








-- اقتباس من موسوعة الثمر املستطاب يف فنون االرهاب اقتباس من موسوعة الثمر املستطاب يف فنون االرهاب--

))  CHLOROFORMCHLOROFORM(( املخدرة  املخدرة الكلوروفورمالكلوروفورممادة مادة 

CHCl3CHCl3--::chemical formulachemical formula
  --:: اهم الفوائد بالنسبة للمجاهد من احلصول على هذه املادة  اهم الفوائد بالنسبة للمجاهد من احلصول على هذه املادة 

  

ووتستخدم في صناعة السموم والغازات الفتاكة او االغتیال  وتخدیر العد     تستخدم في صناعة السموم والغازات الفتاكة او االغتیال  وتخدیر العد       --١١

 القاتل  القاتل الفوسجینالفوسجین یمكن تعریضھا ألشعة الشمس او تسخینھا فینتج غاز  یمكن تعریضھا ألشعة الشمس او تسخینھا فینتج غاز --٢٢

.. الذي قد نحتاجھ  الذي قد نحتاجھ الفورمیك  الفورمیك   تستخدم في تحضیر حمض   تستخدم في تحضیر حمض  --٣٣

) ) حسب تجارب اھل فلسطین  حسب تجارب اھل فلسطین  ((تستخدم في تقویة بعض المواد المتفجرة      تستخدم في تقویة بعض المواد المتفجرة        --٤٤




 ھو عبارة عن مركب عضوي یمكن تحضیره كیمیائیا       ھو عبارة عن مركب عضوي یمكن تحضیره كیمیائیا      میثان میثان   كلورو كلورو  أو ثالثي    أو ثالثي   الكلوروفورم الكلوروفورم 

.      .       مع بعض المركبات العضویة  مع بعض المركبات العضویة الكلورالكلوركما یمكن أن یحضر طبیعیا عندما یتحد جزيء     كما یمكن أن یحضر طبیعیا عندما یتحد جزيء     
بواسطة ثالثة كیمیائیین كل على حدة        بواسطة ثالثة كیمیائیین كل على حدة         ”  ” ١٨٣١١٨٣١” ”  في عام  في عام الكلوروفورم  الكلوروفورم  و لقد تم اكتشاف و لقد تم اكتشاف 

 لیبیك ، واألمریكي صموئیل     لیبیك ، واألمریكي صموئیل    فون  فون      جوستوس   جوستوس    ، واأللماني   ، واأللماني  سوبیران  سوبیران  و ھم الفرنسي یوجین    و ھم الفرنسي یوجین    
 باستخدام  باستخدام سیمبسونسیمبسون  یونغیونغالطبیب االسكتلندي السیر جیمس الطبیب االسكتلندي السیر جیمس   قامقام ”   ”  ١٨٤٧١٨٤٧” ” في عام في عام و و .  .  غوثري غوثري 

،، جراحیا   جراحیا  كمبنجاكمبنجا  الكلوروفورمالكلوروفورم للتخدیر في الجراحة و قد كان أول من استخدم  للتخدیر في الجراحة و قد كان أول من استخدم الكلوروفورمالكلوروفورم



  الكلوروفورم الكلوروفورم و قد اسُتعمل و قد اسُتعمل 
بدایة في عملیات التولید حیث بدایة في عملیات التولید حیث 
كانت الملكة فیكتوریا من أولى  كانت الملكة فیكتوریا من أولى  

 طبق علیھن  طبق علیھن الالواتي  الالواتي  النساء  النساء  
 أثناء  أثناء بالكلوروفورم بالكلوروفورم التخدیر التخدیر 

.       .       وضعھا لطفلھا الثامن  وضعھا لطفلھا الثامن  
ولقد ساعدت الملكة فكتوریا        ولقد ساعدت الملكة فكتوریا        

في استصدار الموافقة على   في استصدار الموافقة على   
استخدامھ في الطب مسكًنا  استخدامھ في الطب مسكًنا  

،            ،            لأللم ومخدًرا عاًما  لأللم ومخدًرا عاًما  
ولكن بسبب أضرار ولكن بسبب أضرار 

 على كل من  على كل من الكلوروفورم الكلوروفورم 
القلب والكبد والكلیتین، فقد    القلب والكبد والكلیتین، فقد    

 في الطب الحدیث  في الطب الحدیث   حلت محلھحلت محلھ
أقل خطرا وضررا أقل خطرا وضررا   مبنجاتمبنجات



 ھو عبارة عن سائل متطایر شفاف     ھو عبارة عن سائل متطایر شفاف     
 حلو   حلو  ومذاقة ومذاقة   ورائحتة ورائحتة عدیم اللون  عدیم اللون  

یغلي في درجة حرارة     یغلي في درجة حرارة       وو  الشي الشي بعض  بعض  
درجة حرارة    درجة حرارة      عند عند    م  و ینصھر   م  و ینصھر  ٦١٫٥٦١٫٥

وینتج غاز    وینتج غاز    . .  تحت الصفر   تحت الصفر  ٦٣٫٥٦٣٫٥
 السام لو سخن فوق سطح  السام لو سخن فوق سطح الفوسجینالفوسجین
 ویتفاعل بعنف لو اختلط      ویتفاعل بعنف لو اختلط     --معدني   معدني   

    المغانسیوم المغانسیوم ببودرة االلمنیوم او    ببودرة االلمنیوم او    
 االغشیة المخاطیة بسرعة       االغشیة المخاطیة بسرعة      وتمتصة وتمتصة 

    وقلیل االمتصاص عبر الجلد والعین   وقلیل االمتصاص عبر الجلد والعین   
 أثقل من الماء وال    أثقل من الماء وال   الكلوروفورمالكلوروفورمان ان 

یذوب فیھ كما أنھ غیر قابل لالشتعال        یذوب فیھ كما أنھ غیر قابل لالشتعال        
في درجة الحرارة العادیة و یذوب في    في درجة الحرارة العادیة و یذوب في    

  واالثیر  واالثیر   واألسیتون والبنزین     واألسیتون والبنزین    االیثانول االیثانول 
 . .١١٩٫٣٨١١٩٫٣٨ویبلغ وزنھ الجزیئي    ویبلغ وزنھ الجزیئي    

  متطایر ؟؟  متطایر ؟؟  










ال ینتج عنھ نزیفا شعریا و ال یھیج األغشیة المخاطیة             ال ینتج عنھ نزیفا شعریا و ال یھیج األغشیة المخاطیة                أیضا أنھ   أیضا أنھ  ممیزاتة ممیزاتة من من و و 
 الكبد و الكلى و تأثیره السریع على        الكبد و الكلى و تأثیره السریع على         و لكن بسبب أضراره على كل من   و لكن بسبب أضراره على كل من   . . كثیرا كثیرا 

على   على   القلب حیث أنھ یسبب ھبوطا حادا في الضغط الشریاني و تأثیره المثبط            القلب حیث أنھ یسبب ھبوطا حادا في الضغط الشریاني و تأثیره المثبط            
إال أنھ یمكن استخدامھ ممزوجا مع      إال أنھ یمكن استخدامھ ممزوجا مع      . . العضلة القلبیة فقد منع استخدامھ بمفرده     العضلة القلبیة فقد منع استخدامھ بمفرده     

 یتفاعل   یتفاعل  الكلورفورمالكلورفورموبما أن   وبما أن    .  . اإلیثر اإلیثر أو ممزوجا مع أو ممزوجا مع %  %  ٦٫٥٦٫٥األكسجین بنسبة    األكسجین بنسبة    
 السام جدا لذا یجب وضعھ في قواریر بنیة         السام جدا لذا یجب وضعھ في قواریر بنیة        الفوسجینالفوسجینمع الھواء ویكون غاز مع الھواء ویكون غاز 

.. مع الھواء  مع الھواء الكلوروفورم الكلوروفورم  حتى یتجنب تفاعل      حتى یتجنب تفاعل     بالكلوروفورم بالكلوروفورم   آخراھاآخراھاتمأل إلى  تمأل إلى  
  الفوسجینالفوسجینمن الكحول حتى یتفاعل مع  من الكحول حتى یتفاعل مع   )  ) %%٢٢( ( وكذلك یضاف إلیھا قلیال  وكذلك یضاف إلیھا قلیال  

. .  ”  ” األثیلاألثیل––كربونات ثنائي  كربونات ثنائي  ” ” السام ویحولھ إلى مادة غیر سامھ ھي  السام ویحولھ إلى مادة غیر سامھ ھي  



وعند إضافة قطرات  وعند إضافة قطرات    الفورمیكالفورمیكیتحلل مائیا عند غلیھ مع محلول قلوي لیعطي حمض یتحلل مائیا عند غلیھ مع محلول قلوي لیعطي حمض 
 الكاویة الكحولیة تظھر  الكاویة الكحولیة تظھر والبوتاساوالبوتاسا  األنیلیناألنیلین إلى مخلوط ساخن من  إلى مخلوط ساخن من الكلوروفورمالكلوروفورممن من 

ویستخدم ھذا التفاعل في الكشف عن ویستخدم ھذا التفاعل في الكشف عن  ”  ” الفنیلالفنیل  سیانیدسیانید--أیسوأیسو” ” رائحة مقیتة سامة من رائحة مقیتة سامة من 
 الكربون الكربونكلوریدكلورید  رایعرایع مكونا  مكونا الكلورالكلورویتفاعل مع ویتفاعل مع . . األنیلیناألنیلین أو  أو الكلوروفورمالكلوروفورم

