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 الشكر والتقدير

كر هلل عمى جزيؿ نعمو كالش   ىدانا اهلل، فٍ أا لنيتدم لكال كما كنٌ  ،الحمد هلل ال ذم ىدانا ليذا
 سالة.نجاز ىذه الر  إبر عمى لمنحي القدرة كالص   ؛كعكنو

فمو ؛ أبو عيشةسعود د محم   كتور الفاضل:الد   إلىقدير كر كالت  ـ بجزيؿ الش  أتقد   كيسعدني أفٍ 
 سالة.كماؿ ىذه الر  إ مف أجؿ ؛كمساعدة اتمو لي مف تكجييقدير كالكفاء عمى ما قد  ي خالص الت  منٌ 

شرافو عمى ىذه إل ؛عمرأبك أبراىيـ إكتكر الد   إلىقدير كر كالت  الش   آياتـ بتقد  يسر ني أٍف أك        
،كال يغيب عٌني أٍف  العكف كالمساعدةلـ يبخؿ عمي  بريع ال ذم كتكر عيسى الصٌ الد   كذلؾ إلىك  ،سالةالر  

ىذه لحظة إعداد ى كحتٌ  ،منذ قبكلي في المعيد ،رشادا  لي مف نصائح ك  وملما قد   ؛دريسطاقـ الت  أشكر 
 .سالةالر  

تماـ إل ؛جانبي إلىال ذم دعمني ككقؼ  ،لوالـديقدير كاالحتراـ كر كالت  ـ بجزيؿ الش  تقد  أكما        
 سكء. يدفع عنو كؿ   كأفٍ  ،ة كالعافيةح  الص  كماؿ عميو  ـ  تً يي  فٍ أأدعك اهلل العزيز القدير ك  ،دراستي
 :ؿ شكرم كتقديرم إلخكاني كأخكاتيأسج  يسر ني أٍف  ،مشاعر االعتزاز كالكفاء بالجميؿ كبكؿ        

 أسكنيا اهلل فسيح جنانو. ،عمرم شيماء شقيقة، كال أنسى عبد الغنيك بياء، ك كالء، ك سماح، ك مأمكف، 
رحابة  بكؿ  إلى جانبي كقؼ  ، كيؼ ال كىك مىفٍ قديركالت  أٌما رفيؽ العمر )محم د(؛ فمو كؿ  الش كر      
 فٍ العمي  القدير أأدعك اهلل كال يسعني إاٌل أٍف  ،سالةالستكماؿ ىذه الر   ؛شجيعـ لي العكف كالت  كقد   ،صدر
 .كيرضى ما يحب   قو لكؿ  يكف  

ـٍ مٌني جميعان  ،سالةإلنجاح ىذه الر   ؛مكا لي المساعدةذيف قد  مبلء ال  إلخكة الز  كال أنسى ا   فىمىكي
 أسمى آيات الت قدير كالعرفاف. 

 يزافيجعميا في م المكلى أفٍ ، كسانىدىني، كأدعك جانبي إلىكقؼ  فٍ مى  كؿ  فالش كر، كؿ  الش كر ل
 كاب.ـ الث  عٍ كأثابيـ نً  ،كجزل اهلل الجميع خير جزاء ،حسناتو
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ص:ممخ  ال  

انعكاس لمحياة فيك  ؛قافةة في الفكر كالث  م  ة األي  كً ر عف ىي مز المعب  الر   رث المعمارم  ؿ اإليمث  

 لتككيف المفاىيـ في الفف   ان ساسأة سبلمي  العقيدة اإلكتيعد   ة،يني  ة كالدٌ ة كاالقتصادي  ياسي  ة كالس  االجتماعي  

أخذ رؤيتو قد  ىذا الفف   ف  أل مف جية أخرل؛ يفككسيمة مباشرة في خدمة الدٌ مف جية،  سبلمي  اإل

منطمؽ الفمسفة  د  عى تي  ة،ة إليي  يف ككنو رسالة سماكي  الكبرل في فيـ الغيب كالكجكد معان مف خبلؿ الدٌ 

