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 إهداء

 .. بيخه انطيبني انطبهريٍ وأهم Xمحد احلسٍ أيبو إىل اإل

أَهْهَنَب انضُّرُّ وَجِئْنَب بِبِضَبعَتٍ يُّزْجَبةٍ فَأَوْفِ نَنَب انْكَيْمَ وَحَصَدَّقْ عَهَيْنَب إٌَِّ يَب أَيُّهَب انْعَزِيزُ يَسَّنَب وَ﴿
 .﴾انهّهَ يَجْزِي انًُْخَصَدِّقِنيَ

 

 



 

 

 

  



 
  واؼبهديُت وسلم تسليماً  األئمةوصلى ا على ؿبمد وآؿ ؿبمد ، واغبمد  رب العاؼبُت

 .كثَتاً 

 :مقدمة -2

 ،الكثَت من الناس وردبا الكثَت من قراء ىذه السطور حقيقة النجمة السداسية جيهل
لدولتهم  اليهود الصهاينة ازبذوا منها شعاراً  فّ أل ؛هنا رمز صهيوين وديقتوهنا ويكرىوهناأويعتقدوف 

 األوؿاؼبهدي  Xضبد اغبسن اليماين أماـ الغاصبة. لذلك ذبد البعض يشكلوف على اإل
شكل  لوكونو ختم بعض كتبو وبياناتو خبتم   Xاؼبهدي ؿبمد بن اغبسن  اـاإلموصي ورسوؿ 

مامهم دينعهم وحيوؿ بينهم وبُت البحث يف دعوتو أ حجراً  األمروبالتايل جيعلوف ىذا  ،سداسي
 ىل الزرع.إال ىو يشرب وال ىو يًتؾ اؼباء خيلص  ،فهم كحجر يف فم النهر .وأدلتها

 هل.عدو ما جي (وأخيت أخي) فاإلنساف

كبارب  أف - األخَت إىلتتابعوه  أفالذي نرجوا  - ونريد من خبلؿ ىذا البحث العلمي
ثبات عدـ تعلقها باليهود إلة النجمة السداسية و أيف مس األقل، على (اعبهل)ىذا العدو  معاً 

 رض اؼبقدسة.ؽبم كما سرقوا األ بل ىم سرقوىا وجعلوىا شعاراً  ،الصهاينة

كثَتة   أثريةثبتو اكتشافات أوىذا ما  ،قدـ من الديانة اليهوديةأمي فالنجمة السداسية رمز قد
مم  . وىذا الرمز موجود يف آثار تارخيية ألXوقبل داود  Xتربطها بعهود ما قبل موسى 

  اؼبتأخرة أو ،كثَتة سواء من تقدـ وجود الديانة اليهودية مثل الفراعنة واؽبندوس وغَتىم
بل وموجودة يف صندوؽ السيدة  إسبلمية أو ،ن الكنائس(كالنصرانية )حيث قبدىا يف كثَت م

 -( التارخيي وافوظ يف دولة سنية وىي تركيا والذي قاـ العراؽ ليها السبلـفاطمة الزىراء )ع
 بعمل نسخة يف كرببلء. - وىو دولة شيعية

وبالتايل تبقى النجمة  ،من ـبتصاهتم أبداً فاستعماؿ اليهود ؽبذه النجمة ال جيعلها 
و أزبص اليهود  ال ألهنا ؛جهة أوشخص  أيف يستعملها أقل قبمة ديكن لسداسية على األا
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فما بالك وىذه النجمة موجودة على صندوؽ شخصي  ،رض فلسطُتف ألالدولة اتلة اآل

 اإلسبلـوىو بيت نيب  اإلسبلـطهر بيت يف أيف  وكاف موجوداً  ،خيص فاطمة بنت ؿبمد 
 .رسوؿ ا ؿبمد 

لتاريخ  (والً )أالبحث اؼبتواضع سنحاوؿ بتوفيق من ا سبحانو وتعاىل التعرض  يف ىذا
 والتوثيقات. واألثريةالعلمية  باألدلةهنا سبقت الديانة اليهودية أونثبت  ،النجمة

وسبب وجود ىذا الشكل  ،شكاؿ اؼبضلعةقوة الشكل السداسي من بُت األ (ثانياً ) سنبُّت و 
ىل إ نساف العاـ الذي ىو سداسي وصوالً من شكل اإل ابتداءً ا يف الكثَت من تركيبات خلق 

 دؽ جزئياتو كاػببليا وغَتىا.أ

 فّ أو  ،بصنعها Xمر ا سبحانو داود أؼبعٌت الدروع السابغات اليت  (ثالثاً )سنتعرض و 
 .القرآف يثبت شكلها السداسي

ىا يف الًتاث سبلـ ووجودعلى تاريخ النجمة السداسية يف اإل يضاً أالضوء  وسنسلط
وكمثاؿ اؼبغرب يف القرف العشرين وما قبلو   ،ىل استعماؿ بعض الدوؿ ؽبذا الرمزإو  ،سبلمياإل

 الرظبي. علموكاف يضع ىذه النجمة على 

 .ىل البيت أسنتعرض لتاريخ النجمة يف تراث  وأخَتاً 

نجمة ال فّ أ يف إثبات واضحاً  ف يكوف ىذا البحث بياناً أؿ ا سبحانو وتعاىل أونس
 رض فلسطُت.أو الدولة الصهيونية اليت ربتل أالسداسية ليست من ـبتصات الديانة اليهودية 

 

 



 :مو الديانة اليهودية قدمأالهجمة السداسية -1

 ثبات وجود النجمة السداسية قبل نشوء الديانة اليهودية.إ :الهدف من ىذه الفقرة

ىا يف علم الكياف الصهيوين ىي يف النجمة ذات الشكل السداسي واؼبشهورة اليـو بوجود
 يف الكثَت من اغبضارات القددية. رمز قدمي استعملوالواقع اغبقيقة 

وبعض  ،(ٔ) قبل اؼبيبلد ٕٔٚٔ - ٜٖٔٔبُت  Xيقدر اليهود فًتة حياة نيب ا موسى 
 .(ٕ)ؽ.ـ ٓٛٔٔوتاريخ وفاتو  ،ؽ.ـ ٖٓٓٔحباث العربية ربدد تاريخ ميبلده بػ األ

والنجمة  ،Xخر عن فًتة حياة نيب ا موسى أمت Xميبلد نيب ا داود  تاريخ وطبعاً 
 أقدـوبالتايل فهي  ،مم سابقة عن ىذه التواريخ بكثَتأالسداسية موجودة كرمز يف حضارات 

 .إليوالذي تنسب  Xمن نيب ا داود  وأقدـمن الديانة اليهودية 

ثرية القددية الكثَت من االكتشافات األ بل تدؿ عليو ،و شخصياً أ ىذا القوؿ ليس ارذبالياً 
النجمة السداسية عند قدماء  فنجد مثبلً  .اليت تعود لقروف ما قبل وجود الديانة اليهودية

قبل ي أىل عصر ما قبل االسرات إاكتشاؼ الكثَت من اآلثار اليت تعود  ف تّ أاؼبصريُت بعد 
من بُت  يضاً أقبدىا  .وعند اليوناف وعند السومريُت وعند اآلشوريُت ،سنة قبل اؼبيبلد ٖٓٓٓ

من اغبضارات ويف غَتىا  ،رموز الديانة اؽبندوسية اليت سبقت وجود اليهودية بآالؼ السنُت
 العتيقة.

وساط العلمية بل حىت مر وجود النجمة السداسية قبل اليهود معلـو يف األأ فّ أويف اغبقيقة 
مد اؼباجد عضو ىيئة التدريس جبامعة د. ناصر بن ؿب وكمثاؿ ىذه فتوى ،عند علماء الدين

وجود ىذه النجمة يف اؼبعابد الرومانية قبل  إىليشَت فيها  اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية
 :(ٖ) وجودىا عند اليهود

                                                           
قثو اىَٞالد ؼغة  1721 - 1931ذقذٝش فرشج ؼٞاذٔ تِٞ ذثِٞ  Xساتظ ٍقاىح تاالّعيٞضٝح ػِ ّثٜ هللا ٍ٘عٚ  -1

  http://en.wikipedia.org/wiki/Moses .اىؽاخاٍٞح اىٖٞ٘دٝح
 .ً . ق 1111ً ٗ . ق 1911تِٞ  Xاؽشف اىغٞذ اىؾشتْٞٚ ٝؽذد فرشج ؼٞاج ّثٜ هللا ٍ٘عٚ  -7
 .html71post_-/blog7111/19ar.blogspot.com/-http://histoc  
  .( فر٘ٙ ـ األصو فٜ ّعَح داٗد اىغذاعٞح19/434) -9
2EC/%DD%CA%C%6E26DD%CA%C16E26/alfeqh/fatawa/%C7http://www.islamport.com/b/

http://en.wikipedia.org/wiki/Moses
http://histoc-ar.blogspot.com/2010/03/blog-post_21.html
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3%20092.html
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 السؤاؿ: ما أصل قبمة داود )النجمة السداسية( ؟

ودي، وال سيما ما الغموض حييط بكثَت فبا يتعلق بالتاريخ اليه اعبواب: أود اإلشارة إىل أفّ 
يتصل بالطقوس الدينية، خاصة مع حرص اليهود الشديد على السرية، وانغبلقهم على 
أنفسهم، ومن ذلك الشكل السداسي األضبلع أو ما يعرؼ بنجمة داود اليت ازبذىا اليهود 
أحد أبرز شعاراهتم اؼبميزة ؽبم، وىذه النجمة مل ترد يف كتبهم اؼبقدسة وال شروحها، وىي 

)ماجن  - كما تشَت اؼبصادر اليت حبثت يف الطقوس والرموز اليهودية -ى يف العربية تسم
 على ما ذكروا -دافيد(، وترصبتها اغبرفية )درع داود(، وقد استخدـ االصطبلح يف أوؿ األمر 

بقصد اإلشارة إىل اػبالق، مث استخدـ بعد ىذا لئلشارة للنجمة السداسية، وقد وجدت  -
اؽبندسي على بعض اؼبعابد اليهودية يرجع بعضها إىل القرف الثالث اؼبيبلدي  رسـو ؽبذا الشكل

 .، ىذا وا أعلمومع ىذا فقد كانت موجودة يف اؼبعابد الرومانية قبل ىذا الوقت بكثَت

 النجمة السداسية في الحضارة المصرية :ٕ - ٔ

والذي كاف قد صدر بتاريخ:  بالوثائق مؤيداً  (ٔ) علمياً  ىراـ اؼبصرية تقريراً نشرت جريدة األ
 الباحثوف يؤكدوف: النجمة السداسية مصرية(.ربت عنواف ) ٕٓٔٓ /ٕٔ /ٕٛ

النجمة  على أفّ   لقد أثبت اكتشاؼ قطعة أثرية ديكن االطبلع عليها باؼبتحف اؼبصري،
يعٍت قبل نيب ا موسى  ،للمِلك يف عصر ما قبل األسرات السداسية استخدمها الفراعنة شعاراً 

X .وقبل الديانة اليهودية 

                                                                                                                                                                          
2C96716E26C16E96D%6C16E26C6716CA26C16D26C46CA%D96D26C%6E6716EC%6%E
C6716CA26C16D26C46CA%D96D26C%6E6716EC%6E26/%DD%CA%C9E%6ED%E16%E

.html9671137E%6ED%E16E26C96716E26C16E96D%6C16E26 
 .اىَصشٝح تؼْ٘اُ )اىثاؼصُ٘ ٝؤمذُٗ: اىْعَح اىغذاعٞح ٍصشٝح( األٕشاًٍقاىح ٍِ صؽٞفح  -1
 .aspx%%9%2http://www.ahram.org.eg/Investigations/News/ 

http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3%20092.html
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3%20092.html
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3%20092.html
http://www.ahram.org.eg/Investigations/News/55367.aspx
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وتظهر  ،وقبل نشوء الديانة اليهودية األسراتتاريخ ما قبل  إىلمصرية تعود  أثريةقطعة  (:ٔ) صورة

 .عليها وبوضوح النجمة السداسية

دبئات  Xالنجمة السداسية كانت شائعة يف مصر قبل النيب داود  أفّ وضح اؼبقاؿ 
الدولة السياسية منها  شؤوفي كاف يضعو على كل السنُت، وكانت  يف خات للملك ثيش الذ

 .والدينية

أنو ت  الدكتور سعيد ؿبمد ثابت الباحث األثري ورئيس صبعية ؿبيب اآلثار اؼبصرية أكد
اكتشاؼ ىذا األثر بإحدى اؼبقابر األثرية اؼبوجودة دبدينة أوف عاصمة مصر فيما قبل األسرات 

 وىي دبنطقة عُت مشس واؼبطرية.

ب اؼبقربة كاىن اؼبراسم باؼبعبد الكبَت باؼبدينة ووجدت لديو ؾبموعة من خبز كاف صاح
أوؽبا حيمل خات اؼبلك وىو غطاء الرأس اؼبلكي،  ،أرغفة بأحجاـ ـبتلفة ٖالقرباف يتكوف من 

والرغيف الثاين حيمل بصمة قاعدة العصا اؼبلكية  .وثعباف الكربا اؼبلكية وكاف يَزّين جبُت اؼبلك
فيحمل الرمز الشخصي للملك، وىو  أما الرغيف الثالث وىو أصغرىم حجماً  .افأو الصوعب

 النجمة السداسية.

