـ الشبكات الواسعةب                
     .........................ـ شبكات إنترانت و إكسترانتج          

    
  ٧٤  الفصل الثاين

     املعلومات الدولية ونشأاتعريف شبكة
  ٧٥   وجماالت استخدامهااملبحث األول نشأة الشبكة الدولية وآلية عملها

    .... ًاملطلب األول االشتقاق اللغوي لكلمة اإلنترنت وتعريف الشبكة الدولية تقنيا
    .....................................       االشتقاق اللغوي لكلمة اإلنترنت 

    ........... .....................................ً     تعريف الشبكة الدولية تقنيا  
  ٧٧  ....................وجماالت استخدامها  نشأة الشبكة الدولية املطلب الثاين



 

٣٣١

  

     .......................................... نشأة الشبكة الدولية :ً       أوال
  ٧٨  .......................................جليل الثاين من الشبكة               ا

     ................................لمملكةل الشبكة الدولية دخول  :ًنيا       ثا
  ٧٩  ...............................جماالت استخدام الشبكة الدولية  : ً       ثالثا

    .....................................هللا تعاىل ـ الدعوة إىل ا١              
  ٨٠  ..................................................ـ التعليم ٢              
  ٨١  ......................................ـ التجارة اإللكترونية ٣              
  ٨٢  .....................................ـ احلكومة اإللكترونية ٤              
    ـ البحث العلمي٥              

  ٨٣  .................................. املطلب الثالث آلية عمل الشبكة الدولية
     ) ..........................................TCP/IP ( قواعد:  ً       أوال

     ................... بالشبكة الدولية للحاسوب املتصل)IP(رقم               
ع أرقام                  ٨٥  ) .............................................IP(أنوا

     ..........................................نظام أمساء النطاقات:  ًثانيا       
    ......................) ....IP(               حتويل أمساء النطاقات إىل أرقام 

  ٨٦  ........................................               أنواع أمساء النطاقات 
     .................................أمساء النطاقات العليا الوظيفية               

    .........................................لية                أمساء النطاقات احمل
  ٨٧   ................................               أمهية احملافظة على اسم النطاق

  ٨٩   ..............................               التنافس يف حجز أمساء النطاقات
  ٩٠  ....................................املسترجعة                أمساء النطاقات 

  ٩١   ..........................................إدارة الشبكة الدولية:  ًثالثا       
  ٩٢   أخطار الشبكة الدولية والوقاية منهاايناملبحث الث

    ....................................... ل خماطر أمن املعلوماتاملطلب األو
  ٩٣  ...............................ية نشأة املخاطر األمنية يف الشبكة الدول       

  ٩٥  ..................................................الفريوسات :  ً       أوال
     .....................................................               تعريفها
    ................. .......................... وأضرارهاها               أنواع

  ٩٧  ..............................................ها                طرق انتشار
    ...................................ـ تبادل األقراص امللوثة ١               
    .......................................ـ الربيد اإللكتروين ٢               

  ٩٨  .......ـ زيارة املواقع املشبوهة على النسيج العنكبويت للشبكة ٣               
    ....................................ـ زيارة املواقع املخترقة ٤               
    ...................ـ تنـزيل امللفات من املواقع غري املوثوقة ٥               
  ٩٩  ...........................................ـ برامج احملادثة ٦               



 

٣٣٢

  

  ١٠٠   ....................................................االختراق:  ً       ثانيا
      ............................................               تعريف االختراق
     .............................................               أنواع االختراق

     .........................                               أ ـ االختراق السلمي
ق العدواين      ......................                               ب ـ االخترا

  ١٠٣  ..................... .....وسائل اختراق احلواسيب الشخصية               
     .......)أحصنة طروادة ( ـ استخدام برامج جتسسية ١                       
  ١٠٤  .. ـ استغالل الثغرات األمنية يف نظام التشغيل والربامج٢                       
    . ....ـ التنصت على رزم الشبكات والربيد اإللكتروين٣                       
  ١٠٥   .....ـ تضمني برجميات خبيثة يف الصفحات النسيجية٤                       
     .............ـ التسلل عرب املنافذ واخلدمات املفتوحة٥                       

