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املقدمة
احلمدددو وهددد والصد و والسد ى علد مددال يبنددد بعددد وبعددد فهد مقدمددة للبحددت ضتنددمال
أمهيددة موضددو البحددت وأسددباب اختيددا وضسدداتيبض والد اسدداا السددابقة ومراجددا البحددت وم ه د
ومص ددطلحاا البح ددت ال ددث ياس ددر اس ددتيدامها وي ببد ددش معرفته ددا ،ب ددا الش ددرو ،را ض د د وأخ د د ا ،يد ددو
البحت .
أوالً  :أمهية موضوع البحث وأسباب اختياره
كسددر احلددديت الس د واا األخ د و عددال األجه دداو ال كيددة ك داجلوايبا والتلف ددا اا واملسددا مل امل الي ددة
واملصددو اا والسدداعاا بددا وه د ال ظددا اا والسدديا اا ال كيددة فن د عددال احلواسدديب املاتبيددة وا مولددة
واللوهيددة و خل د معظددم ه د األجهدداو هيدداو الاس د مددال املسددلم و فع دوا فيهددا ،ددد ا مددال أم دواهلم
وأصددبأ أب دداتهم مبيتلددف فئددا م العمريددة يقنددوا السدداعاا الطدوا مددا ه د األجهدداو  .وهددش س د مل ذو
هددديال وعملددة ذاا وجه د ف فقددد ضسددتيدى ا د فتاددوا أ او ب ددا وضطددو و،ددد ضسددتيدى
الشددر فتاددوا أ او هدددى وضدددهو  .والداعيددة احلادديم يسددع ل سددتفا و مددال ه د التق يدداا وضرش دديد
استيدامها ويوظفها فيما يعدو لل فدا عليد وعلد أهدا بيتد وأمتد بدديب مدال م دا أهدا بيتد م هدا
وايبكتفا للتح ير مال سلبيا ا .
ومددال ه د األجهدداو التلفددا اا ال كيددة الددث انتشددرا األس دوا و خل د معظددم البيددوا
وأصبح شركاا األجهاو الاهرلئية العاملية ضت افس إنتاجها سد وً وأبه داى ضديمة اداو املائدة
بوص ددة بع ددحل احل ددايبا  .وضط دو ا ضق ي دداا ه د التلف ددا اا فل ددم ضع ددد ه ددر أجه دداو لع ددر الب ددت
التلفددا أ أو األلعدداب اولاةونيددة وإحددا أصددبح شاشددة إخدراد للحاسددوب وأ او لتصددفأ شددباة
املعلوماا العاملية ( اونةن ) ووسيلة لعر امللفاا ا فوظة أ واا التيايال املت قلة واألجهاو
ال كية والشباة العاملية .
وه ا البحت وسيلة ملعرفة واهددو مدال أهدم خصدائا التلفدا اا ال كيدة وهدش وظدائف العدر مدا
بياا أوج ايبستفا و الدعوية م هدا بلبدة سدهلة بعيددو عدال التفصدي ا التق يَّدة الف يدة ف لي تفدا هبدا الددعاو
عو م إىل هللا ضعاىل وليتقوا سلبيا ا إذا خل بيو م .
اثنياً  :تساؤالت البحث
التلفا اا ال كية ؟ وكيف مياال استيدامها الدعوو إىل هللا ضعاىل ؟
ماوظائف العر
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اثلثاً  :الدراسات السابقة
اسدتيدى الباهددت خاصددية البحددت الشددباة العامليددة ملعرفددة املؤلفدداا والرسددائا العلميددة ختصددا
الدعوو( )1مما ،د يتصا مبوضو حبسد وملعرفدة ماكتدب هولد بصدفة عامدة و،دد ظهدرا للباهدت هموعدة
مددال ال تددائ وهددش عبددا و عددال أ لددة ضشددبيا  -ضسددميتها الشددائعة كتالوجدداا  -للتلفددا اا وهموعددة مددال
املقايبا واحلوا اا موا،ا الشباة وم تددً ا املتيصصدة شدؤوا التلفدا اا ال كيدة وميادال ضليديا
حمتوى ضلك األ لة واملقايبا واحلوا اا أمريال األو بياا خصائا ه التلفا اا عل وجد العمدوى
والسددا املشدداكا الددث ضعددة مسددتيدميها وا ضفصدديا وظددائف العددر فيهددا أو اوشددا و إىل ضوظيفهددا
الدعوو إىل هللا ضعاىل .
رابعاً  :مراجع البحث
مجا الباهت ما و هد ا البحدت الشدرعية التأصديلية مدال كتداب هللا وسد ة سدول صدل هللا عليد
وسلم وأما ما و البحت التق يَّة فقد مجعها الباهت مال خ
 -1استيداى عدو أنوا مال التلفا اا ال كية( )2امل تشرو السدو ا ليدة وإجدرا الت دا ب
عليهددا لل فدداذ مددال خ هلددا إىل الشددباة العامليددة وضصددفأ موا،عهددا وضشددبيا التطبيقدداا الددث ضتيحهددا
املتاجر اولاةونية لتلك التلفا اا .
كمددا أجددرى الباهددت اددا ب علد عددد مددال مر،يدداا التلفددا اا العا يددة( )3وهددش أجهدداو ضسددتيدى
لة،يددة التلفددا العددا أ لياتسددب وظددائف العددر ا اصددة للتلفددا اا ال كيددة أو بعنددها ويددتم ذلددك بدرب
املر،دش للتلفددا العدا أ عد م فد ( . )HDMIو،دد ضبد للباهدت أا هد املر،يدداا ختتلدف اخت فددا كسد ا
ضق يا ا وخصائصها ومدى جنامل ا ضباطها لألجهاو ال كية ف ول ا مل يفصا الباهت فيها واكتفد لوشدا و
( )1ظهرا للباهت ،وائم متيصصة للرسائا املس لة اجلامعة اوس مية وجامعة أى القرى وجامعدة اومداى حممدد بدال
سعو اوس مية  .كما اجا الباهت مو،ا جاما الاتب املصو و ( )http://kt-b.comو،د اشتما عل آيبف الرسائا
العلمية املصو و جامعاا العامل اوس مش .
( )2بدددأ اسددتيداى الباهددت للتلفددا اا ال كيددة م د 2113ى و،ددد ا،تصددر الباهددت عل د ذكددر اا ب د مددا ددة أن دوا مددال
التلفا اا ال كية وهش ( )55LH595Vمال شركة إ جش ونظاى ضشبيل ( )webOS3و ( )49X7000Dمال شدركة
سددو ونظدداى ضشددبيل ( )Androidو ( )40KU7000Rمددال شددركة سامسددون ونظدداى ضشددبيل ( . )Tizenومجيعهددا مددال
م ت اا 2112ى و،د ا،تصر الباهت عليها ألهنا األهدث مال ب التلفا اا ال كية الث استيدمها .
( )3ا،تىن الباهت مجلة مال املر،ياا وهش ( )Apple TVمال شركة أبا و ( )Chromecastمال شركة جوجا ( LG SP
 )820مددال شددركة إ جددش و ( )EZ Castمددال شددركة ( )Measyوأ بعددة مددال األجهدداو العاملددة ب ظدداى أند ويددد وهددش
( )MK36و ( )MK 80 Plusمال شركة ( )RKMو ( )PlayXtreme2مال شركة ( )Aztechو ( )M8Cوضوصف ه
األجهاو األ بعة أبهنا أبهنا ضلفا أند ويد ( )Android TV Boxوأخ ا ( )Microsoft Wireless Display Adapterمدال
ش ددركة ماياروس ددوف  .ومتي ددا املر ،ددش ( )MK36أبند د يعم ددا ب ظ ددامش أند وي ددد وون دددو  .وبع ددحل هد د املر،ي دداا ضتبد د ى
للاهرل ع م ف ( ) USBالتلفا وبعنها حيتاد ضب ية كهرلئية مستقلة .
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إليها وإبمااا مال يرغب معرفة خصائصها مراجعة مانشر ع ها الشباة العاملية .
 -2بد مجلددة مددال أ واا التيدايال املت قلددة بتلددك التلفددا اا لعددر ملفدداا الوسددائ عليهددا
مال ضلك األ واا وبوسائا الرب املتعد و ولساعاا طويلة .
وأ واا التيايال الث استيدمها الباهت هش
()5
أصددابا ال د اكرو وبطا،ا ددا واأل ،درا الصددلبة العا يددة( )4والقددر الصددلب غ د السددلاش
والقر الصلب السحايب(. )2
 -3ب مجلة مال األجهاو ال كية بتلك التلفا اا لعدر ملفداا الوسدائ عليهدا مدال ضلدك
األجهاو بوسائا الرب املتعد و ولساعاا طويلة .
واألجهداو ال كيددة الدث اسددتيدمها الباهددت هدش مجلددة مددال اجلدوايبا( )7واحلواسدديب املاتبيددة
وا مولة( )8واللوهية(. )9
 -4موا،ا الشباة العاملية املهتمة للتلفا اا ال كية ومال أمهها موا،ا الشركاا امل ت ة هلد
التلفددا اا والددث ضتنددمال أ لددة ضشددبيلها ومواصددفاا امل ت دداا احلديسددة م هددا  .وموا،ددا امل تدددًا
()4
()5
()2

()7

()8

()9

ضتددوفر عدددو أندوا مددال هد األ واا و،ددد أنت تهددا عدددو شددركاا ومل جيددد الباهددت فر،ددا بي هددا فيمددا لددا حبسد ف ولد ا
يبمصلحة حتديد أنواعها والشركاا امل ت ة هلا .
اسدتيدى الباهدت القدر غد السدلاش ( )WD My Passport Wirelessوهدو مدال إنتداد شدركة وسدةا جييتدا  .وه دا
ندو آخدر أنت تد شدركة ضوشديبا وهدو ( )Toshiba Canvio Aero Cast Portable Hard Diskانظدر ليدا التسدو
. 111
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اسدتيدى الباهدت ندوع مدال األ،درا الصدلبة السددحابية ومهدا ( )WD My Cloudو()WD My Cloud Mirror
وك مهددا مددال إنتدداد شددركة وسددةا جييتددا ويتميددا ال ددو السددا أبن د مقسددم إىل ،سددم م فصددل ( )2-Bayيسددتيدى
أهددمها للتيدايال األساسدش والسددا للتيدايال ايبهتيدداطش ويتندمال م فد ( )USBوضدافة أ او ختدايال أخدرى مسددا إصددبا
الد اكرو أو القددر الصددلب العددا أ أو هد بطا،ددة الد اكرو عد ،ددا البطا،دداا  .ولملسددا فقددد أنت د شددركة سددي ي
القرصد ( )Seagate Personal Cloud 1-Bayو( ) Seagate Personal Cloud 2-Bayانظدر املو،دا الر دش للشدركة
(. )www.seagate.com
أجدرى الباهدت اا بد علد اجلدوايبا اآلضيدة ( )S4 GT-19500و( )Note 3New SM-N7505و(Note 5 SM-
 )N920Cومجيعه ددا م ددال فئ دة ج كس ددش ال ددث أنت ته ددا ش ددركة سامس ددون و( )LG G3 Stylusم ددال ش ددركة إ ج ددش
( )XPERIA Z3مال شركة سدو و( )I Phone 5sو( )I Phone 6مدال شدركة أبدا  .وضعدد جدوايبا سامسدون األكسدر
انتشا ا مال بد أجهداو أند ويدد وهدش امل دافس ألبدا  .ومل جيدر الباهدت اا بد علد اجلدوايبا واحلواسديب اللوهيدة العاملدة
ب ظاى وندو دو ية انتشا ها مقابا أجهاو أبا وأند ويد امل اظرو .
أهدمها أصيا مال نو ( )DELLيتنمال معاجلا مال فئة ( Intl Core
أجرى الباهت اا ب عل هاسوب ماتبي
 )i7واآلخر هما حمليا وهاسوب حممول ( )Toshiba Satellite C55-B867ويتندمال املعدا( ( . )Intl Core i3و
( )Lenovo ideapad 510ويتنددمال املعددا( ( . )Intel Core i5ومجيددا هد احلواسدديب ضعمددا ب ظدداى وندددو  8ماعدددا
األخ فهو يعما ب ظاى وندو  11ويبلف أا احلواسيب العاملة ب ظاى وندو هدش األوسدا انتشدا ا مقابدا هواسديب
ماك توش مال شركة أبا .
أجدرى الباهددت اا بد علد احلواسديب اللوهيدة اآلضيددة ( )GALAXY Note Pro SM-P905مددال شددركة سامسددون
و( )YOGA Tablet 2 Proمدال شدركة لي وفدو و( )Zen Pad C7.0مدال شدركة أسدو و( )Mini I Pad 3مدال شدركة
أبا .
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املتيصصة شؤوا التلفا اا ال كية( )11والث ضتنمال امعاا ملدالاش كدا ندو م هدا وي دا،
أعن د ددا امل ت د دددى كس د د ا م د ددال خص د ددائا ه د د التلف د ددا اا ويطره د ددوا املش د ددا ا ال د ددث ض د دواجههم
اسدتيدامها ويتبددا لوا خد ا م ايبنتفدا هبددا  .واسددتفا الباهدت أينددا مددال املراجعداا املصددو و الددث
موا،ددا الش ددباة العامليددة( )11وال ددث يستعرضددوا م ددال خ هلددا خص ددائا
يقدددمها بعددحل املتط ددوع
األجهاو ال كية أو شروهاا ضفصيلية لبعحل التطبيقاا املتعلقة مبوضو البحت .
خامساً  :منهج البحث
 -1ايبختصددا ذكددر املسددائا التق يَّدة والةكيددا علد اجلانددب العملددش املهددم للداعيددة الراغددب
ايبستفا و مال ضق ياا التلفا ال كش عوض إىل هللا ضعاىل .
 -2عدددى إ اد أأ صددو ضوضدديحية ملدا و ذكددر البحددت مددال األجهدداو أو م افد ها أو
األس امليصصة ل ضباط هبا ف وذلك غبة اختصا البحت ولتوفر هد الصدو الشدباة
العامليددة فمددس ل طد علد صددو و امل فد ( )Ethernetمياددال كتابددة هد ا املصددطلأ حمددر البحددت
جوجا فتظهر ال تائ مص َّفة إىل صو ومقاطا فيديو وأخبا وضطبيقاا ضتصا هب ا امل ف .
التلفددا اا واألجهدداو
 -3ذكددر حددوذد واهددد فق د لإلعدددا اا التق يددة وطددر ايبسددتيداى
ال كية الث أجرى الباهت اا ب عليها ف غبة ايبختصدا وألا إبماداا مدال يسدتيدى ضلفدا اا
أو أجهدداو ذكيددة أخددرى أا يقدديس إعدددا ا ا وطددر اسددتيدامها عل د مدداذكر الباهددت كمددا ميا د
الرجو إىل ليا املستيدى ا ا هبا .
 -4ذكر أ ا التطبيقاا الث استيدمها الباهت التلفا اا واألجهداو ال كيدة مدا أ دا
مطو يها و ،م إصدا كدا ضطبيد واملت در الد أ حيتويد  .وهد ا املعلومداا ضقابدا اسدم املرجدا
املراجا الو ،ية .
ومؤلف و ،م الطبعة واسم ال اشر
سادساً  :مصطلحات البحث
 -1التلفا ال كش ()Smart TV
هو التلفا ال أ يستطيا ايبضصا للشباة العاملية ويدتم هد ا ايبضصدا لسدتيداى موجد للشدباة
( )11مددال أمههددا مو،ددا البوابددة الر،ميددة ( )www.adslgate.comو،ددد ضنددمال واب د ملددالاش التلفددا اا ال كيددة الددث ض ت هددا
الشركاا الس ث الث أجرى الباهت اا ب عل بعحل ضلفا ا ا .
( )11مال أهم ه املوا،ا يوضيوب (. )www.youtube.com
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العامليدة بطريقددة سدلاية عد م فد ( )Ethernetأو بطريقددة يبسددلاية( )12كمدا أند يتندمال نظدداى ضشددبيا
ومعاجلددا وذاكددرو ختدايال اخليددة وضطبيقدداا  .وختتلددف التلفددا اا ال كيددة هد األمددو ومياددال معرفددة
املتداجر ا اصدة ببيعهدا جيهلدوا
ذلك كل مال خ موا،ا الشركاا امل ت ة هلا ف ألا كس ا مال العامل
مسددا ه د القندداً الف يددة كمددا ضب د للباهددت  .ويسددتطيا مسددتيدى التلفددا ال د كش بعددد اضصددال للشددباة
العاملية ضصفأ موا،عها وك لك حتديت نظاى التشبيا ها ضوفر ه ا التحديت .
 -2التطبيقاا ()Applications
ضشب التطبيقاا التلفا ال كش ال ام احلاسوب .
ماو ا جبملة مدال التطبيقداا ومت در خدا لت ايدا التطبيقداا اوضدافية الدث
وأييت كا ضلفا ذكش َّ
يريدددها مسددتيدى التلفددا ( )13ومعظددم ه د التطبيقدداا هددا وضتطلددب ايبسددتفا و مددال ه د ا املت ددر
بعحل التلفا اا فتأ هساب في لستيداى ال يد اولاةو ملالك التلفا .
وختتلددف هد التطبيقدداا مددال ضلفددا آلخددر حبسددب الشددركة امل ت ددة لد بددا ختتلددف ضلفددا اا كددا
شركة حبسب س ة اونتاد ويبمياال هاليا ضسبي ضطبيقاا التلفا ال كش مال خا د املت ر .
وضشددب التلفددا اا ال كيددة اجلددوايبا واحلواسدديب اللوهيددة هد ا البدداب فلاددا جدوا أو هاسددوب
م هدا مت ددر خددا يعتمددد علد نظدداى التشددبيا الد أ يعمدا بد ويبمياددال ضسبيد ضطبيد مدال خددا د املت ددر
إيب إبجرا ضعديا خصائا ال ظاى و،د ينر ه ا التعديا لجلها (. )14
 -3وهدو التحام عال بعد ()Remote Control
هش جها يستيدى للتحام وظائف التلفا عال بعد .
صدفحة البدد ()HOME
وأهم األ ا املشةكة وهداا التحام ا اصة للتلفا اا ال كيدة
وضش ددب هد د الص ددفحة س ددطأ املات ددب احلاس ددوب وم ددال خ هل ددا ميا ددال ال ددتحام وظ ددائف التلف ددا
وضشبيلها ومال أهم حمتوًا ه الصفحة اوعدا اا والتطبيقاا .
( )12مياال ب التلفا ال كش لملوج للدخو إىل إعد اا التلفا مث حتديدد ندو الشدباة املدرا ايبضصدا هبدا سدلاية عد
م ف ( )Ethernetأو يبسلاية وع د حتديد ايبختيا السا ضظهر الشبااا غ السلاية املتاهة حمي التلفا ومال
بي ها شباة املوج امل كو وللنب عل اسم ه الشباة يظهر مربا هوا أ يطلب إ خا كلمة املرو ا اصة هبا
وهب الطريقة يتم ايب ضباط .
و( )LG Content Storeضلفا إ جش و( Google Play
( )13يسم مت ر التطبيقاا ( )appsضلفا سامسون
 ) Storeضلفددا سددو  .وي بد الباهددت إىل أا مت ددر جوجددا ا ددا بتلفددا سددو يبيطدداب حمتوًضد مت ددر جوجددا
ا ا جبوايبا وهواسيب أند ويد اللوهية ف فهو يبيتندمال إيب عدد ا حمددو ا مدال التطبيقداا وهدش الدث ميادال ضشدبيلها
التلفا ال كش .
( )14يسدم هد التعدديا (اجليل يدك) أجهداو أبدا و (الدأروا) أجهداو أند ويدد وهد التعدديا يلبدش الندماا الد أ
ضقدم الشركة امل ت ة لل ها  .ومل يقف الباهدت علد ضعددي ا مدال هد ا القبيدا أنظمدة ضشدبيا التلفدا اا ال كيدة
ولرمبا شهدا الس واا املقبلة شيئا مال ذلك .
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واألص ددفر واألخن ددر واألف ددر) وضظه ددر وظائفه ددا

وك د د لك األ ا األ بع ددة امللون ددة (األ
استيداى التطبيقاا كا ضطبي حبسب .
وأييت التلفا ال كش ماو ا بوهددو حتادم عا يدة أو هوائيدة( . )15وضدؤ أ الوهددو اهلوائيدة التلفدا
ال كش وظيفة الفأ و احلاسوب وضيسر ايبستفا و مدال خصدائا التلفدا الد كش وإ خدا األوامدر إليد
ويبض دداو ك ددا ش ددركة مجي ددا ضلفا ا ددا ال كي ددة هبد د الوه دددو اهلوائي ددة و هد د احلال ددة ي بب ددش ا،ت ددا إه دددى
الوهداا اهلوائية الث أنت تها بعحل الشركاا وبعنها يتنمال لوهة مفاضيأ صب و احل م(. )12
كم دا ضتددوفر ضطبيقدداا هانيددة للددتحام التلفددا لسددتيداى اجل دوا أو احلاسددوب اللددوهش وبعددحل
ه التطبيقداا أنت تهدا ذاا الشدركة امل ت دة للتلفدا ( )17وبعندها أنت د بعدحل املتطدوع ( . )18ومعظدم
ه التطبيقاا يتطلب اضصايب يبسلايا ع الشباة العامليدة بد اجلهدا املتندمال للتطبيد والتلفدا الد كش
وبعنها يبيتطلب ذلك إذ يتم ايبضصا ب اجلها والتلفدا عد ضق يدة األشدعة حتد احلمدرا مسدا وهددو
التحام العا ية  .وضفيد ه التطبيقاا هالة فقداا وهدو التحام أو ضعطلها عال العما .
 -4وظائف العر
هش خصائا ف ية للتلفا ال كش مياال مال خ هلا عدر ملفداا الوسدائ ا فوظدة أ واا
التيدايال املت قلددة وعددر حمتددوًا األجهدداو ال كيددة  -اجلدوايبا واحلواسدديب الشيصددية حممولددة كاند أى
ماتبية أى لوهية  -وعر موا،ا الشباة العاملية عل شاشة التلفا ال كش .
 -5ملفاا الوسائ ()Media Files
ة أنوا ملفاا الصدو
هش امللفاا امليصصة حلفظ الصوضياا واملرئياا وهش عل
وملفاا الصوا وملفاا الفديو  .ولاا نو م ها هيئاا خمتلفة ومياال معرفدة هيئدة امللدف مدال
ا وال أ يتألف مال جاأيال مفصول ب قطدة واجلدا األيسدر حيدد اهليئدة فمدس ( )Hood.mp3ميسدا اسدم
امللف الصويت ال أ حيتوأ ض وو لسو و هو وهو عل هيئة (. )MP3
ومياال التعرف عل هيئاا ملفاا الوسائ املياندة احلاسدوب بتفعيدا خاصدية عدر ملحقداا
()15
()12