الصهاينة سطوا على ىذا  فّ إيف نفس اؼبقاؿ: ) الباحثة مها صبلح عضو اعبمعيةوتقوؿ 
وىو النجمة السداسية، ليثبتوا أحقيتهم يف أجزاء من مصر، حيث ىدفهم تكوين  الرمز اؼبصري

 ىذا الرمز برغم أنو رمز وثٍت( انتهى. علىلنيل ايل الفرات فاستحوذوا دولة من ا
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من  كثَتاً   فّ أفمعلـو  ،صلها وثٍتأ فّ أاستعماؿ النجمة من قبل وثنيُت ال يعٍت  فّ إ :تعليق

 صل.و استعماؽبا يف األأصلها ديٍت مث حرفت عن معناىا أفكار الرموز بل حىت بعض األ

اليهود استخدموا الرمز اؼبصري القدمي يف النجمة  فّ إ) :وأضافت الباحثة مها صبلح
كما ىو اعتقاد البعض، وقد   Xميبلدية وليس من أياـ النيب داود  ٛٗٙٔ السداسية منذ عاـ

من اإلمرباطورية  استخدمها اليهود يف ؾبموعة الدفاع عن مدينة براغ عندما كانت جزءاً 
ـ، مث اختارهتا اغبركة الصهيونية  ٛٗٙٔأي  النمساوية ؼبا ىاصبتها دولة السويد يف ذلك العاـ

ؽبا باقًتاح من تيودور ىرتسل يف أوؿ مؤسبر صهيوين عقد يف مدينة باؿ  ـ رمزاً  ٜٚٛٔ يف العاـ
 .(للدولة اليهودية، مستقببلً  للصهيونية، ورمزاً  بازباذىا شعاراً 

 ىَتوغليفياً  رمزاً  النجمة السداسية كانت يف العقيدة اؼبصرية القددية فّ إ) :وأضافت أيضاً 
"إلو" مث أصبح اظبو  إىل"إللو أمسو" الذي كانوا يعتقدونو أوؿ إنساف ربوؿ  ألرض األرواح، ولػ

فبا يؤكد ارتباط الرمز بالعقيدة والتاريخ اؼبصري القدمي قبل نشوء اليهود. فالنجمة أثر  ،حورس
 .(يةعقائدي مرتبط باؼبعبد وكاف يوكل عادة بو الستكماؿ الطقوس الدين

النجمة يف تلك العصور   فّ إ) :ويعلق الدكتور ؿبمد إبراىيم بكر رئيس ىيئة اآلثار سابقا
كانت تستخدـ كشكل زخريف يف غالب األحياف خاصة يف فًتة ما قبل األسرات، وقد ظهرت 

الليبيتُت ومها مصريتاف وربت لواء اغبضارة اؼبصرية،  ٕٕو ٕٔبوضوح يف عصر األسرتُت 
مث استمر  -أنواعها تقاـ على واجهات ومداخل العمائر الضخمة والشهَتة وكانت النجمة ب

وانتشرت يف ىذه الفًتات اليت  -استعماؽبا يف العصور اإلسبلمية على األطباؽ والكراسي 
 (.بقروف طويلة ومل يعاصرىا إال يف وقت متأخر Xسبقت النيب داود 

النجمة السداسية  فّ أ على التارخيية دلةباألبرىن باحثو اآلثار يف ىذا اؼبقاؿ اؼبهم  :تعليق
ومل  اإلسبلميةيف ما بعد يف الزخارؼ  أيضاً استعملت  وأهناسبقت الديانة اليهودية بقروف 

 .اؼبتأخرةال يف القروف إيستعملها اليهود كرمز خاص هبم 
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 النجمة السداسية عند السومريين: ٕ - ٕ

 جنوب شرؽ اؽببلؿ اػبصيب )ببلد سومر( يفالرابع  األلف يف القدمي السومري العصر بدأ
، والتسمية شومر )سومر( ىي تسمية أكادية ؼبنطقة جنوب العراؽ  اليت ىي العراؽ اليـو

الكتابة واللغة والثقافة السومرية يف  اكتشاؼوسكاهنا، واليت استخدمها الباحثوف مع إعادة 
 القرف التاسع عشر اؼبيبلدي.

ىذه  األؼبانيةيف مدينة برلُت  Vorderasiatischesيف متحف فورديرازياتيش توجد 
سنة قبل اؼبيبلد يعٍت قبل  ٕٓٓ٘ إىلالقطعة التارخيية اليت تعود للحضارة السومرية وبالضبط 

 الديانة اليهودية.

 

 
 .(ٔ) سنة قبل اؼبيبلد فيها قبمة سداسية ٕٓٓ٘  إىلسومرية تعود  أثريةقطعة  (:ٕ) صورة

                                                           
 تأىَاّٞا األٗعظتَرؽف اىؾشق  األششٝحٕٗ٘ سقَٖا فٜ اىَعَ٘ػح  VA 749اعَٖا  األششٝحاىقطؼح  -1

Vorderasiatische Museum in Berlinىصاّٞح ىْفظ اىقطؼح ٗاىثشٗف٘ع٘س اىشٗعٜ صمشٝا عٞرؾِٞ  . ٗاىص٘سج ا
Zecharia Sitchin. http://www.sitchin.com/ 

http://www.sitchin.com/
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صهاينة وىم كانوا يف  السومريوففهل كاف ىؤالء  ،اسية واضحةنبلحظ وجود النجمة السد
 !؟ Xف يبعث نيب ا موسى أزمن قبل الديانة اليهودية وقبل 

 النجمة السداسية في كنز النمرود: ٕ - ٖ

ـ يف منطقة  ٕٜٜٔـ وٜٛٛٔاكتشف عامل اآلثار العراقي مزاحم ؿبمود ما بُت عامي 
"كنوز  وظبيت ىذه اآلثار بػ ،ريخ يقدر لثماين قروف قبل اؼبيبلدتا إىلتعود  منرود العراقي آثاراً 

قطعة من اجملوىرات الذىبية كانت ؿبفوظة يف  ٖٔٙالكنز من ؾبموعة  اىذويتكوف  ،النمرود"
 األرض باؼبصرؼ العراقي اؼبركزي. اؼبخازف اصنة اؼبوجودة ربت

مصنوع من الذىب على ثرية عبارة عن ختم آشوري أومن بُت ىذه اآلثار ىناؾ قطعة 
يف باريس فرنسا  (لوفر)يف متحف  وىذه القطعة موجودة حالياً  ،شكل قبمة سداسية

AO.ٛٚ٘ٛ وAO.ٛٚٛٔ. 

 
 .صورة ختم آشوري من كنز النمرود على شكل قبم سداسية واضحة (:ٖ) صورة

علماء  عثر عليهاربفة  ٖٔٙ واحدة من: ىذه (ٔ) جاء يف موقع صبعية آشور الوطنية
 و (Ashurnasirpal II)  قصور ىو من الكنز ".منرود  األثريةاؼبنطقة "ؽ مشاؿ العرا يف ثاراآل

(Shalmaneser III)، و (Tiglath-Pileser III) شكل سداسي  "الكنز أي". وفيو
 ربيط بدائرة وؿباطة بدائرة. وىي ،النقاط مصنوعة من مثلثات ستة حيتوى على

                                                           
ٍِ  12.1all.net/akhne/index.php?topic=4http://www.assyrian%11ساتظ اىَ٘ض٘ع تاالّعيٞضٝح   -1

 /ashur.com-http://www.ana .اىؼاٍح ىيَْرذٙ اىشعَٜ اىراتغ ىَ٘قغ ذعَغ آؽ٘س اى٘طْٜ اإلداسج
اً آؽ٘سٝح فٜ ٍرؽف أخر  :تاىؼشتٞح تاىَ٘قـغ اٟؽ٘سٛ اىخات٘س )ٍ٘قغ ٍغرقو( ـ  ذؽد ػْ٘اُ أٝضا  ٗاىَقاه ٍ٘ظ٘د 

 .اىي٘فش
&i73&func=view&catid=23http://khabour.com/ara/index.php?option=com_fireboard&Itemid=

7%93%d= 

http://www.assyrian4all.net/akhne/index.php?topic=18587.0
http://www.ana-ashur.com/
http://khabour.com/ara/index.php?option=com_fireboard&Itemid=79&func=view&catid=29&id=26395
http://khabour.com/ara/index.php?option=com_fireboard&Itemid=79&func=view&catid=29&id=26395
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 n Origin and ومعٌت قبمة داود صلأ) :يف كتاهبا ليوي ىايدغارد تكتب
Significance of the Magen Dawid، Archive Orientalni، Vol. ٔٛ، 

يف  ؿبفوظة اآلف اليت ىي اؼبسمارية اآلشورية األختاـ اثنُت يف حوايل(: ٘ٙ-ٖٖٓ ،ٜٓ٘ٔ
إىل  جنباً ) ٛٚٛ.AOكود و  ،(الشمعداف جنب مع إىل )جنباً    ٛ٘ٚٛ.AOبكود اللوفر متحف
كوكب   إىلالنجمة السداسية تشَت  أفّ اعقدوا  اآلشوريُت إفّ  :وتقوؿ ،(الكواكب معجنب 
ردبا  أو) أثرتاعتقاداهتم  فّ إو  ،لحمايةل كرمزالشكل السداسي   واستخدمت زحل،
سداسي  فيو شكل كاف الذي اػباتب الشياطُت يسيطر الذي سليماف اؼبلك أسطورة (ولدت

 ( انتهى."سليماف خات"

 
 Jehuلآلشوريُت وفيها صورة النجمة السداسية فوؽ اؼبلك ياىو  أخرىوىذه صورة  :(ٗ) صورة

 النجمة السداسية في الحضارة اليونانية: ٕ - ٗ

تارخيية يف قصر  حجاراً أ Doro Levyاكتشف باحث اآلثار االيطايل دورو ليفي 
يف متحف واليت ىي ؿبفوظة اآلف  ، Creteيف اؼبدينة اليونانية كريت Festosفيستوس 
 باليوناف.Herakleion ،Heraklion، Iraklionىَتاقليوف

 ٓٓٚٔ إىل األقلحجار اليت يظهر على بعضها آثار للنجمة السداسية على تعود ىذه األ
حجار األ فّ أأي  ،فيستوسوىو التاريخ الذي دمر فيو قصر  Xسنة قبل ميبلد السيد اؼبسيح 

 .X موسى سنة قبل والدة نيب ا ٓٓٚكثر من أ إىلتعود 

اؼبكتشفة تظهر آثار النجمة السداسية مقتبسة من كتاب:  األحجاروىذه صورة لبعض 
Mark A. S. Cameron، Stars Of David’ on a Mural Plaster Fragment 
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From Knossos، Kadmos. Volume ٔٛ، Issue ٔ، Pages ٗٓ–ٗٙ، ٜٜٔٚ  .

 .(ٔ) وديكن االطبلع عليو على الرابط يف اؽبامش

 
 Mark: اؼبكتشفة تظهر آثار النجمة السداسية مقتبسة من كتاب األحجارصورة لبعض  (:٘) صورة

A. S. Cameron، Stars Of David’ on a Mural Plaster Fragment From 
Knossos، Kadmos. Volume ٔٛ، Issue ٔ، Pages ٗٓ–ٗٙ، ٜٜٔٚ 

 وىذه صورة سكانَت ؼبوضع الشاىد من نفس الكتاب:

 
 .صورة سكانَت ؼبوضع الشاىد من الكتاب (:ٙ) ةصور 

رض النجمة السداسية ليست من ـبتصات الصهاينة مغتصيب األ أفّ  أخرىوىذا يبُت مرة 
 مم سبقت الديانة اليهودية.أهنا موجودة يف رموز أل ؛بل وعدـ خصوصيتها باليهود ،اؼبقدسة

                                                           
1- Mark A. S. Cameron، Stars Of David’ on a Mural Plaster Fragment From Knossos، Kadmos. 

