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الباب الثاني

حول الحديد زمايشبهه دراسة عامة 

وما يتعلق بهلحديد اتعريف الفصل األول : 

تعريف الحديد لغة واصطالحا.أ
لغة .1

ح د د: يقول اإلمام الرازي يف كتابه خمتار الصحاح ( ح د د ) : احلد وله عدة معان : 

اَر ِمْن بَاِب َردَّ َو (َحدَّدَ  ) الدَّ َها) أَْيًضا (احلَْدُّ) اْحلَاِجُز بـَْنيَ الشَّْيئَـْنيِ َوَحدُّ الشَّْيِء ُمْنتَـَهاُه َوَقْد (َحدَّ

اٌد) َولِلسَّجَّاِن أَْيًضا ِإمَّا ِألَنَُّه ميَْ  ) اْلَمْنُع َوِمْنُه ِقيَل لِْلبَـوَّاِب: (َحدَّ َنُع َعِن اْخلُُروِج َأْو ِألَنَُّه َحتِْديًدا. َو (احلَْدُّ

ُه) أَقَاَم َعَلْيِه  احلَْدَّ ِمْن يـَُعاِلُج احلَِْديَد ِمَن اْلُقُيوِد. َو (اْلَمْحُدوُد) اْلَمْمُنوُع ِمَن اْلَبْخِت َوَغْريِِه َو (َحدَّ

َدِة. َو (َأَحدَِّت) اْلَمْرأَُة اْمتَـنَـَعْت َعِن الزِّيَنِة َواخلَِْضاِب 

(َحادٌّ) بـَْعَد َوفَاِة َزْوِجَها َفِهَي (حمُِدٌّ) وََكَذا (َحدَّْت) َحتُدُّ ِبَضمِّ اْحلَاِء وََكْسرَِها (ِحَداًدا) بِاْلَكْسِر َفِهيَ 

اِعيَّ َأْي َأَحدَّْت. َو (اْلُمَحادَُّة) اْلُمَخاَلَفُة َوَمْنُع َما جيَُِب َعَلْيَك وََكَذا وَملَْ يـَْعِرِف اْألَْصَمِعيُّ ِإالَّ الرُّبَ 

بَْأُسُه. َو 

(َحدَّ) السَّْيُف حيَِ 

ْنَساَن ِمَن النـَّ  ُة) َما يـَْعَرتِي اْإلِ َزِق َواْلَغَضِب بِاْلَكْسِر ِفيِهَما. َواحلَِْداُد أَْيًضا ثَِياُب اْلَمْأمتَِ السُّوُد. َو (احلِْدَّ

تـَُقوُل: (حَ 
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) النََّظَر ِإلَْيِه َو (اْحَتدَّ) ِمَن اْلَغَضِب فـَُهَو (ُحمْتَ  ن وإذ1.دٌّ)َو (ِإْحَداُدَها) َو (اْسِتْحَداُدَها) ِمبَْعًىن. َو (َأَحدَّ

معىن احلديد الذي يهمنا هو احلدة إي القوة والقطع واحلسم واالخرتاق. 

اصطالحا.2

احلَِْديُد: تـُرَاٌب َمْعِدِينٌّ َأْي َال يُوَجُد ِإالَّ ِيف َمَغاِوِر اْألَْرِض َوُهَو وقال صاحب التحرير والتنوير 

2َوُهَو ِإمَّا ُحمَتَُّت اْألَْجزَاِء َوِإمَّا ُمورِقـَُها َأْي ِمْثَل اْلَوَرِق.تـُرَاٌب َغِليٌظ ُخمَْتِلُف اْلِغَلِظ ثَِقيٌل أَدَْكُن اللَّْونِ 

وهو أصال من الالتينية فريوم ferrousأو ironاحلديد باللغة العلمية املتداولة عامليا هو

ferrumو يرمز له يف اجلدول الدوريfeوهو عنصر فلزي معدين ،نسبة إىل امسه الالتيين

3أبيض ذو ملعان فضي.،مطواع،له خاصة مغناطيسية،انتقايل ثقيل

اصرهكيان الحديد وعن.2
وعدده الذري Feاحلديد عنصر كيميائي وفلز من أقدم املعادن املكتشفة يرمز له بالرمز