()17
()18

،د ضسم أهياان وهدو التحام السحرية (. )Magic Remote
ميا د د ددال ايبطد د د د علد د د د بعن د د ددها املت د د دداجر اولاةوني د د ددة مس د د ددا س د د ددو .كوى ( )saudi.souq.com/sa-arوأم د د ددا وا
( )www.amazon.comوغ ها للبحت عال العبا و ( )Air Fly Mouseوه الوهداا ههداو للعمدا مدا أأ ضلفدا
م ف د ( )USBالتلفددا ف يبسددتقبا األوامددر مددال الوهدددو اهلوائيددة
ذكددش و يت مدداو و بقطعددة صددب و احل ددم ضسب د
يبسلايا .
مسا ضطبي ( )LG TV Plusمت ر جوجا ( )3.5.2و مت ر أبا ( . )3.5.3وضطبي ()Samsung Smart View
مت ددر جوج ددا ( )2.1.1.91و مت ددر أب ددا ( . )2.1.3وضطبي د ( )Video&TV SideViewمت ددر جوج ددا
( )5.2.1و مت ر أبا ( . )5.2.1والتطبي األخ أنت ت شركة سو .
مت در جوجدا ( )4.2.3و مت در أبدا ( . )2.9.1وهدو
مسا ضطبي ( )Any Moteال أ ط َّدو ()Color Tiger
عاى صاحل ل ستعما ما أأ ضلفا .
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أ ددا امللفدداا نظدداى وندددو ليظهددر اسددم كددا ملددف مقددةان هبيئت د ف ألا ا يددا ايبفةاضددش هددو إخفددا
()19
ضلك امللحقاا .
إا امللفدداا الددث مياددال ضشددبيلها التلفددا الد كش هددش هيئدداا حمددد و مددال ملفدداا الوسددائ وأمددا
مسد ددت داا حم د ددر ال صد ددو ( )Wordأو اجل د ددداو الرًضد ددية ( )Excellأو ،واع د ددد البي د دداانا ( )Accessأو
الع ددرو التقدميي ددة ( )Power Pointأو الواثئ د ا مول ددة ( )Pdfأو غ ه ددا فه د يبميا ددال فتحه ددا أو بسأه ددا
خمانددة األجهدداو ال كيددة بطريقددة العددر الشدداما هلد
ولاددال مياددال عرضددها علد شاشددة التلفددا إذا كاند َّ
األجهاو والث سيأيت بياهنا إا شا هللا ضعاىل .
()21
وم ددال خد د ا ددا ب الباه ددت العدي دددو لع ددر هيئ دداا مت وع ددة مللف دداا الص ددو ( )21والص ددوا
والف ددديو( )22التلف ددا اا ضوص ددا إىل أا اهليئ دداا ال ددث ميا ددال فتحه ددا وبسأه ددا مجي ددا التلف ددا اا ه ددش
( )mp3للملفدداا الصددوضية و( )mp4مللفدداا الفددديو و( )jpgمللفدداا الصددو وأمددا غ هددا مددال هيئدداا
الوسائ فقد ي أ فتحها بعحل التلفا اا وا بعحل .
ومياال التبلب عل مشالة اهليئاا بتحويا هيئة أأ ملف وسائ هليئة أخرى ع دد احلاجدة لد لك
لسددتيداى ب درام متيصصددة مسددا بدرانم ( )23()Format Factoryوهددو مددال أشددهر ال د ام احانيددة لتحويددا
اهليئدداا  .وي ببددش الت ب د إىل أا حتويددا هيئددة املل ددف ،ددد ضتسددبب ً و ه م د إذا كدداا التحويددا هليئ ددة
أوضأ ف فمس حتويا ملف فديو مال هيئة ( )FLVإىل هيئة ( )MP4يايد مال ه م و جة وضوه .
 -2موج الشباة ()Router
هددو جهددا يسددتيدى يبسددتقبا بددت الشددباة العامليددة مث ضو يع د عل د األجهدداو املرضبطددة ب د ويددتم
استقبا ه ا البت بطريقت
األوىل طريقددة سددلاية ع د األليدداف البص درية أو ا طددوط الر،ميددة ( )DSLويددتم اسددتقبا البددت
ه احلالة عد موجهداا اثبتدة امل دا أو املااضدب احلاوميدة أو الت ا يدة  .ويسدتطيا املوجد السابد
ضاوي ددد األجه دداو ال كي ددة ا يط ددة بد د ل دم ددة الش ددباية بطريق ددة س ددلاية عد د م فد د ( )Ethernetأو بطريق ددة
يبسلاية حبسب نو اجلها ال كش .
()19
()21
()21
()22
()23

مياال ضبي ه ا ا يا ايبفةاضش بفتأ مستاشف امللفاا احلاسوب مث اختيا عر مال شري القوائم العلوأ
الص ددأ وم ددال مث ضظه ددر ملحق دداا أ ددا مجي ددا امللف دداا
مث التأش د عل د ملحق دداا أ ددا امللف دداا فتظه در ع م ددة َّ
احلاسوب والث ضب هيئا ا .
أجرى الباهت اا ب عل هيئاا الصو التالية (. )pcx( )ico( )gif( )tga( )png( )bmp( )tif( )jpg
أجددرى الباهددت اا ب د عل د اهليئدداا الصددوضية التاليددة ()ogg( )wav pack( )mp2( )wav( )wma( )mp3
(. )amr( )ape( )m4a( )flac( )acc( )mmf
أج ددرى الباه ددت اا بد د علد د هيئ دداا الف ددديو التالي ددة ()mkv( )gif( )rmvb( )3gp( )wmv( )avi( )mp4
(. )swf( )flv( )mov( )vob( )mpg
املو،ا الر ش لل انم (. )format-factory.ar.softonic.com
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السانية طريقة يبسلاية ويتم استقبا البت ه احلالة ع موجهاا مت قلة(. )24
والتسمية الدا جة للموج عل ألس ة الباعة واملستيدم هش (الراوضر) أو (املو ى) .
وميا ددال ألأ ج د دوا أو هاس ددوب ل ددوهش أا ي ددؤ أ وظيف ددة موج د د الش ددباة إذا حتق د د شد ددرطاا
األو ايبضصددا للشددباة العامليددة عد شددرحية البيدداانا املدهددة فيد أو ضشددبيا بيدداانا اهلدداضف الشددرحية
ذلك اجلوا أو احلاسوب اللوهش .
الصوضية والسا ضفعيا نقطة ايبضصا
سابعاً  -قيود البحث
 -1ا،تصددر الباهددت عل د ذكددر اا ب د مددا ددة ضلفددا اا ذكيددة مددال إنتدداد د ث شددركاا عامليددة
متيصصددة إنتدداد األجهدداو اولاةونيددة( )25و،ددد اختددا الباهددت ه د الشددركاا الددس ث ألا ضلفا ا ددا
هش األكسر انتشا ا األسوا ا لية حبسب ماظهر للباهت مدال جويبضد املتداجر املتيصصدة بيدا
األجه دداو اولاةوني ددة  .كم ددا أا طائف ددة م ددال مس ددتيدمش ضلف ددا اا ه د د الش ددركاا  ،ددد أنش ددؤوا امع دداا
متيصص ددة ش ددؤوهنا ض ددمال مو ،ددا البواب ددة الر،مي ددة( )22مم ددا ي ددد علد د س ددعة انتش ددا ها بد د مس ددتيدمش
التلفددا اا ال كيددة  .ويبيهدددف ه د ا البحددت لتقددو ه د األن دوا مددال التلفددا اا وإحددا اهلدددف اكتشدداف
وظائف العر املشةكة بي ها وبياا كيفية استيداما ا الدعوية .
 -2يبيدددخا اسددتقبا البددت التلفددا أ للق دواا الفنددائية ضددمال هد الد اسددة ف ألا هد الوظيفددة
متاهددة مجيددا أن دوا التلفددا اا ويبختددتا هبددا التلفددا اا ال كيددة كمددا أا الق دواا الفنددائية الددث مياددال
استقبا بسها ع الشباة العاملية التلفا ال كش لستيداى التطبيقاا امليصصة ل لك ليسد بق دواا
ختدى أهداف الدعوو اوس مية ه اآلا .
 -3مت التحق مال ضوفر التطبيقاا متاجرها اولاةونية وإصدا ا ا ومال ص هية وابد
املوا،ا الشباية املد جة ه ا البحت ه ات يخ 1439/3/1ه و،د ذكر الباهت ه ا القيد
ألا التطبيقاا متاجرها اولاةونية ليس اثبتة فم ها ما،د حي ف وم هدا ما،دد ينداف وم هدا
ما،د ضصد ل نسية هديسة وك لك واب املوا،ا ،د ضتب أو ضتعطا .
( )24ضقسددم املوجهدداا املت قلددة إىل نددوع األو موجد ( )Mi Fiوه د ا اختصددا املصددطلأ ( )Mini Wi Fi Routerويسددمي
البعحل اوضر اجليب ويتم شح كاجلوا ويستطيا ضاويد األجهاو ا يطة ب ل دمة الشباية بطريقة يبسلاية فقد .
والسددا موج د ( )Connect Routerوهددو حيتدداد ضب يددة كهرلئيددة خا جيددة ويسددتطيا ضاويددد األجهدداو ا يطددة ب د ل دمددة
الشباية بطريقت كما هو احلا املوج الساب .
( )25سب ذكرها احلاشية ،م (. )2
( )22مو،دا البوابددة الر،ميدة ( )www.adslgate.comمددال أشدهر وأنشد م تددًا احلدوا العربيدة الشددباة العامليدة وبلد عددد
أعنائ ه اآلا ( )882122عنوا .
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املبحث األول
وظائف العرض يف التلفازات الذكية
ختتل ددف التلف ددا اا ال كي ددة مقاس ددا ا وأش ددااهلا فم ه ددا م دداهو مس ددطأ وم ه ددا م دداهو مق ددو
وختتلددف عددد م اف د ( )USBو ( )HDMIامل داو و هبددا كمددا ختتلددف بعددحل ا صددائا الف يددة املتعلقددة
بوضددومل الصددو و و ،ددة احلركددة( )27وضتفدداوا أسددعا التلفددا اا ضبعددا ل د لك وأمددا وظددائف العددر فهددش
مشةكة ب التلفا اا ال كية ويبع ،ة هلا مبا ضقدى مال مواصفا ا .
ويرى الباهت مال خ استيدام للتلفدا اا ال كيدة أا وظدائف العدر فيهدا ميادال أا ضقسدم إىل
ة أنوا هش عر ملفداا الوسدائ ا فوظدة أ واا التيدايال املت قلدة وعدر حمتدوًا األجهداو
ال كية وعر موا،ا الشباة العاملية  .وفيمايلش ضفصيا ذلك

الوظيفة األوىل
عرض ملفات الوسائط احملفوظة يف أدوات التخزين املتنقلة
أوالً  :تعريف أدوات التخزين املتنقلة وأنواعها
أ واا التيدايال املت قلددة هددش وسددائا لتي دايال امللفدداا ومياددال اسددتيدامها ل قددا امللفدداا ب د
األجهاو ال كية  .وأ واا التيايال الث مياال ضوصيلها للتلفا ال كش ة أنوا وهش
ال و األو إصبا ال اكرو( )28ويتم وصل للتلفا ع م ف (. )USB
ال ددو السددا بطا،ددة الد اكرو( )29ومياددال عددر حمتوً ددا عد م فد البطا،دداا امليصددا
التلفا إا وجد أو لستيداى ،ا البطا،اا( )31ال أ يرضب للتلفا ع م ف (. )USB
ال ددو السالددت القددر الصددلب ا ددا جش ومياددال ضوصدديل مددا التلفددا ال د كش حبسددب نددو
القر ع م ف ( )USBأو م ف ( )Ethernetأو بطريقة يبسلاية .
وضتميددا األ ،درا الصددلبة بندديامة سددعتها التياي يددة مقابددا أصددابا ال د اكرو وبطا،ا ددا هيددت
()27
()28
()29
()31

ش األبعا ( )3Dوالعر عايل الوضومل ( )4Kومعد احلركة (. )Motion Rate
مسا العر
و،د يسم ذاكرو الف ش وضسميت الدا جة (ف ش ميمو أ) .
وضسميتها الدا جة (ميمو أ كا ) .
( )Card Readerوبطا،اا ال اكرو أنوا عدو أشهرها وأكسرها انتشا ا بطا،اا احلمايدة الر،ميدة ويرمدا هلدا لحلدرف
( )SDاختصا ا للمصطلأ (. )Secure Digital
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يبضقددا سددعة القددر عددال ضد ا ليد ( )31هد أا أصددابا الد اكرو وبطا،ا ددا ضقددا سددعتها لجلي ددا
لي ومياال ضقسيم األ،را الصدلبة ا ا جيدة املتدوفرو هاليدا األسدوا إىل دة أندوا القدر
العددا أ والق در غ د السددلاش والقددر السددحايب  .ويتميددا القرصدداا األخ د اا أبهنمددا يعم د ا
ب ظدداى ضشددبيا وي ببددش حتددديت هد ا ال ظدداى لنتظدداى عد الشددباة العامليددة  .وفيمددا يلددش ضعريددف هبد
األنوا الس ة مال األ،را الصلبة وبياا وكيفية عر حمتوً ا عل شاشة التلفا
()32
أ -القر الصلب العا أ
وه د ا ال ددو هددو األكسددر شدديوعا وانتشددا ا مقابددا ال ددوع اآلخ دريال مددال األ ،درا الصددلبة ويددتم
عر حمتوًض التلفا ع م ف ( )USBشأن ذلك شأا إصبا ال اكرو و،ا البطا،اا .
()33
ب  -القر الصلب غ السلاش
ي شدده ه د ا ال ددو مددال األ ،درا شددباة يبسددلاية خاصددة ب د ويتدديأ لةجهدداو ال كيددة املرضبطددة هب د
الشدباة ال فداذ إىل امللفداا املياندة فيد ويدتم شدح مسدا اجلدوا عد م فد ( )USBوميادال بد القددر
غ السلاش للتلفا ال كش إبهدى ث طر
 -1الرب ع م ف (. )USB
()34
 -2الرب ع شباة القر غ السلاية
ضتدديأ هد الطريقددة ضشددبيا ملفدداا الوسددائ ا فوظددة القددر علد التلفددا يبسددلايا ويتطلددب
ه ا التشبيا املرو األوىل أمريال
األو بد د أأ هاس ددوب  -مات ددد أو حمم ددو  -للق ددر يبس ددلايا مث ال دددخو إىل ص ددفحة
إعدا اا القر عال طري احلاسوب املرضب ب (. )35
()31
()32

()33
()34
()35

الباي ( )Byteوهدو ،يا السعة ألجهاو التيايال ومناعفاض هدش الايلدو ليد ( 1124ليد ) واملي دا ليد
( 1124كيلو لي ) واجلي ا لي ( 1124مي ا لي ) والت ا لي ( 1124جي ا لي ) .
وضسميت الدا جة (اهلا يسك) ويرما ل لألهرف ( )HDDوه ا اختصدا العبدا و ( )Hard Disk Driveوظهدرا
أندوا هديسددة مددال األ،ددرا الصددلبة يرمددا هلددا لألهددرف ( )SSDاختصددا ا للعبددا و ( )Solid State Driveوهددش مقاومددة
ل هتاا اا والصدماا ولا ها أعلد سدعرا  .انظدر ليدا التسدو ماتبدة جريدر للفدةو ندوفم  -يسدم 2112ى
 . 111وانظر مو،ا عامل التق ية (. )www.tech-wd.com/wd/2009/04/12/ssd-vs-hdd
القر املشا إلي ه ا هو (. )WD My Passport Wireless
مياال ب التلفا ال كش بشباة القر غ السلاية كما يتم بط أبأ شباة يبسلاية أخدرى و،دد سدب بيداا ذلدك
احلاشية ،م ( . )12و هالة القر غ السلاش ضظهر شبات لسم ( )MyPassportوع د اختيا ها يدتم ايب ضبداط
هبا وا املطالبة بالمة املرو وي ببش حتديد كلمة مرو بعد ذلك مال صفحة إعدا اا القر لنب الدخو إلي .
مياال الدخو إىل صفحة إعدا اا القر بتشبيا مستاشف وندو احلاسوب فتظهر ،ائمة علد ميد الشاشدة
ضتنمال ضبويباا عدو خنتا م ها ضبويب (الشباة) وللندب عليد يظهدر اسدم القدر ( )MyPassportضدمال دة
ضبويباا فرعية هش (أجهاو الوسائ والامبيوضر وختدايال) وللندب علد ايبسدم الظداهر (ختدايال) ضفدتأ صدفحة
اوعدا اا امل كو و .
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القر (. )32
السا ضفعيا خاصية بت الوسائ
وبعد ب التلفا للقر غ السلاش ،د يظهر التلفا ال كش سالة أبا الشدباة غد متصدلة
واملقصددو أن د يبيوجددد اضصددا للشددباة العامليددة وه د ا يبيددؤ ر إماانيددة عددر حمتددوًا القددر عل د
التلفا .
 -3الرب ع موج شباة
ضتطلب ه الطريقة ب كا مال التلفا ال كش والقدر مبوجد الشدباة املتدامل لددى الداعيدة ويدتم
ب القدر لملوجد مدال صدفحة إعددا اا القدر ( )37وبعدد إمتداى الدرب يقدوى املوجد بددو الوسدي بد
القر والتلفا  .ومياال للتلفا عر حمتوًا القر بشرط املوافقة عل ذلك(. )38
وإذا كدداا املوجد والتلفددا مدرضبط للشددباة العامليددة فد ا هد ا يفيددد عددر حمتددوًا القددر علد
التلفا وا ،طا اضصال  -أأ التلفا  -للشباة امل كو و .
ويتطلب الرب غ السلاش  -سوا ٌ أكداا عد شدباة القدر أى عد موجد شدباة  -شدحال
ضشبيل وأما الرب ع م ف ( )USBف ن يشبا ويشحال القر ضلقائيا .
القر والنب عل
()39
د -القر الصلب السحايب
يتميا ه ا ال و مال األ،را بوجو م ف ( )Ethernetوحيتاد ضب ية كهرلئيدة مسدتقلة و ائمدة
خ فا لدل و الساب ال أ يتم شح كاجلوا .
ويتم ب القر السحايب للتلفا ال كش بطريقت
 -1الرب املباشر
ويددتم بطريقددة سددلاية عد م فد ( )Ethernetالتلفددا و هد احلالددة يببددد مددال الدددخو إىل
إعدا اا الشباة التلفا واختيا طريقة ايبضصا السلاية .
()32

()37

()38
()39

يددتم ذلددك للنددب علد مددا ( )Mediaصددفحة اوعدددا اا مث اختيددا ( )Onضبويددب ( .)DLNAومددال الصددفحة
املد كو و مياددال حتديددد اسددم املسددتيدى وكلمددة املددرو ملالددك القددر والددث اعددا الدددخو إىل الصددفحة خاصددا بد  .ومياددال
كد لك معرفدة األجهداو املرضبطدة للقدر مدال ضبويدب ( )Wi Fiمث ( )Conncted Devicesفتظهدر أ اتهدا وإذا يبهدظ
املالك جها ا غ معروف لدي فيما هظر اضصال بتبي كلمة مرو شباة القر .
يدتم بد القدر لملوجد بتفعيدا خاصدية ( )Wi Fi Networksمدال صدفحة اوعددا اا فيبددأ القدر البحدت
عددال الشددبااا غد السددلاية املتاهددة حميطد وضظهددر أ اتهددا وإذا ظهددر اسددم الشددباة امل اليددة ومت اختيا هددا ي ببددش
إ خدا كلمددة املددرو ا اصددة هبددا  .وي ببددش الت بد إىل أا هد الطريقددة سددتتيأ ألأ متصددا للشددباة امل اليددة عد احلاسددوب
والتصرف فيها ه فا أو إضافة أو ضشبي أو نسيا وإا مل حيصدا علد كلمدة املدرو
ايبط عل حمتوًا القر
ا اصة بشباة القدر ف ألند يبضوجدد إماانيدة لندب خدو املتصدل عد الشدباة امل اليدة إىل القدر خبد ف الدرب
ع شبات الث ي شئها .
ع د ا ضباط القر لملوج ضظهر عل صفحة اوعدا اا عبا و ( - )Share content on this networkمع اها مشاكة
ا توى عل ه الشباة  -وأمامها مربا للتأش علي إذا غب الداعية عر حمتوًا القر عل التلفا .
القر املشا إلي ه ا هو (. )WD My Cloud Mirror
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 -2الرب غ املباشر
ويدتم بدرب القددر السددحايب مبوجد الشددباة امل اليددة عد م فد ( )41()Ethernetمث بد التلفددا
ب اا الشباة سلايا أو يبسلايا .
القدر السدحايب لتشدبيا امللفداا
وي ببش ك الطريقت ضفعيا خاصية بدت الوسدائ
امليانددة في د عل د التلفددا ال د كش وه د ا التفعيددا يتطلددب ب د أأ هاسددوب ماتددد أو حممددو للقددر
س د ددلايا عد د د م فد د د ( )Ethernetأو يبس د ددلايا عد د د موجد د د ش د ددباة مث ال د دددخو إىل ص د ددفحة إع د دددا اا
القر ( . )41وي ببش هصر الدخو إىل صفحة اوعدا اا عل مالك القر (. )42
وإذا ك دداا الداعي ددة حي ددتفظ الق ددر الس ددحايب مبلف دداا خاص ددة يبيرغ ددب اط د اآلخ دريال
وخاصدية مشداكة الوسدائ
عليها( )43في ببش علي إلبا كدا مدال خاصدية ال فداذ العداى إىل القدر
للم لد ال أ حيتفظ في مبلفاض ا اصة(. )44
وإذا ا ض ددب الق ددر بش ددباة حملي ددة مرضبط ددة للش ددباة العاملي ددة ف ند د ميا ددال الوص ددو إىل امللف دداا
امليان دة القددر مددال أأ جهددا ذكددش العددامل ش دريطة ا ضباط د للشددباة العامليددة ف ومددال ه ددا جددا
وصف ه ا القر للسحايب .
ولا ددال ايبس ددتفا و م ددال خص ددائا الق در الس ددحابية التلف ددا ال د كش يتطل ددب ض ددوفر التطبي د
ا ا ب مت ر التلفا ويبضوجد ضطبيقاا التلفا اا ال كية ه اآلا هل ا البر .
()41
()41