Volume 11، Issue 1، Pages 41–4%، 1323  اىّٞ٘اّٞح اىرٜ فٖٞا  األششٝح األؼعاسٍْٔ ص٘س  اىَأخ٘راىنراب
  kadm.11.1%1%global.com/doi/abs/-tp://www.referenceht/1323.11.1.41 اىْعَح اىغذاعٞح.

http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/kadm.1979.18.1.40
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 نة اليهودية(الرومانية )قبل الدياالنجمة السداسية في الحضارة  :ٕ - ٘

يف الًتاث الروماين بشكل كبَت حيث نراىا حاضرة يف  أيضاً النجمة السداسية موجودة 
كما   ،قربص..( ،بلغاريا ،ـبتلف اآلثار وـبتلف البلداف اليت وصلت ؽبا اغبضارة الرومانية )تونس

 :توضح صور الفسيفساء الروماين التالية

 
 .ومانية يف قربصالصورة التالية للفسيفساء الر  (:ٚ) صورة

 
 .صورة لفسيفساء رومانية بتونس (:ٛ) صورة



 X............................ إصداراث أَصبر اإليبو املهدي ................ 38

 
 .فسيفساء رومانية وجدت يف بلغاريا  (:ٜ) صورة

ناصر بن ؿبمد اؼباجد عضو ىيئة التدريس جبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود  كتورد وقد أكد 
 الفتوى التالية يفاإلسبلمية وجود النجمة السداسية يف اؼبعابد الرومانية قبل وجودىا عند اليهود 

(ٔ): 

 السؤاؿ: ما أصل قبمة داود )النجمة السداسية( ؟

الغموض حييط بكثَت فبا يتعلق بالتاريخ اليهودي، وال سيما ما  اعبواب: أود اإلشارة إىل أفّ 
يتصل بالطقوس الدينية، خاصة مع حرص اليهود الشديد على السرية وانغبلقهم على أنفسهم، 

األضبلع أو ما يعرؼ بنجمة داود اليت ازبذىا اليهود أحد أبرز ومن ذلك الشكل السداسي 
شعاراهتم اؼبميزة ؽبم، وىذه النجمة مل ترد يف كتبهم اؼبقدسة وال شروحها، وىي تسمى يف 

)ماجن دافيد( وترصبتها  - كما تشَت اؼبصادر اليت حبثت يف الطقوس والرموز اليهودية -العربية 
بقصد اإلشارة  - على ما ذكروا -دـ االصطبلح يف أوؿ األمر اغبرفية )درع داود(، وقد استخ

 .إىل اػبالق، مث استخدـ بعد ىذا لئلشارة للنجمة السداسية

وقد وجدت رسـو ؽبذا الشكل اؽبندسي على بعض اؼبعابد اليهودية يرجع بعضها إىل القرف 
، ىذا ا الوقت بكثَتومع ىذا فقد كانت موجودة يف اؼبعابد الرومانية قبل ىذالثالث اؼبيبلدي 

 .وا أعلم
                                                           

  .( فر٘ٙ ـ األصو فٜ ّعَح داٗد اىغذاعٞح19/434) -1
2EC/%DD%CA%C%6E26DD%CA%C16E26/alfeqh/fatawa/%C7http://www.islamport.com/b/
2C96716E26C16E96D%6C16E26C6716CA26C16D26C46CA%D96D26C%6E6716EC%6%E
C6716CA26C16D26C46CA%D96D26C%6E6716EC%6E26/%DD%CA%C9E%6ED%E16%E

.html9671137E%6ED%E16E26C96716E26C16E96D%6C16E26 

http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3%20092.html
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3%20092.html
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3%20092.html
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3/%DD%CA%C7%E6%EC%20%E6%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C7%CA%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%20%C7%E1%ED%E6%E3%20092.html
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 النجمة السداسية في الديانة الهندوسية :ٕ - ٙ

 إىلقل وعلى األ ،سنة حسب بعض اؼبصادر ٓٓٓٓٔ كثر منأ إىلتعود  اؽبندوسيةالديانة 
وتسمى شاتكونا  ،ىم رموزىاأ. وتعد النجمة السداسية من (ٔ) سنة قبل اؼبيبلد ٕٓٓٓقبل ما 

(Shatkona) (ٕ)،  ر واألنثىالذك، والنار اؼباءارباد القوى اؼبتضادة مثل  إىلترمز  إهناحيث، 
( حسب األـ( )الطبيعة Prakritiو ) ،( )الكائن األظبى(Purushaكما سبثل بوروشكا )

 .(Shiva – Shakti) شاكيتو  شيفالتجانس الكوين بُت ىي ترمز ل وأيضاً  ،العقيدة اؽبندوسية
  اؽبامش.ع على الرابط اؼبوجود يفوؼبزيد من التفاصيل ديكن االطبل

ويف ما يلي بعض الصور من احتفاالت ىندوسية اليت تظهر فيها النجمة السداسية بكل 
و يف أي حبث أ (ٖ) يف  اؽبامش إليووضوح. وديكن االطبلع عليها وعلى غَتىا يف الرابط اؼبشار 

 .Shatkona حر عن الطقوس اؽبندوسية وعن النجمة باظبها اؼبعروؼ يف الديانة اؽبندوسية

 

                                                           
 .ٝرنيٌ ػِ اىؽضاسج اىْٖذٗعٞح ٗذاسٝخٖا ٍقاىح اّعيٞضٝح ػيٚ اىثٜ تٜ عٜ -1

.shtml1http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/history/history_  
  .ساتظ ٝرنيٌ ػِ سٍ٘ص ْٕذٗعٞح ٗٝرنيٌ ػِ اىْعَح اىغذاعٞح ؽرنّ٘ا ٗسٍضٝرٖا ػْذٌٕ -7

yantra.html-kti.com/articles/introhttp://sivasa  
  .اىص٘س ٍِ اؼرفاالخ ْٕذٗعٞح ذظٖش فٖٞا اىْعَح اىغذاعٞح -9
-711%http://www.karunamayi.org/News/

Oct.shtml67111Navaratri167Karunamayi671Sri671Amma 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%8A
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/history/history_1.shtml
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/history/history_1.shtml
http://sivasakti.com/articles/intro-yantra.html
http://sivasakti.com/articles/intro-yantra.html
http://www.karunamayi.org/News/2005-Amma%20Sri%20Karunamayi%20Navaratri%2011Oct.shtml
http://www.karunamayi.org/News/2005-Amma%20Sri%20Karunamayi%20Navaratri%2011Oct.shtml
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ما قبل الديانة  إىلصور للنجمة السداسية يف الديانة اؽبندوسية وتسمى شتكونا وتعود  (:ٓٔ)صورة 

 .اليهودية بقروف

 ،موجودة يف الًتاث اؽبندوسي والتبيت (،دائرة) تعٍت كلمة وىي  (مانداال)وىذه صورة 
ن للفنوف وتظهر ىنا على شكل دائرة وسطها قبمة سداسية. رابط الصورة من متحف روب

 .(ٔ) بنيويورؾ موجود يف اؽبامش

 
 (.ماندال)صورة من متحف روبن للفنوف بنيويورؾ للوحة تبتية  (:ٔٔ) صورة

 :تعليق

 أخرىمة اؼبتقدمة على الديانة اليهودية يدؿ مرة وجود النجمة السداسية يف ىذه األ -
قريب من ا أي ارتباط ف يكوف ؽبأعلى قدـ ىذه النجمة ورمزيتها عند كثَت من الشعوب دوف 

 و مع الديانة اليهودية.أو بعيد مع الصهيونية أ

وجود النجمة السداسية يف ىذه الديانات الوثنية ال يدؿ  فّ أ إىل اإلشارة أيضاً ينبغي  -
قدـ من الديانات الوثنية. لكن أرض اغبق على ىذه األ اإلؽبيفالدين  ،صلها وثٍتأ فّ أعلى  بداً أ

                                                           
1- .jpg7/mandala_444http://www.rmanyc.org/uploads/event/ 

http://www.rmanyc.org/uploads/event/444/mandala_2.jpg
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يف ىذه الفقرة من البحث ىو قدمها مقارنة مع وجود الديانة اليهودية ووالدة  إثباتوغاية ما نريد 
 مم السابقة.عند الكثَت من األورمزيتها  Xونيب ا داود  Xنيب ا موسى 

 الكيمياء القديمةفي و  عند حضارات بعيدة مثل الماياالنجمة السداسية  :ٕ - ٚ

 -لنجمة السداسية مثل ما وجد يف ىندوراس عدة آثار التابعة غبضارة اؼبايا وجدت فيها ا
 تشيزماف بوؿ: ميبلدي )للمصور ٓٓٛ و ٓٓٗ بُت ما مؤرخةوىي  -اعبنوبية  مَتكيةاألبالقارة 

Cheesman، Paul R.، ٜٕٔٔ-ٜٜٔٔ.) 

 
 أمريكا.النجمة السداسية يف حضارة اؼبايا يف جنوب  (:ٕٔ) صورة

اؼبكسيك  يف يوكاتاف سداسي يف اوكسماؿذات الشكل ال قبـو أخرى على العثور وقد تّ 
 ميبلدية. ٓٓٓٔ وىي مؤرخة لسنة

 
 .سداسية قبمة بقية وفيها اؼبكسيك يف للمايا Uxma اوكسما لقلعة أيضاً  صورة (:ٖٔ) صورة
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وفيو صور  ،الذي يتكلم عن حضارة اؼبايا (ٔ) وديكن االطبلع على الكتاب يف اؽبامش

 تظهر فيها النجمة السداسية. أخرى

 وقد اشتهر القوؿ باستعماؽبا يف  ،استعملت قدديًا يف كثَت من العلـوالنجمة السداسية  إفّ 
ذبانس  إىلالنجمة كانت ترمز  إفّ حيث  ،صل علم الكيمياء اغبديثأاليت تعترب و  مثبلً اػبيمياء 

ؼبتجو كبو النار بينما يرمز اؼبثلث ا إىليشَت  األعلىفاؼبثلث اؼبتجو كبو  ،متضادين كالنار واؼباء
 اؼباء. إىل األسفل

. والنجـو Basilius Valentinusلعامل اػبيمياء  Azoth ٜ٘ٙٔوىذه صورة من كتاب 
 السداسية ىنا ترمز لكواكب اجملموعة الشمسية.

 
 .النجمة السداسية يف كتب اػبيمياء (:ٗٔ) صورة

 شرقيةوفي الكنائس الغربية وال النجمة السداسية في الديانة المسيحية :ٕ - ٛ

عن  زمنياً  متأخرافالديانة اؼبسيحية  أوونشوء النصرانية  Xبعثة السيد اؼبسيح  فّ أرغم 
الديانة اليهودية ولكن اؼبراد من ىذه الفقرة ىو بياف وجود النجمة يف الكنائس واآلثار 

 إىلقل أال  ،باليهود رمزيتها عند اؼبسيحيُت وعدـ ارتباطها حصرياً  إثباتوبالتايل  ،اؼبسيحية
 تاريخ حديث وىو تاريخ بناء ىذه الكنائس.

                                                           
1- by University of  1319Published  Maya salt production and trade by Anthony P. Andrews

Arizona  قثو ظاٍؼح ٗالٝح اسٝضّٗا 1319. اّذسٗص ّؾشخ ػاً  ب إّراض اىَيػ ٗاىرعاسج الّطّٜ٘.اىَاٝا ٍِ. 
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ال  -ىذه الرمزية ترجع  ،و اؼبيسياأفالنجمة السداسية يف اؼبسيحية ترمز للمسيح القادـ 
)يف ترصبة  (قبمة)ة بلعاـ اليت تبشر باؼبسيح القادـ وتسميو ءنبو  إىل -أقل عند بعض اؼبسيحيُت 

 :األخرى" يف بعض الًتصبات (كوكب)و أ ،اغبياة(

، ويظهر ملك من قبم من يعقوب. خيرج ، وأبصره ولكن ليس قريباً )أراه ولكن ليس حاضراً 
 .(ٔ)إسرائيل فيحطم طريف موآب، ويهلك كل رجاؿ اغبرب( 

ويقـو قضيب من  كوكب من يعقوب)أراه ولكن ليس اآلف. أبصره ولكن ليس قريباً. يربز  
 .(ٕ)إسرائيل فيحطم طريف موآب ويهلك كل بٍت الوغا( 

يف حركة اجملوس من أرض اؼبشرؽ عندما رأوا قبمو يف  ة ىي اليت كانت سبباً ءوىذه النبو 
 .(ٖ) Xزمن بعثة النيب عيسى بن مرمي 

وكمثاؿ شرح  ،وللمزيد من التفاصيل فبكن االطبلع على بعض ما كتب يف اؼبوضوع
 ليس لكنو  أراه" بلعاـ نبؤة -ٛ)..  :الكتاب اؼبقدس العهد اعبديد للقس انطونس فكري

 طريف فيحطم إسرائيل من قضيب ويقـو يعقوب من كوكب يربز. قريباً  ليس ولكن أبصره. اآلف
 أرض من اجملوس حركت اليت ىي النبوة وىذه ،(ٚٔ: ٕٗ عد" )الوغا بٍت كل ويهلك موآب
 .(ٗ) ...(قبمو رأوا عندما اؼبشرؽ

 للفرنسية: وأيضاً وىذه ترصبات النص السابق لبلقبليزية 

 :star ليزية باالقب

I shall see him، but not now: I shall behold him، but not nigh: 
there shall come a Star out of Jacob، and a Sceptre shall rise out 
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of Israel، and shall smite the corners of Moab، and destroy all the 
children of Sheth. 

 :étoileوبالفرنسية 

Je le vois، mais non pas maintenant; je le regarde، mais non 
pas de près. Une étoile est procédée de Jacob، et un ٕٗcepter 
s’est élevé d’Israël: il transpercera les coins de Moab، et détruira 
tous les enfants de Seth. 

