عنوان المقالة :الدليل الشامل لتتبع مشكلة  Internal Server Errorوكيفية ح للاها
المؤلفة :نورس علي
الموقع :مدونة تع لل م مع ناو.

تظاهططر رسططالة خطططأ  Internal Server Error | 500عنططدما ل يكططون باسططتطاعة السططيرفر/الخططادم
)ممضططيف الموقططع اللكططتروني( تحديططد سططبب خطططأ حططلل بططه .مططن الصططعب معرفططة سططبب هططذا الخطططأ مططن
الوهلة الولى ،علينا القيام بعدة خطوات لتحديد سبب هذه المشكلة و إصلحاها فيما بعد.

خطوات حل خطأ Internal Server Error | 500
 .1التحقق من ملف .HTAccess
 .2التحقق من صحة أذونات ملفات الموقع.

 .3التحقق من عدم تداخل الضافات )في حال استخدام برمجية إدارة محتوى(.
 .4التحقق من العدادات الممتع للقة بطـط PHP
 .5التحقق من ملفات .PERL/CGI
 .6الحل الناهائي ليس بيدك.

التحقق من ملف .HTAccess
يتضمن ملف .HTAccessبعض إعدادات برنامج سيرفر/خادم الويب لمس ارات الموق ع اللك تروني .أي
خطأ في كتابة التعليمططات البرمجيططة )الكططود الططبرمجي( فططي ملططف  .HTAccessي ؤثر س لب اا عل ى عم ل
السيرفر ،وكما يؤدي ذلك إلى ظاهور رسالة خطأ .500
الن علينا تحديد إذا كان مصدر الخطأ من ملف :.HTAccess
 .1تغيير اس م ملف  .htaccessالموجود في مسار  .PUBLIC_HTMLيمكنك تسميته بأي اس م تري د
ل.htaccessOld :
مث ا

شاهد شرح كيفية تغيير اس م الملف في السي بانل
 .2مسطططططططططططططططططططططح التخزيطططططططططططططططططططططن المطططططططططططططططططططططؤقت فطططططططططططططططططططططي المتصطططططططططططططططططططططفح )الكطططططططططططططططططططططاش(.
 .3إعادة تحديث صفحة الموقع اللكتروني )انقر على زر إعادة تحميل أو اضغط على .(F5
إذا اختفت رسالة الخطأ ،هذا يعنططي أن سططبب المشططكلة هططو خطططأ فططي أحططد التعليمططات البرمجيططة فططي
ملططف  ،.htaccessق  م بتص حيح ذل ك الخط أ وأع د تس مية المل ف إل ى اس مه الص حيح .htaccess

إذا ل م تختفي الرسالة ،هذا يعني أن سبب المشكلة ليططس ملططف  .htaccessل تن سس إع ادة تس مية
ملف  .htaccessإلى اسمه الصحيح ،و النتقال للخطوة الثانية لمعرفة سبب المشكلة.

التحقق من صحة الذونات )الصلحيات(
يجب أن تكططون أذونططات ملفططات موقعططك اللكططتروني صططحيحة ،وخاصططة إذا كنططت تسططتخدم برمجيططة إدارة
المحتوى مثل جومل أو ووردبريس .إذا ل م يت م وضع الذونات الصحيحة لملفططات موقعططك اللكططتروني،
سطططيتوقف موقعطططك عطططن العمطططل وسطططتظاهر رسطططالة خططططأ  500أو  .Internal Server Errorف ي
ل :يجب أن تكون الذونات الصحيحة للملفات  ،0644وللمجلدات .0755
ووردبريس مث ا

أذونات ملفات غير صحيحة
في الصططورة السططابقة :يبططدو أن أذونططات ملططف  wp-confg.phpخاطئ ة ،حي ث يج ب أن تك ون أذون ات
ل مططن  .0000ونتيجططة لاهططذه الذونططات الخاطئططة ،توقططف الموقططع عططن العمططل
هططذا الملططف  0644بططد ا

وظاهرت رسالة .HTTP ERROR 500

ظاهور رسالة خطأ  500نتيجة أذونات خاطئة
إذا كان لديك أي مشكلة في فاه م أو تغيير أذونات ملفات الموقع اللكتروني ،يمكنك الطل ع علططى
شروحات ويكي إدارة مواقع الويب حول ذلك:

شرح مفصل وبسيط لمفهوم الوذونات

عدم تداخل الاضافات
في حال كنت تستخدم برمجيططة إدارة المحتططوى مثططل ووردبريططس ،جططومل أو غيرهططا ،فمططن الحتمططال أن
تسبب أحد الضافات ) (Pluginsظاهور رسالة  .HTTP ERROR 500علين ا القي ام ب الخطوات التالي ة
ل:
للتحقق إذا كانت إضافات الموقع تسبب هذا الخطأ أو ا
 .1الذهاب إلى مجلد الضافات الموجود على الموقع ،في ووردبريس :مسار مجلد إضافات هوwp- :

 .content/pluginsتوج د ك ل الض افات الممثبت ة )الممفلعل ة أو غي ر الممفلعل ة( ف ي ه ذا المجل د.
 .2تغيير اس م مجلد الضافة الممثبتة حديث اا .على سبيل المثال :فططي حططال كططان اسطط م مجلططد الضططافة -
 ،-NawPluginق  م بتغيي ر ه ذا الس  م إل ى  .-NewPlugin0-وذل ك لتعطي ل ه ذه الض افة.
 .3إعادة تحميل صفحة الموقع اللكططتروني الرئيسططية )ميفلضططل مسططح التخزيططن المططؤقت  -Cache-ف ي
المتصططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططفح قبططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططل ذلططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططك(.
 .4إذا اختفطططططت رسطططططالة الخططططططأ ،هطططططذا يعنطططططي أن سطططططبب الخططططططأ هطططططو وجطططططود هطططططذه الضطططططافة.
 .5إذا ل م تختفي رسالة الخطأ ،فق م بتكططرار الخطططوة رقطط م  2و  3علططى جميططع الضططافات الممثبتططة علططى
الموقططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططع حططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططتى تختفططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططي الرسططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططالة.
 .6إذا ل م تختفي الرسالة ،هذا يعني أن الضافات الممثبتة ليست هي سبب المشكلة.

تعطيل عمل إضافة ووردبريس بتغيير اس م هذه الضافة

التحقق من العدادات الممتعللقة بــPHP
أه م قي م  PHPالتي يجب ضبطاها بشكل مناسب للموقع اللكتروني:

الحـــــــــــــــــــــــــــد القصـــــــــــــــــــــــــــى لحجـــــــــــــــــــــــــــم ذاكـــــــــــــــــــــــــــرة ســـــــــــــــــــــــــــكربت :PHP
ويعني ذلك :الحد القصططى المسططموح مططن حجطط م الططذاكرة الططذي ميمكططن أن يسططتخدمه كططود  .PHPف إذا
احتاج كود  PHPحج م ذاكرة أكبر من الحد القصى لحج م ذاكرة  ،PHPفذلك يططؤدي إلططى حططدوث خطططأ.
لصلح هذا الخطأ :علينا رفع قيمة الحد القصى لحج م ذاكرة .PHP
الحـــــــــــد القصـــــــــــى لحجـــــــــــم البيانـــــــــــات ال ممرســـــــــــلة مـــــــــــن خل ل طريقـــــــــــة :POST
طريقة  POSTهي أحد الطرق ف ي  PHPلرسططال بيانططات مططن متصططفح الزائططر إلططى السططيرفر .وبالتأكيططد
هنططاك حططد أقصططى لحجطط م البيانططات المسططموح إرسططاله .أحيانطط اا يتطط م إرسططال حجطط م بيانططات أكططبر مططن الحططد
القصططى بططه ،فيططؤدي ذلططك إلططى حططدوث خطططأ .الحططل بسططيط فططي هططذه الحالططة هططو رفططع الحططد القصططى
للبيانات الممرسلة بطريقة .POST
الحـــــــــــــــــــــــــــد القصـــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــــوقت تنفيـــــــــــــــــــــــــــذ ســـــــــــــــــــــــــــكربت :PHP
ميمكن أن تحتوي ملفات  PHPعلى أوامر قواعد بيانات طويلة ،والتي تحتاج لوقت طويل للتنفيذ أكبر
من الحد القصى المسموح به )الفتراضي  30ثانيططة( .وفططي هططذه الحالططة يحططدث خطططأ لعططدم حصططول
كود  PHPو  SQLعلى الوقت اللزم للتنفيططذ .لحططل هططذه المشططكلة :يجططب رفططع الحططد القصططى لتنفيططذ
سكربت .PHP

