إنجازٌ عجزت عنه الدول العربية
جريدة الرياض
العدد (  ) 14452اجلمعة  1429 / 1 / 9هـ

قبل البدء
إن كنت ممن يبحث عن نشر العلم الشرعي
أو نشر آالف الكتب العلمية وتيسريها للناس

إن رغبت يف توزيع  1000,000نسخة من صحيح البخاري أو غريه من الكتب
فقد وجدت ضالتك هنا ..

أكثر من ( )6000كتاب منقحة مدققة ..

استفاد منها ( )1000,000شخص بوسائل وأدوات حبث متطورة ومتنوعة

المكتبة الشاملة

الملف التعريفي للمكتبة الشاملة

عدد المستفدين من المكتبة الشاملة
تجاوز ( )3.000.000

المحتويات
قالوا عن المكتبة الشاملة
إحصاءات وأرقام
نبذة عن المكتبة الشاملة
مميزات المكتبة الشاملة
أهم المحطات التي مر بها المشروع
نسبة التغير في حجم وكمية العمل بعد الرعاية من مكتب الروضة للمكتبة الشاملة
تطبيقات المكتبة الشاملة
 -1موقع المكتبة الشاملة http://shamela.ws
 -2موقع تصفح المكتبة الشاملة http://shamela.ws/browse.php
 -3برنامج المكتب الشاملة لسطح المكتب
 -4برنامج المكتبة الشاملة لألجهزة الذكية واللوحية بنظامي ( ) ios 6 & android
فريق العمل
مهام فريق العمل
 -1فريق عمل الموقع
 - 2فريق البرمجة
 - 3فريق األعمال المكتبية
 - 4فريق الخدمات العلمية
الخدمات الموجودة حاليا بالمكتبة الشاملة
الوضع الحالي للمكتبة الشاملة
أهداف وتطلعات المكتبة الشاملة في المرحلة التالية
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قالوا عن المكتبة الشاملة :

«هذا العمل في الحقيقة عمل أمة وليس أفرادا..ولكن ربما سخر اهلل  -بمنه وفضله  -لألمة عند
ضعفها رجاال يقومون بأعمال أمة  . . . .فال يحصى كم استفاد الناس من الموسوعة الشاملة »
( ا  .د علي الصياح أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك سعود)

 «فإن مشروعكم في المكتبة الشاملة يصح أن يقال فيه (وهل يخفى القمر؟) ونحن جميعًا ننتفع به وال
يخلو حاسوب من حواسيب طلبة العلم في العالم اليوم من نسخة من هذه المكتبة المباركة فجزاكم اهلل
خيراً وتقبل منكم ونفع بكم » .
(الدكتور عبد الرحمن الشهري  ،أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الملك سعود)

«تضرب إليها أكباد اإلبل  ،وتستترف فيها األموال ،ولو عاش ما عاش لقمان بن عاد ما جمع [ما] في الشاملة » . .
(الدكتور يوسف حميتو  ،دكتور أصول الفقه ومقاصد الشريعة)

«المكتبة الشاملة إنجازٌ عجزت عنه الدول العربية»
(جريدة الرياض)

«موسوعة جمعت من المحاسن ما تفرق في غيرها ،باإلضافة إلى انفتاحها على كل جديد مفيد  ،فلم يغلق
صاحبها  . . .بابها دون غيره  ،ولم يستأثر بحق إدراج ما شاء من الكتب والمقاالت  ،والمراجع والمؤلفات  ،بل
أرسلها مشاعة حتى يتسنى لكل باحث أن يصوغ (موسوعته الشخصية) كما يشاء» . .
(عبد اهلل الدكالي)
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إحصاءات وأرقام :

 -1إحصائيات المواقع :
عدد زوار الموقع الرسمي شهريًا  25٠,٠٠٠ : http://shamela.wsزائر ،ونسبة  ٪٦٠منهم زوّار جدد
متوسط عدد زوار الموقع يومياً  15000 :زائر .
عدد زيارات موقع تصفح الكتب أون الين  3 http://shamela.ws/browse.phpماليين زيارة حتى اآلن .
متوسط عدد زيارات موقع تصفح الكتب شهريا  300.000 :ألف زيارة .