()42
()43

()44

،دد يبضافدش م افد ( )Ethernetاملوجد وميادال اداو ذلدك لسدتيداى حمدو شدباش يسدم ()Desktop Switch
وهددو يشددب وظيفتد التوصددي ا الاهرلئيددة الددث حتددو املقددبس الواهددد إىل مقددابس عدددو ويددتم بد هد ا ا ددو أبهددد
م اف ( )Ethernetاملوج فيحصا املستيدى عل م اف إضافية بعد م اف ذلك ا و .
مياال الدخو إىل صفحة إعدا اا القر السحايب ب فس الطريقة الث سب ذكرها احلاشية ( )34ع د احلديت عال
القددر غد السددلاش وذلددك للنددب علد ايبسددم ( )WD My Cloud Mirrorالظدداهر (ختدايال)  .ويددتم ضفعيددا
خاصية البت ع مرهلت األوىل الندب علد ( )Settingsمث ( )Mediaمث ( )Media Streamingمث اختيدا (. )On
والسانية السمامل ببت الوسائ امليانة هلد حمد ويتم ذلك للنب عل التبويب ( )Sharesفتظهر أ ا هلداا
التيدايال الرئيسدة القدر هيدت حي َّدد لادا هلدد ئديس مجلدة مدال ا يدا اا وم هدا ( )Media Servingويةضدب علد
ضفعيل السمامل ببت ملفاا الوسائ .
يتم ذلك كاآليت مال صفحة اوعدا اا خنتا ( )Usersفتظهر ،ائمدة املسدتيدم و أسدها مالدك اجلهدا وا د
ايبفةاضش ( )Adminوللنب عل ا ضظهر اوعدا اا ا اصة ب ومال بي ها ( )Passwordوي ببش وضدع علد
احلالة ( )onمث اضبا التعليماا الث ضظهر لتحديد كلمة املرو .
ملفاا الداعية ا اصة ،د ضاوا أسئلة اختبا اا إذا كاا ممال يعما التعليم و،د ضاوا ملفداا صدوضية أو مرئيدة أو
كتبا إلاةونية ضتنمال أفاا ا ومعتقداا لب املسلم أو لبعحل الفر النالة املبتدعة أو الر عل هؤيب وكا ذلك
علددوى الش دريعة ومددال مث فلدديس مددال امل اسددب إاتهددة ضلددك
يبي اسددب صددبا السددال بددا ه د الابددا غ د املتيصص د
امللفاا جلميا أفرا األسرو .
ميادال ذلدك مدال صددفحة اوعددا اا للندب علد التبويدب ( )Sharesهيدت حيدد لادا هلدد ئديس مجلدة مدال ا يددا اا
أمههددا ( )Publicو ( )Media Servingوبتعطيددا ه د يال ا يددا يال للم لددد ال د أ حيتددوأ ملفدداا الداعيددة ا اصددة ض دتم
احلماية ف يستطيا أهد مال املتصل للشباة الدخو إىل ذلك احلد إيب مبوافقة مالك القر .
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ومددا ذلددك ف د ا اهتدداد الداعيددة لعددر بعددحل ملفاض د امليانددة القددر السددحايب عل د ضلفددا
مت او يد فيما ذلك لضبا اآليت
ذكش ومل ياال ه ا القر
 -1الدخو لستيداى جها ال كش إىل القر السحايب( )45ع الشباة العاملية .
 -2فتأ امللف املرا عرض عل التلفا .
 -3ضوصيا اجلها للتلفا بواهدو مال طر التوصيا املبي ة الوظيفة السانية .
ولادال ي ببددش الت بد إىل أا جندامل عددر امللفدداا امليانددة القدر السددحايب للطريقددة املد كو و
أع يرضب بس دة أمدو األو جدو و اضصدا القدر للشدباة العامليدة والسدا جدو و اضصدا
اجلها ال كش للشباة املد كو و والسالدت جدو و اضصدا اجلهدا الد كش للتلفدا وأأ ضدعف
أهد ه األمو الس ة سي عاس سلبا عل عر امللفاا .
اثنياً  :كيفية استعراض حمتوايت أدوات التخزين املتنقلة املرتبطة ابلتلفاز
بعد وصا أ او مال أ واا التيايال املت قلة للتلفا مياال اسدتعرا حمتوً دا مدال ،ائمدة مصدا
التلف د ددا ( )42وي د ددتم اس د ددتعرا حمت د ددوًا ه د د األ او م د ددال احل د ددداا وامللف د دداا
ضش د ددبيا الوس د ددائ
لستيداى أ ا األسهم األ بعة وهدو التحام العا ية أو ع املؤشر ال أ يظهر علد الشاشدة
ع د استيداى وهدو التحام اهلوائية  .وع د النب عل اسم امللف املرا عرض يتم ضشبيل ومال
مثَّ مياال التحام الااما في إيقافدا مؤ،تدا مث ضشدبي أو ضقددميا و خد ا أو فعدا لصدوض أو خفندا أو
انتقايب مللف ،بل أو بعد مال وهدو التحام ا اصة للتلفا .
وفيمددا لددا القددر الص دلب غ د السددلاش إذا مل يددر الداعيددة مصددلحة عددر مجيددا حمتوًض د
وضقليبهددا أمدداى احلاض دريال يبختيددا أهددد امللفدداا امليانددة في د فه ددا طريقددة أخددرى ضتدديأ ضشددبيا امللددف
املطلدوب مباشددرو عددال طريد هاسدوب الداعيددة ا مددو أو املاتددد املداو ببطا،ددة ايبضصددا غد السددلاش
وذلك لضبا اآليت
 -1ب كا مال احلاسوب والتلفا بشباة القر غ السلاش .
( )45يتطلب الددخو إىل القدر السدحايب ضسبيد ضطبيد ( )WD My Cloudاجلدوايبا واحلواسديب اللوهيدة وهدو هدا
متددوفر مت ددر أبددا اوصدددا ( )4.4.11ومت ددر جوجددا اوصدددا ( . )4.4.8وأم دا احلواسدديب املاتبيددة وا مولددة
فيتطلب األمر الدخو إىل املو،ا ( . )www.mycloud.comو ك احلالت جيب إ خا اسم املستيدى وكلمة املرو
ملالك القر .
صفحة البد ()HOME
( )42مياال الوصو إىل ه القائمة ضلفا سامسون لستيداى وهدو التحام للنب عل
مث اختيا ضبويدب (املصدد ) فيظهدر اسدم أ او التيدايال ضدمال األجهداو املرضبطدة للتلفدا وللندب علد ايبسدم يدتم فدتأ
األ او واستعرا حمتوً ا .
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املياا القر (. )47
 -2اختيا امللف املرا عرض و َّ
 -3النب عل امللف للا األميال للفأ و فتظهر ،ائمدة مدال األوامدر خنتدا م هدا األمدر ضشدبيا علد
( )Play toويظهر إىل جانب األمر اسم التلفا ال كش املرا بت امللف إلي .
كما مياال فتأ امللف امل كو عال طري جوا الداعية أو هاسوب اللوهش وذلك لضبا اآليت
 -1ب كا مال اجلوا  -أو احلاسوب اللوهش  -والتلفا بشباة القر غ السلاش .
املياا القر عال طري اجلوا أو احلاسوب اللوهش(.)48
 -2فتأ امللف َّ
 -3النب عل البت ال أ يظهر أعل امللف واختيا التلفا ال كش املرا بت امللف إلي .
وسدديأيت بيدداا متطلبدداا بددت امللفدداا مددال األجهدداو ال كيددة إىل التلفددا الوظيفددة السانيددة إا شددا هللا
ضعاىل .
ومياال اضبدا خطدواا مشداهبة ملدا ضقددى هالدة القدر السدحايب ولادال ي ببدش الت بد إىل أا هد ا
القددر يبي شدده شددباة يبسددلاية يدرضب هبددا اجلهددا والتلفددا كمددا هددو احلددا القددر غد السددلاش بددا
هددو حيتدداد لربط د بشددباة سددلاية أو يبسددلاية ه د يددؤ أ وظائف د  .ومددال مثَّ يددتم بددت امللددف امليد َّداا
القر السحايب مباشرو عال طري اجلها ال كش لضبا اآليت
 -1ب القر السحايب مبوج الشباة امل الية ع م ف ()Ethernet
 -2ب اجلها ال كش والتلفا ب اا الشباة سلايا أو يبسلايا
 -3اختيددا امللددف امل درا عرض د والنددب علي د للددا األميددال للفددأ و هالددة احلاسددوب املاتددد أو
ا مو أو ضشبيا امللف امل كو هالة اجلوا أو احلاسوب اللوهش
 -4بت امللف ب فس الطريقة الث سبق اوشا و إليها هالة القر غ السلاش .

( )47مياددال اسددتعرا امللفدداا امليانددة القددر الصددلب غ د السددلاش عددال طري د احلاسددوب بتشددبيا مستاشددف وندددو
احلاسوب كما سب بيان احلاشية ،م ( )34مث النب عل اسم القر ( )MyPassportال أ يظهدر التبويدب
الفرعش (الامبيوضر) فتظهر حمتوًا القر .
( )48يتطلب ه ا األمر ضفعيدا خاصدية األجهداو احداو و أجهداو سامسدون أو ضسبيد ضطبيد لتفعيلهدا إا مل ضادال موجدو و
كمددا هددو احلددا أجهدداو أبددا مسددا ضطبي د ( )8.9( )Tuxera Inc( )AllConnect-Play&Streamمت ددر
جوجا و ( )8.3مت ر أبا  .ويبحيتاد هد ا التطبيد اضصدايب للشدباة العامليدة ليدؤ أ وظائفد  .ومدال خد التطبيد
يظهر اسم القر غ السلاش ( )MyPassportوللنب علي ضظهر حمتوًض وكأهنا خمانة اجلها ال كش .
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الوظيفة الثانية
عرض حمتوايت األجهزة الذكية
مياال عر مجيا مايظهر شاشة اجلها ال كش علد التلفدا سدوا ٌ ذلدك األلعداب أو ملفداا
الوسددائ أو املسددت داا أو موا ،ددا الشددباة العامليددة أو غ د ذلددك بط دريقت س ددلاية ويبسددلاية  .كم ددا
مياال بت ملفاا الوسائ املياندة اجلهدا إىل التلفدا يبسدلايا  .وفيمدايلش ضفصديا هد يال ال دوع مدال
العر
أوالً  :العرض الشامل
يتم العر الشاما لشاشة اجلها ال كش عل شاشة التلفا بطريقت سلاية ويبسلاية وفيمدا يلدش
بياهنما
الطريقة األوىل  :الطريقة السلكية
ختتلف ه الطريقة حبسب نو اجلها ال كش وضتم عل ال حو التايل
أ -احلاسوب الشيصش
مياال عر شاشة احلاسوب الشيصش املاتد أو ا مدو علد التلفدا الد كش عد م فد ()HDMI
أو م ف ( )VGAإا وجد التلفا (. )49
ب  -اجلوايبا واحلواسيب اللوهية
مياال عر شاشة اجلوا أو احلاسوب اللوهش عل التلفا ال كش عد م فد ( . )HDMIويدتم هد ا
العر لستيداى حمو خمصدا( )51وحيتداد هد ا ا دو ضب يدة كهرلئيدة ضدتم عدال طريد م فد ()USB
التلفددا وإذا كان د م اف د ( )USBالتلفددا مشددبولة فدديماال اسددتيداى مب د ي كهرلئددش خمصددا يشددب
شاهال اجلوا  .ويرضب هد ا ا دو مدال جهدة مب فد الشدحال اجلهدا ومدال اجلهدة األخدرى يدرضب مب فد
( )HDMIالتلف ددا ا ضباط ددا مباشد درا أو غ د مباش ددر وذل ددك لس ددتيداى س ددلك ( . )HDMIوا ددو الد د أ
ي درضب ا ضباطددا غ د مباشددر لسددتيداى السددلك أفنددا ف إذ يسددتطيا الداعيددة أا يبتعددد عددال التلفددا هددام
جها ال كش يد وخباصة وأا سلك ( )HDMIمياال أا يصا طول إىل مخسة أمتا .
والصدوا يدتم

( )49ي قا م ف ( )HDMIالصوا والصو و مال احلاسوب إىل التلفا أما م ف ( )VGAفي قا الصو و فق
نقل ع سلك خا  .ومعظم احلواسيب احلديسة املاتبية وا مولة ضتنمال امل ف يال امل كو يال .
( )51ضبا ه ا ويبا متاجر اجلوايبا وختتلف حبسب نو اجلوا أو احلاسدوب اللدوهش وضسدم ()MHL KIT
أو ( )MHL to HDMI Media adapterو،دد اسدتيدى الباهدت أهددها مدا جدوايبا سامسدون وه دا أندوا م هدا
خمصص ددة ألجه دداو أب ددا  .وإذا ك دداا ا ضب دداط ا ددو للتلف ددا ا ضباط ددا غ د مباش ددر لس ددتيداى س ددلك ( )HDMIف د ا م ف د
( )HDMIا و يوصف أبن مؤنت ( )Femaleو ه ا الوصف ضو ية يبختف عل اللبيب .
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وميادال عدر شاشددة اجلدوا أو احلاسدوب اللددوهش علد التلفددا الد كش مباشدرو وحددا هاجدة ددو
هيت يت بعحل م افد ( )HDMIالتلفدا اا ال كيدة مداو و بتق يدة ( )MHLويتميدا م فد ( )HDMIاملداو
ذاا الو،د شدحال اجلهدا الد كش وعدر شاشدت علد التلفدا
هبد التق يدة أبند يدؤ أ وظيفتد
ويتطلددب ب د اجلهددا للتلفددا ه د احلالددة سددلاا خمصصددا ذا أس د يدددخا أهدددمها م ف د شددحال
اجل دوا أو احلاس ددوب اللددوهش وي دددخا اآلخ ددر م ف د ( . )HDMIولا ددال ايبسددتفا و م ددال ضق ي ددة ()MHL
ضتطلب ضوفرها كا مال اجلها والتلفا .
الطريقة الثانية  :الطريقة غري السلكية
وضتم ه الطريقة إبهدى ضق يت
أ -ضق ية نسخ الشاشة
ضتددوفر ه د التق يددة بعددحل أجهدداو أند ويددد أب ددا خمتلفددة( )51وي ببددش ضشددبيا ه د ا اصددية
التلفا ال كش أويب( )52مث ضشبيلها اجلها كما ضتوفر ه التق ية أجهاو أبا أينا وضسدم (ضطداب
الشاشة) ولا ها يبضتواف ما أأ مال التلفا اا ال كية الث جرهبا الباهت(. )53
()54
ب  -ضق ية العر غ السلاش
ضت ددوف ر ه د د التق ي ددة معظ ددم احلواس دديب ا مول ددة احلديس ددة امل دداو و مبع ددا( م ددال ش ددركة إنت ددا وأم ددا
احلواسيب ا مولة غ املاو و هب التق ية فيماال حتميا الد انم ا دا هبدا مدال مو،دا إنتدا ولادال ي ببدش
()55
الت ب إىل أا ه التق ية ضتطلب مواصفاا خاصة احلاسوب املرا ضشبيلها في .
وكم ددا ه ددو احل ددا نس ددخ الشاش ددة ي بب ددش ضش ددبيا ضق ي ددة الع ددر غ د الس ددلاش التلف ددا الد د كش
()51

()52
()53
()54
()55

ضسد َّدم ه د التق يددة ج دوايبا سامسددون وهواسدديبها اللوهيددة ( )Screen Mirroringو هاسددوب آسددو اللددوهش
ضسددم بددت الشاشددة و هاسددوب لي وفددو اللددوهش ضسددم وهدددو العددر ال سددلاية و ج دوا إكس د ً مددال سددو
ضسم انعاا الشاشة  .ومياال ضفعيا ه التق يدة هاسدوب لي وفدو اللدوهش  -بعدد ضفعيلهدا التلفدا  -كالتدايل
اوعدا اا مث ضفعيا خاصية ايبضصا غ السلاش ومال نفس القائمة النب عل الشاشة مث وهدو العر ال سلاية
فيظهر اسم التلفا وللنب علي يتم ايبضصا ب اجلها والتلفا .
ضس ددمش س ددو هد د التق ي ددة ضلفا ه ددا عا ددس الشاش ددة وي ددتم ضفعيله ددا ع ددال طريد د وه دددو ال ددتحام م ددال املص ددد
( )Sourceوأما إ جش فتسميها ( )Screen Shareوسامسون ضسميها مشاكة الشاشة و (. )Screen Mirroring
عددا( الباهددت هد املشددالة لسددتيداى جهددا أ الة،يددة ( )Apple TVو ( . )Chromecastوضتددوفر شددروهاا ضفصدديلية
هلمددا الشددباة العامليددة وخباصددة مو،ددا يوضيددوب ومياددال للداعيددة الرجددو لتلددك الشددروهاا إذا أ ا اسددتيداى أهددد
اجلها يال .
( )Wi Diاختصا املصطلأ (. )Wireless Display
ضتعلد ه د املواصددفاا ب ظدداى التشددبيا واملعددا( وبطا،ددة الرسددومياا وبطا،ددة ايبضصددا غد السددلاش انظددر املو،ددا
العريب لشركة إنتا (. )www.intel.sa
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أويب( )52مث ضشبيلها احلاسوب املرا بط للتلفا (. )57
و كد التق يت د يطلددب التلفددا موافق دة مالا د علد طلددب ايب ضبدداط الصددا مددال اجلهددا ال د كش
و،د يظهر التلفا ما مرو يدخا اجلها طالب ايب ضباط .
وبعدد جندامل ايب ضبداط بد اجلهدا والتلفدا عد ضق يدة نسدخ الشاشدة أو العدر غد السدلاش ضظهددر
حمتددوًا شاشددة األو علد السددا فد ذا كدداا اجلهددا يعددر مقطددا فددديو فد ا املقطددا يظهددر ماد َّ ا علد
التلفا حبسب ه م  .ومياال التحام املقطا املعرو ضقدميا أو جوعدا لليلدف أو إيقافدا  -أو غد
ذل دك  -مددال شاشددة اجلهددا امل درضب  .كمددا مياددال الددتحام ه د الوظددائف مددال خ د الوهدددو ا اصددة
للتلفددا إذا كان د هوائيددة ف هيددت ضددؤ أ ه د الوهدددو وظيفددة اوصددبا البشددرأ شاشدداا اجل دوايبا
واحلواسيب اللوهية ووظيفدة الفدأ و شاشدة احلاسدوب أأ ميادال اسدتيداى ضلدك الوهددو ضقليدب
صددفحاا الشاشددة الرئيسددة اجلهددا امل درضب للتلفددا أو ضشددبيا ضطبي د مددا أو فددتأ ملددف حمددد أو
التحام ملف وسائ كما ضقدى .
إا العددر الشدداما لشاشددة اجلهددا الد كش علد شاشددة التلفددا للطريقددة غد السددلاية لتلددف
جو ض حبسب ندو التلفدا واجلهدا الد كش الد أ حيداو ايب ضبداط بد فقدد يعمدا هد ا العدر بادا
س سددة بعددحل األهيدداا و،ددد يتعد ايبضصددا أو يتقطددا أهيدداان أخددرى ف ولد لك فد ا أفنددا طريقددة
ملعرفددة ص د هية أأ جهددا ذكددش ل ضبدداط بتلفددا هددش اصددطحاب اجلهددا إىل مت ددر التلفددا ال د أ يرغددب
الداعيدة شدرا واربتد ه دا  .كمدا ي ببدش ضشدبيا عدد مدال امللفداا الصدوضية أو ملفداا الفيدديو علد
التلفا املت ر ،با الشرا ف ألا جندامل ايب ضبداط وظهدو شاشدة اجلهدا علد التلفدا يبيعد سد مة
الب ددت م ددال التش ددوي أو التقط ددا أو ع دددى موافق ددة الص ددوا للص ددو و  .وخباص ددة وأا الش ددركاا امل ت ددة
ضلفا ا ا يتو،دف علد نوعيدة اجلهدا
للتلفا اا ختلش مسؤوليتها بقوهلا إا جنامل ضق ية مال ضق ياا العر
املرضب للتلفا وحتيا املالك إىل الوكيا ا لش للشركة بلد املستيدى للتحق مال ه ا األمر .
ه د ا مددايتعل للعددر الشدداما لشاشددة اجلهددا ال د كش عل د شاشددة التلفددا وأمددا ال ددو السددا مددال
العر وهو بت ملفاا الوسائ امليانة اجلها إىل التلفا يبسلايا فه ا بيان

( )HOMEمث اختيا (. )Screen Share
( )52يتم ذلك ضلفا إ جش للنب عل
( )57مياال ضشبيا ضق ية العر غ السلاش أأ هاسوب حممو يعما ب ظاى وندو كاآليت الدخو إىل لوهة التحام
مث إضافة جها فيبدأ احلاسوب البحت عال األجهاو غ السلاية املتاهدة حمدي احلاسدوب وم هدا التلفدا اا املداو و
هب التق ية وإذا ضعرف احلاسوب عل التلفا يناف إىل ،ائمة األجهاو  .ويتم اضصا احلاسوب ا مو للتلفا مال
،ائمددة ابدددأ مث التطبيقدداا مث اوعدددا اا مث ال ظدداى مث ايبضصددا جبهددا عددر يبسددلاش فيظهددر اسددم التلفددا املدرا نسددخ
شاشة احلاسوب علي ولل قر عل ه ا ايبسم ضبدأ حماولة ايب ضباط .
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اثنياً  :بث ملفات الوسائط املخزنة يف اجلهاز إىل التلفاز السلكياً
مياددال عددر ملفدداا الوسددائ ا فوظددة األجهدداو ال كيددة بربطهددا للتلفددا يبسددلايا ويددتم ه د ا
ال درب ب دس ث طددر وهددش ايبضصددا غ د السددلاش املباشددر وضفعيددا نقطددة ايبضصددا اجلهددا ال د كش
وايبضصا ع موج شدباة هيدت يقدوى هد ا املوجد بددو الوسدي بد اجلهدا والتلفدا الد كي  .وفيمدا
يلش ضفصيا ه الطر
الطريقة األوىل  :االتصال غري السلكي املباشر ()Wi Fi Direct
ضسددتيدى ه د التق يددة األسددا ل قددا امللف داا ب د اجل دوايبا واحلوسدديب اللوهيددة وا أس د
بسددرعة عاليددة وأمددا التلفددا اا ال كيددة فتسددتيدى لبددت ملفدداا الوسددائ مددال ضلددك األجهدداو ال كيددة إىل
التلف ددا الد د كش  .وضت ددوفر هد د التق ي ددة بع ددحل أجه دداو أند وي دد ويبضت ددوفر أجه دداو أب ددا ويباحلواس دديب
املاتبية وا مولة .
وضتم عملية الرب لضبا ا طواا اآلضية
 -1ضش ددبيا هد د التق ي ددة التلف ددا الد د كش( )58و اجلد دوا أو احلاس ددوب الل ددوهش( )59ومب ددر
ضشبيلها اجلها ف ن يبدأ البحت عال األجهاو األخرى املاو و هبا واملتاهدة حميطد فد ذا ضعدرف علد
التلفا يظهر ا عل شاشة اجلها .
 -2النب علد اسدم التلفدا الظداهر علد شاشدة اجلهدا وه دا ضظهدر سدالة علد شاشدة التلفدا
ضتنمال اسم اجلها وضطلب موافقة مالك التلفا عل ايب ضباط لجلها .
 -3النب عل ما (مواف ) الظاهر عل التلفا لستيداى وهدو التحام ا اصة ب .
ومياددال أا يصددد طلددب ايب ضبدداط مددال التلفددا أينددا و ه د احلالددة ف د ا املوافقددة عل د ه د ا
ايب ضباط ي ببش أا ضصد مال مالك اجلها .
إا ايب ضباط لستيداى ضق ية ايبضصا غد السدلاش املباشدر يبيتطلدب كلمدة مدرو ولادال يتطلدب
املوافقة علي كما سب بيان .

