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  – مؼدمي افؼح ,

 

   بعثف اهلل افصالة وافسالم ظذ افـبلِّ إملِّ افذي ثؿَّ ،   وأؽدق ظذ ظبوده مـ اخلرات وافـعؿ ،   احلؿد هلل افذي ظؾؿ بوفؼؾؿ

---   ذقم افدذـ   إػ  وظذ  خف ووحبف ومـ  بعفؿ بنحسونٍ  ،  ببرا وكذذرا  بوحلؼ

 : بعد أمو

 افتل بدأت ذم مـتصػ افؼرن افثومـ  اإلشالمقي  فؾحضورة  افـفضي افعؾؿقيمع ظـد افعرب افعؾؿقي ادـظقموت   كبلتؾؼد 

 ؾؾؿ ذسك ،   حو  ذتؿقز بف افبعر مـ كغؿ جيعؾف أشفَؾ ذم افذـر اشسجوظفو قسر  حػظ افعؾقم و  سفقؾلوذفؽ  ادقالدي  ؛ 

ؾقو ،كظؿقا ؾقف ادـظقموت  إٓ و كذاك  افعؾقم ظؾامء هذا افعرص افذهبل ظؾام مـ   ؾـظؿقا ذم ظؾقم افؽقؿقوء وافػؾؽ واجلغرا

 رـقبف ، فؽـفؿ مل ذؼترصوا ظؾقف فسالشتف و ذرسكظرا  وجوءت أؽؾى مـظقموهتؿ ظذ بحر افرجز- وافطى وافصقدفي وؽرهو

 ذم افعؾقم افؼظقي اً كظؿقا أصعور قشعقا أجضو ذم ادقضقظوت ف ُثؿَّ إهنؿ.    قشعقا ؾـظؿقا ظذ افطقذؾ وافؽومؾ وؽرمهوبؾ

مل و  ،   فألشػ هنوضوع افعدذد م ،  إصعور ؿقؾ مـ هذه   ؼح مو  ممفػوٌت ظدذدٌة   ؾتفو  ، افػؾسػي و ادـطؼو ؽيافؾذم و 

 -ذصؾـو مـفو إٓ افـذر افقسر ادحػقظ ذم مؽتبوت متػرؿي حقل افعومل

 وبعد اهنقور احلضورة اإلشالمقي و ػتً افدوفي اإلشالمقي إػ دوذالت وغرة ، ؾؼد  زاذدت احلؿالت افؼشي افتل 

ذبـُّفو افغرب ظذ اهلقذي افعربقي واإلشالمقي دحقهو بؽؾ شبقؾ ، ثؿ  توبعً اهلجامت افؼقذي ظذ مـوهجـو افتعؾقؿقي  ذم 

حمووٓت بوئسٍي فطؿس ثؼوؾتـو و ورخيـو وفغتـو اجلؿقؾي وؿطع وؾتـو بلجمود موضقـو ادؼق ، ورؽؿ افظروف احلوفؽي افتل متر 

كظؿ  افؼدامك ،  ؾـفض بعضفؿ إلحقوء ضرذؼي هبو أمتـو اإلشالمقي ؾؼد رأجـو حرص ثؾٍي مبورـٍي مـ افعؾامء إؾذاذ ظذ  اكتفوج

افعؾقم مـ جدذد ، ؾلبدظقا وأجودوا وأؾودوا اخلؾؼ افؽثر  بام  وـػقه  مـ مـظقموٍت  ذاع وقتفو ذم صتك ادقضقظوت 

 ،  وادمف بعضفؿ  إػ افعؾقم افطبقعقي ذم حمووفي إلظودة وقوؽي مقضقظوهتو احلدذثي ذم  و افـحقذيخووي ذم افعؾقم افؼظقي

ز بثؼوؾتـو و هقذتـو  -مـظقموت رائؼي ، وهل بودرٍة ضقبٍي  ـؿ ظـ آظتزا

وافتل كظؿفو ,   حػظف اهلل –وفقد بـ إدرذس ادـقز  : وؿد  ؼؾً بؿطوفعي مـظقمي أشتوذي ؾضقؾي افبقخ افدـتقر

ذم ضرق  ؽقذـ إمالح وشؾسؾي افـبوط افؽقؿقوئل ادعروؾي بسؾسؾي اإلزاحي  ،  ثؿ شعدت بسامظفو مـ ؾضقؾتف ذم ختوم 

م  اشتجوبًي فطؾى أحد اإلخقة  2012م  ،  وـون ؿد أتؿَّ كظؿفو ذم أواخر ظوم 2015أحد جموفس افسامع ذم أوائؾ صفر ذقكقق 

ذم مؾتؼك أهؾ احلدذٌ حو وجد مـ وعقبٍي ذم حػظ ضالب افبفودة اإلظدادذي هلذا افبوب مـ مودة افؽقؿقوء ،  ؾجوء كظؿ 

ؾضقؾي افبقخ افؽرذؿ هلذه إرجقزة  فقخترص مفؿـوت هذا افبوب  ذم اثـل ظؼ بقتًو  ، وفؽقين مـ دارد افعؾقم افؽقؿقوئقي 

وافصقدفقي مع صغػل بؼرض افبعر ، ؾؼد راؿً يل هذه ادـظقمي ،  ورأجً ؾقفو اشتـفوضًو  ٕجمود موضقـو ادؼق ، واظتزازا 
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بؾغتـو وثؼوؾتـو وهقذتـو افتل ؾرط افؽثرون ؾقفو وشط حوفي مـ آكبفور بؽؾ مو هق  ت مـ بالد افغرب ، ووجدت ؾقفو 

أجضو  ؾؽرًة ضقبًي  ذـبغل  سؾقُط افضقء ظؾقفو وافعـوذُي هبو  وافدظوُء  فصوحبفو بوفزـي  وافؼبقل ، ظسك اهلل أن جيعؾ هذه 

ادـظقمي مثوٓ ُُيتذى بعده ذم  عؾقؿ ضالب اددارس ، وهو أنو ذا أشعك ٕضع خزيت افؽقؿقوئقي ادتقاضعي رهـ خدمتفو 

و ؼرذبفو بؼٍح أشلل  اهلل شبحوكف أن ذقؾؼـل إلخراجف  بوفبؽؾ افالئؼ وبوفعـوذي افتل  ستحؼفو هذه افـؿـظقمي ، وأن 

