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 المملكة العربية السعودية-جدة-جامعة الملك عبدالعزيز -كلية العلوم –قسم علم االحياء 2

 جمهورية مصر العربية –جامعة القاهرة  -كلية العلوم3
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 المستلخص

 يلمفسرون فشرع ا . وقدهلى فهمإلى تدبر وتدقيق للوصول إتحتاج  يلفاظ والتآيات القران الكريم غنية بالمعان واأل

واكب لكل متجدد وم ر تجعلهسراأن آن للقرأوكما هو معلوم،  ه،أنال إلفاظ منذ اآللف السنين واأل يتفسير هذه المعان

للتفسير  حتملةموجه أن الكريم ظهر لها آعصر. ونظرا لالكتشافات العلمية الحديثة المعاصرة فكثير من الفاظ القر

لتي المية الع صطلحاتلفاظ. ولهذا أصبح لدى معظم العلماء الكثير من األفكار والمدراك غاية هذه األإ يتفيد ف يوالت

كريم. قد آن التبين تفسير آيات القرآن وبعض المصطلحات القرآنية من منظور علمي يوضح اإلعجاز العلمي في القر

ن أز لبحث سنبرا اى هذولكننا ف نه النحاس الذائب.أر" والذى فسره المفسرون قط  " ىتناولنا فى هذه البحث اللفظ القرآن

 يفالعلمية  بحاثاأل لىإستنادا احد نواتج تكرير النفط و ذلك أران" الذى هو قط  ن يكون المقصود به "الأهناك احتمال 

 مجال الكيمياء. 

  رآن، نحاس، كيميائيطر، قط  : ق  الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

اتم خدعليده وسدلم  لسان والصالة والسالم على سيدنا محمدد صدلى هبه  الحمد هلل الذي لواله ما جرى قلم وال تكلموبعد 

لكدريم ومعدداني االتفسدير العلمدي آليدات القدرآن ن إفدوضدحهم بياندا، أفصدح النداس لسدانا وأكدان  ،نيب يدمدام النإالمرسدلين و

فدظ ذا البحدث اللسدنتناول فدى هدلدذا  .ثر كبير في حيداة الفدرد والمجتمد أ من لما له هتمام بهيجب اإلفيه موضوع  لفاظاأل

 آليتددينطددر المددذكورة فددي اوبيددان المقصددود مددن مددادة الق  ، لددهعلمددي اللتفسددير ل وسددنظهر وجدده محتمددل ق طددر"" يالقرآندد

 :الكريمتين

ددَفَْين  قَداَل ٱنفُُادواْ َحتَّدٰى إ ذَا َجعَلَدهُ نَدارا  قَداَل آتُدوقال تعالى ) - يد  َحتَّٰى إ ذَا َساَوٰى بَدْيَن ٱلصَّ ْْ ن ۤي آتُون ي ُزبََر ٱْلَحد  أْفرر 

 (96) ةيآسورة الكهف  (َعلَْيه  ق ْطرا  

َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر ۖ وقال تعالى ) - يَح غُدُوُّ دن   َمدْن يَْعَمدُل بَدْيَن  وَ  َۖن اْلق ْطرر  ا لَهُ َعريْ َوأََسْلنَ َول سُلَْيَماَن الر   دَن اْلج  م 

ْن َعذَاب   ْقهُ م  نَا نُذ  ْنُهْم َعْن أَْمر  ْغ م  ي يَدَْيه  ب إ ذْن  َرب  ه  ۖ َوَمْن يَز  (السَّع   (12)ية آسورة سبأ  ر 

ن موضدعيريم في عديدة. وقد جاء ذكر القطر في القرآن الك بمراحلوتصفيته  يرهمن البترول الاام بعد تكرطر الق   ينتج

 يبدين عظمدة آالف السنين، وهذا ذمنل الوحى على نبينا محمد صلى ه عليه و سلم منذ نزو بسورة الكهف وسورة سبأ

، سدنينال ماليدينب طر في الصناعة حديثا أي بعد ندزول القدرآنه عزوجل وإعجازه في القرآن العظيم.  وتم اكتشاف الق  

آن ندزل حيث نستدل بذلك على عظمة ه وقدرته عزوجل في مالوقاته، وعلمه لكل شديء قبدل خلدق البشدرية وأن القدر

 .  من غير تحريف وال تبديل

ل دن لونده يميدالنحداس معدفمعدنان معروفان من قديم الزمان واسـتادامهما كان ميسـرا  لجميد  النداس، النحاس والحديد 

 ي تشديه خدوا الفيزيائيدة التدئيدة وكيمياال هخواصدو ،المتعدددةإسدتاداماته  من أهم المعادن من حيدث يعدإلى الحمرة، و

