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ملخص: 
الإ�صالمية، واحلقب  الآثار يف احلقبة  ال�صدا�صية على  النجمة  البحث ظهور  يتتبع هذا 
ظهرت  التي  احل�صارية  النماذج  من  العديد  ونعر�ص  اأوروبا،  يف  وبخا�صة  تليها،  التي 
عليها نقو�ص النجمة ال�صدا�صية من احل�صارة الإ�صالمية وح�صارة الع�صور الو�صطى وع�رص 
النه�صة يف اأوروبا، ويحاول الباحث اأن يبني يف كل حالة الهدف من نق�ص النجمة ال�صدا�صية 
ومعرفة الأبعاد الزخرفية واجلمالية اأو ال�صيا�صية اأوالأيدولوجية اإن وجدت. كما اهتم البحث 
بالإجابة على الت�صاوؤلت املتعلقة بعالقة اليهودية بهذه النجمة �صواء من الناحية ال�صيا�صية 
اأم الإيدولوجية، وعن الظروف واحليثيات واحلقبة الزمنية التي اأ�صبحت فيها تلك النجمة 

عالمة دالة على اليهود يف العامل. 
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Abstract: 

This research paper deals with history of hexagram star and its 
appearance on the artifacts of many civilizations. The author tried to illustrate 
the aims, the meanings and the purposes of that symbol. The paper tries to 
see the ideological or political relation between the Jews and the hexagram 
star in ancient and Islamic civilizations. On the other hand, the paper reveals 
the historical circumstances by which the hexagram star became a national 
symbol for the Jews in the world. 
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اهلدف من الدارسة: 
تهدف هذه الدار�صة اإىل بيان احلقيقة يف مو�صوع القيم الرمزية من النجمة ال�صدا�صية 
اإىل معرفة  الدار�صة  تاريخ ظهورها، كما تهدف  اللب�ص احلا�صل حول  واإزالة  التاريخ،  عرب 
الظروف التي تبنَّى فيها اليهود يف العامل هذا الرمز واأعطوه معاين خا�صة، وتهدف كذلك 
اإىل معرفة كيف تعامل امل�صلمون وامل�صيحيون وكثري من احل�صارات الأخرى يف العامل مع 

النجمة ال�صدا�صية. 

أهمية الدراسة: 
اأو  الإن�صاين  الرتاث  يهودوا  اأن  يحاولون  الرد على من  الدرا�صة يف  اأهمية هذه  تكمن 
بحقيقة  الكافية  املعرفة  عدم  بذلك  م�صتغلني  خا�صة،  معاين  وحتميله  الإ�صالمي  الرتاث 
وتاريخ ذلك الرتاث املهود. ويرى الباحث اأنه ميكن تتبع اجلذور التاريخية للنجمة ال�صدا�صية 

وبيان مدى عالقتها واإرتباطها باليهود يف العامل عرب التاريخ القدمي واحلديث. 

فرضيات الدراسة: 

هناك جملة من الفر�سيات التي حتاول الدرا�سة التاأكد منها، وهي: 
اأن النجمة ال�صدا�صية موجودة يف تراث جميع الأمم، ولي�صت حكراً على قوم بعينه. . 1
اأن امل�صلمني تعاملوا مع النجمة ال�صدا�صية ك�صكل زخريف بعيد عن اأي معنى رمزي. . 2
اأن بداية ظهور رمزية النجمة ال�صدا�صية عند اليهود ل يتعدى نهايات القرن التا�صع . 3

ع�رص ميالدي. 
اأن احل�صارة الغربية هي التي �صجعت اليهود على تبني �صعار النجمة ال�صدا�صية يف . 4

مقابل �صعار ال�صليب عند امل�صيحيني. 

الدراسات السابقة: 

النجمة  مو�سوع  تناولت  التي  واملن�سورات  الدرا�سات  من  قليل  عدد  هناك 
ال�سدا�سية ب�سكل غري متخ�س�س اأو مبا�رض، نورد منها ما ياأتي: 

النجمة املقد�صة حل�صام بدوي وطارق اجلندي، واملق�صود بالنجمة  اأ�رصار  كتاب عن 
التف�صريات  الدرا�صة احلديثة كثري من  ال�صدا�صية، ولكن غلب على هذه  النجمة  املقد�صة هي 
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خالد  كتاب  اأما  علمي.  بحث  ا�صم  عليه  طلق  يجُ اأن  ي�صعب  والتي  اخلا�صة،  امليتافيزيقية 
الزخرفية  الأ�صكال  جميع  يتناول  فهو  بغداد،  اآثار  يف  اجلدارية  الزخارف  عن  الأعظمي 
اجلدارية يف بغداد من احلقبة الإ�صالمية دون اأن يعطي النجمة ال�صدا�صية تييزاً خا�صاً عن 
غريها من الزخارف املذكورة. وهناك ر�صالة املاج�صتري للباحث العراقي علي كاظم ال�صيخ 
عن م�صكوكات اخلليفة النا�رص لدين اهلل حيث وثق الباحث النجمة ال�صدا�صية كاأحد الأ�صكال 
الرمزية  املعاين  عند  يقف  اأن  دون  النا�رص  اخلليفة  م�صكوكات  نق�صت على  التي  الزخرفية 
لها. كما يتكرر الأمر يف العديد من الدرا�صات احلديثة مثل: كتاب القيم اجلمالية يف العمارة 

الإ�صالمية لرثوت عكا�صة وكتاب تاريخ الزخرفة ل�صامي ب�صاي. 

مقدمة: 
مل يلتفت كثري من النا�ص اإىل وجود النجمة ال�صدا�صية يف الفن الإ�صالمي اأو غري الإ�صالمي 
قبل اأن ت�صبح �صعاراً للحركة ال�صهيونية املعا�رصة. كما اأن النا�ص مل يكونوا يفرقون كثرياً 
بني جنمة �صدا�صية واأخرى خما�صية اأو غري ذلك من عدد روؤو�ص النجوم املنفذة يف زخرفة 
اأو  الفخارية  اأو  الزجاجية  اأو  املعدنية  امل�صغولت  مثل:  منقولة،  اآثاراً  كانت  �صواء  الآثار، 

املن�صوجات وغريها اأو اآثار غري منقولة مثل العمائر مبختلف اأ�صكالها. 
ولتاأ�صيل هذا املو�صوع وو�صعه يف اإطاره الطبيعي و�صياقه التاريخي كان ل بد من 
هذا البحث الذي يعتمد احلقيقة العلمية وطرق البحث العلمي منهجاً له بعيداً عن النحياز 
والتع�صب. وال�صبب الآخر الذي دفعني للكتابة يف هذا املو�صوع هو املحاولت امل�صتمرة 
لتهويد تراثنا وهويتنا احل�صارية والثقافية، وحماولة ال�صطو عليها يف و�صح النهار بدون 
ال�صعي  هذا  يواجهوا  اأن  عليهم  واجباً  اأ�صبح  الذين  الباحثني  من  اأو  التاريخ  من  خجل  اأي 
املحموم واجلدي لقلب احلقائق. ونحن هنا ل نطلب من الباحثني �صوى اأن يك�صفوا احلقيقة 
تلك  تزوير  يحاولون  الذين  اأ�صهل من مهمة  الأنظار. وهي مهمة  اأ�صبحت مغيبة عن  التي 
احلقائق، لأن الدليل واحلجة العلمية واملنطقية موجودة ونحتاج اإىل ك�صفها، اأما املزورون 
فاحلقيقة غري موجودة، حيث يتطلب جهداً عظيماً من اأجل اإقناع الآخرين بها. ومع ذلك فاأنا 

اأعجب من ن�صاط املزورين ومن قلة ن�صاط الباحثني للرد على اإدعاءاتهم. 