 -ذرزؿـل اإلخالص ذم هذا افعؿؾ فـػع ادسؾؿغ ، واهلل مـ وراء افؼصد
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  (حػظف اهلل)  افـوطؿكبذة خمترصة ظـ,  

  أبق خوفد وفقد بـ إدرذس بـ ظبد افعزذز ادـقز افُسَؾؿّل اإلشؽـدري احلـبع:ؾضقؾي افبقخ افدـتقرهق - 

، وظضق جلـي اإلؾتوء   IUMN  ورئقس اجلومعي اإلشالمقي بقٓذي مـقسق و، NAIF احتود إئؿي بلمرذؽو رئقس  

 وأشتوذ بجومعي جرادذقت  ، AOU  بوجلومعي إمرذؽقي ادػتقحيوأشتوذ،  AMJA بؿجؿع ؾؼفوء افؼذعي

 GTF . ثققفقجقؽول

 -م1967شـي = ـه 1386وفد ذم اإلشؽـدرذي شـي 

 ثؿ حصؾ ظذ احوجستر ذم   م ،1988 مـ ـؾقي أداب جومعي اإلشؽـدرذي ؿسؿ افؾغي افعربقي و داهبو شـي خترج 

 .  ذم افدراشوت اإلشالمقي افػؼف وافدـتقراه

 تؾؿذ ظذ ذد ـقـبي مـ افعؾامء وادبوذخ إظالم ادبفقد هلؿ بوفعؾؿ واإل ؼون وافسرة افطقبي - 

ؾي ظذ مقؿعف افرشؿل  http://almeneesey.com/?page_id=2:   اكظر   رمجي افبقخ ادػصَّ

  ذم احلدذٌ ـذا ووإربع افبقاذ ، حصؾ ظذ إجوزات ظدذدة ذم افؼر ن افؽرذؿ بؼراءا ف افعؼ افصغرى وافؽزى

 - ، ؾضال ظذ  زـقوت مبوخيف وصفودهتؿ فف بصدق افؾفجي وحسـ اخلؾؼ واهلؿي افعوفقي ذم افتعؾؿ وافتعؾقؿ افؼذػ

 مدرشو فؾغي افعربقي وافدراشوت اإلشالمقي ذم ظدد مـ اددارس ادتقشطي وافثوكقذي ذم مرص وافسعقدذي مـ شـي  ظؿؾ

 . م1998   م إػ1988

 إمومو بعدد مـ ادسوجد بؿرص وأمرذؽو وداظقي بؿؽتى افدظقة واإلؾتوء بوفسػورة افسعقدذي بلمرذؽو  ظؿؾ. 

   كقي مـذ ظوم ؾؼ 1412ؿوم بتدرذس افؼراءات افؼر   م ذم ظدد مـ ادسوجد بوفسعقدذي ومرص وأمرذؽو 1991 ـه ادقا

وخترج ظذ ذدذف أـثر مـ موئي ضوفى بعضفؿ حصؾ ظذ إجوزة مـف بوفؼراءات افعؼ افؽزى وبعضفؿ بوفعؼ 

 -افصغرى وبعضفؿ بؼراءة أو أـثر

 ارك بلبحوث ظؾؿقي وحمورضات ذم مممترات وكدوات بوفؽقذً وافبحرذـ وؿطر وأمرذؽو وــدا وأوروبوش- 

  متزوج وفف ثالثي أبـوء وثالث بـوت- 

 مـفوكوؾعي بػضؾ اهلل   ـثرة ؤفػوتفف م ، : 

 (-جمؾد)ر افػقائد ذح كظؿ افؼقاظد  كٌ)             -دجمؾ)افعبقدذي  رشوفي افػتقحوت افصؿدذي ذح ,

 (-جمؾد)ذر افؽثر ذح افـظؿ احلبر افخ ,       ( جمؾدان)مـحي واهى احلؾؿ ذح حؾقي ضوفى افعؾؿ  ,

ؿقي  ,  -(دجمؾ)افتبقـقي  افرشوفي ذح               ,      ( جمؾد)ذح افتحػي افعرا

 (-جمؾد) رمجي افبقخ ظبد افرزاق ظػقػل وؾتووذف  (                  , جمؾد)ذح اإلذامن إوشط  ,

 ) ، وهل مطبقظي ذم جمؾد واحداحوجستر رشوفي)ه أثر اختالف افؼراءات إربعي ظؼ ذم مبوحٌ افعؼقدة وافػؼ  ,

 (افدـتقراه رشوفي) مـفجقي إثبوت إهؾي  ,

 (ـتقى)افؼضوئل خورج دذور اإلشالم  افعؿؾ ,

http://almeneesey.com/?page_id=2
http://almeneesey.com/?page_id=2
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 (ـتقى)افبقرى وافتعددذي افسقوشقي   ,

ة وافتعؾقؿ دراشي ؾؼفقي   ,  -(ـتقى)ادرأ

 (ـتقى)ادجوفس افرمضوكقي  ,

ئؼي ، مـفو  :وفف ـذفؽ بعض ادـظقموت افرا

 - ذم ادقارذٌ وذحفو ادتؿؿي فؾرحبقيإرجقزة افقفقدذي ,

 -إحتوف اإلخقان بقطوئػ افسؾطون ,

 - مـظقمي هبجي إرواح ذم رواذي حػص مـ ضرذؼ ادصبوح ,

  -ادـظقمي افؽقؿقوئقي ذم  ؽقذـ إمالح وشؾسؾي اإلزاحي افؽقؿقوئقي ,

 -  وهذه إخرة هل  افتل شـؽقن بصدد  ذحفو  بنذن اهلل ، كسلل اهلل افتقؾقؼ وافسداد
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 –افـؿتـ مضبقضو بوفبؽؾ,  
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 –ذح إبقوت ,  

ـِ َأْحـــَؿُد  َربـل َخـــوفَؼ افـَؿَعـــــودِن  1 َوُمــــِزَل احلـَــدذِد ذم  افـَؿــَدائــ

أرجقز ف بحؿد اهلل  ، وذفؽ ظذ ظودٍة أوحوب ادصـػوت ادـثقرة وادـظقمي ذم اؾتتوح , حػظف اهلل–اؾتتح افـوطؿ 