26

اإلنسان واحليوان كونه يدخل يف تركيب خضاب الدم وكذلك حلياة النباتات كونه أحد العناصر 

لرابع من حيث تواجد الضرورية لتكوين الكلوروفيل ويدخل يف كل شيء تقريباً.حيتل احلديد املركز ا

العناصر يف القشرة األرضية وهو فلز قابل للطرق والسحب وغالبًا ما يتواجد يف الطبيعة يف صورة 

أكاسيد. ويعترب احلديد وسبائكه أكثر املواد املعدنية استخدامًا على اإلطالق. كما يُعترب احلديد 

167.ص،1.ج.2ط ، )ه1415(،مكتبة لبنان ناشرون: بريوت،خمتار الصحاح،الرازي1
،تونس : الدار التونسية للنشر،حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري ،حممدالطاهر بن عاشور2
126ص.16ج. ،)ه1984(
173. ص1ط،املرجع السابق،خالد فائق العبيدي3
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القوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية أكثر العناصر الكيميائية استقرارًا على اإلطالق بسبب توازن

والعناصر األثقل ،القوية داخل نواة الذرة فالعناصر األخّف وزنًا ميكنهم من خالل االندماج النووي

،وزنًا من خالل االنشطار النووي

% من كتلة النيازك.احلديد يف األصل فضي 90على األرض على كميات من احلديد قد تصل إىل

اللون إال أنه يتأكسد يف اهلواء. ويعد احلديد أقوى الفلزات على اإلطالق وأكثرها أمهية لألغراض 

اهلندسية شرط محايته من الصدأ (أي التفاعل مع األكسجني). وهناك عدة طرق حلماية احلديد من 

كسجني أو الرطوبة عن احلديد وذلك بتغليف احلديد الصدأ وأبسطها على اإلطالق منع متاس األ

مبادة عازلة مثل استخدام األصباغ أو عوازملثًال. ومن أفضل الطرق املستخدمة حلمايته هي استخدام 

نظام احلماية الكاثودية حلماية احلديد من الصدأ والتآكل.احلديد يف حالته النقية أكثر ليونة من 

دته بإضافة بعض العناصر السبائكية كالكربون بنسب معينة فيتكون األلومنيوم لكن يتم زيادة صال

+) إال 6) و(- 2سبيكة الصلب وهي أقوى ألف مرة من احلديد النقي. يرتاوح تكافؤ احلديد بني (

4.)+3+) أو (2أنه يف أشهر حاالته يكون تكافؤه (

فوائد الحديد.3
احلديد الذي خلقه اهللا تعاىل باملنافع إن اهللا ال خيلق خملوقاته إال فيها املنفعة وكذلك ب

إذا،فيه بأس شديد ومنافع للناس"والفوائد اجلمة كما أثبت ذكره يف كتابه الكرمي " وأنزلنا احلديد 

كان اإلنسان يبحث ويقرأ فوائد احلديد سيعرف ويكتشف له أن ليس من احلضارة اإلنسانية 

13ص. ،م )2010( ،السورية : جامعة البحث،عنصر احلديد وجوده ومركباته واستخداماته،رانية عبد الظاهر نوايا4
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ارته معلصحته و لللحديد له دور كبري وهام يف حياة البشر خاصة إما و وتقدمها إال احلديد فيها. 

ثرية اليت مسها اإلنسان يف حياته. وهناك املقال عن احلديد يف احلديد. كوغري ذلك من الفوائد ال

احلديد هو أكثر املغذيات األساسية املهمة ألنشطتنا اليومية . وهذا يشمل وظائف اجلسم 

يم والتنمية من جسم اإلنسان . احلديد يساعد أيضا على استقالب األساسية مثل منو السل

ينقل احلديد األكسجني من الدم والعضالت ويتجاهل . الربوتينات وإنتاج اهليموجلوبني  واالنزميات

ثاين أكسيد الكربون . يتطلب احلديد كمية مناسبة من الكالسيوم والنحاس حلسن سري العمل  يف 

.يساعد على زيادة امتصاص يف الدمحني أن محض االسكوربيك

كما يرجع تاريخ أقدم املنتجات .ما قبل التاريخيرجع استخدام اإلنسان للحديد إىل 

وكانت مصنوعة الصنيواأللفية الثانية قبل امليالد يف إيراناحلديدية لأللفية اخلمسة قبل امليالد يف 