تاريخ ظهور النجمة السداسية: 
اأ�صار الدكتور عبد الوهاب امل�صريي يف مو�صوعته عن اليهود واليهودية وال�صهيونية 
ال�صدا�صية يف  النجمة  جدت  »وجُ بقوله  ال�صدا�صية  النجمة  اإىل ظهور  الباحثني  من  دون غريه 
اجلنوبية.  اأمريكا  ح�صارات  نقو�ص  ويف  وال�صينية  والهندوكية  القدمية  امل�رصية  النقو�ص 
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جدت هذه النجمة على ختم عرباين  وكانت اأي�صاً رمز خ�صب يف احل�صارة الكنعانية. كما وجُ
يعود اإىل القرن ال�صابع قبل امليالد، وعلى قرب عرباين يف القرن الثالث، وعلى معبد يهودي 
يف اجلليل يف القرن نف�صه، ويف مقابر اليهود بالقرب من روما، وعلى حوائط القد�ص من 
العهد العثماين، ويف اأحجبة عربية من القرن التا�صع، ويف ن�صو�ص �صـحرية بيزنطية، ويف 
اآثار فر�صان املعبد  الفلكلور الأملاين، ويف  الغربية، ويف  الو�صـطى  كتب �صـحر من الع�صـور 
جدت  وجُ وقد  الأحرار،  املا�صونيني  �صارات  اإحدى  اأي�صاً  هي  ال�صدا�صية  والنجمة  امل�صيحيني. 
ع  و�صَ على مبنى املدينة القدمية يف فيينا، وعلى كثري من الكنائ�ص يف اأملانيا. كما كانت تجُ
قال اإن اأتباع العامل فيثاغورث كانوا ي�صتخدمون هذه  على احلانات يف جنوبي اأملانيا، اإذ يجُ
النجمة ال�صدا�صية حني يت�صولون لينبهوا رفاقهم اإىل اأنهم وجدوا يف هذا املكان اأهل �صخاء 
وكرم. وما زال ال�صكل يظهر يف زخرفة بع�ص املباين، واإن كان هذا نادراً الآن، لأن ال�صكل 

الهند�صي املجرد َفَقد براءته الزخرفية واكت�صب م�صموناً دنيوياً اأو دينياً حمدداً« )1( . 
بو�صفها  كان  ال�صابقة  الأمثلة  يف  ال�صدا�صية  النجمة  ا�صتخدام  اإن  القول  عن  وغني 
�صكالً هند�صياً زخرفياً، لي�ص له م�صمون يهودي اأو غري يهودي. وهناك العديد من االأمثلة 
على اآثار يهودية ن�رضدها هنا للداللة على املعنى الهند�سي الزخريف ذاته للنجمة 

ال�سدا�سية لي�س اإال، منها: 
ع�رص . 1 احلادي  للقرن  يعود  م�رص،  من  العربية  الأبجدية  لتعليم  مدر�صي  كتاب 

بال�صمعدان  حتيطان  �صغريتني  جنمتني  نرى  كامربيدج،  مكتبة  حمفوظات  من  امليالدي، 
للهيكل  املختزلة  ال�صورة  وهي  قنديل،  و�صطها  من  يتدىل  قنطرة  حتت  يثبت  الذي  الكبري 
املقد�ص يف اليهودية. تعود هذه النجوم وتظهر يف الإنتاج الفني اليهودي يف القرون الأوىل 
رث على اأقدم ن�صخة من الكتاب املقد�ص اليهودي  التي تلت الألفية امليالدية الأوىل )2( . حيث عجُ
يف �صانت بطر�صربغ، ويرجع تاريخ هذا الكتاب اإىل عام 1010م، وغالف هذا الكتاب مزين 

بنجمة �صدا�صية )اأنظر ال�صكل 1( . 
مت العثور على خمطوطة قدمية للكتاب املقد�ص اليهودي املعروف باإ�صم التناخ يف . 2

طليطلة ترجع اإىل عام 1307 م، وقد زيِّنت هذه املخطوطة بالنجمة ال�صدا�صية )3( . 
من . 3 جزءاً  الو�صطى  الع�صور  يف  كانت  التي  براغ  يف  ال�صدا�صية  النجمة  ظهرت 

بني  من  وكان  ال�صويد،  جي�ص  قبل  من  لهجوم  تعر�صت  حني  النم�صاوية،  الإمرباطورية 
اأن  الثالث  فرديناند  اآنذاك  النم�صا  اإمرباطور  فاقرتح  اليهود  من  مموعة  عنها  املدافعني 
يكون لكل مموعة راية حتملها للتمييز بينها وبني القوات الغازية التي حت�صنت يف املدينة 
وبداأت ت�صن حرب ع�صابات، وعلى اأثر هذا القرتاح قام اأحد الق�صاو�صة الي�صوعيني باأخذ اأول 
حرف من حروف »داود« وهو حرف الدال بالالتينية والذي هو على �صكل مثلث حيث كتبه 
مرة ب�صورة �صحيحة ومرة ب�صورة مقلوبة، ومن ثم اأدخل احلرفني ببع�صهما البع�ص ، وبهذا 
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ح�صل على ال�صكل الذي يعرف اليوم بنجمة داود، واأخرياً قام ذلك الق�صي�ص بر�صم النجمة على 
الراية وعر�صها على الإمرباطور الذي وافق على اتخاذها �صعاراً ملجموعة اليهود املدافعني 
عن مدينة براغ. واأعجبت الفكرة اجلالية اليهودية هناك فتبنتها �صعاراً، ومن ثم اأ�صبحت 
النجمة رمزاً ر�صمياً دنيوياً لليهود. وقد اتخذها بع�ص طابعي الكتب اليهود يف براغ عالمة 
ال�صدا�صية كانت- حتى ذلك  النجمة  اأن  الَحظ  ويجُ اإيطاليا وهولندا.  اإىل  وانت�رصت منها  لهم 
اإىل  العالمة من براغ  ا�صتخدام هذه  اأو قومياً. وانت�رص  الوقت- مرد عالمة ل رمزاً دينياً 

اجلماعات اليهودية الأخرى )4( . 
اأع�صاء اجلماعة اليهودية يف فيينا النجمة ال�صدا�صية �صنة 1655م رمزاً . 4 ا�صتخدم 

الَحظ اأنها  ردوا من فيينا حملوها اإىل مورافيا وو�صلت منها اإىل اأم�صرتدام. ويجُ لهم، وحينما طجُ
مل تنت�رص يف �رصقي اأوروبا اإل مع بدايات القرن الثامن ع�رص، ففي هذا التاريخ بداأت النجمة 
ال�صدا�صية تتحول اإىل �صارة لليهود )5( . ويف اأوائل القرن التا�صع ع�رص بداأت تظهر هذه النجمة 

يف اأدبيات معاداة اليهود رمزاً دالً عليهم. 
ويف عام 1822، تبنت عائلة روت�صيلد يف النم�صا )6( هذه النجمة رمزاً لها، بعد اأن . 5

 - فع بع�ص اأع�صائها اإىل مرتبة النبالء. كما ا�صتخدمها هايني- ال�صاعر الأملاين املتن�رصِّ رجُ
للتوقيع على خطاباته )7( . ومل يكن يحمل ال�صعار يف ذلك الزمن الدللة الدينية التي يحملها 
اإثنية،  اأو  قومية  اأو  دينية  دللة  اأية  هوؤلء  كل  اإىل  بالن�صبة  النجمة  حتمل  مل  حيث  اليوم. 
فلي�ص لها امتدادات يف تواريخ اجلماعات اليهودية. ومن ثم، ميكن اعتبارها عالمة ازدادت 
ارتباطاً ببع�ص اجلماعات اليهودية يف الغرب، وكان اختيار عائلة روت�صيلد لها هو الذي 
العن�رص ل يربز كتعبري  اأن هذا  ال�صواهد تثبت  اأن درا�صة هذه  منحها مكانة و�رصعية. كما 