 - مصـػوهتؿ بحؿد اهلل ؛ اظساؾو بـعؿتف واشتزادًة مـ ؾضؾف و زـًو بذـره

هق اإلخبور ظـ حموشـ ادحؿقد بذا ف ووػو ف وأؾعوفف مع حمبتف وإجالفف و عظقؿف ، ؾـحؿد اهلل محدا مطؾؼو : احلؿدو

، وٓ ذستؾزم ذفؽ أن كعدد حموشـف ـؾفو بوفؼؾى وافؾسون ، وكحؿده أجضو ظذ ـؾ حوٍل مـ خٍر أو ٍذ ،  (احلؿد اهلل)بؼقفـو 

 -ٕهنو مجقعو  مول إػ حؽؿتف وظؾؿف بام ذصؾح ظبوَده

 فقػقد دمدد احلؿد واشتؿراره ، واختور (أمحدُ ) اختور افـوطؿ احلؿد بصقغي اجلؿؾي افػعؾقي (أمحد ريب خوفؼ ادعودن)ؿقفف 

،  ثؿَّ أثـك ظؾقف ,  شبحوكف ,  بوإلضوؾي إػ ذوء ادتؽؾؿ ؛  اظتزازا بؼف افعبقدذي فف (ريب) محد اهلل أوٓ بربقبقتف اخلووي بؼقفف

وجيقز ذم - (خوفؼ ادعودن)ببعض أؾعول ربقبقتف افعومي ـخؾؼ ادعودن افتل  ـػع افـوَس و ستؼقؿ هبو معوذُبفؿ ، ؾفق شبحوكف 

بوظتبوره خزا دبتدأ حمذوف : ظذ افـعً  أو افتعظقؿ وهق إطفر ،  وأخر افرؾع:  وجفون ، أوهلام افـصى(خوفؼ)إظراب 

 -واهلل أظؾؿ- أمحد ريب هق خوفُؼ ادعودن : أي (هق) ؼدذره 

أؿوم واشتؼر وار ؽز ، وذفؽ ٕن ادعودن جقاهر وؾبي : بؿعـك (َظَدنَ )واصتؼوؿف مـ افػعؾ : (معِدن) مجع :(ادعودن) و

 - تؽقن ذم إرض ضبقعقو مـ خالل ظؿؾقوت جققفقجقي ، وهلو  رـقٌى ـقؿقوئلٌّ وخصوئُص ختتؾػ مـ معِدٍن إػ  خر 

 ؛ وذفؽ حو ذم (ومـزَل احلدذد ذم اددائـ): ؿوئال, ظز وجؾ– ثؿَّ خصَّ افـوطؿ بوفذـر معدَن احلدذد  ، ؾلثـك ظذ مـزفف 

فف مـ ظظقؿ ادـػعي فؾـوس، وؿد شؿك اهلل شقرًة مـ ـتوبف بوشؿ هذا ادعدن ، هل  افتل ورد ؾقفو ذـر   (شقرة احلدذد)إكزا

كعؿي اهلل بنكزال احلدذد ومو ؾقف مـ افبلس افبدذد  مؼسكي بـعؿي إرشول افرشؾ وإكزال افؽتى فؾتـبقف ظذ مو ذم ذفؽ مـ 

فف ،  مـػعي فؾـوس وؿقوم دصوحلفؿ وجفود ٕظداء افدذـ ومتؽغ فرشؾ اهلل وأوفقوئف ، إػ ؽر ذفؽ مـ احلؽؿ افعظقؿي ذم إكزا

 : ؿول شبحوكف

  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀچ 

  چ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹ

ـِ )و  (ُمُدن)بوهلؿز ، ـام وقغ أجضًو ظذ  (مدائـ)بزكي ؾعقؾي وذوؤهو زائدة ؾصقغ اجلؿع مـفو ظذ  (مدذـي)مجع : (اددائ

أؿوم وشؽـ ، ــــــ : بؿعـك (َمَدنَ )بضؿ افدال ظذ إوؾ أوإشؽوهنو ختػقػو ، وأوؾ اصتؼوؿفو مـ ؾعؾ أمو تف افعرب هق 
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،  ؾوددذـي هل ادرص اجلومع فؾؿؼقؿغ ؾقف ، و تؿقز ظـ افؼرذي بوجتفود أهؾفو ذم إخذ بلشبوب احلضورة وافتؼدم  (َظَدنَ )

 -افعؾؿل وافتؼـقوت احلدذثي

 

ُن إْمــــالِح َذو َووِح ُضُرْق    2 ــــٌي وَأرَبــــــــٌع وافِعؾُؿ َحْؼ َ ــَؽــقُّ ثــَــالثــَ

ذم افؽالم ظـ افتػوظالت افؽقؿقوئقي افتل مـ خالهلو  تبؽؾ إمالح ، ؾلمجؾ ذم هذا افبقً , حػظف اهلل–ذع افـوطؿ 

 -حقٌ أراد بقاو افعطػ جمؿقع افعددذـ (ثالثٌي وأربعٌ ): ضرق  ؽقذـفو ذم شبعي ضرق هل افتل ظـوهو بؼقفف

ؾرّخؿ  بحذف افبوء وافقوء ، واـتػك بؽرسة احلوء فؾدٓفي ظذ ذوء ادتؽؾؿ  (ذو ووحبل)أوؾفو : (ذو ووح)وؿقفف 

مـودًى مـصقبو فؽقكف مضوؾو إػ ذوء ادتؽؾؿ ادحذوؾي ، ؾنن ُؿدر مـؼطعو ظـ اإلضوؾي ؾقؽقن مبـقو ظذ : ادحذوؾي ، وُ عرب

ؿ  : (ووح)ضؿ احلرف ادحذوف فؾسخقؿ ذم حمؾ كصى ، و   - ظذ ؽر ؿقوس ٕنف فقس َظَؾام (ووحى)ُمرخَّ

بوظتبور  ذـر  (ثالثي ضرق)وهق افسبقؾ ادطروق ، جيقز ؾقف افتذـر وافتلنقٌ  ، ؾـؼقل  (افطرذؼ)مجع : وافُطُرق

،  وؿد وردت ذم شقرة واحدة بصقغتل اجلؿع  (ضرائؼ)ؾُتجؿع ظذ  (افطرذؼي)بوظتبور  لنقثف ، أمو  (أربع ضرق)مػردهو ، و

