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Justinian I

Helena

Constantine the Great

                                                 
شم١غ، ٔؼَٛ: ربع٠ز ؿ١ٕبء اٌمض٠ُ ٚاٌذض٠ش، طجؼخ ص٠غ ؿبٔذ وبرغ٠ٓ،  (1)

 222(، ص 1896)

، ثبثب٠ٛأٛ، افبٔجٍٛؽ: ص٠غ ؿبٔذ وبرغ٠ٓ، طجؼخ ص٠غ ؿبٔذ وبرغ٠ٓ 

 9)ثضْٚ(، ص 
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(2) Caner, Daniel. F.: History and Hagiography from 

the late Antique Sinai, first publish, (Liverpool University 

Press, 2010), p17.  

 https://www.nndb.com/people/000/000095712/ 
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Transfiguration Church

                                                 
صاع اٌّؼبعف، )ِجبشغ، ػجضٖ. ٚاسغ: ؿ١ٕبء اٌّٛلغ ٚاٌزبع٠ز،  (3)

 155، ص (1899

Kamil, Jill.: The Monastery of Saint Catherine in Sinai, 

History and Guide, (The American University in Cairo 

press, 1990), p 44 
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Basilica

                                                 
(4) Gabra, Gawdat: The Religious Heritage of Sinai, 

from Sinai, the site& the history, (Mobil Oil Egypt, 1995) 

p.91- 98 

 Rossi, Corinna: The Treasures of the monastery of 

Saint Catherine, (The American University in Cairo press, 

2006), p 73- 74 
وٍّخ الر١ٕ١خ ظٙغد ألٚي ِغح فٟ اٌمغْ اٌضبٔٝ لجً ا١ٌّالص، ِشزمخ  (5)

غِٚبْ ِٓ اطً ٠ٛٔبٔٝ ثّؼٕٝ اٌغٚاق اٌٍّىٝ اٚ اٌمبػخ اٌٍّى١خ، اؿزؼبع٘ب اٌ

ِٓ ا١ٌٛٔب١١ٔٓ ٚرٛؿؼٛا فٟ اؿزشضاِٙب ومبػخ الجزّبع اٌجّٙٛع ٌغغع غ١غ 

ص٠ٕٝ فٟ اٌجضا٠خ، صُ أزمٍذ ٌٍىٕبئؾ ػمت اػزغاف اإلِجغاطٛع لـطٕط١ٓ 

ثبٌّـ١ذ١خ، ٚظٙغ فٝ اٌى١ٕـخ ِٓ صالس ثالطبد أٚؿطٙب أٚؿؼٙب ٚأػال٘ب 

١ـٝ ٌٍى١ٕـخ. ٚرىْٛ ػٍٝ ِذٛع اٌشغل١خ ٚرظً ِب ث١ٓ اٌشغل١خ ٚاٌّضسً اٌغئ

 ٌٍزٛؿغ دٛي اٌطغاػ اٌجبػ١ٍ٠ىٝ ِٚفغصارٗ ٚٔظغ٠بد اشزمبلخ عاجغ:

ا١ِٓ، ادّض ِذّٛص: اٌؼّبعح اٌّـ١ذ١خ اٌّجىغح، ؿٍـٍخ وغاؿبد  -

(، ص 2115، ِغوؼ اٌضعاؿبد اٌمجط١خ، )ِىزجخ اإلؿىٕضع٠خ،5لجط١خ، ػضص 

39- 39 

صْ، س١ّؾ، ؿبِخ فإاص: اٌىٕبئؾ اٌج١ؼٔط١خ اٌّغوؼ٠خ فٟ األع -

 -11(، ص 1885ِشطٛط عؿبٌخ ِبجـز١غ غ١غ ِٕشٛعح، اٌجبِؼخ األعص١ٔخ، )

11 

ش١ذخ، ِظطفٟ ػجض اهلل: صعاؿبد فٟ اٌؼّبعح ٚاٌفْٕٛ اٌمجط١خ،  -

 61 -59(، ص 1899)ِطجؼخ ١٘ئخ االصبع اٌّظغ٠خ، اٌمب٘غح 
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(6) Manafis, Konstantinos: Sinai, Treasures of the 

