
 تعريف المعدن

، كما أنه يتميز ببناء ذري منتظم،  مادة صلبة، منتجاته غير عضوية، تكون بفعل عوامل طبيعية: )هو (mineralالمعدن )

حسب عناصر تماثلية، ويمكن التعرف على المعدن وتمييزه عن المعدن بوجه بلورية مرتبة أفي هيئة بلورة، تحدها 

  . عليها المعدن يوجدالترتيب الذري المهندم، معيارا للحالة البلورية التي  ويعد  ،  كاملة(اآلخر، إذا وجد في هيئة بلورة 

اهتم كذلك بعلم التعدين، وجاء في القرآن ما يشير إلى هذا العلم، وأن له أهمية كبيرة، و، بالعلوم كافةلقد اهتم المسلمون  

، إذ وهب له هذا العلم النافع، ومن تعالى ن أن يشكر ربهوفائدة عظيمة جليلة، على البشرية كلها تستوجب من اإلنسا

والقطر  َوأنَزلنا لَه َُعيُن القَطْر( ىلاقوله تع جاء فيعن االستعماالت المختلفة للمعادن، ما  تحدثتاآليات القرآنية التي 

 ِه في النار اْبتِغاَء ِحليٍَة أو َمتاعمما يوقِدوَن َعلي  لى : امعناه النحاس المنصهر الذي يستخدم في صنع األواني . وقوله تع

    تعالىالثمينة منها في صناعة الحلي وفي قوله  والسيماواإلشارة هنا جاءت للداللة على استعمال المعادن :   ََواتََّخذ

، فقوم موسى قاموا بصهر ما يمتلكون من حلي وصنعوا منها عجًل    رُخَوا ِمْن ُحِليِ ِهْم ِعْجًلا َجَسداا لَّهُ  بَْعِدهِ  ِمن ُموَسى   قَْومُ 

أن  من األساليب التعبيرية المهمة،  بوصفهأسلوب التشبيه،  استعمليعبدونه من دون هللا . كما أن القرآن الكريم قد 

ن حالة الترهيب من شجرة الزقوم، ، والتي عززت م  َطعَاُم األثيم كالمهل يَْغِلي فِي البطون َكغَلْيِ الحميم الزقوم َشَجَرةَ 

المحموم   ففي النص القرآني األول، ُشبه طعامها لآلثمين بالمهل الذي يغلي في البطون كغلي الحميم، أي المعدن المنصهر

الذي يسخ ن حتى تناهت شدة حرارته، فالمشبه هنا شجرة الزقوم، والمشبه به المهل )المعدن المنصهر(، ووجه الشبه 

 .الغليان

بقيت المعادن العشرة المستعملة، منذ القدم وهي الذهب والفضة والنحاس األحمر والنحاس األصفر والبرونز والنيكل  

 . واأللمنيوم والحديد المطاوع والحديد الزهر هي المستعملة إلى يومنا هذا

والفضة ...، الخ والتي لكل الموجودة أصًل في الطبيعة )كالحديد والنحاس والقصدير والذهب  وتعرف أيضا تلك العناصر

منها موصفات خاصة بها)الفيزيائية والكيميائية والحرارية والميكانيكية ... ويمكن تحسين خواصه بخلط مركبين أو أكثر 

، ومن أهم االختًلفات في المعادن الكثافة، أن كثافة بعضها ثقيل كالنحاس  مع بعضها البعض في صور سبائكية(

كل آالكالسيوم وبعضها خفيف كالزئبق إذ يطفو فوق سطح الماء، وبعض المعادن يقاوم التوالرصاص والبوتاسيوم و

  .  والفضة، والبعض يذوب فيها كالنحاس والحديد، باألحماض، كالذهب والبًلتين

   

 


