
، بالكسر، مركز عبادة أهل الكتاب. وردت هذه اللفظة مّرة واحدة يف القرآن َعةالِبي
( يف عجداد  131، ص 2، مجج اإلتقان(، حبالة اجلمع: ِبَيع. ذكرها السُّّيوطّي )04)احلج: 

(، أنَّ هنالك من يعّد لفظة الِبيَعة مجن  11األلفاظ القرآنّية غري العربّية، وذكر اجلواليقّي )ص 
(، ردَّ هذا الرأي، مّدعيًّا أنَّ سريانيتها واضحة. فهو 154الفارسيِّ املعّرب، لكنَّ اجِلفرّي )ص 

يقول إنَّ األصل السريانجّي للفظة الِبيَعة مبعىن "البيض" )قارن لفظة الَبْيض العربّية مبعادَلْيهجا  
القنجاطر الداررّيجة،    العربّي واآلرامّي(، واسُتخدمت بعد ذلك جماًزا امًسا للجزء األعلى مجن 

 وكذلك امًسا ملراكز الِعبادة ذات الِقباب.
ًًجا ِبَيعجات     فسَّر علماء اللغة وأصحاب املعاجم لفظة الِبيَعة، واليت ورد مجعهجا أي
ًًا إّنها  وِبْيعات، يف معظم األحيان مبعىن مركز عبادة النصارى أو الكنيسة، ِعلًما أّنهم قالوا أي

ًًا مرادًفا للفظة الكنيسة*، وأّنها ُأطلقت يف األصل على مجيجع  معبد اليهود. عّدها البع ض أي
معابد اليهود والنصارى، علًما أنَّ املشهور أنَّ الكنيسة اسم خاّص مبعبد اليهود )اجلرجانجّي؛ 

 ابن منظور؛ الشرتونجّي؛ صفي بوري؛ البستانجّي؛ دوزي، املاّدة نفسها(.
لجُهدَِّمْت صواِمُع  "...ِبيَعة يف أثناء تفسريهم آلية نقل املفّسرون أقوااًل خمتلفة حول ال

اليت هي جزء من آيات اجلهاد، من هذه األقوال: (، 04وِبيٌع وصلواٌت ومساجُد..." )احلّج: 
كما أنَّ الصومعة معبُد النصارى، مع الفارق أنَّ الصومعة ُتبىن يف الصحراء  ؛الِبيَعة َمْعَبُد اليهود
وعلى العكس فالصومعة املشتركة بني اليهود والنصارى واملسلمني، هجي  والِبيَعة يف احلًر؛ 

خاّصة بالنصارى؛ كما أنَّ الصومعة والصالة )مفرد صلوات( تعّبران عن املسجد؛ هي اسجم  
 ←املعبد يف شريعة موسى عليه السالم؛ هي اسم املعبد يف شريعة عيسجى عليجه السجالم )   

 ، اآلية نفسها(.الدّر املنثوروح الرازّي؛ السُّيوطّي، ؛ أبو الفتالتبيانالطربسّي؛ الطوسّي، 
مل ُيِجز فقهاء اإلمامّية إقامة الِبيَع وغريها من معابد أهل الكتاب يف البلدان اإلسالمّية، 
أو يف البلدان اليت فتحها املسلمون حرًبا. إّنما أجازوا ضمن شروٍط اإلبقاَء على هذه املعابجد  

؛ احملّقق احلّلّي، 210 -214، ص 21ُفتحت صلًحا )النجفّي، مجوترميمها يف البلدان اليت 
ًًا مّتفقون 04 -05، ص 2، مجاملبسوط؛ الطوسّي، 331، ص 1مج (. فقهاء أهل السنة أي

على أنَّ إنشاء ِبيَعة أو كنيسة وما شابه ألهل الذّمة يف البالد اإلسالمّية غري جارز، أّما ترميمها 



ًًا أحكجام  001، ص 4فجارز )الزحيلّي، مج (. وردت يف الكتب الِفقهيَّة يف باب الوقف أي
حول الِبيَعة واملعابد األخرى لغري املسلمني. من ناحية أخرى ُحِسَب عدم التعّرض ملعابد أهل 

 (.054، ص 4الذّمة حقًّا من حقوقهم )م. ن، مج
يف جنوبجّي  كانت لفظة الِبيَعة متداولة قبل اإلسالم، وُعثر عليها يف الكتابات األثرّية