Monastery of Saint Catherine, (Ekdotike Athenon, Greece, 

1990), p34- 36 

 Rossi: The Treasures of the monastery of Saint 

Catherine, p 64- 65 
ِظطفٝ، ِذّض دٍّٝ: اٌزذف اإلؿال١ِخ ٚاٌّـ١ذ١خ اٌّزجم١خ ثض٠غ  (9)

اٌمض٠ـخ وبرغ٠ٓ سالي اٌفزغح ِٓ اٌؼظغ اٌفبطّٝ ٌٕٙب٠خ اٌؼظغ اٌؼضّبٔٝ، 

(، 2116خ ِبجـز١غ غ١غ ِٕشٛع، و١ٍخ ا٢صاة جبِؼخ دٍٛاْ، )ِشطٛط عؿبٌ

 116-115/ 25 -23ص 
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(8) Fyssas, Nicholas: Sinai, the monastery of Saint 

Katherine at the God-Trodden Mount, p 46- 49 

ٔبعصٜ، عٚث١غرٛ: رغ١ُِ فـ١فـبء اٌزجٍٟ، )ِغوؼ اٌذفبظ ػٍٟ االصبع، عِٚب، 

 19 -15(، ص 2115
(9) Master plan for Wadi El Deir, proposal for the 

creation of "Wadi El Deir Archaeological park", the Holly 

monastery of Saint Catherine mount Sinai,(2010), p 20 
(10) Kamil: The Monastery of Saint Catherine, p 28: 32 

ّخ ِذّض فزذٝ اٌشبػغ، )صاع ؿ١ّش، جٛٔبصبْ: ِب١٘خ اٌذغٚة اٌظ١ٍج١خ، رغج

  69 -64(، ص 1881اٌّؼبعف، 
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ِإعر ِجٙٛي: شغح ص٠غ طٛع ؿ١ٕبء، اٌّىزجخ اٌشغل١خ،)جبِؼخ ؿبْ  (11)

 1118 -1119(، ص 1911جٛػ٠ف، ٌجٕبْ،

 19ثبثب٠ٛأٛ: ص٠غ ؿبٔذ وبرغ٠ٓ، ص  
ػبشٛع، ؿؼ١ض ػجض اٌفزبح: أضٛاء جض٠ضح ػٍٝ اٌذغٚة اٌظ١ٍج١خ،  (12)

 36(، ص 1864، 119ف١خ ػضص )اٌّىزجخ اٌضمب

، اٌطجؼخ 1ػبشٛع، ؿؼ١ض ػجض اٌفزبح: اٌذغوخ اٌظ١ٍج١خ، ط 

 489(، ص 1891اٌضب١ٔخ،)االٔجٍٛ، 
(13) Manafis: Sinai, p38. 
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Ζαταρίας

Μωσσής 

                                                 
اؿزؼٕذ فٟ لغاءح اٌىٍّبد ا١ٌٛٔب١ٔخ اٌّٛجٛصح ػٍٝ اٌجبة ثغ٘جبْ ص٠غ  -(14) 

خ ٚاسض ثبٌشىغ األة/ ؿبٔذ وبرغ٠ٓ ِّٓ ٌُٙ اطالع ػٍٝ اٌٍغخ ا١ٌٛٔب١ٔخ اٌمض٠ّ

 جغ٠جٛعٜ اٌـ١ٕبئٝ، ٚاألة/ أفغاَ اٌـ١ٕبئٝ
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Ισαάκ 

 Αβραάμ "
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Η ΒατοςBurning 

Bush/Vatos

 

                                                 
( 15) - https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-

Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-

Terms/9-Coptic-Terminology_Heh-Waw-Yeh/Wates-

Watos.html 
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Ιησούς Χριστός Jesus Christ

ΙακώβJacop
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ΙωάννηH"John

 

ΜωσσήςMoses
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 Ηλίας Elijah
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CYPRESS

                                                 
(16) Gabra: Sinai, the site& the  the history, p 91 

أثٛ ثىغ، ٔؼّذ: إٌّبثغ فٟ ِظغ فٟ اٌؼظغ٠ٓ اٌٍّّٛوٝ ٚاٌزغوٝ،  (19)

