
 

 

 

 



 تعلم أساسيات أوامر اللينكس
 

   صل على الحبٌب المصطفى.

 أما بعد:

أوامر مهمة و أساسٌة فً نظام التشغٌل المعروف لدى الهاكرز و المطورٌن سنتعلم ان شاء هللا 

رغم أننً أعرف أشخاص صنعوا بنظام الوٌندوز األعاجٌب اال أننً  الحقٌقٌٌن أال وهو اللٌنكس

فً هذا وكذلك بعض التعرٌفات و المعلومات  والمهم أن تفٌد وال تضرأحترم جمٌع األنظمة 

 المتواضع من عبد فقٌر الى هللا الكتاب

 ــــــــــــــــــنًالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــمالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنً أنهٌت هذا الكتاب بفضل هللا ، حٌث أننً شرحت  للكتاب، تكاءرٌد أن أخبرك وقبل إتمام قرأ

أمثلة بسٌطة جدا ، فأرجوا أن  استخداموحاولت أن أبسط األمور الى أقصى حد أقدر علٌه مع 

ل هللا ، ال تقرأ بٌتجد ما تبحث عنه ان شاء هللا ، لكن ونصٌحة منً لك كأخ فً اإلسالم و فً س

فال تستهن بأي فرصة  األوامرربما ٌوما ما ستحتاج هذه  ، الالكتاب و تحذفه استفدت منه أو 

وكذلك قد ٌكون أخوك أو أحد ...  " ألاسىد ليىمك ألابيض قرشك خبي :"ٌقول  أذكر مثال حٌاتك،فً 

ما فً هذا الكتاب و بشدة ، فحاول مشاركته مع غٌرك و ان شاء هللا ، ٌبارك  ىغٌرك ٌحتاج ال

.  فاعله أجر فله ، خير على دل من  : سلم و عليه هللا صلى هللا رسىل  قالهللا فٌك و ٌزٌدك من علمه ، 

 مسلم رواه

وجهه الكرٌم، والحمد هلل الذي لكتاب وأي نفع ٌأخذ منه، خالصا لهللا العظٌم أن ٌكون هذا ا أسأل 

 ^-^هدانا وجعلنا مسلمٌن 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  .1
 اْلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَ  .2

 الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  .3
ينِ  .4  َماِلِك يَ ْوِم الدِّ

 نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُ  ِإيَّاكَ  .5
َراَط اْلُمْسَتِقيمَ  .6  اهِدنَا الصِّ

الِّيَ  .7  ِصَراَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ



 

 بسم هللا 

 

 تعرٌف لٌنكس .1

تسّخ ٌٍتطج١مبد ٚ اٌّستخذ١ِٓ ثبٌٛصٛي إٌٝ ٔظبَ تشغ١ً . ُٚٔظُ اٌتشغ١ً ٟ٘ ثشاِج اٌذبسٛة اٌتٟ  –ثأثسػ تعج١ش  -١ٌٕىس ٘ٛ 

أجٙضح اٌذبسٛة ٌتٕف١ز اٌع١ٍّخ اٌّطٍٛثخ . ٠مَٛ ٔظبَ اٌتشغ١ً ثٕمً أِش ِب ِٓ أدذ اٌتطج١مبد عٍٝ سج١ً اٌّثبي إٌٝ ِعبٌج اٌذبسٛة. 