 . . السام السامالفوسجینالفوسجین في وجود الھواء الرطب والضوء لیكون غاز   في وجود الھواء الرطب والضوء لیكون غاز  الكلوروفورمالكلوروفورمویتحلل ویتحلل   
٤٤CHCl3 + 3O2_____4COCl2 + 2Cl2 + 2H2OCHCl3 + 3O2_____4COCl2 + 2Cl2 + 2H2O

 لیكون مادة مسلة للدموع ومھیجة للرئتین وھي          لیكون مادة مسلة للدموع ومھیجة للرئتین وھي         النیتریكالنیتریك مع حمض  مع حمض الكلوروفورمالكلوروفورمیتفاعل یتفاعل --
 " "نیتروكلوروفورمنیتروكلوروفورم” ” 

H2OH2O)+)+NO2NO2((CHCl3 + HNO3______CCl3CHCl3 + HNO3______CCl3

 صناعة الصمغ و المبیدات  صناعة الصمغ و المبیدات    في العدید من الصناعات مثل في العدید من الصناعات مثلالكلوروفورم الكلوروفورم كما یدخل كما یدخل 
 في  في ذائبیتھذائبیتھقابلیتھ لالشتعال وعدم قابلیتھ لالشتعال وعدم   نظرا لعدمنظرا لعدم  الحشریة ویستخدم أیضا كمذیب عضويالحشریة ویستخدم أیضا كمذیب عضوي

 أیضا في تركیب بعض األدویة و معاجین األسنان وأربطة  أیضا في تركیب بعض األدویة و معاجین األسنان وأربطة الكلوروفورم الكلوروفورم ویدخل ویدخل     الماءالماء
. . الجروح وفي تقنیة استخراج األنسولین الجروح وفي تقنیة استخراج األنسولین 


2222--RR








یمكن بالحصول علیھا جاھزة من العیادات البیطریة وفي        یمكن بالحصول علیھا جاھزة من العیادات البیطریة وفي        
كلیات تدریس علم االحیاء فأنھا تستخدم في التشریح      كلیات تدریس علم االحیاء فأنھا تستخدم في التشریح      

 كانت تستخدم   كانت تستخدم  الكلوروفورم   الكلوروفورم   وأیضا في المستشفیات فمادة   وأیضا في المستشفیات فمادة   
رغم انة حالیا من الصعب الحصول     رغم انة حالیا من الصعب الحصول     ( ( للتخدیر في العملیات    للتخدیر في العملیات    

 ) )علیھا لقلة االعتماد علیھا في المستشفیات نظرا لخطورتھا     علیھا لقلة االعتماد علیھا في المستشفیات نظرا لخطورتھا     
 من   من  متؤفرة  متؤفرة  لذلك فأفضل طریقة للحصول علیھا منزلیا وبمواد           لذلك فأفضل طریقة للحصول علیھا منزلیا وبمواد           

    الكلوركس  الكلوركس   او   او  الكلورین   الكلورین   حولنا وذلك باستخدام مطھر برك السباحة           حولنا وذلك باستخدام مطھر برك السباحة           
                  مزیل صبغ االظافر لدى النساء         مزیل صبغ االظافر لدى النساء         +  +  مبیض المالبس المعروف     مبیض المالبس المعروف     

ــ     ویسمى ھذا التفاعل    ویسمى ھذا التفاعل      )   ) االسیتون   االسیتون   ( (  ــ ب )          )            haloformhaloformتفاعل    تفاعل     (   (  ب
الكلوروفورم  الكلوروفورم  من اقدم الطرق للحصول على مادة  من اقدم الطرق للحصول على مادة    الھالوفورم  الھالوفورم  ان تفاعل ان تفاعل 



””haloformhaloform
 ان اختالط  مادة  ان اختالط  مادة --كمثال كمثال   ––یحدث ھذا التفاعل بقصد او بشكل عرضي   یحدث ھذا التفاعل بقصد او بشكل عرضي   

 الكالسیوم مع مواد مثل االسیتون        الكالسیوم مع مواد مثل االسیتون       ھیبوكلوریتھیبوكلوریت الصودیوم او    الصودیوم او   ھیبوكلوریتھیبوكلوریت
  .  .الكلوروفورم  الكلوروفورم   قد ینتج مادة  قد ینتج مادة االیزوبروبیلياالیزوبروبیلي او كحول  او كحول االیثانولاالیثانولاو كحول او كحول 

ولكن ما یھمنا نحن المجاھدین حالیا ھو استغالل ھذا التفاعل البسیط  ولكن ما یھمنا نحن المجاھدین حالیا ھو استغالل ھذا التفاعل البسیط  
 من حولنا   من حولنا  والمتؤفرةوالمتؤفرة بالمواد السھلة  بالمواد السھلة الكلوروفورمالكلوروفورمفي تحضیر مادة  في تحضیر مادة  

االسیتوناالسیتونمادة مادة  ) +  ) + الكلوركسالكلوركس( (  الصودیوم  الصودیوم ھیبوكلوریتھیبوكلوریتوسنختار مادة وسنختار مادة 

 جزء من  جزء من ٥٠٥٠والعملیة ببساطة ھي مزج جزء واحد من االسیتون لكل   والعملیة ببساطة ھي مزج جزء واحد من االسیتون لكل   
 المنزلي في كاس التحضیر وثم خلط المادتین بھدوء وذلك بتقطیر    المنزلي في كاس التحضیر وثم خلط المادتین بھدوء وذلك بتقطیر   الكلوركس الكلوركس 

وبكمیات قلیلة وعلى فترات متباعدة و یكون         وبكمیات قلیلة وعلى فترات متباعدة و یكون          بھدوء  بھدوء الكلوركس الكلوركس االسیتون على االسیتون على 
 خالل  خالل الكلوروفورمالكلوروفورمكاس التفاعل موضوع في حمام ثلجي  وسوف تتشكل مادة        كاس التفاعل موضوع في حمام ثلجي  وسوف تتشكل مادة        

السائلة  السائلة  ساعات ثم التخلص من الطبقة العلیا من الخلیط  واإلبقاء على الطبقة          ساعات ثم التخلص من الطبقة العلیا من الخلیط  واإلبقاء على الطبقة          
  .  . المخدرة المخدرةالكلوروفورم الكلوروفورم السفلى والتي تكون ثقیلة نوعا ما والتي ھي مادة          السفلى والتي تكون ثقیلة نوعا ما والتي ھي مادة          



 فھو یساعد على ھدوء        فھو یساعد على ھدوء       الكلوروفورم    الكلوروفورم    مسالة التبرید مھمة ونقصد ھنا استخدام الحمام الثلجي عند تحضر                    مسالة التبرید مھمة ونقصد ھنا استخدام الحمام الثلجي عند تحضر                    
كلما   كلما     %      %    ٥٥اعلى من   اعلى من     )   )  الصودیوم    الصودیوم   ھیبوكلوریت    ھیبوكلوریت    ( (  واألسیتون وكلما كان تركیز              واألسیتون وكلما كان تركیز             الكلوركس   الكلوركس   التفاعل بین   التفاعل بین   

 عندما نقوم       عندما نقوم      الكلوركس   الكلوركس   ولذلك یفضل خلط الثلج مع      ولذلك یفضل خلط الثلج مع      كان التبرید اھم وكمیات الثلج المستخدمة اكبر                  كان التبرید اھم وكمیات الثلج المستخدمة اكبر                  
 %  % ٦٫٥٦٫٥اعلى من اعلى من  الصودیوم     الصودیوم    ھیبوكلوریت     ھیبوكلوریت      او عندما یكون تركیز            او عندما یكون تركیز           الكلوروفورم    الكلوروفورم    بتحضیر كمیات كبیرة من           بتحضیر كمیات كبیرة من           





 الصودیوم                    الصودیوم                   ھیبوكلوریت   ھیبوكلوریت    مادة  مادة --١١
 )  )  مبیض المالبس المعروف     مبیض المالبس المعروف    الكلوروكس  الكلوروكس  ( ( 

sodium  hypochloritesodium  hypochlorite  = = NaOClNaOCl



 متعددة وأكثرھا   متعددة وأكثرھا  تراكیزتراكیز والسوبر ماركت على  والسوبر ماركت على البقاالتالبقاالت الذي یباع في   الذي یباع في  الكلوركسالكلوركسیحتوي   یحتوي   
وكلھا تنفع ولكن في بعض الدول وكلھا تنفع ولكن في بعض الدول   -- الصودیوم   الصودیوم  ھیبوكلوریت  ھیبوكلوریت  من من   %     %   ٦٫٥٦٫٥ الي  الي ٤٤ما بین ما بین 

               اسماء اخرى على حسب الشركات المصنعة    اسماء اخرى على حسب الشركات المصنعة   للكلوركسللكلوركسالغربیة واسترالیا یكون الغربیة واسترالیا یكون 
 والخاص    والخاص   ولكن حتى نسھل على المجاھدین ابحث في السوبر ماركت عن مبیض المالبس   ولكن حتى نسھل على المجاھدین ابحث في السوبر ماركت عن مبیض المالبس   

 الكلمات الكلماتھذةھذةبالمالبس البیضاء وأقرا على غالف المنتج وإذا وجدت انھا تتكون من     بالمالبس البیضاء وأقرا على غالف المنتج وإذا وجدت انھا تتكون من     

  sodium  hypochloritesodium  hypochlorite  = = NaOClNaOCl--bleach bleach 
 بشكل انقى بشكل انقىالكلوروفورمالكلوروفورمفھو المطلوب وتجنب المبیضات التي بھا المعطرات حتى تحصل على فھو المطلوب وتجنب المبیضات التي بھا المعطرات حتى تحصل على 