)ِجفجري، م. ن، ص. ن(.  شبه اجلزيرة العربّية، واسُتخدمت مّرات عّدة يف الشعر اجلاهلّي 
ًًا يف مدّونة رحلته ]سفرنامة[ )ص  كنيسًة تسّمى ِبيَعجة  ( 43 -42وصف ناصر خسرو أي

لزيارهتجا سجنويًّا    اَمة ]= كنيسة القيامة[ يف بيت املقدس، يعّظمها النصارى كثرًيا، ويأيتالقي
الكثري من الناس من بالد الروم، ويقًي فيها القّسيسون والرهبان األيام والليجا  يف قجراءة   

 اإلجنيل والصالة والعبادة.
، ط. علجي شجريي،   لسان العرب: فًاًل عن القرآن؛ ابن منظور، املصادر واملراجع

اجلنان وروح اجلنجان   روضم؛ حسني بن علّي أبو الفتوح الرازّي، 1992ه/1012بريوت 
ش 1335 -1345، ط. حمّمد جعفر ياحّقي وحمّمد مهدي ناصح، مشهد يف تفسري القرآن

، بجريوت  حميط احمليط: قاموس مطّول لّلغة العربّيةم[؛ بطرس البستانجّي، 1994 -1914]
، ط. حمّمد دبجري سجياقي،   ترمجان القرآنم؛ علّي بن حمّمد اجلرجانجّي، 1134 -1143
]األلفاظ الدخيلة  واژهاى دخيل در قرآن جميدم[؛ آرتور ِجفري، 1911ش ]1344طهران 

م[؛ 1993ش ]1332يف القرآن الكرمي[، ترمجه بالفارسّية فريجدون بجدره اى، طهجران    
، ط. أمحجد  املعّرب من الكالم األعجمّي على حروف املعججم موهوب بن أمحد اجلواليقّي، 

تكملجة  ؛ راينهارت پيترآن دوزي، جه1315/م1944حمّمد شاكر، ط. أوفست طهران 
؛ عبد الرمٰحن هج1391/م1931، ترمجه بالعربّية حمّمد سليم النعيمّي، العراق املعاجم العربّية

الفقجه اإلسجالمّي   ، وهبة مصطفى الزحيلّي، اإلتقان يف علوم القرآنبن أيب بكر السُّيوطّي، 
اإلتقجان يف علجوم   يوطّي، م؛ عبد الرمٰحن بن أيب بكر الس1910ُّه/1040، دمشق وأدّلته
الجدُّرُّ املنثجور يف   م[؛ نفسه، 1910ش ]1343، ط. حمّمد أبو الفًل ابراهيم، قّم القرآن

، أقرب املوارد يف ُفصح العربّية والشوارد، بريوت ]ال تا.[؛ سعيد الشرتونجّي، التفسري باملأثور
اأَلَرب يف لغجة  منتجهى  ؛ عبد الرحيم بن عبد الكرمي صفي بجوري،  م1913/ه1043قّم 



؛ م1951/ه1333، ط. أوفست طهجران  ه1291 -1293، ط. حجرّية طهران العرب
، ط. هاشم رسو  احملاّلتجّي وفًل جممع البيان يف تفسري القرآنفًل بن احلسن الطربسّي، 

التبيان يف تفسري م؛ حمّمد بن احلسن الطوسّي، 1911ه/1041اهلل يزدي الطباطبارّي، بريوت 
، املبسوط يف فقجه اإلمامّيجة  أمحد حبيب قصري العاملّي، بريوت ]ال تا.[؛ نفسه، ، ط. القرآن
؛ حمّمد بن عمر الفخر الجرازّي،  م1941/ه1313، ط. حمّمد تقي الكشفّي، طهران 2مج

، القاهرة ]ال تا.[، ط. أوفست طهران ]ال تا.[؛ جعفر بن احلسن احملّقق احلّلّي، التفسري الكبري
، ط. عبجد احلسجني حمّمجد علجي، النججف      ارل احلالل واحلجرام شرارع اإلسالم يف مس

]رحلجة   حكيم ناصر خسرو قبادياىن مروزى ءسفرنامهم؛ ناصر خسرو، 1949ه/1319
م[؛ 1910ش ]1343احلكيم ناصر خسرو القباديانجّي املروزّي[، ط. دبري سياقي، طهران 

، ط. الشجي  عّبجاس   مجواهر الكالم يف شرح شرارع اإلسالحمّمد حسن بن باقر النجفّي، 
 .هج1041/م1911القوجانجّي، بريوت 
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