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Abstract 
Allah Almighty sent the Holy Prophet Muhammad (PBUH) with the message of 

Islam to take the humankind out of darkness into the light guidance. Translation 

plays an effective role to disseminate the divine message and the teaching of the 

Holy Prophet (PBUH) to the humankind in various languages. Translating Seerah 

Nabviah is a challenging job. Only those scholars who have sufficient knowledge 

about the terminologies relating to hadith studies in addition to other translation 

skills can carry out the translating process for Hadith’s text.This research paper 

primarily discusses the importance of translation to disseminate the teachings of 

Seerah Nabviah to the humankind. It also focuses on the answer of the question 

about the legitimacy of the translation of Seerah Nabviah through some 

arguments based on the Quranic verses, Hadiths and Juristic laws. In addition to 

that, it highlights various challenges and problems facing translators while 

translating the text of Hadith. It also deliberates some rules and mechanisms to 

deal with these challenges indicating tosome adequate solutions for rendering the 

text of Hadith. It mentions some reasons that cause occurring mistakes while 

translating the text of Hadith. It contains some recommendations and suggestions 

by mentioning some mechanisms at individual and collective level for taking 

initiatives towards the translating process for Hadith’s text.  
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 مقدمة

ليك خيرج الناس من الظلامت اإىل النور ، وأ ماا  بعث هللا عز وجل س يدان محمد  املصطفى صىل هللا عليه وسمل برساةل الإسالم اخلادلة 

لينا من أ حداث وأ قوال وأ فعال ختتص بنبينا محمد  رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، ويه السابيل  سنته العطرة اخلادلة فهي  لك ما ورد اإ

ة الرسول صىل هللا عليه وسمل، من خالل حياته وظروفه اليت عاش فيه، وأ ما الرتمجة فاكنت ول تزال تعترب أ مه  وسائل اإىل فهم خشصي

نقل أ فاكر الإسالم  السامية اإىل خمتلف شعوب العامل  ،  ومت سد حاجة  ال مة الإساالمية اإىل الذا ا ال يادلوا واليفقاا  عارب   ا م 

عدة كتب  الس نة النبوية اإىل لذات خمتلفة مبا فهيا اللذة ال ردية والإجنلزيية وغري اا، فلعبات الرتمجاة دورار  رايداير ابلرتمجة ، و متت ترمجة 

ة   حياة   نقل تعالمي  الس نة النبوية اإىل خمتلف شعوب العامل  وتعزيز    م حبقل الس نة النبوية   العامل لكه.  فاإن للرتمجة أ مهية ابلذ

وب؛ لس امي     ا العرص احلديث اذلي اتسع فيه جمال التصال بني أ فراد اجملمتع البرشي، وأ صبحت الرتمجة أ برز الوساائل خمتلف الشع

  نقل العلوم واليفقافات من شعب لآخر، ومل تقترص الرتمجة عىل جماال معاني، بال  لات مجياع اجملاالت مباا فهياالس ياساة و قتصااد 

بالغ رساةل الإساالم اإىل خمتلاف شاعوب العاامل اسا تصد ا صاىل هللا علياه وادلين وتقنية املعلومات وا ل دب وغري ا.ول مهية الرتمجة   اإ
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وسمل؛ روى الإمام البصاري   حصيحه معلقرا عن خارجة بن زيد بن اثبت، عن زيد بن اثبتأ ن النيب صىل هللا علياه وسال أ مرأ أ ن ياتعمل 

ليهكتاب الهيود حىت كتبُت للنيب صىل هللا عل  ذا كتبوا اإ  .  (1)يه وسل كتبه، وأ قرأ ته كتهبم اإ

 . املفهوم اللذوي للرتمجة1

امن والارُتُامن ُُ - ترد لك ة الرتمجة   اللذة مبعىن التفسري، ونقل الالكم من لذة اإىل أ خرى حيث يقول ابن منظور   لسان العرب: الارتج

امن ابلضم والفتح:  و اذلي يرتمج الالكم أ ي ينقهل من لذة اإىل املفرس ِلل ِسان، و  حديث  رقل: قال -بفتح التاء ومضها  امنه. والرُت لرُت

َم عنه َُ ، وقد تَْرمَجَه، وتَْر امن: املفرس ِ اه، (2)أ خرى، والرُت ا ِلل ِساان، وقاد تَْرمَجَ امن: املفرس ِ .ويقول الفريوز أآابدي فيالقااموس اياي : الارُت

ذا فرس الكمه بلسان أآخر.ويقول الزبيدي   اتج العروس: ويُ (3)وعنه امن. املفرس للسان وقد ترمجه، وترمج عنه، اإ ُُ  .(4)قال تَْر

 . املفهوم  صطاليح للرتمجة2

يتحدث الزرقاين عن اختلف العلامء   حتديد املفهوم  صطاليح للرتمجة حيث ظهرت خمتلف الآراء و وهجات النظر     ا الشأ ن ف 

وتاو  د. ساعيدة يحيال ( 5)الكم   لذة بالكم أآخر   لذة أ خرى ماع الوفااء ي ياع معانياه ومقاصادأالرتمجة بقوهلهي  التعبري من معىن 

. ويقول ُريم مندي: " الرتمجة يه (6)الرتمجة " الرتمجة يه نقل ال لفاظ واملعاين وال ساليب من لذة اإىل أ خرى مع ايافظة عىل التاكفؤ. 

ويتحدث ُاورج سا تايع عان الرتمجاة بقاوال: " ل تكاون الرتمجاة  (7) لذة أ خرى" معلية حتويل نص أ صيل مكتوب اإىل نص مكتوب  

تاه جمرد نقل لك لك ة مبا يقابلها   لذة الهدف ولكن نقل لقواعد اللذة اليت توصل املعلومة ونقل لل علومة ذاهتا ونقال لفكار الاكتاب وفقاف 

ويعارف  (8)ل  ا أ املعلوماات مان لذاة املصادر اإىل لذاة الهادف" وأ سلوبه أ يضاار، لكان اختلفات النظارايت   الرتمجاة عاىل قياف تنقا

حادى اللذاات برسااةل أ و بياان مكتاوب بلذاة  بيرتنيومارك الرتمجة قائالر: " يه  اارة تمتيفال   وااوةل اإحاالل رسااةل أ و بياان مكتاوب ابإ

حدى اللذات ويسا هيا  (9)أ خرى" لذاة املصادر اإىل ناص يعاادال مكتاوب بلذاة ويقول اكتفورد: الرتمجة يه معلية اإحالل النص املكتوب ابإ

 .(11)يه نقل ما يقوال الآخر ويكتبه من لذته اإىل لذة املتلق  أ و املس متعفقال ادلكتور سامل عيس:  (10)أ خرى ويس هيا لذة الهدف"

 . املفهوم اللذوي للس نة3

و  املوسوعة الفقهية الكويتية املراد ابلسا نة يه املا و والطريقاة ( 12)قال ابن منظور ال فريق : الس نة يه السرية حس نة اكنت أ و قبيحة 