 تبدك العبلقة بيف الفف   ،لذلؾك ، كم يا في تفاصيمو سبلميٌ اإل منيا الفف  ة ال تي  ينحدر ة كالجمالي  ي  الفن  

ة ي  لغة فن   إلى سبلمي  اإل ليو اإلسبلـ ترجمو الفف  إيف ال ذم دعا فالدٌ   ؛ةة إيماني  يف عبلقة فمسفي  كالدٌ 

 ،خارؼكالز   ،كالمساحة ،كفكالم   ،الخط   :شيء كحيد فمسفة محكمة تحكـ كؿ  ؿ نداء الت  يتحك   إذ ،مذىمة

 .جميعان  كالعبلقة القائمة بينيا

ليس في العصر ال ذم  ،ةيسبلمة اإليفة آية في اليندسة المعمار مبنى قب ة الص خرة  المشر   د  عى يي ك 

 ،ال تي  مؤلت أرجاءه ةة كالخارجي  اخمي  بزخارفو الدٌ  ؼى عيرً فقد  ؛العصكر بؿ عمى مر  فحسب، فيو  يى نً بي 

 قو.ة  تطك  ي  ة كخط  ة كنباتي  حممت أشكاال ىندسي  ك 

ة في ي  ة كالخط  ة كاليندسي  باتي  مز خارؼ الن  ل يني  كالدٌ  مزم  دراسة المدلكؿ الر   إلىييدؼ ىذا البحث ك 

 يافكرة أطمقؿ يمث   ، منظكر ديني   ؽى فٍ كى  ،ةخرة، دراسة تحميمي  ة لمبنى قب ة الص  اخمي  فسيفساء الكاجيات الدٌ 

 "THE EARLY ISLAMIC بعنكاف دراسة في Myriam Rosen-Ayalon  منيـ كف،سابقان باحث

"MONUMENTS OF AL-HARAM AL-SHARIF، احتكاء البحث ىذا في بدراستو قمت ما أف   غير 

 . النبكية لمسنو أد ؽ فصيؿبت ،الكاتبة طرحتيا  ال تي الفكرة ليذه

  اآلتي: الن حك عمى فصكؿ، أربعة عمى مكز عان  البحث ىذا جاء كقد

 



 د
 

لالفصل   إلى ناعمدك  ،سبلمي  اإل خرفة في الفف  الز   وفي ناتناكلفقد  ة:: الز خارف الفسيفسائي  األو 

ـ   ،كاصطبلحان  لغةن  ياتعريف  ففف    ؛زاتيا كخصائصياكمي   ،كاليدؼ منيا ،اريخي  رىا التٌ إلى تطك   ناانتقم ث

منسجمة مع نظرة اإلسبلـ لمكجكد ال ذم يبحث عف ركح  ةبيعة مف زاكييحاكي الط   خرفة فف  الز  

 ،ةكىندسي   ،ةنباتي  زخارؼ إلى  سبلمي  اإل كتنقسـ الز خارؼ في الفف   تيا،ي  المكجكدات بدال ن مف ماد  

ة ب) ةكحيكاني   ـ  تطر قناة، ككتابي   ،ة(الكائنات الحي  خاص  عمى  ىذه الز خرفة انعكاسات لمحديث عف كمف ث

رىا كتطك   ،مفيكميا :ة مف حيثالز خارؼ الفسيفسائي   ناتناكلكفضبلن عف ذلؾ، فقد ة، الفنكف الغربي  

 نجازىا.إكتقنيات  ،المستخدمة إلنتاجيا كالمكادٌ  ،اريخيٌ التٌ 

ـ ، ثةعام   صكرةتعريفا لممسجد ب وفي ناناقش : المسجد األقصى المبارك:الثّانيالفصل  أّما

 د  عى ىؿ يي  :بسؤاؿ نا، كبدأكأحكامولمسجد األقصى امفاىيـ  فتناكلنا ؛ ان دينيٌ  و:لمحديث عف تاريخ ناانتقم