 :Xسيح اجملوس للبحث عن اؼب ؾبيءالنص الذي يروي  وأدناه

ؾبوس من اؼبشرؽ قد  إذاىَتودس اؼبلك  أياـوؼبا ولد يسوع يف بيت غبم اليهودية يف  ٔ)
تينا أو  يف اؼبشرؽ وقبم رأينا فإننا؟  ىو اؼبولود ملك اليهود أين"قائلُت:  ٕ أورشليم إىلجاءوا 

 .(ٔ)( "لنسجد لو

غاية القرف  إىلسيحيُت عند اؼب قبد النجمة السداسية قد ازبذت رمزاً  أنناىذا فبا يفسر و 
 .من الكنائس القددية تظهر يف زخرفاهتا عدد وديكن وجود ،الثاين عشر ميبلدي

 مثاؿ للكنائس الغربية:

جنوب غرب فرنسا واليت يعود تاريخ  -ليموكس  -كنيسة ساف مارتاف قبد النجمة   مثبلً 
 .(ٕ) ميبلديالقرف الثاين عشر  إىل بنائها
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 غرب جنوب - ليموكس - مارتاف ساف كنيسة اؼبسيحيُت عند السداسية النجمة (:٘ٔ) صورة

 .فرنسا

 إىلوىذه صورة لقماش كبَت موجود يف كنيسة بلدة سافينيي بفرنسا ديثل اؼبعمودية وترجع 
 .بشكل واضح جداً  أيضاً وتظهر فيو النجمة السداسية  (ٔ) القرف الثامن عشر

 
 .الكنائس إحدىاش يف النجمة السداسية يف قطعة قم (:ٙٔ) صورة

 مثاؿ من الكنائس الشرقية:

سبثل السيد اؼبسيح  مقدونيا -لوحة يف كنيسة القديس نيكوال يف كروسيفو  أيضاً وىذه 
X .وسط قبمة سداسية 
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 .مقدونيا - كروسيفو يف نيكوال القديس كنيسة يف لوحة (:ٚٔ) صورة

 
 .الربتغاؿب ٖٚٙٔ - ٕٖٓٔ األوؿ بيدرو اؼبلك قرب أسفليف  أيضاً النجمة السداسية  (:ٛٔ) صورة

 اتخاذ اليهود النجمة السداسية كشعارتأخر  :ٕ - ٜ

 واليهودية اليهود موسوعة من الثالث اجمللد يف اؼبسَتي الوىاب عبد الدكتور يقوؿ
 أف بعد اغبديث العصر يف إال يهودياً  رمزاً  تصبح مل الشهَتة داود وقبمة )... :يةوالصهيون

 مارؾ أمثاؿ اغبديث العصر يف اليهود التشكيليوف والفنانوف ،قبل من مسيحياً  رمزاً  كانت
 ....(مستقلة يهودية ثقافة إطار يف رؤيتهم ديكن وال غريب، فٍت تراث إىل ينتموف شاجاؿ
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 شكبلً  كانت بل يهودياً  رمزاً  تكن مل السداسية النجمة بأفّ  القوؿ ن)ديك :أيضاً وكتب 
 وإمنا رمزية، داللة ؽبا تكن مل اليهودية اؼبباين بعض على ظهرت حُت وىي ،وحسب ىندسياً 

 للجماعة الرابع تشارلز ظبح عشر الرابع القرف ويف. زخرفية وظيفة أداء منها الغرض كاف
 مث ومن ،السداسية النجمة عليو فُصوِّرت اػباص، علمها ؽبا يكوف بأف براغ يف اليهودية

 عبلمة براغ يف اليهود الكتب طابعي بعض وازبذىا .لليهود دنيوياً  رظبياً  رمزاً  النجمة أصبحت
 ذلك حىت كانت، السداسية النجمة أفّ  وُيبلَحظ. وىولندا إيطاليا إىل منها وانتشرت ؽبم

 اعبماعات إىل براغ من العبلمة ىذه استخداـ وانتشر. قومياً  أو دينياً  رمزاً  ال عبلمة ؾبرد الوقت
 طُردوا وحينما ،٘٘ٙٔ سنة فيينا يف اليهودية اعبماعة أعضاء واستخدمها. األخرى اليهودية

 إال أوربا شرقي يف تنتشر مل أهنا وُيبلَحظ. أمسًتداـ إىل منها ووصلت مورافيا إىل ضبلوىا منها
 شارة إىل تتحوؿ السداسية النجمة بدأت التاريخ ىذا ففي عشر، الثامن القرف بدايات مع

 رمزاً  اليهود معاداة أدبيات يف النجمة ىذه تظهر بدأت عشر التاسع القرف أوائل ويف. لليهود
 رُفع أف بعد ؽبا، رمزاً  النجمة ىذه النمسا يف روتشيلد عائلة تبنت ٕٕٛٔ عاـ ويف. عليهم داالً 

 على للتوقيع اؼبتنصِّر األؼباين الشاعر ىايٍت استخدمها كما. ءالنببل مرتبة إىل أعضائها بعض
 .خطاباتو

 ؽبا فليس ،ثنيةا أو قومية أو دينية داللة أية ىؤالء كل إىل بالنسبة النجمة ربمل ومل
 ببعض ارتباطاً  ازدادت عبلمة اعتبارىا ديكن مث، ومن. اليهودية اعبماعات تواريخ يف امتدادات
 مكانة منحها الذي ىو ؽبا روتشيلد عائلة اختيار وكاف الغرب، يف اليهودية اعبماعات
 .وشرعية(

 وحاولت. اغباخامية اليهودية أزمة عن تعبَت أىم بوصفها الصهيونية )ظهرت :ويضيف
 ؽبا، رمزاً  السداسية النجمة فتبنَّت الدينية، للعقيدة بديبلً  نفسها تطرح أف السياسية العقيدة ىذه
 يونيو ٗ يف ىرتزؿ أصدرىا اليت فيلت دي ؾبلة من األوؿ العدد على ظهر الذي الرمز ذلك

 بُت شائع رمز الصهيونية... فهي اؼبنظمة ولَعَلم األوؿ الصهيوين للمؤسبر رمزاً  اختَت مث ،ٜٚٛٔ
 إىل ترقى ال دينية إحياءات اكتسب الرمز ىذا ولكن. قومي رمز أهنا أي هم،يعل وعبلمة اليهود

حدَّد، الديٍت اؼبضموف مستوى
ُ
. الدنيوي بالرمز مرتبطة قداسة ولكنها ما قداسة حيمل فهو اؼب



 X............................ إصداراث أَصبر اإليبو املهدي ................ 28
 يشكِّل صهيوين منظور من ولكنو الديٍت، اؼبنظور من عيباً  القداسة مصدر غموض يكوف وقد

 اليهودية، قداسة ال اليهود قداسة فكرة جيسد رمز عن يبحثوف الصهاينة كاف إذ قوة، مصدر
 .ود(دا قبمة ؽبم أقبزتو ما وىذا

* * * 

 

 

 

 

 



 :حبث علمي يف معهى الشكل السداسي-3

 شكلو سداسي اإلنسان :ٖ - ٔ

شكل مضلع ىو الشكل  أفضل أفّ يف مضلع سنجد  اإلنسافنضع جسم  أف أردنا إف
فهناؾ خط مستقيم فوؽ  ،من الوسط اإلنسافوالسبب يف ذلك ىو اتساع جسم  ،السداسي

ديكن رسم خطُت  وال ،(أدناهيف الصورة  الرأس وخط مستقيم للقدمُت )كما تشاىدوف
خطوط  أربعةبل البد من  مستطيبلً مستقيمُت بينهما لغلق الشكل اؽبندسي حبيث يكوف 

 ؛الذي يعطي الشكل السداسي اإلنسافمنهما يف نقطة موازية لوسط  مستقيمة يلتقي كل اثناف
لصورة مبالغ فيها والقدمُت )وا الرأسيتوسع يف الوسط ويتضيق عند  اإلنسافجسم  فّ أل

 :سداسي. وىذه صورة توضيحية اإلنسافوبالتايل يكوف شكل  ،للتوضيح(

 
 .سداسي اإلنسافشكل  (:ٜٔ) صورة

اليت تدفن موتاىا يف  لؤلمماؼبوتى )بالنسبة  وابيتتما تكوف  غالباً  أفّ وؽبذا تبلحظوف 
 ( سداسية الشكل:وابيتت



 X............................ إصداراث أَصبر اإليبو املهدي ................ 10

 
 .السداسي اإلنسافكل شكل التوابيت سداسية لتوافق ش (:ٕٓ) صورة

 الدرع السابغ المذكور في القرآن :ٖ - ٕ

والسبب يف تلك  ،و قبمة داودأود داوتسمى درع  Xداود  إىلتنسب النجمة السداسية 
 ازبذ دروعاً  Xنو ولكن أل ،كما بينا سابقاً   Xصل النجمة يعود لداود أ فّ ليس أل النسبة
 من ا سبحانو ذات شكل سداسي. بأمر

َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت ﴿سابغات:  ف يصنع دروعاً أمره ا سبحانو وتعاىل أ Xفداود 
ْرِد َواْعَمُلوا َصاِلحاً ِإنِّي ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيرٌ  ْر ِفي السَّ  .(ٔ)﴾َوَقدِّ

َعَة لَُبوٍس لَُّكْم لُِتْحِصَنُكم مِّن بَْأِسُكْم فَ َهْل أَنُتْم َشاِكُرونَ ﴿  .(ٕ)﴾َوَعلَّْمَناُه َصن ْ

ويقاؿ رجل  ،وكلمة الساِبغُة تعٍت الدِّرُْع الواِسعةُ  ،والسابغ يف اللغة العربية تعٍت الواسع
 .(ٖ) ُمْسِبٌغ أي  عليو ِدرٌع ساِبغةٌ 

 :تفاسير من مصادر الشيعة

ْر ِفي ﴿الدروع قاؿ:  ،﴾َأِن اْعَمْل َساِبَغاتٍ ﴿: 8: ).. قولو ٕج -تفسَت القمي  َوَقدِّ
ْردِ   .(ٗ) يف اغبلقة،............( اليتسامَت قاؿ: اؼب ،﴾السَّ

                                                           
 .11عثأ:  -1
 .11األّثٞاء:  -7
 ساظغ ىغاُ اىؼشب ٍٗؼاظٌ اىيغح. -9
4-  .html1117/no11%/71/m1http://www.yasoob.com/books/htm  

http://www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2008.html
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َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت ﴿قولو تعاىل:  )....... :ٕٖٙص ٙٔالطباطبائي ج - تفسَت اؼبيزاف
ْردِ  ْر ِفي السَّ والسرد نسج الدرع، ، الدرع الواسعة يوىاخل، السابغات صبع سابغة  ﴾َوَقدِّ

واسعة واجعلها متناسبة اغبلق،  دروعاً  أي اعمل ،حبيث تتناسب حلقو وتقديره االقتصاد فيو
 .(ٔ) اغبديد لو( إلالنةوصبلة )أف اعمل( اخل، نوع تفسَت 

 :تفاسير من مصادر السنة

لو اغبديد  فبلف (: )...هـ ٙٓٙالرازي )ت  - تفسَت مفاتيح الغيب، التفسَت الكبَت
ات وىي الدروع سابغ.... ألنا لو اغبديد وأؽبمناه عمل  وىي الدروعوعلمو صنعة اللبوس 

 .ذكر الصفة ويعلم منها اؼبوصوؼ وقدر يف السرد...( الواسعة

َأِن ﴿عن قتادة  )...: (هـ ٖٓٔالطربي )ت  - تفسَت جامع البياف يف تفسَت القرآف
 .، إمنا كاف قبل ذلك صفائح...(دروع، وكاف أّوؿ من صنعها داود ﴾اْعَمْل َساِبَغاتٍ 

كاف ال حيتاج أف يدخلو ناراً، وال  )...: (هـ ٗٚٚت ابن كثَت ) - تفسَت القرآف الكرمي
وىي  ﴾َأِن ٱْعَمْل َس ِٰبغَٰ تٍ ﴿يضربو دبطرقة، بل كاف يفتلو بيده مثل اػبيوط، وؽبذا قاؿ تعاىل: 

وإمنا كانت قبل ذلك صفائح...عن ابن  وىو أوؿ من عملها من اػبلق،. قاؿ قتادة: الدروع
ْردِ ﴿ ،ـو درعاً يرفع يف كل ي Xقاؿ: كاف داود  ،شوذب ْر ِفي السَّ ىذا إرشاد من ا  ﴾َوَقدِّ

 ...(يف تعليمو صنعة الدروع. Xتعاىل لنبيو داود 

)سابغات: أي دروعًا واسعات، فذكر الصفَة ألهنا تدؿ على  :ٕٕروائع البياف ج
اؼبوصوؼ، والسابغات: الدروع الكوامل اليت تغطي البسها حىت تفضل عنو فيجّرىا على 

 .األرض

 .وىو التماـ والكماؿاؿ أبو حيّاف: السابغات: الدروع، وأصلو الوصف بالسبوغ ق

كوامل تامات واسعة، يقاؿ: سبغ الدرع والثوب وغَتمها إذا غّطى كل وقاؿ القرطيب: أي  
 .ما ىو عليو وفضل منو

                                                           
1- .htm1%/12http://www.alhikmeh.com/arabic/mktba/quran/almezan 

http://www.alhikmeh.com/arabic/mktba/quran/almezan16/07.htm
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ْر يف السرد: أي يف النسج، واؼبراد:   ، ال ذبعل ِحَلق الدرعاجعلو على قدر اغباجةَوَقدِّ

 .صغَتة فتنفصم اغبَْلقة، وال واسعة فبل تقي صاحبها السهم والرمح...(

داوود  أفّ يعتقده اؼبسلموف ىو  ما أفّ حاديث اؼبتفق عليها : يتضح من التفاسَت واألتعليق
X داود أفّ فكما تقدـ  ،مر من ا وحسب تقدير من ا سبحانوأصنع الدرع ب X    كاف
 ،حبيث حيمي كل وسط اعبسم واألفضل األمثلولو الشكل  واسعاً  سابغاً  يعمل درعاً  أف مأموراً 

تفصيل و تصميم  :فاؼبطلوب ىو ،مًتاسة وليس ؾبرد صفائح وأجزاءه تاماً  وحبيث يكوف كامبلً 
 مثايل يفي باغباجة اؼبصنوع ؽبا. درع واسع

ف شاء إف بينا وسنبُت أال الشكل السداسي كما سبق إيكوف  أفوىذا الشكل ال ديكن 
 .ا

 :شكل الدرع السابغ سداسي

 لرجل ليلبسو سيحصل شكبلً  واسعاً  يفصل درعاً  أفشخص عاقل يريد  أي أفّ معلـو 
نو أوىذا يعٍت  ،ف يغطي كل وسط اعبسم بشكل واسعأالدرع الواسع البد  فّ أل ؛سداسياً 

 .سيغطي الرقبة والكتفُت واغبقوين والعورة

 .(ٙ)رقبة + كتفُت + حقوين + عورة = 

 ،ىي ذات شكل سداسي Xولذلك دروع داود  ،شكلو سيكوف سداسياً  فّ إلتايل فوبا
مر ا سبحانو بشكل سداسي كما تبُت من اآليات أوالنجمة تشَت ؽبذه الدروع اؼبصنوعة ب

 الكردية.