احدى انواع     احدى انواع     
مبیضات المالبس     مبیضات المالبس     

 في    في   المتؤفرة المتؤفرة 
االسواق وھي       االسواق وھي       

المطلوب وتحتوي    المطلوب وتحتوي    
على نسبة        على نسبة        

من مادة من مادة   %    %  ٥٫٢٥٥٫٢٥

  كلوریت   كلوریت     ھیبو ھیبو 
    الصودیوم  الصودیوم  





نوع اخر من       نوع اخر من       
مبیضات المالبس     مبیضات المالبس     

 في    في   المتؤفرة المتؤفرة 
االسواق  ویحتوي       االسواق  ویحتوي       

 %   %  ٦٦على نسبة     على نسبة     
من مادة من مادة 

  كلوریت   كلوریت     ھیبو ھیبو 
 ، ،  ، ، الصودیوم  الصودیوم  









انواع اخرى من منتج مزیل صبغ االظافر لدى النساء وباحجام                  انواع اخرى من منتج مزیل صبغ االظافر لدى النساء وباحجام                  
  ––مختلفة  مختلفة  



كما یمكن الحصول على االسیتون من محالت مواد        كما یمكن الحصول على االسیتون من محالت مواد        
، ،، ،فـ األسیتون یستخدم كمذیب للدھانات         فـ األسیتون یستخدم كمذیب للدھانات         البناء البناء 



بعد ان تعرفنا على كیفیة الحصول على المواد االولیة لصناعة مادة   بعد ان تعرفنا على كیفیة الحصول على المواد االولیة لصناعة مادة   
  ––  الكلوروفورمالكلوروفورم


  --    وسوف یتضح خالل الصفحات القادمة  وسوف یتضح خالل الصفحات القادمة

 عندما یكون تركیز مادة  عندما یكون تركیز مادة الكلوروفورمالكلوروفورمان افضل نسبة لتحضیر مادة  ان افضل نسبة لتحضیر مادة  
     بالمائة ھي متقاربة وتكون     بالمائة ھي متقاربة وتكون    ٦٫٥٦٫٥ الي   الي  ٤٤ الصودیوم ما بین   الصودیوم ما بین  ھیبوكلوریت ھیبوكلوریت 

% % ٦٫٥٦٫٥ الي    الي   ٤٤ما بین  ما بین   تركیز  تركیز الكلوركسالكلوركسمن  من   )  ) لتر ونصفلتر ونصف( (  مل   مل  ١٥٠٠١٥٠٠

، ،   من االسیتون     من االسیتون   مللترمللتر  ٦٠٦٠ الي  الي ٣٠٣٠
  الكلوروفورمالكلوروفورم مل من مادة     مل من مادة    ٣٠٣٠ الي   الي  ١٥١٥وسوف ینتج لنا تقریبا ما بین وسوف ینتج لنا تقریبا ما بین 

 یجب ان تضاعف النسب  یجب ان تضاعف النسب الكلوروفورمالكلوروفورم وإذا اردنا زیادة كمیة  وإذا اردنا زیادة كمیة --المخدرة المخدرة 
 مع   مع  السابقة وان نھتم بتبرید التفاعل اما بعمل حمام ثلجي او بغمر الثلج  السابقة وان نھتم بتبرید التفاعل اما بعمل حمام ثلجي او بغمر الثلج  

،، دفعات صغیرة ومتباعدة  دفعات صغیرة ومتباعدة ھئیة ھئیة   ثم سكب االسیتون على   ثم سكب االسیتون على الكلوركسالكلوركس




    وبھذة  وبھذة   ان یبدأ بھا    ان یبدأ بھا   مبتدي مبتدي  التجربة تدریبیة تعلیمیة ویجب على أي مجاھد          التجربة تدریبیة تعلیمیة ویجب على أي مجاھد         ھذةھذةوسنعتبر وسنعتبر 

 بكمیات   بكمیات  الكلوروفورم  الكلوروفورم  حینما یحضر   حینما یحضر    و  و --النسب القلیلة حتى یتعلم ویكسر حاجز الخوف     النسب القلیلة حتى یتعلم ویكسر حاجز الخوف     
، ،  المادة المخدرة اسھل علیة من شرب الماء       المادة المخدرة اسھل علیة من شرب الماء      ھذة ھذة اكبر یكون مستعد نفسیا ویكون تحضیر   اكبر یكون مستعد نفسیا ویكون تحضیر   

 مل من    مل من   ١٥٠١٥٠
    الكلوركسالكلوركس

++  

 ملل من    ملل من   ٥٥
  االسیتوناالسیتون



 في كاس التحضیر ویفضل  في كاس التحضیر ویفضل الكلوركس  الكلوركس   مل  مل ١٥٠١٥٠نضع كمیة  نضع كمیة  
،، ،، ان یكون زجاجیا او شفافا لمشاھدة التفاعل    ان یكون زجاجیا او شفافا لمشاھدة التفاعل    



 دقائق حتى یذوب الثلج         دقائق حتى یذوب الثلج        ٥٥ كمیة من الثلج ونتركھ      كمیة من الثلج ونتركھ     للكلوركس للكلوركس نضیف   نضیف   
، ،  حتى یكون التفاعل ھادئ عند اضافة االسیتون                 حتى یكون التفاعل ھادئ عند اضافة االسیتون                الكلوركس  الكلوركس  في  في  

كما نالحظ تم  كما نالحظ تم  
استخدام الثلج   استخدام الثلج   

 الي   الي  واضافتة واضافتة 
 رغم انة   رغم انة  الكلوركسالكلوركس

 التجربة    التجربة   ھذةھذةفي  في  
یكفي التبرید یكفي التبرید 

 ولكن بما   ولكن بما  الخفیف الخفیف 
ان التجربة تدریبیة    ان التجربة تدریبیة    
فیجب االلتزام بكل   فیجب االلتزام بكل   

االمنیات المطلوبة     االمنیات المطلوبة     
لیتعلم المجاھد  لیتعلم المجاھد  

االساسیات حینما   االساسیات حینما   
یحضر المادة  یحضر المادة  

،،،،بكمیة كبیرة بكمیة كبیرة 



 ملل من االسیتون      ملل من االسیتون     ٥٥نبدأ بإضافة كمیة االسیتون وفي تجربتنا الحالیة اضفنا كمیة   نبدأ بإضافة كمیة االسیتون وفي تجربتنا الحالیة اضفنا كمیة   
 واألسیتون     واألسیتون    الكلوركس الكلوركس وسوف یبدأ التفاعل بین     وسوف یبدأ التفاعل بین     مل اسیتون    مل اسیتون    ١١أي كل دقیقة نضیف أي كل دقیقة نضیف 

، ،  الي عشرین دقیقة سوف ینتھي التفاعل      الي عشرین دقیقة سوف ینتھي التفاعل     ١٠١٠المھم ان یبقى الخلیط باردا وخالل   المھم ان یبقى الخلیط باردا وخالل   



 ان خلیطنا بأسفل الكاس       ان خلیطنا بأسفل الكاس       دقیقة  دقیقة ٣٠٣٠بعد حوالي   بعد حوالي   
،، االخضر قد اختفى كلیا    االخضر قد اختفى كلیا   الكلوركس الكلوركس قد اصبح غائم ولون  قد اصبح غائم ولون  



اترك الخلیط نصف        اترك الخلیط نصف        
ساعة اخرى وبین       ساعة اخرى وبین       
الحین واألخر قم       الحین واألخر قم       

بھز الخلیط وسوف       بھز الخلیط وسوف       
تالحظ  تشكل      تالحظ  تشكل      
  الكلوروفورم   الكلوروفورم   
    اسفل الكاساسفل الكاس

 في    في   الیذوب  الیذوب  وألنة  وألنة  
الماء فأنة یترسب    الماء فأنة یترسب    

باألسفل مثل    باألسفل مثل    
الفقاعات الصغیرة      الفقاعات الصغیرة      



 اسفل الكاس    اسفل الكاس   الكلوروفورم  الكلوروفورم  اترك الخلیط ساعة او ساعتین حتى تترسب اكبر كمیة من       اترك الخلیط ساعة او ساعتین حتى تترسب اكبر كمیة من       
ناھا كانت قلیلة ناھا كانت قلیلة وتكون مثل القطرات او الفقاعات البیضاء نظرا الن النسب التي استخدم           وتكون مثل القطرات او الفقاعات البیضاء نظرا الن النسب التي استخدم           

  الكلوروفورمالكلوروفورمولكن التجارب القادمة الن النسب المستخدمة اكبر  فسوف یتشكل       ولكن التجارب القادمة الن النسب المستخدمة اكبر  فسوف یتشكل       
..بكمیة كبیرة ویصبح شكلھ مثل بقع الزیت في الماء اسفل الكاس           بكمیة كبیرة ویصبح شكلھ مثل بقع الزیت في الماء اسفل الكاس           






 القطرات    القطرات   ھذةھذة
والفقاعات البیضاء   والفقاعات البیضاء   

  الكلوروفورم  الكلوروفورم  ھي مادة  ھي مادة  
المستخلصة من   المستخلصة من   

تجربتنا نظرا الن نسب   تجربتنا نظرا الن نسب   
  --التفاعل كانت قلیلة   التفاعل كانت قلیلة   

