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 كيفية الرتمجة للراوي 

 ترمجة علمية دقيقة ؟!

ميكن إمجال مقاصد ترمجة الراوي اليت يتنكن من خالهلا 
اخلروج حبكه علي الراوي ) جرًحا أو تعدياًل ( ثه احلكه علي 

 -اية ) صخًة أو ضعًفا ( فينا يلي :الرو
 يثضأ اٌثادث تظوغ اؿُ اٌغاٚي ٚٔـثٗ ، ٚوٕيرٗ ، ٌٚمثٗ ، ٚٔـثرٗ ، ٌِٚٛضٖ . (1)

ٚجية ػٍي اٌثادث ضثظ ِا يشىً ِٓ األمساء ٚاٌىٕي ٚاألٌماب ؛ فٙظا  (2)
 أِغٌ ال يؼغف تاٌمياؽ ، ٚال مبا لثٍٗ ٚال مبا تؼضٖ .

) تنبيٌه مهٌه( :
اءٍ أٚ وٕي أٚ أٌماب أٚ أٔـاب خمرٍفح ؛ فيظٓ ِٓ ال سربج ٌٗ تٙا لض يُظوغ اٌغاٚي تأمس

أْ ذٍه األمساء أٚ إٌؼٛخ جلّاػح ِرفغلني ، ِغ أٔٙا يف دميمح األِغ ٌششضٍ ٚادضٍ ، 
فال تض ٌٍثادث ِٓ اإلدلاَ  تىً طٌه دري ال يمغ يف ٌثؾٍ . ٚخباطح ِؼغفح أمساء 

طوغ اٌغاٚي ِغج تىٕيرٗ يف إؿٕاصٍ ،  طٚي اٌىٕي ، ِٚؼغفح وٕي طٚي األمساء ، فغمبا
ِٚغج تامسٗ يف إؿٕاص آسغ ، فيظّٕٙا ِٓ ال ِؼغفح ٌٗ تظٌه عجٍني ، ٚعمبا طوغ اٌغاٚي 

ِٓ  –تامسٗ ٚوٕيرٗ ِؼًا يف إؿٕاص احلضيث ؛ فيرّٛ٘ٗ تؼض حمممي ورة احلضيث 

 



 

عجٍني ، فّؼغفح وٕي  طٚي األمساء ٚػىـٗ فٓ ُِٙ ِٓ فْٕٛ أً٘  –ادلؼاطغيٓ 
 ضيث ، ََِْٚٓ ذٙاْٚ ِتِٗ أْٚعَثَُٗ اٌٛلٛع يف األٚ٘اَِ.احل

وظٌه احلاي تإٌـثح ألٌماب عٚاج احلضيث ، فمض يُظوغ اٌغاٚي يف ؿٕض تامسٗ ِغج ، 
 ٚيف ؿٕضٍ آسغ تٍمثٗ ِغجً أسغي ، فّٓ ال يؼغف األٌماب يظّٕٙا ششظني .

ـاب اٌري  ٚٚجة ػٍي اٌثادث اٌؼٕايح مبؼغفح األمساء ٚاألٌماب ٚاٌىٕي ٚاألٔ
ذرفك يف اخلظ طٛعذٙا ، ٚخترٍف يف إٌغك طيغرٙا ، ؿٛاء واْ االسرالف يف اٌشىً 
أٚ يف إٌمظ  ، ِٚٓ مل يؼغف طٌه وثغ سغؤٖ ٚافرضخ تني أٍ٘ٗ . ) ٚ٘ٛ ِا يُؼغف 

 ادلؤذٍف ٚادلشرٍف (.ت

ٚ ادلشرتوني اٌرّييؼ تني ادلشرتوني يف األمساء ٚأمساء اآلتاء ٚاألجضاص ٚإٌـثح ، أ ػٍيٗثَُُّ 
يف اٌىٕيح ٚإٌـثح ِؼًا ، ِٚغ اذفالُٙ يف طٌه سغًا ٚٔغمًا ، فّـّايرُٙ خمرٍفح ِرفغلح ال 