الصدفحة الرئيسدة

( )58يتم ذلك ضلفا سامسدون للندب علد
إعدا اا ا ب مث ( )Wi Fiمباشر .
( )59مياال ضفعيا خاصية ايبضصا غ السلاش املباشر احلاسوب اللوهش أسو كاآليت اوعدا اا مث ( )Wi-Fiمث
النب عل ال قاط الدس ث الرأسدية الدث ضظهدر أعلد الشاشدة فتظهدر ،ائمدة خنتدا م هدا متقددى مث اضصدا ()Wi-Fi
مباشر فيظهر اسم التلفا ال أ مت ضفعيا ضلك ا اصية في  .وإذا مت ايب ضباط يظهر الرما امليصا هل التق ية عل
شاشة اجلها ال كش عل صو و أ،وا متتابعة مقةنة بسهم أهدمها مال اليم واآلخر مال اليسا .
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وهددو الدتحام مث اختيدا اوعددا اا مث الشدباة مث

الطريقة الثانية  :تفعيل نقطة االتصال يف اجلهاز الذكي
إذا مت ضفعيدا نقطدة ايبضصدا اجلهدا الد كش ف ند ي شده شدباة يبسدلاية يظهدر ا هدا ملسددتيدمش
األجهاو ال كية األخرى حمي ذلك اجلها ويرضب التلفا ال كش هب الشباة كما يدرضب أبيدة شدباة
يبسلاية أخرى وبعد إمتاى ايبضصا ،د يظهر التلفدا الد كش سدالة أبا الشدباة غد متصدلة واملقصدو
أن يبيوجد اضصا للشباة العاملية وه ا يبيؤ ر إماانية عر حمتوًا اجلها عل التلفا .
وفيما يلش بياا كيفية ضفعيا نقطة ايبضصا األجهاو ال كية
أ -احلواسيب ا مولة واملاتبية
مياددال إنشددا نقطددة ايبضص ددا احلاسددوب ا مددو أو املاتددد امل دداو ببطا،ددة شددباة يبس ددلاية
بطريق ددة برهي ددة طويل ددة نوع ددا م ددا حيسد د ها ا ةف ددوا م ددال احلاس ددوبي واأليس ددر م ددال ذل ددك اس ددتيداى بد درام
متيصصة هل ا البر ( . )21ويتيأ كا برانم ملستيدم ضسدمية شدبات الدث أنشدأها وحتديدد كلمدة املدرو
ا اصة هبا  .وي ببش ضب إعدا اا الطا،ة احلاسوب حبيت يبيتو،ف عال العما آليا ومدال مث ي قطدا
()21
اضصا احلاسوب للتلفا ضبعا ل لك .
ب -اجلوايبا واحلواسيب اللوهية
مياال إنشا نقطة اضصا أجهاو أند ويد وختتلف خطدواا إنشدائها وكد لك ضسدمية الشدباة
حبسددب اجلهددا ( . )22وأمددا أجهدداو أبددا ف مياددال ايبسددتفا و مددال نقطددة ايبضصددا ا اصددة هبددا بددت ملفدداا
الوسائ امليانة فيها عل التلفا ال كش .
( )21مياال معرفة الطريقة ال هية ونشا نقطة ايبضصا احلاسوب وك لك ال ام املتيصصدة إنشدائها للبحدت
جوجا عال (كيفية عما نقطة اضصا مال ال ب ضوب) أو ماشاب ذلك مال العبا اا وستظهر نتائ البحت عد ا مال
ال ام ما واب متعد و لت ايلها مال الشباة وإذا و،ا ايبختيا عل برانم م ها فالواجب ض ايل مال مو،ع الر ش ف
ألا بعددحل موا،ددا الت ايددا العامددة غ د مو و،ددة و مبددا ضنددم برهيدداا خبيسددة للت سددس أو ف وسدداا ضنددر حباسددوب
املسددتيدى  .و،ددد اسددتيدى الباهددت بدرانه هدداني مهددا ( )mHotspotو ( )Virtual Router Managerومياددال ض ايلهمددا
( )www.mhotspot.comو (. )virtualrouter.codeplex.com
مال مو،عيهما الر ي
( )21يدتم ذلدك احلاسدوب مدال لوهددة الدتحام مث األجهداو والصدوا مث خيدا اا الطا،ددة مث ضبيد و،د سداوا احلاسددوب
ووضددا احلاسددوب هالدة السدداوا ومددال ه ددا يددتم حتديددد
فتظهدر خيددا اا لاددا مددال إيقدداف ضشدبيا جهددا العددر
املدددو الام يددة وغ د احلاسددوب آليددا ومددال امل اسددب وضددا ه د يال ا يددا يال عل د (أبدددا) لنددماا التشددبيا املس ددتمر
للحاسوب .
( )22ميادال ضفعيدا نقطدة ايبضصدا ( )GALAXY Note 5كداآليت الندب مث نقطدة اضصدا اهلواضدف ا مولدة والتقييدد مث
نقطة اضصدا اهلواضدف ا مولدة مث الندب علد مدا التفعيدا فيظهدر اسدم الشدباة ايبفةاضدش (جايبكسدش  )5وضظهدر
كلمة املرو ا اصة هبا ومياال ضبي أأ م هما للنب عل املايد واختيا يئة نقطة ايبضصدا  .ولادا جهدا ذكدش
طريقة ضسمية شبات الث ي شدئها ففدش جدوا إكسد ً ضسدم الشدباة ( )Xperia Z3 Dual_73fbو جدوا إ
جدش ( )G3 Stylus_8074و لدوهش أسدو ( )ASUSو لدوهش لي وفدو ( . )YOGA Tablet 2 Proوبعدد إنشدا
نقطة ايبضصا يظهر ماها أعل شاشة اجلها عل صو و أ،وا متتابعة وا أسهم .
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الطريقة الثالثة  :االتصال عرب ِّ
موجه شبكة
و هد الطريقددة يددتم بد كددا مددال اجلهدا الد كش والتلفددا هبد ا املوجد وهددو يددؤ أ و الدرب
بد اجلهددا والتلفددا سدوا أكدداا متصد للشددباة العامليددة أى غد متصددا  .ويفيددد ايبضصددا عد املوجد
ضقويددة إشددا و البددت مددال اجلهددا إذا كدداا بعيدددا عددال التلفددا وكدداا املوجد يقددا بي همددا هيددت يسددتقبا هد
اوشددا و مددال اجلهددا مث يعيددد ضوجيههددا إىل التلفددا  .ويفيددد ال درب ع د املوج د املتصددا للشددباة العامليددة
هالت
 -1إذا كدداا مسددتيدى اجلهددا أو التلفددا يتصددفأ الشددباة العامليددة ويرغددب عددر شددش مددال
حمفوظاا جها عل التلفا وا ،طا اضصال للشباة العاملية .
 -2إذا كدداا امللددف امل درا بس د حمفوظددا أهددد موا،ددا التي دايال السددحايب( )23فيلدداى اضصددا اجلهددا
للشباة العاملية وفتأ امللف مال مو،ا ختاي مث عرض عل التلفا .
كيفية تشغيل ملفات الوسائط املخزنة يف اجلهاز الذكي على التلفاز
إذا جنأ ايبضصا بد اجلهدا والتلفدا إبهددى الطدر املد كو و أعد فديماال ضشدبيا أأ ملدف
وسائ خماا اجلها كما يلش
أ -امللفاا امليانة احلواسيب املاتبية وا مولة
مياال ضشبيا أأ ملف ه احلواسيب للدخو إىل مستاشف وندو وضظليدا امللدف املطلدوب
مث النب علي للا األميال للفأ و فتظهدر ،ائمدة مدال األوامدر م هدا ضشدبيا علد ( )Play toوع دد اختيدا
اسددم التلفددا مددال هد القائمددة ضظهددر سددالة علد التلفددا ضفيددد أبا احلاسددوب حيدداو ايبضصددا للتلفددا
وخت مالاد بد املوافقدة علد هد ا ايبضصدا أو فند و هدا املوافقدة يبددأ البدت مباشدرو  .كمدا ميادال
ضشددبيا هلددد كامددا مددال ملفدداا الوسددائ بتظليل د مث اضبددا ا ط دواا السددابقة فيبدددأ ضشددبيا ملفدداا احلددد
للتسلس ددا إىل ال هاي ددة ولا ددال ل ددو كاند د هيئ دداا ملف دداا الوس ددائ املد درا ضش ددبيلها غد د ص دداحلة للب ددت
ف يظهر  -البالب  -أمر ( )Play toوه ا مظهر مال ذكا ه األجهاو .
ب -امللفاا امليانة اجلوايبا واحلواسيب اللوهية
إذا كان خاصية البت مدهة ه ا ال و مال األجهاو ف هنا ضف َّعا آليدا ع دد اضصداهلا أبيدة شدباة
ومياال ضشبيا أأ ملف وسائ فيها عل التلفا بتشدبيا امللدف مث ال قدر علد ع مدة البدت الدث ضظهدر
أع فيظهر اسم التلفا وللنب علي وموافقة مالك التلفا عل ايبضصا يبدأ البت .
( )23التي دايال السددحايب خدمددة هانيددة لتي دايال امللفدداا ا اصددة مبسددتيدمش الشددباة العامليددة وضقدددمها عدددو شددركاا ومددال
أمهها جوجا ايف و وب بوكس ووا ايف .
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ولاددال أنواعددا أخددرى مددال اجل دوايبا واحلواسدديب اللوهيددة يبضدددم فيهددا ه د ا اصددية ومددال مث
ددة
ضتطلددب هد األجهدداو ضطبيقدداا خاصددة للبددت( )24ومعظددم هد التطبيقدداا هانيددة وهددش علد
أنوا
ال و األو يتطلب اضصايب للشباة العاملية(. )25
وال ددو السددا يتطلددب اضصددايب بشددباة يبسددلاية وإا مل ضاددال متصددلة للشددباة العامليددة مسددا الشددباة
الث ض شأ جرا ضفعيا نقطة ايبضصا أأ جها ذكش(. )22
وال ددو السالددت يبيتطلددب اضصددايب للشددباة العامليددة ويببشددباة يبسددلاية ويعمددا ليبضصددا غ د
()27
السلاش املباشر ب اجلها والتلفا .
وإذا بدأ عر ملف الوسائ فيماال التحام الااما امللف املعرو إيقافدا مؤ،تدا مث ضشدبي
أو ضقدميا و خ ا أو فعا لصوض أو خفندا أو انتقدايب مللدف ،بلد أو بعدد مدال خد اجلهدا الد كش
أو وهدو التحام ا اصة للتلفا .
كما أا مبقدو الداعية  -إذا بدأ بت الوسائ عل التلفدا  -أا ي تقدا إىل عمدا آخدر جهدا
ال كش وية لآلخريال ايبستفا و مال امللفاا املعروضة ولال يظهر عل التلفا سوى امللف الد أ اختدا
الداعية عرض ومال ه ا يظهر الفر ب هالة العر الشاما وهالة بت ملفاا الوسائ .
متطلبات عرض كافة امللفات املخزنة يف األجهزة الذكية على التلفاز
مياال عدر كافدة ملفداا الوسدائ املياندة األجهداو ال كيدة والدتحام الاامدا ضشدبيلها مدال
خ التلفا وذلك بعد ب اجلها ما التلفا بشباة سلاية أويبسلاية واهدو  .ولادال هد ا يتطلدب
إعدا اا خاصة ختتلف حبسب نو اجلها ال كش وفيما يلش بياهنا
أ -احلواسيب املاتبية وا مولة
يتطلب استعرا امللفاا امليانة احلواسيب املاتبية وا مولة أمريال مها
()24
()25
()22
()27

مسا أجهاو أبا وبعحل أجهاو أند ويد مسا ( )LG G3 Stylusو ( )YOGA Tablet 2 Proو (. )Zen Pad C7.0
مسدا ضطبيد ( )1.1.9( )Flipps Media Inc.( )i Media Shareمت ددر جوجدا و ( )1.1.7مت ددر أبددا .
وضطبيقش وهدو التحام مال إ جش وسامسون الل يال أشا إليهما الباهدت احلاشدية ( . )17وضندمال ضلفدا سدو
ضطبيقا يتيأ استقبا بت أجهاو أبا بع واا (. )4.1.1( )felix.long( )AirPlay&UPNP
مال التطبيقاا امل اسبة هل ا ال و مال الشبااا ضطبي ( )2.1.1( )Wellink Ltd( )Air Wireمت ر جوجا
 )1.9.48( )ginkosoft( )DLNAمت د د د ددر جوجد د د ددا  .و
(Player
و( )1.2.1مت د د د ددر أبد د د ددا  .وضطبي د د د د
( )8.3( )Tuxera Inc.( )AllConnect-Play&Streamمت ر أبا .
مسدا ضطبيد ( )1.5.5( )WaxRain Tech( )Air Pin Senderمت در جوجدا  .ويبيتدوفر هد ا التطبيد مت در
أبا .
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ه األجهاو(. )28
 -1ضشبيا خاصية ف الوسائ
منم ة ماتبة احلاسوب (. )29
 -2أا ضاوا امللفاا املرا عرضها خمانة هلداا َّ
هلد دددا ا ايبفةاضد ددية
و،د ددد جد ددرا عد ددا و مسد ددتيدمش احلاسد ددوب عل د د خت د دايال ملفد دداا الوسد ددائ
الددس ث الفيددديو واملوسدديق والصددو ولاددال ه د ا يبيعد إماانيددة الوصددو إليهددا ع ددد ا ضبدداط احلاسددوب
بتلفد ددا ذكد ددش بد ددا يببد ددد مد ددال ضند ددم ضلد ددك احلد ددداا أو امللفد دداا املاتبد ددة ف وذلد ددك هفاظد ددا عل د د
خصوصددياا مالددك احلاسددوب والتأكددد مددال غبت د عددر وسددائط ومشدداكتها مددا اآلخ دريال  .ومياددال
ضفعيددا خاصددية التنددم مللفدداا الوسددائ وإا كاند خمانددة أ واا التيدايال املت قلددة املتصددلة لحلاسددوب
مسا أصابا ال اكرو أو القر الصلب ا ا جش .
ب -اجلوايبا واحلواسيب اللوهية
يتطلب استعرا امللفاا امليانة اجلوايبا واحلواسيب اللوهية أمريال مها
 -1ضشددبيا خاصددية األجهدداو احدداو و( )71أو خددا ى الوسددائ ( )71اجل دوايبا واحلواسدديب اللوهيددة
العاملة ب ظاى أند ويد أو ضسبي ضطبي لتفعيلها( . )72وأما أجهاو أبا ف ضتوفر فيها ه ا اصية .
 -2موافقة مالك اجلها عل استعرا حمتوًا جها عل التلفا
وضتم ه ا طوو مب ر ضفعيا خاصية األجهاو احاو و أو خا ى الوسائ وا ضبداط اجلهدا والتلفدا
بشددباة يبسددلاية ف هيددت حيدداو التلفددا ايب ضبدداط لجلهددا وضظهددر سددالة عل د اجلهددا ضفيددد أبا التلفددا
حياو الوصو إلي وه ا يواف صاهب اجلها عل ذلك إذا أ ا .
()28

()29
()71

()71
()72

يتم ذلك مال خ برانم ونددو ميددً ب يدر وهدو مشدبا الوسدائ املشدهو نظداى ونددو وذلدك لضبدا ا طدواا
التاليددة بعددد ضشددبيا ال د انم مددال ش دري الق دوائم اخددة الدددف مث ضشددبيا ف د الوسددائ مث السددمامل لةجهدداو بتشددبيا
الوسائ ضلقائيا وضظهر نفس القائمدة امل سددلة ع مدة التبويدب (املايدد مدال خيدا اا الددف ) ومدال خ هلدا يسدتطيا
مالدك احلاسدوب الدتحام أمدريال األو األجهداو الدث يسدمأ هلدا للوصدو إىل احلاسدوب والسدا ندو امللفداا الدث
مياال الدخو إليها وما يع ي ا ه ا هو السمامل للتلفا ال كش للوصو إىل ملفاا الوسائ امليانة احلاسوب .
مياال ضنم ملف أو هلد املاتبة أو إ الت لسدتيداى بدرانم ونددو ميددً ب يدر كداآليت اختيدا ض ظديم مدال شدري
القوائم ال انم مث إ ا و امللفاا مث اختيا إضافة أو إ الة  .كما مياال التنم عال طري مستاشف ونددو بتظليدا
املاتبة .
اسم امللف أو احلد املرا ضنمي مث النب علي للا األميال للفأ و للنب مث اختيا األمر ضنم
مياال ضفعيا خاصية األجهاو احاو و جوا ()Note 3Newكاآليت النب مث األجهاو احداو و وللندب املسدتمر
علد األجهدداو احدداو و ضظهددر د ث خيددا اا (ا تددوى املعددد للمشدداكة واألجهدداو املسددمومل هبددا واألجهدداو املرفوضددة)
ومياال مال خ هلا التحام وصو األجهاو املرضبطدة لجلدوا إىل امللفداا املياندة فيد  .مدا م هظدة أا عدد األجهداو
الث يسمأ إبضافتها عشرو أجهاو فق ولومااا ه ف بعحل م ها حبسب غبة مالك اجلها .
ج دوا سددو إكس د ً كدداآليت اوعدددا اا مث ايبضص ددا لجلهددا مث خ ددا ى
مياددال ضفعيددا خاص ددية خددا ى الوسددائ
وسائ وضظهر ة خيا اا (السمامل وما والسمامل ه املرو وا فحل وما) وا يا امل اسب ملتابعدة حمتدوًا
اجلوا هو السمامل وما .
مددال هد التطبيقدداا ( )i Media Shareو ( . )Air Wireو هد احلالددة يظهددر اسددم اجلهددا مقددةان للتطبيد علد
ال حدو ( )I Media Share Personal Asus P001و ضطبيد ( )Air Wireي ببدش ضفعيدا خيدا ( DLNA Media
 )Serverو ( . )Remote Accessو،د سبق اوشا و إىل التطبيق امل كو يال احلاشيت (. )22-25
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وبعد ددد إمتد دداى ماسد ددب يظهد ددر اسد ددم اجلهد ددا ال د د كش( )73ضد ددمال ،ائمد ددة مصد ددا ضشد ددبيا الوسد ددائ
التلفددا ( )74ويددتم ضصددفأ ملفدداا الوسددائ امليانددة اجلهددا كمددا سددب بياند أ واا التيدايال املت قلددة .
وي ببش أا ضاوا ملفاا الوسائ حمفوظة لهليئاا الدث يسدتطيا التلفدا ضشدبيلها وإيب فقدد ضظهدر أ اتهدا
وع دما حياو مستيدى التلفا فتحها يتع ه ا الفتأ .

فم د ددس احلاس د ددوب املات د ددد للباه د ددت ظه د ددر لس د ددم

( )73يظه د ددر اس د ددم اجله د ددا الد د د كش حبس د ددب إع د دددا ا مس د ددتيدم لد د د
(. )DELL:User
احلاشية ( )42وأما ضلفا سو فديماال
( )74سبق اوشا و إىل كيفية الوصو إىل ه القائمة ضلفا سامسون
الوصو إليها بتشبيا ضطبي ( )Musicأو ( )Videoأو ( )Albumمث اختيدا األجهداو ويظهدر اسدم اجلهدا الد كش
املرضب للتلفا وللنب علي ضظهر هلداا الوسائ امليانة اجلها ويتم فتحها ولتا التطبي األو بفتأ
امللفدداا الصددوضية والسددا مبلفدداا الفيددديو والسالددت مبلفدداا الصددو  .و ضلفددا إ جددش مياددال الوصددو إىل القائمددة
امل كو و بتشبيا التطبي امليصا لعر ملفاا الوسدائ وهدو ضطبيد (موسديق ) لتشدبيا امللفداا الصدوضية وضطبيد
(الصو والفيديو) لتشبيا ه يال ال وع مال امللفاا .
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الوظيفة الثالثة
عرض مواقع الشبكة العاملية
إا ايبضصددا للشددباة العامليددة وضصددفأ موا،عهددا مددال أهددم خصددائا التلفددا ال د كش ويتنددمال
كا ضلفا ذكش ضطبيقا خاصا لتصفأ ضلدك املوا،دا ويتديأ املتصدفأ التلفدا أ هفدظ املوا،دا املفندلة
ال ددث ي ددة عليه ددا مس ددتيدى التلف ددا وحيف ددظ كد د لك املوا ،ددا ال ددث س ددب للمس ددتيدى ً ددا وإا مل
حيفظها ،ائمت املفنلة شأن ذلك شأا املتصفأ احلاسويب .
ومياددال الوصددو إىل املوا،ددا متصددفأ التلفددا ال د كش إبهدددى ط دريقت األوىل كتابددة ع دواا
ا انة امليصصة املتصفأ والسانية الدخو إىل حمر البحت جوجا وكتابة اسم
املو،ا كام
املو،ا للعربية أو اوجنليايدة  .و كد الطدريقت يدتم اسدتيداى لوهدة املفداضيأ الدث ضظهدر علد شاشدة
التلفددا وضدددخا فيهددا احلددروف عددال طري د وهدددو الددتحام كمددا مياددال وصددا التلفددا بفددأ و ولوهددة
مفاضيأ سلايت أو يبسلايت لتسهيا مهمة الاتابة كما هو الشأا احلاسوب .
ومال أهم املوا،ا الث مياال ايبستفا و م هدا عدوً التلفدا الد كش مو،دا يوضيدوب وهدو ميسدا
مسددتو عا ضدديما لتيدايال الفيددديو علد الشددباة ومياددال اسددتيدام كد لك لتيدايال ملفدداا الصددو
والصددوا ويتددوفر ضطبي د يوضيددوب متدداجر التلفددا اا الددس ث ولاددال واجهددة اسددتيدام إجنليايددة .
ويتيأ املو،ا إنشا ،وائم ضشبيا  ،واا املشةك وفائدو ه القدوائم التشدبيا املتواصدا ملقداطا
الفيددديو املد جددة ضددم ها  .ومياددال ضشددبيا مقدداطا الفيددديو ضطبي د يوضيددوب عل د التلفددا إبهدددى
ط دريقت األوىل ضش ددبيا التطبيد د التلف ددا واس ددتيداى خاص ددية البح ددت للوص ددو إىل املقط ددا
املطلوب مث ضشبيل  .والسانية ضشدبيا املقطدا املطلدوب اجلهدا الد كش أويب مث بسد إىل التلفدا
وه ا يتطلب ب اجلها والتلفا بشباة واهدو مرضبطة للشباة العاملية  .وإذا كاا اجلها جوايب
أو هاسدول لوهيددا فد ا مددا البدت يظهددر ضلقائيددا مقطددا يوضيددوب علد اجلهددا مب ددر ا ضباطد بد اا
الشباة الث ا ضب هبا التلفا وللنب عل ه ا الرما يظهر اسم التلفا .
وأمددا احلاسددوب املاتددد أو ا مددو فد ذا مت الدددخو علد مو،ددا يوضيددوب مددال املتصددفأ كددروى
فد د ا م ددا الب ددت يظه ددر ضلقائيد دا املقط ددا وأم ددا إذا ك دداا ال دددخو لس ددتيداى متص ددفحاا أخ ددرى
فيتطلب األمر إ خا شفرو او،راا احلاسوب ملرو واهدو ليظهر ما البت بعد ذلك آليا(. )75
فتظهر ضعليماا الدرب