انتبھ ان تشمھا فھي      انتبھ ان تشمھا فھي      
مادة مخدرة ومنومة      مادة مخدرة ومنومة      
ورائحتھا من اجمل       ورائحتھا من اجمل       

الروائح التي قد تشمھا    الروائح التي قد تشمھا    
،  ،  في حیاتك جمیلة جدا     في حیاتك جمیلة جدا     

فاحذر حتى ال تدمنھا   فاحذر حتى ال تدمنھا   
، ، فتؤثر علیك صحیا  فتؤثر علیك صحیا  









  %  .        %  .      ٥٥ تركیز   تركیز  الكلوركسالكلوركس مل من   مل من  ٧٥٠٧٥٠
 ) )والبقاالت  والبقاالت   بالسوبر ماركت    بالسوبر ماركت   المتؤفرالمتؤفر( ( 

++

.. مل من االسیتون    مل من االسیتون   ٣٠٣٠



% % ٥٥ تركیز      تركیز     الكلوركس الكلوركس مادة مادة    )  )مزیل  مزیل  ( ( مادة االسیتون    مادة االسیتون    



 مل من    مل من   ٧٥٠٧٥٠
    الكلوركسالكلوركس

% % ٥٥تركیز تركیز 

 مل من    مل من   ٣٠٣٠
االسیتوناالسیتون



عند اضافة عند اضافة 
االسیتون  االسیتون  

على فترات   على فترات   
متقطعة  كل  متقطعة  كل  
خمس دقائق  خمس دقائق  

نضیف       نضیف       
 مل من   مل من  ٥٥

،،االسیتون  االسیتون  



سوف یصبح    سوف یصبح    
شكل الخلیط   شكل الخلیط   
غائما ویتغیر  غائما ویتغیر  

 ثم یتم    ثم یتم   لونةلونة
تركة في    تركة في    

الحمام الثلجي    الحمام الثلجي    
او الثالجة فترة    او الثالجة فترة    

 الي   الي  ١٢١٢ما بین ما بین 
، ،  ساعة    ساعة   ٢٤٢٤



سوف تالحظ    سوف تالحظ    
تكون مادة   تكون مادة   
  الكلوروفورمالكلوروفورم

    ھئیةھئیةعلى على 
قطرات او  قطرات او  
بقع الزیت  بقع الزیت  
اسف كاس    اسف كاس    

، ، التحضیر  التحضیر  



االن نقوم بعملیة  االن نقوم بعملیة  
التخلص من الطبقة   التخلص من الطبقة   
العلیا من التفاعل العلیا من التفاعل 
والتي ھي عبارة    والتي ھي عبارة    

وترك وترك   عن سائلعن سائل
الطبقة السفلى منة  الطبقة السفلى منة  
والتي ھي عبارة    والتي ھي عبارة    

  الكلوروفورمالكلوروفورمعن عن 
وتتم العملیة بھدوء  وتتم العملیة بھدوء  
حتى نحصل على حتى نحصل على 

كمیة اكبر من  مادة    كمیة اكبر من  مادة    
 ، ،الكلوروفورمالكلوروفورم



صورة للطبقة  صورة للطبقة  
السفلي من  السفلي من  

التفاعل وھي  التفاعل وھي  
  الكلوروفورم  الكلوروفورم  

وشكلھا قریب   وشكلھا قریب   
من بقعة الزیت من بقعة الزیت 

الكمیة تقریبا ما   الكمیة تقریبا ما   
  ١٥١٥ الي   الي  ١٠١٠بین بین 

ملل من مادة    ملل من مادة    
 ، ،الكلوروفورم  الكلوروفورم  



    الكلوروفورم  الكلوروفورم  مادة مادة 
المستخرجة   المستخرجة   



                                                                            
 تركیز       تركیز      الكلوركس الكلوركس  مل من     مل من    ٣٠٠٣٠٠ لتر و   لتر و  ٣٣ التجربة تم استخدام كمیة  التجربة تم استخدام كمیة ھذةھذةوفي   وفي   
 مل من األسیتون وستالحظون بالصور              مل من األسیتون وستالحظون بالصور             ١٢٥١٢٥ بالمائة وتم استخدام كمیة    بالمائة وتم استخدام كمیة   ٦٫١٥٦٫١٥

 كاس للتحضیر وتم استخدام وعاء كبیر         كاس للتحضیر وتم استخدام وعاء كبیر        كـكـ نفسھا   نفسھا  الكلوركس  الكلوركس  انة تم استخدام علبة  انة تم استخدام علبة  
  ھئیةھئیةوتمت إضافة األسیتون بھدوء وعلى        وتمت إضافة األسیتون بھدوء وعلى        ،  ،   ماء وثلج    ماء وثلج   بةبة كحمام بارد    كحمام بارد   الستخدامةالستخدامة

تفاعل  تفاعل  قطرات بین فترات متباعدة لضمان تفاعل ھادئ ولم ترتفع درجة حرارة ال         قطرات بین فترات متباعدة لضمان تفاعل ھادئ ولم ترتفع درجة حرارة ال         
ویتم المحافظة على درجة الحرارة بواسطة وضع میزان          ویتم المحافظة على درجة الحرارة بواسطة وضع میزان           درجة    درجة   ٢٦٢٦ألكثر من  ألكثر من  

 درجة یتم    درجة یتم   ٢٠٢٠حراري بداخل التفاعل وحین ترتفع درجة الحرارة ألي أكثر من         حراري بداخل التفاعل وحین ترتفع درجة الحرارة ألي أكثر من         
ض درجة   ض درجة   إیقاف إضافة األسیتون وزیادة كمیة الثلج في الحمام البارد لكي تنخف    إیقاف إضافة األسیتون وزیادة كمیة الثلج في الحمام البارد لكي تنخف    

 ألي أن تتم إضافة البقیة من األسیتون تقریبا وقد تم إضافة       ألي أن تتم إضافة البقیة من األسیتون تقریبا وقد تم إضافة      حرارة التفاعل وھكذا  حرارة التفاعل وھكذا  
 البارد ثم   البارد ثم  كل األسیتون خالل ساعة كاملة وتم ترك التفاعل لمدة ساعات في الحمام               كل األسیتون خالل ساعة كاملة وتم ترك التفاعل لمدة ساعات في الحمام               

 باألسفل    باألسفل   الكلوروفورم الكلوروفورم  في وعاء زجاجي وسنالحظ تشكل مادة                في وعاء زجاجي وسنالحظ تشكل مادة               وسكبة وسكبة     اخراجةاخراجةتم تم 
 ولذلك كانت عملیة      ولذلك كانت عملیة     المخبریةالمخبریةوأالن تتم كمیة الفصل وھنا تم استخدام أداء الفصل    وأالن تتم كمیة الفصل وھنا تم استخدام أداء الفصل    

مل من    مل من    ١١٠١١٠ الناتجة حوالي      الناتجة حوالي     الكلوروفورم الكلوروفورم وكانت كمیة  وكانت كمیة  الفصل قلیلة الشوائب   الفصل قلیلة الشوائب   
وتم حفظھا في قارورة بنیة اللون لحین         وتم حفظھا في قارورة بنیة اللون لحین         ،  ،   النقي ذو الرائحة الجیدة   النقي ذو الرائحة الجیدة  الكلوروفورم الكلوروفورم 
 یـتــبــع    یـتــبــع   --الصور في الصفحات القادمة توضح كل ما ذكر فوق         الصور في الصفحات القادمة توضح كل ما ذكر فوق         ،،  ،،  االستخدام االستخدام 



میزان حراري  میزان حراري  وعاء التحضیر موضوع في حمام بارد       وعاء التحضیر موضوع في حمام بارد       

 ) )الحمام البارد الحمام البارد ( (  ماء وثلج   ماء وثلج  بةبةوعاء كبیر وعاء كبیر 
استمرار اضافة االسیتون بھدوء       استمرار اضافة االسیتون بھدوء       
وبكمیات قلیلة في فترات متباعدة       وبكمیات قلیلة في فترات متباعدة       



عند اخراج وعاء التفاعل      عند اخراج وعاء التفاعل      
من الحمام البارد من الحمام البارد 



 الناتج باألسفل الناتج باألسفلالكلوروفورمالكلوروفورمنسكب الخلیط المتفاعل في كاس زجاجي لكي یسھل مشاھدة نسكب الخلیط المتفاعل في كاس زجاجي لكي یسھل مشاھدة 



  الكلوروفورم  الكلوروفورم  عملیة فصل  عملیة فصل  
المخبریة  المخبریة  بواسطة اداء الفصل     بواسطة اداء الفصل     



 النقیة وقد تم تخزینھا في قارورة بنیة اللون النقیة وقد تم تخزینھا في قارورة بنیة اللونالكلوروفورمالكلوروفورم مل من مادة   مل من مادة  ١١٠١١٠كمیة الـ  كمیة الـ  






 ) )( ( 
 الصودیوم تركیز  الصودیوم تركیز ھیبوكلوریت ھیبوكلوریت من  من   )  ) لترین ونصف تقریبالترین ونصف تقریبا (  ( غالونغالونصب صب 
من الثلج  وكن حذرا أن من الثلج  وكن حذرا أن  )  )  كیلو غرام كیلو غرام٢٢(  (   وأضف الیة   وأضف الیة  سطلسطلفي  في   %  % ١٠١٠