آن الكاارا مبعااىن الطريقااة. وقااال الإمااام الرا ااب (13)والساابيل، ويتساااوى   ذط الطريقااة اي ااودة وامل مومااة  ومت اساا تصدا ا   القاارأ

ِ  قة حمكته، وطريقاة طاعتاه م ال قاوال تعااىل:ال صفهاين: س نة النيب طريقته اليت اكن يتحرا ا، وس نة هللا تعاىل قد تقال لطري نجَة اهج سا ُ

ِ تَْبِديالر  نجِة اهج َد ِلس ُ جيِت قَْد َخلَْت ِمن قَْبُل ۖ َولَن ََتِ  (14)ال

 . املفهوم  صطاليح للس نة4

أ فعاال وتقريار، وصافات أ ما    صطالح: فعرف الس نة ايدفون بأ هنا لك ما نقل عن رسول هللا صىل هللا علياه وسامل مان أ قاوال و  

وأ ما الفقهاء فعرفوا الس نة بأ هنا ما طلب من امللكف فعهل طلباار غاري جاازم، أ ي ( 15)خلقية وخلقية، سواء أ اكن ذط قبل البعيفة أ و بعد ا 

لزام هلام عاىل فعاهل، وقيال أ يضاار بأ هناا ماا ييفااب فااعهل ول يعاقاب اتركا وذقار  (16)ه ما اكن مطلوابر من املسل ني أ ن يفعلوأ ولكن دون اإ

الشاطيب اإطالقات الس نة بقوال: يطلق لفظ الس نة عىل ما جاء منقولر عن النيب صىل هللا عليه وسمل عىل اخلصوص، مما مل ينص علياه 

منا نص عليه من هجته عليه الصالة والسالم اكن بياانر للكتاب أ و ل، ويطلق أ يضار   مقابةل البدع، ويطلق عاىل    الكتاب العزيز، بل اإ

نه يدخل   تعريف الس نة ماا يتعلاق ريساريته ( 17)ما معل عليه الصحابة، وجد   الكتاب أ و الس نة أ و مل يوجد. وأ ضاف ابن تميية بقوال اإ

وحسن أ خالقه، فقال: بعد أ ن حتدث عن بعض أ فعاال وتقريراته، فه ا لكه يدخل   مس ى احلديث وقد يدخل فهيا بعض أ خبارأ قبال 
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ناأ تصال النبوة، وبعض سريته قب ل ا لنبوة م ل حتنيفه بذار حراء وم ل حسن ساريته كقاول خد اة ال: الك وهللا ل خيزياأ هللا أ بادار اإ

 (18)الرمح، وحت ل اللك، وتقري الضيف، وتكسب املعدوم، وتعني عىل نوائب احلق.

 . أ مهية ترمجة الس نة النبوية5

آخارين   اجملمتاع البرشاي ول بالريب أ ن الإنسان بطبيعته  ُ عية   حاجة ماساة  اإىل  التفاعال والتواصال و تنظامي العالقاات ماع أ

آخارين يتحادفون بلذاات خمتلفاة  مان  مناا ير اب   التعارف عاىل أ يكتف  ابلتفاعل مع من حوال  اذلي يتحدث بلسان مشرتك حفسب اإ

متع الإنساين ، وأ ن  الرتمجاة ليسات نشااط خمتلف  شعوب العامل ، وأ دى ذط اإىل خلق حاجة اإىل النشاط الرتمج  بني خمتلف أ فراد اجمل 

منا  يه مرتبطة  ابحلاجة اإىل التواصل والتعارف من  القدا، جفعلنا هللا عزوجلشاعوابر  وقبائال لايك نتعاارف  كاام ورد    العهد اجلديد اإ

َعلْنَاُُكْ ُشُعوابر َوقََبائَِل ِلَتَعاَرفُوا َُ آن الكرا " َو ع (19)القرأ اإىل صدر الإسالم    عهاد النايب صاىل هللا علياه وسامل ،  وأ ن حركة الرتمجة تُر

و  مسا ند الإماام أ  اد أ ن  ومن أ شهر من تعمل الرساينية   عهد الرسول صىل هللا عليه وسمل  او زياد بان اثبات رع هللا عناه، 

جار معه مما أ نزل هللا عليأ بضع عرشة رسول هللا ملا قدم املدينة ذ ب بزيد اإىل رسول هللا وقالوا: اي رسول هللا،   ا غالم من بين الن

، قال زيد: فتعل ت ال كتاامم، « اي زيد تعمل  يل كتاب هيود، فاإين وهللا ما امن هيود عىل كتاب»سورة، فأ جعب ذط رسول هللا وقال: 

ذا كتب ليه، وأ ُيب عنه اإ ذا كتبوا اإ ت مخس عرشة ليةل حىت ح قته، وكنت أ قرأ  ال كتهبم اإ رط، وقوة حافظة، ومن و  ا ذاكء مف.ما مر 

 (  20) لوازم تعمل  الكتابة تعمل اللسان، وقد فبت أ نه اكن يعرف الرساينية والعربانية

آخار ريشالك عاام، وأ ماا ترمجاة السا نة  يات مان جممتاع اإىل أ فالرتمجة لها دور قبري   نرش اليفقافات واحلضارات وتالحق ال فاكر وال يادولُو

المي الس نة النبوية ونقل معارفها اإىل شعوب العامل بلذات خمتلفة. ونعيش اليوم   عاامل تتعادد فياه لذاات النبوية فلها أ مهية قبرية   نرش تع

ويربز دور الرتمجة   نقل تعالمي وأ فاكر  الس نة النبوية اإىل أآخرين يتحدفون بلذات غري العربياة لايك يات  تقادا الصاورة الصاحيحة عان 

زاةل مفا مي خاطئة  ذقر ا مسترشقون عن خشصية النيب صىل هللا عليه وسمل و ناا ياأ د دور النشااط   تعالمي الس نة النبوية اإضافة اإىل اإ

الرتمج  لنقل أ فاكر الس نة النبوية لتصويب معتقدات خاطئة وتفنيد ادعاءات  مسيئة للنيب صىل هللا عليه وسمل، وذلا أ نه من الرضوري 

لنبوية اإىل لذات خمتلفة  لنقل أ فاكر الس نة النبوية ومعارفها وتقدا الصاورة  الصاحيحة أ ن يت زايدة    م بدور الرتمجة لكتب السرية ا

للتعالمي النبوية اإىل أآخرين    خمتلف شعوب العاامل  عارب  اختااذ خطاوات َتااأ دفاع الشا هبات وال ابطيال الايت أ لصاقها أ عاداء الإساالم  

 ابلس نة النبوية.