  .إلى حد ما معدن الحديد

لتفسدير اوربدط ذلدك  إلى تفسير كلمة ق طر المذكورة في القرآن الكريم تفسيرا  علميا  مدن الناحيدة الكيميائيدة يهدف البحث

 .من القرآن الكريمأخرى بآيات 
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 العرض

 الكريمتين" تينآليافي  "ق طر " يلفظ القرأنلالتفاسير المختلفة  -1

دَفَْين  قَاَل ٱنفُُادواْ َحتَّدىٰ ) في سورة الكهف 96: اآلية أوال  يد  َحتَّٰى إ ذَا َساَوٰى بَْيَن ٱلصَّ إ ذَا َجعَلَدهُ نَدارا  قَداَل  آتُون ي ُزبََر ٱْلَحد 

ْْ َعلَْيه  ق ْطرا  آتُون ي   (أُْفر 

 (هـ 310تفسير جام  البيان في تفسير القرآن / الطبري )ت  يفقد ورد -1

ب ُزبَدر  ي جيئوندـييقول عز  ذكره: قال ذو القرنـين للذين سألوه أن يجعل بـينهم وبـين يدأجوج ومدأجوج سدد ا ت آتدون ي  أ

ْبرة: القطعة مدن الدـحديد ،الـحديد، وهي جم  ُزْبرة ْغ َعلَدـْيه  ق ْطدرا   ، والزُّ  ممدا ب  علدـيه قطدرا  يقدول: أصد وقولده: ت أُْفدر 

حاس. وبنـحو الذي قلنا فـي صورة سائلة ينه فأيدل على  لعلدـم ان بعدض أهدل اوكد ذلك قال أهدل التأويدـل.، والق ْطر: النُـّ

 كلدون الملدح حسداما   :أهل البصرة يقول: الق طدر: الدـحديد الدـمذاب، ويستشدهد لقولده ذلدك بقدول الشداعربكالم العرب من 

 .]1 [جزارا  من أقطار الحديد المنعتصاف حديده 

 هـ( 516تفسير معالم التنزيل/ البغوي )ت  فيورد و -2

ْغ َعلَْيه  ق ْطرا    ، أي: آتوني قطرا  أفرغ عليه، و "  ، و " الق ْطرت أُْفر  فراغ ": الصب  حاس المذاب، فجعلت ": هو الن اإل 

نده أ يأ ين لفدظ آتدونأو نحدن نقدول  .[2] النار تأكل الحطب، ويصير النحداس مكدان الحطدب حتدى لدزم الحديدد النحداس

 ذ كان معه.  إيده  ييطلب شئ ليس من جنس ما ف

 (هـ 671حكام القرآن/ القرطبي )ألتفسير الجام   يو جاء ف -3

ْغ َعلَْيه  ق ْطرا    أي أعطوني قطدرا  أفدرغ عليده، علدى التقدديم والتدأخير. و يمعنى ت آتُون   فدالمعنى « ئتدونيا»مدن قدرأ أُْفر 

طدر كمدا ذا أذيدب قإعنده تعالوا أفرغ عليه نحاسا . والقطر عند أكثر المفسرين النحاس المذاب، وأصله من القَْطدر  ألنده 

مشدتق مدن  بدن األنبداري: الرصدا  المدذاب. وهدواطر الحديد المدذاب. وقالدت فرقدة مدنهم يقطر الماء. وقالت فرقة: الق

 .[3] قََطر يَقطُر قَْطرا

  (هـ 774م/ ابن كثير )ت لعظيتفسير القرآن ا يو قرأنا ف-4

ْغ َعلَْيه  ق ْطرا    قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ت قَاَل آتُون يۤ  اس، زاد بعضدهم: : هو النحأُْفر 

المحبَّدر. قدال ابدن جريدر: حددثنا  ولهدذا يشدبه بدالبُُرد (12سدبأ: ) }َوأََسْلنَا لَدهُ َعدْيَن ٱْلق ْطدر  { المذاب، ويستشهد بقوله تعالى

 " :وج، قدالبشر عن يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لندا أن رجدال  قدال: يدا رسدول ه قدد رأيدت سدد يدأجوج ومدأج

الاليفدة د بعث هذا حديث مرسل. وق " قد رأيته " :قال: كالبرد المحبر  طريقة سوداء، وطريقة حمراء، قال " انعته لي

وا مدن وا، فتوصدلالواثق في دولته أحد أمرائه، وجهز معه جيشا  سرية  لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه لده إذا رجعد