( )75يتم ذلك للدخو عل املو،ا ( )www.youtube.com/pairمال احلاسوب املرا بط للتلفا
وهش كالتايل فتأ ضطبي يوضيوب التلفا ال كش مث اختيا اوعدا اا ( )Settingsمث ()Link TV And Phone
مث ( )Connect with TV Codeفتظهدر شدفرو او،دراا علد التلفدا وهدش ،دم يتدألف مدال ا دث عشدرو خاندة يدخلد
صاهب احلاسوب صفحة التعليماا احلاسوب فيتم الرب ويظهر ما البت املقطا املرا ضشبيل .
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وبعددد أا يبدددأ عددر املقطددا علد التلفددا مياددال ،طددا اضصددا اجلهددا الد كش للشددباة وا أا
يؤ ر ذلك علد املقطدا املعدرو كمدا ميادال الدتحام املقطدا مدال خد وهددو الدتحام ا اصدة
للتلفا .
ويفيد عر املقطا عل شاشة التلفا بديب مال شاشة اجلها ال كش أمو أمهها
 -1ايبستفا و مال شاشة التلفا الاب و بدديب مدال شاشدة اجلهدا الصدب و والدث ،دد اهدد عد
ال اظر إليها .
 -2ضنددييم الصددوا عد اعدداا التلفددا ف ألا اعدداا األجهدداو ال كيددة صددو ا ضددعيف
كما أا صوا املقطا ،د ياوا ضعيفا مال األسا .
 -3ضوف الشحال بطا ية اجلها ال كش .
 -4انتظاى العر وعدى ضقطعد وخباصدة إذا كداا اضصدا التلفدا للشدباة العامليدة سدلايا عد
م ف (. )Ethernet
وي ببش أا ياوا الدخو إىل ضطبي يوضيوب اجلها ال كش و التلفا لسدتيداى هسداب
جوجددا ا ددا للداعيددة ويشددةط لفددتأ هد ا احلسدداب احلصددو علد بريددد جيميددا وهددو هددا مددال
مو،ا جوجا( . )72ومال أهم فوائد الدخو لحلساب امل كو
 -1متابعة الق واا الث اشة فيها الداعية وايبط عل اوشعا اا ا اصدة إبضدافة أأ
مقطا جديد إىل الق او .
 -2اس ددتئ اف ع ددر املقط ددا م ددال ذاا املوض ددا الد د أ ضو ،ددف ع ددد الداعي ددة سد دوا أك دداا
الدخو ع اجلوا أو احلاسدوب أو التلفدا أو شاشدة السديا و العاملدة ب ظداى أند ويدد  .وإذا مل يفدتأ
التطبي عل آخر مقطا مت ضشبيل فيماال الدخو عل ضبويب ( )Historyأو (السد ا) التطبيد
ويظهر ه ا التبويب آخر ملفاا شبَّلها صاهب احلساب .
 -3التقليا مال ظهو الصو السيئة عل شاشة التلفدا ألا الددخو العداى مدال صدفحة البدد
ملو،ا يوضيوب يظهر املقاطا األهدث أو األكسر انتشا ا وغالبا ماضتنمال هد املقداطا صدو ا سديئة
ه د أا الدددخو ع د احلسدداب ا ددا غالبددا مددايظهر مقدداطا مقا بددة للمق داطا الددث سددب أا
عرضها صاهب احلساب فمال ألف عر املقاطا الث ضتنمال الت واا القرآنية ضظهر ل املقاطا
املشاهبة ومال ألف عر مقاطا ا اضراا ضظهر ل املقاطا املشاهبة وها ا كا حبسب .
( )72مياال فتأ هساب جوجا للدخو عل املو،ا ( )www.google.com.saمث النب عل ( )G Mailأو (ضس يا
الدخو ) مث (إنشا هساب) مث اضبا ا طواا الث يطلبها املو،ا .
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املبحث الثاين
االستخدامات الدعوية لوظائف العرض يف التلفازات الذكية
التلفا اا ال كية فيمايلش

مياال إمجا ايبستيداماا الدعوية لوظائف العر
أوالً  -عرض القرآن الكرمي على شاشة التلفاز
مياال عر القرآا الار عل شاشة التلفا أو ايبستما إلي مال مصد يال
املصد األو املوا،ا الث ضتنمال القرآا الار
وم ه ددا مو ،ددا هم ددا املل ددك فه ددد لطباع ددة املص ددحف الشد دريف لملدي ددة امل ددو و ومو ،ددا و ا و
الشددؤوا اوسد مية واألو،دداف والدددعوو واو شددا اململاددة العربيددة السددعو ية ومو،ددا جامعددة امللددك
()77
سعو ومو،ا طري اوس ى ومو،ا إس ى ويب .
()78
املصد السا استيداى ضطبي ()Mp3Quran
يتدديأ ه د ا التطبي د ايبسددتما لددت واا عش دراا الق درا مددا عددر املصددحف أ ددا الددت وو
ولاال ضقليب املصحف يبيتم آليا مصاهبا للت وو وإحا بوهدو التحام لستيداى السهم األميال
واأليسر  .ومياال التحام وظدائف التطبيد مدال خد األ ا األ بعدة امللوندة وهددو الدتحام العا يدة
عل د ال حددو التددايل يسددتيدى الددا األفددر ( )Aحلفددظ املوضددا ال د أ ضو،ددف ع ددد مسددتيدى التطبي د مث
الع ددو و إليد د وال ددا األخن ددر ( )Bل طد د علد د معلوم دداا التطبيد د وال ددا األص ددفر ( )Cلف ددتأ ،ائم ددة
إذاعاا القرا وكا إذاعة م ها ضتنمال ضشبي متواص لت وو القا عل مددا اليدوى ولاامدا املصدحف
والددا األ ( )Dلفددتأ ،ائمددة أب ددا القدرا وع ددد اختيددا أهدددهم ضظهددر ،ائمددة أب ددا السددو لتددا م هددا
املستيدى مايشا ويتيأ ذاا الا أينا ضصفأ املصحف أ ا الدت وو ملدال يرغدب ذلدك مدال مسدتيدمش
التطبي .
كم ددا ميا ددال ضسبي د أأ ضطبي د للق ددرآا الا ددر يري ددد الداعي ددة جه ددا الد د كش مث ضش ددبيا
()79
التطبي د اجله ددا ونس ددخ شاش ددت عل د شاش ددة التلف ددا و ،ددد ضن ددم مت دداجر أب ددا وأند ويد دد
( )77انظر ،ائمة املراجا ل ط عل ع اويال ه املوا،ا .
( )78يتوفر ه ا التطبي مت ر إ جش و ،م إصدا ( )1.1.5و مت در سامسدون و ،دم إصددا ( )3.1.3وهدو مدال
ضصد د د ددميم وض في د د د د مو ،د د د ددا ( )www.eSprit-Solution.comللتعد د د دداوا م د د د ددا مو ،د د د ددا املاتب د د د دة الص د د د ددوضية للق د د د ددرآا الا د د د ددر
( )Mp3Quran.netوميسا ه ا املو،ا أضيم ماتبة عية متيصصة ض واا القرآا الار الشباة العاملية .
( )79ليس ألبا سوى مت ر نظامش واهد فق وهو ( )App Storeوأما متاجر أند ويد فأشهرها ( )Google Playوه ا
مت دداجر أخ ددرى مس ددا ( )Galaxy Appsوه ددو يتن ددمال ضطبيق دداا خاص ددة أبجه دداو جايبكس ددش م ددال ش ددركة سامس ددون و
( . )Yandex.Storeوه ا متاجر أخرى غ مو و،ة ضستيدى لت ايا التطبيقاا غ ال ظاميدة وي ببدش احلد مدال مسدا
ضلك املتاجر وضطبيقا ا إذ أهنا ،د ضنر جبها املستيدى .
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العشدراا مددال ضطبيقدداا القددرآا الاددر  .وختتلددف هد التطبيقداا مدددى انتشددا ها  -مياددال معرفددة
ذلددك مددال عددد مدراا الت ايددا  -ومو و،يتهددا والواجددب ايبهتيدداط هد ا األمددر وعدددى ضسبيد أأ
ضطبي للقرآا الار إيب مال مصد مو و ومال ه التطبيقاا املو و،ة ضطبي مصدحف املدي دة
ال بوية( )81وضطبي آية( )81وضطبي التفس الصويت للقرآا الار (. )82
وختتلف موا،ا القرآا الار وضطبيقاض خصائصها ف فمايتيح أهدها ،د يبيتيح اآلخدر
ومال أهم هايبا ايبستفا و م ها عل وج اومجا
أ ، -را و القرآا الار حبرف كب جدا وه ا يفيد ضعاف البصر مال كبا السال وغ هم .
ب  -ايبستما إىل القرآا الار لعشراا القدرا أأ و،د يريدد املسدتيدى وألأ سدو و
وبصددوا أأ ،ددا مددد د املو،ددا أو التطبيد  .و،ددد ياددوا هد ا ايبسددتما مصددحول بعددر الد ا
املاتوب للمصحف وه ا مفيد ضعلم الت وو الصحيحة للقرآا الار .
د  -ضعلددم أهادداى الت ويددد إذا كدداا ذلددك متاهددا ف هيددت ضظهددر األهددرف الددث فيهددا أهادداى
ملونة حبسب احلام .
اويدية َّ
 ضعلددم الق درا اا هيددت ضتنددمال بعددحل التطبيقدداا واملوا،ددا الددت وو للق درا اا املت دواضروضعلم .
ه ا العلم والراغب
وه ا يفيد امليتص
ه -مطالعة كتب التفس وايبستما إليها أ ا الت وو .
اثنياً  -مطالعة الكتب اإللكرتونية على شاشة التلفاز
يبضتنمال متاجر التلفا اا ال كية هاليا ضطبيقاا متيصصة لقرا و الاتب اولاةونية وما
ذلك فيماال ،را و الاتب اولاةونية عل شاشة التلفا ال كش مال مصد يال
املصد األو املوا،ا الث ضتيأ عر الاتب اولاةونية
وأهم ه املوا،ا
()83
أ -مو،ا املاتبة الشاملة
()81
()81
()82

()83

مت ر أبا و ،م إصدا (. )3.4

أنت هما امللك فهد لطباعة املصحف الشريف لملدي ة امل و و ويتوفر
مت ددر أبددا و ،ددم إصدددا ( )5.1.3ومت ددر جوجددا و ،ددم إصدددا
أنت د مركددا ضفسد للد اسدداا القرآنيددة ويتددوفر
(. )5.1.1
مت ددر أبددا و ،ددم إصدددا ( )3.1ومت ددر جوجددا و ،ددم إصدددا
أنت تد مؤسسددة حتبد لإلنتدداد اوع مددش ويتددوفر
( . )2.1ويتنددمال ض د وو القددرآا الاددر و ،درا و ضفس د الشدديخ ابددال سددعدأ مددا عددر ال د ا املاتددوب للمصددحف
والتفسد و اجعد خنبددة مددال املتيصصد إبشدراف .أفددد بددال حممددد ال يدددأ أسددتاذ الد اسدداا القرآنيددة املشددا جبامعددة
القصيم ومبقدو املستيدى ايبستما إىل الدت وو والتفسد ليبضصدا للشدباة العامليدة أو ض ايدا ماحيتداد ل سدتما إليد
حبسب السو ويبيلاى ض ايا مجيا حمتوى التطبي .
(. )shamela.ws
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وهو يتيأ ضصفأ آيبف الاتدب علدوى الشدريعة واللبدة العربيدة وميادال الددخو إىل الاتدب
مال الصفحة الرئيسة للمو،ا مث ،ائمة األ،ساى وضظهدر فيهدا أ،سداى املاتبدة حبسدب العلدوى العقيددو
والتفاس د والفددر والددر و وعلددوى القددرآا والت ويددد والق درا اا ومتددوا احلددديت واألج داا
احلديسية  ......اخل ولختيا أهد األ،ساى يتم عر كتب ولختيا أهدها ضظهر انفد و ضعريفيدة
للاتدداب ومؤلف د ومعلومدداا ال شددر و آخرهددا عدددو اختيددا اا وم هددا  ،درا و الات داب وللنددب
الاتاب املطبو .
علي يفتأ الاتاب وعل ميي ،ائمة مبحتوًض متسا الفهر
()84
ب -مو،ا املاتبية الو،فية
وهو يتنمال اآليبف مال الاتب وامليطوطداا املصدو و الدث ميادال فتحهدا التلفدا الد كش .
ويقدى املو،ا أ با خيا اا لاا كتاب وهش حتميدا الاتداب وحتميدا املقدمدة وضصدفأ الاتداب
وضصفأ املقدمة و،د يقتصر عل خيا أ حتميا الاتاب وضصفح فق  .ومياال ايبسدتفا و مدال
خيا أ التصفأ التلفا اا ال كية أمدا خيدا ا التحميدا ف ميادال ايبسدتفا و م همدا  .ويدتم ضصدفأ
كتب املو،ا ومقدما ا ع واب إىل مو،ا أ شيف اآليت ذكر .
()85
د  -مو،ا أ شيف
وهددو مو،ددا عدداملش ضصد ف حمتوًضد إىل كتددب وصددوضياا ومرئيدداا وصددو وبدرام ويتدديأ هد ا
املو،دا ملشدةكي فدا مايريددوا مدال ضلدك ا تدوًا ف ومدال مث فمحتوًضد غد نقيدة فهدو جيمدا البددت
والسم  .وي ببش عل الداعية الراغب استيداى ه ا املو،ا ايبستعانة مبحر البحدت ا دا بد
للوصددو إىل الاتددب الددث يريدددها وإا وجددد فيد الاسد ممددا ي فعد  -وخباصددة إذا كدداا مددال املهتمد
بد اس ددة األ ًا والف ددر  -ف دداألوىل ف ددتأ هس دداب املو ،ددا وهف ددظ الات ددب ال ددث يري دددها ،ائم ددة
املفنلة املتوفرو هساب ا ا ف لتسهيا جوع إىل ضلك الاتب  .ويتيأ املو،ا للمشةك فيد
كتابة ضعليقا م عل حمتوًض شأن ذلك شأا موا،ا التواصا ايبجتماعش .
ويتندمال مو،ددا أ شديف ضطبيقددا خاصدا لقدرا و الاتدب اولاةونيددة ويتديأ هد ا التطبيد عددر
الاتدداب بطددر مت وعددة صددفحة أو صددفحت أو عدددو صددفحاا انف د و واهدددو كمددا يتدديأ
القرا و الصوضية لب الاتب العربية .
كم د ددا ميا د ددال ايبس د ددتفا و م د ددال الات د ددب املت د ددوفرو موا ،د ددا أخ د ددرى ضن د ددم أمه د دداا الات د ددب
الشرعية(. )82
(. )waqfeya.com( )84

(. )archive.org( )85
( )82مسا مو،ا و ا و الشؤوا اوس مية واألو،اف والدعوو واو شا اململاة العربية السعو ية واملاتبة اوس مية التابعة
ملو،ا إس ى ويب (. )library.islamweb.net/maktaba/index.php
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ه د املوا،ددا عددال طري د املتصددفأ ويددتم ضقليددب صددفحاا
ومياددال ضاب د ال د ا وضصددب
الات دداب لس ددتيداى األس ددهم وه دددو ال ددتحام أو الف ددأ و أو لوه ددة املف دداضيأ املوص ددلت للتلف ددا
ويتيأ ضطبي مو،ا أ شيف الت قا ب صدفحاا الاتداب خباصدية السدحب مث اوفد ا مسدا ملفداا
الوسائ وهش أسر مدال التقليدب صدفحة صدفحة لسدتيداى األسدهم ف ففدش ا اصدية املد كو و يدتم
ايبنتقا بعد مال الصفحاا حبركة واهدو .
املصد السا الاتب امليانة اجلها ال كش
وه د ددا يد ددتم فد ددتأ الاتد ددب اولاةونيد ددة األجهد دداو ال كيد ددة مث عرضد ددها ما د د و عل د د التلفد ددا
لستيداى إهدى الطر الث سب بياهنا ع د احلديت عال العر الشاما تدوًا األجهداو ال كيدة
عل شاشة التلفا ال كش .
ومياال فتأ الاتب اجلها ال كش بطريقت
أ -اسددتيداى ضطبيد املاتبددة الشدداملة ( )87أو ضطبيقدداا لاتددب حمددد و مسددا كتددب التفسد أو
احلد ددديت أو مؤلفد دداا بعد ددحل العلمد ددا مسد ددا ابد ددال ضيميد ددة وابد ددال القد دديم وهد ددش متد ددوفرو مت د داجر أبد ددا
وأند ويد .
ب -ف ددتأ الات ددب املص د َّدو و هبيئ ددة الواثئ د ا مول ددة ( )88( )Pdfويتطل ددب ذل ددك ضسبي د ضطبي د
( )89()Acrobat Readerاجلهددا ال د كش وهددو ضطبي د هددا  .ومياددال احلصددو عل د ضلددك الاتددب
املصو و مال موا،ا عدو الشباة العاملية أمهها مو،ا جاما الاتب املصو و(.)91
اثلثاً  -املشاهدة األسرية اجلماعية
ضعا كس مال األسر املسلمة ه اآلونة مال مشدالة ضشدت أفرا هدا و،لدة اجتمداعهم هد
البي د الواهددد وه د مشددالة هلددا أسددباهبا ومددال أهددم ه د األسددباب اخددت ف مواعيددد أف درا
األسرو أو،اا العما الر ش أو الد اسة ومايةضب علد ذلدك مدال ضفداوا مواعيدد ال دوى واألكدا
وأو،دداا الف درا وإذا اجتمددا أف درا األسددرو عاددف كددا م د هم عل د جهددا ال د كش يتصددفأ سددائل
والصفحاا الث مد موا،دا التواصدا ايبجتمداعش وأصدبأ كسد مدال أب دا املسدلم يعدي عالدة
فاريددة وشددعو ية عددال أفدرا أسدرض وإا شدداكهم املسدداال واملطعددم واملشددرب ومياددال أا ياددوا التلفددا
()87
()88
()89
()91