 . مرشوعية ترمجة الس نة النبوية6

ةل ملا حيتاج اإىل تفصيل، وموحضاة ملاا حيتااج تعترب  الس نة النبوية املصدر اليفاين من مصادر الترشيع الإساليم، فهي  ممكةل للقرأآن، ومفص 

يضاح ولقت ا  مار قبريار من قبل علامء دين الإسالم حيث ب لوا هجاودار قبارية   فه هاا ونقال تعالميهاا لالك مان العارب والع ام ، اإىل اإ

ل  اكف ةر بلذات أ خرى، و 
ِ
تربز مرشوعية ترمجة الس نة النبوية من رساةل الإسالم اليت ليست خمتصة بقوم أ و فئة كام قال تعالىَوما َأْرَسلْناَك ا

ل  ِذْكٌرِللْعالَ ني(  21)للن اِس ريَشريارَونَِ يرا
ِ
ىل هللا فيفهم من  نا بأ نه من الرضاوري أ ن ينا ر النايب صا(  22)وقال تعاىل   موضع أآخر َوما ُ َو ا

ة عليه وسمل أ و من يأ د بعدأ من الصحابة رضوان هللا علهيم أ مجعني والتابعني وأ تباعهم الإنسانية لكها، و  ا ل ميكان   حااةل قاون معليا

لهياة اإىل خمتلاف  تبليغ الرساةل مقصورة عىل لسان واحد وذلا لبد من تعدد ال لسا نة واللذاات لتحقياق أ  اداف ممتايفةل   تبلياغ رسااةل اإ

لاق ونقال ل قوام وال مم   العامل، فال يت ذط بدون الرتمجة، وبناء عليه ميكن القول أ ن الرتمجة ل بد م ا لتبليغ رسااةل هللا تعااىل اإىل اخلا
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ُت تعالمي الس نة النبوية اإىل خمتلف شعوب العامل، ومت توضيح ذط   ال حاديث النبوية أ يضار حيث قال النيب صاىل هللا علياه وسال ُبِعيفْ 

ةر   (  24)وقال النيب صىل هللا عليه وسمل أ يضار  َوُأْرِسلُْت اإىل الَْصلِْق اَكفجةر  (  23)اإىل الناس عَامج

يتضح من  نا بأ ن ادلين الإساليم دين عامل  ل خيتص بقوم أ و فئة أ و منطقة فق  ويشهد اترخي الإسالم عىل أ ن النيب صاىل هللا علياه 

رساال وسمل مل  عل دعوة    ا ادلين م مناا ا ات بنقال تعالمياه اإىل الإنساانية لكهاا وخاري م اال ذلط اإ قصورة عىل قبائل العرب حفسب اإ

لهية اإىل أ قو  ام رسائل اإىل ملوك مناطق خمتلفة دلعوهتم اإىل   ا ادلين، فلكف هللا تعاىل رسوال الكرا صىل هللا عليه وسمل بتبليغ رساةل اإ

يطرح السؤال نفسه  و: بأ ية لذة من اللذات قام النيب صىل هللا عليه وسمل بأ داء مساؤوليته َتااأ  العامل مبا يفه هم من لذات خمتلفة، فهنا

تبليغ رساةل ادلين اإىل ال عامج؟ وميكننا جند الإجابة عن   ا السؤال من أ قوال املفرسين اليت وردت   تفساري قاوال تعااىل: وماا أ رسالنا 

ل بلسان قومه لهيم الرسول أ اير اكن، ومه ابلنس بة لذري س يدان حيث قال امجلل (  25)من رسول اإ : وال وىل أ ن حُي ل القوم عىل من أ رسل اإ

لهيم من ساارر القبائال وأ صاناف اخللاق، و او صاىل هللا علياه وسامل اكن  ليه لك من أ رسل اإ محمد خصوص عشرية رسوهلم، وابلنس بة اإ

ن مل ييفبت أ نه تلكم ابللذة الرتقية، ل   وقاال  (26)نه مل يتفق ال أ نه خاطب أ حدار من أ  لها، ولو خاطباه للكج اه مااخُياطب لك قوم بلذهتم، واإ

فيتضح  نا بأ ن الرتمجة ل بد م ا نظرار اإىل  ولية وعاملية دين  (27)أ  د الصاوي: اإن هللا علج ه مجيع اللذات، فاكن خُياطب لك قوم بلذهتم

اإىل الإسالم  ونقل تعالمي السرية النبوية اإىل لك من العرب والع م في ب أ ن يت    م برتمجة أ قوال النيب صىل هللا عليه وسمل ونقلهاا 

 أ قوام أ خرى بلذات خمتلفة.
من ال حاديث النبوية مبا فهيا احلديث عان زياد بان اثبات اذلي أ مارأ النايب صاىل هللا علياه  وأ يضار فبتت مرشوعية ترمجة الس نة النبوية

آمن هيود عاىل كتاب،قال:ااا  وسمل أ ن يتعمل الرساينية حيث قال: أ مرين رسول هللا عليه وسمل أ ن أ تعمل ال كتاب هيود،قال:اإين وهللا ما أ

ذ ليه قرأ ته كتاامم.مر يب نصف شهر حىت تعل ته ال،قال:فلام تعل ته اكن اإ ذا كتبوا اإ لهيم، واإ ويتضاح مان  ناا  (28)ا كتب اإىل هيود كتبت اإ

 لرساينية.بأ ن اكن النبيصل هللا عليه وسمل يُ ىل عىل زيد ما يريدأ ابلعربية، وزيد يرتمج   ا وينقهل اإىل لذة الهيود، واليت يه العربانية أ و ا

مل اكنوا حريصني عىل نقل رساةل ادلي وتعالمي الس نة النبوية مبا يفه ه أآخرون مان يشهد التارخي عىل أ ن أ حصاب النيب صىل هللا عليه وس

لذات خمتلفة اتباعار ابلنيب صىل هللا علياه وسامل متاوهجني اإىل خمتلاف منااطق الع ام مان فارس وروماان وغاريمه وتشاري اإىل ذط عادة 

ٍ  قال بَيْنََ ا أ ان َجاِلٌس مع أ يب نصوص مبا فهيا ما رواأ أ بو داود عن ِ اَلِل بن ُأَساَمَة َأنج َأابَ   َمْيُ ونََة َسلَْ ى َمْوىلر من َأْ ِل الَْ ِدينَِة َرُجَل ِصْد

ا فقالت اي َأاَب ُ َرْيَرَة وَ  َعَياُأ وقد َطلجَقهَا َزْوهُجَ يجٌة َمَعهَا بن لها فَادج يجِة ُ َرْيَرَة َجاَءتُْه اْمَرَأٌة فَاِرس ِ َزْوِا يُرِياُد َأْن يَاْ َ َب اِببْايِن َرَطنَْت ال اِبلَْفاِرس ِ

ي ؟ فقاال أ باو ُ َرْيا ااقِنيِن   َودَلِ ا فقال: من حُيَ ،فََجاَء َزْوهُجَ َ ا عليه،َوَرَطَن لها ِبَ ِطَ هَتِ ل َأين ِ فقال أ بو ُ َرْيَرَة:اس ْ َرَة:اللهم اإين َل َأقُاوُل  ا ا،اإ

ِ صىل هللا ع  نج َزْوِا يُرِياُد َأْن يَاْ َ َب اِببْايِن وقاد مسعت اْمَرَأةر َجاَءْت اإىل رسول اهج
ِ
ِ ا ليه وسمل  وأ ان قَاِعاٌد ِعْناَدُأ،فقالت:اي َرُساوَل اهج