بابدا   رأوا فيده بالد إلى بالد، ومن ملك إلى ملك، حتى وصلوا إليه، ورأوا بناءه من الحديدد ومدن النحداس، وذكدروا أنهدم

 .[4] عظيما ، وعليه أقفال عظيمة

  هـ( 864تفسير الجاللين/ المحلي و السيوطي ) يو جاء ف-5

يد    قََطعهُ على قدر الحجارة التي يُْبنى بها فبنى بها وجعل بينها الحطب والفحم  َحتَّٰى إ ذَا َساَوىٰ   بَدْيَن تَءاتُون ي ُزبََر ٱْلَحد 

دَفَْين     وضدم األول وسدكون الثداني أي جدانبي الجبلدين بالبنداء ، وفتحهمدا ، بضدم الحدرفين و فيه قراءات ماتلفدة : ٱلصَّ

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


 

4 
 

ا   أي كالندار ت قَداَل َءاتُدون ى  ووض  المنافخ والنار حول ذلك تقَاَل ٱنفُُاواْ  فنفاوا تَحتَّٰى إ ذَا َجعَلَهُ   أي الحديدد ت نَدار 

ْغ َعلَْيه  ق ْطرا    هو النحاس المذاب تنازع فيه الفعالن وحذف من األول إل   عمال الثداني فدأفرغ النحداس المدذاب علدى أُْفر 

 .[5]ل بين زبره فصارا شيئا  واحدا الحديد المحمى فدخ

 (هـ 1250دير/ الشوكاني )تفسير فتح الق   يو ورد ف -6

يد   من الحديد:  ل: الزبرة  أي: أعطوني وناولوني، وزبر الحديد: جم  زبرة، وهي القطعة. قال الالي ت آتوني ُزبََر ٱْلَحد 

يد    ائتوني بها فلما ألقيت الياء زيددت  ى هدذا فانتصداب لفدا ، وعلدأالقطعة الضامة. قال الفراء: معنى ت آتوني ُزبََر ٱْلَحد 

ددَفَْين    والصددفان: جانبدا الجبدل. ت زبر   بنزع الادافض ت َحتَّدٰى إ ذَا َسداَوٰى بَدْينَ  نهدم أعطدوه زبدر أندى اآليدة: ومع ٱلصَّ

الكيران ت بدذه الزبدر الحديد، فجعل يبني بها بين الجبلين حتدى سداواهما ت قَداَل ٱنفُُادواْ   أي قدال للعملدة: انفادوا علدى هد

ها َحتَّىٰ  ن لجعدل إلدى ذي القدرنيوإسناد ا إ ذَا َجعَلَهُ نَارا    أي: جعل ذلك المنفوخ فيه، وهو الزبر نارا ، أي: كالنار في حر 

حتدى  بالمندافخ مجاز لكونه اآلمر بالنفخ. قيل: كان يأمر بوض  طاقة من الزبر والحجارة ثم يوقد عليهدا الحطدب والفحدم

قَداَل  تنى قولده: النار، ثم يؤتى بالنحاس المذاب فيفرغه على تلك الطاقة، وهو معيتحمى، والحديد إذا أوقد عليه صار ك

، وكدذ ْغ َعلَْيه  ق ْطرا    قال أهل اللغة: القطر: النحاس الدذائب، واإلفدراغ: الصدب  ر المفسدرين. وقالدت ا قدال أكثدآتُون ى أُْفر 

 .[6] ي: هو الرصا  المذابطائفة: القطر الحديد المذاب. وقالت فرقة أخرى منهم ابن األنبار

َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهرٌ  ) في سورة سبأ 12اآلية  ثانيا : يَح غُدُوُّ دن   َمدْن  ۖهُ َعرْيَن اْلق ْطرر  َوأََسْلنَا لَر  َۖول سُلَْيَماَن الر   دَن اْلج   َوم 

ْقهُ م   نَا نُذ  ْنُهْم َعْن أَْمر  ْغ م  ير  ْن َعذَاب  يَْعَمُل بَْيَن يَدَْيه  ب إ ذْن  َرب  ه  ۖ َوَمْن يَز   ( السَّع 

  (هـ 310جام  البيان في تفسير القرآن/ الطبري )ت تفسير  يجاء ف-1

ل لنا فـي ذلك قدال أهدـحو الذي ق: ت وأَسْلنا لَهُ َعْيَن الق ْطر    يقول: وأذبنا له عين النـحاس، وأجريناها له. وبنوقوله تعالى

ن الندـحاس، ْيَن الق ْطر    عديحدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ت وأَسْلنا لَهُ عَ  :التأويـل. ذكر من قال ذلك