ومن غري املعروف مىت أو أين بدأ صهر احلديد من خاماته ولكن هناك دالئل تشري .5النيازكمن 

الصحراء وجنوب اهلندإىل إنتاجه عن طريق صهر خام

.إفريقيافي الكربى 6

.ق.م35,000إىل حوايل عام اهليماتيتكما يرجع تاريخ أقدم األدوات املصنوعة من 

ويف الطقوس ألغراض الزينة وكرؤوس للحراباحلديد النيزكيواملصريونالسومريونواستخدم 

27ص.،املرجعنفس،رانية عبد الظاهر نوايا5
29ص.،املرجعنفس ،رانية عبد الظاهر نوايا6
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أنتجوا احلديد منذ حوايل احلثينياالحتفالية وكان أمثن من الذهب. كما تشري االكتشافات إىل أن 

.يف القرن الرابع عشر قبل امليالداآلشورينيمع الفضةاحلديد مقابل قايضواق.مكما 2,000عام 

ق.م  900عام فبالد ما بني النهرينللعصر احلديدياختلف انتقال بلدان العامل القدمي 

كانت قد بدأت تنتج احلديد منذ مصر كانت قد انتقلت كليًا للعصر احلديدي. وعلى الرغم من أن 

ق.م. وبدأ 663لها يف عام اآلشورييطراً عليها حىت الغزو ظل مسيالعصر الربونزوقت مبكر إال أن 

1200يف وقت ما بني والصنياهلندق.م ويف 500حوايل عام وسط أوروباالعصر احلديدي يف 

8.منتج ومصدر رئيسي للحديدالنوبةق.م أصبحت 500وحوايل عام 7.ق.م500ق.م و

أنتاج احلديد قدميًا يف أفران تستخدم فيها منفاخ لضخ اهلواء من خالل  اكتشف احليثيون

الناتج من حرق الفحم خامة أول أكسيد الكربونخيتزل .الفحمكومة من احلديد اخلام واملدفون يف 

احلديد لينتج احلديد. مل تكن احلرارة الناجتة كافية لصهر احلديد لذا فإن اجلزء السفلي من املعدن 

شكل كتلة إسفنجية تعج باملسام املمتلئة بالرماد واخلبث. يعاد تسخني احلديد الناتج يكون على 

الناتج لتليينه وصهر اخلبث ومن مث يُطرق مرارًا وتكرارًا إلزالة اخلبث املنصهر. ناتج هذه العملية 

.وهو سبيكة مرنة ولكن ضعيفة نوعاً مااحلديد املطاوعالطويلة والشاقة هو 

أن احلديد املطاوع ميكن أن يتحول إىل الشرق األوسطومع الوقت اكتشف احلدادون يف 

لبعض الوقت ومن مث غمره الفحم النبايتمنتج أقوى بكثري عن طريق تسخينه يف وعاء حيتوي على 

35ص.،املرجعنفس،رانية عبد الظاهر نوايا7

37ص.،املرجعنفس،رانية عبد الظاهر نوايا8
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وهي الصلبيف املاء أو الزيت حىت خيمد. نتج عن هذه الطريقة تكون طبقة خارجية للقطعة من 

واليت كانت أكثر صالدة وأقل هشاشة من الربونز وبدأت حتل وكربيد احلديدسبيكة من احلديد 

بصهر احلديد اهلندق.م استطاع اهلنود إنتاج صلب عايل اجلودة يف جنوب 200حمله. وقبل عام 

انتقلت تلك الفكرة من اهلند .اخلام والفحم والزجاج يف بواتق حىت ينصهر احلديد ويذيب الكربون

.لقرن اخلامس امليالديحبلول االصنيإىل 

عن طريقة بسمريف القرن احلادي عشر صنع الصينيون الصلب بطريقة تشبه إىل حد ما 

مما استدعى إزالة .جزئيًا بطرق احلديد بصورة متكررة مع نفخ اهلواء الباردالكربونطريق إزالة 

.مساحات كبرية من الغابات لتفي حباجة صناعة احلديد من الفحم

.العصر الذهيب لإلسالمخالل باخرتاعات املسلمنيتقدمت صناعة احلديد أكثر وأكثر 

ي عشر انتشرت تلك املصانع يف كل مشل ذلك إقامة مصانع إلنتاج املعادن. وحبلول القرن احلاد