ااقِن  اا:من حُيَ َ ا علياه،فقال َزْوهُجَ هَتِ ِ  صىل هللا عليه وسامل: اسا ْ ي فقاال الناَسَقايِن من ِبْْئِ أ يب ِعنََبَة وقد نََفَعيِن،فقال رسول اهج يب  يِن   َودَلِ

ِه فَانَْطلََقْت ِبهِ  َ ا ِشئَْت،فَأََخَ  ِبَيِد ُأم ِ ِ َأ فَُصْ  ِبَيِد َأهي ِ آة ماا  (29)صىل هللا عليه وسمل:   ا َأبُوَك َوَ ِ ِأ ُأمِن ويتضح من   ا احلاديث باأ ن املارأ

للذاة الفارسا ية، فاأ و  لهاا احلا  اكنت تعرف اللذة العربية ل هنا رطنت ابلفارس ية، وأ ما س يدان أ بو  ريرة رع هللا عنه فااكن يعارف ا

امر أ حاديث وردت عن النيب صىل هللا عليه وسمل ب ط.  ابلفارس ية مرُت

 وحتدث ادلكتور لطف  بن محمد الزغري عن ترمجة الس نة والسرية النبوية بقوال اإن الرتمجة تكون حمتية واقعية، ل ن   ا ادلين دين عامل ،

لج اَكفجةر ل ِلنجاِس خماطب به لك البرش، بل لك اخلالئق، م
ِ
، و  أ العاملياة تقت ا أ ن يُبلجاغ ادليان  (  30)ن خالل قوال تعاىل: َوَما َأْرَسلْنَاَك ا

باكمهل قرأآن، وس نة وما تفرجع ع ام اإىل لك الناس ، وملا مل يكن الناس مجيعار يتصاطبون بلسان واحد، بل بأ لسا نة متنوعاة، فااكن ل باد 
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امت له أ ا ود تُر ل لس نة اخملاطبة واليت نطلق عىل أ  لها أ مة ادلعوة، و  ا مييفل احل ار ال ول   حمتياة الرتمجاة للسا نة والسارية من ُو

نه صاىل هللا علياه وردت  (31). النبوية ذ اإ وأ ضاف بقوال: من خالل أ قوال النيب صىل هللا عليه وسمل وصنيعه وصنيع خلفائه من بعدأ، اإ

امت أ و لنقال   تلك اه بابعض اللكاامت ال جع ياة مماا يعاين أ ن  ا أ اللكاامت س ت ضاع للرتمجاة عنه بعض الآاثر   ترمجتاه لابعض اللكا

والتعريب، ابلإضافة اإىل اإرساال عددار من الرسائل لل لوك من فرس وروم وأ حباش وقب ، ولك  اؤلء هلام لذااهتم اخلاصاة مام، والنايب 

منا خاطهبم ابللذة العربية كام اس تفاض ت ب ط ال خبار وادللئل، مما يعين أ ن  ؤلء امللوك س يقومون برتمجة رسائهل صىل هللا عليه وسمل اإ

امت،  صىل هللا عليه وسمل وما صدر عنه، والنيب صىل هللا عليه وسمل يع  ذط ويعرفه، مما يعين اإجازته صىل هللا عليه وسمل له أ الرُت

 (32)و  ا  و احل ر اليفاين   مرشوعية الرتمجة 

عية ترمجة الس نة النبوية من خالل القواعد الفقهية مبا فهيا " الوسائل لها أ حاكم املقاصد " حيث نرى أ ن ترمجة السا نة وأ يضار تربز مرشو

من أ عظم الوسائل وأ فضلها ل هنا وس يةل اإىل حتقيق مقصد عظمي ممتيفل   اتباع س نة النيب صىل هللا عليه وسمل، وتعترب الرتمجاة وسا يةل 

وسمل بني أ فراد اجملمتع البرشي، وكام يظهر تأ صيل ترمجة الس نة النبوية من خالل قاعدة فقهية أ خرى يه " ما لنرش سنته صىل هللا عليه 

بالغ رساةل الس نة النبوية اإىل لك من العرب وال عامج  ل به فهو واُب" وبناء عليه نقول اإن من الواُب عىل املسل ني اإ ل يت الواُب اإ

ب اختاذ خطوات َتاأ ترمجة الس نة النبوية ليك يت نقل رساةل النيب صىل هللا عليه وسمل اإىل لك مان ول يت ذط بدون الرتمجة وذلا  

العرب والع م، وك ط تربز أ مهية ترمجة الس نة النبوية من خالل التأ صيل اذلي ييفبت ابلقاعدة الفقهية يه " احلاجة تزنل مزنةل الرضورة 

النبوية من الرضورايت لنقل رساةل الس نة النبوية اإىل ال عامج ول يت سد  ا أ الرضاورة عامة اكنت أ و خاصة " حيث أ ن ترمجة الس نة 

 بدون الرتمجة. 

لهيا بقوال:   ويو  ش يصالإسالمابن تميية أ مهية الرتمجة عند احلاجة اإ

فهم، ومل يظهر ال حصة القول  وز ترمجة القرأآن واحلديث للحاجة اإىل الإفهام وقيرث ممن قد تعود عبارة معينة اإن مل خياطب ما مل ي 

وفسادأ، ورما نسب اخملاطب اإىل أ نه ل يفم ما يقول، وأ كرث اخلائفني   الالكم والفلسفة من   ا الرضب، نرى أ حدمه ي قر ال املعاين 

ذا أ خ  املعىن اذلي د ل عليه الرشع الصحيحة ابلنصوص الرشعية فال يقبلوهنا، لظ م أ ن   عباراهتم من املعين ما ليس   تكل، فاإ

وصيغ بلذهتم، وبني به بطالن قوهلم املناقض لل عىن الرشع  خضعوا ذلط وأ ذعنوا ال، اكلرتيك والرببري والرويم والفاريس اذلي خياطبه 

آن العريب ويفرسأ فال يفه ه، حىت يرتمج ال شيئار بلذته، فيعظم رسورأ وفرحه، ما الرسول أ مكل املعاين وأ حس  ا وأ حصها، ل كن   ا ابلقرأ

امن اذلي يريد أ ن يكون حاذقار   فهم اللذتني.  (33)حيتاج اإىل كامل املعرفة له ا، اكلرُت
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يرى بعض الباح ني أ ن الرتمجة معلية ريس يطة ل حتتاج اإىل دراسة معيقة ولكان   الواقاع لايس ال مار كا ط حياث نالحاظ أ ن املارتمج 

يعاين من مشالكت عديدة خالل قيامه بع لية الرتمجة حيث ل ينقل من لذة اإىل أ خرى فق  بل ينقل أ فاكرار وفقافة ومشاعر من شعب 

أ خرى، وبدون شأ أ ن املرتمج حي ل أ مانة  ب تأ ديهتا ريشلك اتم وحصايح بعيادار عان مشااعر خشصاية قاد اإىل أآخر، ومن حضارة اإىل 

 تلعب دور ا   تذيري جمرى ال حداث وال مور خالل معلية الرتمجة، 

ود أ لفاظ معينة   لك ل ذة ل مقابل لها ويو   عيل سداد ُعفر بقوال: اإن الصعوابت والتحدايت ال ساس ية     ا الفن متأ تية من ُو