  ١٠٧   ...............أمن املعلومات محاية احلاسوب الشخصي من خماطر ً       ثالثا
    ................................وكل عليه سبحانه وتعاىل تقوى اهللا والتـ ١
  ١٠٨   ............................ـ ختصيص حاسوب لالتصال بالشبكة الدولية٢
    ..ة من امللفات املهمة على وسائط ختزين خارجية ـ االحتفاظ بنسخ احتياطي٣

    .................................................      أ ـ األقراص املدجمة 
    ...........................     ب ـ األقراص الرقمية متعددة االستعماالت 

  ١٠٩  .......................................     ج ـ األقراص الصلبة اخلارجية 
    ...............................................      د ـ بطاقات الذاكرة 

  ١١٠  ............................  هـ ـ مفاتيح ذاكرة الناقل التسلسي العام     
    .................................ـ حسن اختيار كلمات املرور وإخفاؤها ٤
  ١١١   .....................................ـ ضبط إعدادات األمان يف املتصفح٥
    ....................................نامج مضاد للفريوسات ـ استخدام بر٦
  ١١٢  ......................................نامج مضاد لالختراق ـ استخدام بر٧
  ١١٣  ...........ـ فحص احلاسوب يف املواقع املوثوقة اليت تقدم هذه اخلدمة جماناً ٨
    .................................امج الحيتاجها املستخدم ـ عدم حتميل بر٩

    ......................................حذف ملفات تعريف االرتباط ـ ١٠
  ١١٤   ...............................ـ جتنب زيارة املواقع املشبوهة أو اهولة١١
  ١١٥  .....................................احلذر لربامج احملادثة ـ االستخدام ١٢
١٣١١٦   ...................................... بأولًقع األمنية أوالـ تركيب الر  

  ١١٨  .................................. خرىاأل  الشبكيةخاطرامل :ثاين املطلب ال
    ................................................ـ املواقع اإلباحية ١       
    ............................ة الغالية املتطرفة ـ الدعوة لألفكار الديني٢       
    .........................................ـ إدمان استخدام الشبكة ٣       
  ١٢٠  .......................................ـ املخاطر املتعلقة باألطفال ٤       



 

٣٣٣

  

  ١٢٠  .............................       سبل الوقاية من املخاطر األخرى للشبكة 
    ......................................ـ إخالص النية هللا عز وجل ١       
هلدف ٢          ١٢١  ..................................................ـ حتديد ا
    ..............................................ـ التصفح اجلماعي ٣       

    .......................................ـ تذكر رقابة اهللا عز وجل ٤       
  ١٢٤  ..................ـ قراءة قصص من وقع يف مستنقع املواقع اإلباحية ٥       
  ١٢٥  ...................................ـ ضبط برامج الربيد اإللكتروين ٦       
  ١٢٦  ................تخدمي الشبكة واملتدربني عليها ـ ضرب األمثلة ملس٧       
  ١٢٧  .................ـ العناية بالعروض املتحركة اليت تبني خماطر الشبكة ٨       
    .............ـ ضبط استخدام أفراد األسرة للشبكة وخباصة األطفال ٩       
  ١٢٨  ................السابقة ـ االستغناء عن الشبكة إذا مل جتد الوسائل ١٠       

    
  ١٢٩  الفصل الثالث

    خدمات الشبكة الدولية املستخدمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل
  ١٣٠  املبحث األول الربيد اإللكتروين

    .......................... تعريف الربيد اإللكتروين ونشأته: املطلب األول 
    .........................يد اإللكتروين خدمات الشبكة الدولية عرب الرب       

  ١٣١  ............................................       عناوين الربيد اإللكتروين 
  ١٣٣  ............................  وبراجمهأنواع الربيد اإللكتروين: املطلب الثاين 

    .......................... ..................بريد مزود اخلدمة : ً أوال      
     .........................................الربيد النسيجي ااين : ً       ثانيا

  ١٣٤  ............اين ا               املزايا اليت تتفاوت فيها مواقع الربيد النسيجي 
    .............................................برامج الربيد اإللكتروين        

    
  ١٣٦  .. استخدام الربيد اإللكتروين يف الدعوة إىل اهللا تعاىلكيفية  : ثالثاملطلب ال