خ اٌّطٍٛثخ ، ثُ ٠شسً إٌتبئج إٌٝ اٌتطج١ك عٓ غش٠ك ٔظبَ اٌتشغ١ ّّ ً . ٚ٘ىزا ٠ٍعت ٔظبَ اٌتشغ١ً ٠مَٛ ثعذ رٌه اٌّعبٌج ثتٕف١ز اٌّٙ

 دٚس دٍمخ اٌٛصً ث١ٓ أجضاء اٌذبسٛة اٌّختٍفخ

ٌٚىٓ فٟ  . windows” ٚOS X “ ِٚٓ اٌتعش٠ف اٌسبثك ٠ظٙش ٌٕب أْ ١ٌٕىس ِشبثٗ تّبِب ألٞ ٔظبَ تشغ١ً آخش ِثً : ٠ٕٚذٚص

شىً ٔظبَ اٌتشغ١ً ١ٌٕىس ِٕظِٛخ  2002عٓ ثبلٟ أٔظّخ اٌتشغ١ً األخشٜ. ففٟ عبَ  اٌٛالع ٕ٘بن فبسق ١ّ٠ض ٔظبَ اٌتشغ١ً ١ٌٕىس

١ٍِبس دٚالس 22ثذجُ   

َ ، تٛسع ١ٌٕىس ١ٌصجخ لٛح ججبسح فٟ عبٌُ اٌذٛسجخ ، ِشّغال وً شٟء اثتذاء ِٓ ثٛسصخ ٠ٛ١ٔٛسن  1991ِٕز ثذا٠تٗ فٟ عبَ 

اللخ ألجٙضح اٌّستٍٙى١ِٓشٚسا ثأجٙضح اٌٙٛاتف إٌمبٌخ ٚ أتٙبء ثبٌذٛاس١ت اٌعّ  

ٚألْ ١ٌٕىس ٠عذ ٔظبَ تشغ١ً ِفتٛح ، فئْ تط٠ٛشٖ ٠تُ ثشىً تعبٟٚٔ، ثّعٕٝ أٔٗ ال ٠ٛجذ ششوخ ٚادذح ِسؤٌٚخ ثشىً ِٕفشد عٓ 

تط٠ٛش أٚ دعُ ٔظبَ ١ٌٕىس. تتمبسُ اٌششوبد اٌّسبّ٘خ فٟ اٌذصخ االلتصبد٠خ ١ٌٍٕىس تىب١ٌف اٌجذث ٚاٌتط٠ٛش ِع ششوبئٙب ٚ 

ٚ٘ىزا فئْ تٛص٠ع عتء اٌتط٠ٛش ٌٕظبَ ١ٌٕىس ث١ٓ اٌششوبد ٚاألفشاد أسُٙ ثشىً إ٠جبثٟ فٟ خٍك ث١ئخ تط٠ٛش٠خ وج١شح ِٕبفس١ٙب. 

 ٚفّعبٌخ ٚاٌىث١ش ِٓ االثتىبساد اٌجشِج١خ اٌغ١ش ِعٍٕخ

١١ٓ فمػ ششوخ ِختٍفخ، فٟ اٌعب١ِٓ اٌّبظ 100ِطٛس فٟ أوثش ِٓ  ٠10000شبسن فٟ وً إصذاس جذ٠ذ ٌٕٛاح ١ٌٕىس ِب ٠ض٠ذ عٓ 

اٌتٟ تشىً جضء صغ١ش فمػ ِٓ  -أٞ إٌٛاح –ششوخ فٟ تط٠ٛش ٔٛاح ١ٌٕىس ، ٟٚ٘  200ِطٛس ِٓ  3200شبسن ِب ٠ض٠ذ عٓ 

 ِٕظِٛخ ١ٌٕىس

٘زا اٌّمبي س١ستعشض اٌّىٛٔبد اٌّتٕٛعخ ٌٕظبَ ١ٌٕىس ، و١ف ٠تُ تص١ٕعٙب ٚ و١ف ٠تُ سثطٙب ثجععٙب اٌجعط ، وّب س١غطٟ اٌّمبي 

ٚ تأث١ش ١ٌٕىس عٍٝ إٌظبَ اٌتمٕٟ ثشىً عبَأ٠عب ِجتّع ١ٌٕىس   

 ١ٌٕىس ٔٛاح .2

 ا١ٌٍٕىس

 فً أوائل التسعٌنات ثم أصدرها تحت الرخصة العمومٌة العامة لٌنوس تورفالدز ، كتبهاجنو نظام التشغٌل نواة هً لٌنكس نواة
 (جً.بً.إل)