 
 .الدرع الواسع لو شكل سداسي (:ٕٔ) صورة
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 عةالهندسية المضل األشكالقوتو من بين  :سر الشكل السداسي :ٖ - ٖ

يف كثَت من ـبلوقات ا سبحانو كما سيتضح  ىناؾ سر يف الشكل السداسي جيعلو ظاىراً 
فهو  الشكل  ،اؼبضلعة اؼبنتظمة األشكاؿوىذا السر ىو قوتو من بُت كل  ،يف الفقرات التالية

 قل ما ديكن.ألتغطية مساحة معينة حبيث يكوف ؿبيط التقسيمات  األفضل

 لم الرياضيات.ىذه القوة ت برىنتها يف ع

 :التايلكاؽبندسي اؼبطروح ىو   األشكاؿو أالسؤاؿ الرياضي 

حبيث  ةىل ديكن إجياد شكل ثنائي األبعاد ديكن تكراره ببل هناية ليغطي مساحة معين
 يكوف ؾبموع ؿبيط التقسيمات )اػببليا( أقل ما ديكن ؟

 أفّ يث افًتض ح ،(ٔ) Pappus (باباس) اإلغريقيعنو عامل الرياضيات  أجابالسؤاؿ 
قل ؿبيط فبكن للخبليا. أكرب مساحة بأوالذي يغطي  األفضلالشكل السداسي ىو الشكل 

قل كمية أوقد افًتضها بسبب مبلحظتو استهبلؾ النحل  (،فرضية باباس)وىذا ما يعرؼ بػ 
وسنتناوؿ موضوع خبليا النحل  ،فبكنة من الشمع لبناء خليتو اؼبتكونة من تقسيمات سداسية

 ف شاء ا.إة خاصة يف فقر 

فرضية باباس  علىتم الربىنة تومل  ، رياضياً دليبلً عليو  يعطِ باباس مل اغبل الذي اقًتحو 
فيها دعوة  بدأتنفس السنة التي ) ٜٜٜٔوبالضبط يف سنة  ،ال بعد ذلك بقروفإ رياضياً 

 (.Xحمد الحسن أمام اإل

لبعض الرياضيُت مثل وبناء على أعماؿ ـبتلفة  Thomas Halesسبكن توماس ىيلز 
وجوف   Frederick J. Almgren، فريدريك ج. اؼبكرف Frank Morganفرانك موركاف 

. وديكن صحة ىذه الفرضية رياضياً على ف اربىيعطي الدليل وال أفمن  Jean Taylorتايلور 
 .(ٕ)اؽبامش يف  إليواؼبشار الرابط اؼبشهورة مثبلً على االطبلع على مقالتو العلمية 

                                                           
فٜ اإلعنْذسٝح فٜ اىقشُ اىشاتغ اىَٞالدٛ ٕٗ٘ ٗاؼذ ٍِ أمثش ػيَاء اىشٝاضٞاخ فٜ   Pappusػاػ تاتاط -1

 اىرٜ ػصش ػيٖٞا. أظضاء شٍَِْٜ  األقواىزٛ ٝرنُ٘ ػيٚ  Synagogeَٝح، ٍٗؼشٗف مراتٔ اىَغَٚ  اىّٞ٘اُ اىقذ
 .اىَقاىح اىؼيَٞح ىرٍ٘اط ٕٞيض اىرٜ تشِٕ فٖٞا ػيٚ فشضٞح تاتاط -7
 /honey/honey.pdf31keplerhttp://www.math.pitt.edu/~thales/  

http://www.math.pitt.edu/~thales/kepler98/honey/honey.pdf
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 باختصار بسيط:و  ،اآلف ثابتة علمياً  أصبحتشرح فرضية باباس اليت ن أفس أال ب

اؼبنتظمة اليت ديكن استعماؽبا لتغطية مساحة معينة ىي فقط ثبلثة أشكاؿ  األشكاؿ
 ؼبضلعات منتظمة )كما تبُت الصورة(

 .(ٔاؼبثلث اؼبتساوي األضبلع )الشكل 

 .(ٕواؼبربع )الشكل 

 .(ٖوالسداسي اؼبنتظم )الشكل  

 
 .اؼبنتظمة اليت ديكن استعماؽبا لتغطية مساحة معينة األشكاؿ (:ٕٕ) صورة

ولكن  ،أقل من اؼبثلثات اؼبتساوية األضبلع ؿبيطاً اؼبربعات تعطي  أفّ ما قد ت برىنتو ىو 
الهندسية  األشكالفي  األقوىالسداسي المنتظم أفضل من الرباعي وىو الشكل 

 ؿبيط فبكن. قلبأكرب مساحة أويعطينا المنتظمة 

 (بسط شكل يف النمذجة الرياضية)أنو أوىي  ،يف الشكل السداسي أخرىقوة  أيضاً ىناؾ 
لتغطية مساحة معينة خببليا منتظمة يف اغبسابات الرقمية. فالشكل السداسي ىو الشكل 

تتحقق بُت اػببليا  أفالتماس اليت فبكن  أنواعذا الحظنا إ. فاألسهلوذو الطوبولوجيا  األفضل
)الشكل على  واألفضل األبسطالشكل السداسي ىو الشكل  أفاؼبنتظمة قبد  األشكاؿيف 

 اليمُت(. 
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 األسهل.وذو الطوبولوجيا  األفضلالشكل السداسي ىو الشكل  (:ٖٕ) صورة

 ماإ :من التماس أنواعيف ثبلث  أخرىخلية  ٕٔففي الشكل الثبلثي كل خلية تتماس مع 
 الرأسيتبلمساف من  أويف الشكل(،  األخضرساف من اعبانب )اللوف يتبلمف اؼبثلثاف اؼبتجاوراف

درجة )اللوف  ٕٓٔيتبلمساف من الرأس وتشكبلف زاوية  أو(، األضبربشكل متقابل )اللوف 
يف النمذجة الرياضية  أبداً ولذلك ىو ال يستعمل  ،للشكل الثبلثي عيباً  وىذا ديثل (.األزرؽ

 .لبكسبلت الصور مثبلً 

من  نوعافوىناؾ  ،أخرىخبليا  ٛل الرباعي اؼبنتظم كل خلية تتماس مع يف الشك أما
 .(األضبر)اللوف  الرأسسباس من  أو، (األخضرسباس باعبانب )اللوف  إما :التماس بُت اػببليا

ال  نوع واحد إوال يوجد  أخرىخبليا  ٙويف الشكل السداسي كل خلية تتماس فقط مع 
 (.األخضرب )اللوف التماس من اعبان وىو: ،من التماس

طوبولوجيا لنمذجة  واألفضل األسهلالشكل السداسي ىو الشكل  أفّ وهبذا يظهر 
يف الشكل  أنواع ٖسباس من  ٕٔسباسات من نفس النوع بدؿ  ٙحيث ىناؾ فقط  ،الرياضية

 سباسات يف نوعُت يف الشكل الرباعي اؼبنتظم. ٛو ،الثبلثي اؼبنتظم

وعلى سبيل  ،لنمذجة الظواىر الطبيعية األنسبىو  عبلوة على ذلك، فالشكل السداسي
قوتو يف حكاية الواقع  إىل باإلضافةاؼبثاؿ: النموذج السداسي غبركة ذرات السوائل والغازات 

القوانُت اؼباكروسكوبية لفيزياء السوائل  إىلفهو ديكن من التوصل  ،على اؼبستوى اؼبيكروسكويب
 عي اؼبنتظم.النموذج الربا وىذا ما يعجز عنو مثبلً 
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 األشكاؿقوة الشكل السداسي مقارنة مع باقي ىو بعض الوجوه اليت تفسر  أوردناهما 
ويفسر وجوده يف الكثَت من ـبلوقات ا سبحانو وتعاىل كما سنراه يف الفقرات  ،اؽبندسية
 شاء ا. إفالتالية 

 اإلنسانالشكل السداسي في خاليا  :ٖ - ٗ

وكل ؾبموعة من اػببليا تكّوف ما يعرؼ بالنسيج  ،يوحدة الكائن اغب يى :اػبلية
(Tissue)،  ًوكل ؾبموعة من األنسجة تكّوف عضوا (Organ)،  ويشًتؾ عدد من األعضاء

 من ؾبموعة أجهزة ـبتلفة. اإلنسافويتكوف جسم ،  Systemعضويتكوين جهاز  يف

 كل تقريباً الش يفبأنو عبارة عن ؾبموعة من اػببليا تتشابو  :النسيجديكن تعريف 
 Inter (بُت اػبلوية)وتربط بينها مادة تسمى  ،أداء وظيفة واحدة أو أكثر يفوتتخصص 

Cellular Substance . 

 
 .واضح بشكل السداسي شكلها ويظهر مزروعة خلية صورة (:ٕٗ) صورة

 :وىي ،أقساـ رئيسية أربعةوتنقسم األنسجة عموماً إىل 

 .Epithelial Tissue األنسجة الطبلئية -أ

 .Connective Tissueاألنسجة الضامة  -ب

 .Muscular Tissue األنسجة العضلية -ج
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 .Tissue Nervous األنسجة العصبية -د

وىي األنسجة اليت تغطي السطح اػبارجي للجسم كما تغطي  :األنسجة الطالئية -أ
 األعضاء الداخلية والشرايُت واألوردة الدموية.

 
 اإلنساف.ػببليا  الشكل السداسي (:ٕ٘) صورة

مثاؿ لؤلنسجة الطبلئية البسيطة وىي تًتكب من طبقة واحدة من اػببليا تنتظم فوؽ 
 :وتبلحظوف شكلها السداسي الواضح ،غشاء قاعدي وديكن سبييز أنواع منها

 
 .اغبرشفية الطبلئية - Simple Squamous (:ٕٙ) صورة

 
 Simple Cuboidal - اؼبكعبة الطبلئية (:ٕٚ) صورة

 
 Simple Columnar - العمودية الطبلئية (:ٕٛ) صورة
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العضلة ؾبموعة من اػببليا تكوف نسيج قابل للتقلص والتمدد،  :الخاليا العضلية

ويستخدمها الكائن اغبي يف ربريك جسده بشكل إرادي، كما أهنا تتحرؾ بشكل ال إرادي يف 
الكائن اغبي، وؽبا نوعاف أساسياف القلب واعبهاز اؽبضمي وغَتىا من األجهزة الضرورية لبقاء 

ألياؼ عضلية سريعة التمدد والتقلص ولكنها تتعب بسرعة،  :من األلياؼ العضلية اإلرادية
 .وألياؼ أخرى بطيئة ولكنها ال تصاب بالتعب بسرعة

 
 .الشكل السداسي للخبليا العضلية (:ٜٕ) صورة

 الشكل السداسي في الكبد :ٖ - ٘

 (الفصوص)تدعى  hexagonalسداسية  أعمدة تقريباً ينتظم الكبد البشري يف 
lobules ًويوجد عند  ،يتمركز حوؿ وريد كبدي مركزي إسفنجياً  ، حيوي كل فص منها نسيجا

ويتألف من الشرياف الكبدي  portal triadزوايا كل فص ما يسمى الثالوث البايب الكبدي 
ل من الوريد الكبدي والشرياف الكبدي ينتشر الدـ القادـ من ك .وقناة الصفراء والوريد البايب

ضمن صفوؼ خبليا الفص )اػببليا الكبدية( اليت تتوسطها اػببليا البطانية اليت تشكل أوعية 
. يؤدي تكرار البنية الفصية يف الكبد إىل ربقيق sinusoidsشعرية عريضة تسمى اعبيوب 

ص اؼبواد الغذائية والسمـو قيمة عظمى لتوصيل الدـ إىل اػببليا الكبدية اليت تقـو باستخبل
 .(ٔ) وتكسَتىا

                                                           
ٝثِٞ سٗاد تْاء اىْغط اىؽٞح ؼذٗز ذقذً ٌٍٖ فٜ ٕزا اىَضَاس خاله اىؼقذ .ٍقاىح ػيَٞح: )اسذقاء فٜ ْٕذعح اىْغط -1

     icles/ArticleDetails.aspx?ID=http://www.oloommagazine.com/Art%%74 .اىَاضٜ(

http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=2455
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 .الكبد يف السداسي الشكل (:ٖٓ) صورة

 اإلنسانعظام  :ٖ - ٙ

فبا   الصفائح الكلسية يف العظم البشري مرتبة على ىيئة شكل سداسي لو ستة أضبلع
 .(ٔ) ومتزناً  يضمن للعظم البشري أف يكوف خفيف الوزف، قوياً 

 طبيعةالشكل السداسي في ال :ٖ - ٚ

العلمي يف  اإلعجازدكتوراه يف اؽبندسة الطبية( يف موسوعة ) يقوؿ الدكتور زيد الغزاوي
كل صانع حباجة إىل عبلمة سبيز صنعو ومنتجاتو عن صنع ومنتجات غَته ): (ٕ)القرآف والسنة 

كل تبُت بالدليل العلمي بأنو خالق   وضع عبلمة يف خلقوا  فإفّ  ،و اؼبثل األعلى ،وباؼبثل
 .8صبيع الذي نراه من حولنا ىو من صنع ا  شيء وأفّ 

؟ ديكن معرفة اإلجابة على ىذا السؤاؿ من  فالسؤاؿ اآلف ىو عن ماىية ىذا العبلمة
َماَواِت َواأْلَْرَض  ﴿ :يف سورة األنبياء ٕٔالتفكر يف اآلية رقم  َأَوَلْم يَ َر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ

حيث يبُت ا يف ىذه ، ﴾َفتَ ْقَناُىَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفاَل يُ ْؤِمُنونَ َكانَ َتا رَتْ ًقا ف َ 
اؼبوىل صمم خلقو بالكامل بنفس  وىذا يعٍت بأفّ  ،اآلية الكردية أنو جعل من اؼباء كل شيء حي

ذا درسنا تصميم ا وإ ،أف تكوف موجودة يف اؼباء بجيعبلمة ا يف صنعو تصميم اؼباء. فإذا 
)أي على ىيئة شكل ىندسي  بًتتيب سداسيللماء قبد بأنو رتب الذرات اؼبؤلفة لنسيج اؼباء 

 .وىذا الشكل السداسي ىو عبلمة ا )الصانع( يف صنعو ،لو ستة أضبلع(
                                                           

اىؼيَٜ فٜ اىقشآُ ٗاىغْح ػِ اىؾنو اىغذاعٜ فٜ ٍخي٘قاخ هللا عثؽأّ  اإلػعاصٍقاىح ىيذمر٘س صٝذ اىغضاٗٛ  فٜ  -1
  132m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id=-uranhttp://www.q. ٗذؼاىٚ

 .أػالّٓفظ اىَصذس  -7

http://www.quran-m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id=897
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وىناؾ آية أخرى من ا يف كوف الشكل السداسي عبلمة ا يف خلقو، حيث يقوؿ اغبق 

َماَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُو ﴿ :يف سورة ىود ٚيف آية  َوُىَو الَِّذي َخَلق السَّ
ُعوثُوَن ِمن بَ ْعِد اْلَمْوِت لَيَ ُقوَلنَّ  ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َولَِئن قُ ْلَت ِإنَُّكم مَّب ْ  َعَلى اْلَماء لَِيب ْ

حبيث يظهر ا رقم ستة الذي استخدمو يف خلق ، ﴾ا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبينٌ الَِّذيَن َكَفُروْا ِإْن َىذَ 
حبيث يبُت ا بالدليل العلمي بأنو خلق السماوات  ،السماوات واألرض يف عبلمتو يف خلقو

واألرض يف ستة أياـ باختياره للشكل السداسي الذي يتألف من ستة أضبلع كعبلمتو يف 
 اؽبندسة الطبية يف اعبامعة اؽبامشية. أستاذزيد الغزاوي خلقو( انتهى كبلـ الدكتور 

ؼبخلوقات ا سبحانو وتعاىل اليت يظهر  أمثلةالدكتور الغزاوي  يف حبثو ىذا عدة  أعطى
 أيضاً  أخرى ألمثلةونقلت بعض اؼبختارات منها )بتصرؼ( وضممتها  ،فيها الشكل السداسي

 لوقات ا.الشكل السداسي موجود يف كل ـب أفّ لكي يعلم 

هنا تشبو الرمز الذي سرقو الصهاينة ووضعوه أل ؛فهل صارت كل اؼبخلوقات صهيونية مثبلً 
 على علم دولتهم اللقيطة ؟

ىو حاالت خاصة  إمناما تقدـ  أفّ ولكي ال يظن  ،تؤيد ما ذكرناه أخرى أمثلةنذكر اآلف 
السداسية يف خلق ا  يكوف وجود النجمة أفأي احتماؿ  وإلغاءوبالتايل ديكن قطع الشك 

 من سبيل الصدفة.

 :ترتيب ذرات الماء السداسي وبلورات الماء السداسية -أ

ذرات اؼباء تتوزع وفق تنظيم  أفّ من اؼبعلـو لدى كل من لديو اطبلع على الكيمياء 
فكل جزيئة ماء تتكوف من ذريت ىيدروجُت وذرة أوكسجُت واحدة كما مبُت يف  ،سداسي

 الشكل التايل:

 
 .جزيئة ماء (:ٖٔ) صورة
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 :وعند ذبمد اؼبياه تصطف الذرات بشكل سداسي كما يوضح الشكل التايل

 

 .تنظيم ذرات اؼباء سداسي أفّ صورة توضح  (:ٕٖ) صورة

. لقد قاـ الباحث الياباين تًتتب على شكل سداسي صبيل جداً  أيضاً بلورات اؼباء  أفّ بل 
 أهناوبرىن  ،ببلورات اؼباءتتعلق  األحباثدبجموعة من  Masaru EMOTOماسارو اديوتو 

ىذه  أفّ الباحث الياباين  إليهااليت وصل  األمورمن بُت  ،واألفكارتتفاعل مع الكلمات 
وقد ذاع صيتو   (.االجيابية )الشكر مثبلً  األفكاربلورات منتظمة صبيلة مع  التفاعبلت تنتج مثبلً 

 حوؿ تفاعل اؼباء مع قراءة القرآف الكرمي. اثوأحبيف العامل العريب ؼبا نشرت مقاالت تتكلم عن 
 .(ٔ) على موقعو الرظبي اؼبوجود باؽبامش أحباثووديكن االطبلع على 

 

                                                           
  :ٗفٞٔ ص٘س تي٘ساخ اىَاء اىغذاعٞح Masaru EMOTOاىَ٘قغ اىشعَٜ ىيثاؼس اىٞاتاّٜ ٍاعاسٗ اَٝ٘ذ٘  -1

emoto.net-www.masaru 

http://www.masaru-emoto.net/
http://www.masaru-emoto.net/
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 .بلورات اؼباء تًتتب على شكل سداسي (:ٖٖ) صورة

فهل اؼباء الذي تنتظم ذراتو على الشكل السداسي وتشكل بلوراتو النجمة السداسية حُت 
 ؟! أيضاً ارجي صارت صهيونية التفاعل مع ؿبيطها اػب

الشكل السداسي لو خاصيات علمية يف   أفّ على ما تقدـ من  إضافيةبل ىذه  قرينة  ،كبل
 فهذه الكائنات مثبلً  ،عنو قطعاً  اؼبتأخرةلة الرمزية الطائفية أكثَت من اجملاالت تتعدى مس

مثل الذرة منذ  ،مكوناهتا وأدؽصغر أتعاملت مع الشكل السداسي حىت على مستوى ترتيب 
 بداية خلقها.

 :Bees cellsخاليا النحل  -ب

مث تأيت أخريات  ،تفرز عامبلت النحل )النحل الفيت( كمية من الشمع حبجم رأس الدبوس
)اػببليا  كل من ىذه التقسيمات ،وتضعها بشكل سداسي )عمودي( مشكلة خبليا اسطوانية

 ميلليمًت. ٕٓٓ،ٓوهبامش  ميلليمًت ٔ،ٓأو الغرؼ( ؽبا  ظباكة 

 درجة مشكلة بذلك مضلعاً  ٕٓٔصبيع أضبلع اػببليا متساوية وتلتقي وفق زاوية قدرىا 
( يف بناء متكامل، يوصف بأنو أقوى بناء فبكن لكتلة من Hexagon) منتظماً  سداسياً 

وذلك بسبب قوة الشكل  ،قل كمية فبكنة من الشمعأاػببليا اؼبتبلصقة والذي يستهلك 
 اؼبنتظمة كما تقدـ. األشكاؿ السداسي من بُت كل
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 .النحل ػببليا السداسي الشكل (:ٖٗ) صورة

 :زىرة النرجس -ج

نها شكلها وىذه الزىرة ديكّ  ،زىرة النرجس الربي ؽبا ستة ورقات فبا جيعل شكلها سداسياً 
 اغبشرات. إليهامن تغطية أكرب مساحة فبكنة لتجذب 

 
 .النرجس لزىرة السداسي الشكل (:ٖ٘) صورة

 :التركيب السداسي لعيون الحشرات -ـه

عيوف اغبشرات تتكوف  إفّ  ،مثاؿ آخر للشكل السداسي يف خلق ا ىو عيوف اغبشرات
من ؾبموعة من العيوف الصغَتة سداسية الشكل فبا يضمن ؽبا أعلى درجة من اغبساسية 

 اللتقاط فوتونات الضوء الساقطة على العُت.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Honey_comb.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Honey_comb.jpg
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 .اغبشرات وفلعي السداسي الشكل (:ٖٙ) صورة

 :لتركيب السداسي الداخلي للشجرا -د

 :ىذا مقطع عرضي من ألياؼ نسيج خشيب ويظهر فيو الشكل السداسي بكل وضوح

 
 .اػبشيب النسيج أللياؼ السداسي الشكل (:ٖٚ) صورة

 :ػببليا نباتية أخرىوىذه صورة 

 
 .النباتية للخبليا السداسي الشكل (:ٖٛ) صورة

http://www.vivelessvt.com/?p=1799
http://www.vivelessvt.com/?p=1799
http://www.vivelessvt.com/?p=1799
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 سداسي: أيضالداخلي للشجر الذي ىو وىذه صورة للًتكيب ا

 
 .للشجر الداخلي للًتكيب السداسي الشكل (:ٜٖ) صورة

* * * 

 

 

 

 



 :اإلسالمتاريخ الهجمة السداسية يف  -4

باػبصوص وبياف  اإلسبلـىو التعرض لتاريخ النجمة السداسية يف  :اؽبدؼ من ىذه الفقرة
 دوؿ مثل اؼبغرب ؽبا كرمز يف علمها.وكذا استعماؿ بعض ال ،اإلسبلميوجودىا يف الًتاث 

 نجمة داوود زخرفة إسالمية :ٗ - ٔ

 مفاده أفّ  (ٔ) مقاالً  هـٜٕٗٔ /اآلخرة يصباد /ٓٔنشرت جريدة الوطن السعودية السبت 
االكتشافات األثرية  ح أفّ باحث اآلثار اؼبصري عبد الرحيم رحياف )مدير منطقة آثار دىب( صرّ 

النجمة السداسية اليت ازبذىا اليهود شعاراً ؽبم  د ربريرىا أكدت أفّ اغبديثة اليت سبت بسيناء بع
 (اعبندي)ومنها قلعة  ،ال عبلقة ؽبا هبم، بل ىي زخرفة إسبلمية وجدت على العمائر اإلسبلمية

واليت أنشأىا صبلح الدين األيويب  ،عن القاىرة كيلو مًتاً   ٖٕٓبرأس سدر بسيناء اليت تبعد 
 ،ـ ٚٛٔٔإىل  ٖٛٔٔرير القدس بسيناء خبلؿ الفًتة اؼبًتاوحة بُت على طريقو اغبريب لتح

 وحيث وضعت ىذه النجمة اإلسبلمية على مدخل القلعة.

 
 اإلسبلمية.اؼبنطقة اليت وجدت هبا النجمة السداسية دبدخل قلعة اعبندي  (:ٓٗ) صورة

ق اؼبعدين على طبق من اػبزؼ ذي الربي النجمة السداسية وجدت أيضاً  وأوضح رحياف أفّ 
ـ( الذي كشفت عنو بعثة  ٔٚٔٔ - ٜٜٙ، هـ ٚٙ٘ - ٖٛ٘الفاطمي )العصر الفاطمي 

دبنطقة رأس راية بطور سيناء ـ  ٜٜٚٔآثار منطقة جنوب سيناء لآلثار اإلسبلمية والقبطية عاـ 
 كم من القاىرة. ٕٓٗعلى بعد 

                                                           
  ٍِ ظشٝذج اى٘طِ اىغؼ٘دٝح ؼ٘ه ٗظ٘د اىْعَح اىغذاعٞح مضخشفح اعالٍٞحٍقاىح  -1
 %172%&id=711%http://www.alwatan.com.sa/news/NewsText/newsdetail.asp?issueno=  

http://www.alwatan.com.sa/news/NewsText/newsdetail.asp?issueno=2815&id=58275
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ينوراه ذو السبعة أو نقش الشمعداف أو اؼب أفّ  أيضاً باحث اآلثار اؼبصري  أوضحوباؼبناسبة 
فهو  ،التسعة أفرع والذي ازبذه اليهود شعارًا ؽبم ليس لو أي أساس تارخيي خاص باليهود

 .ـ ٓٚ (تيتوس)مشعداف روماين من أياـ 

اؼبعابد اليهودية يف العامل كلو كانت تتخذ شكل العمارة السائدة يف  وأشار رحياف إىل أفّ 
عد الفتح اإلسبلمي بنيت اؼبعابد اليهودية على الطراز ففي األندلس ب .القطر اليت بنيت فيو

الذي بنيت بو معظم الكنائس  (البازيليكا) األندلسي، واؼبعابد اليهودية يف مصر على طراز
رض فلسطُت تعدد طرزىا طبقًا للمفهـو اغبضاري أبل وحىت اؼبعابد اليهودية يف  ،القددية

 للجماعات اليت ىاجرت ىناؾ.

