
له     تفسير القرآن معاني :ترجمة

رقم      الفتوى من الرابع (1997)السؤال :

المصحف             : 4س مثل الفرنسية إلى المترجم القرآن على يحتوي بكتاب يحتفظ أن الواجب من هل
العربية؟            اللغة غير إلى مترجما القرآن كتاب في القراءة يجوز وهل الكريم،

ال               : 4ج هذا وعلى حكمه، في وال العلم أهل بإجماع قرآنا وليست له، تفسيرا القرآن معاني ترجمة
يتعلم                أن ويجب الفاتحة، غير ترجمة وال وتفسيرها الفاتحة ترجمة ال الصالة، في بها القراءة يجوز

بالعربية                 الفاتحة يحفظ ال من وعلى كالفاتحة، هللا عبادة في منه البد ما العربية باللغة القرآن من
بالعربية               الفاتحة قراءة يتعلم حتى صالته في قيامه حين ويهلل ويسبح ويكبره هللا يحمد .أن

لفهم                ويدرسه ذلك يطالع وإنما معانيه، وتفسير القرآن ترجمة بتالوة يتعبد أن له يجوز ال وكذلك
ويتخير               اإلسالم، أحكام لغته إلى ترجمتها من ليعرف أيضا الحديث كتب ويطالع منه، اإلسالم أحكام

لها                شهد التي األولى القرون وسائر الصحابة، من الصالح السلف بعقيدة يبصره ما العقائد كتب من
من               ليتمكن العربية؛ اللغة يتعلم أن استطاعته قدر ويجتهد بالخيرية، وسلم عليه هللا صلى الرسول

بها        جاء التي باللغة والسنة الكتاب نصوص .فهم
وسلم          وصحبه وآله محمد نبينا على هللا وصلى التوفيق .وبالله

واإلفتاء     العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
باز    : الرئيس بن عبدهللا بن عبدالعزيز

اللجنة   رئيس عفيفي : نائب عبدالرزاق
قعود  : عضو بن عبدهللا

. معانيه     ترجمة القرآن بترجمة :يقصد

رقم   (2792)الفتوى :

في  : س العربي )قرأت لعام    237العدد ( مجلة شعبان دراسات    1398شهر موضوع حول مقاال هـ
خلفهللا          أحمد محمد للدكتور المعارضة لمواقف جديد طرح .قرآنية،

خاصة      المذكور المقال على االطالع كالمه       : الرجاء ظاهر حسب منها يريد والتي القرآن ترجمة
القرآن؟              لترجمة تبريره في مقاله ضمن أوردها التي األسباب في رأيكم وما الحرفية، الترجمة

وسلم                عليه هللا صلى محمد نبيه وسنة شرعه عن الذائدين من وجعلكم خيرا، هللا جزاكم .أفيدونا
غير              : ج األخرى باللغات عنها والتعبير القرآن معاني ترجمة يريد أنه المذكور الدكتور مقال من يتضح

يحيل                بما عالم من عنه وعبر صحيحا فهما المعنى فهم إذا جائزة القرآن معاني وترجمة العربية،
لواجب              أداء وذلك القرآن؛ نصوص من المقصود المعنى يفيد دقيقا تعبيرا األخرى باللغات المعاني

العربية      اللغة يعرف ال لمن .البالغ
هللا        رحمه تيمية بن أحمد اإلسالم شيخ فليس      : قال ولغتهم باصطالحهم االصطالح أهل مخاطبة وأما

والترك              والفرس الروم من العجم كمخاطبة صحيحة، المعاني وكانت ذلك إلى احتيج إذا بمكروه



النبي                 قال ولهذا إليه، يحتج لم إذا األئمة كرهه وإنما للحاجة، حسن جائز هذا فإن وعرفهم بلغتهم
أباها                 ألن الحبشة؛ بأرض ولدت صغيرة وكانت العاص بن سعيد بن خالد ألم وسلم عليه هللا صلى