اأ�صا�صي يختزل اليهودية كما تعتقد العامة اليوم يف ال�رصق كما هو احلال يف الغرب. 
اأ�صا�صي يف تاأكيد هذا الرمز وتر�صيخه. وكان على . 6 �صاهمت احلركة النازية ب�صكل 

ال�صعب الأملاين  اأو  الفولك  اليهودي الع�صوي، ولتمييزهم عن  اليهود ارتداوؤها رمزاً لل�صعب 
الع�صوي. ولهذا، اأ�صبحت النجمة مرتبطة يف الوجدان اليهودي بالإبادة. ويرى بع�ص اليهود 
رمزاً  تكون  لأن  ت�صلح  د  َتعجُ واإبادتهم مل  اليهود  ّل  بذجُ الأذهان  ارتبطت يف  التي  العالمة  اأن 
 .  )8( ال�صعب  اأ�صبحت رمزاً لتاريخ  ال�صبب-  – لذلك  اأنها  الآخر  لهم، يف حني يرى بع�صهم 
ويف ظل حكم بيتان، اأ�صدرت احلكومة الفرن�صية يف اأيار من عام 1942 قرارا يلزم اليهود 
القرار  هذا  تعبري  بح�صب  اليهودية«، وهي  »النجمة  بدون  العامة  الأماكن  الظهور يف  عدم 
»جنمة ذات �صتة روؤو�ص حجمها بحجم كف اليد، خطوط حدودها �صوداء، وهي من القما�ص 

الأ�صفر«)9(. 
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زخارف . 7 يف  انت�صاره  �صبب  كان  الدينية  الإيحاءات  لبع�ص  الرمز  اكت�صاب  ولعل 
املعابد اليهودية، مع بداية القرن ال�صاد�ص ع�رص )10( . 

وي�صتخدم الإ�رصائيليون اليوم النجمة ال�صدا�صية احلمراء مقابالً لل�صليب الأحمر، اأو . 8
ى هذه النجمة بالعربية »ماجن ديفيد اأدوم«. وترف�ص منظمة ال�صليب  �صمَّ الهالل الأحمر، وتجُ
الأحمر الدويل العرتاف بالنجمة ال�صدا�صية احلمراء رمزاً، ولذا فاإنها مل تقبل اإ�رصائيل ع�صواً 

يف املنظمة الدولية، اإذ اإن اإ�رصائيل جتعل ان�صمامها م�رصوطاً بذلك )11( . 

النجمة السداسية يف الثقافة اليهودية: 

التسمية: 
فِّقت ورتِّبت دون ال�صتناد اإىل اأي دليل . 1 ي�صميها اليهود جنمة داوود. وهذه الت�صمية لجُ

من التاريخ اأو من الآثار اأو من الكتب املقد�صة، ومن املعروف اأن �صيدنا داود عليه ال�صالم 
كان �صانعاً حمرتفاً للدروع )12( ، ولي�ص له اأي عالقة بالنجوم اأو �صناعتها، اأما القول باأن 
الدروع كانت على �صكل النجمة ال�صدا�صية؛ فهذا قول افرتا�صي ل ي�صتند اإىل اأي دليل مادي 
اأنه كان ميلك خاتاً  واملوروثة  التقليدية  الروايات  دلت  فقد  �صليمان  �صيدنا  اأما  اأدبي.  اأو 
�صحرياً عجيباً له قدرات �صحرية كبرية، وهذا اخلامت منقو�ص عليه »ل اإله اإل اهلل حممد ر�صول 
غري  قول  فهذا  �صدا�صية  جنمة  عليه  منقو�ص  كان  �صليمان  خامت  باأن  القول  واأما  اهلل«)13(. 
مدعوم باأي دليل من الآثار اأو من امل�صادر املكتوبة املقد�صة اأو غري املقد�صة. وبالرغم من 
اأن يكون  اأ�صم »جنمة داود« على النجمة ال�صدا�صية دون  اأطلقوا  اأن اليهود  كل ما �صبق جند 

لذلك اأي دليل اأو م�صوغ مادي اأو غري مادي. 
ت�صمى النجمة اأي�صا بخامت �صليمان، وهذه الت�صمية معروفة يف الأدبيات الإ�صالمية . 2

كعالمة يختم بها الإن�صان نف�صه ويحميها من ال�صوء. ووفقاً للروايات املتوارثة يف الأدب 
الإ�صالمي، اأنعم اهلل على �صليمان بن داوود بخامت عجيب ا�صتطاع بو�صاطته اإخ�صاع اجلن 
والعفاريت، وقد حتولت النجمة ال�صدا�صية اإىل رمز لهذا اخلامت، كما ي�صتدل على ذلك من خالل 
عدد كبري من الأحجبة والتمائم والكتب امل�صورة التي و�صلتنا من ديار العامل الإ�صالمي 
ال�صدا�صية  النجمة  على  �صليمان  خامت  ا�صم  يطلقون  ا�صبانيا  يهود  كان  وقد   .  )14( الوا�صع 
الراأ�ص)15(. مع مالحظة اأن امل�صلمني يوؤمنون باأن نق�ص خامت �صليمان يحمل �صعار التوحيد 
)ل اإله اإل اهلل حممد ر�صول اهلل( . وجند يف الأدب الإ�صالمي بفروعه املتعددة �صهادات كثرية 
�صهرزاد  ، منها ما جاء يف حكاية روتها   )16( يف ما يحمله هذا اخلامت من كلمات دينية 
بدر  الأمري  يقول خال  وفيها  وليلة«،  ليلة  »األف  ال�صتمائة  بعد  والت�صعني  الثالثة  الليلة  يف 
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للملك الذي ظن اأن ابنه لن ي�صلم من البحر: »يا ملك الرب، اإنا كّحلناه بكحل نعرفه، وقراأنا 
عليه الأ�صماء املكتوبة على خامت �صليمان بن داود عليه ال�صالم، فاإن املولود اإذا ولد عندنا، 
�صنعنا به ما ذكرت لك، فال تخف عليه من الغرق ول اخلنق ول من �صائر البحار اإذا نزل 

فيها«)17( . 
اأن . 3 ويبدو   .  )18( داوود«  »درع  مبعنى  داويد«  »ماجني  بالعربية  النجمة  وت�صمى 

اليهودية،  امل�صادر  يف  اإل  ال�صدا�صية  النجمة  اإىل  لالإ�صارة  �صتخَدم  تجُ ل  داود«  »درع  عبارة 
اإذ ت�صتخدم امل�صادر غري اليهودية عبارة »خامت �صليمان«. ويبدو اأن الت�صمية الأخرية من 
�صار اإىل النجمة اخلما�صية )وهي  اأ�صل عربي اإ�صالمي، ويذكر عبد الوهاب امل�صريي اأنه كان يجُ
املناف�ص الأكرب للنجمة ال�صدا�صية( باعتبارها اأي�صاً »خامت �صليمان« )19( . وتذكر الروايات 
اأن نبي اهلل داود عليه ال�صالم كان ي�صنع الدروع )20( ويبيعها ويرتزق من هذه ال�صنعة بدل 
الإنفاق على نف�صه من بيت املال، وكانت دروعه املتقنة وذات الكفاءة العالية قد اأكرمه اهلل 
اأ�صار بذلك القراآن الكرمي )21( . وتو�صف باأنها دروع �صابغات  تعاىل بتعلم �صناعتها كما 
اأي دروع كاملة وا�صعة، م�رصودة )22( ، حيث كانت الدروع قبله عبارة عن �صفائح ثقيلة، 