    ........................ـ فتح حسابات بريدية يف املواقع اإلسالمية ١       
    .......................ـ مراسلة غري املسلمني ودعوم إىل اإلسالم ٢       
  ١٣٧  ..............................ـ استخدام الربيد اإللكتروين للفتوى ٣       
    .....................ـ استقبال أسئلة املستفتني يف الربامج اإلعالمية ٤       
    ......................ـ االستفادة من البطاقات الربيدية اإللكترونية ٥       
  ١٣٨  ) .............أرسل هذا املوضوع لصديق ( ة من الرابط ـ االستفاد٦       
    ................................ـ االحتساب اإللكتروين عرب الربيد ٧       
  ١٤٠  ....................ـ  الرسائل الربيدية اجلماعية للدعوة إىل اإلسالم ٨       
    .......................كترونية ـ اختيار توقيع دعوي للرسائل اإلل٩       
  ١٤٢  ............ـ استغالل الرسائل الواردة السيئة للدعوة إىل اهللا تعاىل ١٠       



 

٣٣٤

  

    
  ١٤٣  القوائم الربيدية: املبحث الثاين 

    ........................... تعريف القوائم الربيدية ونشأا: املطلب األول 
    ..............................................ربيدية        تعريف القائمة ال

    ................................................       نشأة القوائم الربيدية 
    .........................................................       موضوعاا 

  ١٤٤  ......................................................       كيفية إنشائها 
    .................................................       العناوين املرتبطة ا 

  ١٤٦  .................  وكيفية البحث عنهاأنواع القوائم الربيدية: املطلب الثاين 
    ...................ني دور املشتركحبسب  القوائم الربيدية تقسيم : ًأوال       

     .....................القوائم ذات االجتاه الواحد:                النوع األول 
     ................................القوائم احلوارية:                النوع الثاين 

  ١٤٧  .........................تقسيم القوائم الربيدية باعتبار حداثتها  : ًثانيا       
    .........................قليدية القوائم الربيدية الت: النوع األول               
  ١٤٩   .........................القوائم الربيدية النسيجية: النوع الثاين               
    .. ......تقسيم القوائم الربيدية من حيث خصوصية االشتراك فيها  : ً       ثالثا

    ................................القوائم املفتوحة :               النوع األول 
    ...................................القوائم املغلقة :               النوع الثاين 

  ١٥٠  ..........................................       البحث عن القوائم الربيدية 
  ١٥١  ....  يف الدعوة إىل اهللا تعاىل القوائم الربيديةكيفية استخدام : لث الثااملطلب
    .............................................ـ إنشاء قائمة بريدية ١       
  ١٥٢  .............................ـ املشاركة يف القوائم الربيدية احلوارية ٢       
  ١٥٣  ................لى القوائم املخالفة لألحكام الشرعية ـ االحتساب ع٣       

    
  ١٥٥  امللفاتوتبادل نقل : املبحث الثالث 

    .................................. تعريف امللفات وأنواعها: املطلب األول 
     .....................................................       تعريف امللفات

     .......................................................    أمساء امللفات   
  ١٥٦   ......................................................       أنواع امللفات

    .................................................... الربامج: الفئة األوىل 
     ................................................ العامة              الربامج

     ................................................              الربامج اانية
  ١٥٩   .............................................              الربامج التجريبية

  ١٦٠  .............................................. امللفات النصية: الفئة الثانية 
    ................................. ملفات الصفحات النسيجية: الفئة الثالثة 



 

٣٣٥

  

    .......................................... امللفات التشغيلية: الفئة الرابعة 
    ................................ ملفات الكتب اإللكترونية: الفئة اخلامسة 

  ١٦١   ...........................................              هيئة امللفات النصية
     .....................................              هيئة الصفحات النسيجية

    ... ............              برنامج خبري املستندات لتنظيم الكتب اإللكترونية
  ١٦٣  ..........................ئات املتخصصة للكتب اإللكترونية               اهلي

    ...............................................  )lit(  هيئةـ أ              
  ١٦٥   ......................................... )chm ( هيئةـ ب               

     ............................ )pdf ( هيئة الوثائق احملمولةـ ج               
  ١٦٦   ........................................... )pdb( هيئة ـ د              
  ١٦٨   ........................ )exe( هيئة امللفات التشغيلية ـ هـ               
  ١٦٩   ...........................................) java ( هيئةـ و              

  ١٧١  ................................              هيئات كتب أخرى أقل شهرة 
  ١٧٢   ....................................              قارئات الكتب اإللكترونية

  ١٧٣  ........................................... ملفات الصور: الفئة السادسة 
    ........................................              مصادر الصور الرقمية 