  اللذات ال خرى ومن   ا القبيل معظم ال لفاظ ادلاةل  عىل ال خالٍ والعواطف واملشاعر املنعكسة أ و اذلاتية ، ذلا  اب أ ن تتاوافر 
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لهيا وك ط أ ن يكون عىل دراية  ومعرفة قبارية رشوط عدة   املرتمج أ مهها متكن املرتمج من اللذتني لذة النص ال صليواللذة املراد الرتمجة اإ

ريشعيب اللذتني   ا ريشلك عام ، أ ما   يومنا احلارض فالبد أ ن يكون املرتمج مت صصاار  جاناب عل ا  أ و أ ديب وذط لتسااع  العلاوم  

وتنوعها  مما ير ق املرتمج اذلي  ب عليه أ ن يكون  ملامر مبا يس تحدث من اصطالحات عل ية أ و أ دبيةفعلياه  أ ن يكاون ذا فقافاة عالياة 

امت ، ل ن و  متابعا للك ما يس تجد م ا وأ ن يكون ذا فكر نري واحساس عاال ابملساؤولية وذلا نالحاظ التفااوت باني العدياد مان الارُت

آخار  الفكر الإنساين وفقافاته  خمتلفة من خشص لآخر ، وك ط التطور احلضاري واملتنوع   اكفة جمالت احلياة والتفاوت باني شاعب وأ

امت ريسبب ازدايد مشالك الرتمجة ر وبني أ مة وأ خرى ، لك ذ  (34)ط أ دى أ يضار   اإىل تفاوت مس توى الرُت
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 ناك عدة أ س باب تقف وراء وقوع ال خطاء   معلياة ترمجاة السا نة النبوياة وأ برز اا ضاعف املسا توى العل ا  لل ارتمج، وعادم معرفاة 

ب العقدي لل رتمج، وعدم معرفة فقافة اللذة املصدر واللذة الهدف، وعدم الل وء اإىل العلامء املعمتدين مصطلحات احلديث، وضعف اجلان

اوع اإىل الكتاب املعااتة املتعلقاة بتحدياد املعاامل اجلذرافياة والوحادات   الكيال والاوزن  عند أ  ل الفن واخملتصني اخلارباء، وعادم الُر

ود خربة رضورية ملعرفة ما حيتاج اإىل ترمجته اإىل لذة أ ُنبياة، ونسا تعرأ أ برز اا ابإ ااز فاامي امل قورة   كتب الس نة النبوية، وعدم ُو

 ييل:

 أ . عدم الإملام ابللذة العربية

ِباني   آن الكرا عىل حبيبه املصطفى صىل هللا عليه وسمل بلذة عربية فصيحة كقوال تعاىل: ِبِلَسان  َعَريِب   مِن ، وبادون (35)أ نزل هللا تعاىل القرأ

: شأ أ ن اللذة العربية مليئة ابلبالغة والفصاحة والبيان وذلا تعترب أ معق وأ وسع ال لس نة   العامل ويشاري اإىل ذط الإماام الشاافع  بقاوال

نسان غري نيب، لكنه ل ي  ب مناه ءء عاىل عامهتاا  ولسان العرب أ وسع ال لس نة م  بار، وأ كرث ا أ لفاظار، ول نعل ه حيي  ي يع عل ه اإ

، ونرى أ يضار بأ ن لك ة واحدة   اللذة العربية قد حت ل عدة معان ومفا مي وذلا  ب فهم س ياٍ (36) يكون موُودا فهيا من يعرفهحىت ل

 الالكم وقرارن تساعد   حتديد املعىن املطلوب، ونظرار اإىل طبيعة اللذة العربية احلافةل ابلفصااحة والبالغاة أ ناه مان الرضاوري أ ن يامتكن

للذة العربية ريشلك اتم عند قيامه برتمجة الس نة النبوية مدف اإىل الوصول اإىل الصواب َتنباار مان أ خطااء تقاع خاالل معلياة املرتمج من ا

ة رشطاار ترمجة الس نة النبوية وذلا  ب عىل املرتمج أ ن يكون ملامر ابللذة العربية ريشلك اتم وبنااء علياه اعتارب العلاامء الإملاام ابللذاة العربيا

ذا مل يكان عاملاا أ ساس يار ملرش  وعية الرتمجة حيث قال جما د ر ه هللا: ل حيال ل حاد ياؤمن ابا واليوماالآخر أ ن ياتلكم   كتااب هللا اإ

 .(37)بلذات العرب 

يتضح من  نا بأ ن ذط ل يتحقق سوى    م ابل مانة   نقل العمل والإجاادة التاماة   اللذتاني اللذاة املصادر واللذاة الهادف لسا امي 

  م ابملصطلحات الرشعية املتعلقة بعلوم احلديث اإضافة اإىل ادلقة   الرتمجة مع احلفاظ عىل رسااةل اللذاة املصادر و سا تفادة مان  

 أ عامل املسترشقني و بتعاد عن ال  راأ التجارية واملادية والت نب من ال مور اليت تعرقل معلية وصول رساةل اللذة املصدر اإىل القاري

لية الرتمجية للس نة النبوية وب ل اجلهود املك فة   ضامن الوصول اإىل الصواب بعيدار من أ خطاء خاالل الرتمجاة، ومان الاوا  خالل الع  

 وية.يسامه   ا    م الكبري   حتقيق ال  داف املمتيفةل   نقل رساةل الس نة النبوية اإىل الآخرين عرب الرتكزي عىل الرتمجة للس نة النب

 ية التامة للذة الهدفب. عدم ادلرا

دراكه اللذة الهدف و ب عليه أ ن يكون مدرك اكفة ُوانب اللذة الهدف  يقع املرتمج   أ خطاء خالل ترمجته الس نة النبوية ريسبب عدم اإ

من معرفة  سواء اكنت فقافية أ و اُ عية أ و اترخيية أ و دينية، وأ ن أ  لية الرتمجة ليست مقصورة   معرفة ُوانب لذوية بل  ب المتكن
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ُوانب أ خرى تؤثر عىل حتديد معىن مطلوب دلى مرتمج خالل قيامه برتمجة الس نة النبوية وذلا  ب عىل املرتمج أ ن يكون ملاامر بيفقافاة 

اللذة الهدف ليك يمتكن من تعبري لكامت اللذة املصدر ابللذة الهدف بدقة عرب اختيار لك ة مالمئاة مان اللكاامت الايت قاد تتضا ن فروقاار 

مجاة يقة، وبناء عليه ميكن القول بأ ن مراعاة خمتلف اجلوانب مبا فهيا اجلانب اليفقا  وادليين و ُ ع  والتارخي  وغريأ خالل القياام برت دق 

 الس نة النبوية اإىل أ ية لذة من لذات العامل.