ف�صنعها داود وقدرها فيما يجمع ما بني اخلفة واحل�صانة )23( . 
ولكن هي العالقة بني درع داود وبني النجمة ال�صدا�صية؟ ، هذا ما ي�صعب اإثباته مادياً 
اأو اأدبياً، حيث اأنه يف و�صف الدروع التي �صنعها داود عليه ال�صالم ل يوجد اأي ذكر اإىل اأنها 
كانت على �صكل النجمة ال�صدا�صية، بل دروع �صابغات كامالت جتمع بني اخلفة واحل�صانة 
كان  داود  اأن  اإىل  تاريخي  اأي مرجع  اأو  التوراة  ت�رص  اأخرى مل  ناحية  ومن  اأعاله.  مر  كما 

يتعامل مبا ي�صبه النجمة ال�صدا�صية اأو غري ذلك من الرموز. 
الأحجبة  )يف  اليهودية  ال�صحرية  الكتابات  يف  ذَكر  تجُ كانت  ال�صدا�صية  النجمة  ولكن 
اأجُ�صقطت الأ�صماء وبقيت النجمة  والتعاويذ( جنباً اإىل جنب مع اأ�صماء املالئكة. وبالتدريج، 
درعاً �صد ال�رصور، واكت�صبت النجمة ال�صدا�صية هذه ال�صفة الرمزية كدرع ابتداءً من القرن 
�صليمان«  »خامت  و  داود«  »درع  عبارتي  ا�صتخدام  ا�صتمر  هذا  ومع  امليالدي.  ع�رص  الثالث 
كانت  كما  امليالديني،  ع�رص  وال�صابع  ع�رص  الرابع  القرنني  بني  الفرتة  يف  اإليهما  لالإ�صارة 
اقت�رص  الوقت،  ولكن، مبرور  املينوراه.  �صمعدان  اإىل  لالإ�صارة  داود«  »درع  عبارة  �صتخَدم  تجُ

ا�صتخدام هذه العبارة على الإ�صارة اإىل النجمة ال�صدا�صية وحدها )24( . 

اإلدعاءات اليهودية: 
راأى اليهود اأن هذا ال�صكل الزخريف – النجمة ال�صدا�صية – الذي اأ�صبح يالزمهم ويدل 
يظهر يف  فبداأ  اأ�ص�ص جديدة ذات بعد ديني قومي،  ا�صتغاللً على  �صتغّل  يجُ اأن  عليهم؛ ميكن 
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الثقافة اليهودية منذ القرن التا�سع ع�رض على اأ�سكال و�سور عدة منها: 
كَتب عليها اأ�صماء . 1 �صتخَدم يف تيمة الباب )ميزوزاه( )25( ، فكانت تجُ كانت النجمة تجُ

�صبعة مالئكة، وي�صحب ا�صم كل مالك النجمة ال�صدا�صية )26( . 
تتحدث القبَّالة )27( عن العامل العلوي وال�صفلي املتقابلني. وبهذا ي�صبح املثلثان . 2

)راأ�ص اأحدهما اإىل اأعلى وراأ�ص الآخر اإىل اأ�صفل( رمزاً لهذا التقابل وحلركة ال�صعود والهبوط، 
ومعادلً رمزياً لعالقة عامل الظاهر بعامل الباطن )28( . 

ي�صار . 3 كان  ولذا  اإبراهيم.  �صدر  من  املا�صيَّح  ظهور  اإىل  اأي�صاً  ترمز  النجمة  كانت 
اأحياناً اإىل النجمة ال�صدا�صية باعتبارها درع داود واإبراهيم )29( . وكانت النجمة اأي�صاً رمزاً 
فرَت�ص اأن يظهر  م�صيحانياً ميثل برج احلوت )21�صباط 20 اآذار( ، وهو الوقت الذي كان يجُ

فيه املا�صيَّح. واأ�صبح درع داود رمز درع ابن داود، اأي املا�صيَّح )30( . 
اإدعى اليهود اأن اأطراف النجمة ال�صتة ترمز اإىل اأيام الأ�صبوع ال�صتة. واأما املركز فهو . 4

يوم ال�صبت )31( . 
لوها على ال�صكل ال�صدا�صي اأنهم اعتربوها . 5 ومن الأمور التاريخية التي اأ�صقطوها وحمَّ

رمز لتحرير اليهودية من العبودية بعد اأربعمائة �صنة ق�صوها يف م�رص يف الع�رص الربونزي 
املتاأخر .   فال�صكل املثلث للهرم يدل على الت�صوير ال�صامل لل�صلطة اأما الهرم الآخر املقلوب 

فيعني اخلروج عن هذه ال�صلطة )32( . 

عالقة الصهيونية بالنجمة السداسية: 
العدد  الرمز على  ال�صدا�صية رمزاً لها، وقد ظهر ذلك  النجمة  ال�صهيونية  تبنَّت احلركة 
اختريت  ثم  1897م،  حزيران   4 يف  هرتزل  اأ�صدرها  التي  فيلت«  »دي  ملة  من  الأول 
. وهنا ظهرت   )33( ال�صهيونية  املنظمة  َعَلم  الأول، وو�صعت على  ال�صهيوين  للموؤتر  رمزاً 
العقيدة  هذه  وحاولت  احلاخامية،  اليهودية،  اأزمة  عن  تعبري  اأهم  بو�صفها  ال�صهيونية 

ال�صيا�صية اأن تطرح نف�صها بديالً للعقيدة الدينية. 
موقف  غمو�ص  عن  عربِّ  يجُ ذكياً  اختياراً  كان  ال�صدا�صية  للنجمة  ال�صهاينة  اختيار  اأن 
الوقت  يف  تريد  ولكنها  اليهودية،  العقيدة  ترف�ص  فال�صهيونية  اليهودية.  من  ال�صهيونية 
اأن حتل حملها وت�صتويل على جماهريها. ولإجناز هذا الهدف، احتفظت ال�صهيونية  نف�صه 
احتفظت  وقد  قومياً.  دنيوياً  م�صموناً  اأعطتها  اأن  بعد  الدينية  والرموز  الديني  باخلطاب 
ال�صهيونية بفكرة القدا�صة الدينية، ولكنها خلعتها على الدولة وال�صعب وعلى تاريخ الأمة، 
الً كامالً بني الدنيوي واملقدَّ�ص. والنجمة ال�صدا�صية تت�صم اأي�صاً بهذا التداخل،  اأي اأن ثمة تداخجُ
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فهي رمز �صائع بني اليهود وعالمة دالة عليهم، اأي اأنها رمز قومي. ولكن هذا الرمز اكت�صب 
اإيحاءات دينية ل ترقى اإىل م�صتوى امل�صمون الديني املجُحدَّد، فهو يحمل قدا�صة ما، ولكنها 
قدا�صة مرتبطة بالرمز الدنيوي. وقد يكون غمو�ص م�صدر القدا�صة عيباً من املنظور الديني، 
ل م�صدر قوة، اإذ كان ال�صهاينة يبحثون عن رمز يج�صد فكرة  ولكنه من منظور �صهيوين ي�صكِّ

قدا�صة اليهود ل قدا�صة اليهودية، وهذا ما اأجنزته لهم النجمة ال�صدا�صية. )34( 
ومهما كان الأمر، فاإن الدولة ال�صهيونية اتخذت �صمعدان املينوراه )35( �صعاراً لها، ومل 

د النجمة تظهر اإل على الَعَلم.  َتعجُ

املسكوكات اليهودية: 
تعدُّ امل�صكوكات اليهودية من اأكرث الأدلة املادية الباقية الدالة على احلقب التاريخية 
مل  امل�صكوكات  اأو  النقود  تلك  اأن  مالحظة  مع  فل�صطني،  اأر�ص  يف  اليهود  فيها  حكم  التي 
ت�رصب يف ظل دولة �صيادية اأو حكم �صيا�صي م�صتقر؛ بل �رصبت من قبل ثورات وحركات 
ترد قامت يف املنطقة عرب فرتات تاريخية متباعدة �صد حكم الدولة اأو الإمرباطورية التي 