 -2إحصائيات التحميل :

عدد مرات تحميل اإلصدار الرسمي األول  :أكثر من  1.000.000مليون مرة .
عدد مرات تحميل اإلصدار الرسمي الثاني ( الحالي  -برعاية مكتب الروضة )  :قرابة  250.000مرة
عدد مرات تحميل ملف التورنت  :أكثر من  80.000مرة .
عدد مرات تحميل المكتبة الشاملة من موقع طريق اإلسالم أكثر من  ٦٨٩,٠٠٠مرة
عدد مرات التحميل من مكتبة مشكاة :أكثر من  ٤١٩,٠٠٠مرة
عدد الكتب بالمكتبة :تجاوز  6151كتاب
تم تحميل أكثر من «مليون ونصف» جيجا بايت من الموقع الرسمي
عدد مستخدمي الشاملة الذين يستخدمون الترقية الحية قريب من مليون مستخدم
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 -3إحصائيات برنامج اآليفون واآليباد :
عدد مرات التحميل الكلي  :أكثر من 120.000ألف مستخدم .
متوسط عدد التحميالت أسبوعيا  3000 :مستخدم .
يتم تحميل الكتب يوميا من سيرفرات البرنامج 300 :جيجا بايت
وبهذا يتجاوز عدد المستفدين من المكتبة الشاملة ( ) 3000.000شخص وهلل الحمد
أهداف المكتبة الشاملة في المرحلة التالية :
 - 1برمجة الشاملة برمجة جديدة ،تتميز بما يلي
تعمل على جميع األنظمة( :ويندوز بإصداراته ،لينكس بتوزيعاته المختلفة ،الماك) وبرمجة نسخ خاصة
بالهواتف المحمولة واألجهزة الكفية ... ،إلخ)
محرك بحث متقدم ،يجمع بين السرعة والدقة (المحرك الحالي دقيق لكن ليس سريعا بالقدر الكافي)
دعم جميع اللغات (دعم الترميز الموحّد  )Unicodeإلتاحة الفرصة إلدخال الكتب المترجمة لجميع اللغات
األخرى
تطوير عرض نصوص الكتب والسماح بالتنسيقات واأللوان وإضافة الصور
تطوير طريقة عرض الكتب المصورة بدون االعتماد على برامج أخرى
إضافة العديد من الخدمات األخرى [القراءات  /شرح الغريب  /التحليل اآللي لألسانيد (كخدمة عامة يمكن
تطبيقها على أي سند لتمييز رجاله)  ،وغيرها]
 -2تطوير المحتوى العلمي للمكتبة  ،تطويرا كبيرا ليشمل ما يلي
استكمال العديد من الكتب الهامة التي لم تدخل إلكترونيا حتى اآلن  ،رغم أهميتها
الخدمات  :توسيع خدمة التخريج لتشمل جميع ما يمكن من الكتب ،وإضافة العديد من الخدمات األخرى
المهمة لطالب العلم وتطوير خدمة التراجم ومقارنة التفاسير ،وإضافة خدمات جديدة مثل الغريب
والمعاجم وغيرها
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نبذة عن المكتبة الشاملة :

برنامج مجاني ضخم ( برعاية المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة )  ،يهدف – كما هو واضح
من اسمه – ليكون شامال لكل ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث.
والمكتبة تعمل حاليا على نظام الويندوز ،وهو صالح الستقبال ملفات النصوص المختلفة وترتيبها في إطار واحد مع
إمكانية البحث فيها أو في بعضها ،كما يقدم موقع البرنامج الكثير من الكتب في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم
اآللة ،ويمكن معرفة المزيد من صفات البرنامج من صفحات الشرح والبرنامج حاصل على براءة اختراع وكافة حقوق
الملكية الفكرية مسجله رسمي ًا باسم مُبرمِجه
مميزات المكتبة الشاملة :