 ج. عدم    م مبراُعة الرتمجة بدقة

ةل النص املصدر اإىل النص الهدف، مراُعة النص املرتمج بدقة ومعق من قبل ماراُعني متر معلية الرتمجة مبراحل عديدة مبا فهيا نقل رسا

ا دلهيم خربة معيقة   جمال احلديث لس امي   اللذتني اللذة املصدر واللذة الهادف اإضاافة اإىل العلاوم الرشاعية، وأ ن املراُعاة ادلقيقاة لها

 املرتمج أ ن هيت ابملراُعة ادلقيقة ل عامل ترمجة الس نة النبوية.مسامهة   تقليل وقوع ال خطاء   الرتمجة وذلا  ب عىل 

 د. الضعف العل   لل رتمج

يعترب ضعف املرتمج العل   وهجهل الرشع  وعدم تلقيه العمل عىل يد العلامء اخلرباء اليفقاات   جماال أ صاول احلاديث مضان أ مه ال سا باب 

وذلا  ب عىل املرتمج أ ن يتلقى معرفة اكفية ل صول احلاديث قبال الرشاوع   أ ي اليت تتسبب   ال خطاء خالل ترمجة الس نة النبوية 

مرشوع من مشاريع أ عامل الرتمجة للس نة النبوية ليك تت حامية النص املرتمج من أ خطاء عل ياة يرتكهباا املارتمج اذلي يوجاد دلياه ضاعف 

 عل     جمال أ صول احلديث واملصطلحات احلديثية.

 صطلحات أ صول احلديث ا. عدم الإملام مب

طالقات مصطلحات ذقر ا ال مئة   كتهبم حاول  حتدث ال خطاء خالل معلية ترمجة الس نة النبوية ريسبب عدم الإملام مبفا مي ودللت واإ

اإىل أ صول احلديث وذلا أ نه من الرضوري أ ن يكون املرتمج عىل معرفة دللت املصطلحات احلديثية وفهم عمل احلديث كام متت الإشاارة 

ل بفهم احلديث وذلا  ب  ملام ابملصطلحات والإحاطة مبدلولهتا حساب (38)ذط   أ صول التفسري بأ ن ترمجة الس نة ل ميكن أ ن تت اإ

 القواعد العل ية الصحيحة.
 . رشوط وضواب  ترمجة الس نة النبوية9

اللذة املصدر واللذة الهدف، والإملاام ابملصاطلحات الرشاعية   ناك عدة رشوط للقيام برتمجة الس نة النبوية مبا فهيا المتكن من اللذتني أ ي

 لس امي املعرفة التامة عن الفروٍ اللذوية اليت ال دور اتم   رفع املس توى الرتمج ،كام أ نه من الرضوري أ ن يت اإختاذ خطاوات َتااأ عقاد

ادلعاوة اإىل هللا تعااىل ونقال رسااةل السا نة النبوياة اإىل دورات مك فة   الرتمجة للس نة النبوية نظرار اإىل أ ن الرتمجة أ صبحت أ مه وسائل 

آن الكرا والس نة النبوية، وبالريب تزداد احلاجاة اإىل  الإنسانية   العامل خاصة نقل الرساةل اإىل أ فراد  الشعوب اذلين ل يفه ون لذة القرأ

يات احلدييفة وتقنية املعلومات  والش باكت العاملية لل علومات اليت تلعب دورار  امار الرتمجة   عرصان احلارض ريسبب اس تصدام التكنولُو

يق حتقيق التقارب بني خمتلف اليفقافات واحلضارات، و  ظل   ا الوضع الرا ن  ب أ ن يت ا تامنم الفرصة لنقل رساةل السا نة النبوياة 

يركز عىل حتسني وتعزيز  اراته الرتمجياة نظارار اإىل أآخرين ول ميكن ذط بدون    م ابلرتمجة للس نة النبوية وذلا  ب عىل املرتمج أ ن 

نقل اإىل متطلبات الرتمجة للس نة النبوية مبا فهيا  ملام مبصطلحات علوم احلديث اليت ل بد من معرفهتا خالل الع لية الرتمجية مدف اإىل 

 املفهوم السلمي اإىل أآخرين. 

ء اذلين دليه معرفة اتمة عن علوم احلديث واللذة العربية والتفقاه   علاوم بدون شأ أ ن جمال الرتمجة للس نة النبوية واسع وخيتص ابلعلام

ماكنية اتمة   نقل رساةل الس ن ة أ خرى م ل احلديث وأ صوال، والفقه وأ صوال، وعلوم القرأآن والتفسري، و أ ن  ؤلء العلامء وادلعاة دلهيم اإ
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ترمجية اإضافة اإىل املعرفة عن اليفقافات واحلضارات والإطالع عاىل خمتلاف  النبوية عرب الرتمجة رشيطة بأ هنم يكونون خرباء ودلهيم  ارات

 الكتب املرتمجة   جمال الس نة النبوية.

ويو  ادلكتور املهدي بن محمد السعيدي ذط بقوال: أ ن جمال املوضوع  و معل العلامء عرب التاارخي عاىل تقرياب املعرفاة الإساالمية اإىل 

من تعمل اللذة العربية والتفقه فهيا، فرتمجت كتب الفقه واحلديث والس نة اإىل لذاهتم ال صالية، وم اا ابملذارب معوم الناس اذلين مل يمتكنوا 

امت تفقيه الناس   دي م وتقريب سا نة النايب صاىل هللا علياه وسامل وحدييفاه الرشايف  ال مازيذية، واس تطاع ادلعاة بواسطة   أ الرُت

لهيم، ومن أ مه الكتب اليت ترمجت اإىل  ماام الناووي، وال ربعاون حادييفا اإ ال مازيذية كتاب رايأ الصااحلني مان الكم سا يد املرسالني لالإ

امت حظ وافر   متكني العوام من المتسأ بدي م والتففه   عقيدتا ه النووية ال أ يضا وال نوار السنية لبن ُزيء وغري ا واكن له أ الرُت

 (39).وأ راكنه

معلية نقل لكامت من لذة اإىل أ خرى بل أ هنا معلية نقل رسااةل اللذاة املصادر ماع ايافظاة عاىل املفهاوم من املؤكد أ ن الرتمجة ليست جمرد 

زون السلمي اإضافة اإىل فقافة اللذة املصدر، وذلا  ب عىل املرتمج أ ن يقوم بتحقيق اكفة املتطلبات جملال الرتمجة مبا فهيا احلصاول عاىل اخملا

ملعمتدة، واليفقافة اليت ل بد من املعرفة ع اا خاالل الرتمجاة، كاام أ ناه مان الرضاوري لل ارتمج أ ن يقاوم اللذوي عرب  س تفادة من املعامج ا

 مبراعاة الس ياقات اخملتلفة للذة واليفقافة.