  ١٧٤  ......................................... الصور              هيئات 
     .......................................... )jpeg(  أ ـ هيئة              
  ١٧٥   .......................................... )gif ( ب ـ هيئة              
     ......................................... )bmp( ج ـ هيئة               

     ) ..........................................ico(                د ـ هيئة 
  ١٧٦  .........................ؤثرة يف حجم ملفات الصور امل املالعو              
     .........................................هيئة الصورة: األول               
     ..............................املواصفات الفنية للصورة: الثاين               
  ١٧٧  ........................................... امللفات الصوتية: الفئة السابعة 

    .......................ة يف حجم امللفات الصوتية               العوامل املؤثر
     .................................املدة الزمنية للتسجيل: األول               
    .................. .........................هيئة امللف: الثاين               
     .............................اخلصائص الفنية للتسجيل : الثالث              

    .......................................         هيئات امللفات الصوتية      
     ...................... )cda( ـ هيئة القرص املدمج الصويت أ               

  ١٧٨   ........................................) mp3  (هيئة ـ ب               
  ١٨٠   ..................) Real Audio  (هيئة الصوت احلقيقيـ ج               
     ............................ )wma( هيئة صوت النوافذ ـ د               
    ..............................ت هـ ـ هيئات نغمات اجلواال        



 

٣٣٦

  

  ١٨٠   ...........................              التحويل بني اهليئات الصوتية املختلفة
  ١٨١   .............................................ملفات الفيديو: الفئة الثامنة 
    ............ ........ )Real Video ( أ ـ هيئة الفيديو احلقيقي       
     ...........................) wmv( ـ هيئة فيديو النوافذ ب               
     .......................................... )avi ( ج ـ هيئة              
     ......................................... )mpeg ( ـ هيئةد               
  ١٨٢  ........................ل املؤثرة يف حجم ملفات الفيديو العوام              
     ......................املدة الزمنية اليت يستغرقها العرض: األول               
     ..........................................هيئة امللف: الثاين         
     ........................ الفنيةهيئة الصوت وخصائصه: الثالث         
     ...............................اخلصائص الفنية للصورة: الرابع               

     ......................................              املشغالت الرقمية املتنقلة
  ١٨٣   ..........)ت الفالشا( ملفات العروض املتحركة :               الفئة التاسعة 

  ١٨٦  ................ وكيفيته تعريف نقل وتبادل امللفات ونشأته: املطلب الثاين 
    ................................................        تعريف نقل امللفات 
     .................................................        احلواسيب املضيفة

    ....................................ـ احلواسيب اخلاصة ١                  
  ١٨٧  .....................................ـ احلواسيب العامة ٢                  

  ١٩٠  .................................................       خادم امللفات املرآة 
    .........................................اخل اخلوادم        تنظيم امللفات د

     .............................البحث عن امللفات وكيفية نقلها وتبادهلا       
  ١٩١  ..............................................       مواقع تنـزيل الربامج 

  ١٩٢  ........................................       حمركات حبث خوادم امللفات 
    ..................................................       كيفية نقل امللفات 

     .......................استخدام املتصفحات النسيجية:        الطريقة األوىل 
  ١٩٣   ........اتزيل امللفـاستخدام الربامج املتخصصة يف تن:        الطريقة الثانية 
     .............................استخدام برامج الند للند:        الطريقة الثالثة 
  ١٩٤   ............جعل احلاسوب الشخصي يف وضع اخلادم:        الطريقة الرابعة 

  ١٩٥   ..................تبادل امللفات عرب برامج احملادثات:        الطريقة اخلامسة 
     .................تبادل امللفات دون اتصال بالشبكة:        الطريقة السادسة 

  ١٩٦  ..  كيفية استخدام نقل وتبادل امللفات يف الدعوة إىل اهللا تعاىلاملطلب الثالث
    .....ـ إنتاج نسخ رقمية جمانية من املصحف الشريف وترمجات معانيه١       
  ١٩٧  ..............................مية لنقل امللفات ـ إنشاء خوادم إسال٢       
  ٢٠٠  .........................ـ االستفادة من خوادم نقل امللفات العاملية ٣       
    .........................ـ ضغط امللفات املخزنة والدقة يف تسميتها ٤       



 

٣٣٧

  