•المجانية :المكتبة الشاملة برنامج خيريّ وقفيّ ،متاح للتحميل دائمًا  -إن شاء اهلل  -بجميع تحديثاته وكتبه عبر
الموقع الرسمي (.)http://shamela.ws
•مرن وقابل للتوسعة واإلضافة :فمع كون البرنامج مشحون بالكتب في مختلف الفنون ؛ ففيه إمكانية استقبال
ملفات النصوص بمختلف صيغها  ،وترتيبها في المكتبة في إطار واحد  ،ليمكن بعد ذلك التعامل معها والتعديل فيها
أو نقل كتاب من قسم آلخر أليق به أو غير ذلك ؛ مما يجعل طالب العلم يرتبط بالمكتبة.
•المتابعة المستمرة :إضافة مميزات جديدة وإصالح أي شوائب تظهر بالبرنامج أو ً
ال بأول  ،فمث ً
ال بعد اإلصدار الثاني
ظهر اإلصدار  2.1ثم  2.2وهكذا حتى الثالث  ،وبعد الثالث ظهرت تحديثات كثيرة ورقم اإلصدار الحالي هو 3.48
أي أنه صدر  48تحديثاً منذ صدور اإلصدار الثالث ،وفي كل تحديث إضافة لمميزات جديدة  ،وتالفٍ لعيوب ومشكالت
برمجية  ،وإدراج تحسينات وإجابة لمقترحات .وال تكاد تجد برنامجا تصدر له كل هذه التحديثات  ،والحمد هلل رب
العالمين.
•سهولة االستخدام :تجد عامة الوظائف سهلة ال تكاد تحتاج لشرح فيتعود عليها طالب العلم بسرعة ويبدأ في
االستفادة منها فوراً  ،على عكس بعض البرامج قد يكون بها إمكانات كبيرة لكن ال يستفيد طالب العلم منها
لصعوبة الوصول إليها .
•دقة محرك البحث :من أهم مميزات الشاملة  ،قوة محرّك البحث ومرونته الكبيرة  ،بحيث يسمح لطالب العلم أن
يبحث في كتبه بدقة وسهولة.
•خفة البرنامج على الجهاز  :عند تحميل المكتبة على الجهاز المكتبي بحجم يزيد عن  11جيجا وتشغيلها  ،تجد أن
البرنامج خفيف على الجهاز وال يسبب أي بطئ أو زيادة ضغط  ،ويشتغل بكل سالسة وسهولة .
•موافقة الكتب للمطبوع :وهذه تتميز بها المكتبة الشاملة  ،حيث يحرص الموقع الرسمي على موافقة الكتب للطبعات
الورقية  ،بحيث يتمكن طالب العلم من العزو الصحيح في بحوثه ودراساته .
•العمل في البرنامج مستمر إلى ما شاء اهلل :فال يقتصر البرنامج على صدور تحديث أو نسخة جديدة  ،بل العمل
مستمر إلضافة كتب جديدة  ،وتدقيقها  ،وإضافة خدمات جديدة للبرنامج  ،وتطوير الموقع  ،لتصبح المكتبة الشاملة
إن شاء اهلل هي العمدة في هذا المجال .
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أهم المحطات التي مر بها المشروع :

ثم ظهر اإلصدار الثاني في ذي الحجة  1426هـ (يناير  2006م) ،وكان أهم ما يميزه إمكانية إضافة أو
حذف الكتب فيه بسهولة ويسر ،وهذه الفكرة كانت جديدة على برامج المكتبات وقتها ،ولم تُسْبق إليها
الشاملة .
ثم ظهر اإلصدار الثالث في جمادى الثانية 1429هـ (يونيو  2008م) ،وكان أهم ما يميزه هو إمكانية
ربط نصوص الكتب بالنسخ المصورة لها بحيث يمكن التأكد من النص في مصدره األصيلي بضغطة زر .
في ربيع الثاني  1433هـ (مارس  )2012تم إطالق نسخة للتصفح على اإلنترنت مباشرة دون تحميل.
وفي ربيع الثاني  1433هـ (مارس  ،)2012أصبح البرنامج برعاية ( المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد
وتوعية الجاليات بحي الروضة ) جزاهم اهلل خيرا ،ونأمل إن شاء اهلل أن تكون هذه الخطوة انطالقة
للشاملة نحو استكمال أهدافها ،باستهداف منصات أخرى (مثل اآليفون واألجهزة اللوحية واللينكس
والماك) والمضي بخطى أسرع في إضافة الكتب والخدمات العلمية للمكتبة والتطويرات البرمجية وغيرها.