 النواة بشكل عام

تقوم بعملٌة التحكم بمصادر  وبرمجٌاته عتاد الحاسوب حٌث تقوم بدور حلقة الوصل بٌن للحاسوب هً قلب كل نظام تشغٌل النواة
الجهاز. كحلقة وصل بٌن العتاد والبرمجٌات تقوم النواة بتوفٌر طبقة ٌمكن للبرمجٌات االتصال بها مما ٌوفر إمكانٌات الحاسب اآللً 

 للبرمجٌات التً ٌتحكم فٌها المستخدم.

من البرمجٌات،  اإلدخال/اإلخراج  تعد إحدى البرامج األولى التً تحمل عند بدء التشغٌل )بعد أداة محمل اإلقالع(. كما تدٌر طلبات
وٌترجمها إلى تعلٌمات لمعالجة البٌانات فً وحدة المعالجة المركزٌة. وتدٌر أًٌضا الذاكرة واألجهزة الطرفٌة كلوحة المفاتٌح والشاشة 

والطابعة والسماعات وظائف النواة تقوم بها كل نواة بصورة مختلفة عن األخرى.تقوم النواة األحادٌة بالعمل فً حٌز واحد 
وبهذا تحقق تحسن فً أداء النظام. أما النواة المصغرة )النوٌة( فتقوم بتنفٌذ معظم عملٌاتها فً حٌز المستخدم لكً تحافظ  الذاكرة من

 على توزٌع وتفرقة المهام عن بعضها وبهذا تسهل عملٌة تحسٌن وتطوٌر الشٌفرة البرمجٌة للنواة وإصالحها

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_(%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8


 

 

 توزٌعات اللٌنكس .3

 

 :كما أن الوٌندوز لدٌه توزٌعات 

Windows xp , windows 7 , windows 8.1 … 

 :كذلك ٌنطبق األمر على اللٌنكس 

Mint 

 
 



Ubuntu 

 
 

Fedora 

 
 

 و العدٌد من التوزٌعات 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions#/media/File:Linux_Distribution_Timeline.svg 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions#/media/File:Linux_Distribution_Timeline.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions#/media/File:Linux_Distribution_Timeline.svg


 



 الملفات هٌكلة .4

 
 هو لٌنكس نظام فً Filesystem Hierarchy Standard FHS)) ٌسمى الذي الملفات نظام هٌكلٌة

 تتوزٌعا كل على ٌجب التً الملفات هٌكلٌة وٌحدد المختلفة لٌنكس بتوزٌعات خاص نظام

 إلدارة وذلك تتبعها، أن باختالفها لٌنكس

 او مقلوبة شجرة كبٌر لحد تشبه الهٌكلة وهذه التوزٌعات مختلف على للتطبٌقات وآمنة موّحدة وتثبٌت وترتٌب

 .الصورة فً كما مقلوب هرم

 

 
 

 األساسٌة الملفات أنظمة .5

و  وعٌوبه مزاٌاه له منها كل الموجودة الملفات أنظمة من واحد االختٌار لك لٌنكس توزٌعة لكل

سأذكر نظام الملفات بشكل عام دون التطرق الى التعمق فٌها فهذا ٌبقى قرارك فً الغوص ٌا 

 صدٌقً 

EXT2 EXT3 EXT4 

JFS 

ReiserFS  

XFS 

BTRFS 

ZFS 

 )/(الجذر ملف كنظام استخدامها وٌمكن النواة، فً تضمٌنها تم جمٌعها

 كان هذا باختصار

 

 



 أوامر اللٌنكس .6

 النظامأوامر معلومات 

  لمعرفة نظام التشغٌل 

uname - a 

 

 لمعرفة اسم التوزٌعة 

cat /etc/issue 

 