 15(، ص1895ِشطٛط عؿبٌخ صوزٛعاح، جبِؼخ اٌمب٘غح، )
(، ص 1839دـٓ، ػوٝ: وٕٛػ اٌفبط١١ّٓ، )صاع اٌىزت اٌّظغ٠خ، (19)

186 
ضص ١ٌٛ٠ٛ وّبي، دـٓ: االسشبة اٌّظغ٠خ اٌمض٠ّخ، صٚع٠خ اٌمزطف، ػ (18)

 183(، ص 1836،) اٌمب٘غح 98ِجٍض 
٘بشُ، ٚائً ثىغٜ عش١ض: ٔشغ ٚصعاؿخ ربع٠ش١خ ٌطـذ ٔذبؿٝ  (21)

ثّض٠ٕخ اٌجزغاء ثبٌٍّّىخ األعص١ٔخ، )ِجٍخ و١ٍخ األصبع جبِؼخ جٕٛة اٌٛاصٜ، اٌؼضص 

 .111(، ص 2121، 24

ػجض اٌؼبي، صا١ٌب ػٍٝ: األّٔبط  اٌف١ٕخ ٌٍؼسغفخ اٌؼضّب١ٔخ، )صٚع٠خ  

 119(، ص 2118ِضاعاد، اٌّجٍض األٚي، اٌؼضص اٌضبٔٝ،
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 ENGRAVING

RELIEF

                                                 
اؿزشضَ سشت شجغ اٌـغٚ دـت اال٠ّبْ اٌّـ١ذٝ فٟ طٕغ اٌظ١ٍت  (21)

 اٌظٞ اؿزشضَ فٟ دبصصخ اٌظٍت.

Gray, Doug: Christian Symbology, Instant Publisher 

Collierville, (Tennessee, 2007), p96/298 
صبع اإلؿال١ِخ، )صاع إٌٙضخ اٌؼغث١خ، اٌجبشب، دـٓ: ِضسً ئٌٝ األ (22)

 296(، ص 1886

اٌضؿٛلٝ، شب٠خ: األسشبة فٟ اٌؼّبئغ اٌض١ٕ٠خ ثبٌمب٘غح اٌؼضّب١ٔخ، )ػ٘غاء  

 111(، ص 2113اٌشغق، 
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 INCISION

 

 COLLECT-PANELLING

                                                 
 214دـٓ: وٕٛػ اٌفبط١١ّٓ، ص   (23)
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ِغػٚق، ِذّض ػجض اٌؼؼ٠ؼ: اٌفْٕٛ اٌؼسغف١خ اإلؿال١ِخ فٟ اٌؼظغ  (24)

 164(، ص 1899غ٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌؼضّبٔٝ، )ا١ٌٙئخ اٌّظ
 114اٌضؿٛلٝ: االسشبة فٟ اٌؼّبئغ اٌض١ٕ٠خ ثبٌمب٘غح اٌؼضّب١ٔخ، ص  (25)
ص٠ّبٔض، َ. ؽ: اٌفْٕٛ اإلؿال١ِخ، رغجّخ أدّض ػ١ـٝ، )صاع اٌّؼبعف  (26)

 121ثّظغ، ثضْٚ(، ص 
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 ORNAMENTAL 

DECORATION

                                                 
، 1ؿبٌُ، ػجض اٌؼؼ٠ؼ طالح: اٌفْٕٛ اإلؿال١ِخ فٟ اٌؼظغ األ٠ٛثٝ، ط (29)

 .239(، ص1888ٌّؼض١ٔخ، )ِغوؼ اٌىزبة ٌٍٕشغ ،اٌزذف ا
(29)

غبٌت، ػجض اٌغد١ُ: ِٛؿٛػخ اٌؼّبعح اإلؿال١ِخ، )جغٚؽ ثغٚؽ،  

 35(، ص 1899ث١غٚد، 
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Burning Bush

 

                                                 
اٌؼ١ٍمخ ٔٛع ِٓ اٌشجغ ِٓ ٔٛع اٌؼ١ٍك اٌّزـٍك، اوزـجذ شٙغح   (28)