كما أن هناك دالئل .شرقاً آسيا الوسطىغربًا إىل ومشال أفريقيااألندلسالواليات اإلسالمية من 

9.املماليكالدولة األيوبيةيف عصر الفرن العايلتشري إىل استخدام ما يشبه 

الصلب الدمشقياخرتع املسلمون أحد أشهر أنواع الصلب يف العصور الوسطى وهو 

. أنتج هذا الصلب 1750إىل عام 900يف صناعة السيوف يف الفرتة من عام هواستخدمو 

39ص.،املرجعنفس ،رانية عبد الظاهر نوايا9
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تخدام بواتق بطريقة تشبه الطريقة اهلندية ولكنه حيتوي على الكربيدات مما جيعل السيوف أكثر  باس

10كفاءة يف القطع.

43ص.،املرجعنفس،عبد الظاهر نوايارانية 10
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الفصل الثاني : ما يشبه بالحديد من المعادن األخرى

وعدده الذريAuيرمز له بالرمزوعنصر كيميائيمثني جدًا فلزهو الذهبالذهب : .أ
11.اجلدول الدورييف 79

الترب. وهو لني والمع أصفر اللون، استخدم  سمى حبالته الطبيعية قبل الضرب بوي

كوحدة نقد عند العديد من الشعوب واحلضارات والدول، كما أنه يستخدم يف صناعة 

كالنحاسأخرى  أو على شكل عروق يف باطن األرض، وغالباً ما يوجد الذهب مع معادن 

2.280م وكان وزنه 1896عام أسرتاليا، واكتشفت أكرب كتلة من الذهب يف والرصاص

12.، وميتاز الذهب بقلة التأكل والنعومة كما أنه من أكثر العناصر الكيميائية كثافةأونصة

يعترب الذهب اخلالص من أكثر أنواع املعادن القابلة للطرق والسحب، حيث ميكن 

) سم. كما ميكن تشكيل سلكا ذهبيا 0.000013ىت كثافة تصل إىل (ضربه أو طرقه ح

) جرام. والذهب واحد من أكثر املعادن ذات 29) كم من كمية قدرها (100طوله (

.) على مقياس الصالدة3) إىل (2.5امللمس الناعم إذ تبلغ صالبته من (

والذهب من املعادن اخلاملة جدا وهو ال يتأثر باهلواء أو احلرارة أو الرطوبة. وهو ال يذوب 

يف احلوامض املركزة املعدنية املعروفة أمثال حامض اهليدروكلوريك، والكربيتيك، 

والفوسفوريك، والنرتيك ولكنه يذوب يف املاء امللكي الذي يعد مزجيا من حامضي 

املركزين حيث يتحرر الكلور احلديث التولد فيذيب الذهب. وهناك اهليدروكلوريك والنرتيك

.37ص. ،م )2003( ،يوغياكرتا : مكتبة العلم،العضويةغري الكيمياء،كرستيان سوغيارتوا11
40ص. ،نفس السابق،كرستيان سوغيارتوا12
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حوامض أخرى تؤثر يف الذهب مثل حامض التلمريك وحملول كلوريد احلديد الساخن 

13.وغريمها

:بالالتينية) «أرجنتم«اختصارًا لكلمة Agهو عنصر يرمز له باألحرفالفضة : .ب
Argentum) أرض الفضة) حيث ُوجدت الفضة بكثرة. )األرجنتنيونسبت إليه دولة

14وتعترب من العناصر الثمينة نسبياً 

كربيتيد الفضة، وكلوريد الفضة. كما توجد الفضة يف خامات الزرنيخ واألنتمون، وكثريا ما 