،قدال: قدال ابدن وهب حدثندـي يدونس، قدال: أخبرندا ابدن .نـما ينتف  الـيوم بـما أخدرج ه لسلـيدـمانكانت بأرض الـيـمن، وإ

فر سال كما يسيـل الـماء، يعمل به كمدازيد، فـي قوله: توأَسْلنا لَهُ َعْيَن الق ْطر    .لعجدين فدـي اللدـيناكدان يعمدل    قال: الص  

، قدال: ثندا أبدو صالدـح، قدال: ثندـي  ، عدن ابدن عبدـاس، قولده: ت وأَسدْلنا حدثنـي علـي  لق ْطدر    اهُ َعدْيَن لَدمعاويدة، عدن علدـي 

ن ابدن عبدـاس، عدحدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثندـي عمدي، قدال: ثندـي أبدـي، عدن أبدـيه،  .يقول: النـحاس

 .[1] قوله ت وأَسْلنا لَهُ َعْيَن الق ْطر    يعنـي: عين النـحاس أسيـلت

  (هـ 516تفسير معالم التنزيل/ البغوي )ت  يوجاء ف -2

أهل التفسير: أجريدت لده عدين النحداس  قال .َوأََسْلنَا لَهُ َعْيَن ٱْلق ْطر   ، أي: أذَْبنَا له عين النحاس، و " الق ْطُر ": النحاس{

 .[2]  نأخرج ه لسليماثالثة أيام بلياليهن كجري الماء، وكان بأرض اليمن، وإنما ينتف  الناس اليوم بما 

 (هـ 671حكام القرآن/ القرطبي )ت ألتفسير الجام   يو ورد ف-3 

ديلت لده مسديرة ثالثدة أيدام كمدا يسديل  قوله تعالى: ت َوأََسْلنَا لَهُ َعْيَن ٱْلق ْطر     الق طر: النحاس  عن ابدن عبداس وغيدره. أس 

الماء، وكانت بأرض اليمن، ولم يذب النحاس فيما روي ألحد قبله، وكان ال يذوب، ومن وقته ذاب  وإنما ينتفد  النداس 

يريد. وقيل لعكرمة: إلى أين سدالت  فقدال: ال اليوم بما أخرج ه تعالى لسليمان. قال قتادة: أسال ه عينا  يستعملها فيما 

: وتاصديا اإلسدالة  ْفر ثالثة أيام بلياليهن. قال القشديري  أدري! وقال ابن عباس ومجاهد والسُّد ي: أجريت له عين الصُّ
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ما يليها  بثالثة أيام ال يدرى ما حد ه، ولعله َوْهم من الناقل  إذ في رواية عن مجاهد: أنها سالت من صنعاء ثالث ليال م

وهذا يشير إلى بيان الموض  ال إلى بيان المد ة. والظاهر أنه جعل النحاس لسليمان في معدنه عينا  تسديل كعيدون الميداه، 

ته. وقال الاليل: الق ْطر: النحاس المذاب دن »قدرأ: ه قدراءة مدن قلدت: دليلد .داللة على نبو  يدة ) آبدراهيم إسدورة  -آن  ق طدرم 

50) »[3]. 

 (هـ 774تفسير تفسير القرآن الكريم/ ابن كثير )ت  يو ورد ف -4 

ه، ر الدريح لدلما ذكر تعالى ما أنعم به على داود، عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصدالة والسدالم مدن تسداي

تحمل بساطه، غدوها شهر ورواحها شهر. قال الحسن البصري كدان يغددو علدى بسداطه مدن دمشدق، فيندزل باصدطار 

ويدذهب رائحددا  مدن اصدطار فيبيدت بكابددل، وبدين دمشدق واصدطار شددهر كامدل للمسدرع، وبدين اصددطار  يتغدذى بهدا،

جاهدد وعكرمدة عنهمدا وم وكابل شهر كامل للمسرع. وقوله تعالى ت َوأََسْلنَا لَهُ َعْيَن ٱْلق ْطر    قدال ابدن عبداس رضدي هلل

 ر النحداس.من بن زيد بن أسلم وغير واحدد القطدوعطاء الاراساني وقتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم، وعبد الرح

ت لده إنمدا أسديلوقال قتادة وكانت باليمن، فكل ما يصن  الناس ممدا أخدرج ه تعدالى لسدليمان عليده السدالم. قدال السددي 

 .[4] ثالثة أيام

  (هـ 864تفسير الجاللين/ المحلي و السيوطي )ت المحلي  يو ف -5

رنا{و َن  }ساَّ َها  مسيرها مدن الغددوت ل سُلَْيَمٰ يَح   وقراءة الرف  بتقدير: تساير تغُدُوُّ ح إلدى الدزوال ة بمعندى الصدباٱلر  

ق ْطدر   أي النحداس ْيَن ٱلْ َعدتَشْهٌر َوَرَواُحَهدا  سديرها مدن الدزوال إلدى الغدروب تَشدْهٌر  أي مسيرتهتَوأََسدْلنَا  أذبندا تلَدهُ 

دن   فأجريت ثالثة أيام بلياليهن كجري الماء وعمل  دَن ٱْلج   بَدْيَن يَدَْيده  ن يَْعَمدلُ َمدالنداس إلدى اليدوم ممدا أعطدي سدليمان ت َوم 

ْقهُ م   نَا   له بطاعته ت نُذ  ْنُهْم َعْن أَْمر  ْغ  يعدل تم  ير    الْن َعذَاب إ ذْن    بأمر تَرب  ه  َوَمن يَز  نار فدي اآلخدرة، وقيدل ب  ٱلسَّع 

 .[5] بة تحرقهفي الدنيا، بأن يضربه ملك بسوط منها ضر

  (هـ 1250تفسير فتح القدير/ الشوكاني )ت  يو ف -6

يحَ  { َن ٱلر  ـٰ وقرأ عاصدم  ال الزجاج،  قرأ الجمهور: تالريح  بالنصب على تقدير: وسارنا لسليمان الريح كما قَول سُلَْيَم

لدريح   مهور: ت افي رواية أبي بكر عنه بالرف  على االبتداء، والابر، أي: ولسليمان الريح ثابتة أو مسارة، وقرأ الج

َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشهْ ، وقرأ الحسن، وأبو حيوة، وخالد بن إلياس: )الرياح( بالجم . ت سير بالغداة مسديرة تٌر  أي: غُدُوُّ

ندى: أنهدا شهر، وتسير بالعشي كذلك، والجملة إما مستأنفة لبيدان تسداير الدريح، أو فدي محدل نصدب علدى الحدال. والمع

رة شدهر يكانت تسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين. قال الحسن: كان يغدو من دمشدق، فيقيدل بإصدطار، وبينهمدا مسد

 حداس الدذائبلقطدر: الناللمسرع، ثم يروح من إصطار، فيبيت بكابدل، وبينهمدا مسديرة شدهر تَوأََسدْلنَا لَدهُ َعدْيَن ٱْلق ْطدر   

[6]. 

مدا س اليدوم بقال الواحدي: قدال المفسدرون: أجريدت لده عدين الصدفر ثالثدة أيدام بليداليهن كجدري المداء، وإنمدا يعمدل الندا

  .ها فيما يريدا  يستعمللنا له عين النحاس كما ألنا الحديد لداود، وقال قتادة: أسال ه له عينأعطي سليمان، والمعنى: أس

 من المنظور الكيميائي  الكريمتينآليتين في ا طر"  " ق  ي الوجه المحتمل لتفسير اللفظ القرآن -2

يدد ۖ ( [ من سرـورة الكهرف :96اآليـة رقم ]أوال:   َحتَّدٰى  إ ذَا َءاتُدون ي ُزبَدَر ٱَلَحد 
ددَفََين  قَداَل ٱنفُُادواْۖ َحتَّدٰى  إ ذَا َسداَوٰى بَدَيَن ٱلصَّ

ْۡ َعلَۡيه  ق ۡطرا َجعَلَهُۥ نَارا قَاَل َءاتُون ي    )أُۡفر 
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 [ من سـورة سـبأ :12اآليـة رقم ]ثانيا : 

َها َشَهر َوَرَواُحَهاَشَهۖر ( يَح غُدُوُّ َن ٱلر   نَ  ،ر  َعۡيَن ٱۡلق طۡ َوأََسۡلنَا لَهُۥ َول سُلََيَمٰ ن   َمن يَعَ  َوم  َغ َمُل بََيَن يَدََيه  ب دإ َذن  َرب  دٱَلج  ه ۦۖ َوَمدن يَدز 

ير   َن َعذَاب  ٱلسَّع  َقهُ م  نَا نُذ  َنُهَم َعَن أََمر   ) م 

 ـة. قرآنيـكما سبق بيانه اقتباسا من التفاسير ال ( وفسـر على أنه النحاس المذابطرالق  ورد بهمـا ذكر )

البترول  زيتج تكريرحد نواتأهو )نه أالكريمتين طر فى اآليتين المراد بالق   ن يكونأيحتمل  يالمنظور الكيميائمن و

 و كالحديدنحاس فهأما ال –ران والنفط والنقض( وهو الذى يتفجر من عيون وأبار الاام( ألنه هو الذى يسـمى )القط  

حاجة م ثم يعالج بالتساين والصهر ويشكل حسب المعدن صلب فى باطن األرض وفى الجبال يستارج من مناج

ا )َولَقَدْ آتَْينَ سبأسورة  عالى فيقال ت، لنا له الحديدأووهو ال يسال عيونا  وأبارا  وقد قال ه سبحانه وتعالى لسيدنا داود 

ب ي َمعَهُ َوالطَّْيَر ۖ بَاُل أَو   نَّا فَْضال  ۖ يَا ج  يدَ َوأَلَنَّا لَهُ الْ  دَاُوودَ م  ن الحديد يلين بالتسـاين بأن ألهمه أ (10) مآية رق (َحد 

 والتشـكيل كما يريد لعمل السـالسل التى تـدخل فى نسج الدروع الحربية.

سدائل ذو  داللدة علدى أن القطدروهي في اللغدة بمعندى أسدكب أو أصدب ذكر كلمة أفرغ  طرا()أفرْ عليه ق  وفي اآلية: 

( َوأََسۡلنَا لَهُۥ َعۡيَن ٱ): ، وأيضا في اآلية الكريمةفراغ وليست صلباله خاصية اإل كثافة معينة  اللة أن القطدر سدائلدۡلق ۡطر 

ة ، وأيضدا كلمدوهي كلمة تطلق على المواد السائلة وليست المواد الصدلبة وأسلنا )بدليل ذكر كلمة له خاصية الجريان

ام. أمددا طددر ثالثددة أيدد، حيددث جددرت لسدديدنا سددليمان عددين الق  تدددل علددى أن القطددر سددائل مثددل عيددون اآلبددار والميدداه( عرين

 النحاس فهو معدن صلب مثل باقي المعادن.   

د وألندا لده الحديد فدى قدال طر هو النحاس المذاب لقال ه سبحانه وتعالى وألنا له عين القطر كمان كان المراد بالق  أ ولو

 وه أعلم.هذا الحديـد، 

لَْيكُمدا شُدَواظٌ عَ يُْرَسدُل  ( عداله ظه فى سورة الرحمن حيث قدال جدال فديكذلك فإن ه سبحانه وتعالى ذكر )النحاس( بلف

ن نَّار   َران   َونَُحاس  م   كدر النحداس وقدد ذُ اس المذاب طر على أنه النحفكيف يفسر الق   (35الرحمن آية سورة ) )فاَل تَْنتَص 

 فى القرآن الكريم بلفظه الصريح الواضح.

يد ۖ َحتَّٰى  إ ذَا َساَوٰى بَدَيَن ٱ ( كذلك تفسر اآلية فى سورة الكهف ددَفََين  قَدالَ َءاتُون ي ُزبََر ٱَلَحد   إ ذَا َجعَلَدهُۥ نَدارا ٱنفُُادواْۖ َحتَّدٰى   لصَّ

َغ َعلََيه  ق َطرا اْ أَن يََظَهُروهُ َوَما ٱَستَطَٰ  قَاَل َءاتُون ي  أَُفر  عُو 
ذا القدرنين طلدب مدن النداس أن  علدى أن )هُۥ نََقباعُواْ لَ ،، فََما ٱَسَطٰ

ق طراندا   ق طدرا  أى يأتوه بقط  الحديد حتى إذا ساوى بين الجبلين قال انفادوا حتدى إذا جعلده ندارا  قدال آتدونى أفدرغ عليده

صددبح مامددا  ليمتددزج الحديددد المصددهور بحجددارة الجبلددين بددالق طران لي)مثددل الددذى يسددتادم اآلن فددى رصددف الطددر ( ت

عُواْ لَهُۥ نَۡقبا. منيعا   سدا   عُٓواْ أَن يَۡظَهُروهُ َوَما ٱۡستََطَٰ
 فََما ٱۡسَطَٰ

 [: بيان اآليات التي تناولت ذكر النحاس والقطر 1جدول رقم ]

 

رقم 

 مسلسل

 اآليـــــــــــــــــةبيــان  اآلية الجزء إسم الســــــورة
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يد  َحتَّى إ ذَا َساَوى بَْيَن ال 96 18 الكهف 1 دَ آتُون ي ُزبََر الَحد  ا فُُاوا َحتَّى إ ذَ  قَاَل انْ ف ين  صَّ

ْغ َعلَْيه   ا َقاَل آتُون ي أُْفر  اَجعَلَهُ نَار   ق ْطر 

َها َشْهٌر َوَرَواُحهَ  12 22 سبأ 2 ْيَح غُدُوُّ  َعيَن الق ْطر  لَهُ  أََسْلنَاوَ ْهٌر ا شَ ول سُلَْيَماَن الر  