لفااظ وأ و  ادلكتور فهد بن سلامين الفهيد الضواب  اليت  ب مراعاهتا أ فناء ترمجة أ حاديث النيب صىل هللا عليه وسمل، فاامي يتعلاق ابل  

اود واملسائل العقدية واملوقف الصحيح اذلي يلزتم به املرتمج   نقل ال لفاظ الرشعية نظرار لكوهنا مما يتلقى ابلتسلمي والقباول، ونظارار  لُو

لضاواب  مضايفار بقاوال: يتعاني   ا م اب .تأ ثر كيفري ممن يش تذل ابلرتمجة مبساط أ  ل الالكم من املعزتةل وال شااعرة واملاتريدياة وهاومه

العقدية     ا الباب وذط من خالل الس ياٍ وأ ثرأ   فهم املعىن، وفقاه اللذاة واملعااين وأ ثارأ   حتدياد املعاىن، وقاعادة ابب ال ساامء 

ال مر  والصفات. أ هنا توقيفية( مشريار اإىل قيفية ترمجة اللفظ اذلي ليس   اللذة املرتمج علهيا ما يدل عليه مطابقة، وأ وجه التشابه بني   ا

 (40) وبني ترمجة معاين القرأآن وك ط أ ذاكر الصالة وهو ا، مث أ ورد أ م ةل لل خطاء الواردة     ا ال مر

وابإ از ميكن القول بأ ن الضواب  والرشوط لرتمجة نصوص الس نة النبوية ل بد من    م ما خاالل الع لياة الرتمجياة لسا امي   ا م 

يثية اإضافة اإىل الإملام ابللذتني اللذة املصدر واللذة الهدف اإضافة اإىل اليفقافة وذط لجنااز الرتمجاة السال ية ابلتوعية عن املصطلحات احلد

آخارين خاصاة اإىل النااس اذليان لايس دلهيام معرفاة عان اللذاة  للس نة النبوية عرب حتقيق أ  داف ممتيفةل   نقل رساةل الس نة النبوية اإىل أ

مسامهة قبرية لنقل رساةل الس نة النبوية اإىل خمتلف شعوب العامل، وذلا  ب عاىل املارتمج أ ن يضاع اكفاة العربية، وبالريب أ ن الرتمجة لها 

منا لهاا تعباريات ومفاا مي ومعااين كيفارية ول  الضواب  والرشوط بعني  عتبار نظرار اإىل أ ن نصوص الس نة النبوية ليست نصوص عادية اإ

الرتمجة واملعرفة التامة عن جمال الرتمجة ما يتعلاق باه  مان املهاارات الرتمجياة واسارتاتيجات ميكن لفهم ذط بدون اخلربة الع يقة   جمال 

الرتمجة اليت يت    م ما من قبل علامء دراسات الرتمجة   كتهبم، و اب عاىل املارتمج أ ن هيات بالك ماا تتطلاب متطلباات الرتمجاة، 

نص الهادف اإضاافة اإىل حتقياق أ  اداف أ خارى متعلقاة بع لياة نقال رسااةل الانص وهيدف ذط اإىل حتقيق التاكفؤ بني النص املصدر وال 

 املصدر.

 . مسؤوليات املرتمج َتاأ ترمجة نصوص الس نة النبوية11

 ة..  ب عىل املرتمج أ ن ميتكل كفاءة واحرتافية و ارات ترمجية عالية اجلودة ليك ل حتدث أ ية مذالطة خالل معلية الرتمجة للس نة النبوي1

نه من الرضوري أ ن هيت املرتمج ابلش ولية عرب نقل اكفة مفا مي النص املصدر اإىل النص الهدف دون ح ف وتذيري أ ي ءء منه.. 2  اإ
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. ل بد من أ ن يكون املرتمج وافظار عىل أ سلوب النص املصدر، ايفالر لو اكن النص املصدر قامئار عىل ال سلوب البال ا  في اب علياه 3

ذا اكن املرتمج عىل دراية اكفية ومعرفاة اتماة مبجاال السا نة أ ن يقوم بنقل نفس ال   ل اإ سلوب البال   اإىل النص الهدف، ول ميكن ذط اإ

 النبوية.

.  ب عىل املرتمج أ ن يكون وايدار ول يعكس موقفه الش يص خالل القيام برتمجة نصوص الس نة النبوية ليك يت نقل مفهاوم الانص  4

 بأ مانة ودقة.املصدر اإىل النص الهدف 

.  ب عىل املرتمج أ ن هيات بتوضايح وحادات الكيال والاوزن املا قورة   نصاوص السا نة النبوياة م ال " الصااع" و" املاد" وغري اا 5

مبصطلحات العرص احلديث ول يت ذط سوى ا  م املرتمجاة بدراساة واساعة ومك فاة للكتاب اخملتلفاة مباا فهياا " الإيضااح والتبياان   

 يال واملزيان لبن الرفعة ال نصاري.معرفة املك 

نه من الرضوري أ ن يت    م ابختيار ال سلوب العل   اذلي يتناسب مع عرص املرتمج مدف اإىل نقل رسااةل الانص املصادر اإىل 6 . اإ

 النص الهدف ريشلك وا .

عديدة عند علامء احلديث   كتاهبم وعاىل  . التأ كد من دللت املصطلحات احلديثية نظرار اإىل أ ن بعض املصطلحات قد حت ل دللت7

و" ل بأ س به " و" منكر احلديث" وغريأ من املصطلحات حيث نرى أ ن   أ املصطلحات لها “سبيل امليفال أ ن مصطلح " ل أ صل ال 

طالقات دلى أ مئة احلديث.  عدة اس تصدامات ودللت واإ

دف اإىل تأ دية املعىن الرشع  بأ سلوب اتم دون تعرأ أ ية خمالفة ملقاصد . المتكن التام من معرفة ضواب  وقواعد الرشيعة الإسالمية م8

 الرشيعة الإسالمية.

.  ب عىل املرتمج معرفة مصطلحات خمتصة ابجلرح والتعديل عند ايدفني   كتهبم م ل مزيان  عتدال لذل يب، وتقرياب الهتا يب 9

 عيار عن مراتب وضواب  اجلرح والتعديل املعروفة دلى ال مئة.لبن جحر العسقالين، وك ط  ب عىل املرتمج أ ن يكون وا

.  ب الت نب من تبين اسرتاتي ية الرتمجة احلرفية نظرار اإىل أ ن ذط قد يؤدي اإىل معىن مذاير لل راد وذلا أ نه من الرضوري أ ن يات 11

    م ابلرتمجة التواصلية مع مراعاة املعىن التام لل صطلح.

هيت ابلرتاب  والتناسق بني اللكامت وامجلل خالل قيامه برتمجة نصوص الس نة النبوية مدف اإىل نقل معارف ومفا مي  .  ب عليه أ ن11

 وتعالمي اإىل القاري ريشلك منسق.

ل . لبد من أ ن ميتكل  املرتمج خرية قبرية من اللكامت واملصطلحات املتعلقة مبجال علوم احلديث لايك ل يعااين مان أ ياة مشالكة خاال12

 قيامه برتمجة مصطلحات حديثية.

 .  ب عىل املرتمج الل وء اإىل مراُع ومصادر علوم احلديث لس امي الكتب اليت مت تأ ليفها حول املصطلحات اخلاصة ابلس نة النبوية.13

ة شا يو  الاراوي . .  ب عىل املرتمج أ ن يعارف طبقاات الصاحابة والارواة ابلرتكازي عاىل معرفاة املوالياد والوفياات اإضاافة اإىل معرفا14

 وتالمي أ.