ٿ  چ : ، وؿول ١١: الجن چ  ائ        ەئ  ەئ  وئ  ائې  ې  ې   ې  ى  ىچ :واإلؾراد معًو ، هل شقرة اجلـ ،  ؿول  عوػ

  ١٦: الجن چٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

  ٓ وأـسقد أـسقد ؾؾزي أو وٓ ؾؾز ؾؾز ذـتٍ مـ  ػوظؾ  عودل بغ مرـى ـقؿقوئل، وهق  (ِمؾح)مجع : وإمالح

 :                                       ذتلخػ مـ ؿسؿغ ، وهقـفربقو  متعودل بحقٌ ذؽقن وؿؾقي محض أو ؾؾزي

-                                 (أو أـثر  )" مقجى" NH4+  أو جذر أمقكققم ، (أو أـثر  ) "مقجى" أجقن معدين : ؿسؿ مقجى – 1

- (أو أـثر  ) "شوفى" أو جذر محيض (أو أـثر  ) "شوفى" أجقن ٓ معدين : ؿسـؿ شوفى – 2

 :  ، ؾـؼقل مثالكبدأ بوشؿ افؼسؿ افسوفى أوًٓ ثؿَّ اشؿ افؼســــؿ ادقجىبوفؾغي افعربقي فتسؿقي ادؾح و 

 - ، وهق افذي كعرؾف بؿؾح افطعوم  Na Cl  :     (      Na+  +  Cl- )مؾح ـؾقرذد افصقدذقم ,  

 NH4NO3   (  NH4 +  +   NO3 - ): مؾح كسات إمقكققم , 

 :  عتؿد خقاص ادؾح ظذ احلؿض وافؼوظدة افؾذان  ؽقن مـفام ادؾح وبوفتويل  صـػ إمالح إػو

 -أمالح ؿوظدذي, 3 -                          أمالح محضقي, 2 -                أمالح متعودفي, 1
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 - تؿي أراد هبو افتـبقف ظذ ؾضقؾي افعؾؿ وأمهقي  عؾؿ افعؾقم افـوؾعي وآشتػودة مـفو ذم احلقوة فـػع افـوس : (وافعؾُؿ حْؼ )ؿقُفف 

 :ثؿَّ بدأ ذم  ػصقؾ افؼسؿ إول مـ ضرق افتػوظالت افؽقؿقوئقي اخلووي بتؽقذـ إمالح ، ؾؼول

 

ُد احلَْؿــِض وِمؾـٌح مْعــِدُن    3 ـُ مـَُؿــــدَّ ـــــــــ ـَ ـٍ َأوُل ِؿْســـٍؿ ُذـــــــــْز َهْدُرَجــــ

* مؾٌح معدن )بتػوظؾف مع ادعدن ؾنن افـو ٍ مـ  ػوظؾفام هق  ؽقذـ   (dilute)أي احلؿض ادخػػ : (ممدد احلؿض)

ـٍ   افذي  ؽوز اهلقدروجغأي ذـتٍ مؾح هذا ادعدن بنزاحي أجقكوت اهلقدروجغ ادقجبي مـ احلؿض  ، وذتصوظد : (هدرج

 -خػقػي  بؾفى أزرق مع حدوث ؾرؿعيُيسق

هق مرـى ـقؿقوئل ذو ضعؿ حومض ٓذع ، ُيتقي ظذ اهلقدروجغ ببؽؾ أشود ، وذتؿقز بؼدر ف ظذ : (احلؿض)و

فتؽقذـ ( افؼؾقذوت)، ـام أنف ذتػوظؾ مع افؼقاظد   (+H)آكحالل ذم احوء فتحرذر ذرات اهلقدروجغ مقجبي افبحـي 

،  (ادقجقد ذم افؾقؿقن)إمالح ، وهـوك أمحوض اصتفر اشتعامهلو ذم حقو ـو افققمقي ، مـفو مو هق ضبقعل ـحؿض افؾقؿقكقؽ 

ادستعؿؾ ذم وـوظي اخلؾ وادعؾبوت ) Acetic acid ))ومـفو مو ذتؿ  صـقعف ذم ادصوكع وادختزات ـحؿض اخلؾقؽ 

، ومحض ( ادقجقد ذم بطورذي افسقورة )(Sulfuric acid)، ومحض افؽزذتقؽ  (وادخؾالت بصقر ف ادخػػي

وهق ادؽقن افرئقس فؾعصورة اهلضؿقي بودعدة ، وفف اشتعامل واشع ذم افصـوظي  (ـؾقر احوء أو روح ادؾح)اهلقدروـؾقرذؽ 

 -وافدواء

,  افتل شقليت  ػصقؾفو ذم هنوذي افـظؿ ,  وذالحظ أنف ذـبغل فؾؿعدن ادتػوظؾ أن ذسبؼ اهلقدروجغ ذم شؾسؾي اإلزاحي 

فقتؿؽـ مـ إزاحتف و ؽقذـ مؾح ادعدن ، كلخذ مثوٓ فذفؽ ذم  ػوظؾ افزكؽ مع محض افؽزذتقؽ ادخػػ ـام  قضحف 

 :ادعودفي افؽقؿقوئقي افتوفقي

Zn   +    H2SO4                        ZnSO4      +        H2   

Zn   + (2 H + + SO 4
 2 -

 )                       ( Zn 2 + + SO4
 2 - )       +     H2  

زكؽ       محض ـزذً ممدد                              ـزذتوت افزكؽ                 هقدروجغ         

ـُ )وؿقفف  ـَ )أي ُذعَؾُؿ ، بوفبـوء فؾؿػعقل مـ افػعؾ  : (أوُل ؿسٍؿ ُذزـ  -َظؾَِؿ وَؾِفؿ: بِِزكي ومعـك إؾعول بؽرس افؽوف  (َزـِ
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ؾِح وَمـــــو    4
ِ
ِسُد افـَؿْعِدِن ذي اد ـْ وَحــْؿضفو ؾوفثوِن ؾــوَز افُعؾؿـو ؾُل

 هذا بقون فؾؼسؿ افثوين مـ ضرق  ؽقذـ إمالح ، وُيدث بتػوظؾ احلؿض (ومَحضفو ؾوفثوِن ---- ؾلـسُد ادعدن )