مت در

يتوفر ضطبي املاتبة الشاملة للحواسيب املاتبية وا مولة ومياال ض ايل مال املو،ا الر ش للماتبة كمدا يتدوفر
أبا بر،م ( )1.4ومت ر جوجا بر،م (.)9.5
اختصا املصطلأ (. )Portable Decuments File
مياال ض ايا ه ا نسية التطبي امليصصة للحواسيب مال املو،ا الر ش للشركة امل ت ة ل ( )www.adobe.comكما
يتوفر مت ر أبا بر،م ( )17.11.32ومت ر جوجا بر،م (. )17.4.1.178813
(. )kt-b.com
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ال كش وسيلة ع د ه الظداهرو عد املشداهدو اجلماعيدة تدوًا هد األجهداو ال كيدة امل اسدبة
للعر  .وأهم ماض اسب مشاهدض مجاعيا
 -1ملفاا الوسائ امل اسبة لابا السال
والددث يسددةجعوا
ومددال ذلددك املقدداب ا الددث اريهددا الفنددائياا اهلا فددة مددا بعددحل املسد
مددال خ هلددا ذكددرًا ماضدديهم اجلميددا وخباصددة م اسددباا سد وية مسددا مندداا وعيددد الفطددر وعيددد
األضددح  .و،ددد ضتنددمال ضلددك املقدداب ا اوشددا و إىل هالددة الفقددر وشددظف العددي الددث كدداا حيياهددا
بعحل األولد ضلدك احلالدة الدث فعد الدبعحل مد هم إىل ضدر بد واهل درو إىل بد أخدرى هداو و
حبسا عال هياو أفنا كما ي كر أولئك املسأوا ضلك املقاب ا صو ا ائعة با ان و مال الةاب
ايبجتماعش الث كانوا يعيشوهنا غم فقرهم و،لة علمهم .
ومددال الوسددائ امل اسددبة لابددا السددال أينددا الصددو الددث ضعددر هيدداو األول د ومددال ذلددك
كتاضيبهم الث كانوا يتعلموا فيها ،با افتتامل املددا ال ظاميدة ومسداك هم ومدراكبهم أسدفا هم
وض ق م وماا عهم ومطاعمهم ومشا هبم وم بسهم وألعاهبم احلركية الث كانوا يرفهدوا هبدا
عال أنفسدهم ووسدائا العد د الدث كدانوا يسدتيدموهنا هدا مرضدهم وهدرفهم الدث كدانوا ميا سدوهنا
وأ وا ددا ون دو ذلددك ممددا يدددخا حت د مسددم (ال دةاث الشددعد) وممددا ي اسددب كبددا السددال أينددا
القصددائد الشددعرية الددث حتددت علد ماددا ى األخد وفنددائا األعمددا وإا كاند للله ددة العاميددة .
وماأمجا أا جيتما اجلد واألب واحلفيد مسا ه املشاهداا اجلماعية .
إا مشدداهدو ماضقدددى أو ايبسددتما إلي د مجاعيددا ،ددد ضاددوا فائدضد العلميددة حمدددو و ولاددال في د
مصاحل شرعية أخرى يبضقا أمهية عال الفوائد العلمية ومال أمهها
أ -إ خ ددا الس ددرو والبه ددة علد د كب ددا الس ددال وخباص ددة الوال ددديال وفيه ددا ختفي ددف م ددال هال ددة
الوهدو الث مبا يعيشها بعنهم مدا انشدبا أب دائهم وأهفدا هم عد هم أعمدا احليداو  .إا إ خدا
السرو عل املسلم مال أهب األعما إىل هللا ضعاىل كما ،ا ال د صل هللا عليد وسدلم( )91فايدف
إذا كاا ه ا املسلم أل أو أما ومها أه ال ا حبسال الصحبة .
ب -ضد ك األب ددا للد عم الددث يعيشددوهنا هد األًى ووجددوب شددارها وعدددى اوسدراف
والتب د ير فيه ددا  .م ددا ض ددرو و اوهس دداا إىل الواف ددديال ال د يال فع ددتهم ظ ددروف احلي دداو إىل ض ددر أب ددائهم
وأهليهم و ً هم وهش نفس احلالة الث مر هبا أس ف هؤيب األب ا .
د -ض ددد يب عمل ددش و ،دددوو هسد د ة م ددال األب ألب ائد د لب ب ددر الوال ددديال وهد د ا مع ددروف
وصحح األلبا انظر سلسلة األها يت الصحيحة وشش
( )91وا الط ا
املع م الاب  453/12بر،م َّ . 13242
مال فقهها وفوائدها  574/2بر،م .912
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يسدي األب ألبي أو أم وس إلي أب ات ها ك وشييوخت .
وإذا كان برام الفنائياا الث تم هب ا اجلانب ضبت غ أو،داا ايبجتماعداا األسدرية
فيماال ضس يلها لستيداى خاصية التس يا التلفا ال كش مث مشاهد ا و،د يبهد كمدا
مياددال عرضددها مددال مو،ددا يوضيددوب عل د التلفددا ال د كش مباشددرو إذا ضددوفر ايبضصددا للشددباة العامليددة
وميا دال أينددا ض ايلهددا مددال الشددباة وهفظهددا أ او خت دايال أو جهددا ذكددش مث مشدداهد ا وإا مل يتددوفر
ذلك ايبضصا .
 -2املشاهد امللتقطة الدره ا السدياهية وال اهداا ال يدة الدث يقدوى هبدا بعدحل أفدرا العائلدة
هيت يعرضوهنا لةفدرا اآلخدريال الد يال مل يشداكوهم فيهدا وخباصدة إذا كاند ضصدو م داظر الطبيعدة
كاألش ا واجلبا واألهنا واألمطا والش يبا امل اط ا الية مال ا و اا الشرعية .
 -3املشاهد امللتقطة األنشطة الث ضقيمها املدا وهل التحفيظ واألندية الصيفية .
وإذا ك دداا يبيتيس ددر ل ددةب مش دداكة أب ائد د ضل ددك امل اشد د و،د د إ،امته ددا ف أ ،ددا م ددال أا
يشاكهم  -ما بقية أفرا األسرو  -متعة مشاهدو صو ها بعد انقنائها .
إا املش دداهد امللتقط ددة ال ددره ا الس ددياهية واألنش ددطة الط بي ددة متس ددا بع ددد ف ددةو م ددال ال ددامال
ذكرًا مجيلة يطيب ألصحاهبا اسةجاعها ب هد وآخدر ف للةفيد عدال أفدرا األسدرو وإ خدا
البه ة والسرو عليهم والتيفيف مال النبوط ال فسية الث ،د يتعر هلا بعنهم نتي ة لعوا
احلياو الدنيا الث يبيسلم م ها أهد .
وكدداا ال ددد صددل هللا علي د وسددلم ي طددف الصددبياا ويعددي معهددم مهددومهم ومددال ذلددك ،ول د
لطفا صب مال أب ا املسلم (ًأل عم مافعدا ال بد ؟ )( )92وكداا هلد ا الطفدا ندبدر  -ندو
مددال الطيددو  -يلعددب ب د فمدداا فددرآ ال ددد صددل هللا علي د وسددلم هاي ددا فسددأ عددال سددبب هان د
فقالوا ماا ندبر ال أ كاا يلعب ب ً سو هللا  .ف عا ال د صل هللا علي وسلم يقو ( أل
عم ما فعا ال ب ؟ )(.)93
وهي ما أى صل هللا علي وسلم لعب أى املؤم عائشة ضش هللا ع ها فرسا هلا ج اهاا
مال ،ا سأهلا عال الفر ،دائ ( مدا هد ا الد أ أ ى وسدطهال ؟ ) ،الد فدر ،دا ( ومدا
ه د ا ال د أ علي د ؟ ) ،ال د ج اهدداا ، .ددا ( فددر ل د ج اهدداا ؟ ) ،ال د أمددا ع د أا
لسليماا خي هلا أج حة ؟ فنحك ه بدا نواج صل هللا علي وسلم(.)94
( )92متف علي  .صحيأ البيا أ  2271/5بر،م  5778صحيأ مسلم  1292/3بر،م . 2151
وصحأ ا ققوا إس ا احلديت .
( )93مس د اوماى أفد بال ه با  282/21بر،م 12957
َّ
دحح األلبددا انظددر صددحيأ س د ال أيب او
دحأ ا ققدداا احلددديت  .وصد َّ
( )94س د ال أيب او  292/7بددر،م  4932وصد َّ
 219/3بر،م . 4932
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 -4هس ددالا األب د ددا موا،د ددا التواصد ددا ايبجتمد دداعش وخباصد ددة صد ددبا السد ددال فاملشد دداهدو
اجلماعي ددة ه ددا م اس ددبة للتع ددرف علد د حمت ددوًا ضل ددك احلس ددالا وإب دددا اوع دداب مب د دا يس ددتح
اوع اب مال ضلك ا توًا وإبدا امل هظاا عل ا توًا غ ال ئقة .
إا كس د د ا مد ددال أصد ددحاب ضلد ددك احلسد ددالا يس د ددعوا للحصد ددو عل د د أعل د د ،د ددد مماد ددال م د ددال
املش د دداهداا واوع د ددالا وايبش د دةاكاا واملش د دداكاا و ،د ددد ضا د ددوا بع د ددحل ضل د ددك اوع د ددالا أو
ايبشةاكاا مدخ و،امة ع ،ة ما صاهب احلساب ألأ غر صاحلا كاا أى طاحلا ويبختفد
خطددو و مسددا ضلددك الع ،دداا هي مددا يقيمهددا طفددا صددب مددا هه دول ف فمشدداهدو األسددرو تددوًا
هسددالا أب ائهددا ضلددك املوا،ددا يشددبا جانبددا مهمددا نفسددية ايببددال هي مددا جيددد ه د ا ايبهتمدداى
واملتابعددة مددال أف درا أس درض و ه د ا ،طددا الطري د عل د بعددحل املبرض د مددال أصددحاب ال دواً السددئية
ال يال يتعرفوا عل ايببال مال خ ضلك املوا،ا .
 -5مقاطا اليوضيوب الث يشاهدها األب ا
يتيأ مو،ا يوضيوب كما سب بياند بدت مقاطعد املعروضدة اجلهدا الد كش إىل التلفدا وذلدك
بتشبيا التطبي كا م هما  .وبديب مال أا ي فر ايببال مبشاهدو ضلك املقداطا يق عد ويل أمدر أبا
يشاهدها عل شاشة أك ألا ه ا أ ف بعي يد وأوضدأ الرتيدة والسدما وهبد ا يتدابا الداعيدة
مايشاهد صبا ه ا املو،ا ال أ استحوذ عل أو،اا الاس مال ال ا صبا ا وكبا ا .
 -2األلعاب ال ه ية
ضتنددمال متدداجر التلفددا اا ال كيددة عددد ا كب د ا مددال ضطبيقدداا األلعدداب وهددش ضشددب األلعدداب
اولاةونيددة احلاسددوبية  .وأمددا التطبيقدداا العربيددة لةلعدداب ال ه يددة والددث ضعتمددد عل د قافددة ال عددب
و ،ة م هظت ف وجو هلا ضلك املتاجر .
ولاددال مياددال هاليددا ايبسددتفا و مددال األلعدداب ال ه يددة املتددوفرو متدداجر أبددا وأند ويددد وذلددك
بتسبيتها جها ذكش ألهد أفرا األسرو مث عرضها عل التلفا لسدتيداى إهددى طريد العدر
الشاما الث سب بياهنا الوظيفة السانية ويشة أفرا األسرو هلها ومال ضلك األلعاب
أ -هموعة ألعاب صو وكلمة واهدو( )95وضقوى فار ا عل عر أ با صو أماى ال عب
ضربطها كلمة واهددو وحتتداد هد الالمدة إىل ههدو ذهد للوصدو إليهدا ويسداعد مصدمم اللعبدة
ال عب أبمريال األو عر عد مال الفراغاا يساوأ عد أهرف ضلك الالمة والسدا عدر
( )95ضتوفر عدو ألعاب حت مسم أ با صو كلمة واهدو وميادال معرفتهدا لسدتيداى خاصدية البحدت مت درأ جوجدا
وأبا وم ها لعبة مال ضطوير ( )3.1( )MadVillage Games Incمت ر جوجا  .واثنية مال ضطوير ( Abdullah
 )Ismailاوصدا ( )5.1مت ر أبا .

33

عد أك مال األهرف حت كا مرهلة مال مراها اللعبة لييتا م ها ال عب أهرف ضلدك الالمدة
وإذا جن ددأ ختم د د الالم ددة الص ددحيحة ف ن د د ي تق ددا إىل املرهل ددة ال هق ددة وها د د ا إىل أا ض ته ددش
اللعبة .
ب -لعبة ولة أ با صو ( )92وهش ختتا أب دا الددو وضقددى مجلدة مدال املسداعداا
احلا م ها إظها القا و للدولة وإظها بطا،ة معلوماا للدولة .
د -لعبة عال كسب( )97وضقدوى فار دا علد عدر جدا ماد مدال صدو و شدش وعلد ال عدب
ختم ذلك الشش .
 لعبة الفانو السحرأ( )98وضقوى فار ا علد إضدما ال عدب شيصدية معي دة ذه دمث يبدأ طرمل أسئلة عل ال عب ختتا هب الشيصية إىل أا يتم التعرف عليها .
ه -ألعاب إجيا ايبخت فاا ب صو ض متشاهبت (. )99
وي ببددش عل د الداعيددة مراجعددة صددو كددا لعبددة ف ألهنددا ،ددد ضشددتما عل د صددو حمرمددة ومياددال
مو،دا يوضيدوب فد ا
ايبط عل ضلك الصدو مدال خد احللدو الدث يقددمها بعدحل املتطدوع
كسددر عددر الصددو ا رمددة بعددحل األلعدداب فالواجددب عدددى اسددتيدامها ولاددال إا كاند الصددو
ا رمددة ،ليل ددة ف دديماال اسددتيداى اللعب ددة وا دداو ه د ا ا ظ ددو الش ددرعش باتابددة الالم ددة ال ددث ظه ددرا
للداعية أ ا هدا اللعبدة مو،دا يوضيدوب وهي ئد يدتم ايبنتقدا إىل املرهلدة التاليدة م هدا وا ال ظدر
إىل ضلك الصو ا رمة .
ويبي ببش للداعية أا أينف أو ين ر مال مشاكة أب ائ ه األلعاب ال ه ية فقد يسو ل
أيبيشاكهم ألعاهبم اولاةونية أو ألعاهبم احلركية الرًضية ف ألن مل أيلف ه األلعاب صبر
ويصددعب علي د مما سددتها ك د أمددا األلعدداب ال ه يددة فلهددا شددأا آخددر مددال هيددت اعتما هددا عل د
السقافة واملعلوماا و،د ضفتأ أبوال للم ا،شاا والتعليقاا العلمية ب املشداك فيهدا ومشداهديها
ومبقدو أأ اعية أا يلعبها مدا أب ائد أو يرشددهم وجال دا وهد ا أمدر لتلدف حبسدب طبيعدة
اللعبة ال ه ية واعتما ها عل يبعب واهد أو أكسر .

()92
()97
()98
()99

(Sol

 )Extraاوص دددا ( . )1.2.1و مت ددر أب ددا م ددال ضط ددوير

ضوج ددد هد د اللعب ددة مت ددر جوج ددا م ددال ضط ددوير
(. )5.1( )Abdullah Ismail
ضوجد ه اللعبة مت ر جوجا مال ضطوير (. )2.1( )Abdullah Ashi
طو ها ( )5.1( )Elokenceمت ر جوجا  .و ( )5.3مت ر أبا .
ا ها الر ش (َّ )Akinator
طو هدا ( )games_appstoreوهلدا عددو إصددا اا م هدا اوصددا ()1.1
مال ه األلعاب لعبة أوجد ايبخت فاا َّ
طو ها ( )9.12.1111( )BabyBusمت ر أبا .
مت ر جوجا  .ولعبة أوجد ايبخت ف َّ
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رابعاً  -إاتحة ملفات الوسائط ألهل الدار والزوار
أه ددد أ واا التيد دايال املت قل ددة أو أه ددد األجه دداو
وهد د ا يتطل ددب ختد دايال ضل ددك امللف دداا
ال كية أو ذاكرو التلفا الداخلية إذا كاا التلفا يتيأ ذلك(. )111
وي ددتم ض اي ددا ه د امللف دداا أويب إىل احلواس دديب الشيص ددية م ددال موا ،ددا الش ددباة العاملي ددة ال ددث حت ددتفظ
أب ش دديف ض دديم م ددال ملف دداا الوس ددائ مس ددا املاتب ددة الص ددوضية للق ددرآا الا ددر وطري د اوس د ى
والطري د إىل هللا( )111مث ض قددا إىل مواضددا التي دايال امل د كو و آنفددا  .وأهددم ملفدداا الوسددائ الددث ي ببددش
إاتهتها
أ -القرآا الار
ب -ا اضراا املسموعة واملرئية
د -صو م اظر الطبيعة والاوا واألش ا واألهنا وما هامها
وميا ددال مد د م ددؤ راا ص ددوضية أ ددا ع ددر الص ددو مم ددا ين ددفش هيوي ددة ونش دداطا ومتع ددة علد د
()112
مشاهديها إ ا عرضها .
 األانشيد اوس ميةوأهدم مددايراع فيهددا سد مة ألفاظهددا مددال عبددا اا احلددب والبدراى وخلوهددا مددال أصدواا اآليبا
املوسدديقية وأيبضا ددوا بصددوا ال س ددا مددا ض بي د املسددتفيديال م ه ددا إىل عدددى املبالب ددة ايبس ددتما
إليها .
ومياال وضا خلفية للشاشة أ ا عر امللف الصويت(. )113
كما مياال ضشبيا ملفاا الوسدائ عد الشدباة العامليدة مباشدرو مدال املوا،دا الدعويدة الدث ضتديأ
ذلك سوا ذلدك املوا،دا العامدة مسدا مو،دا طريد اوسد ى وإسد ى ويدب والطريد إىل هللا أو
( )111يتيأ ضلفا سو ذاكرو اخلية ضصا إىل  12جي ا لي .
(. )way2allah.com( )ar.islamway.net( )www.mp3quran.net( )111
صددفحة البددد وهدددو الددتحام مث ضبويددب الصددو
( )112مياددال ضشددبيا الصددو ضلفددا إ جددش كالتددايل النددب عل د
والفديو فتظهر أ ا موا،ا ختايال الصو وهش ختايال اخلش وأ واا التيايال املرضبطة للتلفا مسا إصبا الد اكرو أو
القر الصلب العا أ أو السحايب  .وبعد فتأ أأ صو و خمانة أهد ضلك املوا،ا ضظهر خيا اا التشبيا ومال بي ها
مددا املوسدديق وللنددب علي د يظهددر خيددا ه دد موسدديق ومددال ه ددا يددتم اختيددا امللفدداا الصددوضية املصدداهبة للعددر
وامليانة الشاشة أو األ او املرضبطة هبا كما ضظهر خيا اا لتشبيا امللف الصويت بتارا ملف واهد أو ضشبيا
عدو ملفاا حبسب ضرضيبها هلد ختاي ها أو ضشبيلها عشوائيا .
( )113مياد ددال ذلد ددك ضلفد ددا سد ددو كالتد ددايل صد ددفحة البد ددد مث اختيد ددا ضطبي د د موسد دديق مث املشد ددبا مث الند ددب عل د د
( )ACTION MENUوهددو الدتحام مث املوسديق مث مصدو مرئدش مث حد خلفيدة الشاشدة فتظهدر سدبا خيدا اا
للصو و املصاهبة للملف الصويت  .وأما ضلفدا إ جدش وسامسدون فديماال عدر صدو و خماندة أ او التيدايال أ دا
ضشبيا امللف الصويت بفتأ الصدو و أويب مث اختيدا امللفداا الصدوضية املدرا ضشدبيلها مدال وهددو التيدايال أأ أند يبيوجدد
صو خمانة مسبقا كما هو احلا ضلفا سو .
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املوا،ا ا اصة ببعحل الدعاو وبعحل ه املوا،ا ضتيأ خاصية البت املباشر للمحاضراا والد و
الث ضقاى أماكال متفر،ة مال العامل .
ويلح د إباتهددة ملفدداا الوسددائ ألهددا الدددا و َّوا هددا ايبسددتفا و مددال التلفددا اا ال كيددة
الف د ددا وايبس د دةاهاا وامل ت عد دداا السد ددياهية عد ددر ملفد دداا الوسد ددائ الةفيهيد ددة ا اليد ددة مد ددال
ا و اا الشرعية ف ألا ضلك اجلهاا البالب يبحتر عل نقا املوا اوع ميدة الدث ضبدت عد
التلفا اا فيياا الداعية ضلك املوا ،ر صلب أو إصبا ذاكرو أو أأ جها ذكش حممدو
ويصطحبها مع أ ا سفر أو ه ض السياهية ما أسرض ويتم عر ضلك املوا عل التلفا .
خامساً  -عرض الربامج املسجلة من القنوات الفضائية

يرغب عد مال مشاهدأ ال ام التلفا ية ضس يلها ألمهيتهدا لل سدبة هلدم و غبدتهم ايبهتفدا
ب سددية م هددا أو للددتحام و ،د مشدداهد ا ف فقددد يواف د بددت ه د ال د ام موعددد ص د و ماتوبددة أو
و ،واى مد سش لةب ا أو عما لدآلل أو غد ذلدك مدال الواجبداا واملهمداا الدث يبمتادال متدابا ضلدك
ال ام مال مشداهد ا و،د بسهدا فيسدتفيد ب األسدرو مدال خاصدية التسد يا التلفدا الد كش فيندبط
عل د التس د يا الو ،د ا ددد لبددت ضلددك ال د ام مث يشدداهدها هددو أو مددال بيت د الو ،د ال د أ
يريدوا  .إا عملية التس يا ه ليس مطلقة با هش مقيددو ف وذلدك مراعداو حلقدو امللايدة الفاريدة
ويددتم ضقييددد عمليددة التس د يا بوسددائا م هددا حتديددد الق دواا الددث يددتم ضس د يا براههددا( )114وحمدو يددة
املساهة امليصصة للتس يا ذاكرو التلفا الداخلية وع دد اسدتيداى ،در صدلب خدا جش للتسد يا
فيتم إغ  ،حبيت يبمياال عر أأ مال حمتوًض ضلفا آخر أو هاسوب .
سادساً  -تضخيم الصوت
ضتميا التلفا اا ال كية بقوو اعا دا الداخليدة وإماانيدة ضوصديلها بسدماعاا خا جيدة أ،دوى
مال الداخلية و،دد ضادوا هد السدماعاا ا ا جيدة مفدر و مسدا السدماعة املسدتطيلة ( )Sound Barالدث
ضوض ددا أس ددفا التلف ددا و ،ددد ضاد ددوا هموع ددة ضس ددم املس د درمل امل ددايل  .وظه ددرا م ددؤخرا مجل ددة م ددال
( )114يبيتدديأ ضلفددا ا سامسددون وسددو الل د يال اسددتيدمها الباهددت خاصددية التس د يا ويتدديأ ضلفددا إ جددش ضس د يا ب درام
الق دواا الددث يددتم اسددتقبا بسهددا ع د اهلوائيدداا العا يددة مددال م ف د ( )ANTENNAالتلفددا وأمددا الق دواا الددث يددتم
استقبا بسها ع األطبا اهلوائية وأجهاو ايبستقبا مال م ف الصوا والصو و ( )AVف مياال ضس يلها  .وإذا ضنمال
التلفا ال كش م فد ( ) AVا دا د فديماال اسدتيدام لتسد يا مجيدا مدايعر علد التلفدا وا ،يدو لسدتيداى جهدا
( )Vedio Captureوهو يشب إصبا ال اكرو ويتم ضوصيل لحلاسوب ع م فد ( )USBمدا وجدو بدرانم هاسدويب
للتس د يا ويتددوفر ه د ا امل ف د ضلفددا ( )L55E5700UDSال د كش مددال شددركة يت سددش إ وهددو مددال م ت دداا عدداى
2115ى .
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ه دراا
السددماعاا غ د السددلاية ،ددا و عل د التقدداط الصددوا الصددا مددال التلفددا وإا كان د
أخد ددرى غ د د احل د ددرو الد ددث يوجد ددد فيهد ددا ذلد ددك التلفد ددا ( . )115ومياد ددال الد ددتحام ه د د السد ددماعاا
لستيداى ضطبيقاا أنت تها ضلك الشركاا يتم ضسبيتها األجهاو ال كية(. )112
ويتصا التلفا ال كش للسماعاا ا ا جية إبهدى طريقت
 -1الطريقددة السددلاية ع د خمددرد الصددوا الر،مددش النددوئش ( )Optical Digital Audioأو خمددرد
( )ARCوهو أهد م اف ( )HDMIالتلفا .
 -2الطريقة غ السلاية ع البلوضوث أو شباة (. )Wi Fi
ومياال ايبستفا و مال خاصية ضنييم الصوا أمو عدو أمهها
أ  -ضنددييم األص دواا الصددا و مددال األجهدداو ال كيددة ا مولددة أ ددا ضشددبيا ملفدداا الوسددائ
فيها مسا القرآا الار أو الد و العلمية ف ألا اعاا ضلك األجهاو ضعيفة األ ا وعال طري
وظددائف العددر سددابقة ال د كر مياددال ايبسددتما إىل ضلددك امللفدداا بصددوا مرضفددا عددايل اجلددو و مددا
التحام ه م الصدوا عدال طريد وهددو الدتحام ويسدتوأ ذلدك امللفداا املياندة اجلهدا
ال د كش أو الددث يددتم ضشددبيلها ع د الشددباة العامليددة وا ض ايلهددا اجلهددا ال د أ ،ددد ضاددوا ذاكرض د
حمدو و يبضتسا للملفاا امل َّالة فيتم بسهدا علد التلفدا مب در ضشدبيلها اجلهدا مث الندب علد
البت .
ب  -إهيدا احلفد ا امل اليددة مسددا هفد ا ال ددامل أو هفد ا الدداواد الصددبرى الددث ضقدداى
البيوا أأ أا التلفا ال كش يبىن عال استئ ا اعاا منيماا للصوا .
ومياددال لصدداهب احلفددا ايبسددتفا و مددال األانشدديد احانيددة الشددباة العامليددة وميا د ك د لك
إع دددا أانش دديد خاص ددة حبس ددب غبتد د ع ددال طري د ا ةف د الد د يال يص ددمموا أانش دديد احلف د ا وفق ددا
لرغباا لئ هم ومال ذلك إ خا اسم الاود أو الاوج ضلك األانشيد وهم يروجدوا ألنشدطتهم
ع د موا،ددا التواصددا ايبجتمدداعش  .و ه د ا غ يددة عددال اسددتئ ا الف در اونشددا ية الددث ،ددد ضبددايل
شركة سو مجلة مال السماعاا غ السلاية م ها ( )SRS-X88و( )SRS-X99و(  )SRS-X9و()SRS-x7
( )115أنت
وأنت د شددركة إ جددش اعدداا يبسددلاية حتمددا اسددم ( )LG Music Flowوأنت د شددركة سامسددون اعدداا
يبسلاية حتما اسم ( . )Samsung Multiroom Audio-Systemومتياا اعاا سامسون بشدالها البينداوأ الد أ