  ًلمعرفة المستخذم الحال 

who 

 

 اظهار التارٌخ 

date 

 

 اظهار قائمة التارٌخ 

cal 

 

 



 عرض معلومات األمر معٌن 

Man … 

 :فهذا األمر تكتب بجواره أي أمر آخر لم تفهمه مثل  –ال حظ المثال 

 

 ثم تظهر لك جمٌع معلومات األمر

 

 qو للخروج فقط اضغط على الزر 

  اظهار رسالة 

Echo (رسالة)   

 
 

   بٌن المجلدات و المستخذمٌن  أوامر التنقل

 االنتقال من مجلد الى مجلد أو من مسار الى مسار 

cd (مسار معٌن)   

 
 ًالرجوع الى المسار األصل 

cd / 



 
  ًاالنتقال الى التحكم الرئٌسROOT 

sodu su 

 

 نتقل الى التحكم الكلً فً اللٌنكس طبعا تذخل الباسورد قبل تنفٌذ هذا األمر فأنت بهذا ت

 أما ان كنت ترٌد العودة فما علٌك سوى كتابة اسم المستخدم الذي ترٌد االنتقال الٌه

 

 به تمعرفة المسار الذي أن 

pwd 

 

 

 أوامر معلومات الملفات و المجلدات   

 اظهار المجلدات و المسارات المتواجدة بالمسار الحالً أو محدد 

 بالمسار الحالً الملفاتاظهار المجلدات و 

ls 

 

 اظهار المجلدات و الملفات المخفٌة

ls –a 

 

 

 



 الظهار تفاصٌل المجلدات و الملفات

ls –l 

 

 :ٌمكنك فقط اضافة مسار بجانب األمر الظهار المجلدات المتواجدة به دون االنتقال الٌه مثل 

 

 و الملفات أوامر انشاء و حذف المجلدات

 انشاء مجلد 

mkdir ( أو مساره اسم المجلد )   

 

 

 

 سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظٌم
 



 ٌمكن انشاء أكثر من مجلد فً أمر واحد

 

ترٌد انشاء مجلد داخله مجلدات فالحظ المثال التالًاذا كنت   

 

 cداخله   bداخله   aسٌتم انشاء مجلد 

 حذف المجلدات 

rmdir (اسم المجلد أو مساره)    

 

 

 



 كذلك

 

 لن تستطٌع حذف المجلد الذي به ملفات و مجلدات 

 أي المجلد الذي هو ممتلئ

 اال بهذا األمر ...

 الغٌر الفارغة حذف الملفات و المجلدات 

rm –rf (اسم المجلد أو الملف أو مساره)   

 

 

 



 انشاء ملف 

 هناك محررات كثٌرة النشاء ملف نصً لكن سنتطرق فقط فً هذا األمر

nano (اسم الملف)   

 

بعدها ستظهر لك واجهة للكتابة ، حٌث ٌمكنك حفظ الملف بالضغط على الزر 

 ctrl + s  :التالً 

 

 ctrl + x :وللخروج 

 

 

 سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظٌم

 



            

 أوامر نسخ و نقل و اعادة التسمٌة

 نسخ الملفات و المجلدات 

cp (الملف أو المجلد الذي ترٌد نسخه) (المسار المراد النسخ الٌه) 

 

 قمنا بانشاء مجلد و نسخنا بداخله الملف الذي أنشأناه سابقا 

 

 r- الى مجلد لكن ما علٌك سوى اضافة الخاصٌة ٌمكنك وبنفس األمر نسخ المجلد 

 



 نقل الملفات و المجلدات 

mv (الملف أو المجلد الذي ترٌد نسخه) (المسار المراد النسخ الٌه) 

 

 تم نقل المجلد الثانً الى المجلد األول

 كذلك األمر ٌنطبق على الملفات

 

الثالث الذي أنشأناه لتوتم نقل الملف الى المجلد   

 