الموضوع امن ولكن من باب   الموضوع امن ولكن من باب   ( ( ال یتطایر الخلیط إلیك فھو حارق للجلد ال یتطایر الخلیط إلیك فھو حارق للجلد 
ثم قم بتحریك الخلیط بملعقة خشبیة أو بالستیكیة وال تخلط    ثم قم بتحریك الخلیط بملعقة خشبیة أو بالستیكیة وال تخلط    ، ،  )  ) الحرصالحرص
مزیل صبغ   مزیل صبغ   (  (   ملل من االسیتون   ملل من االسیتون  ٣٤٠٣٤٠االن جھز في وعاء أخر  االن جھز في وعاء أخر  ، ، بالمعدن بالمعدن 
 قطرات الي خلیطنا السابق وحركة    قطرات الي خلیطنا السابق وحركة   ھئیةھئیة وعلى  وعلى ببطئببطئوأضفھا وأضفھا  )  ) االظافراالظافر

 دقائق ان  دقائق ان ١٠١٠او اخلطة بین الحین واألخر وسوف سوف تشعر خالل او اخلطة بین الحین واألخر وسوف سوف تشعر خالل 
 بارد في أسفلة وابرد جدا في األعلى واصل تحریك الخلیط    بارد في أسفلة وابرد جدا في األعلى واصل تحریك الخلیط   السطلالسطلجانب جانب 

حتى تتساوي الحرارة اقصد البرودة في كل الخلیط ثم واصل اضافة حتى تتساوي الحرارة اقصد البرودة في كل الخلیط ثم واصل اضافة 
 .  .  دقائق أخرى دقائق أخرى١٠١٠االسیتون الي الخلیط  وحركة مرة أخرى ودعة    االسیتون الي الخلیط  وحركة مرة أخرى ودعة    



    كیلو غرام  من  كیلو غرام  من ٢٢إذا أنت لم تسمع كالمي واستعملت اقل من  إذا أنت لم تسمع كالمي واستعملت اقل من 
إذًا من  إذًا من  ، ،  ولن یبقي سوى رائحة كریھة  ولن یبقي سوى رائحة كریھة الكلوروفورم الكلوروفورم الثلج سوف یتبخر  الثلج سوف یتبخر  

 كیلو غرام  إضافیة من الثلج بجانبك في حالة إذا   كیلو غرام  إضافیة من الثلج بجانبك في حالة إذا  ٢٢المفضل أن نكون مجھز    المفضل أن نكون مجھز    
 من حرارة  من حرارة الكلوروفورمالكلوروفورمكنت تصنع المادة في منتصف الیوم حتى ال یتبخر كنت تصنع المادة في منتصف الیوم حتى ال یتبخر 

..وأضف الثلج حسب الحاجة للسیطرة على التفاعل  وأضف الثلج حسب الحاجة للسیطرة على التفاعل  ) ) جو الظھیرة  جو الظھیرة  ( ( الجو الجو 
امل امل وسوف تالحظ أن اغلب الثلج قد ذاب دع الخلیط إلى أن یذوب الثلج بالكوسوف تالحظ أن اغلب الثلج قد ذاب دع الخلیط إلى أن یذوب الثلج بالك

 واسكب الخلیط بعنایة وببطء في وعاء اخر وسوف تالحظ   واسكب الخلیط بعنایة وببطء في وعاء اخر وسوف تالحظ  السطل السطل امسك امسك 
 سیكون من الصعب أن تالحظ  سیكون من الصعب أن تالحظ السطل السطل تكون مسحوق ابیض اللون أسفل  تكون مسحوق ابیض اللون أسفل  

 ولكنھ سوف یتكون بالقاع بجانب المسحوق االبیض وألن   ولكنھ سوف یتكون بالقاع بجانب المسحوق االبیض وألن  الكلوروفورم الكلوروفورم 
 أثقل من الماء یجب ان یكون الصب بھدوء إلى أن یظھر      أثقل من الماء یجب ان یكون الصب بھدوء إلى أن یظھر     الكلوروفورم الكلوروفورم 

وقد یكون ھنالك فقاعات تتشكل وترتفع لقمة المحلول ال تقلق ھذا      وقد یكون ھنالك فقاعات تتشكل وترتفع لقمة المحلول ال تقلق ھذا        الكلوروفورم الكلوروفورم 
 الخام من المحلول المتبقي قم بالتخلص من      الخام من المحلول المتبقي قم بالتخلص من     الكلوروفورمالكلوروفورمطبیعي ولكي تفصل  طبیعي ولكي تفصل  

 مل  الي    مل  الي   ٢٠٠٢٠٠ و حوالي من       و حوالي من      الكلوروفورم الكلوروفورم الطبقة العلیا لكي تتبقى باألسفل مادة الطبقة العلیا لكي تتبقى باألسفل مادة 
 الخام نسبة نقاوتھا ال باس بھا متوسطة ومناسبة      الخام نسبة نقاوتھا ال باس بھا متوسطة ومناسبة     الكلوروفورمالكلوروفورم مل من مادة     مل من مادة    ٣٠٠٣٠٠

.. یمكن تنقیتھا اكثر  یمكن تنقیتھا اكثر المخبریةالمخبریةالستخدامات المجاھد ومن یمتلك اجھزة الفصل     الستخدامات المجاھد ومن یمتلك اجھزة الفصل     






الثلج الثلج تم احضار وعاء بالستیكي كبیر نسبیا  ثم تم سكب كمیة  كبیرة من قطع        تم احضار وعاء بالستیكي كبیر نسبیا  ثم تم سكب كمیة  كبیرة من قطع        
    ھیبوكلوریت ھیبوكلوریت  ونصف من مادة   ونصف من مادة  غالونینغالونینثم تم اضافة كمیة ثم تم اضافة كمیة ،  ،   كیلو غرام   كیلو غرام  ٧٧حوالي  حوالي  

 ملل تقریبا   ملل تقریبا  ٣٤٢٣٤٢ثم تجھیز كمیة  ثم تجھیز كمیة  ، ، ثم تم الخلط بھدوء  ثم تم الخلط بھدوء    %     %   ١٠٫٥١٠٫٥الصودیوم تركیز الصودیوم تركیز 
    وھیبوكلوریت وھیبوكلوریت  قطرات الي خلیط الثلج     قطرات الي خلیط الثلج    ھئیةھئیةمن مادة االسیتون ویتم اضافتھا على    من مادة االسیتون ویتم اضافتھا على    

ویفضل ان تظل درجة حرارة الخلیط اقل من ویفضل ان تظل درجة حرارة الخلیط اقل من ,, یتم التفاعل بشكل ھادئ      یتم التفاعل بشكل ھادئ     حتيحتيالصودیوم الصودیوم 
وبینما تضاف كمیة االسیتون كان یتم وبینما تضاف كمیة االسیتون كان یتم  تنخفض تنخفضحتيحتيصفر وكلما ارتفعت نضیف المزید من الثلج صفر وكلما ارتفعت نضیف المزید من الثلج 

    --البالستیكي لمدة ساعات البالستیكي لمدة ساعات الخلط بھدوء وبعد االنتھاء من اضافة الـ االسیتون تم اغالق الوعاء الخلط بھدوء وبعد االنتھاء من اضافة الـ االسیتون تم اغالق الوعاء 
  االسائلاالسائل الذي تشكل اسفل الوعاء البالستیكي ویتم التخلص من  الذي تشكل اسفل الوعاء البالستیكي ویتم التخلص من الكلوروفورمالكلوروفورم مرحلة فصل  مرحلة فصل تاتيتاتيثم ثم 

 في وعاء اخر والحرص على الطبقة السفلیة من الوعاء والتي بھا  في وعاء اخر والحرص على الطبقة السفلیة من الوعاء والتي بھا بسكبةبسكبةالعلوي بھدوء العلوي بھدوء 
 ولو انھا غیر نقیة  ولو انھا غیر نقیة الكلوروفورمالكلوروفورم مل تقریبا من مادة  مل تقریبا من مادة ٣٧٠٣٧٠بذلك حصلنا على بذلك حصلنا على    ونكون ونكونالكلوروفورمالكلوروفورم

، ، د االولیة وطریقة التحضیر د االولیة وطریقة التحضیر ولكنھا مناسبة الحتیاجات المجاھدین ان شاء اهللا  نظرا لسھولة المواولكنھا مناسبة الحتیاجات المجاھدین ان شاء اهللا  نظرا لسھولة الموا
 نقیة جدا  ولمن     نقیة جدا  ولمن    التكونالتكون شوائب من مواد اخرى ولذلك         شوائب من مواد اخرى ولذلك        فیة فیة  المنتج  المنتج الكلوروفورم الكلوروفورم وللعلم وللعلم 

 ان  ان النریدالنرید تنقیتھا اكثر بفصلھا عن الشوائب ولكن         تنقیتھا اكثر بفصلھا عن الشوائب ولكن        یمكنةیمكنة االخرى    االخرى   المخبریة المخبریة یمتلك االدوات   یمتلك االدوات   
، ،  الناتج لنا بعد عملیة الفصل السابقة  الناتج لنا بعد عملیة الفصل السابقة بالكلوروفورم بالكلوروفورم نتعب المجاھدین مادیا ولذلك نكتفي    نتعب المجاھدین مادیا ولذلك نكتفي    