يبت األصوا عل شاا ائرو وبعنها ل مقبحل علوأ حلما السماعة ولتعليقها سقف البرفة وم ها مايوضدا
عل د هامددا ددش األ جددا  .ومياددال الرجددو إىل خصددائا ه د السددماعاا ومدددى ضوافقهددا مددا التلفددا اا ال كيددة
مظاهنا الشباة العاملية إذ يبيتسا املقاى للتفصيا ه ا .
( )112أنت د شددركة إىل جددش التطبيد ( )Music Flow Playerوهددو مت ددر أبدا بددر،م ( )1.9.72و مت ددر جوجددا بددر،م
( . )1.9.29وأنت شركة سو التطبي ( )SongPalوهو مت ر أبا بر،م ( )5.4.1و مت ر جوجا (. )5.4.1
وأنت د شددركة سامسددون التطبي د ( )Wireless Audio-Multiroomوهددو مت ددر أبددا بددر،م ( )4111و مت ددر
جوجا بر،م (. )4.1.23

37

أجر ا ما صعوبة ه اها املوعد ال أ يريد صاهب احلفا أهياان فند عدال خدر أفرا هدا
احلنو وماسوى ذلك مال السلبياا الث يبختف عل كا مال ضعاما ما ضلك الفر .
وختاا ضلك األانشيد إصبا للد اكرو أو جهدا ذكدش ويدتم بسهدا علد التلفدا إبهددى
َّ
الطر سالفة ال كر .
سابعاً  -متابعة مايشاهده صغار األبناء يف أجهزهتم الذكية واالطالع على حمتوايهتا
مياال لةب متابعة مايشاهد أب ات الصبا علد أجهدا م ال كيدة يبسدلايا وذلدك عد ضق يدة
نسددخ الشاش ددة أو الع ددر غ د الس ددلاش التلف ددا ال د كش وأم ددا ايبط د عل د حمت ددوًا ضل ددك
األجه دداو فيتطل ددب ضفعي ددا خاص ددية األجه دداو اح دداو و اجلد دوايبا واحلواس دديب اللوهي ددة وضفعي ددا
احلواسيب الشيصية كما سب بيان .
خاصية ف الوسائ
وهد املتابعددة واجدب شددرعش علد األب انط ،دا مددال املسدؤولية الددث فلهددا مبوجدب ،ددو هللا ضعدداىل
(ًأيهددا الد يال آم دوا ،دوا أنفسددام وأهلدديام ان ا و،و هددا ال ددا واحل ددا و)( )117و،ددو نبيد صددل هللا عليد
وسددلم (أيب كلاددم ا وكلاددم مسددؤو عددال عيتد فدداألم الد أ علد ال ددا ا وهددو مسددؤو عددال
عيت د والرجددا ا عل د أهددا بيت د وهددو مسددؤو ع د هم وامل درأو اعيددة عل د بي د بعلهددا وولددد وهددش
مسددؤولة ع د هم والعبددد ا عل د مددا سدديد وهددو مسددؤو ع د أيب فالاددم ا وكلاددم مسددؤو عددال
عيت )(. )118
وكمددا أا األب العا،ددا يبي دة أب دا يددة وا عل د ايبس دةاهاا واملت اهدداا وا ضدداب ويبأيذا
هلم للسهر خا د امل ا وا ضرو و وكما أند حيدر علد معرفدة أصدد،ائهم وجلسدائهم ومدال لدالطوا
وكما أن يتابعهم انتظدامهم مدا سدهم فاد لك جيدب عليد متدابعتهم اسدتيدامهم هلد التق يداا
احلديس ددة ب ددا إا مت ددابعتهم اس ددتيداى هد د األجه دداو أوىل وآك ددد ف ألهن ددا ضف ددتأ هل ددم أبد دوال للتع ددرف علد د
اآلخريال العامل كل طاملا أا ايبضصا للشباة العاملية متامل ع ه األجهاو .
إا التقصد هد ا الواجددب أو،ددا الاسد مددال أب ددا املسددلم فيمددا يبحتمددد عقبددا مددال التفدري
أهادداى الددديال أو البلددو فيهددا فظهددر مددال أب ددا املسددلم مددال يتبددىن األفاددا العلمانيددة الددث ض ددا أ بفصددا
الددديال عددال شددؤوا احليدداو حتد شددعا احلريددة الشيصددية و املقابددا ظهددر مددال يتبددىن فاددر ا دوا د األولد
ويسددتحا الدددما واألمدوا املعصددومة حتد شددعا اجلهددا سددبيا هللا ضعدداىل واألمددر لملعددروف وال هددش عددال
امل اددر وأصددبأ لاد الفدريق مددال عدداو الشددهواا والشددبهاا هنددو ،ددوأ ونشدداط مت ددد الشددباة
( )117اآلية  2مال سو و التحر .
( )118متف د د علي د د واللف ددظ ملس ددلم ص ددحيأ البي ددا أ  314/1ب ددر،م  . 853ص ددحيأ مس ددلم  1459/3ب ددر،م
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العامليددة وخباصددة موا،ددا التواصددا ايبجتمدداعش هيددت ضنددعف ،ابددة األجهدداو الر يددة بددا ضتع د أهيدداان
وأصددبح هد الشددهواا والشددبهاا ضتيطددف أب ددا املسددلم  -إيب مددال هددم هللا  -ذاا اليم د وذاا
الش ددما وجعل د مد د هم أ واا أي دددأ أع دددا األم ددة ومعد داو ه دددى فيه ددا يبأ واا ب ددا وب ددد ا
طا،ا م و،د ا م فيما يبخ في .
وهاه ا أمو مهمة ي ببش الت ب إليها ه ا الباب
 -1املتابعددة ليس د الوسدديلة الوهيدددو لنددب اسددتيداى ه د األجهدداو إذ إبمادداا أأ حمددةف مددال
مسددتيدميها إخفددا حمتوً ددا حبيددت يبضظهددر التلفددا ال د كش فاملتابعددة ي ببددش أا ضقددةا بت د ك األب ددا
لو ضعاىل وإشعا هم مبرا،بت ضعاىل هلم وض بديههم إىل أا هد األجهداو ال كيدة وضق يا دا املتطدو و هدش
اختبددا وميدداهنم وخشدديتهم و ضعدداىل السددر والعلددال و،ددد ،ددا هللا ضعدداىل (ًأيهددا ال د يال آم دوا
ليبلونام هللا بشش مال الصيد ض ال أيديام و ماهام لديعلم هللا مدال لافد للبيدب فمدال اعتددى بعدد ذلدك
فل د ع د اب ألدديم )( )119واملعددىن أن د ضعدداىل يبتلدديهم للصدديد يبشدداهم هدداهلم ويتما ددوا مددال
أخ د لأليدددأ والرمددامل س درا وجه درا ف ليظهددر طاعددة مددال يطيددا م د هم سددر وجهددر ( )111وك د لك
ه األجهاو ال كية أصبح ضيسر الدخو إىل املوا،ا السيئة ومشاهدو الصو ا رمة .
 -2يبيلدداى أا ضاددوا ه د املتابعددة ائمددة عل د مدددا السدداعة وإحددا ياتفددش األب لملتابعددة هي ددا مددال
الامال حبسب أو،اا فراغ وميا ايبستعانة ببعحل الراشديال امل ا للقياى هب ا الواجب .
 -3إ ،ا األب ا أبا ه ا اوجرا ملصلحتهم وليس مال لب سو الظال هبم .
 -4ميادال أا ضدتم املتابعددة بشدرا ضلفددا خدا هبدا يوضدا ماتددب األب أو غرفدة نومد لدئ يقطددا
عل د أف درا أس درض ايبس دتفا و مددال التلفددا ال د كش املشددة وممددا يسدداعد عل د ذلددك ايبخنفددا املسددتمر
أسعا التلفا اا ال كية .
 -5ضتأكد ه املتابعة إذا ب لةب أو غلب عل ظ أا ايببال يسش اسدتيداى جهدا ف كدأا
حير عل استيدام خلواض أو يبدأ ا ضباك هي ما ي ظر أهد أفرا األسرو إىل جهدا أو حيداو
إخفا شاشة اجلها عمال هول أو ل أهد السقاا مال أصد،ا ه ا الولد أو أ،ا ب أن ي ظر إىل كد ا
وكد ا أو يتددابا فد ان أو ف نددة مددال األ ددا املشددبوهة ومياددال لددةب هد احلالددة هرمدداا اب د مددال جهددا
ال كش ضعايرا و يبدا لد وإذا أحل ايببدال علد اسدتعا و جهدا ووعدد أل أيبيعدو إىل ضلدك األفعدا السديئة
فلددةب أا يشددةط وعددا و اجلهددا إلي د ضق د اسددتيدام الو ،د ال د أ يسددتطيا مع د األب أو أهددد
( )119اآلية  94مال سو و املائدو .
( )111ضفس القرآا العظيم ابال كس
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الراشديال بيت متابعدة مايشداهد هد ا ايببدال عد ضق يدة نسدخ الشاشدة أو العدر غد السدلاش كمدا
سب بيان .
اثمناً  -إشغال األبناء ابستكشاف اخلصائص الفنية املفيدة يف التلفاز الذكي
إا مدال امل هدظ علد أب دا املسدلم أا جد َّا اهتمدامهم اسدتيداى األجهداو ال كيدة م صدب
عل مما سة األلعاب ومتابعة وسائا التواصا ايبجتماعش وماضعرض مال ملفاا الوسائ ما أا
ه د األجهدداو مددال ا صددائا الف يددة املفيدددو الاس د ممددا جيهل د هددؤيب األب ددا واستاشدداف ه د
ا صائا يع أد مال املهدا اا العمليدة الدث ،دد ضسدتهوأ كسد ا مد هم إذا وجهدوا نوهدا ومدال املفيدد أا
يش ا األب أب ا عل ض مية ه املها اا مال أجا
 -1ايبس ددتفا و م ددال أو ،ددا م وص ددرف ط ددا،تهم هد د ا األمد در املب ددامل هي ددت أا اكتش دداف
ه األجهاو  -كما ضب للباهت  -يتطلب إجدرا العديدد مدال الت دا ب الدث
وظائف العر
ضستبر الاس مال األو،اا .
 -2نشددر ه د املعلومدداا ب د أ ،دراهنم وايبسددتفا و م هددا م اشددطهم املد س دية أو الصدديفية
الل د يال ياسددر
هيددت يقددوى التلفددا ال د كش مقدداى لوهددة اوع د انا الو ،يددة ومقدداى جهددا العددر
استيدامهما ه امل اش .
مستقبا األًى .
 -3فتأ أبواب هلم لاسب الر
ولاال إذا يبهظ األب أا بعحل أها بيت أساتوا استيداى التلفا ال كش للدخو إىل املوا،ا
السيئة الشباة العامليدة أو ضشدبيا التطبيقداا ا اصدة للق دواا الفندائية السديئة الدث يبمتيدا بد
البت والسم فيما هظر اضصا التلفا للشباة ويتم ه ا احلظدر مدال خد نظداى التشدبيا
وندو احلاسوب املاتد أو ا مو املرضب للشباة امل الية لضبا ا طوض التاليت
 -1الدخو إىل صفحة إعدا اا موج الشباة ع احلاسوب
ويتم ذلك ليبضصا للشباة مث فتأ أهدد بدرام التصدفأ وكتابدة الع دواا ا دا بصدفحة
اوعدددا اا أو للدددخو إىل مستاشددف وندددو والنددب عل د اسددم املوجد ال د أ يظهددر الب يددة
األساس ددية للش ددباة  .و ك د احل ددالت يظه ددر مرب ددا يطال ددب إب خ ددا اس ددم املس ددتيدى وكلم ددة امل ددرو
ا اص د مبوج د الشددباة  .ومعظددم موجهدداا الشددبااا هلددا اسددم مسددتيدى وكلمددة مددرو موهددداا -
يدوانا ما ع واا صفحة املوج علد واجهدة املوجد ا لفيدة أو علد
مسا ( )admenأو ( - )userو،د َّ
الص دو ال أ حيوي  .ومياال لرب األسرو ضبي كلمدة املدرو إذا غدب هصدر الدتحام املوجد
عال طريق .
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 -2هظددر ايبضصددا وه د ا يتطلددب معرفددة الع دواا الشددباش (  )111() MACا ددا
ويتم احلظر لضبا خطواا ختتلف مال موج آلخر(. )112
املوهددديال وخط دواا
ومياددال معرفددة ع دواا صددفحة املوج د واسددم املسددتيدى وكلمددة املددرو َّ
هظ ددر اضص ددا األجه د داو للش ددباة ع ددال طري د د حم ددر البح ددت جوج ددا أو ايبضص ددا مب دداو ا دم ددة
الشباية .
وي ببددش الت بد إىل أا هد ا اوجدرا سدديحظر اضصددا التلفددا مبوجد الشددباة امل اليددة فقد ولا د لددال
حيظددر اضصددال للشددباة العامليددة لسددتيداى موجهدداا أخددرى مسددا مدداأ فدداأ املت قددا أو عددال طريد ضفعيددا
نقطة ايبضصا أأ جها ذكش مرضب للشباة  .ومبقدو األب كشف هد ايبضصدايبا للددخو إىل
إعدا اا الشباة غ السدلاية التلفدا وضظهدر فيهدا أ دا آخدر شدبااا مت ا ضبداط التلفدا هبدا وإذا
أى شبااا أخرى غ الشباة امل الية ف ْليعلم أا بعحل أها بيت ،د ب التلفا بشباة أخرى .
للتلفددا

اتسعاً  -التلفاز الذكي وسيلة إيضاح يف احملاضرات والدروس العلمية
استيدى ال د صل هللا علي وسلم الوسائا التعليميدة اوينداهية املتاهدة ماداا وجدو ومل
ياال ياتفش للقو فق وفيما يلش مجلة مال األها يت الث ضب ه ا األمر
بيدداا هقيقددة الصدراط املسددتقيم وأند واهددد خد َّ سددو هللا صددل هللا عليد وسددلم خطددا
بيددد مث ،ددا (هد ا سددبيا هللا مسددتقيما) مث خد َّ عددال ميي د ومشالد مث ،ددا (هد السددبا
ليس م هدا سدبيا إيب عليد شديطاا يددعو إليد ) مث ،درأ (وأا هد ا صدراطش مسدتقيما فداضبعو ويب ضتبعدوا
السبا)(. )113
( )Machine Address( )111هددو ع دواا فريددد لددتا أبأ جهددا ي درضب أبأ شددباة ويبمياددال أا يتاددر جلهددا يال العددامل
ويتاددوا ه د ا الع دواا مددال سددتة مقدداطا عل د ال د م ( )10:08:C1:09:E6:C4ويتددألف كددا مقطددا مددال ه درف أو
،مد أو ،ددم وهددرف ويبيتددأ ر حبالدة احلددرف اوجنليدداأ صددب ا كدداا أى كبد ا  .ومياددال معرفددة ع دواا ( )MACالتلفددا
الد كش بعددد اضصدال للشددباة وذلددك للددخو إىل إعدددا اا التلفدا مث هالددة الشددباة و،دد ياددوا هد ا الع دواا مدددوان
خلف التلفا  .وي ببش م هظة أا للتلفا ال كش ع وا ما أهدمها سلاش واآلخر يبسلاش ومايهم ا هو السا .
( )112حبسددب اسددتيداى الباهددت ملوجد شددبات ( )ZNID24xx-Routerمددال شددركة ( )www.zhone.comفد ا احلظددر يددتم
ددوا
مال ضبويب ( )configrationمث ( )Wirelissمث ( )MAC Filterواختيا ( )Denyمث ( )Addفيظهدر مسدتطيا ي َّ
( . )Apply/Saveوع د الرغبة إعا و التلفا ل ضصدا يدتم اضبدا نفدس
في ،م ( )MACللتلفا مث النب عل
ا طواا للوصو إىل ( ) MAC Filterويظهر أسفا الصفحة ،م ما للتلفا وأمام ننا صأ مث ( )Removeويعدو
التلف ددا بع ددد ذل ددك إىل ،ائمد دة األجه دداو املس ددمومل هل ددا ليبضص ددا  .وميا ددال ضبيد د اس ددم املس ددتيدى وكلم ددة امل ددرو لص ددفحة
اوعدا اا مال ضبويب ( )Systemمث (. )Access Control
وهسدال ا ققدوا
( )113اآلية  153مال سو و األنعاى  .واحلديت مس د اوماى أفدد بدال ه بدا  432/7بدر،م 4437
َّ
إسد ا  .و وا احلدداكم املسددتد وصددحح الد هد انظددر املسددتد للحدداكم  221/ 2بددر،م  . 2938واللفددظ
ألفد .
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و بيدداا أفن ددا نس ددا أه ددا اجل ددة خ د َّ س ددو هللا ص ددل هللا علي د وس ددلم األ أ بع ددة
خطوط ،ا (أضد وا ما ه ا ؟) ،الوا هللا و سول أعلم  .فقدا سدو هللا صدل هللا عليد وسدلم
(أفنددا نسددا أهددا اجل ددة خدجيددة ب د خويلددد وفاطمددة ب د حممددد ومددر ب د عم دراا وآسددية
ب مااهم امرأو فرعوا)(. )114
و بياا هقيقة اونساا وأجلد وأملد خد َّ ال دد صدل هللا عليد وسدلم خطدا مربعدا وخطدا
وسد ا د املربددا وخطوطددا إىل جانددب ا د الد أ وسد ا د املربددا وخطددا خا جددا مددال ا د
املربا فقا (أضد وا ما ه ا؟) ،الوا هللا و سول أعلم ،ا ( ه ا اونساا ا د األوسد
وه ا طوط إىل ج ب األعرا ض هش  -أو ض هس  -مال كا مااا فد ا أخطدأ هد ا أصداب
ه ا وا املربا األجا ا ي وا ا ا د األما )(. )115
و بياا ه احلقيقة أينا غر ال د صدل هللا عليد وسدلم بد يديد غدر ا مث غدر إىل ج بد
آخددر مث غددر السالددت فأبعددد مث ،ددا (هددا ضددد وا مددا ه د ا ؟) ،ددالوا هللا و س دول أعلددم ،ددا
(ه ا اونساا وه ا أجل وه ا أمل يتعاط األما واألجا لتل وا ذلك)(. )112
و بيدداا هقيقددة الدددنيا وهواهنددا عل د هللا ضعدداىل ض دداو ال ددد صددل هللا علي د وسددلم ج د ْدً ميتددا
أسك األذن  -أأ ،ص مها  -فأخ أبذن وال ا هول السو فسأهلم ( أيام حيب أا هد ا
َّ
ل بد هم ؟ ) فقالوا ما نب أن ل ا بشش وما نص ا بد ؟ ،دا ( أحتبدوا أند لادم ؟ ) ،دالوا
وهللا لو كاا هيدا كداا عيبدا فيد ألند أسدك فايدف وهدو ميد ؟ فقدا ( فدوهللا للددنيا أهدوا
عل هللا مال ه ا عليام )(. )117
ويتنأ مما ضقدى أا ال د صل هللا علي وسلم استيدى أصبع الشدريفة أو العصدا الدث يدد
واستيدى الرما ال أ ب يدي لرسم ضلك ا طوط واسدتيدى كد لك األعدوا الس دة وغر هدا علد
مسافاا خمتلفة فأجا اونساا ،ريب م وأمل بعيد با مل يدر ال دد صدل هللا عليد وسدلم أبسدا
أا أيخ د أبذا ج د ْدأ مي د ليب د ألصددحاب هقيقددة ،ددد يبفددا ع هددا اونسدداا أيب وهددش ه دواا الدددنيا
عل هللا ضعاىل .
( )114مس د اوماى أفد بال ه با  77/5بر،م  2911وصحأ ا ققوا إس ا احلديت .
( )115وا البيددا أ وابددال ماجددة واللفددظ لد  .صددحيأ البيددا أ  2359 /5بددر،م  . 2154س د ال ابددال ماجددة 1414/2
بر،م ( . 4231األعرا ) اآلفاا الث ضعر ل مال مر وشبا وآخرها املدوا ( .أخطدأ ) مل يصدب ( .هنشد ) أصداب
ال د صل هللا علي وسلم
وال ه أخ الشش مبقدى األس اا  .و سم ابال ه ر مخس صو ضقريبية للشاا ال أ
انظر فتأ البا أ . 237/11
وصحح األلبا و َّجأ أا البر عوٌ غر ال دد صدل هللا عليد وسدلم  .مسد د اومداى أفدد بدال
( )112وا أفد املس د
َّ
ه با  212/17بر،م  11132و،ا ا ققوا إس ا جيد  .انظر سلسلة األها يت الصحيحة 1225/7
أا األجا جيت ب وا األما .
بر،م  . 3428ومعىن لتل
( )117صحيأ مسلم  2272/4بر،م . 2957
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إا اسدتيداى الوسدائا اوينداهية لد و مهدم ض شدي هدوا املتلقدش وضسبيد املعلومدداا
واألفاددا ذه د مبقدددا أكد مددال هددر الاد ى ومياددال ضوظيددف التلفددا الد كش هد ا البددر
بطريقت
أ -عددر بعددحل املقدداطا املسددموعة أو املرئيددة مددال الصددو أو مقدداطا الفيددديو القصد و امليانددة
الش ددباة الدولي ددة
واه دددو م ددال وس ددائا التيد دايال املت قل ددة أو جه ددا الداعي ددة الد د كش أو هد د
إبهدى طر العر الساب ذكرها .
وفيمددا لددا عددر الصددو مياددال ايبسددتفا و م ددال خدمددة عددر الش درائأ الددث يقدددمها مو ،ددا
يوضيددوب هيددت يعددد الداعيددة مايريددد عرضد مددال الصددو علد هيئددة شدرائأ ويددتحام املدددو الام يددة
لتبي ها( )118وي ببش مراعاو مايلش
 -1إعد دددا عد ددر الش د درائأ لياد ددوا خاصد ددا بصد دداهب احلسد دداب أأ يبيتد ددامل ألأ مسد ددتيدى
اوط عل حمتوًض وهب ا يتم التيلا مال اوع انا املصاهبة لعر امللفاا املو،ا .
 -2ضفعيددا خاصددية مددا الشاشددة للس د مة مددال املقدداطا السدديئة الددث ،ددد ضعددر هددو شاشددة
العر املصبرو .
 -3إذا خ ددا الداعي ددة إىل  ،اضد د مو ،ددا يوضيد دوب لس ددتيداى هس دداب الشيص ددش في بب ددش
ضسد يا ا ددرود مددال احلسدداب بعددد ايبنتهددا مددال العددر ف لددئ ضبقد معلومدداا الدددخو مسد َّ لة
التلفا و،د يسا استيدامها .
واألوىل ع ددد عددر الوسددائ امليانددة يوضيددوب بسهددا مددال اجلهددا ال د كش وهب د ا يسددتب
الداعي ددة ع ددال إ خ ددا معلوم دداا هس دداب التلف ددا ويبيظه ددر علد د الشاش ددة س ددوى ص ددو الع ددر
ويبضظهر امل اظر اجلانبية ويب اوع انا .
ومال الصو الث مياال عرضها التلفا ال كش
ا درائ اجلبرافيددة الددث يقدددمها مو،ددا اوسد ى التددابا لددو ا و الشددؤوا اوسد مية لململاددة ضددمال
موسوعة الس و ال بوية .
وم ها ا رائ ال ه ية( )119املتاهة عد الشدباة أو الدث يصدممها الداعيدة لسدتيداى أهدد
( )118ميا ددال إع دددا ع ددر شد درائأ مو ،ددا يوضي ددوب لس ددتيداى احلاس ددوب وذل ددك لل دددخو إىل  ،دداو الداعي ددة املو ،ددا
لسدتيداى بريددد جدش ميددا مث النددب علد مددا التحميددا أعلد الصددفحة وهدو سددهم مت د ألعلد فتفددتأ صددفحة
جديدو يتم مال خ هلا اختيا عر شرائأ للصو ومال مث اضبا ا طواا الث ي كرها املو،ا .
( )119ا ا طة ال ه ية ( )Mind Mapسدم ختطيطدش مبسد لتليديا وضبسدي املفداهيم املتعلقدة بعلدم مدا ويتدوفر الاسد مدال
ه ا رائ املتعلقة للعلوى الشرعية الشباة ومياال الوصدو إليهدا لسدتيداى حمدر البحدت جوجدا  .و،دد ضندمال
مو،ا أ شديف مجلدة خدرائ ختدتا بشدرمل العقيددو الواسدطية وأخدرى ختدتا بعلدم الفدرائحل  .و،دد ضسدم ا درائ ال ه يدة
ل رائ املعرفية أو العقلية أو خرائ املفاهيم .
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برام حترير الصو .
ب  -ب اجلها اللوهش ذأ القلم( )121للتلفدا الد كش لسدتيداى ضق يدة نسدخ الشاشدة مث
سم األشاا التوضيحية البسديطة للقلدم امليصدا علد شاشدة اجلهدا فتظهدر علد شاشدة التلفدا
مباشرو ويؤ أ التلفا ه ا و السبو و .
عاشراً  -التلفاز الذكي لوحة إعالانت ووسيلة تذكريية يف املسجد
مياددال للتلفددا ال د كش أا يصددبأ بدددي لإلع د انا الو ،يددة التقليديددة الددث ،ددد ضوضددا بطريقددة
عشدوائية ضشددو مدداخا املسدداجد و مبدا كاند يبصدقة ضبقد آاث هدا بعددد ناعهدا و مبددا ضتعد إ التهددا
إيب مبشقة إذا ألصدق علد أسدطأ ملسدا كالرخداى مدس و،دد يبقد اوعد ا هي دا مدال الدامال هد
بع ددد انقن ددا و،ت د إذا ك دداا خاص ددا مبحاض ددرو أو و و علمي ددة أو ماش دداب ذل ددك كم ددا أا اس ددتيداى
التلفا هل ا البر في ضوف لةموا املب ولة طباعة ضلك اوع انا .
ويرى الباهت أا أوىل اجلهاا لوشراف عل هد التلفدا اا هدش املااضدب التعاونيدة للددعوو
وضوعية اجلالياا التابعة لو ا و الشؤوا اوس مية فه املااضب م تشرو أنا اململاة وهلا فدرو
كدا مدي دة حبسدب أهيائهدا وميادال أا يتدوىل كدا فدر مسداجد األهيدا التابعدة لد ويادوا و
املاتددب التعدداو ضاويددد املسدداجد هب د التلفددا اا والصددو الددث ضعددر عليهددا والت سددي مددا أئمددة
وضد يب عاما املس د عل ضشبيلها .
املساجد هب ا ا صو
وي ببش مراعاو األمو التالية التلفا ال أ يوضا املس د
 -1ك ه م التلفدا حبيدت يبيقدا ه مد عدال  41بوصدة ف ألند سديعل ماداا مرضفدا
فايددة لد مددال العبددت أو السددر،ة  .وممددا يؤكددد علد أمهيددة ه ددم التلفددا أا بعددحل الصددو املعروضددة ،ددد
ضتنمال عبا اا ي ببش أا ضظهر حب م كب ليتماال عامة وا املس د مال ،را ا .
 -2يعل د التلف ددا ما دداا مرضف ددا خل ددف املص ددل و،ريب ددا م ددال لب ا ددرود ف ل ددئ ضش ددبلهم
معروضاض أ ا ص م .
 -3ايبستفا و مال ال ظاى املنا للسر،ة املتوفر بعحل التلفا اا ال كيدة( )121ع دد احلاجدة
(Note 3New SM-