لها      فقال إليها، المهاجرين من سنا    » :كان هذا خالد، أم الحبشة  - )*( «يا بلسان ألنها- الحسن: والسنا
بالترجمة،               إياه تفهيمه إلى يحتاج لمن والحديث القرآن يترجم ولذلك اللغة، هذه أهل من كانت

النبي                أمر كما بالعربية، ويترجم بلغتهم وكالمهم األمم كتب من إليه يحتاج ما المسلم يقرأ وكذلك
اليهود                    يأتمن لم حيث ذلك له ويكتب له ليقرأ اليهود كتاب يتعلم أن ثابت بن زيد وسلم عليه هللا صلي

جائزة     . عليه غير فهي الصوتية الترجمة أما .

وسلم          وصحبه وآله محمد نبينا على هللا وصلى التوفيق .وبالله
واإلفتاء     العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

باز    : الرئيس بن عبدهللا بن عبدالعزيز
الرئيس  عفيفي : نائب عبدالرزاق
غديان  : عضو بن عبدهللا
قعود  : عضو بن عبدهللا

. القرآن   معاني :ترجمة

رقم      الفتوى من الثالث (2233)السؤال :

أخرى      : 3س بلغة القرآن ترجمة إعطاء حكم التعبير   - ما هذا جاز المسلم؟ - إن لغير
اإلسالم،             : 3ج إلى ودعوته البالغ أجل من المسلم لغير الكريم القرآن معاني ترجمة إعطاء يجوز

الترجمة   لجانب .وتغليبا
وسلم          وصحبه وآله محمد نبينا على هللا وصلى التوفيق .وبالله

واإلفتاء     العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
باز    : الرئيس بن عبدهللا بن عبدالعزيز

اللجنة   رئيس عفيفي : نائب عبدالرزاق
قعود  : عضو بن عبدهللا

. أسد      محمد بيد الكريم القرآن :ترجمة

رقم      الفتوى من الرابع (2190)السؤال :

المملكة             - س في مستوطن أسد محمد أن علما إسالمية دولة في المذكورة الترجمة طبعت لماذا
وسوف                أعاله، لألسئلة مثبتا لدي المعروفة السنة أو الكتاب في شيئا أجد ولم علمنا، على المغربية

هنا؟           الترجمة نشر وسد األمور هذه على والرد يدي فتواكم تقوي
العالم            : ج لرابطة التأسيسي المجلس قرر أجلها من فاضحة وكفريات فاحشة أخطاء ترجمته في

ونشرها      طبعها يحرم أنه المكرمة .بمكة
وسلم          وصحبه وآله محمد نبينا على هللا وصلى التوفيق .وبالله



واإلفتاء     العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
باز    : الرئيس بن عبدهللا بن عبدالعزيز

الرئيس  عفيفي : نائب عبدالرزاق
غديان  : عضو بن عبدهللا
قعود  : عضو بن عبدهللا

. طهارة     بغير المترجم المصحف :مس

رقم      الفتوى من األول (2882)السؤال :

فعلتهم             : س فهل وضوء، بدون ويمسكونها أخرى لغات إلى القرآن يترجمون بالدنا في الناس بعض
أخرى؟           لغة إلى القرآن ترجمة يمكن وهل ال؟ أو صحيحة هذه

العربية،              : 1ج باللغة معانيه تفسير يجوز كما العربية، اللغة غير بلغة القرآن معاني ترجمة يجوز نعم،
يمس                 أن يجوز هذا وعلى قرآنا، يسمى وال القرآن، من المترجم فهمه الذي للمعنى بيانا ذلك ويكون

متوضئ            غير وهو بالعربية وتفسيره العربية اللغة بغير القرآن معاني ترجمة .اإلنسان
وسلم          وصحبه وآله محمد نبينا على هللا وصلى التوفيق .وبالله

واإلفتاء     العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
باز    : الرئيس بن عبدهللا بن عبدالعزيز

الرئيس  عفيفي : نائب عبدالرزاق
غديان  : عضو بن عبدهللا
قعود  : عضو بن عبدهللا