كانت حتكم املنطقة، وتنح�رض امل�سكوكات اليهودية يف ثالث ثورات هي: 
الثورة املكابية �صد احلكم ال�صلوقي. . 1
الثورة اليهودية الأوىل 66- 70 م �صد الدولة الرومانية. . 2
ثورة باركوخبا 132- 135م �صد احلكم الروماين اأي�صاً. . 3

تكن  قليلة  �صنوات  �صوى  الأخريان  الثورتان  ت�صتمر  فلم  املكابية  الثورة  عدا  وفيما 
من  خمتارة  لنماذج  عر�ص  ياأتي  وفيما  عليها.  والق�صاء  التمرد  قمع  من  بعدها  الرومان 
امل�صكوكات اليهودية وو�صف لها، حيث ل تظهر اأي من النجوم ال�صدا�صية عليها، بالرغم من 
اأنها اأقرب عهداً لأ�صول الديانة اليهودية مما هي عليه يف ع�رص احلركة ال�صهيونية احلديث 
التي تبنت النجمة ال�صدا�صية �صعاراً لليهود دون اأي �صند تاريخي اأو ديني، حيث اإنه لو كان 
هناك اأدنى �صك بوجود �صعار »جنمة داود« يف الثقافة العربية لكان اأجدر بهم اأن ير�صموها 
على نقودهم بدل من ر�صم اأمور اأخرى عديدة مثل ثمار الفاكهة اأو الآنية اأو الأ�صكال النباتية 

الأخرى. 

1. نقود الثورة املكابية )احلشمونية( : 

من  كل  ب�صكها  قام  الربونز،  من  �صغرية  قطٍع  عن  عبارة  يهودية  م�صكوكات  �رصبت 
امللك اليهودي جون هركانو�ص )134- 104ق. م( وامللك الك�صندر اإليان�ص )103- 76ق. 
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م( وهذا الأخري اإبن اخ يهودا املكابي من �صاللة احل�صمومنيني )36( . وقد عمل ذلك هوؤلء 
امللوك ومن جاء بعدهم من ال�صاللة احل�صمونية بالو�صية الثانية من الو�صايا الع�رص عند 
اأو  الب�رصية  املخلوقات  �صناعة  ي�صابه  ر�صم  اأي  اأو  الأ�صنام،  �صناعة  تنع  التي  اليهود 
احليوانية)37(، ولهذا فقد ظهرت على م�صكوكاتهم �صور كالنخيل واملر�صاة والزهور وقرون 
اإن  بل  �صدا�صية،  جنمة  لي�صت  وهي   ،  )38( اإ�صعاعية  روؤو�ص  الثمانية  ذات  والنجوم  اخل�صب 
�صكلها ل يوحي باأنها جنمة، بل هي عبارة عن نقطة مركزية تنطلق منها ثمانية خطوط يف 
جميع الجتاهات، وكانت الكتابة على هذه النقود باللغات اليونانية والآرامية اأو العربية 

القدمية. )اأنظر �صكل رقم10( . 

2. نقود الثورة اليهودية األوىل: 

نريون  الروماين  الإمرباطور  فاأر�صل  الرومان،  �صد  66م  عام  يف  الثورة  هذه  وقعت 
قائده فال�صبي�ص ف�صبيانو�ص الذي تكن من خالل القائد امليداين »تيط�ص« من الق�صاء على 
الثورة بعد اأربع �صنوات من انت�صارها يف جبال فل�صطني الو�صطى، وقد اأ�صدر اليهود خالل 
ال�صاقل فقد  الف�صية مثل  النقود  اأما   .  )39( الثورة م�صكوكات ف�صية وبرونزية  �صنوات هذه 
رموز  النحا�صية  اأو  الربونزية  النقود  حملت  كما  والكاأ�ص،  الرمان  حبات  مثل  رموزاً  حمل 
اأخرى مثل ورق العنب اأو الكاأ�ص اأو �صجر النخيل اأو �صعف النخيل، اإ�صافة اإىل كلمات باخلط 
العربي القدمي الذي ل يختلف كثرياً عن الأبجدية الأرامية )اأنظر ال�صكل 11( )40( . ومل يكن 

من بني جميع هذه الأ�صكال اأي رمز يوحي اإىل ال�صكل ال�صدا�صي. 

3. نقود ثورة باركوخبا: 

»�صمعون  بقيادة  الروماين  احلكم  �صد  135م   -132 الأعوام  يف  الثورة  هذه  وقعت 
باركوخبا«، وقد قمع الرومان هذه الثورة، ومنع الإمرباطور هدريان اليهود على خلفية هذه 
الثورة من دخول مدينة القد�ص وغرّي اأ�صمها اإىل » اإيليا كابيتولينا« و�صتت �صمل اليهود يف 
اأرجاء املعمورة خا�صة اإىل اأوروبا )41( . لقد �رصب اليهود يف �صنوات هذه الثورة نقوداً ف�صية 
واأخرى برونزية حتمل رموزاً مثل نبات اللبالب وبوابة املعبد والكاأ�ص واجلرة، وورقة العنب، 
وعنقود العنب، والنخلة، و�صعف النخلة، والآلة املو�صيقية )Lyre( ، والبوق، وكتابات باللغة 

العربية القدمية )اأنظر ال�صكل 12( )42( . دون اأن يكون من بني هذه الرموز رمز �صدا�صي واحد. 
بت يف مدن فل�صطني والأردن اأعداد كبرية من النقود خالل  من ناحية اأخرى فقد �رصجُ
الع�رص الروماين من قبل ولة حكموا املنطقة باأ�صم الإمرباطورية الرومانية فيما يعرف يف 
التاريخ بـ )City coins( ، ولكن اأي من هذه النقود مل يحمل رمزاً اأو �صكالً �صدا�صياً، اأو اإ�صارة 

اإىل وجود اليهود يف هذه البالد )43( . 
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النجمة السداسية يف آثار احلضارات السابقة على اإلسالم: 
وقبل البدء بتاريخ ظهور النجمة ال�صدا�صية على الآثار الإ�صالمية ل بد من اإعطاء . 1

فكرة موجزة عن ظهور تلك النجمة يف اآثار احل�صارات املختلفة. فقد اعتربت النجمة ال�صدا�صية 
من اأهم واأقوى الرموز يف علوم وفنون ال�صحر وال�صعوذة. وقد ا�صتخدمت يف ممار�صات قدمية 
لتف�صري ما هو مهول اأو ما وراء الطبيعية )44( . ففي م�رص الفرعونية كانت النجمة ال�صدا�صية 
رمزاً هريوغليفياً لأر�ص الأرواح )45( . ويف احل�صارة الكنعانية كانت النجمة ال�صدا�صية ترمز 
لالآلهة مولك ورمفان وزحل. كما اأن تلك النجمة كانت رمزاً للخ�صب عند قدماء الكنعانيني 
)46( . كما كانت رمزاً لأحتاد القوى املت�صادة مثل املاء والنار، والذكر والأنثى يف الثقافة 

الهندو�صية )47( ، كما هو احلال يف علم الكيمياء )48( . وكانت النجمة ال�صدا�صية من الرموز 
الفلكية املهمة يف علم الفلك والتنجيم عند الزراد�صتيني )49( . 