ٚاؿؼخ جضا العرجبطٙب ثمظخ ؿ١ضٔب ِٛؿٝ د١ش رجٍٝ ٌٗ اهلل ؿجذبٔخ ٚرؼبٌٝ فٟ 

خ ِشزؼٍخ ٚاِغٖ ثشٍغ ٔؼ١ٍٗ، ٚ٘ٛ ِب ٚعص فٟ اٌىزبة اٌّمضؽ فٟ اٌؼٙض ػ١ٍم

 اٌمض٠ُ ٚفٝ اٌمغاْ اٌىغ٠ُ فٟ ػضح ؿٛع.

 5 -2اٌؼٙض اٌمض٠ُ، ؿفغ اٌشغٚط، االطذبح اٌضبٌش، ا٠بد  -

 31 -28/ اٌمظض، آ٠بد 11اٌمغاْ اٌىغ٠ُ، ؿٛع طٗ، ا٠خ  -
 ػغثٝ  682ِشطٛط  -ِىزجخ ص٠غ ؿبٔذ وبرغ٠ٓ (31)

 523 -522: ربع٠ز ؿ١ٕبء اٌمض٠ُ ٚاٌذض٠ش، ص شم١غ -
(31) Ferguson, George: Signs and Symbols in Christian 

Art, (Oxford University Press, 1972), p 38 
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 Geometrical Decoration

L
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٠بؿ١ٓ، ػجض إٌبطغ: اٌفْٕٛ اٌؼسغف١خ اإلؿال١ِخ فٟ ِظغ ِٕظ اٌفزخ اإلؿالِٟ  (32)

 951(، ص 2112، )صاع اٌٛفبء، 1ٚدزٝ ٔٙب٠خ اٌؼظغاٌفبطّٝ، ط
ثٕٙـٝ، ػف١فٟ: ِؼبٔٝ إٌجَٛ فٟ اٌغلش اٌؼغثٝ، ٔضٚح اٌفْٕٛ اإلؿال١ِخ اٌّجبصٜ  (33)

 61ص(، 1898ٚاالشىبي ٚاٌّضب١ِٓ اٌّشزغوخ، )صاع اٌفىغ صِشك، 
(34) AlSulaiti, Fatema: Fatimid Woodwork, (PiuPlus Art 

and Design LTD, 2014), p58- 59 
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Cross Patee

                                                 
ٌؼّبعح ٚاألصبع ٚاٌفْٕٛ اإلؿال١ِخ، اٌجبشب، دـٓ: ِٛؿٛػخ ا (35)

 112 -85(، ص1888،)أٚعاق شغل١خ، 2ط
٠ٛؿف، ػجض اٌغؤف ػٍٟ: اٌششت ٚاٌؼبط ضّٓ وزبة اٌمب٘غح  (36)

 361( ص 1891ربع٠شٙب ٚفٕٛٔٙب ٚاصبع٘ب، )ِإؿـخ األ٘غاَ 
(37) Gray: Christian Symbology, p126 
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Greek Cross

Latin 

Cross

TTau Cross

 Animal Figures

Ram

Thorny Bush

                                                 
(38) Gray: Christian Symbology, p 95-96 

اٌغاػق، ادّض: اٌغٔٛن فٟ ػظغ ؿالط١ٓ اٌّّب١ٌه، )اٌّجٍخ اٌزبع٠ش١خ  ػجض (38)

 92-91ص ( ،21،1894اٌّظغ٠خ، ِجٍض 
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 Human Figures

                                                 
(40) Gray: Christian Symbology, p 45- 46 
(41) https://www.sistani.org/arabic/qa/0385/ 

 223 -213دـٓ: وٕٛػ اٌفبط١١ّٓ، ص  (42)

٠غ اإلؿال١ِخ، )صاع دـٓ، ػوٝ: اطٍؾ اٌفْٕٛ اٌؼسغف١خ ٚاٌزظبٚ -

  115 -118(، ص 1891اٌغائض اٌؼغثٝ،
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 15 -13اٌؼٙض اٌجض٠ض، أج١ً ٌٛلب، ا٠بد  (43)