ـ   ؟مان رى المسجد األقصى حى  سمسؿ كالت   ،حكاموأك  ،كخصائصو ،كمكانتو و،لمحديث عف فضائم ناانتقم ث

ة الفصؿ بالحديث عف إشكالي   كمف ثىـ  ختمنا، عميو -عمييـ الٌسبلـ-كالر سؿ  نبياءكتتابع األ ينيٌ الدٌ 

 .قكش في المساجد بيف الفقو كالففٌ الز خارؼ كالن  

قب ة الص خرة  ّة فيمزيوالر   ةينيّ الدّ ذات الد للة ة خارف الفسيفسائي  لز  ا :الثالثّ  الفصل كأٌما

بع ة كالفكر المت  مزي  ، كمكقع الر  سبلميٌ يف اإلة في الدٌ خرفي  مدلكالت العناصر الز   وفي ناتناكلفقد  :ةفالمشر  

ـ   كالعكامؿ ال تي   ،كتخصيصيا ،كصفيا :فة مف حيثلمحديث عف قب ة الص خرة  المشر   ناانتقم داخمو، ث

الة حٌ كمكانتيا في عيكف الر   ،ت بيارميـ ال تي  مر  يانة كالت  كمراحؿ الص   ،بنائياإلى  دفعت المعمارم  

 ليا مف حيث: سبلمي  اإل خطيطي  عف الفكر الت  تحد ثت  ـ  ثى كمف  ،المسمميف

 كمدلكالتيا. ،ة فيياالعناصر المعماري   -

 ة.ة في القب  الز خارؼ الفسيفسائي   -



 ه
 

 ة.ة في القب  تكزيع الز خارؼ الفسيفسائي   -

 .ة(زخارؼ كتابي  ك ة، زخارؼ ىندسي  ك ة، )زخارؼ نباتي   :خرةالص   ة في قب ةخرفي  العناصر الز   -

  .خرةمزايا زخارؼ قب ة الص   -

لمحديث  ة:خرفي  لمعناصر الز   ينيّ مزي والدّ ابع: المدلول الر  الرّ  الفصلكمف جية أخرل، فقد جاء 

 يامدلكالتكبياف  ،سبلميٌ يف اإلما قبؿ الدٌ  يني  كالدٌ  مزم  كالفكر الر   ،مفيكميا :ةخرفي  عف العناصر الز  

ة صكيري  خرفة الت  كالز   ،خرفةمز  ل ي ةكناللة الم  د  الك  ،ةكاليندسي   ،ةباتي  الن   العناصر شممت:ال تي  ةيني  ة كالدٌ مزي  الر  

، ح....(كؿ المجنٌ كالش   ،جكـكالن   ،)كاليبلؿ عةمتنك  الدة ك متعد  ذات األشكاؿ الخرفة كالز  ، )الكائنات الحية(

 .خرفة باستخداـ الحميٌ كالز  

 

 ،مف نتائج ،راسةليو في ىذه الد  إمت ما تكص  ال تي  ضم نتيا  ة،تأتي الخاتم ،كفي نياية  البحث

 ة.نجميزي  غة اإلص بالم  كممخ   ،كمبلحؽ ،كتكصيات

  

  

 

 

  



 و
 

The Symbolic and Religious Significance of the Umayyad 

Mosaic Decorations in the Dome of the Rock 

Prepared by: Asmaa Ibraheem Abed Al-Ghani Qawasmeh 

Supervisor : Dr. Ibrahim Abu A'mar 

                      Dr. Moh'd Abu Aysheh  

 

Abstract 

Architectural  heritage  is a reflection of social, political, economical  and 

religious life. The Islamic doctrine  is the basis for the formation of concepts 

in Islamic art on one hand, and a direct mean of serving religion on the other 

because this art has taken its great vision in understanding the unseen and the 

existence together Through religion being a divine heavenly message, 

considered  the artistic and aesthetic philosophy in which Islamic art is 

derived in all its details. Therefore, the relationship between art and religion 

appears to be a faith-philosophical relationship. The religion that was called 

by Islam, is translated into an amazing artistic language. The call of 

monotheism turns into a philosophy that governs everything: the line, the 

color, the space, the decoration and the relationship between them all. 