 .( 1، ) ٚ٘ٛ اٌؼٍُ ادلـّي تادلرفك ٚادلفرتقشرتوا يف تؼض شيٛسّٙا ٚذالِيظّ٘اؿيّا إطا ا
فاٌرّييؼ تني ادلشرتوني أٚاًل ، ثُ اٌرتمجح ٌٗ ثأيًا ، دري ذظذخ أٚ ذضؼف ػٍي 

 يٕح ٚتغ٘اٍْ .ت

ِؼغفح عثمح اٌغاٚي ، تظوغ تؼض شيٛدٗ ٚذالِيظٖ . ِغ اٌرٕثيٗ ػٍي أٔٗ إطا لًَّ  (3)
ػض األشيار ٚاٌرالِيظ ٚجة ػٍي اٌثادث طوغُ٘ مجيؼًا ، أَِّا إطا وأٛا مجؼًا 

                                                 

 



 

غ تؼضُٙ ٚيىرة يف آسغ ِٓ طوغٖ : ٚسٍك أٚ غريُ٘ أٚ وظغفريًا فيـؼٗ أْ ي
 ٌفاػ.أُِ ؿٛاُ٘ ، ِٚا شاتٗ ٘ظٖ األ

طوغ ِا ليً يف اٌغاٚي ِٓ أٌفاػ اجلغح ٚاٌرؼضيً ، ٚيٕثغي ذغذية أٌفاػ  (4)
اجلغح ذٍٛ تؼضٙا ، ٚألٛاي اٌرؼضيً ذٍٛ تؼضٙا ، ٌيـًٙ اؿرشالص اٌغاجخ 
يف ذغمجح اٌغاٚي . أَِّا ٌٛ سٍظ أٌفاػ اٌرجغيخ تأٌفاػ اٌرؼضيً ذؼـغ ػٍيٗ 

) ِغ اٌرٕثيٗ ػٍي  االجرٙاص يف اؿرشالص األِثً ِٓ ألٛاي أً٘ اٌفِّٓ .
ِغاػاج االسرظاع فيّٓ اذفك أئّح اجلغح ٚاٌرؼضيً ػٍي ذٛثيمٗ ٚوظا فيّٓ اذفمٛا 

 ػٍي ذضؼيفٗ ( . 

 ) تنبيٌه مهٌه ( : 
جتة اٌؼٕايح تألٛاي أئّح اجلغح ٚاٌرؼضيً فيّا يرؼٍك تىْٛ طادة اٌغٚايح 

 ْ خبظٛطٗ .، أٚ تىٛٔٗ أثثد إٌاؽ يف فالؼيفًا يف اٌغاٚيح ػٓ فالْ خبظٛطٗ ض

ظا اٌؼٕايح مبٓ اسرٍظ  ِٓ ، ٚو، أٚ تىٛٔٗ ِضٌـًا ظا اٌؼٕايح تأٔٗ مل يـّغ ِٓ فالْ ٚو
ٚ اٌثٍضج اٌري ٔؼي تٙا فذظً ٌٗ ، ٚيُٕضُّ ػٍي اٌـٕح اٌري اسرٍظ فيٙا أاٌغٚاج 

 السرالط ، ِٚٓ عٚي ػٕٗ تؼض االسرالط ، ٚ٘ىظا .ا

 يٕثغي ػضَ االٌرفاخ إيل جتغيخ تؼض وثاع احلفاػ  ، فٍيؾ ِؤثغًا اٌرجغيخ فيُٙ .

 – ضَ جِ إْ ُٚ  –يف طٌه  فْ اإلسرالايطوغ ٚفاج طادة اٌرتمجح ػِأًا ِٚىأًا ، ٚت 
ِا  –ٚػضَ اإللرظاع ػٍي لٛي ٚادض ٚإغفاي تميح اآلعاء ، ٚحماٌٚح اٌرٛفيك تيٕٙا 

 



 

ي ؿٕي دياج اٌغاٚي اٌري ػاشٙا ِغ اٌرٕظيض تؼض طٌه ػٍ –أِىٕٗ طٌه 
 (.!إمجااًل ، ) فيظوغ ِري ِاخ ، ٚأيٓ ِاخ ، ٚػٓ وُ ؿٕح 