Gray: Christian Symbology, p 7- 8 

 38اٌمغاْ اٌىغ٠ُ، ؿٛعح آي ػّغاْ، أ٠خ  -
 4 -1اٌؼٙض اٌمض٠ُ، ؿفغ اٌشغٚط،اطذبح اٌزبؿغ ػشغ، آ٠بد  (44)
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Aureole

                                                                                                  

 ٠145ٗ اٌمغاْ اٌىغ٠ُ، ؿٛعح األػغاف، أ -
٠ش١غ اٌزم١ٍض اإلؿالِٝ ثبْ اٌظث١خ ٘ٛ ئؿّبػ١ً ػ١ٍٗ اٌـالَ فٟ د١ٓ  (45)

رش١غ اٌزٛعاح ئٌٝ أْ اٌظث١خ ٘ٛ ئؿذبق ػ١ٍٗ اٌـالَ ػٍّب ثأْ ئؿّبػ١ً ٘ٛ االثٓ 

اٌجىغ ٌٕجٟ اهلل ئثغا١ُ٘ ِٓ ػٚجزٗ ٘بجغ اٌّظغ٠خ، فٟ د١ٓ أْ ئؿذبق ٘ٛ 

ٖ ٚ٘ٛ ثظٌه اطغغ ؿٕب ِٓ االثٓ األٚي ٌٕجٝ اهلل ئثغا١ُ٘ ِٓ ػٚجزٗ ؿبع

 ؿّبػ١ً ػ١ٍٗ اٌـالَ.ئ

 2، أ٠ٗ 22اٌؼٙض اٌمض٠ُ، ؿفغ اٌزى٠ٛٓ، اطذبح  -

 111اٌمغاْ اٌىغ٠ُ، ؿٛعح اٌظبفبد، آ٠ٗ  -
(46) Ferguson: Signs and Symbols in Christian Art, p 69- 

70  
(47) Gray: Christian Symbology, p170  
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عاجغ . ٔبعصٜ: رغ١ُِ  -٠ٚغ٘بٌّغاجؼخ فـ١فـبء اٌزجٍٝ ٚرظب (49)

 51 -29، ٌٛدبد 16 -8فـ١فـبء اٌزجٍٝ، ص 

Papaioannou, Evanghelos: The Monastery of St. Catherine 

at the God- Trodden Mount Sinai, (Monastery of Mount 

Sinai, 2004), p 28. 
ثشىً ػبَ  اٌغةرغصص اٌّـ١ذ١ْٛ فٟ اٌجضا٠خ ػٓ رظ٠ٛغ ٚجٗ  (48)

بضٛا ػٓ طٌه ثّب ٠شبع ئ١ٌٗ ػجغ شىً ا١ٌض اٌمبصِخ ِٓ اٌـذبة ٚرشفٝ ٚاؿزؼ

 جالي ٚع٘جٗ اٌغة اٌظٜ ال ٠ّىٓ ألدض أْ ٠غاٖ ٠ٚؼ١ش وّب ٚعص فٟ اٌزٛاعح.

 21، ا٠خ 33اٌؼٙض اٌمض٠ُ، ؿفغ اٌشغٚط، اطذبح  -

Ferguson: Signs and Symbols in Christian Art, p 47- 48 
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 Angle Figures

Archangels

MessengersGabriel

Michael

                                                 
(50) Gray: Christian Symbology, p 1- 2 
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(51) Gray: Christian Symbology, p 6- 9 

 38 -39ٔبعصٜ: رغ١ُِ فـ١فـبء اٌزجٍٟ، ٌٛدبد،  (52)
 19ثبثب٠ٛأٛ: ص٠غ طٛع ؿ١ٕبء، ص  (53)
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ِظطفٝ، ِذّض دٍّٝ: أػّبي ٚرٛل١ؼبد اٌذجبط اٌشٛاَ ثض٠غ طٛع  (54)

(، ص 2121، ِغوؼ دـٓ ثٓ ِذّض، اٌضٚدخ،11ؿ١ٕبء، )صٚع٠خ عٚاق، ػضص 

112- 114 
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