(acid)  مع ُأوـسقد ادعدن(metal oxide)   ؾؼرص (ذي ادؾح ومو)فقـتٍ مؾح ادعدن مع احوء ، وهق ادؼصقد بؼقفف 

 -، واهلؿز و رـف فغتون ؾقفو وؿػو (وموء)ختػقػو ظذ كقي افقؿػ ، وإوؾ مهزهو  هؽذا  (ومــو)

كرضب مثوٓ هلذا افؼسؿ بتػوظؾ أوـسقد افؽوفسققم مع محض اهلقدروـؾقرذؽ ، وافذي ذـتٍ ظـف مؾح ـؾقرذد 

 :افؽوفسققم واحوء بوفتبودل ادزدوج بغ إجقكوت ادقجبي وافسوفبي بغ احلؿض وإوـسقد ـؤيت بقوكف

Ca O       +   2 HCl                                  CaCl2      +        H2O 

Ca O     +  2 ( H + + Cl - )                          ( Ca 2 +  + 2Cl - )       +       H2O 

 أوـسقد ـوفسققم              محض ـؾقر احوء                           ـؾقرذد افؽوفسققم           موء                                                    

 (افؽؾس احلل )              

ذضطرد ذم مجع مو وزكف  (ُؾَعالء)مجع  ؽسر بقزن : بوهلؿز  (افعؾامء) بوفؼرص ظذ كقي افقؿػ أجضو ، وإوؾ (افعؾام)و

بؼط أن ذؽقن ؾقف معـك افغرذزة ، ـــــــبوظر وظومل  (ؾوظؾ)فؾؿبوفغي ، ـــــــبفقد وأمغ ، وـذفؽ ؾقام ـون ظذ وزن  (ؾعقؾ)

، وؿد ورد ذفؽ ذم  (ظودغ.ظودقن )أجضو مجع افسالمي ظذ  (ظومل)ظذ افراجح ، وجيقز ذم  (ظومل)وكحقه ، وهل هـو مجع 

  ہ   ہ  ھ  ہں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ  : افؼر ن افؽرذؿ ذم شقرة افروم ذم ؿقفف  عوػ

غ)رواهو حػص ظـ ظووؿ بؽرس ٓم   ،چھ  ھ  ھ  
ِ
 -، ؾتؽقن مـ هذا افبوب ، واهلل أظؾؿ (فؾعود

هذه ظبورة ظذ شبقؾ افتتؿي ختؿ هبو افـوطؿ هذا افبقً فؾتـبقف ظذ مؽوكي افعؾامء وؾضؾفؿ و ؾقزهؿ : (ؾوز افعؾام) وؿقفف 

ٌٌّ فؾسومعغ ظذ شؾقك مسؾؽفؿ ذم  عؾؿ افعؾؿ و عؾقؿف  -ذم افدكقو وأخرة ، وؾقفو ح

 

ُد افـَحـــْؿــِض وأسٌّ معــــِدُن    5 ـــَؿــــــدَّ ـُ مـُ ـــــــ ـــــٌح وَمــــــــوُؤُه ُمســـــــَتـــــــقضِ مـَُؿؾَّ

 - هق احلؿض ادخػػ ، ـام شبؼ بقوكف: (ممدد احلؿض)

وهل مرـى  (base or Alkaline)هبؿزة ممدودة ، وأراد بف افؼوظدة  ( شوس) هق إشوس ، وجيؿع ظذ :(وُأسُّ )

ـقؿقوئل ووبقين ادؾؿس ،  فدذف افؼدرة ظذ افتػوظؾ مع احلؿض فقعودفف بوإلحتود مع أجقكوت اهلقدروجغ ؾقف فقؽقن ادؾح 
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مـ أصفر افؼؾقذوت وأؿقاهو ، و دخؾ ذم ظدذد مـ افصـوظوت  (هقدروـسقد افصقدذقم)واحوء ، و عتز افصقدا افؽووذي 

 -وذستعؿؾ ذم وـوظي إشؿـً وؽر ذفؽ (هقدروـسقد افؽوفسققم)ـصـوظي افصوبقن ، ومـ افؼقاظد إخرى أجضو 

 - ادؼصقد بف مؾح ادعدن واحوء افـودمون ظـ هذا افتػوظؾ: (معدن ممؾٌح وموؤه)

ـُ )  -بؿعـك شؽـ واشتؼر (اشتقضـ) اشؿ ؾوظؾ مـ افػعؾ : (مستقضِ

ذقضح افـوطؿ ذم هذا افبقً افؼسؿ افثوفٌ مـ افتػوظالت ، وؾقف ذتؽقن ادؾح بتػوظؾ محض خمػػ وأشوس ، وذـتٍ 

ـام ذم ادثول افبفر فتؽقذـ مؾح افطعوم مـ خالل هذا افتػوظؾ افطورد فؾحرارة افذي ُيدث ؾقف افتبودل - مؾح ادعدن واحوء

 :إجقين ادزدوج ظذ هذا افـحق

Na OH       +         HCl                                          Na Cl      +     H2O 

( Na + + OH - )   +    ( H+ + CL - )                         ( Na + + CL - )        +     H2O  

 هقدروـسقد افصقدذقم      محض ـؾقر احوء                        مؾح ـؾقرذد افصقدذقم    موء

 

وإسُّ َمْع ُمـَؿؾَِّح إُسِّ وِمؾْح َواحلَؿُض َمْع مـَُؿؾَِّح احلَؿِض وِمؾْح    6

 -ذم هذا افبقً  ػصقؾ ضرق  ؽقذـ إمالح ؾقذـر افؼسؿغ افرابع واخلومس, حػظف اهلل–ذستؽؿؾ افـوطؿ 

أمو افؼسؿ افرابع ؾفق  ػوظؾ  بودل مزدوج  فؾحؿض مع ادؾح  فقتؽقن ادؾح ، وهذا مو ظـوه ذم افبطر إول بؼقفف 

 :  ، ذقضحف ادثول أيت(واحلؿض مع ممؾح احلؿض ومؾح)