من الفضة حتتوي خامات النحاس واخلارصني و الرصاص على فلز الفضة. وأن جزءا كبريا 

.يتخلف عرضا عند تعدين خامات العناصر اليت ذكرناها آنفا

عن الذهب فحسب يف قابليتها للطرق والسحب، أي يف عمل الصفائح الرقاق واألسالك 

) مئوية، إذا ما سخنت يف الفراغ، أو 960ْالرفيعة جدا. وتنصهر الفضة يف درجة حرارة (

مئوية، وذلك إلذابتها (923)اهلواء يف درجة حرارة يف جو من النرتوجني، وتنصهر يف

األوكسجني من اهلواء، ويزداد ذوبان األوكسجني يف منصهر الفضة كلما ارتفعت درجة 

يذيب السنتيمرت املكعب الواحد من منصهر (973ْحرارة املنصهر، ففي درجة حرارة (

تتفاعل) يف حامض ) سنتيمرتا مكعبا من األوكسجني والفضة تذوب (20.3الفضة (

42ص. ،نفس املرجع،كرستيان سوغيارتوا13
74ص. ، م )2007( ،بايل : مؤسسة الفنون اإلندونيسية دين فاسر،معدن الذهب،سوغيارتا14
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النرتيك، املركز منه واملخفف مكونة نرتات الفضة. كما وتتأثر يف حامض الكربيتيك املركز 

.

هو األصفر أو النحاسمثل الذهبالذي هواألصفرهو معدنالنحاسالنحاس : .ج

29.15العدد الذري و النحاسرمزالدوري ولهيف اجلدولكيميائيعنصر  

فلز ذو لون خاص به، بني احلمرة والبنية، أما منصهره، وصفائحه الرقاق جدا 

.فيتميزان بلون أخضر يف الضوء النافذ

) من اجلدول الدوري، ورقمه الذري 11

). وينصهر النحاس عند 8.9)، ويبلغ وزنه النوعي (63.546الذري ()، ووزنه 29(

مئوية. هذا (2567) درجة مئوية، ويغلي عند درجة حرارة (1083درجة حرارة حوايل (

وتنخفض درجة انصهاره يف اهلواء، ويعزى أمر االخنفاض يف درجة االنصهار إىل تكون 

.اهلواء بالنحاس املنصهرأكسيد النحاسوز يف املنصهر، نتيجة الحتاد أكسجني

النحاس قابل للطرق والسحب، ويتخلف يف هذه الصفة عن الفضة والذهب 

فقط، ويفوق ما تبقى من الفلزات يف هذه امليزة. ونظرا جلودة توصيل النحاس للكهربائية 

واحلرارة، إضافة إىل قابليته للطرق والسحب، وكذلك اعتدال مثنه بات النحاس أكثر 

ها.وعا يف استخدامات اآلالت واملعدات على اختالف أنواعها، وتعددالعناصر شي

.55ص. ،املرجع السابق،رستيان سوغيارتواك15
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المعادن األخرىبين الحديد و الفرق بين الفصل الثالث : 

أبيض ذو ،مطواع،له خاصة مغناطيسية،هو عنصر فلزي معدين انتقايل ثقيلالحديد : .أ
16ملعان فضي.

وعدده الذريAuيرمز له بالرمزوعنصر كيميائيمثني جدًا فلزهو الذهبالذهب : .ب
17.ياجلدول الدور يف 79

:بالالتينيةاختصارًا لكلمة أرجنتمAgهو عنصر يرمز له باألحرفالفضة : .ج
Argentum) أرض الفضة) حيث ُوجدت الفضة بكثرة. األرجنتنيونسبت إليه دولة

18وتعترب من العناصر الثمينة نسبياً 

هو األصفر أو النحاسمثل الذهبالذي هواألصفرهو معدنالنحاسالنحاس : .د
29.19العدد الذري و النحاسرمزالدوري ولهيف اجلدولكيميائيعنصر  

173. ص1ط،املرجع السابق،الد فائق العبيديخ16
74ص. ،املرجع السابق،سوغيارتا17

.43ص. ،املرجع السابق،كرستيان سوغيارتوا18
.55ص. ،نفس املرجع،كرستيان سوغيارتوا19
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الصيغ المعادنالرقم
الكيميائية

الشكلالمنفعةالطبيعة

احلديد1
Ferrum

Feلصلبصنعاقوي
بناءإطار

صلب
أبيض فضي

الذهب2
Aurum

Auتألق
بسهولةاملشكلة

غري القابل للصدأ

جموهرات
إلكرتونيةمكونات

صلب
أصفر

الفضة3
Argentum

Agصلب مراياصنعالضوءيعكس
أبيض

النحاس4
Cuprum

Cuأحسن يف تقدميا
لكهرباء

تتفاعل مع املاءال
غري القابل للصدأ

سبائك كهربائية
أنابيب املياه

صلب 
االمحر والربتقايل


