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 Ο Θόλος ή Τρούλος του 
Βράχου είναι μουσουλμανικό 
ιερό το οποίο βρίσκεται 
στο όρος του ναού (Χαράμ 
αλ-Σαρίφ), στην παλαιά πόλη 
της Ιερουσαλήμ. Ο Θόλος του 
Βράχου είναι μέρος ενός 
συμπλέγματος θρησκευτικής 
σημασίας για τους 
Μουσουλμάνους, που 
περιλαμβάνει επίσης το 
τέμενος Αλ Ακσά, και 
δευτερεύοντα θρησκευτικά 
κτίσματα. Η θολωτή 
κατασκευή είναι εμπνευσμένη 
από το χριστιανικό Ναό της  
Αναστάσεως. Ολοκληρώθηκε 
το 692, γεγονός που καθιστά 
το Θόλο του Βράχο ένα από 
τα παλαιότερα δείγματα 
ισλαμικής αρχιτεκτονικής 



 . Η θρησκευτική σημασία του 

προέρχεται από το λίθο (ή 

απλά Βράχο), που βρίσκεται 

μέσα στο κέντρο του 

τεμένους, ο οποίος έχει 

μεγάλη σημασία για 

Εβραίους, Μουσουλμάνους 

και Χριστιανούς, γιατί 

σύμφωνα με τη παράδοση 

εκεί έγινε η θυσία του 

Αβραάμ. Το κτίριο είναι 

οχτάγωνο, ενώ στο κέντρο 

βρίσκεται ένας θόλος 

διαμέτρου περίπου 20 

μέτρων. 

 



 Ο Θόλος του Βράχου βρίσκεται στο κέντρο του Όρους του 
Ναού, στην περιοχή του εβραϊκού Δεύτερου Ναού. Η 
τοποθεσία είναι ιερή για τους χριστιανούς, κυρίως λόγω 
του ρόλου που έπαιξε ο Ναός στη ζωή του Ιησού. Ο ναός 
καταστράφηκε το 70 μ.Χ. από τους Ρωμαίους, οι οποίοι 
έχτισαν ένα ναό του Δία στην περιοχή. Κατά τη Βυζαντινή 
εποχή, η Ιερουσαλήμ ήταν κυρίως χριστιανική, και οι 
προσκυνητές έρχονταν κατά δεκάδες χιλιάδες για να δουν 
τα μέρη όπου ο Ιησούς περπάτησε. 

 Μετά την εισβολή των Περσών το 614, ακολουθούμενη από 
τη Μουσουλμανική πολιορκία της Ιερουσαλήμ το 637, ο 
Θόλος του Βράχου κατασκευάστηκε με εντολή του Ομεϋάδη 
χαλίφη Αμπντ αλ-Μαλίκ μεταξύ του 689 και του 691 ΚΧ. 
Για κάποιο χρονικό διάστημα οι Χριστιανοί προσκυνητές 
ήταν σε θέση να πάνε στο Όρος του Ναού, αλλά τελικά η 
κλιμάκωση της βίας κατά των προσκυνητών στην 
Ιερουσαλήμ υποκίνησε την Σταυροφορίες. 
 



  Οι Σταυροφόροι κατέλαβαν εκ 
νέου την Ιερουσαλήμ το 1099 
και ο Θόλος του Βράχου δόθηκε 
στους Αυγουστίνους, και 
μετατράπηκε σε εκκλησία, ενώ 
το  τέμενος Αλ-Ακσά έγινε 
βασιλικό παλάτι. Οι Ναΐτες 
Ιππότες, οι οποίοι πίστευαν ότι 
η Θόλος του Βράχου ήταν η 
περιοχή του Ναού του 
Σολομώντα, έστησαν στη 
συνέχεια το αρχηγείο τους στο 
Τέμενος Αλ Ακσά, δίπλα στο 
Θόλο, για το μεγαλύτερο μέρος 
του 12ου αιώνα. Ο "Templum 
Domini", όπως αποκαλούσαν το 
Θόλο του Βράχου, εμφανιζόταν 
στις επίσημες σφραγίδες του 
Τάγματος του Μεγάλου 
Μαγίστρου, έγινε το 
αρχιτεκτονικό μοντέλο για τις 
κυκλικές εκκλησίες των Ναϊτών 
σε όλη την Ευρώπη. 



 Σύμφωνα με ορισμένους 
μελετητές του Ισλάμ, ο Βράχος 
είναι το σημείο] από το οποίο ο 
Προφήτης Μωάμεθ αναλήφθηκε 
στον ουρανό συνοδευόμενος από 
τον αρχάγγελο Γαβριήλ. 
Περαιτέρω, ο Γαβριήλ πήρε το 
Μωάμεθ από το σημείο για να 
προσευχηθεί με τον Αβραάμ, 
τον Μωυσή και τον Ιησού. Μετά 
την επιστροφή του Μωάμεθ, 
κάλεσε όλους εκείνους που θα 
τον πιστέψουν να ενωθούν με 
αυτόν και να γίνουν 
μουσουλμάνοι.[ Άλλοι Ισλαμικοί 
μελετητές πιστεύουν ότι ο 
Προφήτης ανέβηκε στον ουρανό 
από το τέμενος Αλ-Ακσά.[ 

 Πηγή : wikipedia 