Na2CO3   +       H2SO4                                   Na2SO4    +     H2O    +     CO2 

(2Na++CO32 -)   +    (2H++SO42 -)               (2Na++SO42-)    +    H2O    +    CO2  

    ـربقكوت افصقدذقم                محض افؽزذً        ـزذتوت افصقدذقم         

-   ذسؿك افغوز ادـطؾؼ بغوز ثـوئل أوـسقد افؽربقن وذؽبػ ظـف بتعؽره فرائؼ افؽؾس و
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فقـتٍ مؾحو وأشوشو ، وهق ادؼصقد  (ؿوظدة)وأمو افؼسؿ اخلومس ؾفق  ػوظؾ  بودل مزدوج أجضو فؾؿؾح مع أشوس   

 : ، وكؿثؾ فف بودثول افتويل(وإسُّ مع ممؾح إسِّ ومؾح)بؼقفف 

CuSO4      +   2NaOH                       Cu (OH) 2    +    Na2SO4   

(Cu2++ SO42-) +2 (Na++ OH-)                Cu (OH) 2 +   ( 2Na++ SO42-) 

 ـزذتوت افـحوس     هقدروـسقد افصقدذقم      هقدروـسقد افـحوس       ـزذتوت افصقدذقم

 

وـــؾُّ َمــو زاد مـ افِعـــــــؾِؿ َؾِربــــْح َوافـِؿـــــْؾــــُح َمْع ُمـؿؾــــــِح افـِؿْؾـــِح وِمـــؾْح    7

هذا هق افؼسؿ افسودس مـ  ػوظالت  ؽقذـ إمالح ، وُيدث بتػوظؾ  بودل أجقين مزدوج دؾح مع مؾح  خر ، وؿد 

 ، وُكؿثِّؾ فف بتؽقن مؾح ـؾقرذد افرووص افذي ذسشى ظذ صؽؾ راشى (وادؾح مع ممؾح ادؾح ومؾح): ظز ظـف بؼقفف

 :أبقض ذم افتػوظؾ افتويل

Pb ( NO3) 2     +   2 KCl                                Pb Cl2  +  2 KNO3  

(Pb2+ + 2NO3-)  +    2(K+ + Cl-)                         PbCl2         +    2(K+ + NO3-)  

    ـؾقرذد افبق وشققم      كسات افرووص            ـؾقرذد افرووص                                                           كسات افبق وشققم   

ئؼي ذؿؽـ اظتبورهو بقً افؼصقد ذم هذه إرجقزة ؛ بام  ضؿـتف مـ  : (وـؾ مو زاد مـ افعؾؿ ؾربح)وؿقفف  هذه اجلؿؾي افرا

وذ –مـ أمره فـبقف , شبحوكف– ـبقٍف فطقٍػ ظذ ؾضؾ آشتزادة مـ افعؾؿ افـوؾع ، وذؽػل ذم ذفؽ مو جوء ذم ـتوب اهلل 

  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : بلن ذطؾى دومو افزذودة مـ افعؾؿ دون أي رء  خر ، ؿول شبحوكف, اهلل ظؾقف وشؾؿ

  ١١٤: طه چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ

ؾؾقحرص افسعقد ظذ افزذودة مـ افعؾؿ  بصدق افؾجقء إػ اهلل واإلـثور مـ دظوئف ، ثؿَّ بوٓجتفود ذم افطؾى واهلؿي ذم  

 -افتحصقؾ ؛ فقحؼؼ افػقز بوفربح اخلوفص ذم افدارذـ
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ــــُح افــِؿـــؾــــِح َجِدذْد    8 وَمْعـــِدٌن َشوبِــــُع َأْؿَســوِم افَؼِصقْد َوَمْعـــــِدٌن ُمــــــَؿؾَّ

 ؼسقؿ  ػوظالت  ؽقذـ إمالح بذـر افؼسؿ افسوبع وإخر ،  وهق  ػوظؾ ,   حػظف اهلل–ذم هذا افبقً خيتؿ افـوطؿ 

 ، وذفؽ مـ خالل (ومعدٌن ممؾح ادؾح جدذد ومعدن): مؾح مع معدن فتؽقذـ مؾح جدذد ومعدن جدذد  ، وهق ادراد بؼقفف

 : ػوظؾ إزاحي ، ـام ذم هذا ادثول فتؽقذـ مؾح ـزذتوت افزكؽ

Zn  +        Cu SO4                             Zn SO4             +   Cu   

Zn  +    ( Cu2+ + SO42- )                        (  Zn2+ + SO42- )  +   Cu  

              زكؽ اس          ـزذتوت افـح              ـزذتوت افزكؽ             كحوس     

، هق مو  ؿَّ صطُر و ؼصقُد أبقو ف بحقٌ  ؽقن  ومَي إبـقي متحدَة افقزن ، ودُمؿع  (افؼصقدة) ومثؾف أجضو :(افؼصقد)و

،  (اددائـ)وهق مجع  ؽسر بصقغي ؾعوئؾ بوهلؿز ٕن ذوءهو فقسً أوؾقي ـام شبؼ بقوكف ذم احلدذٌ ظـ ـؾؿي  (ؿصوئِد)ظذ 

 - واصتؼوق ـؾؿي افؼصقد أتك مـ ووػ افعرب فؾـوؿي افسؿقـي ادؽتـِزة ادؿتؾئي حلام بوفـوؿي افؼصقد أو افؼصقدة

وؿد جرت ظودة افعرب ظذ  سؿقي مو ـون ظذ ثالثي أبقوت - وٓ  ؽقن افؼصقدة أؿؾ مـ ثالثي أبقوت ، حؽوه إخػش

 -واهلل أظؾؿ- فؽـ ظؿؾ ادعوسذـ ظذ اظتبور مو ـون ظذ شبعي ؾلـثر - ٓ ؿصقدة (ؿطعي)إػ مخسي ظؼ 

 

ـــــَســـــــــوبـــــــــــــٌع وأوٌل إزاحــــــــــــــــــــــُي    9 ــــــــــــقــــــُره َ ــــــــــَبـــــــــــــوُدٌل إزاَجـــــــــــــــــــُي ؾـــَ َوؽـَ

: ذم هذا افبقً أّن إؿسوم افسبعي افتل مه  ػصقُؾفو ٓ خترج ظـ كقظغ مـ افتػوظالت, حػظف اهلل–ذقضح افـوطؿ 

 :مهو اإلزاحي وافتبودل ، ؾؼول

 أي أّن افِؼسامن إول وإخر مـ إؿسوم افتل شبؼ  ػصقؾفو ، ومهو  ػوظؾ ادعدن مع احلؿٍض :(ؾسوبٌع وأوٌل إزاحيُ )