 اعادة التسمٌة 

 نفس أمر النقل ٌستخدم فً اعادة التسمٌة 

mv (ًاسم الملف أو المجلد الحال) (االسم الجدٌد)  

 

 

  

 ضغط و فك ضغط الملفات و المجلدات

فً الوٌندوز غالبا ما نستخذم برنامج الونرار        

نفس األمر اال أن هناك امتداد للملفات  لضغط الملفات و المجلدات لكن فً اللٌنكس   

tar.gz المضغوطة قد ال ٌكون فً علمك وهو    

طبعا هناك امتدادات أخرى لكن سنتطرق فقط لهذا االمتداد وٌبقى خٌار البحث و  

 االكتشاف قرارك أنت ٌا صدٌقً    

 ضغط الملفات و المجلدات 

tar zcvf (اسم الملف المضغوط) ( المراد ضغطهاالملفات و المجلدات  ) 

 

 

 



 وستالحظ أنه تم ضغط الملفات و المجلدات بنجاح

 

  ضغط الملفات و المجلداتفك 

tar zxvf (اسم أو مسار الملف المراد فك ضغطه)  

 سأحذف المجلدات القدٌمة أوال 

 

 

 

 



 اآلن سأقوم بفك الضغط حتى تظهر النتٌجة بشكل واضح

 

 

 أوامر انشاء و حذف المستخدمٌن

  مستخدم جدٌدانشاء 

sudo useradd (اسم المستخدم الجدٌد)  

 

 أضفنا مستخدمٌن جدٌدٌن 

 لمشاهدة قائمة المستخدمٌن استخدم األمر التالً 

 

 وستالحظ باألسفل 

 



 حذف مستخدم 

sudo userdel (اسم المستخدم)   

 

 وستالحظ  أنه تم حذفه من القائمة السابقة

 

 

 أوامر انشاء مجموعة و المستخدمٌن الٌها

 انشاء مجموعة جدٌدة 

sudo addgroup ( المجموعة الجدٌدةاسم  )  

 

األمر التالً استخدملالطالع على المجموعات   

 

 لتالحظ االضافة التالٌة فً األسفل

 

 

 سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظٌم



  حذف مجموعة 

sudo delgroup (اسم المجموعة)     

 

حذفت من القائمة السابقةوستالحظ أنها قد   

 

 اذخال المستخدمٌن الى مجموعة معٌنة 

sudo usermod -G (اسم المجموعة) (اسم المستخدم)    

 

وستالحظ أن المستخذم قد تمت اضافته بنجاح من خالل األمر التالً و الذي رأٌناه 

 سابقا

 

 

 طبعا ٌمكنك اضافة عدد ما شئت من المستخدمٌن

 

 



 أوامر اعطاء األدوار للمستخدمٌن

 جعل المستخدم صاحب الملف أو المجلد معٌن 

sudo chown  (اسم المستخذم) (اسم أو مسار الملف أو المجلد) 

   

 

 ٌمكنك استخدام هذا األمر لمالحظة أن مستخدم المجلد قد تغٌر

 

 ٌمكنك استخدام هذه االضافة فً حال لم تعمل مع المجلدات

 فالكود السابق بشكل عام

 

 

 

 سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظٌم

 

 



 

 جعل مجموعة صاحبة ملف أو مجلد معٌن 

sudo chgrp  ( مجموعةاسم ال   (اسم أو مسار الملف أو المجلد) (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كان أعجبالى هنا كانت هذه أوامر أساسٌة وما بقً 

 ان شاء هللا سٌكون جزء آخر من هذا الكتاب

 

 خيرا.اهلل  جزاك  دعاء  ال تنسانا من صالح  

 

 بفضل اهلل وحمده  تعلم أساسيات أوامر اللينكستم انهاء كتاب  

 الغني الكريم سهيل    اهللالعبد الفقير الى    –المؤلف  

 اللهم صل وسلم  على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين
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