( )121مال ه األجهاو سلسلة نوا الث أنت تها سامسون و،دد اسدتيدى الباهدت م هدا اجلدوال
 )N7505و( )Note 5 SM-N920Cواحلاسوب اللوهش (. )Note Pro SM-P905
( )121أنت د شددركة ك س د توا ( )www.kensington.comه د ا ال ددو مددال األ،فددا حلمايددة األجهدداو ال كيددة مددال السددر،ة
وفارو عما ه األ،فا ب اجلها ال كش  -مال فتحة صب و خمصصة  -بشش اثب حبيدت يبميادال ناعد م د إيب
لحلصددو عل د مفتددامل القفددا وهددو سلسددلة مددال األ ،دداى أو مفتددامل مددا أ يشددب مفدداضيأ أ،فددا األب دواب ولددو هدداو
شدديا نددا اجلهددا للقددوو فلددال يددتماال إيب إبهددداث ضلفيدداا اجلهددا حتددو وا ايبنتفددا ب د كمددا ايبنتفددا  .و،ددد
استيدم ه األ،فا ما احلواسيب ا مولة ل ذأ بد وضوسا استيدامها اآلا لتشما التلفا اا ال كية .
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ل لك .
ويددؤ أ التلفددا ال د كش و لوهددة اوع د انا املس د د لسددتيداى ضق يددة عددر الصددو
م ف ( )USBالتلفا ال كش .
التلفا
َّ
وختاا ه الصو إصبا ال اكرو مث يسبَّ
وأهم مامياال عرض مايلش
أ -األمو الشرعية النرو ية الث يبيسا املسلم جهلها ف كاألهااى املتعلقة للتوهيد ونوا،ند
واألها دداى الفقهي ددة الن ددرو ية املتعلق ددة أبك دداا اوسد د ى واألخد د اوسد د مية التعام ددا م د دا
الوالددديال واأل هدداى واجلد اا والتد ك لألعمددا الصدداحلة الددث ختددتا بددبعحل مواسددم ا د اا
هيدداو املس ددلم مس ددا شددهر من دداا وعش ددر ذأ احل ددة وي ددوى عاش ددو ا وغ د ذل ددك  .واألها دداى
املتعلقددة لملسدداجد ومددال ذلددك كراسددش املسد الددث ،ددد ضددؤذأ مددال يصددلش خلفهددا واوسدراف
املا أ ا الوضو  .وأذكا مابعد الصلواا وصفة صد و اجل دا و وأهاامهدا وأذكا هدا املسداجد
الث يصل فيها عل اجل ائا وال هش عال الص و ب السوا أ واختاذ ال أسةو أماى املصلش .
ب  -اوع د ا ع ددال ال ددد و العلمي ددة وا اض دراا ال ددث ضق دداى اخ ددا املسد د د أو أم داكال
أخرى اخا املدي ة .
د  -التعري د ددف حبلق د ددة التحف د دديظ املس د د د إا وج د دددا وإع د د ا أ د ددا ط هب د ددا احلف د ددا
والف ددائايال املس ددابقاا واملس ددالي  .وكد د لك التعري ددف لملؤسس دداا الدعوي ددة واجلمعي دداا ا ي ددة
امل طقددة الددث يقددا فيهددا املسد د مسددا املااضددب التعاونيددة للدددعوو وضوعيددة اجلاليدداا ومجعيدداا حتفدديظ
الق ددرآا وبي دداا أه ددم إجنا ا ددا وهد دت املص ددل علد د عمه ددا بشد د ص ددو ال دددعم م ددا بي دداا أ  ،دداى
هسال ا الب اية .
إا ضصميم ه الصو الث ضعر عل شاشة التلفا ها مال احدايبا الدث ضظهدر إبدداعاا
أب ددا املسددلم وضسددير طا،ددا م فيمددا هددو انفددا ومفيددد هلدم وحددتمعهم وألمددتهم ومياددال أا ياددوا
هد ا التصددميم موضددا م افسددة بيد هم وذلددك بعقددد مسددابقاا ألفنددا ضصددميم وخباصددة وأا بعددحل
الصددو واملشدداهد املددتقال ضصددميمها وإخراجهددا مبددا كاند أبلد مددال بعددحل ا طددب وا اضدراا وأعمد
د ا  .وه د ا ي دددخا حت د اس ددتيداى ال ددد ص ددل هللا علي د وس ددلم للوس ددائا التعليمي ددة كم ددا س ددبق
اوشددا و إليد هددديت اجلد ْدأ امليد الد أ ضدرب صددل هللا عليد وسددلم مددس هلدواا الدددنيا علد هللا
وغددر األع دوا فيهددا ف ليب د
ضعدداىل وهددديت د صددل هللا علي د وسددلم ا طددوط عل د األ
هقيقة اونساا وأجل وأمل .
ضلفا املس د
وأهم ماي ببش مراعاض التصاميم الدعوية الث ضعر
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ضصمم الصو و عل هيئدة ميادال ضشدبيلها التلفدا و،دد سدب أا أشدا الباهدت إىل
 -1أا َّ
أا هيئددة ( )jpgمياددال ضشددبيلها مجيددا التلفددا اا وإىل جانددب هيئددة الصددو و ي ببددش مراعدداو أبعا هددا
احلاس ددوب للباس ددا واملق ددا امل اس ددب جلمي ددا التلف ددا اا ه ددو (1921×1181
وه ددش ضق ددا
باسا)(. )122
 -2ك ا ما ،لة الالماا وإذا كاا بعحل وا املس د مال اجلالياا غ العربية فمدال
احلامة أا ضستيدى لبا م ضصميم ه الصو وي ببش ايبستفا و مال املااضدب التعاونيدة هد ا
األمر .
 -3ا ددب عددر صددو ذواا األ وامل وا ددب كتابددة اسددم املصددمم أو ،ددم جوال د أو بريددد
اولاددةو وماشدداب ذلددك ممددا ألددف بعددحل املصددمم إ اج د ضددمال ضصدداميمهم ف ألا ه د ا يدددخا
ضمال الدعاية الت ا ية الث جيب أا ضصاا ع ها بيوا هللا ومايسو ذكر التصميم اسدم اجلهدة
ا ية الث أشرف علش إصدا مسا املااضب التعاونية للدعوو .
و،د ضندمال مو،دا الطريد إىل هللا( )123مجلدة مدال التصداميم الدعويدة ضتعلد أبمدو مت وعدة مسدا
احل دداب وبي دداا ماان ددة أى امل ددؤم عائش ددة ض ددش هللا ع ه ددا وأمهي ددة غ ددحل البص ددر والتح د ير م ددال
إط ،د ال ظددر إىل مدداهرى هللا والتحد ير مددال األعيددا البدعيددة مسددا عيددد احلددب وعيددد األى واملولددد
ال بددوأ وعيددد شددم ال سدديم وغ د ذلددك ممددا مياددال معرفت د للرجددو إىل املو،ددا ولاددال معظددم ه د
التصاميم صب و احل م ف ألهنا مصممة األصا لل دوايبا واحلواسديب وميادال ضعدديا أبعدا أأ
صددو و م هددا لسددتيداى أأ ب درانم حمددر للصددو مسددا ب درانم الرسدداى وه دو سددها ايبسددتيداى وأييت
م دددها م ددا نظ دداى التش ددبيا ون دددو وي بب ددش ايبنتب ددا إىل أا ضابد د الص ددو و الص ددب و  ،ددد ي ددؤ ر علد د
وضوهها و جة ألواهنا فلرمبا بدا لهتة األلواا بعد ضاب ها .
حادي عشر  -بث املواد اإلعالمية املناسبة عرب التلفازات الذكية يف األماكن العامة
األماكال العامة الث مياال استيداى التفا اا ال كية فيهدا هدش صدايبا ايبنتظدا الف دا
واملستشفياا واملطا اا والدوائر احلاوميدة والب دو وكد لك املطداعم وممدراا املددا واجلامعداا
ضلددك األمدداكال ف فدداملريحل املستشددف حيتدداد مددال امل دوا
مددا مراعدداو ماي اسددب أه دوا امليدداطب
اوع ميددة مايبحيتاج د املسددافر املطددا ومايبحيتاج د الطالددب مد سددت وجامعت د وعل د سددبيا
املسددا املدريحل حيتدداد مددال يد كر بقددو ا ليددا إب دراهيم عليد الصد و والس د ى ( وإذا مرضد فهددو
( )122الباسا وهدو ،يا أبعا الصو و
(. )way2allah.com( )123

احلاسوب وهش أ
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مال وهداا ،يا األبعا املألوفة مسا الس تيمة .

يشددف )( )124ف ليسددتيقال أا الشددا هددو هللا وهددد وأا مددا هد ا املستشددف مددال وسددائا العد د
املشروعة هش أسباب يتي ها املريحل ويتعاما معها حبواس ولاال ،لبد معلد بربد وخالقد يرجدو
م د الشددفا و فْ دا الددب كددا ه د املعددا وغ هددا ي ببددش إيصدداهلا للم دريحل بددا وه د للعددامل
املستشددف مددال األطبددا واملمرضد واألخصددائي فلرمبددا غفلدوا ع هددا فددة األعمددا وكسددرو املرضد
ومياال حتقي ه ا مال خ صدو ومشداهد ضعدر عد التلفدا اا ال كيدة املستشدفياا ويبيلداى
أا ضاوا ه الصو واملشاهد مصحوبة للصوا إذا كاا الصوا ياع احلاضريال .
اثين عشر  -تشغيل العروض التقدميية الدعوية
الع ددرو التقدميي ددة  -و ،ددد ضس د َّدم أهي دداان الف شد دداا  -ه ددش أف د د ى في ددديو ،ص د د و يد ددتم
ضصميمها لستيداى بدرام متيصصدة( )125ويتندمال العدر التقددميش هموعدة مدال الصدو السابتدة أو
املتحرك ددة واألصد دواا ال ددث ضع ددا( موض ددوعا حم ددد ا وضق دددى بع ددحل املوا ،ددا اوسد د مية الش ددباة
العاملية( )122كمياا كب و مال العرو الدعوية ومياال ضقسيمها إىل ،سم
أ -العرو املوجهة لب املسلم والث ضتعل ببياا حماسال اوس ى والر علد الشدبهاا
الث ضسا هول وهو نبي حممد صل هللا علي وسلم وماإىل ذلك مما ي اسب غ املسلم .
ب -الع ددرو املوجه ددة للمس ددلم وه ددش ضتعلد د بتعل دديم أها دداى اوسد د ى كالصد د و والاك دداو
والصددياى واحل د والعمددرو وم هددا مددايتعل بة،ي د القلددب والتاهيددد احليدداو الدددنيا وم هددا مايوضددأ
أنا العامل ما بياا الواجب نوهم وماإىل ذلك مما ي اسب املسلم .
مآسش املسلم
وهد العددرو التقدمييددة يبمياددال ضشددبيلها هاليددا التلفددا اا ال كيددة ف لعدددى ضددوفر التطبيقدداا
ال مة لتشبيلها ضلك التلفا اا ولاال مياال ضشبيلها بعحل األجهاو ال كية مث عرضها علد
التلفا ال كش إبهدى طر العر الشاما كما سب بيان املبحت األو .
ويددرى الباهددت أا مبقدددو امل ه د واملطددو يال املسددلم احلريص د عل د الدددعوو إىل هللا ضعدداىل
إنتاد ضطبيقاا خاصة للدعوو اوس مية كما أنت اآلخدروا ضطبيقداا خاصدة لأللعداب والةفيد
ومعرفة الطقس وضعليم امل اه الد اسية واألخبا وماإىل ذلك مال شؤوا احلياو(. )127
( )124اآلية  81مال سو و الشعرا .
( )125مال ه ال ام ( )Power Pointو(. )Macromedia Flash MX
( )122مددال ه د املوا،ددا ا اوس د ى ( )islamhouse.comوصدديد الفوائددد ( )saaid.netويقدددى املو،ددا األو حمت دوا مددال
الاتب والصوضياا والعرو الدعوية بد  115لبة .
( )127مياال معرفة ه التطبيقاا مال مت ر التلفا وختتلف ه املتاجر أ ائهدا والتطبيقداا الدث حتتويهدا حبسدب ندو
التلفا كما سب بيان .
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اخلامتة
وأوجددا أهددم نتائ د

ختدداى ه د ا البحددت أفددد هللا ضعدداىل عل د مايسددر مددال إعدددا وكتابت د
وضوصياض فيما يلش
 -1يشدب التلفددا الد كش احلاسددوب اشددتمال علد معددا( ونظدداى ضشدبيا وضطبيقدداا مياددال
حتددديسها كمددا يتشدداب اجلهددا اا إماانيددة ايبضصددا للشددباة العامليددة وضصددفأ موا،عهددا وإماانيددة
ضوصيا فأ و ولوهة مفاضيأ عدا يت أو يبسدلايت ومدال مث ميادال وصدف التلفدا الد كش أبند ضلفدا
حموسب .
املساجد لياوا بدي عال اوع انا
 -2يوصش الباهت ليبستفا و مال التلفا ال كش
و صدايبا ايبنتظدا
واللوهاا الو ،ية و ،اعاا ا اضراا ليادوا بددي عدال جهدا العدر
األماكال العامة ليعر علي ماي اسب كا مااا م ها وماحيتاج وا كما يوصش ليبستفا و
امل ا ف للمشاهدو األسرية اجلماعية ولعر ملفاا الوسدائ هيدت ميادال للداعيدة إنشدا
م
ماتبددة م اليددة ضدديمة مددال ضلددك امللفدداا ال قيددة ا اليددة مددال ا داذير الشددرعية وحتفدظ حمتددوًا ضلددك
املاتبة هاسوب شيصش أو إهدى أ واا التيايال املت قلدة وضعدر علد التلفدا اا ال كيدة
امل ا ع امل ف امل اسب التلفا أو بطريقة يبسلاية .
 -3ضت و ضق ياا عر حمتوًا األجهاو ال كية عل التلفا اا و ه ا فوائد مجة ف فقدد
يبضتوفر لدى الداعية أ واا ايبضصا السلاش للرب ب جها ال كش والتلفدا فيل دأ إىل إهددى
التق يدداا غ د السددلاية التلفددا املتددامل لدي د مسددا ضق يددة ايبضصددا غ د السددلاش املباشددر أو ضفعيددا
نقطددة ايبضصددا جه ددا ال د كش أو نس ددخ الشاشددة  .و،ددد ضا ددوا التق يددة مت ددوفرو ولاددال يبي د أ
جها الد كش ايب ضبداط لسدتيدامها و،دد يد أ ايبضصدا ولادال سدرعاا مدايظهر ضدعف حبيدت
يتقطا البت أ ا العر أو يبيتواف الصوا ما الصو و أ ا عر ملفاا الفيديو فيل أ الباهت
إىل ضق ية يبسلاية أخرى .
 -4ضتدديأ وظيفددة العددر الشدداما التلفددا ال د كش نقددا مجيددا مددايظهر عل د شاشددة اجلهددا
الد كش إىل شاشددة التلفددا سدوا ذلددك الاتددب اولاةونيددة أو العددرو التقدمييددة أو اجلددداو
الرًضية أو غ ذلك مما ،د حيتاد الداعية عرضد التلفدا خبد ف ضق يداا العدر األخدرى الدث
يشددةط فيهددا هيئدداا معي ددة مللفدداا الوسددائ  .وضتدديأ ه د الوظيفددة للداعيددة متابعددة مايشدداهد أف درا
أسرض أجها م ال كية .
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 -5يوصددش الباهددت القددائم عل د البددت التلفددا أ للق دواا الدعويددة إبنتدداد ضطبيقدداا ضتدديأ
ملستيدمش التلفا اا ال كية استقبا بت  ،وا م ع الشباة العاملية .
كمددا يوصددش الباهددت أب ددا املسددلم أصددحاب املواهددب هددا ال هددة بتصددميم ضطبيقدداا
عوية للتلفا اا ال كية عل طريقة العدرو التقدمييدة لددعوو غد املسدلم إىل اوسد ى ولتعلديم
املسددلم أمددو ي د هم عل د أا يددتم ذلددك للت سددي مددا اجلهدداا ذاا الع ،ددة مسددا و ا و الشددؤوا
اوس د مية واملااضددب التعاونيددة لتوعيددة اجلاليدداا ومددا هامهددا  .ومددال التطبيقدداا الددث ي ببددش
الع ايددة إبنتاجهددا ضطبيقدداا الاتددب اولاةونيددة واأللعدداب ال ه يددة الددث ضت اسددب مددا خصوصددياا
احتمعاا املسلمة .
املتاجر اولاةونية للتلفا اا ال كية ويتم
وضد د مجيا ه التطبيقاا املشا إليها أع
ذلك للت سي ما الشركة امل ت ة لاا ضلفا .
 -2يوصش الباهت الداعية إذا عاى عل شرا ضلفا ذكش ل ستفا و مدال ضق يداا العدر فيد
لختبا ضواف ه ا التلفا ما أجهاض ال كية كاحلاسوب ا مو أو اللوهش أو اجلوا ،بدا او،دداى
عل الشرا ويتم ه ا ايبختبا متاجر بيا التلفا اا .
 -7إذا خشش الداعية عل نفس أو عل بعحل أها بيت مال إسا و اسدتيداى التلفدا الد كش
فيما د هظددر اضصددا التلفددا للشددباة العامليددة عددال طري د موج د الشددباة امل اليددة ف ألا املفاسددد
مقددى علد جلددب املصداحل والسد مة هد ا البدداب يبيعددهلا شددش  .وهد ا يبيددؤ ر علد ايبسددتفا و
مال معظم ا صائا األخرى للتلفا ال كش .
 -8يوصددش الباهددت الداعيددة ال د أ يرغددب ايبسددتفا و مددال خصددائا التلفددا اا ال كيددة أو
بعنددها ويبيرغددب شدرا ضلفددا ذكددش ليبسددتفا و مددال مر،يدداا التلفددا اا العا يددة ف ألهنددا أجهدداو
مت قل ددة ص ددب و احل ددم ميا ددال وص ددلها للتلف ددا الع ددا أ ع ددد احلاج ددة إليه ددا مث فص ددلها بع دد ذل ددك
حبسب غبة الداعية .
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