ألٔٗ مبؼغفح اٌٛفياخ يرثني ِا يف اٌـٕض ِٓ أمغاعٍ أٚ ذضٌيؾٍ ، ًٚ٘ ػاطغ فالْ أَ مل 
يؼاطغٖ ؟!، ٚإْ واْ ػاطغٖ فًٙ ٌميٗ أَ مل يٍمٗ ؟! فيُؼغف تظٌه ِٓ أصعوُٙ دمٓ 

 رذغع ٌٕا ادلرظً ٚادلٕمغغ ، ٚرمٖٛ .مل يضعوُٙ ، ٚتظٌه ي

 متييز الراوي املهنل !فائدة يف ذكر 

طوغ أتيٗ أٚ ٔـثح متيؼٖ ، ٚيىْٛ امسٗ  ْٓ لض يُظوغ اٌغاٚي يف اٌـٕض تامسٗ فمظ ، ِّٙاًل ِِ 
 .2، ٚلض يُظوغ اٌغاٚي يف االؿٕاص تىٕيرٗ فمظ ِٓ غري متييؼ تغري٘ا  1ِرفمًا ِغ غريٖ

 -:، ذمٍّٙا فيّا يٍي  ًّٙ ٚذؼيٕٗ تأِٛع ٓ متييؼ اٌغاٚي ادلىٚمي
  ادلرؼضصج ٌٍىراب اٌٛادض ِٓ ورة احلضيث . -إٌـز–إٌظغ يف األطٛي 

                                                 

 



 

فغٚاج اٌىراب اٌٛادض لض يظوغ أدضُ٘ يف ٔـشرٗ اٌغاٚي ِّٙاًل ، ٚيٕـثٗ اٌثالْٛ يف 
 ٔـشُٙ أٚ يف تؼض ٔـشُٙ ..

 اي اتٓ اٌظالح : " لض إٌظغ يف عٚاياخ احلضيث ) اٌرشغيج ادلـرٛيف ( ؛ ل
 .1يضعن تإٌظغ يف عٚاياذٗ ؛ فىثريًا ِا يأذي دميؼًا يف تؼضّٙا "

 ٚ٘ظا ال يىْٛ إال جبّغ عغق احلضيث ٚعٚاياذٗ تاٌرشغيج اٌؼٍّي ادلـرٛيف .
 . االؿرؼأح تىرة األعغاف ٚادلـرشغجاب ٚادلًّٙ ٚاٌشغٚح احلضيثيح 
 ٕٚوظا شيشٗ ، أي إٌظغ يف إٌظغ يف ذٍّيظ اٌغاٚي ادلًّٙ اٌغاٚي ػ ، ٗ

 اٌغثماخ .
 .2: " لض يضعن تإٌظغ يف داي اٌغاٚي ٚادلغٚي ػٕٗ " لاي اتٓ اٌظالح 

 . إٌظغ يف أٚائً أؿأيض ورة احلضيث أٚ أٚائً األتٛاب ٚادلـأيض 
فّٓ ادلالدؼ أَّْ تؼض األئّح يٕـثْٛ اٌغاٚي يف أٚي ِا يغْٚ ػٕٗ أٚائً اٌىراب ، ثُ 

 أدضُ٘ تؼض طٌه أٍّ٘ٗ اػرّاصًا ػٍي أٔٗ ذمضَ ِٕـٛتًا يف أٚي دضيثٍ .إطا طوغٖ 
أَّْ تؼض اٌشيٛر يٕـثْٛ اٌظيٓ دضثُٛ٘  ٚلض طوغ اخلغية اٌثغضاصي 

تاألداصيث يف أٚذلا  ، ثُ يمرظغْٚ يف تميح ٘ظٖ األداصيث ػٍي طوغ أمسائُٙ فمض 
 .3صْٚ أْ يٕـثُٛ٘

                                                 

 



 

 . ٓاٌغجٛع إيل غاٌة اٌظْٕٛ ٚاٌمغائ 
ٚاشرتود اٌغاٚج ،  –أي ادلًّٙ  –: " إْ مل يثني ي احلافؼ اٌـيٛعي لا

 .1فّشىً جضًا ؛ يغجغ فيٗ إيل غاٌة اٌظْٕٛ ٚاٌمغائٓ أٚ يرٛلف "

* 

 كتبه /                                                     

 عمر بن حممد عمر عبد الرمحن
 غفر اهلل له ولوالديه وللمسلمني أمجعني                                                  

                                                 

 