  ٢٠١  ........................عاىل ـ نشر اإلنتاج الفكري للدعاة إىل اهللا ت٥       
    ..........................ـ ختزين الدعاة مللفام يف الشبكة الدولية ٦       
  ٢٠٢  ................................... ـ االستفادة من برامج الند للند ٧       
    ...............ـ تنـزيل ماأمكن من املواد اإلعالمية الدعوية اانية ٨       
  ٢٠٣  .......ـ مراجعة احملتويات املتعلقة باإلسالم يف خوادم امللفات العاملية ٩       

    
  ٢٠٥  النسيج العنكبويت العاملي: املبحث الرابع 

    ..........................تعريف النسيج العنكبويت ونشأته : املطلب األول 
    .....................................لعاملي        تعريف النسيج العنكبويت ا

  ٢٠٦  ..............................................       نشأة النسيج العنكبويت 
  ٢٠٨  ....................................املواقع النسيجية وفئاا : املطلب الثاين 

    .................................................ـ املواقع الكبرية ١       
    ................................................ـ املواقع املتوسطة ٢       
  ٢٠٩  ...............................................ـ املواقع املستضافة ١       

  ٢١٠   ... تعاىلكيفية استخدام النسيج العنكبويت يف الدعوة إىل اهللا : الثالثاملطلب 
    ...........................................ـ إنشاء املواقع الدعوية ١       

  ٢١١  ......املواقع املتخصصة لنشر القرآن الكرمي وتعليمه :              النوع األول 
  ٢١٢  ...........................املواقع النسيجية للدعاة :              النوع الثاين 

  ٢١٣  .............املواقع النسيجية للمؤسسات الدعوية :              النوع الثالث 
     املواقع املواقع املتخصصة يف نشر العلوم الشرعية عن بعد: النوع الرابع              

  ٢١٤  ......................مواقع الطفل املسلم العريب :              النوع اخلامس 
    ...................املواقع النسيجية لنقل امللفات :             النوع السادس  

    ...............ـ التعاون مع أصحاب املواقع اإلسالمية ومناصحتهم ٢       
  ٢١٥  ...............................ـ تقدمي خدمة رسائل اجلوال اانية ٣       
  ٢١٦  ...........................حاب املواقع اإلسالمية ـ التعاون بني أص٤       

     ..ـ اإلعالن عن مسابقات التصاميم الرقمية عرب املواقع النسيجية اإلسالمية٥       
    .................ـ االستفادة من سجالت الزوار يف املواقع النسيجية ٦       
  ٢١٧  ..........................ية ـ إنتاج أشرطة أدوات للمواقع اإلسالم٧       
  ٢١٨  ـ االحتساب على أصحاب املواقع العربية املخالفة للشريعة اإلسالمية ٨       
    ..........................ـ العمل على إنشاء بوابة إسالمية للشبكة ٩       
           

  ٢٢١   املنتديات: املبحث اخلامس 
     ..........................تديات وكيفية إنشائهاتعريف املن: املطلب األول 

  ....................................................            تعريف املنتدى 
  ................................................            كيفية إنشاء املنتدى 



 

٣٣٨

  

  ٢٢١.............................   تدى ـ الربنامج املستخدم يف إدارة املن١        
  ٢٢٢  ..............................................ـ احلاسوب اخلادم ٢        

  ٢٢٣  ......................................... جمموعات النقاش: املطلب الثاين 
  ................  .............تعريف جمموعات النقاش ونشأا  : ً        أوال
  ٢٢٤  ....................................تصنيف جمموعات النقاش  : ً        ثانيا
  ٢٢٧  ......................اآلداب العامة املتعلقة مبجموعات النقاش  : ً        ثالثا

  ٢٢٨  .......... كيفية استخدام املنتديات يف الدعوة إىل اهللا تعاىل: املطلب الثالث 
  ٢٢٩  ................................ـ إنشاء منتدى عند احلاجة لذلك ١        
    ......................ـ فتح أبواب احلوار مع محلة الفكر املتطرف ٢        
  ٢٣٠  .................ـ ضبط املشاركات يف املنتديات اإلسالمية احلالية ٣        
  ٢٣٢  ................... اون مع مراقيب املنتديات وخباصة اإلسالمية ـ التع٤        
    .................ـ استخدام املنتديات احمللية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل ٥        
  ٢٣٣  ..... ـ استخدام األقسام اإلسالمية يف املنتديات للدعوة إىل اهللا تعاىل٦        
  ٢٣٤  .........ام العامة يف املنتديات للدعوة إىل اهللا تعاىل ـ استخدام األقس٧        
    .....ـ مشاركة الدعاة أصحاب اخلربة التقنية يف املنتديات احلاسوبية ٨        
    ............ـ التزام الدعاة بآداب املنتديات وضوابط املشاركة فيها ٩        
  ٢٣٦  ....................تميزة ـ توجيه الشكر ألصحاب املشاركات امل١٠       
  ٢٣٧  ..........................ـ الدعوة من خالل منتديات اجلواالت ١١       