 ُيؾ ؾقفو ادؿدد ، وـذا  ػوظؾ ادعدن مع ادؾح ، هذان افؼسامن ذـدرجون حتً مسؿك  ػوظالت اإلزاحي ، وهل  ػوظالت 

 كبوط افؽقؿقوئل ادعروؾي بسؾسؾي اإلزاحي ،وذفؽ بحسى كبوط افعـوس افؽقؿقوئقي ذم شؾسؾي ال، ظـرٌص حمؾ  خر ذم مرـبف 

 ، وٓ ذؿؽـ ظؽس ذستطقع ـؾُّ معدٍن أن ُيؾ حمَؾ ادعدِن افذي ذؾقف ذم افسؾسؾي وذفؽ ذم حمؾقٍل أو مؾٍح مـ أمالحفحقٌ 

محوض ، وٓ ذؿؽـ ذفؽ فؾؿعدن افقاؿع  ستطقع ادعودن افتل  ؼع ؿبؾ اهلقدروجغ ذم افسؾسؾي أن  زُيف مـ إافتػوظؾ ، ـام 

 -بعد اهلقدروجغ ذم  ؾؽ افسؾسؾي ، وشقليت بقوهنو و ر قى ظـوسهو بنذن اهلل
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 ذعـل إؿسوم اخلؿسي ادتبؼقي بوشتثـوء إول وإخر ، أوضح أهنو  ـدرج حتً صؽؾ  خر مـ :(وؽره  بودٌل إزاجي)

 (ذقكوتتافؽو) ظؿؾقي  بودل بغ إجقكوت ادقجبي ُيدث ؾقفو  : ( ػوظالت افتبودل إجقين  ادزدوج)أصؽول افتػوظؾ ذسؿك 

 اشؿ  ػوظؾ اإلزاحي افبعضوذطؾؼ ظؾقف  ، AX + BY → BX + AY) ):ـام ذم افتػوظؾ افعوم (إنققكوت)وافسوفبي 

 - ادزدوج

،  حدوث  غر ذم اخلصوئصأحقوكو  افعؿؾقي  هذهراؾؼوي ادحوفقؾ احوئقي فؾؿرـبوت إجقكقي ، ُيدث هذا افتػوظؾ ذم

ذم  مـحؾي أو فـبقء مودة ؽر  ،ؿوظدة مع المضافحفؾقشط، ـام ذم  ػوظالت   عدذؾ ؾؼد ذمدي  ػوظؾ افتبودل إػ حدوث

 .افقشط، ـام ذم  ػوظالت افسشقى

 

ـــــــَفــــــو  ُبـــــــَتْســــــُقُؿ    10 ـَ َؾَؽــْؾُســــــفو َؾُصــــْدُذــٌؿ َؾَؿـــــْغـُُؿ إِزاَحـــــــــــــــٌي  َؾــَفـــــــــــو

 ، حقٌ اوُطؾِح ( activity series)ذم بقون  ر قى افعـوس ذم شؾسؾي افـبوط افؽقؿقوئل , حػظف اهلل–ذع افـوطؿ 

 -ظذ  ر قبفو مـ إظذ إػ إدين كبوضو

ضؿر مبـل ظذ افسؽقن ذم حمؾ كصى مػعقل بف  (ــفو)اشؿ ؾعؾ أمر بؿعـك خذ  ، و  (هوك) :(إزاحٌي ؾـــفوـفو): ؾؼول

، أي خذهو ، وذؼصد شؾسؾي اإلزاحي ـام ذقضحفو  (إزاحيٌ )فػعؾ إمر ، وهذا افضؿر ذعقد ظذ ادبتدأ افسوفػ ذـره 

 -افبؽؾ افتويل

 

بؿثؾ ذفؽ ذم بعض أشامء , حػظف اهلل– هق افبق وشققم بؼرص بوئف وذوئف فؾرضورة ، وؿد  رصف افـوطؿ :(ُبَتْسُقؿُ )

وهق ؾؾز - Kافعـوس  حسبام ذؼتضقف افقزن  ، وافبق وشققم هق افعـرص إظذ كبوضو ذم شؾسؾي اإلزاحي ، وذرمز فف بوفرمز  

 -فغ أبقض ٓمع
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وهق معدن - Ca هق افؽوفسققم أو افؽؾس ، وهق افعـرص افتويل فؾبق وشققم ذم افسؾسؾي ، وذرمز فف بوفرمز :(ؾَؽْؾُسفو)

 -أريض فقكف أبقض ؾيض ، وفف دور ـبر ذم وطوئػ اخلالذو احلقي و ؽقذـ افعظوم وإشـون

 - ، ؾؾز فغ ؾيض ٓمعNa هق افصقدذقم :(ؾُصْدُذؿٌ )

 -Mg هق احوؽـسققم :(ؾَؿْغـُؿُ )

 

ـٍ ُكَحوُشُفْؿ َأَخـْؿـَـــٌؿ َؾِزْكـــُؽــــُفو َحـــِدذـــُدُهْؿ    11 َرَووُوَفـــو َهْدُرَجــ

 -Al هق إفقمـققم :(أًخْؿـَؿٌ )

 -Zn هق افزكؽ أو اخلوروغ :(ؾِزكؽفو)

 ،  أؿقى افػؾزات ظذ اإلضالق وأـثرهو أمهقي وأؿدمفو اـتبوؾو ، وذغؾى وجقده ذم افطبقعي Fe هق احلدذد :(حدذدهؿ)

ظذ هقئي أـوشقد ، وذعتز رضورذو حلقوة اإلكسون واحلققان ٕنف ذدخؾ ذم  ؽقذـ هقؿقجؾقبغ افدم ، ـام أنف أحد افعـوس 

ء ادعروؾي بوفؽؾقروؾقؾ ذم افـبو وت  -افرضورذي فتؽقذـ احودة اخلرضا

 - ، أحد افػؾزات افثؼقؾي افسوميPb هق افرووص :(َرووُوفو)

ـٍ )  ، أخػ افعـوس افؽقؿقوئقي وأـثرهو وؾرة ، وأؽؾبف ذدخؾ ذم  رـقى احوء مـ خالل H هق اهلقدروجغ :(َهْدُرَج