The Dome of the Rock is considered a masterpiece of Islamic architecture, 

not only in the era in which it was built, but throughout the ages. It was 

known for its interior and exterior decorations, which fulfilled its 

surroundings with geometric, vegetative and linear forms. 

This research aims to study the symbolic and religious significance of some 

of the architectural, geometric and linear motifs in the mosaic of the interior 

facades of the Dome of the Rock. An analytical study, based on a religious 

perspective, is an idea that was previously launched by researchers, including 

Myriam Rosen-Ayalon. For this idea put forward by the writer, but, not 
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according to the perspective of the Quran, but according to the manners of the 

Sunnah. 

This research is divided into four chapters, as follows: 

Chapter 1: deals with the decoration of the mosaic in Islamic art, and it 

defines its language and terminology. It then moves on to its historical 

development, its purpose, its features and characteristics; the decoration is an 

art that imitates nature from a perspective consistent with Islam's view of 

existence, The decoration in Islamic art is divided into floral, geometric, 

animal (and living) motifs, and calligraphy in the Islamic art. It then spoke 

about the implications of this decoration on western art. Moreover, Late in 

terms of mosaic decoration: the concept, its historical development, the 

materials used to produce them, and techniques of completion. 

Chapter 2: Al-Aqsa Mosque: I discussed the definition of the mosque in 

general, and then I moved to talk about its religious history; faith and creeds. 

It also dealt with the concepts of the Aqsa Mosque and its provisions, and 

began to ask: Is Al-Aqsa Mosque Haram? Then I went on talking about its 

virtues, its status, its characteristics, its rulings, the religious importance, and 

the sequence of the prophets and messengers - peace be upon them - and then 

I concluded the chapter by talking about the problematic decorations and 

inscriptions in the mosques between jurisprudence and art. 

Chapter 3: The Religious and Symbolic Meaning of the Umayyad Mosaic 

Decorations within the Dome of the Rock and How to Use them from a 

Religious Perspective: It dealt with the meanings of the decorative elements 

in the Islamic religion and the location of the symbolism and thought within 

it, and then moved on to the Dome of the Rock in terms of its description, 

Which led the architect to build, and the stages of maintenance and 
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restoration that passed by, and its status in the eyes of Muslim travelers, and 

then talked about the Islamic planning thought to them in terms of : 

- Architectural elements, and their implications. 

. - The mosaic decorations in the dome 

- Distribution of mosaic decorations in the dome.  

- Decorative elements in the Dome of the Rock: (floral ornaments, geometric 

ornamentation, or calligraphy decoration). 

- The advantages of the Dome of the Rock decorations. 

Chapter 4: talks about the symbolic and religious significance of the 

decorative elements; their concept, symbolic and religious thought before the 

Islamic religion, the statement of its symbolic and religious implications, 

which included plant elements, engineering, color significance of decoration, 

Living), decoration with multiple and varied shapes (such as crescent, stars, 

winged shape ...), and decoration using jewelry. 

 

At the end of the research, the findings of this study, conclusions, 

recommendations, supplements and a summary in English were included.  
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 مة:المقد  

 أكلى القبمتيففيك  ؛سة في العالـة المقد  المعالـ اإلسبلمي   المسجد األقصى كاحداه مف أىـ  ييعد  

 وي ما دار حكل ة في فمسطيف، كىك اسـ لكؿ  داخؿ المدينة القديمة في القدس المحتم   ككاقع ،كثالث الحرميف

   .دكنمان  144كتبمغ مساحتو  ،رةالمدينة القديمة المسك  ة مف رقي  ة الش  اكية الجنكبي  كر الكاقع في أقصى الزٌ السٌ 

 ة العمماء المسمميف أف  غالبي   يرلكثيرة، ك  ي ةة كحقب تاريخمر  المسجد األقصى بمراحؿ زمني  كقد 

رسائو قكاعد البيت إمف  عامان ربعيف أحدكده بعد  اختط  أن و ك ، -بلـعميو الس  -ؿ مف بنى المسجد ىك آدـ أك  