نسبة التغير في حجم وكمية العمل بعد الرعاية من مكتب الروضة للمكتبة الشاملة :
•فريق العمل كان  5مدخلي بيانات ومبرمج واحد  . .أصبح  30مدخل بيانات و 3مبرمجين
•نسخة الشاملة كانت تعمل على ويندوز فقط  . .اآلن اصدرت نسخة لأليفون  ،واألندرويد (يجري العمل
عليها) واللينكس والماكينتوش (مستقبال إن شاء اهلل)
•تخريج األحاديث كان يشمل  40كتاب فقط ،اآلن نعمل على زيادتها إلى  800كتاب
•خدمة التراجم كانت تشمل عدد معدود من كتب التراجم ،نعمل اآلن على توسيعها لتشمل جميع كتب
التراجم القديمة والمعاصرة
•كنا ندخل عدد محدود من الكتب الجديدة حسب اإلمكان وال نستطيع اإلكثار من األمهات ذوات المجلدات –
رغم الحاجة إليها – لعدم توفر العدد الكافي من المدخلين  ..أما اآلن فبفضل اهلل يمكن أن نذكر أمثلة فقط
من الكتب التي يعمل عليها فريق العمل فعليا (وليست الخطط المستقبلية) ،فمنها:
o oالتوضيح لشرح الجامع الصحيح البن الملقن ( 36مجلدا شرح نفيس للبخاري)
o oتفسير البسيط للواحدي – موسوعة تفسيرية ضخمة ( 24مجلدا)
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o oالواضح في أصول الفقه  -ابن عقيل ( 5مجلدات)
o oأصول الفقه البن مفلح ( 4مجلدات)
o oالسنن واألحكام عن المصطفى عليه أفضل الصالة والسالم للمقدسي(  6مجلدات)
o oاإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن الملقن ( 11مجلداً)
o oالعزيز شرح الوجيز للرافعي (النسخة الكاملة –  12مجلد ضخم ًا)
o oمسند أحمد بن حنبل بتحقيق العالمة أحمد شاكر رحمه اهلل ( 8مجلدات)
o oشعب اإليمان للبيهقي بتحقيق الندوي ( 14مجلدا)
 o oالسنن الكبرى للبيهقي بتحقيق التركي ( 24مجلدا)
o oسنن الدارمي بتحقيق حسين أسد ( 5مجلدات)
o oمسند أبي يعلى بتحقيق حسين أسد (  14مجلدا)
 o oالكتب األخيرة ،موجودة متون فقط ،والذي يدخله الفريق هو النسخ الكاملة بالتحقيق المطول ذي
الفوائد النفيسة
o oما سبق هو بعض (وليس كل) ما بيد فريق العمل من نفائس تخرج إن شاء اهلل لطلبة العلم  ،وهذا ما
استدعى زيادة الفريق إلى  30مدخل بيانات
o oهذه الكتب ما زال العمل عليها جاريا ،وال بأس من ذكر أمثلة مما تم ،ونشره الفريق فعال ،وهي قائمة
طويلة ،نذكر منها.
•مجموع رسائل ابن رجب (  4مجلدات)
•تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (  7مجلدات )
•الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (  7مجلدات )
•شرح القسطالني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (  10مجلدات ضخام )
•فتح البيان في مقاصد القرآن تفسير صديق حسن خان (  15مجلدا )
•العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (  9مجلدات )
•جامع المسائل البن تيمية ( 6مجلدات )
•الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (  4مجلدات )
•نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ( 20مجلدا )
•منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري لحمزة محمد قاسم (  5مجلدات )
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تطبيقات المكتبة الشاملة :