   مثل  مثل الكلوروفورم  الكلوروفورم  بجانب بجانب ) ) شوائب   شوائب   ( (   للعلم تنتج مواد اخرى   للعلم تنتج مواد اخرى --١١
chloroacetonechloroacetone أو  ، أو ، dichloroacetonedichloroacetone على الناتج على الناتجالتؤثرالتؤثرولكنھا ولكنھا 

 الصودیوم   الصودیوم  لھیبوكلوریت   لھیبوكلوریت    عالیة    عالیة   تراكیزتراكیز عندما نستخدم    عندما نستخدم   --٢٢  
                                                          --فما فوق   فما فوق    %   %  ١٢١٢او او  %  % ١٠١٠مثل تركیز   مثل تركیز   

حتى        حتى         )  ) الحمام البارد الحمام البارد ( ( فیجب ان نھتم بمسالة التبرید    فیجب ان نھتم بمسالة التبرید    
 ویتبخر اثناء التفاعل ولذلك یفضل       ویتبخر اثناء التفاعل ولذلك یفضل      الكلورورفورم  الكلورورفورم  ال یتفسخ ال یتفسخ 

  بالكلوركس  بالكلوركس  غمر الثلج   غمر الثلج   






 في وعاء معدني او بالستیكي            في وعاء معدني او بالستیكي           التخزنھاالتخزنھا
بل احفظھا في قارورة زجاجیة لونھا     بل احفظھا في قارورة زجاجیة لونھا     

 لتجنب اتصال      لتجنب اتصال     باحكام باحكام بني ونغلقھا    بني ونغلقھا    
 برطوبة الجو او اشعة   برطوبة الجو او اشعة  الكلوروفورمالكلوروفورم

    الفوسجینالفوسجینالشمس حتى  ال یتشكل غاز     الشمس حتى  ال یتشكل غاز     
ویجب احتیاطا وحرصا على     ویجب احتیاطا وحرصا على     /  /  السام السام 

المجاھدین من أي خطا غیر مقصود         المجاھدین من أي خطا غیر مقصود         
 كمیة صغیرة من     كمیة صغیرة من    للكلوروفورم للكلوروفورم ان نضیف   ان نضیف   

 )           )           المعروف المعروفاالسبرتو  االسبرتو   (  ( االیثیلي  االیثیلي  الكحول الكحول 
  الكلوروفورم الكلوروفورم من حجم  من حجم    %    %  ٢٢  بـبـتقدر تقدر 

  -- السام   السام  الفوسجینالفوسجین یمنع تشكل غاز     یمنع تشكل غاز    حتي حتي 
وال یجب ان تكون سدادة القارورة من    وال یجب ان تكون سدادة القارورة من    

 یتفاعل معھا  یتفاعل معھا الكلوروفورم الكلوروفورم المطاط  الن  المطاط  الن  









 % %٥٥ تركیز  تركیز الكلوركس  الكلوركس  من من  )  ) لتر ونصفلتر ونصف (  (  مل   مل  ١٥٠٠١٥٠٠

++

،، ،،  مل من مادة االسیتون     مل من مادة االسیتون    ٣٠٣٠














سنحضرھا ھنا بنسب قلیلة وبالطبع یمكن مضاعفة النسب للحصول على سنحضرھا ھنا بنسب قلیلة وبالطبع یمكن مضاعفة النسب للحصول على 
 . . كمیات كبیرة كمیات كبیرةالتنتجالتنتجولكنھا طریقة ولكنھا طریقة  المخدرة  المخدرة الكلوروفورم  الكلوروفورم  كمیة اكبر من مادة  كمیة اكبر من مادة  





 . .االیزوبروبیلياالیزوبروبیلي مل من الكحول  مل من الكحول ١٠١٠ نجھز كمیة  نجھز كمیة --١١
 ) . ) .خمیرة الكیك والحلویاتخمیرة الكیك والحلویات (  ( البیكانبودر البیكانبودر  غرام من مادة  غرام من مادة ١٥١٥ نجھز  نجھز --٢٢

 % . % .٦٦ تركیز   تركیز  الكلوركس  الكلوركس   مل من  مل من ٥٠٠٥٠٠  نجھز كمیة   نجھز كمیة --٣٣


 غرام من  غرام من ١٥١٥نحضر كاس او وعاء زجاجي حجم لتر ثم نسكب فیھ كمیة الـ نحضر كاس او وعاء زجاجي حجم لتر ثم نسكب فیھ كمیة الـ 

              االیزوبروبیلياالیزوبروبیلي من الكحول   من الكحول  مللترمللتر  ١٠١٠ ثم نضیف إلیة كمیة الـ   ثم نضیف إلیة كمیة الـ  البیكانبودر البیكانبودر 
  ونتركةونتركة ونخلطھ قلیال  ونخلطھ قلیال الكلوركس الكلوركس  مل من  مل من ٥٠٠٥٠٠ثم نسكب فوق الخلیط كمیة الـ ثم نسكب فوق الخلیط كمیة الـ 

 أسفل الكاس    أسفل الكاس   الكلوروفورم الكلوروفورم  ساعات وسوف نالحظ تشكل مادة  ساعات وسوف نالحظ تشكل مادة ٦٦  --  ٥٥لمدة من  لمدة من  
  یمكن حفظھا تحت الماء لحین الحاجة یمكن حفظھا تحت الماء لحین الحاجة الزجاجي على شكل بقع مثل شكل الزیت الزجاجي على شكل بقع مثل شكل الزیت 

یھا  یھا  ویمكن ان نستخرجھا بواسطة السرنجة ونضعھا في وعاء ونحكم االغالق عل  ویمكن ان نستخرجھا بواسطة السرنجة ونضعھا في وعاء ونحكم االغالق عل  
الي غاز الي غاز وتذكر ال تشمھا بعمق فقد تدمنھا وال تضعھا تحت الشمس حتى ال تتحول وتذكر ال تشمھا بعمق فقد تدمنھا وال تضعھا تحت الشمس حتى ال تتحول 

.. تقوم بمضاعفة النسب عند التحضیر  تقوم بمضاعفة النسب عند التحضیر الكلوروفورم الكلوروفورم ولزیادة كمیة  ولزیادة كمیة  ،، ،،  السام  السام الفوسجینالفوسجین






في تجربتنا فحسب      في تجربتنا فحسب          االیزوبروبیلي   االیزوبروبیلي   بالنسبة لمسالة الكحول    بالنسبة لمسالة الكحول    
 لدیك اخي المجاھد وفي التجربة السابقة ویمكن            لدیك اخي المجاھد وفي التجربة السابقة ویمكن           المتؤفر المتؤفر 

            isopropyl alcoholisopropyl alcohol المكتوب علیة     المكتوب علیة    االسبرتو االسبرتو استخدام استخدام 
 او    او   االیزوبروبیلي  االیزوبروبیلي   قد یتكون من الكحول        قد یتكون من الكحول       االسبرتو االسبرتو وللعلم فان   وللعلم فان   

 المھم ان تقرا مكونات      المھم ان تقرا مكونات     --   وكالھما ینفع في تجربتنا        وكالھما ینفع في تجربتنا       االیثانول االیثانول 
 المتوفر بالصیدلیة كمطھر للجروح لكي تتأكد انة             المتوفر بالصیدلیة كمطھر للجروح لكي تتأكد انة            االسبرتو االسبرتو 

او كلمة  او كلمة      isopropyl alcoholisopropyl alcohol      المطلوب وسوف تجد  كلمة       المطلوب وسوف تجد  كلمة       
 .  . الكلوروفورم    الكلوروفورم    وھو ما نریده لتحضیر مادة        وھو ما نریده لتحضیر مادة          alcoholalcohol        كحول كحول 

والمساج والمساج  یستخدم ایضا في زیوت التدلیك      یستخدم ایضا في زیوت التدلیك     االیزوبروبیلي  االیزوبروبیلي  الكحول الكحول 






قم بإحضار ارنب او ضفدع وقم بلبس القفازات والكمامات ثم قم بإحضار  قم بإحضار ارنب او ضفدع وقم بلبس القفازات والكمامات ثم قم بإحضار  
    الكلوروفورمالكلوروفورم او قطعة قماش واسكب علیھا او اغمرھا بكمیة من       او قطعة قماش واسكب علیھا او اغمرھا بكمیة من      قطنةقطنة

ھل یغمى علیة او یموت  ھل یغمى علیة او یموت  ،،ثم ضعھا على انف الحیوان والحظ ماذا یحصل ثم ضعھا على انف الحیوان والحظ ماذا یحصل 





––––

وكما في ملف الفیدیو المرفق قم بإحضار علبة   وكما في ملف الفیدیو المرفق قم بإحضار علبة   
وضع فیھا أي حشرة   وضع فیھا أي حشرة     بالستیكیة او زجاجیة فارغة    بالستیكیة او زجاجیة فارغة    

 ثم اغمر    ثم اغمر   -- فراشة  فراشة –– دودة  دودة -- عنكبوت    عنكبوت   ––صغیرة مثال   صغیرة مثال   
            --  واغلقھا واغلقھا  وارمیھا داخل العلبة    وارمیھا داخل العلبة   بالكلوروفورمبالكلوروفورم  قطنةقطنة

وانظر لحالة الحشرة ومدة وسرعة تخدیرھا او موتھا       وانظر لحالة الحشرة ومدة وسرعة تخدیرھا او موتھا       
 الذي معك او     الذي معك او    الكلوروفورم  الكلوروفورم  وستعلم فاعلیة ونقاوة مادة     وستعلم فاعلیة ونقاوة مادة     