يرتبط ذكر النجم يف التوراة بالآلهة الكاذبة التي كّرمها اليهود تقليداً للوثنيني يف 
احلقبة الأخرية من تاريخ بني اإ�رصائيل )50( . ومل يكن هناك اأي اإ�صارة اإىل رمز من رموز بني 

اإ�رصائيل اأو اليهود ي�صري اإىل �صكل النجمة ال�صدا�صية. 
و�صف  يف  املقد�صة  اليهودية  والأ�صفار  التوراة  اأوردته  الذي  الن�ص  تتبع  خالل  ومن 
الهيكل الذي بناه النبي �صليمان )عليه ال�صالم( ؛ مل يكن هناك اأي اإ�صارة اإىل اأي زخرفة اأو 
رمز على �صكل جنمة �صدا�صية، بالرغم من اإ�صهاب تلك الأ�صفار يف و�صف العمارة التي �صيدها 

النبي �صليمان �صواء يف الهيكل اأو غريه من الق�صور واملباين )51( . 
اليهود  اأخذ  ال�صدا�صية، حيث  للنجمة  اليهود  تبني  دور كبري يف  للم�صيحية  كان  ولقد 
يبحثون عن رمز لليهودية يكون مقابالً لرمز امل�صيحية )ال�صليب( الذي كانوا يجدونه يف 
اليهودية  اأن  على  دليالً  كان  التا�صع ع�رص  القرن  الرمز يف  ذلك  انت�صار  اأن  ذلك  مكان.  كل 
الداخلي. فاأخذت تبحث عن رمز ميكنها  ف وتفقد تا�صكها  الدينية بداأت َت�صعجُ احلاخامية 

من خالله اأن تعيد �صياغة نف�صها على اأ�ص�ص م�صيحية )52(.

النجمة السداسية يف اآلثار اإلسالمية: 
مل تتجاوز النجمة ال�صدا�صية يف الفن العربي الإ�صالمي كونها تعبرياً زخرفياً مرداً من 
اأي معنى اأو دللة. فقد تعامل العرب امل�صلمون مع الت�صوير ب�صكل عام اإنطالقاً مما ميليه 
عليهم دينهم الإ�صالمي الذي حّرم ت�صوير الكائنات التي فيها روح وجت�صيمها، مثل �صور 
الإن�صان واحليوان والطري ونحوها )53( ، ولكن الفنان امل�صلم وجد مالت كثرية لالإبداع 
عرف يف الغرب باأ�صم الأراب�صك  الفني بعيداً عن ت�صوير الكائنات احلية، واأبدع ما اأ�صبح يجُ
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اأنواع  على  نفذت  زخرفية  اأ�صكال  وهو  العربي،  الرق�ص  اأو  العربي  الفن  اأي   )Arabesque(
العمائر املختلفة من م�صاجد وق�صور وبيمار�صتانات وخانات وحمامات وغريها، اأو على 
الأثار املنقولة من ن�صيج وحتف معدنية وخزفية وزجاجية وغريها. وقوام تلك الزخرفة هي 

العنا�رص النباتية، والأ�صكال الهند�صية واأ�صكال اخلط العربي. 
ال�صدا�صية  والعن�رص الزخريف الذي نود الرتكيز عليه يف هذا البحث هو �صكل النجمة 
كاأحد الأ�صكال الهند�صية التي اأكرث الفنان امل�صلم من ر�صمه وت�صويره على اأ�صناف التحف 
اأي  يوؤدي  �صكالً زخرفياً بحتاً ل و�صاية لأحد عليه، ول  ذلك  الإ�صالمية، معترباً  والعمارة 
اأو جماعة كانت. فالفنان امل�صلم كان  اأيديولوجي، ول يرمز اإىل اأي فئة  اأو  معنى عقائدياً 
وجنوم  ومعينات  وم�صتطيالت  مربعات  من  املتنوعة  باأ�صكالها  الهند�صية  الزخرفة  ينفذ 
اإل معنى واحد  لذلك  اأن يكون  اأو ثمانية روؤو�ص دون  �صبعة  اأو  �صتة  اأو  ذات خم�صة روؤو�ص 
�ّصمت امل�صاحة املراد  وهو الزخرفة التي تالأ الفراغ على الطريقة الإ�صالمية )54( ، حيث قجُ
الداخلية، مما  اإىل وحدات هند�صية مت�صاوية يف امل�صاحة وخمتلفة يف زخرفتها  زخرفتها 

يحقق املبداأ الفني الإ�صالمي املعروف يف الزخرفة وهو مبداأ »الوحدة والتنوع« )55( . 
فيما ياأتي مناذج من زخرفة النجمة ال�سدا�سية على العمائر والفنون االإ�سالمية: 

ال�صكل . 1  :  )2 ال�صكل  )انظر  الأموي  الع�رص  من  فل�صطني  يف  اأريحا  يف  ه�صام  ق�رص 
هدم الق�رص يف  ال�صدا�صي يف هذا الق�رص عبارة عن نافذة كانت يف الطابق الثاين قبل اأن يجُ
�صاحة  منت�صف  يف  ماثالً  ال�صباك  هذا  زال  وما  748م،  عام  املنطقة  �رصب  الذي  الزلزال 

الق�رص حتى يومنا هذا، وهو على �صكل جنمة �صدا�صية مبنية من احلجر الرملي )56( . 
اأبرز معامل . 2 اإن   : ق�رص امل�صتى يف الأردن من الع�رص الأموي )57( )اأنظر ال�صكل 7( 

الزخرفة الباقية يف واجهة هذا الق�رص عبارة عن �صل�صلة من الوريدات تختلف كل منها عن 
الأخرى اختالفاً طفيفاً، يف�صل بينها �رصيط مت�صل متعرج يف زوايا حادة، بحيث يجعل كل 
وريدة داخل مثلث مت�صاوي ال�صاقني، لها خلفية ذات نقو�ص حمفورة تزينها حماليق الكروم 
واأ�صجار وحيوانات ت�رصب من كوؤو�ص مزخرفة. تلك الوريدات ذات �صت بتالت ت�صبه النجمة 

ال�صدا�صية، ولكن اأطرافها ملوية ولي�صت حادة. 
3 . :  )13 ال�صكل  )اأنظر   )58( العبا�صي  الع�رص  من  م�رص  يف  طولون  بن  اأحمد  م�صجد 

ميكن مالحظة النجوم ال�صدا�صية يف بع�ص نوافذ امل�صجد فيما يعرف با�صم القماريات التي 
اإبن طولون 128نافذة، كل منها تختلف عن الأخرى يف ت�صميمها  بلغ عددها يف م�صجد 
ملء  ويتم  مكررة،  هند�صية  باأ�صكال  مفرغ  اجلب�ص  من  �صبابيك  وهي   ،  )59( وزخارفها 
الفراغات بالزجاج امللون باألوان زاهية براقة، مما يجلب اإ�صاءة خافتة اإىل داخل امل�صجد، 
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اجلب�ص  من  لنافذة  الكالم  هذا  مبثل  الو�صف  وميكن  القماريات.  تلك  جمال  اإىل  اإ�صافة 
موجودة يف م�صجد احلاكم باأمر اهلل الفاطمي يف القاهرة من القرن 11 م، قوام زخرفتها 

امل�صلعات والنجوم ال�صدا�صية )اأنظر �صكل 8( )60( . 
تظهر . 4 حيث   :  )9 ال�صكل  )اأنظر  الفاطمي  الع�رص  من  القاهرة  يف  الأزهر  جامع 

با�صم  يعرف  فيما  اجلدران  من  اخلارجي  العلوي  اجلزء  يف  ال�صدا�صية  والنجوم  امل�صلعات 
يف  العمارة  فنون  يف  معروف  معماري  عن�رص  وهي   ،  )61(  )Crenellations( ال�رصافات 
العراق القدمي، كما يف العمارة الإ�صالمية اأي�صاً، ويوؤدي وظائف جمالية اإ�صافة اإىل وظيفة 
التخفيف عن اجلدار يف الأعلى، وبخا�صة اأنها تكون مبنية باجلب�ص يف الغالب، كما تكن 
الناظر من روؤية اخلارج دون اأن يتمكن من يف اخلارج اأو على �صطوح البيوت املجاورة من 