 - ؽقذـ روابط  سومهقي

 ، هذا هق ادعدن افثوين بعد احلدذد ذم  عدد ادـوؾع ، وؿد ورد ذـره ذم افؼر ن ؿل شقرة Cu هق افـحوس :(ُكحوشفؿ)

، وهق افـحوس ادذاب ، ذستعؿؾ افـحوس ذم  ؼقذي افسبوئؽ ـودبغقٓت  (افِؼطر )افؽفػ وـذا ذم شقرة شبل بوشؿ 

 -افذهبقي ، وافعؿالت ادعدكقي ، واشتعؿؾ ؿدذام ذم وـوظي افدروع احلربقي
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ــــــٌي َؾــــــَذَهــــــُى    12 ِخــــــــــَتوُمــــــــُفـــــــو وإَكــــــــف فعــــجــــــــُى َؾـــــــِزْئـــــَبـــــــٌؼ َؾـــــــِػـــــضَّ

 ، شوئؾ ؾيض ذببف افرووص ذم مظفره ، وهق أجضو صدذد افسؿقي حقٌ ذتسبى  راـؿف ذم Hgهق افزئبؼ : (ؾزئبٌؼ )

 -افدموغ إػ  دمر اجلفوز افعصبل ، فذا ذـصح بتجـى مالمستف أو اشتـبوق بخوره

 ، معدن ـرذؿ أبقض افؾقن  فف برذؼ ذؿؽـ وؼؾف و ؾؿقعف ، معروف مـذ افؼدم واشتخدم ذم Agهل افػضي : (ؾػضيٌ )

وـوظي احلع وافعؿالت ادعدكقي فؼوبؾقتف فؾطرق وافسحى ، وذعتز مـ افعـوس افثؿقـي كسبقو ، وفف اشتعامٓت أخرى 

 -أبرزهو  ـؼقي احوء ـبدذؾ  مـ فؾؽؾقر كظرا فؼدرة افػضي افػوئؼي ظذ ؿتؾ افبؽسذو واجلراثقؿ

 ، افعـرص إؿؾ كبوضًو وبف ُختؿً شؾسؾي اإلزاحي ، ؾؾز ثؿغ جدا ، ذسؿك  Auهق افذهى : (ختومفو* ؾذهُى )

بحوفتف افطبقعقي ؿبؾ افرضب  زا ، وهق فغ ٓمع أوػر افؾقن ، اصتفر اشتعامفف ـقحدة كؼد ظـد افعدذد مـ افبعقب إػ 

 - ظرصكو ، ـام ذستعؿؾ ذم وـوظي احلع وادجقهرات ، وذفؽ حو فف مـ ؿوبؾقي افسحى وافتبؽقؾ ومؼوومي افتآـؾ

وؿد ورد ذـر افذهى وافػضي ـثرا ذم افؼر ن افؽرذؿ ، وجوء ذـرمهو ُمؼَسَكِغ ذم مقضعغ ؾؼط ، أوهلام ذم شقرة  ل 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  چ : ظؿران

ڦ  چ : ، وأخر ذم شقرة افتقبي  ١٤: آل عمران چ  ﮶ ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮵  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴ ۓے  ے

   ڍ  ڇڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

 ٣٤: التوبة چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 -واهلل أظؾؿ

 وفعؾ مـ افعجقى أن ذؽقن ختوم شؾسؾي اإلزاحي بؿعدكغ كػقسغ مـ أنػس ادعودن ، مهو افذهى :(وإكف فعجى)

وافػضي ، وإظجى مـ ذفؽ أن  تسع ؿقافى افبعر افعريب فـظؿ بوب ـفذا مـ أبقاب افؽقؿقوء ، ؾوحلؿد هلل افذي ذرس 

 - كظؿف وذحف
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  –خومتي  كسلل اهلل حسـفو  ,

 :ؿوفً رصو بـً ظبد افسالم ؾوذد ، ؽػر اهلل هلو وفقافدهيو وفؾؿسؾؿغ

احلؿد هلل افذي بـعؿتف  تؿ افصوحلوت ، وافصالة وافسالم ظذ شقدكو حمؿد خو ؿ افـبقغ  ،  وظذ  خف ووحبف افطقبغ ، 

 -ومـ  بعفؿ بنحسون إػ ذقم افدذـ

 ذح مـظقمي صقخل وأشتوذي  ذم  ؽقذـ إمالح وشؾسؾي اإلزاحي  – بعقن اهلل و قؾقؼف –وبعد ؛ ؾؼد أـؿؾً 

ئد افؾغقذي وافؾطوئػ افؼر كقي ذم ثـوذوه ؛  افؽقؿقوئقي ،  وؿد حروً ظذ جعؾف ذحو ظؾؿقو مقجزا مع  بٌ بعض افػقا

 - فتؾطقػ ادعؾقموت افعؾؿقي اجلوؾي وربطفو بوفؼر ن واحلقوة افققمقي

وأتؼدم بوفبؽر وافعرؾون فؽؾ مـ ظؾؿـل حرؾو ، أو أؾودين ظؾام ، أو ؿدم يل كصحًو ، أو وحح يل خطًل ، أو أظوكـل ظذ 

 -ضؾى افعؾؿ وفق ببؼ ـؾؿي ، وأدظق هلمٓء افؽرام مجقعو بوخلر وافزـي ذم مجقع أظامهلؿ

 ؿَّ  افػراغ مـ هذا افؼح فقؾي ظؼذـ مـ صفر صعبون فسـي شً وثالثغ وأربعامئي وأخٍػ مـ هجرة ادصطػك وؾقات 

 - ريب وشالمف ظؾقف ، وظذ  خف ووحبف وافتوبعغ ومـ  بعفؿ بنحسون إػ ذقم افدذـ

وأشلل اهلل أن ذتؼبؾ ظؿع هذا ، وأن جيعؾف خوفصو فقجفف ، وأن جيـبـل افزفؾ ، وأن ذعقذين مـ افغرور وافعجى ، وأن 

 - إكف خُر مسموٍل وأـرُم جمقٍى - ذـػعـل هبذا افؼح ذم زمرة ادـتػعغ وٓ ُيرمـل حسـ أجره ذم افدارذـ

 

كو أن احلؿد هلل رب افعودغ  -و خر دظقا