. .  ویمكنك التجریب على أي حیوان      ویمكنك التجریب على أي حیوان     بتحضیرة   بتحضیرة   الذي قمت  الذي قمت  




  الكلوروفورم    الكلوروفورم    اوال یجب ان نعلم بعض من الممیزات االخرى لمادة             اوال یجب ان نعلم بعض من الممیزات االخرى لمادة             

،، دقائق یحصل التخدیر   دقائق یحصل التخدیر  ٦٦  --٢٢خالل  خالل  :  :   سریع المفعول  سریع المفعول --١١

،،   المخدر بثالث مرات   المخدر بثالث مرات  االیثر االیثر  قوتھ المخدرة اقوى من    قوتھ المخدرة اقوى من   --٢٢
،، غیر قابل لالشتعال    غیر قابل لالشتعال   --٣٣
، ،  یحدث ارتخاء عضلي تام   یحدث ارتخاء عضلي تام  --٤٤

 .  .  رخیص الثمن مقارنة بغیرة من المواد المخدرة       رخیص الثمن مقارنة بغیرة من المواد المخدرة      --٥٥
  ولكن رغم كل تلك الممیزات وغیرھا اال انة نظرا لالضرار التي تسببھا    ولكن رغم كل تلك الممیزات وغیرھا اال انة نظرا لالضرار التي تسببھا    

 بالكبد والرئتین للمرضى  وبعض االضطرابات  بالكبد والرئتین للمرضى  وبعض االضطرابات الكلوروفورمالكلوروفورممادة مادة 
،،،،النفسیة فقد تم االستغناء عنة بالمستشفیات كما تحدثنا سابقا   النفسیة فقد تم االستغناء عنة بالمستشفیات كما تحدثنا سابقا   



ر ر فمن سیئاتھ الكبرى أن مقدار الجرعة المخدرة ال تختلف كثیرا عن مقدا  فمن سیئاتھ الكبرى أن مقدار الجرعة المخدرة ال تختلف كثیرا عن مقدا  
ولذلك یمكن استخدامھا في التخدیر او االغتیال بوضعھا   ولذلك یمكن استخدامھا في التخدیر او االغتیال بوضعھا   ، ، الجرعة القاتلة الجرعة القاتلة 

..،،في مشروب او اكل للعدو  نظرا الن رائحتھا وطعمھا حلو نوعا ما   في مشروب او اكل للعدو  نظرا الن رائحتھا وطعمھا حلو نوعا ما   
  )  )   ( (  ملل عن طریق الفم مع احتمال اضرار بالكبد      ملل عن طریق الفم مع احتمال اضرار بالكبد    ١٠١٠  --٥٥من  من  
  )  ) (  (     عن طریق الفم أو أقل عن طریق الفم أو أقل    مل  مل ٥٠٥٠ ملل الي  ملل الي ٣٦٣٦تقریبا ما بین    تقریبا ما بین

 على أنف شخص  على أنف شخص بالكلوروفورمبالكلوروفورم مبللة  مبللة قطنةقطنة إذا وضعت  إذا وضعت 
 كانت   كانت  واذا واذا  محكمة على أنفھ یموت ھذا الشخص   محكمة على أنفھ یموت ھذا الشخص  القطنة القطنة ولمدة دقیقتین وكانت  ولمدة دقیقتین وكانت  

 . .الكلوروفورم الكلوروفورم  غیر محكمة یغمى علیھ بقدر ما تنفس من مادة  غیر محكمة یغمى علیھ بقدر ما تنفس من مادة القطنة القطنة 
تحدث مرحلة الشلل وھي فقدان كل    تحدث مرحلة الشلل وھي فقدان كل        اذا تم التخدیر عن طریق األنف   اذا تم التخدیر عن طریق األنف     --::االعراض االعراض 

یھا  یھا  قوة للعضالت واتساع حدقة العین وعدم تأثیرھا بتجربة تسلیط الضوء عل          قوة للعضالت واتساع حدقة العین وعدم تأثیرھا بتجربة تسلیط الضوء عل          
 تتسع    تتسع   وعندما تتم االصابة عن طریق الفم       وعندما تتم االصابة عن طریق الفم       . . وتقل الحرارة عن المعدل العادي وتقل الحرارة عن المعدل العادي 

قدان قدان حدقة العین أیضا مع شعور بالسرور الزائد كأنھ ملك الدنیا كلھا مع ف         حدقة العین أیضا مع شعور بالسرور الزائد كأنھ ملك الدنیا كلھا مع ف         
 على االرض وقئ    على االرض وقئ   وسقوطةوسقوطةالمقاومة وعدم التركیز وتوقف حدقة العین    المقاومة وعدم التركیز وتوقف حدقة العین    

..وإغماء وربما الموت اذا تناول الشخص الجرعة القاتلة     وإغماء وربما الموت اذا تناول الشخص الجرعة القاتلة     وتشنجات وتشنجات 




  --     منھا صحة الضحیة او الحیوان منھا صحة الضحیة او الحیوان

 المستخدم وأیضا الي القدر الذي استنشق عبر  المستخدم وأیضا الي القدر الذي استنشق عبر الكلوروفورمالكلوروفورماو نقاوة او نقاوة 
  والننسىوالننسىاالغشیة المخاطیة ألنف الضحیة او الكمیة التي تم ابتالعھا        االغشیة المخاطیة ألنف الضحیة او الكمیة التي تم ابتالعھا        

 ولكن من خالل التجارب ومن خالل    ولكن من خالل التجارب ومن خالل   --      والكمیة المستخدمة     والكمیة المستخدمة   الكتمةالكتمةقوة قوة 
سواء سواء   الكلوروفورمالكلوروفورمان مفعول  ان مفعول  الدراسات العدیدة الي تعمقت فیھا رأیت  الدراسات العدیدة الي تعمقت فیھا رأیت  

،، على االنسان  على االنسان تاثیرةتاثیرةعلى الحیوان تقریبا ھو نفس   على الحیوان تقریبا ھو نفس     بالفم او االستنشاقبالفم او االستنشاق



Chloroform was used in the past to induceChloroform was used in the past to induce
) and maintain ) and maintain 73 g/m3 air 73 g/m3 air --24 24 exposure at (  exposure at (  

..anaesthesiaanaesthesia) medical  ) medical  48 g/m3 air 48 g/m3 air --12 12 ( ( 





 ھو سائل طیار ذو رائحة قویة مقبولة وھو قلیل الذوبان في    ھو سائل طیار ذو رائحة قویة مقبولة وھو قلیل الذوبان في   الكلوروفورم  الكلوروفورم  
  بالكلوروفورم  بالكلوروفورم   ومن المؤكد أنھ من الصعب جدا أن یخدر شخص    ومن المؤكد أنھ من الصعب جدا أن یخدر شخص   --الماء  الماء  

دون شعوره بھ ولكن یجب أن ال یفوتنا أن سرعة التخدیر والتسمم     دون شعوره بھ ولكن یجب أن ال یفوتنا أن سرعة التخدیر والتسمم     
 ففي التخدیر  ففي التخدیر -- مرتبطة كثیرًا بنسبة تشبع الھواء ببخاره   مرتبطة كثیرًا بنسبة تشبع الھواء ببخاره  بالكلوروفورمبالكلوروفورم

ق ق لعمل العملیات الجراحیة یراعي دائمًا أن تكون نسبتھ للھواء المستنش    لعمل العملیات الجراحیة یراعي دائمًا أن تكون نسبتھ للھواء المستنش    
حیث أنھا إذا زادت عن ذلك تكون خطرة ـ وأن النسبة     حیث أنھا إذا زادت عن ذلك تكون خطرة ـ وأن النسبة     %  %  ٥٥أقل من أقل من 

أما في األحوال الجنائیة فإن البخار  أما في األحوال الجنائیة فإن البخار  % % ٢٢ــ  ــ  %   %   ١١المعتاد إعطائھا ھي المعتاد إعطائھا ھي 
                              .. وھذا لھ تأثیر سام شدید   وھذا لھ تأثیر سام شدید  الكلوروفورم الكلوروفورم المستنشق یكون كلھ تقریبًا  المستنشق یكون كلھ تقریبًا  













    

وأن أقل جرعة سامة تعطي بالفم ھي من             وأن أقل جرعة سامة تعطي بالفم ھي من               --  %%٠٫٦٠٫٦ــ  ــ  %  %  ٠٫٠٤٠٫٠٤
 بسرعة بواسطة  بسرعة بواسطة الكلوروفورمالكلوروفورم ویفرز  ویفرز الكلوروفورم  الكلوروفورم  جرامًا من  جرامًا من  ٣٥٣٥ ـ  ـ ٣٠٣٠

 ساعات من وقت التخدیر ال یبقي لھ  ساعات من وقت التخدیر ال یبقي لھ ٧٧مضي نحو مضي نحو الرئتین بعد االستنشاق فبعد  الرئتین بعد االستنشاق فبعد  
تحصل الوفاة في أي وقت وفیما تحصل الوفاة في أي وقت وفیما  قد قدبالكلوروفورمبالكلوروفورم وفي أحوال التخدیر   وفي أحوال التخدیر  --وجود وجود 

 ـ      ـ     من وقت التنفسمن وقت التنفسعدا األحوال التي یكون فیھا القلب مریضًا فإنھا تحصل   عدا األحوال التي یكون فیھا القلب مریضًا فإنھا تحصل   
 بنسبة كبیرة في الھواء المستنشق كما   بنسبة كبیرة في الھواء المستنشق كما  الكلوروفورم الكلوروفورم وعندما یعمل تشمیم  وعندما یعمل تشمیم  