 -1موقع المكتبة الشاملة http://shamela.ws
الموقع الرسمي للبرنامج ،يتم من خالله تقديم التحديثات البرمجية
والكتب الجديدة ،كما يتم استقبال مقترحات المستخدمين فيما يتعلق
بالبرنامج أو بالكتب  ،وبخصوص الكتب المتاحة للتصفح والتحميل
على الموقع ،فوجود كتاب ما على الموقع ال يعني الموافقة على كل ما
جاء فيه ،ولو لم نضع إال كتابا خاليا من األخطاء والمالحظات ،لما سلم
لنا إال كتاب اهلل  -تبارك وتعالى  .-لكن وضعنا من الكتب ما رجونا أن يجد الباحث فيه الفائدة ،وإن لم يخل من التعقيبات
والمخالفات
 -2موقع تصفح المكتبة الشاملة http://shamela.ws/browse.php
موقع تجريبي لتصفح جميع الكتب بدون الحاجة لتحميلها على الجهاز  ،وقد انطلق في ربيع الثاني  1433هـ (مارس )2012
 -3برنامج المكتبة الشاملة لسطح المكتب :
•برنامج يستخدم على أجهزة الحاسب المكتبية ،
حيث تم إصدار النسخة الرسمية الثانية من البرنامج
رقم  ، 3.48مع ميزة التحديث التلقائي أو ما يسمى
بـالترقية الحية للكتب والنظام الموجود به  ،كما أنه
بخالف الكتب الموجودة به باستطاعة المستخدم
للبرنامج إثراء نسخته الخاصة بإضافة الكتب المنتشرة
في المواقع المعتمدة مثل  :مكتبة
صيد الفوائد  ،مكتبة المشكاة ،
ومكتبة ملتقى أهل الحديث  ،ومكتبة
طريق اإلسالم
 -4برنامج المكتبة الشاملة لألجهزة
الذكية واللوحية بنظامي ( & ios 6
: ) android
تم إطالق نسخة  ios6ألجهزة
اآليفون واآليباد في رمضان 1433هـ
الموافق ( أغسطس  2012م )  ،حيث
القى البرنامج استحسان الجماهير
المستفيدة من المكتبة الشاملة ،
وجاري العمل حاليا على تجهيز النسخة
التابعة لنظام األندرويد الذي يخدم كم ًا
كبيرا من األجهزة الذكية واللوحية .
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فريق العمل :
أوال  :السيرفرات
ثانيا :المبرمجين
ثالثا :المدخلين والمراجعين

أوال  :السيرفرات
 - 1تصفح عدة ماليين من الصفحات (أون الين)
 – 2تحميل ( 6200كتب رسمية) و حوالي  6000كتاب إضافي (كتب المستودع)
 -3تحميل حوالي  6000كتاب (كتب اآليفون)
وهذه السيرفرات هي كالتالي
( )1السيرفر الرئيسي شركة  ، iwebوهو الذي يتحمل غالب ضغط العمل ( ،باألسفل مواصفات السيرفر )
( )2سيرفر  vpsويندوز لدعم نسخة التورنت وأغراض أخرى
( )3شركة  hostgatorلينكس ،الذي عليه سكربت الموقع ،وتتم عليه بعض األعمال مثل توليد نسخة
اآليفون ونسخة األون الين آليا من كل كتاب يضاف لموقع الشاملة أوال بأول
( )4السيرفر األساسي اآلخر من شركة  iWebعليه الداتا والباك أب ونحو هذه األمور
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ثانيا :المبرمجين
عددهم  4مبرمجين ،وهم
( )1أسامة عباس [مصري مقيم بكوريا – كلية هندسة  ،قسم حاسب آلي] (المبرمج الرئيسي) :وهو
المسئول عن برمجة موقع الويب وأيضا تطبيق اآليفون واألندرويد ،ومتابعة سيرفرات الموقع ومشاكلها
( )2محمد إسماعيل [ :مصري – مقيم بمصر  ،محافظة المنيا  -كلية علوم ،قسم حاسب آلي] تطبيق
سطح المكتب الجديد
 )3(أحمد محفوظ[ :مصري – مقيم بمصر ،محافظة المنيا – كلية علوم ،معيد بقسم حاسب آلي] تطبيق
سطح المكتب الجديد (باالشتراك مع محمد إسماعيل)
( )4محمود سالم[ :مبرمج بلغة فيجوال بيسك]  :ويصمم برامج عمل المكتب ويتابعها (مثل برامج
التصحيح وموافقة الكتب للمطبوع والمقارنة اآللية لنسخ الكتب ونحو ذلك) إضافة إلى مسؤوليته عن
الشبكة داخل المكتب وصيانة األجهزة ونحو ذلك
ثالثا :المدخلين والمراجعين
يتكون من  30موظف  ،إلدخال الكتب ومراجعتها وموافقة صفحاتها للمطبوع ،وعمل فهارس الموضوعات
وغير ذلك من األعمال ،التي هي عماد المشروع ،وهي المنتج الذي ينشر في تطبيق سطح المكتب
واآليفون واألندرويد وغيرها ،وهم