للعلـو واؼبعارؼ  Xالباقر  اإلماـموقع شيعي وىو موقع حوزة  أيضاً قلو وىذا اػبرب قد ن
 .(ٔ) يف اؽبامشوديكن االطبلع عليو من خبلؿ الرابط اؼبوجود  ،اإلسبلمية

 
 .بسيناء اعبندي قلعة مدخل على السداسية النجمة (:ٔٗ) صورة

 النجمة السداسية مطبوعة على ورق من العهد الفاطمي :ٗ - ٕ

استخدمت ىذه التقنية يف العامل اإلسبلمي إلنتاج  أوروبامن بداية الطباعة يف قبل قروف 
من ىذه النصوص  ، وتعازمي، وآيات قرآنية. وىذه الصورة تبُت واحداً أدعيةة فيها نصوص مصغر 

 ،وفيها تظهر النجمة سداسية ،يبلدياغبادي عشر اؼبالعهد الفاطمي يف القرف  إىلاليت تعود 
أي  أهنالمتحف ل جاء يف اؼبوقع الرظبيتحف مًتوبوليتاف للفنوف بنيويورؾ، و وىي ؿبفوظة يف م

                                                           
 .اىؾٞؼٜ Xاىثاقش  اإلٍاًػيٚ ٍذخو قيؼح اىعْذٛ تغْٞاء ٍْؾ٘س فٜ ٍ٘قغ ؼ٘صج اىْعَح اىغذاعٞح  -1
37http://www.albaqer.org/Mohtawa/Details/  

http://www.albaqer.org/Mohtawa/Details/92
http://www.albaqer.org/Mohtawa/Details/92
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والرابط الرظبي  (،ختم سليماف)رمز مألوؼ يف الفن اإلسبلمي ويسمى النجمة السداسية 

 .(ٔ) يف اؽبامشموجود 

 
 .فيو النجمة سداسية ميبلدي وتظهر ٔٔالعهد الفاطمي يف القرف  إىلعود ي نص (:ٕٗ) صورة

 النجمة السداسية على سيف من الفترة العثمانية :ٗ - ٖ

 ،النجمة السداسية كانت موجودة ضمن النقوش على اآلالت اغبربية كالسيوؼ والدروع
 ٜٔو)قبضة السيف(  ٛٔالقرف  إىلوىذا السيف الذي يعود للعصر العثماين وبالضبط 

دبا كاف يسمى  تـوـبوىو ف ميبلدي مثاؿ على ذلك. وتظهر الصورة اعبزء اػبلفي من السي
للحفظ.  وأدعيةاسم اعببللة  إىل باإلضافة ،النجمة السداسيةأي خبات سليماف عند اؼبسلمُت 

 .(ٕ) الرابط الرظبي من اؼبتحف موجود على اؽبامش

                                                           
1-Amulet [Egypt] (1321.%4%.97)". In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The 

Metropolitan Museum of Art،-of-http://www.metmuseum.org/toah/works. –7111 
1321.%4%.97art/ )711%(October  . 

7-Saber [Turkey] (9%.7%.1739)". In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The 
Metropolitan Museum of Art،-of-http://www.metmuseum.org/toah/works. –7111 

9%.7%.1739art/ )7111(October  . 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1978.546.32
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1978.546.32
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/36.25.1293
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/36.25.1293
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 .العثمانية الفًتة من سيف على السداسية النجمة (:ٖٗ) صورة

 النجمة السداسية في التراث العباسي :ٗ - ٗ

 إىل(، وبالضبط ٕٛ٘ٔ - ٓ٘ٚمنحوتة تعود للفًتة العباسية ) الصورة التالية لوحة بُّت تُ 
وىي موجودة  ،بالعراؽ بتكريت وتظهر فيو النجمة السداسية عثر عليووقد  ،القرف التاسع أوائل
 .(ٔ)يف اؽبامشوالرابط الرظبي موجود  .يف متحف مًتوبوليتاف للفنوف بنيويورؾ حالياً 

 
 .منحوتة تعود للفًتة العباسية لوحةل صورة (:ٗٗ) صورة

 

                                                           
1-Panel [Iraq، Takrit] (99.41.1a-e)". In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The 

Metropolitan Museum of Art،e-a99.41.1art/-of-http://www.metmuseum.org/toah/works. –7111  
 (August 7111). 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/33.41.1a-e
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 العثماني األسطولالنجمة السداسية في  :ٗ - ٘

يف الفًتة  (ٔ) ىذه راية البحرية العثمانية بقيادة قائد األسطوؿ العثماين خَت الدين بارباروسا
 ميبلدية. ٙٗ٘ٔو  ٓٚٗٔالزمنية بُت 

 
 .السداسية النجمة وفيو بارباروسا الدين ػبَت العثماين األسطوؿ علم (:٘ٗ) صورة

ويف  ،من تولوا اغبكم بعد رسوؿ ا  أظباءوتظهر النجمة السداسية واضحة ربيط هبا 
بل عرفت عند  يهودياً  مل تكن رمزاً  إهناحيث  ،مكتوب )نصر من ا وفتح قريب( أعبلىا

منطقة  اؼبسلمُت باسم خات سليماف وكاف شائعًا يف شعارات القادة والنببلء األتراؾ يف
 األناضوؿ.

لقرب بارباروسا  ALTAC ATILANالًتكي  األمَتاؿمعاصرة لزيارة  أخرىوىذه صور 
 :وتظهر فيو النجمة السداسية واضحة

                                                           
فٜ اىّٞ٘اُ اىَؼاصشج ٗذ٘فٜ فٜ Λέσβος  . ٗىذ فٜ ظضٝشج ىغث٘ط(تؽشٝا   ٍعإذا  )ماُ قائذ أعاطٞو ػصَاّٞح ٗ -1

ـ اٟعراّح إعطْث٘ه. اعَٔ األصيٜ ٕ٘ خضش تِ ٝؼق٘ب ٗىقثٔ خٞش اىذِٝ تاؽا. تَْٞا ػشف ىذٙ األٗستِّٞٞ ت
  http://en.wikipedia.org/wiki/Barbaros .تاستاسٗعا  أٛ رٗ اىيؽٞح اىؽَشاء

http://en.wikipedia.org/wiki/Barbaros
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 .الًتكي لقرب بارباروسا األمَتاؿصور معاصرة لزيارة  (:ٙٗ) صورة

فيها يستعمل لدى البحرية العثمانية يف عمل طبلسم على شكل قمصاف  أيضاً وكاف 
 .(ٔ) آيات قرآنية ورموز قصد اغبفظ واالنتصار يف اغبروب

                                                           
1- motifi.html-sleyman-i-mhr-sanatinda-islam-://istanbulvar.com/trkhttp 

http://istanbulvar.com/trk-islam-sanatinda-mhr-i-sleyman-motifi.html
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آيات قرآنية  أيضاً اليت فيها قمصاف تستعمل النجمة السداسية يف الالبحرية العثمانية  (:ٚٗ) صورة

 .ورموز

وىذا اػبتم اؼبصطلح عليو باػبتم السليماين كاف يستخدـ بكثرة بواسطة العثمانُت يف تزيُت 
ويف العمبلت  ،حد اؼبساجد يف تركيا(أؼبدخل  أدناها يظهر من الصورة مساجدىم )كم

ؿ العثماين خَت الدين ومنهم قائد األسطو  ،وأيضًا يف أعبلـ ورايات الباشاوات اػباصة ،النقدية
 بارباروسا.



 11اننجًت انسداسيت ........................................................ 

 
 

 
 مسجد مدخل يف السداسية النجمة اإلسبلمي، الًتاث يف السداسية النجمة حضور (:ٛٗ) صورة

 .تركيا يف ا أمت عسكر ولنوسك اوسكودار

 النجمة السداسية في مسجد القرويين بمدينة فاس بالمغرب :ٗ - ٙ

بنيت جامعة القرويُت كمؤسسة تعليمية عبامع القرويُت الذي قامت ببنائو السيدة فاطمة 
ـ، يف مدينة فاس  ٜ٘ٛ /هـ ٕ٘ٗبنت ؿبمد الفهري القَتواين نسبة ؼبدينة القَتواف عاـ 

 .اؼبغربية

فهل  ،ونبلحظ وجود زخارؼ على شكل قبمة سداسية ، باب اعبامعةبُّت الصورة التالية تُ 
 صهاينة ؟! أيضاً ىم 

 
 .زخارؼ سداسية على باب جامعة القرويُت بفاس (:ٜٗ) صورة



 X............................ إصداراث أَصبر اإليبو املهدي ................ 14
 سداسية الشكل في تركيا إسالميةزخرفات  :ٗ - ٚ

ٍت الباب العايل أو واظبو يع ،ىذه الصور من داخل قصر طوب قايب الذي ىو اآلف متحف
وكاف مركز اغبكم يف الدولة العثمانية من  ،يقع يف إسطنبوؿ يف تركيا ،توبكايب سراي بالًتكية()

 الزخارؼ اؼبوجودة على ـ. وتبلحظوف الشكل السداسي الواضح يف ٖ٘ٛٔـ إىل  ٘ٙٗٔعاـ 
 اعبدراف.

 
 .زخارؼ سداسية على جدراف قصر طوب قايب بًتكيا (:ٓ٘) صورة

 إيرانزخرفة سداسية في مسجد في  :ٗ - ٛ

يف سقف أكرب مساجد مدينة تربيز وىو مسجد ومرقد أحد اغبكاـ التارخيُت إليراف ؿبمد 
 تظهر قبمة سداسية كبَتة كما يف الصورة. (ٔ) بنده خدا

                                                           
 ذ٘ىٚ اىؽنٌ عْح ،ً( شاٍِ ٍي٘ك اإلىخاّٞح %191، ٕـ %21 - ً 1711،ٕـ  21%تْذا أٗىعاٝر٘ ) ٍؽَذ خ٘دا -1

تئقاٍح ؽؼائش اإلعالً، ٗاؼرشاً اىق٘اِّٞ اىؾشػٞح اىرٜ  ا  ٍِ اىؽنٌ أصذس )أٗىعاٝر٘( ٍشعٍ٘ ً ٗتؼذ شالشح أٝاً 1914
دٝغَثش  %1 ،ٕـ219سٍضاُ  71ٗذ٘فٜ فٜ  ،أصذسٕا أخ٘ٓ ٍؽَ٘د غاصاُ، ٗإىضاً اىَغ٘ه مافح تاػرْاق اإلعالً

 .تْآ ىْفغٔ ٕٗ٘ فٜ اىغادعح ٗاىصالشِٞ ٍِ ػَشٓ، ٗدفِ فٜ ضشٝػ 191%
36D36116D96A16AF_%D16D361%6AD%D16D361%6http://www.marefa.org/index.php/%D

3611AA%D16A%D361D26A16AC%D16D146  

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%88
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 .بإيرافكرب مساجد تربيز أالنجمة السداسية يف سقف  (:ٔ٘) صورة

 مسجد في كوسوفوالنجمة السداسية على منارة  :ٗ - ٜ

 يف رودمّ  ،بكوسوفو  Prizrenيف عشر السادس القرف يف Arastaاؼبسجد  بناء ت
 النجمة السداسية. أيضاً وتظهر فيها  ،اؼبئذنة وبقيت فقط ،ٖٜٙٔ

 
 .كوسوفو يف مسجد منارة على السداسية النجمة (:ٕ٘) صورة

 في علمو المغرب يستعمل النجمة السداسية رمزاً  :ٗ - ٓٔ

بداية  إىلؽبا يف علمها  كانت تتخذ من العلم السداسي رمزاً   إسبلميةاؼبغرب وىو دولة 
 إىلصدر ظهَت لتغيَت العلم اؼبغريب من النجمة السداسية أحيث  ،ـ ٜ٘ٔٔالقرف العشرين 
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 ،(. وىذا ىو نص الظهَت بالعربية مث بالفرنسيةXالنجمة اػبماسية )اليت ظبوىا قبمة سليماف 

 .(ٔ) يف اؽبامشظبي من اؼبوقع الرظبي لوزارة العدؿ اؼبغربية موجود ورابطو الر 

 
 النجمة من اؼبغربية الدولة علم بو تغَت الذي اؼبغريب اؼبلكي صورة سكانَت للظهَت (:ٖ٘) صورة

 .النجمة إىل السداسية

                                                           
اىْعَح اىخَاعٞح اىرٜ ّغثٖا  إىٚنٜ اىَغشتٜ اىزٛ ذغٞش تٔ ػيٌ اىذٗىح اىَغشتٞح ٍِ اىْعَح اىغذاعٞح اىظٖٞش اىَي -1

   /X ..pdf21%13http://adala.justice.gov.ma/production/pdfاىظٖٞش ىْثٜ هللا عيَٞاُ 

http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/70519.pdf
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 النجمة نم اؼبغربية الدولة علم بو تغَت الذي اؼبغريب اؼبلكي صورة سكانَت للظهَت (:ٗ٘) صورة

 .النجمة )بالفرنسية( إىل السداسية

يف اؼبعامل التارخيية ويف  أيضاً وىذه بعض الصور اليت توضح علم اؼبغرب السداسي ووجوده 
 :النقود اؼبغربية
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 .العشرين القرف أوائل يف السداسية النجمة ذات اؼبغربية الراية (:٘٘) صورة

 
 .غاربةاؼب الرماة السادس الفيلق شعار (:ٙ٘) صورة

 
 مل حالياً  وىي (الغزؿ سوؽ) اؼبغربية األسواؽ أحد جدار على السداسية النجمة نقش (:ٚ٘) صورة

 .موجودة تعد
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 .للسلطاف األسود باغبرس اػباصة الراية على السداسية النجمة (:ٛ٘) صورة

 
 .اؼبغاربة باػبيالة اػباصة الراية حامل على السداسية النجمة تظهر (:ٜ٘) صورة
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 .السداسية النجمة ىو اؼبغاربة اػبيالة شعار (:ٓٙ) صورة
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 .باؼبغرب الدفن مراسيم أثناء تالتابو  على تظهر السداسية النجمة (:ٔٙ) صورة

 
 .اؼبغربية فاس دبدينة اإلدارية البنايات إحدى (:ٕٙ) صورة
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 .ةالقددي اؼبغربية النقود على السداسية النجمة رسم (:ٖٙ) صورة

 
من طرؼ عبد الكرمي  ٕٜٔٔراية صبهورية الريف اؼبؤسسة مشاؿ اؼبغرب سنة  (:ٗٙ) صورة

 .(ٔ)اػبطايب

 
 