روؤيتك. 
ما . 5  : ال�صكل 14(  )اأنظر   )62( العبا�صي  الع�رص  من  بغداد  امل�صتن�رصية يف  املدر�صة 

التي  الهند�صية  الزخارف  من  كثرية  باأنواع  حتتفظ  امل�صتن�رصية  املدر�صة  بناية  زالت 
اأنواعها الرباعية  قوامها جنوم وم�صلعات هند�صية متنوعة، حيث ا�صتعملت النجوم ب�صتى 
بل  اإلخ.  والإثني ع�رص...  والع�رصة  الت�صعة  الروؤو�ص  والثمانية، وذات  وال�صدا�صية  واخلما�صية 
م�صد�ص  الأبرز، حيث نالحظ وجود  الزخريف  العن�رص  يعدُّ  ال�صدا�صي  ال�صكل  اإن  القول  ميكن 
اأ�صكال هند�صية �صدا�صية  منتظم حتيط به �صتة م�صد�صات �صغرية منتظمة تتعاقب مع �صتة 

خمتلفة الأ�صالع)63(. 
ما . 6 التي  املباين  من  وهو   :  )64( العبا�صي  الع�رص  من  بغداد  يف  العبا�صي  الق�رص 

زالت ماثلة و�صاهدة على فن الزخرفة اجلدارية الإ�صالمية، التي نفذت بالعنا�رص النباتية 
والهند�صية واخلط العربي، اأما الأ�صكال الهند�صية، فاإن الأ�صكال النجمية والطبقية املعتمدة 
البارز يف تلك الزخارف.  ال�صدا�صية تعدُّ العن�رص  ال�صدا�صية وغري  الهند�صية  على امل�صلعات 
ومنها على �صبيل املثال �صكل ميثل جنمة ثمانية الروؤو�ص حتيط بها جنوم خما�صية حت�رص 
امل�صلعات  مع  احلال  وكذلك  بع�صاً،  بع�صها  مع  مندمة  الروؤو�ص  �صدا�صية  جنوماً  بينها 
ال�صدا�صية التي حت�رص بينها جنوماً �صدا�صية الروؤو�ص، اإ�صافة اإىل الأطباق النجمية ال�صدا�صية 

عد بالع�رصات )65( .  التي تجُ
�صور مدينة القد�ص من احلقبة العثمانية: من املعروف اأن ال�صلطان العثماين القوي . 7

اليوم، وبنى  الذي ن�صاهده  القد�ص  اأمر باإعادة بناء �صور مدينة  الذي  القانوين هو  �صليمان 
بواباته ال�صخمة يف كل اإجتاه، �صحيح اأن ال�صور كان موجوداً يف ع�صور �صابقة على ذلك، 
من  ال�صور  حول  يتجول  الذي  اإن  اأركانه،  ورفع  عمره  من  اآخر  هو  القانوين  �صليمان  ولكن 
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اجلهات اخلارجية يالحظ العديد من اأنواع الفنون الإ�صالمية �صواء النباتية اأم الهند�صية اأم 
اأ�صكاٌل هند�صية على  الزخارف  العربي، ومن بني هذه  التوثيقية املكتوبة باخلط  اللوحات 
وظيفة  توؤدي  اجلدار  و�صط  يف  ومثبتة  خا�صة  حجارة  على  منقو�صة  �صدا�صية  جنمة  �صكل 
زخرفة  يف  معروف  هو  كما  امل�صمت  اجلدار  يف  امللل  ك�رص  على  وتعمل   ،  )66( زخرفية 
الواجهات يف العمارة الإ�صالمية. جدير بالذكر اأنه يف الآونة الأخرية قامت �صجة اإعالمية 
حول هذه النجمة يف اجلدار، واأتهمت بع�ص و�صائل الإعالم املحلية – التي تنبهت لوجودها 
متاأخرة- جهات يهودية مبحاولة تهويد �صور القد�ص عن طريق ا�صتبدال حجارته الأ�صلية 
بحجارة منقو�ص عليها جنمة �صدا�صية. واحلقيقة اأن هذه احلجارة اأ�صلية يف اجلدار منذ اأيام 
ال�صلطان �صليمان القانوين يف منت�صف القرن 16 ميالدي، وهي زخرفة اإ�صالمية مردة من 
اأي معنى اآخر، وهي موجودة يف اجلدار حتى قبل اأن يتم تبنيها من قبل احلركة ال�صهيونية 

يف القرن التا�صع ع�رص. )اأنظر �صكل 6( . 
البيوت الفل�صطينية الرتاثية التقليدية )67( : وهذه البيوت منت�رصة بكرثة يف العديد . 8

من املدن والقرى الفل�صطينية، مثل البلدة القدمية يف مدينة اخلليل ونابل�ص والقد�ص، وقرى 
بيت اأمر و�صعري ودورا من ق�صاء اخلليل والعديد من قرى ق�صاء رام اهلل ونابل�ص. وقد اهتم 
الإمكان، وذلك  البناء قدر  البارزة يف  ا�صون( بزخرفة بع�ص احلجارة  )النقَّ �صانعو احلجر 
ال�صدا�صية  النجمة  الزخارف زخرفة  البيت، وكان من بني تلك  ح�صب احلالة املادية ملالك 
التي كانت تنق�ص على احلجر البارز يف مفتاح العقد يف املدخل الرئي�صي للبناء، مما يعطيه 
اأهميه خا�صة. وميكن مالحظة هذا ال�صكل الزخريف وغريه من الزخارف الهند�صية يف كثري 
من قرى الكرا�صي الفل�صطينية )68( . جدير باملالحظة هنا اأن زخرفة النجمة ال�صدا�صية كانت 
تنق�ص على اأقوا�ص البيوت التابعة للم�صلمني وللم�صيحيينن على حد �صواء )69( ، مما يدل على 

اأنها ل حتمل اأي رمز اأو معنى اأيدويلوجي، �صوى اأنها عن�رص زخريف مرد. 
املنرب  زخرفة  تخرج  مل   :  )70( الأيوبي  العهد  من  القد�ص  يف  الأق�صى  امل�صجد  منرب 
والهند�صية واخلط  النباتية  العنا�رص  الزخرفة من حيث  الإ�صالمية يف  تقاليد املدر�صة  عن 
النجمية،  الأطباق  على  فيها  الرتكيز  كان  والتي  الهند�صية  للعنا�رص  بالن�صبة  اأما  العربي، 
والي�صار.  اليمني  من  باملنرب  املحيطني  املثلثني  وعلى  املنرب،  باب  يف  م�صاهدتها  فيمكن 
وهذه الأطباق النجمية اإما اأن تكون ثمانية اأو �صدا�صية، كما اأنه يوجد جنمة �صدا�صية وا�صحة 
وبارزة املعامل يف منت�صف زخرفة باب مدخل املنرب )اأنظر ال�صكل 15( . حيث بداية ظهور 
الفاطمية،  الدولة  نهاية  القرن 6هـ/ 12م يف  الإ�صالمية يف  الفنون  النجمية يف  الأطباق 