 – 1مصطفى سعد

 -11أحمد عمر

 – 21مؤمن محمد زكي

 -2مصطفى محمد علي

 - 12محسن علي

 -22حمدي عبد الفتاح

 -3أحمد عبد الرشيد

 – 13هشام محمد

 – 23عبد الباقي سراج الدين

 -4محمود ربيع

 – 14محمود محمد

 – 24شريف الطيب

 – 5إسالم أحمد

 – 15محمود حسين

 - 25محمود مختار

 – 6محمد عمر

 – 16عمرو حمدي

 – 26أحمد محيي

 – 7وائل علي

 – 17حازم محمد

 - 27بركات محمد عطية

 – 8رجب توفيق

 – 18مصطفى جمال

 – 28عبد الرحمن أحمد

 – 9طه محمد

 – 19حسام حسن

 – 29مختار محمد

 – 10هشام ممدوح

 – 20عبد الرحمن فكري

 - 30مصطفى أحمد
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مهام فريق العمل :

1 .1فريق عمل الموقع :يقوم بالمهام التالية:
•متابعة بريد الموقع وتحويل كل رسالة إلى القسم الذي يناسبها ،فمثال الرسائل التي تتحدث
عن خطأ مطبعي في كتاب ،تحول لقسم اإلدخال والمراجعة ،والرسائل التي تناقش نسخة
اآليفون تحول لمبرمج اآليفون ،وهكذا
•استالم الكتب الجديدة من قسم اإلدخال ورفعها على الموقع
•تنسيق األخبار ورفعها لموقع الشاملة (أخبار العمل ومشروعات الشاملة الجديدة)
•متابعة صفحة الفيس بوك وتويتر للمكتبة الشاملة ،ونشر المهم من الكتب واألخبار فيها
والرد على المشاركين
•تجهيز كتب الشاملة جميعها (وما يجد منها أوال بأول) للتصفح عبر الموقع مباشرة ،ويجري
اآلن تطوير محرك بحث للبحث في الكتب عبر الموقع مباشرة
•يجري اآلن إعادة تصميم جرافيك الموقع تصميما كامال بثيم مختلف عن الحالي .
•تطوير نسخة سطح المكتب ببرمجة جديدة ومحرك بحث عالمي سريع وقوي ،ومواجهة
بعض الصعوبات مثل عرض ملفات  pdfبدون برامج ملحقة ،وإمكانية عرض التنسيقات
واأللوان داخل نسخة الشاملة ،وإضافة شاشات جديدة مثل شاشة الغريب والمعاجم
•ترجمة نسخة سطح المكتب الجديدة – بعد انتهائها – إلى نظام اللينكس والماكينتوش
•عمل نسخة مخصصة لآليفون واستالم الكتب الجديدة من فريق العمل وتحويلها لصيغة
اآليفون أوال بأول
•متابعة نسخة اآليفون بالتطوير وإصالح الشوائب ومقترحات المستخدمين