ىذا مر  فيما بعد، ك معبد، ك أك ىيكؿ أك كنيسة أف يككف قبميما كنيس أدكف  ،لىابأمر مف اهلل  تع ،راـالح

 .إلى العيد اإلسبلميٌ كصكالن اريخ ذكرىا التٌ يدة، عدكمراحؿ  كديبعالمسجد 

ي ة كبرل ان قب ة الص خرة  أثر  د  عى كتي   ،مسمـ قمب كؿٌ  فيفيك خالد  ؛ةفي تاريخ العمارة اإلسبلمي   ذا أىم 

العمارة  يشيد عمى نشأة فف   باؽو كما أن و شاىد حي  كأثر باإلسراء كالمعراج، الرتباطو  ؛كفي عقيدتو

 المرتبطة بيا. خرفةز  الجماؿ ك  ،ةاإلسبلمي  

كزخارفيا المصنكعة مف الفسيفساء  ،فت قب ة الص خرة  بتصميميا المعمارم  رً عي كيؼ ال، كقد 

بأرجاء ال تي  تحيط  بزخارفياالقب ة  كفضبلن عف ذلؾ، فقد امتازت غيرىا،كالقاشاني ك  ،كالخشب ،كالجٌص 

كما تضـ  شجار كغيرىا، أمف نباتات ك  ،عةمكضكعات متنك  ذات ة يدلكحات عد كتضـ   ،اخؿالمبنى مف الدٌ 

ال تي  تعكد إلى -كال تزاؿ ىذه الز خارؼ الفسيفسائي ة  ة،ة كآيات قرآني  بيف نصكص تذكاري   ،ةلكحات كتابي  

مدخؿ  منيا شيء، سكلخارج مبنى قب ة الص خرة  قائمة حٌتى اآلف، في حيف لـ يبؽى  -مكمٌ لعصر األا

 كجزء قميؿ منيا مكجكد حاليان في المتحؼ االسبلمي. ،رقيٌ ، كالباب الش  الباب الغربيٌ 
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ي ة تاريخ العمارة  كمكانتيا العالية عالمٌيان، بكصفيا نمكذجان راقيان فيخرة قب ة الص   كنظران ألىم 

ـٌ أٍف يتصك ر مقارئ ليتسٌنى ل ؛لممبنى مكصؼ المعمارم  ل ان دراسة كبحثتقد ـ فإفى ىذه الر سالة  ؛ةسبلمي  اإل العا

ؽ إلى كصؼ طر  الت  ك  و بصكرة عام ة،ة فيالمعماري   ىدراسة الز خارؼ كالحم ـ  ثى كمف  ،لممسجد كؿ البنائي  الش  

كما  ،شكالياأك  ،نكاعياأ ذكرمف خبلؿ ، كتحميميا مكمٌ شت في العصر  األقً ة ال تي  ني الز خارؼ الفسيفسائي  

ٍفؽ  يا،صكلأكالعكدة إلى  ،التمف تحك   لحؽ بيا كمحاكلة الر بط بينيا كبيف مدلكالتيا الر مزي ة كالٌديني ة، كى

ة حميمي  راسات الت  راسة إسياـ متكاضع في مجاؿ الد  يذه الد  ليا؛ ف كالتصكر االسبلميلٌديني  المنظكر ا

 .خرةة في مبنى قب ة الص  خارؼ الفسيفسائي  مز  ل

 سالة:ف الر  اأىد

 :عديدة، منيا راسة إلى تحقيؽ أىداؼتيدؼ ىذه الد  

ماف، كتفسير كربطيا بالمكاف كالز   ،خرةة في بناء مسجد قب ة الص  يني  ة كالدٌ ي  ة الفن  مزي  ؼ عمى الر  عر  الت   -أ

 ، كجمالٌياتو، كمعانيو.خارؼكف مف الز  أسرار ىذا الم  يا، كالكقكؼ عمى قلتذك   كتحميميا؛ في محاكلةالز خارؼ 