  ٢٣٨  ...........................ـ الدعوة من خالل منتديات األلعاب ١٢        
  ٢٤١    ـ االحتساب على أعضاء املنتديات الذين تظهر منهم خمالفات شرعية  ١٣        

    ـ التعريف باألجهزة احلديثة املتنقلة لتعليم القرآن الكرمي وحتفيظه    ١٤        
  ٢٤٢  ...........................ـ الدعوة من خالل شريط اإلهداءات ١٥        
  .................................   ـ الدعوة يف جمموعات النقاش ١٦        

    
  ٢٤٣  نيةاالتصاالت اآل:  املبحث السادس

    .....................من اخلدمات الشبكيةالفرق بني االتصاالت اآلنية وغريها 
  ٢٤٤  ............................................... البث احلي: املطلب األول 

  ٢٤٦  .................................................ادثات احمل: ملطلب الثاين ا
    ....................................احملاورات الكتابية :         النوع األول 

  ٢٤٧   ...... )IRC( استخدام برامج احملادثة الشبكية املتناوبة :        الطريقة األوىل 
  ٢٤٨............................   ................       شبكات احملاورة املتناوبة 

  ٢٤٩...............................................           البحث عن القنوات 
  ......................................           سلبيات أنظمة احملادثة املتناوبة 

  ٢٥٠  ........................ ....استخدام املواقع النسيجية:        الطريقة الثانية 
  ٢٥١  ..............................احملاورات الصوتية واملرئية :        النوع الثاين 



 

٣٣٩

  

  ٢٥٣  كيفية استخدام االتصاالت اآلنية يف الدعوة إىل اهللا تعاىل: املطلب الثالث 
  ......   .....ـ إنشاء خوادم متخصصة لبث القرآن الكرمي عرب الشبكة ١        
  ٢٥٤  .........................ـ إنشاء خوادم متخصصة يف البث املباشر ٢        
  ......   ـ بث الدروس العلمية واحملاضرات والفعاليات الدعوية املتنوعة ٣        
  ٢٥٥  ..... ـ فتح قنوات عامة دائمة للمحاورة الكتابية مع املشايخ والدعاة ٤        

  ٢٥٦  ............ـ فتح القنوات اهلادفة يف برامج االتصال الصويت واملرئي ٥        
    ..................  ـ املشاركة يف القنوات والغرف الدعوية املفتوحة ٦        
  ......    ـ فتح قنوات خاصة للدعوة إىل اإلسالم لغري الناطقني بالعربية ٧        
  .....................   اإلسالم من خالل قنوات احلوار ـ الدعوة إىل ٨        
  ٢٥٧  ................... ـ مناصحة املسلمني املشاركني يف قنوات احلوار ٩        
  ٢٥٩  ..............  ـ االستجابة للدعوات اخلاصة اليت يستقبلها الداعية ١٠        
    .......بل بعض أعضاء القنوات ـ استغالل الدعوات املغرضة من ق١١        

    
  ٢٦١  الفصل الرابع
    لشبكة الدوليةلاستثمار الدعوات املعاصرة 

  ٢٦٢  .............................................تقسيم البشر إىل مؤمن وكافر 
    .......................مناذج من نشاط اليهود واهلندوس والبوذيني يف الشبكة 

  ٢٦٣  .......................................تخدام الشبكة ألغراض دينية تزايد اس
  ٢٦٤  ..............................املذاهب الفكرية املعاصرة ونشاطها يف الشبكة 

  ٢٦٧  املبحث األول أهل البدع
     ...      إخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم عن إفتراق األمم السابقة واألمة اإلسالمية 

  ٢٦٨  ............................................................       املعتزلة 
    ...........................................................       األشعرية 
  ٢٦٩  ...........................................................       اإلباضية 

    ...........................................................جلعفرية        ا
  ٢٧٠  ..................................................       منكروالسنة النبوية 