كيفية اضبط قيم PHP
الطريقة الولى:
من خلل التعديل على ملف  PHP.INالموجود في مس ار  .PUBLIC_HTMLفططي الكططود التططالي :تطط م
رفططع حجطط م الططذاكرة القصططى إلططى  64ميغططا ) ، ( memory_limit = 64Mالحجطط م القصططى للبيانططات
الممرسلة عبر طريقة  POSTإل ى  32ميغططا ) ، ( post_max_size = 32Mوالططوقت القصططى للتنفيططذ
إلى  40ثانية ) .(max_execution_time = 40يمكنك تغيير هذه القي م حسب ما يناسططبك )انتبططه:
يجب أن تكون قيمة  post_max_sizeأقل من قيمة (memory_limit

memory_limit = 64M
post_max_size = 32M
max_execution_time = 40

الطريقة الثانية:
من خلل التعديل على ملف  .htaccessالموجود في مسار :PUBLIC_HTML

><IfModule mod_php5.c
php_value memory_limit 64M
php_value post_max_size 32M
php_value max_execution_time 40
> <IfModule/

الطريقة الثالثة )السهل(:
من خلل السي بانل .هذه هي الطريقة الساهل ولكناها ليست متاحة في كل الستضافات.
تتيح لي الستضافة التي استخدماها حاللي اا )غرين غيكز( هذا الخيار ،حيث يمكنني بخطططوات بسططيطة
تعديل القي م الممتعلقة بططـط :PHP
 .1الذهاب إلى قس م البرنامج في الصفحة الرئيسية في السي بانل.
 .2اختيار *  * Select PHP Versionوث م التصفح إلى * * Switch to PHP Options
 .3ق م بتغيير القي م بما يناسبك ،ث م انقر على *حفظ *

كيفية ضبط إعدادات  PHP.INفي السي بانل

التحقق من ملفات PERL/CGI

تجاهل هذه الخطــوة إذا كنــت ل تســتخدم ملفــات  ،PERL/CGIأو ل م تق م بتع ديل عل ى أي
من هذه الملفات.
في حال حصولك علطى رسططالة  ERROR 500عن د تص فحك لملف ات  ،CGI/PERLفاهن اك ع دة أس باب
ممحتملة لاهذا الخطأ:
 .1خطأ في كتابة التعليمات البرمجية في هذه الملفات.
 .2أذونات خاطئة لبعض ملفات  :PERL/CGIيجب أن تكون الذونات لاهذه الملفات .755
 .3عدم تحديد المسار الصحيح لطـط  PERLال ممثبتة على السيرفر :يجب إضافة المسار الصحيح في بدايططة

ملف  PERL/CGIعلى الشكل التي:

#!/usr/bin/perl
# Write Your Script Here

الحل النهائي ليس بيدك
هاقد وصلت إلى الناهاية ول م تحل المشكلة حتى الن .هذا يعنططي أن سططبب المشططكلة وحلاهططا ليططس
فططي إطططار سططيطرتك ،مططا عليططك إ لل طلططب المسططاعدة مططن الشططركة الممقلدمططة لستضططافة موقعططك .علططى
الغلب سيكون سبب المشكلة من طرفاه م ،وسيقومون بمساعدتك.

مملخص الحديث
قططد يحططدث خلططل مع ليططن فططي الموقططع اللكططتروني ممططا يططؤدي إلططى تططوقفه عططن العمططل ،وظاهططور رسططالة
 .Internal Server Error | Error 500لمعرفة سبب هذا الخطأ ،علينا القيام بعدة خط وات لتتب ع
هذه المشكلة وح للاها بنااء على ذلك .بداياة علينا التحقططق مططن المشططتبه الول هططو ملططف ،.htaccess
ث  م علينطا التحقطق مطن أذونطات ملفطات موقطع الطويب ،و التأكطد مطن عطدم تطداخل أي إضطافات فطي ح ال
استخدام برمجيططة إدارة محتططوى مثططل الططووردبريس .ميمكططن أن يكططون سططبب المشططكلة هططو قيطط م خاطئططة
لبعططض إعططدادات  ،PHPف ي ه ذه الحال ة علين ا وض ع القي  م المناس بة لملف ات  PHPالممسططتخدمة .قططد
يكون مصدر خطأ  500هو ملفات  PERL/CGIفي حال ت م استخداماها أو التعديل علياها مؤخر اا.

ابق على تواصل معي من خلل موقع المدونة والتشات المباشرwww.LearnWithNaw.com:

