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Properties of metals

Metal Melting point Hardness (Vickers scale)

Fe (iron) 1538 0C ברזל 30-80
Au (gold) 1064 0C זהב 35
Ag (silver) 961 0C כסף 40
Cu (copper) 1084 0C נחושת 40
Pb (lead) 327 0C עופרת 5
Sn (tin) 232 0C בדיל 5

Bronze ארד 60-260
Mild steel 140
Hardened steel פלדה 900

במדבר פרק לא

ֶסף ֶאת־ַהנְ֨חֶש֙ת ֶאת־ַהַבְרֶז  כב ָּ֑ ב וְֶאת־ַהכָּ ָ֖ ְך ֶאת־ַהזָּהָּ פפָּ ֶרתַאַ֥ יל וְֶאת־הָּ ע ָ֖ :ל ֶאת־ַהְבדי
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Gold, wire drawing
שמות לט

ץ פְ ג ֵ֣ צ  ֘ב וְקי י ַהזָּהָּ ֵ֣ ֹות ְב֤תֹוְך  וַיְַרְק֞עּו ֶאת־ַפח  ֒ם ַל ֲעשׂ֗ ילי תי

ן ּוְב֛תֹוְך ֹוְך הָּ ַאְרגָּמָּ  ֶל֙ת ּוְבתֵ֣ ֹוְך  ַהְתכ ֨ י ּוְבתֵ֣ ָ֖ ני ַעת ַהשָּ תֹוַלַ֥
ה חש  ב ָ֖ ֲעש  ש ַמ  ָּ֑ :ַהש 

Rolling 
(plate)

Rolling 
(rod) Wire drawing 

Wire drawing
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Gold, wire drawing
֒ם ַל  שמות לטג ילי ץ ְפתי ֵ֣ צ  ֘ב וְקי י ַהזָּהָּ ֵ֣ ֶל֙ת  וַיְַרְק֞עּו ֶאת־ַפח  ֹות ְב֤תֹוְך ַהְתכ ֨ ֲעשׂ֗

ֹוְך הַ  י ּוְבתֵ֣ ָ֖ ני ַעת ַהשָּ ן ּוְב֛תֹוְך תֹוַלַ֥ ֹוְך הָּ ַאְרגָּמָּ  בּוְבתֵ֣ ה חש   ָ֖ ש ַמ ֲעש  ָּ֑ :ש 

https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9900#v3


ד ֲאשֶ כ ן ַעֵ֣ ש וַייְטַחָ֖ א   ף בָּ פֵ֣ שּ֙ו וַייְשר ר עָּ ֶגל ֲאֶש֤ ע ֨ ח ֶאת־הָּ יים וַַיָ֖ וַייַק֞ ֵ֣י ַהַַ֔  ֶז֙ר ַעל־ְפנ  ק וַיי֨ ָּ֑ א  לְשק אֶ ר־ָָּ֑ ַ֥י ייְשרָּ :ת־ְבנ 

Golden calf
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Copper-Tin phase diagram
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Bronze

Bronze mirror, low tin content Bronze mirror, high tin content

שמות פרק לח
בְ ח פֵ֣ פ֙ת ַהצ ֶשת ְבַמְרא ֹו נְחָּ֑ ת ַכנֵ֣ ָ֖ ֶשת וְא  ֹור נְח  ת ַהכייֵ֣ ַעש א ֵ֚ ֶהל מֹוע  דוַיַׂ֗ פַ֥ ַתח א ּו ֶפָ֖ ר צָּ ְבא  ת ֲאֶשֵ֣ פ  :א
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Iron- Carbon phase diagram
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Wrought iron- flexible, not hard, malleable
Steel- hard, strong, malleable
Cast Iron- strong, hard, brittle
Pig iron- brittle, non-malleable





Gold

Iron crucible for gold smelting –
כור ברזל

ֶַכֶסף 17:3משלי  ף לָ֖ ֵ֣ ב ַמְצר  ָ֑ הָּ ֹות יְהוָּ הוְ֣כּור ַלזָּ בֵ֣ ן לי ָ֖ פח  ּוב

Ceramic  crucibles for gold smelting –כור

ם 4:20דברימ   א ֶאְתֶכ֛ ַ֥ ה וַיֹוצי פוָּ  ח יְה ַקֵ֣ ֶ֖לוְֶאְתֶכ֙ם לָּ ּור ַהַבְרז  ִמכּ֥
ֹום ַהֶז ה ה ַכיַ֥ ָ֖ ם ַנ ֲחלָּ ֹות ֛לֹו ְלַעַ֥ ְהיַ֥ יים לי  ָּ֑ ְצרָּ ַ֔י :מי

Gold smelting

https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16388/jewish/Chapter-17.htm#v3


ר-6:28ירמיהו םנַָּחֵ֣ ש ַתֵ֣ ָ֖ א  ַח מ  תַמפ   ר  ָ֑ ֹוף וְרָּ עֹפָּ ר  ף צָּ ַרֵ֣ וְ֙א צָּ א ניתָּ קּוַלשָּ ים לַ֥ ָ֖ :עי

ָּ֑ -1:25ישעיהו יגָּ ר סי פָ֖ ף ַכב פַ֥ ייְך וְֶאְצר ַל  ֙י עָּ ה יָּדי יבָּ ה כָּל־וְאָּ שיֵ֚ ירָּ ָ֖ ָֽיְִךייְך וסְָסי :ְבִדילָּ

יג22:18יחזקאל ָּ֑ ל ְלסי ָ֖ א  י ב  ית־ייְשרָּ ַ֥ ם הָּ יּו־לי לֶבן־סָדָָּ֕ יל ּוַבְרֶזֵ֚ פֶשת ּוְבדי֨ ח ם נְְ֠ תֶ֙ כ לָָּּ֡ ר  י ּובְ וְעֹופ ֶ֙ ֶסף הָּ ים ֶכָ֖ ַ֥ יגי ּור סי ֹוְך כ  :תֵ֣

Cupellation- silver smelting process

Crucible for silver smelting – ?מצרף

ֹות יְהוָּ ה17:3משלי  בֵ֣ ן לי ָ֖ פח  ב ּוב ָּ֑ ּור ַלזָּהָּ ֶַכֶסף וְכֵ֣ ף לָ֖ ֵ֣ ַמְצר 

י25:4משלי  ף ֶכ לי ֵ֣ פר  א ַלצ ָ֖ ֶסף וַי צ  ָּ֑ כָּ ים מי ֵ֣ יגי ֹו סי גֵ֣ :הָּ

Silver dross–סיגים

נ ה  ף ְביַד ַהּצֹוֵרףכי הי ַככ ס 

רֵ  ףִבְרצֹותֹו ְמַסְגֵסג ּוִבְרצֹותֹו ְמצָּ

זֹו יא ְלמָּ ר ֶתֶרףכ ן ֲאנְַחנּו ְביְָּדָך ַמְמצי
ֶפן ַלי ֶצר ט וְַאל ת  ית ַהב  ַלְברי

Silver
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Lead-Tin
ם צָּ ֲללּו֙ - מֹו יָָּּ֑ ֵ֣ ּוֲחָךָ֖ כיסָּ ְפתָּ ְבר  תנַָּשַ֥ ר  ָֽעֹופ ֶ֔ יםַכ ירי  יים ַאָ֑י ְבַמָ֖ : 15:10שמות

ָּ֑ -5:8זכריה  יפָּ ֹוְך הָּ א  ּה ֶאל־תֵ֣ ָ֖ פתָּ ְך א ַ֥ ה וַיְַשל  ְשעָּ  את הָּ רי פֵ֣ אֶמ֙ר ז פ֙ ֶבן וַי ְך ֶאת־ֶאַ֥ ֛ תה וַיְַשל  ר  ֶ֖ ָֽעֹופ  :יהָּ ֶאל־פי  הָּ

תְבע  ט־ַבְרֶזַ֥ל-19:24איוב ר  ָ֑ ד בַ וְעֹפָּ ַעׂ֗ ּוןלָָּ֜ ּור י חָּ ְצב  :צַ֥

ר-1:25ישעיהו פָ֖ ף ַכב פַ֥ ייְך וְֶאְצר ַל  ֙י עָּ ה יָּדי יבָּ ָ֑ וְאָּ שיֵ֚ ה כָּל־יְִך ִסיגָּ ירָּ ָ֖ ָֽיְִךוסְָסי :ְבִדילָּ

ֶבן -4:10זכריה ֶאֶ֧ ֞אּו ֶאת־הָּ ּו וְרָּ ְמחׂ֗ ֹום ְקַטנֹו֒ת וְשָּ  י ַב֘ז ְליֵ֣ ֵ֣ י מי ֵ֣ יכי פ לַהְבִדִ֛ י יְה ֵ֣ ינ  ֶלה ע  ָּ֑ ה־א  ְבעָּ ל שי ֶבָ֖ בָּ ד ְזר  ה  ְבַיַ֥ ַָּ֔ ַ֥ ה ה  וָּ 

אָּ ֶרץ ים ְבכָּל־הָּ ָ֖ ֹוְטטי :ְמש 

יג22:18יחזקאל ָּ֑ ל ְלסי ָ֖ א  י ב  ית־ייְשרָּ ַ֥ ם הָּ יּו־לי פֶשת ּוְבדי֨ ֶבן־סָדָָּ֕ ח ם נְְ֠ ל כ לָָּּ֡ יל ּוַבְרֶזֵ֚

י ּו ֶסף הָּ ים ֶכָ֖ ַ֥ יגי ּור סי ֹוְך כ  ֶר֙ת ְבתֵ֣ :וְעֹוֶפ֙

ר-6:28ירמיהו םנַָּחֵ֣ ש ַתֵ֣ ָ֖ א  ַח מ  תַמפ   ר  ָ֑ ֹוף וְרָּ עֹפָּ ר  ף צָּ ַרֵ֣ וְ֙א צָּ א ניתָּ קּוַלשָּ ים לַ֥ ָ֖ :עי

Silver dross– בדיל, סיגים



Silver, Gold usage- money-coinage

Coin hammering

First coins, Lydia, 610–560 BC

A coin with milled edge- Newton’s 
invention to prevent clipping (1698 AC)



ַע 15-12ירמיהו  פ֨ ֶ֧לֲהיָּר ִ֛ל| ַבְרז  ֶשתַבְרז  פ  ֹון ּונְח פָ֖ צָּ מי

Will iron break iron from the north and copper?:

נ27-19יחזקאל ָּ֑ ייְך נָּתָּ ְזבֹוַנָ֖ ל ְבעי ָּוָּ֙ן ְמאּוזָּ  ן וְי ּווְדֵָּ֚

ל ה ַבְרז ֶ֚ ֣ ׁשֹותֶ֙ ִקדָּ יָּ  עָּ ְך הָּ ָ֖ ב  ֲערָּ ה ְבַמ  נֶ  :הוְקָּ

֣ל- 27-17משלי  ֣ל ְבַבְרז  ע  הּוַבְרז  ַחד ְפנ  י־ר  יש ַיֵ֣ איׂ֗ ַחד וְָ֜ יָָּּ֑

Iron  and steel
יין 4-22בראשית  ּוַבל ַק  ֙ה ֶאת־תֵ֣ וא יָּ ְלדָּ ה ַגם־היׂ֗ ֵ֣ לָּ ָ֑ל וְצי ת ּוַבְרז  ׁש  ׁש ְנחֶ֖ ׁש כָּל־חֵֹרּ֥ יין ַנ ֲעמָּ הֹלֵטֵ֕ ּוַבל־ַקָ֖ ֹות ת  ַו ֲאחַ֥

Wootz steel ingot



עשרה דברים נבראו בערב שבת בין :5-6פרקי אבות  

;  והקשת; ופי האתון; ופי הבאר; פי הארץ: ואלו הן; השמשות

,  ויש אומרים. והלוחות; והכתב והמכתב; והשמיר; והמטה; והמן

ויש  . ואילו של אברהם אבינו, וקבורתו של משה, אף המזיקין
.אף צבת בצבת עשויה, אומרים

Blacksmith’s  instruments

Blacksmith
(נפח או חרש)

Bellows
(מפוח)

Tongs
(צבת)

Bootstrapping?

נ ה  ן ְביַד ה  כיי הי ׁשַכַגְרז  רָּ חָּ

ְרצֹותֹו אּור ּובי ק לָּ ב  ְרצֹותֹו ָ֑י ַרשבי  פ 

ני  ְך עָּ שכ ן ֲאנְַחנּו ְביְָּדָך תֹומ  י וָּרָּ
ֶפן ַלי   ט וְַאל ת  ית ַהב  ֶצרַלְברי



Iron



Pure copper
Ezra 8:27