    ...........................................................       الصوفية 
  ٢٧١  ............................................ندية        مواقع الطريقة النقشب

  ٢٧٢  ............................................................       الفلسفة 
  ٢٧٣  ............................................................       البهائية 
    ...................................... .....................      القاديانية

  ٢٧٤   ................................................      اإلمساعيلية اآلغاخانية
  ٢٧٥  ............................................................       الدروز 

    
  ٢٧٦  النصرانية: املبحث الثاين 



 

٣٤٠

  

    ............................ر الزمان من أشراط الساعة كثرة النصارى يف آخ
  ٢٧٧  ................................................الطوائف النصرانية الرئيسة 

  ٢٧٨  ............................................ أ ـ الطائفة الكاثوليكية        
    .........................................       ب ـ الطائفة األرثوذكسية 
  ٢٧٩  ..........................................       ج ـ الطائفة الربوتستانتية 

    ..............................................      جملة احلوسبة النصرانية  
    ...........................................       كتاب التنصري اإللكتروين 

  ٢٨٠   ...............................................       احتاد التنصري الشبكي
     ............................................ التنصري الشبكيات       مؤمتر

    ........................................اليوم العاملي للتنصري الشبكي        
    ...........................................      كتاب اإلنترنت للنصارى  

  ٢٨١  .......................................       موقع الصالة احلية عرب الشبكة 
    ...............................       املركز الدويل العريب للخدمات الروحية 

     ..............................................سيجي       نشرة التنصري الن
  ٢٨٢   ......................................................       موقع احملمدية

     ...........................................       شبكة االتصاالت اإلجنيلية
    ............................. .............       موقع املستكشف النصراين

    
  ٢٨٤  املذهب الليربايل: املبحث الثالث 

  ٢٨٥  .................................. الدعوة لإلباحية اجلنسية: املطلب األول 
    ..............مهرجانات الشواذ يف العامل الغريب وتقنني زجيات الشواذ         
  ٢٨٦  ..............يهود النصارى من الشذوذ اجلنسي موقف رجال الدين ال        
    ........................................ممارسة اجلنس مع احليوانات         
  ٢٨٧  ............................موقع الفاحتة للشواذ املنتسبني إىل اإلسالم         

            موقع مجعية الشواذ العرب يف بريطانيا
  ٢٨٩  .......................................املواقع اجلنسية :         احملور األول 
    .......................................مواقع التعارف :         احملور الثاين 

    .....................الدعوة ملمارسة اجلنس االفتراضي :         احملور الثالث 
  ٢٩١  .................................. الدعوة إلباحة املخدرات:  املطلب الثاين

    .................        إباحة بعض أنواع املخدرات يف بعض الدول األوربية 
     .........ً نسيجياًاملطالبة بإباحة املارجيوانا تتخذ موقعا) High Times(        جملة 

  ٢٩٢  ............... يدعو إلباحة املخدرات ًلق موقعا        السلطات األمريكية تغ
  ٢٩٣  ..................................الدعوة لعبادة الشيطان : املطلب الثالث 

    .....................................عبادة الشيطان يف األمم القدمية         
  ٢٩٣  ...................................        عبادة الشيطان يف اجلاهلية العربية 



 

٣٤١

  

    ....................................................        الطائفة اليزيدية 
    ..........................        عبدة الشيطان يف أوربا يف العصور الوسطى 

    ............................        عبدة الشيطان يف أوربا يف العصر احلديث 
  ٢٩٤  ..........................        عبدة الشيطان يف العاملني العريب واإلسالمي 

  ٢٩٥  .......................................        موقع موسيقى املعدن األسود 
    
    

  ٢٩٦  اخلامتة
    ......................................................نتائج البحث  :  ًأوال
  ٣٠٣  .........................................................التوصيات  : ًثانيا
    

  ٣٠٩  ثبت املصادر واملراجع 
     ......................................................الكتب : ً       أوال
  ٣١٤  .……………………………………الدوريات  : ً       ثانيا

  ٣١٦  .………………………………األشرطة السمعية  : ً ثالثا      
     .............................................الربامج التعليمية : ً       رابعا

     ........................................خوادم نقل امللفات : ً       خامسا
  ٣١٧  ………………………………املواقع النسيجية  : ً       سادسا

  ٣٢٨  هرس احملتوياتف
   