في  االٌسبلمييف كر الدٌ في تعميؽ فً  ،صيؿاأل مف ىذا الكنز المعمارم  لئلفادة  الحثيث عيالس   -ب

 ىذه المباني.مثؿ الز خارؼ ال تي  تحكييا 

زماف، يادة في تمؾ األكقدرتو عمى الر   ،اف المسمـقة كالفخر بإنجاز الفنٌ العمؿ عمى إرساء دعامات الث   -ج

 سالؼ عيده.إلى رجاعو ا  ك  ،رهكالمساىمة في تطك   ،كع مف الفنكفكالحفاظ عمى ىذا الن  

ان عمى ما جاءت بو ردٌ بكصفيا  ؛ة لمفسيفساء في المسجدة المعماري  صالة اإلسبلمي  أكيد عمى األالت   -د

 ،ةة المسيحي  مف الحضارة البيزنطي   ة نقؿ حرفي  عممي   ، ال تي  رأت أن يالمستشرقيفابعض بحكث 

 ة.اساني  كالسٌ 
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 ؛في ذاكرة العرب كالمسمميف ،كفنكف ،ة بما فييا مف عمارةسبلمي  سات اإلبقاء مدينة القدس كالمقد  إ -ىػ

ساتيا ينبغي كالحفاظ عمى عمارتيا كتراثيا كمقد   ،ريفيفكثالث الحرميف الش   ،كلىفالقدس قبمة المسمميف األ

 ات أبحاثنا.ف يككف في أكلكيٌ أ

 سالة:تعريف الر  

ة في مسجد مكي  إلى الفترة األة ال تي  تعكد خارؼ الفسيفسائي  ة لمز  كتحميمي   ،ةكتصنيفي   ،ةدراسة كصفي  

كارتباطيا بالمكاف  ا،ة لييني  ة كالدٌ ي  ة الفن  مزي  كبحث في الر   ، يني  المنظكر الدٌ  ؽى فٍ كى  ،فةقب ة الص خرة المشر  

 ىا لتزييف المبنى.أسباب اختيار  كمحاكلة لتفسيرماف، كالز  

لقاء نظرة عمى ا  ك  ،عريؼ بياالت   :مف حيث ،بالفسيفساءة المنجزة خرفي  العناصر الز   ناكىكذا، فقد درس      

مف القيـ  ان فة كثير كقد احتكت قب ة الص خرة  المشر  كيؼ ال، كربطيا بفكرة المبنى،  ،كسبب اختيارىا ،تاريخيا

  ؟!ة رائعةجعميا تحفة معماري  تة ال تي  نات المعماري  كالعناصر كالمكك  

 :(راسةة الد  ي  أىم  )سبب اختيار الر سالة 

تائج ىداؼ كالن  كالمكضكع المرتبط بو، كاأل ،ة المبنىي  راسة كسبب اختيارىا مف أىم  ة الد  ي  تنبع أىم  

في  ان بارز  ان ممى عٍ مى ال ذم يمث ؿ  ،خرةة في مسجد قب ة الص  الز خارؼ الفسيفسائي   حكؿراسة الد  ف ؛ة منوالمرجك  

 .المسجد القدسيٌ 

: تعالى قاؿ ،المسجد األقصى في القرآف الكريـ قد ذكر -كجؿ   عز  -اهلل كال يخفى عمى أحد أف         

افى " رىاـً  اٍلمىٍسًجدً  ًمفى  لىٍيبلن  ًبعىٍبًدهً  أىٍسرىل ال ذم سيٍبحى ٍكنىا ال ذم األقصى اٍلمىٍسًجدً  إلى اٍلحى ٍكلىوي  بىارى  آىيىاًتنىا ًمفٍ  ًلنيًريىوي  حى

صٌمى اهلل - سكؿكمعراج الر   ،ميبط الكحي فيك ،(1/  17رقـ: اإلسراء سكرة" )اٍلبىًصيري  الس ًميعي  ىيكى  ًإن و

كمستقٌر كثير مف الممكؾ  طيار،حابة األالص  كمكئؿ نبياء األمدينة  القدسماء، ك إلى الس   -عميو كسم ـ