وتظهر يف املنرب اخل�صبي مل�صجد ال�صيدة رقية وال�صيدة نفي�صة، )71( . 
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اأن نالحظ تلك النجوم ال�صدا�صية وغري ال�صدا�صية بكرثة يف زخرفة . 9 اأننا ميكن  كما 
، ون�صبوه يف   )72( ال�صيعة  الفاطميون  الذي �صنعة  اخلليل  الإبراهيمي يف  امل�صجد  حمراب 
باإح�صاره  اأمر  الأيوبي  الدين  �صالح  ال�صلطان  اأن  اإل   )16 ال�صكل  )اأنظر  ع�صقالن،  م�صهد 
الإحتالل  اإىل م�صجدها بعد حقبة  العتبار  ليعيد   ،  )73( الإبراهيمي يف اخلليل  اإىل امل�صجد 
ال�صليبي كما فعل اأمراً م�صابهاً يف مدينة القد�ص وم�صجدها الأق�صى. جدير بالذكر اأن منرب 
امل�صجد الأق�صى اأجُحرق على يد متع�صب اأ�صرتايل يف 21/ 8/ 1969م )74( ، يف حني بقي 

منرب امل�صجد الإبراهيمي ال�صاهد الوحيد يف فل�صطني على تلك احلقبة التاريخية. 
نقود �صالح الدين الأيوبي: حملت نقود �صالح الدين الأيوبي امل�رصوبة يف مدينة . 10

 ، �صكل 5(  )اأنظر   )76( )75( حماطة مباأثورات وكلمات توثيقية ودينية  �صدا�صية  حلب جنمة 
اأما نقود ال�صلطان �صالح الدين امل�رصوبة يف دم�صق فكان يتو�صطها �صكل مربع يف اأغلب 
الأحيان )77( . ويف احلقبة الأيوبية الالحقة جند اأن هناك العديد من دور �رصب النقود اتخذت 
من النجمة ال�صدا�صية �صعاراً لها على فرتات متباعدة منها مدن: )حلب، وماردين، ودم�صق، 
والرها، وميفارقني، واأخلط، واحل�صن، ومنبج( )78( يف عهود كل من امللوك الأيوبيني التالية 
و�صاه  غازي،  الظاهر  وامللك  اأيوب،  بن  الكامل  وامللك  اأيوب،  بن  العادل  )امللك  اأ�صماوؤهم: 
اأرمن بن امللك العادل، وامللك الأف�صل بن امللك الظاهر( )79( ، كما اأن مدينة احل�صن �رصبت 
نقوداً عليها النجمة ال�صدا�صية يف عهد هولكو بعد الغزو املغويل )80( . وهناك نقود مغولية 
من القرن الرابع ع�رص ميالدي من �رصب مدينة بخارى حتمل النجمة ال�صدا�صية اأي�صاً ك�صكل 

زخريف مرد )81( . 
ومباين . 11  )82( عملة  على  تظهر  ال�صدا�صية  النجمة  كانت  لقد  العربي:  املغرب  دولة 

اإل  �صتبدل بالنجمة اخلما�صية  ورايات وجي�ص دولة املغرب العربي )اأنظرال�صكل: 3( ، ومل تجُ
بعد اأن تبنت دولة الإحتالل الإ�رصائيلي تلك النجمة على علمها يف عام 1948م. 

اخلامتة والنتائج: 
يف نهاية هذا البحث ميكن القول باأن النجمة ال�صدا�صية مل تكن رمزاً يهودياً بل كانت 
�صكالً هند�صياً وح�صب. وهي حني ظهرت على بع�ص املباين اليهودية قبل القرن التا�صع ع�رص 

ميالدي، مل تكن لها دللة رمزية، واإمنا كان الغر�ص منها اأداء وظيفة زخرفية فح�صب. 
ون�صتنتج كذلك اأن امل�صلمني قد �صاهموا من خالل اإنتاجهم الفني يف تثبيت فكرة اأن 
خامت �صليمان منقو�ص عليه جنمة �صدا�صية، وذلك منذ القرن الثالث ع�رص امليالدي. دون اأن 
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اأن احلديث  العلم  الدينية. مع  الن�صو�ص  اأو  التاريخ  اأي دليل من  اإىل  الأمر  ي�صتند مثل هذا 
اإل اهلل حممد  اإله  “ل  التوحيد  �صليمان عبارة عن عبارة  نق�ص خامت  اأن  اإىل  ي�صري  ال�رصيف 

ر�صول اهلل“. 
ون�صتنتج من البحث اأن النجمة ال�صدا�صية قد عرفتها العديد من احل�صارات والديانات 
ومل تكن حكراً على اأحد بعينه. كما تعامل امل�صلمون مع النجمة ال�صدا�صية كعن�رص زخريف 
نق�صوه على العمائر وامل�صكوكات خا�صة يف عهد �صالح الدين الأيوبي. وقد كان ذلك قبل اأن 
يتم تبنيها من قبل احلركة ال�صهيونية. اأما امل�صيحية فقد اأثرت ب�صكل مبا�رص على اليهود يف 
كثري من اجلوانب، منها تبنيهم للنجمة ال�صدا�صية حتى تكون يف مواجهة ال�صليب امل�صيحي. 
ومل تكن النجمة ال�صدا�صية من بني الرموز العديدة التي نق�صها اليهود على م�صكوكاتهم 
اإىل  اإ�صارة  اأي  اأ�صفارها  بجميع  التوراة  تذكر  مل  كما  والرومانية.  اليونانية  احلقبتني  يف 
ال�صدا�صية، مبا يف ذلك الو�صف امل�صهب للهيكل. وقد �صاهم املجتمع الأوروبي يف  النجمة 
فعلت  وكذلك  بها.  اأنف�صهم  مييزوا  اأن  اليهود  من  طلب  عندما  ال�صدا�صية  النجمة  فكرة  خلق 

النازية يف القرن الع�رصين. 
بيوت  من  العديد  يف  البيوت  مداخل  على  منقو�صة  ال�صدا�صية  النجمة  وجود  اأن  يبدو 
الأ�صطوري  املعنى  اإىل  راجع  عام  ب�صكل  والإ�صالمية  العربية  اأو  الفل�صطينية  واملدن  القرى 
وال�صحري الذي اكت�صبته النجمة ال�صدا�صية من خالل التقاليد واملوروث الثقايف الإ�صالمي، 

كو�صيلة حلماية البيت من العفاريت وال�صياطني، واأن لها طاقة �صحرية كبرية. 
التي تطورت مع  ال�صدا�صية  النجمة  تبنت  قد  ال�صهيونية  اأن احلركة  فقد تبني  واأخريا 
الزمن واأ�صبحت رمزاً دالً على اليهود، واأعطت هذا الرمز بعداً دينياً قومياً لتحقيق اأهداف 

�صيا�صية. 
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الن�رص، 1966م. 
ابو �صامة، حممد بن عبد الرحمن ال�صافعي. الرو�صتني يف اأخبار الدولتني، ج2، بريوت، . 7
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الأحمد، اأحمد عب�صى. داود و�صليمان يف العهد القدمي والقراآن الكرمي. ر�صالة دكتوراه من . 10
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�صوريا، من�صورات مكتبة ال�صائح، 1994م. 
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عبد احلميد، م�رص، مطبعة ال�صعادة، 1952م. 
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ال�صايغ، �صمري. الفن الإ�صالمي، بريوت، دار املعرفة، د. ت. . 22
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الإلكرتونية، 2003م. 
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اإلكرتونية. 
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1. http:/ / kalachakranet. org/ mandala_introduction. html

2. www. safita. cc/ VB/ upload/ userimages/ b308v. jpg

3. http:/ / www. telisphere. com/ ~starbird/ mandala. html 

4. http:/ / nickbrowne. coraider. com/ 2005/ 07/ harmony- star- of- david. html

5. http:/ / www. revistaazogue. com/ en_index. htm

6. http:/ / upload. wikimedia. org/ wikipedia/ commons/ e/ e7/ Essaouira_1083. JP 

7. www. science. co. il

8. http:/ / www. gilai. com/ topcat_2/ Judaica- and- Jewish- Coins 

9. http:/ / www. jewishcoins. net

10. http:/ / www. forumancientcoins. com. 
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