•عمل نسخة مخصصة ألنظمة األندرويد (الجاالكسي وغيرها) ومتابعتها ورفع الكتب لها كما
سبق في نسخة اآليفون
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 – 2فريق األعمال المكتبية:
•إدخال الكتب عن األصول المطبوعة ،وهنا ندخل الكتاب كامال بالمقدمات وحواشي التحقيق ،بخالف أكثر
الشركات التي تدخل الكتاب محذوف المقدمات والحواشي ،فنحن نقدم نسخة كاملة ،من الكتاب .وهناك
الكثير جدا من األمهات والكتب التي تعتبر أصوال في بابها غير مدخلة إلكترونيا على اإلطالق
•مراجعة الكتب بعد إدخالها (كلمة كلمة) ،ويقوم بالمراجعة موظف غير الذي قام باإلدخال ،وذلك ألن برامج
الكتب امتألت بالكتب غير المدققة كثيرة األخطاء جدا ،فال نريد المزيد من الكتب بال خطام أو زمام ،وجميع
الكتب التي أدخلها فريق العمل معروفة بدقتها العالية والحمد هلل
•توزيع صفحات الكتاب – بعد مراجعته ،ليوافق المطبوع ،ويهتم فريق العمل بهذا لكي يستطيع المستخدم
العزو للنسخة المطبوعة بالجزء والصفحة إذ يشترط هذا في البحوث األكاديمية وغيرها
•خدمة الكتاب بعمل شجرة عناوين موضوعية مفرعة تفريعا كامال على العناوين الرئيسة والفرعية بحيث
يستطيع المستخدم الوصول ألي موضوع من موضوعات الكتاب بنقرة زر ،وتتجلى فائدة هذا في الكتب
الضخمة مثل تاريخ دمشق وتاريخ اإلسالم وسير أعالم النبالء
•االهتمام بذكر بيانات الكتاب كاملة :العنوان ودار النشر والطبعة وتاريخ النشر ،وترجمة المؤلف أيضا
•العمل على مقابلة الكتب الموجودة بالفعل والتي ليست من إدخال فريق العمل ،فهي متوفرة إلكترونيا
ومنتشرة لكنها غير موثوقة ،تحتاج مقابلة على المطبوع ،وفي هذا نجد أخطاء وسقط كثير جدا في النسخ
المنتشرة ،مما يضاعف المسئولية على كاهل الجميع ،فالنظرة السريعة تقول أن هناك الكثير من الكتب
مدخلة إلكترونيا فعال وال تحتاج لمزيد عمل ،لكن بالفحص نجد أن أقل القليل هو الذي يمكن االعتماد
عليه ،ولكثرة هذا الكتب التي تحتاج لمراجعة كثرة مفرطة ،نبدأ فيها باألهم فالمهم ،واهلل المستعان