ن   َمْن يَْعَمُل بَْيَن يَدَْيه  ب إ ذْن   َن الج  غْ ه  وَ ب   رَ َوم  ْنُهْم َعْن أَمْ َمْن يَز  نَا  م  ر 

ْن  ْقهُ م  ير   نُذ   َعذَاب  السَّع 

ران سرابيلهم من  50 12 إبراهيم 3  وتغشى وجوههم النارقط 

ن نَّار   35 27 الرحمن 4 رَ ْنتَ تَ فاَل  َونَُحاس  يُْرَسُل َعلَْيكُما شَُواظٌ م    ان  ص 

 

لتعبيدر عدن اوال يمكدن  ،طدران ليكسدبه صدالبة وتماسدـكا  خام الحديدد مد  الق   مصان  الحديد والصلب اآلن يتم خلط وفى

طعدا  قطدر(  )الق   فهل يذوب النحاس فى الماء ليسـال عيونا  ثم يطلق عليه بعد ذلكالنحاس بالمذاب بدال  من المصهور، 

 .موبعض خصائصهوالق طر معدن النحاس كل من ولنلقي الضوء على  .ال يعقل هذا

 الخواص الكيميائية للنحاس وصفاته

، عددده Cuالكيميدائي    هدو أحدد العناصدر اإلنتقاليدة لونده بندي محمدر، رمدزه الحديد، ومعدن صلب مثل معدن النحاس 

  يقدد درجددة مئويددة. 2567درجددة مئويددة، ونقطددة غلياندده  1083، نقطددة إنصددهاره 63.546، كتلتدده الذريددة 29الددذري 

تندوع و كثدرة ل المعادنمن أهم   ويعدالنحاس في المجموعة الحادية عشر والدورة الرابعة في الجدول الدوري للعناصر

 و. (بدل المديالده قف سدناآل 10قبل منذ القدم )ه كتشافاتم قد نسان، وستادمها اإلامن أول المعادن التي و هف . استادامه

. وهددو عنصدر قابددل للطدر  والسددحب، وموصدل ممتدداز جزيددرة قبدر نسددبة إلدى  cuprumأطلدق عليده الرومددان إسدم 

 هميدداو   ( لصددناعة االنابيددب لتوصدديل ميدداه الشددرب، ىالعددرب )المصددريون القدددامسددتادمه اوقددد  للحددرارة والكهربدداء.

  .[7,8] ( 2، جدول )ب(1 ،أ 1على نطا  واس  كما في الشكل )النحاس سبائك الصرف، ويستادم الكثير من 

                         

 أ                                                      ب 

 ،ب(: الشكل والتوزي  االلكتروني للنحاسأ1شكل )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Electron_shell_029_copper.png
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 لمعدن النحاس الفيزيائية –(: الخواص الكيميائية 2جدول )

 بيــان القيمة الخاصية  مسلسل

 بلوري صلب الشكل 1

 29 العدد الذري 2

 63.5 الوزن الذري 3

 3 – 2.5تتراوح بين  الصالبة 4

 2جم/سم89 الكثافة النوعية 5

 درجة مئوية 1085 درجة االنصهار 6

 درجة مئوية 2567 درجة الغليان 6

 

      إستخدامات النحاس

ديددد مددن يسددتادم بشددكل واسدد  ألغددراض الزخرفددة كمددا يدددخل فددي تكددوين الع نحدداس مددن المعددادن النبيلددة نسددبيا ،يعتبددر ال

  يداهت توزيد  الموفدي شبدـكايعتبر من  أهم المعادن غير الحديدية  المستادمة في الصـناعة  المكونات االلكترونية. كما

ظمدات بالت والمنيستادم كثيرا  في صناعة األسالك الكهربائية، والكيلما يتميز به من صفات كيميائية وفيزيائية، حيث 

هرات حيدث يستادمه الحدادون في اللحدام وخاصدة عندد صدانعي المجدو. الكيميائية، ومواسير التدفئة للمصان  والبيوت

عض يسدتادم فدي صدناعة الكثيدر مدن السدبائك مدن خدالل خلطده بدب . كمداات مد  بعضدها الدبعضأنه يقوم بتوصديل الفلدز

م فدي عمدل المعادن وهي: سبائك البرونز مثل صناعة السيوف والرماح قديما  وسدبائك النحداس والزندك والنيكدل تسدتاد

ت، صددفائح البطاريدداغطدداء للسددكاكين والمالعددق واالطبددا ، وسددبائك الفسددفور والقصدددير والبرونددز مثددل الزمبددرك و

 .[12-10] ك مثل معدات الصناعات الكيميائيةوسبائك البرونز والسيلكون حيث تتميز بالقوة والمقاومة لالحتكا

ال جمي  النداس فدلقبل التاريخ واسـتادامهما كان ميسـرا  أستارجا منذ أآلف السنين الحديد والنحاس معدنان معروفان ف

 ميد  األعمداله له عينا  من النحداس المصدهور وعندده مدن اإلندس والجدن مدن يقدـوم بجحاجة لسيدنا سليمان بأن يفجر 

دم بدين ذا القرنين ال حاجة لده بنحداس مدذاب أو مصدهور حيدث أن مهمتده كاندت عمدل ر كما أن على اختالف أنواعها.

 د والرمدالحجدارة والحديدالسدين وهذا الردم عبارة عن حجارة وحديد ورمال وهذا يلزمه أن يسـاوى بدين الصددفين بال

 .ليتم تماسك قط  الحديد م  أطراف الجبال طرانطر الذى هو الق  الق  ثم يفرغ على الردم 

، والاشددب والفحددم مددادة سددوداء تسددتارج مددن بعددض المددواد العضددوية مثددل الددنفطهددو طددر( )الق  طددران أو القددار الق  أمددا 

، وهو ما يتبقى في قاع برج التقطيدر عقدب التكريدر اللزوجةمن السوائل العضوية عالية خليط تالفي. وهو بالتقطير اال

 الكبريدتيحتدوي علدى ر طد. معظدم الق  عالهدا فدي درجدة الغليدانوهدو أثقدل منتجدات الدنفط وأ)البتدرول( ي للنفط ئيالتجز

% مدددن  97علدددى حدددوالي ، و يحتدددوى الدددنفط الافيدددف كثرهدددا شدددهرة:أندددواع كثيدددرة مدددن الدددنفط أهنددداك  .والنحددداس

% فقدط مدن الهيددروكربونات، إلدى جاندب 50يحتوي علدى حدوالي  الذىالنفط الثقيل، والبيتومين  ثم .الهيدروكربونات

ندة للدنفطوبدالنظر الدى كميات أكبر من العناصدر األخدرى.  ن  ندهإف العناصدر الكيميائيدة المكو  : الكربدون بنسدبة مدنيتكدو 
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األكسجين، ويشكل حدوالي  ،%0.5الذي يشكل ما نسبته  النيتروجين ،%13الهيدروجين بنسبة حوالي  ،%85حوالي 

 . [13] %0.1معادن  كالحديد، والنيكل، والنحاس بنسبة أقل من على  يكما يحتو%. 1

درا  أو ما ، كما يمكن أن يكون أصدفر محمدرا ،يكون النفط الاام عادة أسود، أو بني داكن: لون النفط الخام ير وتشد .ض 

ل الدذي ثال  البتدروإلدى التركيبدات الكيميائيدة المميدزة للمصدادر الماتلفدة مدن الدنفط الادام  فمدختالفات في اللدون هذه اال

 يدين السدنين الظدروف الجيولوجيدة مندذ مال و تلعدب. يكون فاتح اللدونيحتوي على كمية قليلة من المعادن، أو الكبريت 

ن النفط، دور مهم   طدات، والبحدارالب، والعوالق إلى قداع المحيالنباتات، والطح صل تكونه منأ. وعادة يكون في تكو 

 معدومة منوفي ظروف شبه  .بين وشاح األرض ات حرارة عالية جداجودر تدفن وتتعرض للضغطي والتالضحلة، 

ى الكيددروجينتت األكسددجين ل المددواد العضددوية إلددى مددادة شددمعي ة تُسددم  حددول يتمدد  ازديدداد الحددرارة، والضددغط و حددو 

ن مدن الهيددروجين والكربدوماتلفدة مدن الشدكال أالكيروجين إلدى  يمدر و .نهيددروكربونات، وهدي مدواد كيميائيدة تتكدو 

إدخالده  الادام، ثدم النفط بعد ة مراحل من أجل تكريره، فتكون العملية األولى هي التقطير، والتي يتم فيهدا تسداين الدنفط

ات م إلدى مكوندر، تنفصل مكونات النفط الااإلى عمود التقطير، وم  ارتفاع درجة حرارة النفط الاام في عمود التقطي

س، فدظ الاشدب مدن الت  حيُسدتادم القطدران لرصدف الط در ، وحدديثا . [13]خرهدا القطدران آيكدون التفكدك  ماتلفدة سدو 

مدن ه  ين بهدالقرني ين يكون استادم لحماية الحديد فى السد الذى بناه ذأويحتمل   [14]. وحماية الحديد من الصدأ

 . هذا البحثي محل الدراسة فيتين الكريمتين  اآل يليه فإو المشار 
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