وقد یبقي وقد یبقي یحصل في األحوال الجنائیة فربما یكون أول تأثیر لھ ھو شلل القلب ـ  یحصل في األحوال الجنائیة فربما یكون أول تأثیر لھ ھو شلل القلب ـ  
في أحوال مخصوصة بحالة جیدة بعد التخدیر ثم یموت فجأة بعد ذلك في أحوال مخصوصة بحالة جیدة بعد التخدیر ثم یموت فجأة بعد ذلك المریض المریض 

 متأخر  متأخر الكلوروفورمي الكلوروفورمي ساعة أو ثالثة أسابیع من تسمم ساعة أو ثالثة أسابیع من تسمم ٢٤٢٤بمدة ربما تكون بمدة ربما تكون 
، ،  بالقلب والكلي   بالقلب والكلي  شحمیةشحمیةاستحالة استحالة ویوجد في ھذه األحوال عادة ویوجد في ھذه األحوال عادة 






          

 ،                ،               لكل وزن كیلوغرام واحدلكل وزن كیلوغرام واحد ملغ  ملغ ٩١٠٩١٠كمیة  كمیة  
 غرام لكل     غرام لكل    ٥٤٥٤یعني ان الجرعة القاتلة لالنسان تقریبا         یعني ان الجرعة القاتلة لالنسان تقریبا         

  مللترمللتر  ٣٦٣٦ یعني حوالي      یعني حوالي      كیلوغرام  كیلوغرام ٦٠٦٠شخص یبلغ وزنة    شخص یبلغ وزنة    
.. الكمیة كافیة لقتل االنسان لو ابتلعھا مرة واحدة       الكمیة كافیة لقتل االنسان لو ابتلعھا مرة واحدة      وھذةوھذة
 بعض نتائج الدراسات الخاصة بالتجارب على الحیوانات              بعض نتائج الدراسات الخاصة بالتجارب على الحیوانات             وھذة  وھذة  

 عند   عند  یبدایبدافمن حیث االستنشاق تقول احدى الدراسات ان التخدیر            فمن حیث االستنشاق تقول احدى الدراسات ان التخدیر            
طبعا بفارق الوزن     طبعا بفارق الوزن     االنسان او الحیوان بنفس المفعول تقریبا       االنسان او الحیوان بنفس المفعول تقریبا       

ملغرام لدقیقة واحدة      ملغرام لدقیقة واحدة      ٢٢٤٢٢٤یكفي ان یستنشق ارنب كمیة      یكفي ان یستنشق ارنب كمیة        --    فمثالفمثال
 ،  ، ملغرام ملغرام   ١٤١٠١٤١٠ الي   الي  ٤٩٠٤٩٠وسوف یتخدر وبالنسبة للفئران من       وسوف یتخدر وبالنسبة للفئران من       



 ) ) (   (  
تم كتم نفس أرنب نصف كتمھ ولمدة نصف دقیقة أو أقل فأغمى                تم كتم نفس أرنب نصف كتمھ ولمدة نصف دقیقة أو أقل فأغمى                

. . علیھ فقط لمدة ثالثة دقائق      علیھ فقط لمدة ثالثة دقائق      
 ) ) (  ( 

مل ونصف عبر الفم من         مل ونصف عبر الفم من         ٢٢ فقد تم اعطاء ارنب جرعة مقدارھا            فقد تم اعطاء ارنب جرعة مقدارھا           --١١
 المستخدمة كانت     المستخدمة كانت    الكلوروفورم  الكلوروفورم   مع مالحظة أن مادة     مع مالحظة أن مادة    الكلوروفورم   الكلوروفورم   

.. دقیقة    دقیقة   ٤٣٤٣ لمدة    لمدة   تخدیرة  تخدیرة  غیر نقیة فتم      غیر نقیة فتم      
 النقي ألرنب عن طریق الفم              النقي ألرنب عن طریق الفم             الكلوروفورم   الكلوروفورم   مل من   مل من   ١١تم اعطاء     تم اعطاء       --٢٢

..فأغمي علیھ لمدة اكثر من ساعة       فأغمي علیھ لمدة اكثر من ساعة       
 الغیر نقي       الغیر نقي      الكلوروفورم   الكلوروفورم   مل ونصف من   مل ونصف من   ١١تم اعطاء أرنب      تم اعطاء أرنب        --٣٣  

.. دقیقة    دقیقة   ١٥١٥فأغمى علیھ فقط لمدة     فأغمى علیھ فقط لمدة     
. .  النقي عن طریق الفم فمات بعد دقیقة ونصف      النقي عن طریق الفم فمات بعد دقیقة ونصف     الكلوروفورم  الكلوروفورم  مل من   مل من   ٢٢ تم اعطاء أرنب   تم اعطاء أرنب  --٤٤





 فتكون الكمیة  فتكون الكمیة بقصد التخدیربقصد التخدیر  -- بالفم  بالفم الكلوروفورمالكلوروفورمعند اعطاء الھدف عند اعطاء الھدف 
                                                                    --   مل مع احتمال تضرر الكبد مل مع احتمال تضرر الكبد١٠١٠اقل من اقل من المستخدمة في حدود  المستخدمة في حدود  

                                --   مل فما فوق مل فما فوق٣٥٣٥فتكون الكمیة فتكون الكمیة     اغتیالةاغتیالةوفي حالة اردنا وفي حالة اردنا 
والمعدة والمعدة  مؤلم في الفم مؤلم في الفمحرقانحرقان وجود  وجود الكلوروفورمالكلوروفورمومن اعراض بلع ومن اعراض بلع 

وبعد مضي بضع دقائق یحصل وبعد مضي بضع دقائق یحصل . . یتبعھ شعور بحرارة وتنبھ عام یتبعھ شعور بحرارة وتنبھ عام 
          ،،كان باالستنشاق ویوجد عادة قيء وألم بالبطن كان باالستنشاق ویوجد عادة قيء وألم بالبطن للھدف تخدیر كما لوللھدف تخدیر كما لو

  ییرةییرة مع مشروب غازي او  مع مشروب غازي او الكلوروفورمالكلوروفورمولذلك یمكن ان یتم خلط مادة ولذلك یمكن ان یتم خلط مادة 
 اال بعد فوات  اال بعد فوات الكلوروفورمالكلوروفورمالذعة الطعم حتى ال یشعر بحرقة طعم الذعة الطعم حتى ال یشعر بحرقة طعم 

  وأیضا یجب ان یكون المشروب المقدم للھدف غائم اللون       وأیضا یجب ان یكون المشروب المقدم للھدف غائم اللون     --االوان  االوان  
حتى ال یرى الھدف فرق في طبقة االلوان بین المشروب  حتى ال یرى الھدف فرق في طبقة االلوان بین المشروب   )  ) غامقغامق( ( 

یعود ذلك الي ظروف وذكاء المجاھد في ابتكار كل       یعود ذلك الي ظروف وذكاء المجاھد في ابتكار كل       وو--  الكلوروفورمالكلوروفورمومادة ومادة 
ء جلدتنا   ء جلدتنا   جدید وغیر ملفت في التنكیل بأعداء اهللا من صلیبیین ومرتدین من ابنا              جدید وغیر ملفت في التنكیل بأعداء اهللا من صلیبیین ومرتدین من ابنا              






ل ل كما یمكن وضعھا في كاس القھوة او الحلویات بقصد التخدیر او االغتیا  كما یمكن وضعھا في كاس القھوة او الحلویات بقصد التخدیر او االغتیا  
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 لم   لم  الكلوروفورم   الكلوروفورم   تم تحضیر ھذه المادة المنومة فبعد تحضیر مادة          تم تحضیر ھذه المادة المنومة فبعد تحضیر مادة          

 وإنما تم تجھیز كمیة       وإنما تم تجھیز كمیة      -- من السائل السابق      من السائل السابق     الكلوروفورم    الكلوروفورم    یتم انتزاع      یتم انتزاع      
      الكلوروفورم   الكلوروفورم     بةبةاسیتون تعادل اربعة اضعاف كمیة الخلیط الذي            اسیتون تعادل اربعة اضعاف كمیة الخلیط الذي            

كمیة  كمیة  + +  الصودیوم      الصودیوم     ھیدروكسید   ھیدروكسید   ثم تم اضافة كمیة قلیلة جدا من     ثم تم اضافة كمیة قلیلة جدا من     
 ثم تم     ثم تم    -- وتم ھز الخلیط بشكل جید           وتم ھز الخلیط بشكل جید          --    االیثیلي    االیثیلي    قلیلة من الكحول   قلیلة من الكحول   

                -- جیدا نظرا الرتفاع درجة حرارة التفاعل تدریجیا                       جیدا نظرا الرتفاع درجة حرارة التفاعل تدریجیا                      تبریدة  تبریدة  
  -- مل من الماء البارد     مل من الماء البارد    ٢٠٠٢٠٠وبعد التبرید تم سكب الخلیط في كمیة           وبعد التبرید تم سكب الخلیط في كمیة           

  --وتمت مالحظة تشكل طبقة زیتیة مثل االبر البلوریة فوق الماء                وتمت مالحظة تشكل طبقة زیتیة مثل االبر البلوریة فوق الماء                
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 المنومة  المنومة ))ChlorobutanolChlorobutanol((صورة لبلورات الـ  صورة لبلورات الـ  



