15

 – 4فريق الخدمات العلمية
•خدمة مقارنة التفاسير :وهي خدمة تيسر للباحث الوصول إلى تفسير آية معينة من كتاب اهلل في
العشرات من كتب التفاسير بلمسة زر  ،لمقارنة تفسيرها في هذه الكتب .هذه الخدمة موجودة ويعمل
فريق العمل اآلن على توسيعها (بضم مزيد من التفاسير لهذه الخدمة) وتدقيقها
•خدمة تخريج األحاديث :تشمل اآلن تخريج الحديث من حوالي  400كتاب فقط ،ويعمل فريق العمل اآلن
على مضاعفتها لتشمل أكثر من  800كتاب من كتب السنة المشرفة
•خدمة التراجم :تجلب لك ترجمة الرجل المطلوب من كتب التراجم في وقت قصير وبدقة :ويقوم الفريق
على إعادة بناء هذه الخدمة اآلن من جديد (اعتمادا على قاعدة بيانات أقوى وأدق للرجال والرواة) وإضافة
جميع كتب التراجم لهذه الخدمة ،وهو مشروع ضخم ،ألنه يتطلب – كخطوة أولى – مراجعة وتدقيق
كتب التراجم الموجودة قبل إدخال هذه الخدمة إليها – باإلضافة إلدخال بعض كتب التراجم المهمة غير
المدخلة مثل ذيول األعالم للزركلي وغير ذلك
الخدمات الموجودة حاليا بالمكتبة الشاملة :
•اختيار الكتاب المراد عرضه بسهولة بعدة طرق منها حسب فنون العلم أو حسب الحروف األبجدية أو
االختيار من قائمة الكتب المستخدمة مؤخرا ،أو الوصول السريع عن كتاب بداللة جزء من اسم الكتاب .
•عرض الكتاب موافقا للمطبوع مع عرض شجرة العناوين المفصلة وعرض الجزء والصفحة ورقم الحديث
(إن وجد) وإمكانية االنتقال لعنوان معين في الكتاب أو االنتقال لجزء وصفحة أو رقم حديث معين .
•إمكانية التعليق على أي موضع في الكتاب وحفظ التعليق .
•إمكانية إرفاق أي ملفات بالكتاب (صوتية – مرئية – أي نوع من الملفات) لتجدها متاحة لك دائما كلما
تعاملت مع الكتاب .
•إمكانية تحرير الكتاب لتصحيح األخطاء والزيادة والحذف ( متاح في جميع الكتب عدا الكتب الصادرة عن
الموقع ) .
•إمكانية تغيير اسم الكتاب ( متاح في جميع الكتب عدا الكتب الصادرة عن الموقع ) ونقله من قسم إلى
قسم وإنشاء أقسام أو تصنيفات جديدة .
•إمكانية إضافة كتب جديدة للمكتبة عن طريق استقبال ملفات الوورد أو صفحات اإلنترنت وغيرها،
ودمجها داخل نسيج المكتبة كأنها جزء منها .
•إمكانية البحث المتقدم بكلمة أو عدة كلمات أو جمل في كتاب أو أكثر أو في مجال بحث مخصص مع
إمكانية حفظ مجال البحث وأيضا إمكانية حفظ نتائج البحث  . .والبرنامج يحتفظ تلقائيا بنتائج آخر بحث .
•إمكانية تصفية البحث وذلك بالبحث المخصص داخل نتائج البحث نفسها .
•خدمة تخريج األحاديث :مطبقة على  400كتاب من كتب المتون ،عندما تستعرض حديثا في هذه الكتب،
مثال (سنن أبي داود) يمكنك بضغطة زر أن تصل لتخريج هذا الحديث في الـ  400كتاب األخرى وهي
تشمل أمهات كتب الحديث واآلثار .
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•خدمة تراجم الرجال :ظلل اسم أي علم واضغط زر الترجمة ،تأتيك ترجمته من كتب التراجم بسرعة ودقة
•خدمة ربط األحاديث بشروحها :مثال عند استعراض أحاديث صحيح البخاري يمكنك الوصول لشرح الحديث
من فتح الباري البن حجر أو فتح الباري البن رجب .عامة كتب الحديث مرتبطة بشروحها المشهورة
•خدمة مقارنة التفاسير ،يمكنك مقارنة تفسير آية محددة في كتب التفاسير بالبرنامج بضغطة زر
•خدمة عرض القرآن الكريم والبحث فيه :والبحث يتم على أساس اآلية ال الصفحة
•خدمة تصدير الكتب :يمكنك تصدير أي كتاب أو أكثر أو جزء من كتاب بصيغة وورد أو صفحات ويب ،كما
يمكنك تصدير الكتب بالصيغة الخاصة بالمكتبة الشاملة
•شاشة المؤلفين :تمكنك من عرض مؤلفي جميع الكتب حسب وفياتهم أو أبجديا مع ترجمة كل مؤلف
وقائمة بكتبه الموجودة بالمكتبة
الوضع الحالي للمكتبة الشاملة :
البرنامج  :عامر بالكتب  ،مع إمكانية البحث المتطور  ،وهو يعمل على جميع أنظمة الويندوز .
الموقع  : http://www.shamela.wsبه عامة الكتب التي يحتاجها طالب العلم  ،ويمكن تحميل أي منها بشكل
مستقل وإضافتها للمكتبة ،أو تصفحها من الموقع مباشرة دون تحميل  ،ويتم استقبال االستفسارات واالقتراحات
والتواصل مع طالب العلم ،وبه شرح مفصل ومصور إلمكانات البرنامج وكيفية االستفادة منه .
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