                                                           
َؽَذ ت -1 ، ٍقاًٗ ٍغشتٜ أصئ ٍِ اىشٝف ؽَاه اىَغشب سئٞظ )ظَٖ٘سٝح 9%13 - 1117ِ ػثذ اىنشٌٝ اىخطاتٜ ٍُ

 .%137ٗ 1371اىشٝف( ٍا تِٞ 
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 من ٕٜٔٔ سنة اؼبغرب مشاؿ اؼبؤسسة الريف صبهورية نقود على السداسية النجمة رسم (:٘ٙ) صورة

 .اػبطايب الكرمي عبد طرؼ

 .الريفية باؼبغربولقد عاد ىذا العلم للظهور مع اغبركات السياسية 

 
 .حد الريفيُت باؼبغربأعلم صبهورية الريف حيملو  (:ٙٙ) صورة

فهل اؼبغرب كانت دولة   ،قبل ىذا التاريخ إىلفنجمة نيب ا داود كانت يف علم اؼبغرب 
 أوف كاف الناس تعتربىا عبلمة للصهيونية إالزباذىا ىذا الشعار ؟ و  إسبلميةدولة  أـكفر 

مل ينكروا النجمة السداسية يف علم اؼبغرب بل  واألزىرعلماء السنة  ملَِ  الوقتلليهودية يف ذلك 
 .إشكاؿقبلوىا دوف 

ن النجمة السداسية ىي مِ  أفّ بعض الناس اليـو بسبب جهلهم يتصوروف  أفّ  األسفمع 
وؽبذا مل يعًتضوا  ،ـبتصات الصهاينة بينما مل يعتقد ىذا كل علماء الشيعة وال السنة السابقُت

 إىلوال اعًتضوا حُت غَتىا  ،اإلسبلميتكوف قبمة داود شعار وعلم اؼبغرب العريب  أفلى ع
 .Xنيب ا سليماف ابن نيب ا داود  إىلقبمة طباسية ونسبها 



 X............................ إصداراث أَصبر اإليبو املهدي ................ 14
صل النجمة أىو ؿبدث بسبب جهل الناس ب إمنافاالعًتاض على النجمة السداسية 

ومنها  ،استعملت يف عدة حضارات وأهنااينة قبمة غَت خاصة بالصه أهناقل و على األأ ،ؽبياإل
القرف العشرين كانت موجودة يف علم دولة مسلمة وىو  أوائل إىل وأهنابل  ،اإلسبلميالًتاث 

 .إسبلميةأي اعًتاض من أي مؤسسة دينية  األمريبلقي ىذا  أفاؼبغرب دوف 

* * * 

  



 :البيت أهليف تراث  الهجمةتاريخ  -5

روي عن  ما وخصوصاً  ىل البيت ألتاريخ النجمة يف تراث يف ىذه الفقرة سنتعرض 
( اؼبوجود يف تركيا وىي دولة ليها السبلـصندوؽ فاطمة الزىراء )ع إىل وصوالً  Xالصادؽ 

 ت الدولة الشيعية بعمل نسخة عنو.وقد قاـ متحف كرببلء بالعراؽ رب ،سنية

 فيها النجمة السداسية Xمام الصادق روايات عن اإل :٘ - ٔ

 :ٔٓٗص األخبلؽروی الشيخ رضي الدين الطربسي يف کتابو مکاـر  :والً أ

قاؿ: ضّبی  ؟ مصفراً  أراكمالي فقاؿ لو:  Xدخل رجل علی الرضا ) :عن الوشاء قاؿ
 ،اهلل وباهلل باسمبسم اهلل الرحمن الرحيم، : "بدواة وکتب X فدعا. غّبْت عليّ أالرّْبع قد 

الکتاب سبع مرات  أسفل، مث ختم يف "أذن اهلل تعالیىوَّز حطي عن فالن بن فالن ب أبجد
اثناف  ،ونسخ صاحب الکتاب يف اغباشية ثبلث قبمات .مث طواه ...(  Xخبات سليماف

 انية والثالثة النجمة السداسية.منهن شب

 وىذه صورة سكانَت للكتاب وتظهر فيو بوضوح النجمة السداسية:
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 .ورسم النجمة السداسية فيو األخبلؽب مكاـر صور سكانَت لكتا (:ٚٙ) صورة
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 وأدناه ،(ٔ) ويف اؽبامش رابط اغبديث من موقع رظبي تابع للسيستاين واؼبرجعية الشيعية
 صورة لنفس الصفحة على االنًتنت.

 
ورسم النجمة السداسية فيو من موقع رافد  األخبلؽصورة سكانَت لكتاب مكاـر  (:ٛٙ) صورة

 .الرظبي

 :ٕٓص ٖاؼبَتزا حسُت النوري يف کتابو دار السبلـ ج روی :ثانياً 

ويريد معرفة خبره فليکتب  إّن من ينتظر جانباً قاؿ: ) ،الصادؽ Xا  عبد أيبعن 
بسم اهلل ": سئل عنو يجيبو ، فکل مااألرواحفي کفو ويرقد، فأنو يأتيو بعض  األحرفىذه 

 ربعُت حرفاً أمن اؼبائة و  رکثأو أقل أوطلسم معقد حيوي  "...(بهت ىت فهت لهت لهت
 .Xسفلو مرسـو فيو قبمتُت لنجمة داّود أويف  عجمياً أو  عربياً 

 :وىذه صورة الطلسم
                                                           

 .ٍصذس اىشٗاٝح ٍغ ؽنو اىْعَح اىغذاعٜ ٍِ ٍ٘قغ سافذ اىشعَٜ ىراتغ ىيَشظؼٞح اىذْٝٞح اىؾٞؼٞح تاىؼشاق -1
.html72alakhlaq/-http://www.rafed.net/books/akhlaq/makarem  

http://www.rafed.net/books/akhlaq/makarem-alakhlaq/27.html
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 .صورة سكانَت للطلسم من كتاب دار السبلـ للمَتزا النوري (:ٜٙ) صورة

فيو النجمة  ويذكر حرزاً  Xماـ الصادؽ الدعوات رواية عن اإل أكسَتيروي كتاب  :ثالثاً 
 ة كما ىو واضح:السداسي

 
 .وفيو النجمة السداسية الدعوات أكسَتكتاب صورة سكانَت ل (:ٓٚ) صورة
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 :( التاريخيليها السالمالنجمة السداسية في صندوق السيدة الزىراء )ع :٘ - ٕ

( ابنة ليها السبلـالنجمة السداسية موجودة بشكل واضح على صندوؽ السيدة الزىراء )ع
 .عُتصبأق خَت اػبل نيب ا ؿبمد 

الذي ىو بلد سٍت  (ٔ) يف متحف طوب قايب بًتكيا ىذا الصندوؽ التارخيي موجود حالياً 
 وىو بلد شيعي. األصلبالعراؽ نسخة طبق  Xماـ اغبسُت وعمل عليو متحف اإل

 
 .(ليها السبلـع) الزىراء السيدة لصندوؽ األصلية للنسخة صورة (:ٔٚ) صورة

الكوادر الفنية يف  أفّ حيث نقلوا  ،(ٕ) قي )موقع براثا(واػبرب منشور يف موقع رظبي عرا
 إىلانتهت من اقباز نسخة مستنسخة عن الصندوؽ اؼبنسوب  Xماـ اغبسُت متحف اإل

السيدة فاطمة الزىراء )سبلـ ا عليها( حبسب مسؤوؿ اؼبتحف عبلء ضياء الدين الذي  

                                                           
 ذنيَْا ػْٔ فٜ ٕاٍؼ فٜ ٍا قثو. -1
( ٍغ ٗظ٘د ص٘س اىصْذٗق ٗفٞٔ ّعَح يٖٞا اىغالًساتظ خثش ػَو ٍرؽف مشتالء ّغخح ػيٚ صْذٗق فاطَح )ػ -7

  _html111121http://www.burathanews.com/news_article. .عذاعٞح ٗاضؽح

http://www.burathanews.com/news_article_118871.html
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( استعدادًا عبمع ما ليها السبلـاسم غرفة الزىراء )ع عليها أطلقكشف عن هتيئة غرفة خاصة 

 .(عليها السبلـ)بيها فاطمة بنت رسوؿ ا أيتعلق بالسيدة أـ 

قبزت النسخة أالكوادر الفنية اليت  فّ إ) :وقاؿ عبلء ضياء الدين يف تصريح ؼبوقع نوف
بدعت وبفًتة قياسية أاؼبستنسخة عن الصندوؽ اؼبنسوب لفاطمة الزىراء )عليها السبلـ( قد 

حقيقة الصندوؽ اؼبوجود يف متحف  إىلتوقعة من اقباز ىذه القطعة بشكل مقارب غَت م
استانبوؿ مع مقتنيات الرسوؿ  إىلـ  ٜٚٔٔ)طوب قايب( والذي نقل من اؼبسجد النبوي عاـ 

حيث حفظت ىذه  ،طهار حبجة تردي الوضع األمٍت باغبجازوأىل بيت النبوة األ 
مانات اؼبقدسة وىي غرفة السلطاف العثماين يف قصر األطلق عليها غرفة أاؼبقتنيات يف غرفة 

 (.متحف يف الستينيات من القرف اؼبنصـر إىلطوب قايب الذي ربوؿ 

 
 .بكرببلء اؼبوجود( ليها السبلـع) الزىراء السيدة صندوؽ لنسخة صورة (:ٕٚ) صورة

ع على ماـ اغبسُت زيارة خاصة لئلطبللقد كاف لكادر متحف اإل) :ضاؼ ضياء الدينأو 
وىو اػبامس  ،إال يف يـو واحد بالسنة إليهاىذه القطعة اؼبباركة اليت ال يستطيع الزوار الوصوؿ 

وفد العتبة اغبسينية وبعد مفاوضات دامت  أفّ  موضحاً  (،عشر من شهر رمضاف من كل عاـ
 ياـ استطاع على االطبلع على الصندوؽ اؼببارؾ وبشكل مباشر.أثبلثة 
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 .X اغبسُت اإلماـ متحف داخل الزىراء غرفةل صورة (:ٖٚ) صورة

علنوا عن استعدادىم أالكوادر الفنية العراقية  فّ إ) :ماـ اغبسُتوتابع مسؤوؿ متحف اإل
مع النسخة  كبَتت وجو وبتطابق  أبتنفيذ ىذه النسخة اؼبستنسخة وقد قاموا بصناعتها ب

 .(األصلية

* * * 

 



 :خامتة -6
النجمة السداسية قددية  فّ أعرفنا اآلف  .النجمة السداسية هناية ىذا البحث عن إىل أتينا

مم عرفنا وجودىا ورمزيتها عند الكثَت من األ ،قدـ من الديانة اليهودية ومن اغبركة الصهيونيةأو 
 فضل اػبلق ؿبمد أشرؼ و قدس بيت ألأموجودة يف  وأهنا ،اإلسبلميةمة السابقة وعند األ

 على صندوؽ فاطمة )عليها السبلـ(.

النجمة السداسية ىي فقط  فّ أبعض الناس اليـو بسبب جهلهم يتصوروف  أفّ سف مع األ
فاالعًتاض  ،بينما مل يعتقد ىذا كل علماء الشيعة وال السنة السابقُت ،من ـبتصات الصهاينة

قل و على األأ ؽبيصل النجمة اإلأىو ؿبدث بسبب جهل الناس ب إمناعلى النجمة السداسية 
كما   اإلسبلميومنها الًتاث  ،استعملت يف عدة حضارات وأهنااصة بالصهاينة قبمة غَت خ أهنا

 عرفنا من خبلؿ ىذا البحث.

ضبد أماـ ف يرفع ىذا البحث بعض الشبهات حوؿ دعوة اإلأا سبحانو وتعاىل  واسأؿ
ليلة  يف وصية رسوؿ ا  اؼبذكور Xماـ اؼبهدي وصي ورسوؿ اإل Xاغبسن اليماين 

ي استعمل النجمة السداسية يف ختم بعض بياناتو وكتبو وبُت رمزيتها وارتباطها والذ ،وفاتو
 ؽبي.بالدين اإل

 .واغبمد  وحده

 محد املغربيتأابخسبو 
  



 :ملحقات -7

 
ىذه الصورة ىي لقطعة من الفخار ـبتـو عليها قبمة سداسية، وجد ىذه القطعة أحد 

لعمارة يف أحد التبلؿ األثرية واليت يقاؿ أهنا  يف العراؽ ؿبافظة ا Xأنصار اإلماـ اؼبهدي 
  ،األمماألمم اليت نزؿ عليها العذاب، وىذه التبلؿ مليئة بآثار تلك  إىلكانت قرى تعود 

بل وحىت الذىب والفضة والتحف والتماثيل اليت  ،الكردية واألحجاركاألواين اؼبزخرفة واألساور 
ات وقصص غريبة وعجيبة يتداوؽبا الناس الذين غالية جداً، وؽبذه التبلؿ حكاي بأسعارتباع 

 عاشوا بقرب ىذه التبلؿ منذ مئات السنُت.

** ** ** 

 غرب مشاؿ كمٕٔ بعد على األردف يف اؼبوقع يقع ،النجمة السداسية يف ىيكل مار الياس
 السماء. إىل إيليا النيب منو صعد الذي نو اؼبكافأويعتقد اؼبيسحيوف  ،عجلوف مدينة

 
** ** ** 
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 قرطاج قبل اؼبيبلد يف ٘ تعود للعهد الفينيقي وبالضبط للقرف معدنية نقود اكتشاؼ ت

 .ونرى فيها النجمة السداسية ،(أفريقيا مشاؿ يف اليـو اغبديثة تونس)

 
** ** ** 

 :ؾبموعة صور متفرقة من ـبتلف اغبضارات
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