. لبد من أ ن يكون املرتمج عىل عمل ومعرفة الرموز املس تصدمة   خمتلف كتب احلديث وعىل سبيل امليفال رمز )ٍ( اذلي يشري اإىل 15

 أ ن   ا احلديث متفق عليه أ ي رواأ البصاري ومسمل.
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نه من الرضوري أ ن يكون املرتمج عىل عمل ومعرفة أ سامء خمتلف البق16 اع وال ماقن امل قورة   نصاوص السا نة النبوياة ابلرتكازي عاىل . اإ

ماكنه أ ن يس تفيد من الكتب اخملتلفة م ل بدلان اخلالفة الرشقية ليك لسارتج قلميية قدمية م ل بالد الشام وغري ا، واملرتمج ابإ ، تقس اميت اإ

 واملعامل ال فرية   الس نة النبوية ي د محمد حسن رشاب وغري ا.

 لإ اد حل مشالك ترمجة الس نة النبوية. أ ليات 11

 ناك عدة أ ليات تسامه   اإ اد حلول ممكنةملشالكت وصعوابت ترمجة الس نة النبوية وميكن تقس مي  ا أ ال لياات اإىل قسا ني  اام فاامي 

 ييل:

 أ . أ ليا ت عىل املس توى الفردي

اتمة ابللذة املصادر واللذاة الهادف ويكاون ال خاربة معيقاة    . لبد من أ ن يتوىل أ عامل ترمجة الس نة النبوية لك من يكون دليه دراية1

 التعامل مع أ عامل الرتمجة ابلرتكزي عىل خمتلف ال ساليب اللذوية.

.  ب أ ن تت ترمجة الس نة النبوية من قبل ابحث ممتكن من فهم املصطلحات احلديثية اإضافة اإىل املصطلحات املعاتة ليك ل حتدث 2

 رساةل اللذة املصدر اإىل رساةل اللذة الهدف تأ فريار سلبيار.أ خطاء تؤثر عىل نقل 

نه من الرضوري أ ن يقوم املرتمج ابل  م ابستشارة خمتيص علوم احلديث بصفة مس مترة خالل قيامه برتمجة أ عامل الس نة النبوية. 3   . اإ

 ب. أ ليات عىل املس توى امجلاع 

بدء أ ي مرشوع من مشاريع الرتمجة املتعلقة ابلس نة النبوية لس امي مرشوع الرتمجة اليت .  ب أ ن يت    م ابستشارة أ  ل العمل قبل 1

 تتض ن مصطلحات حديثية ليك يبتعد املرتمج من وقوع أ خطاء قد حتدث ريسبب عدم املعرفة   جمال الس نة النبوية.

ر مرشوع الرتمجة وهتت مبراُعهتا أ و مان ال فضال  ب اإجناز مرشوع ترمجة الس نة النبوية ريشلك ُامع  عرب تشكيل جلنة عل ية تدي. 2

 أ ن ترشف مؤسسة عل ية أ اكدميية موفوٍ ما عىل أ عامل الرتمجة مدف اإىل ضامن سالمة نصوص الس نة النبوية من ال خطاء.

تساامه  ا أ يت    م بتنظمي دورات عل ية حول علوم احلديث مدف اإىل خلق توعية مبصطلحات متعلقة بعلاوم احلاديث حياث . 3

 ادلورات   متكني املرتمجني من القيام بأ عامل ترمجة الس نة النبوية مراعاة املصطلحات احلديثية بدقة.

امت املشاوبة ابل خطااء للسا نة النبوياة وذط ملزياد مان رفاع مسا توى تاكل 4 نه من الرضوري أ ن يت    م بدراسات حتليلية للرُت . اإ

امت وسالمهتا من ال خطاء، وق دارة مؤسسات أ اكدميية وطاالب اجلامعاات لسا امي املرتمجاون اخلارباء   جماال الرُت د يت ذط من قبل اإ

دراسات الرتمجة والعلامء دلهيم خربة معيقة   جمال علوم احلديث وابلتايل  ب    م بتأ ليف رسائل عل ية مدف اإىل حتليل ال خطااء 

 والتح ير م ا.

نشاء أ قسام مت صصة بدر 5 امت السا نة النبوياة والكشاف . يت اإ اسات الرتمجة   اجلامعات ليك بت    م ابلقيام بدراسة حتليلية لرُت

امت كتب الس نة النبوية.  عن أ خطاهئا، وتقوم   أ ال قسام مبراُعة تُر

 

 

 .  س تنتاجات12

  ب نقل رساةل   ا ادلين اإىل أآخرين.. تعترب الس نة النبوية املصدر اليفاين دلين الإسالم، وطبيعة   ا ادلين عاملية وذلا 1
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. فبتت مرشوعية ترمجة الس نة النبوية من نصوص القرأآن والس نة والسلوك الع يل للصحابة الكرام رضوان هللا علهيم أ مجعاني واخللفااء 2

 وأ قوال خمتلف ال مئة وايدفني اإضافة اإىل القواعد الفقهية.

 . نرش أ فاكر الس نة النبوية ونقل معارفها اإىل شعوب العامل بلذات خمتلفة. اإن ترمجة الس نة النبوية لها أ مهية قبرية  3

 يعاين املرتمج من عدة التحدايت والصعوابت خالل قيامه برتمجة الس نة النبوية مبا فهيا. 4

، وعدم ادلراية التامة للذة .  ناك عدة أ س باب تقف وراء وقوع ال خطاء   معلية ترمجة الس نة النبوية وأ برز ا عدم الإملام ابللذة العربية5

 الهدف، وعدم الإملام مبصطلحات أ صول احلديث، والضعف العل   لل رتمج، وعدم    م مبراُعة الرتمجة بدقة.

 ب مراعاة بعض الضواب  والرشوط للقيام برتمجة الس نة النبوية مبا فهيا الامتكن التاام مان اللذتاني أ ي اللذاة املصادر واللذاة الهادف . 6

 .بار ُوانهبا العل ية واليفقافية واللذوية، والإملام ابملصطلحات الرشعية لس امي املصطلحات احلديثية امل قورة   كتب الس نة النبويةابعت 

تقع عىل عاتق املرتمج مسؤوليات قبرية َتاأ معلية الرتمجة للس نة النبوية وأ برز ا    م بنقل اكفة مفاا مي الانص املصادر اإىل الانص . 7

ف دون ح ف وتذيري أ ي ءء منه بأ مانة اتمة، وامتالك كفاءة احرتافية و ارات ترمجية عالية اجلودة للت نب مان حادوث أ خطااء الهد

   الرتمجة.

. يت وضع أ ليات لإ اد حلول ممكنة لل شالكت والصعوابت عاىل املسا تويني الفاردي وامجلااع  م ال متكان املارتمج مان ادلراياة التاماة 8

ذة املصدر واللذة الهدف، معرفة املصاطلحات احلديثياة ريشالك اتم، وأ ماا املسا توى امجلااع  فيات تشاكيل جلناة عل ياة تادير ابللذتني الل

رشاف مؤسسة عل ية أ اكدميية موفوٍ ما عىل أ عاامل الرتمجاة مادف اإىل ضاامن ساالمة نصاوص السا نة النبوياة مان  مرشوع الرتمجة، واإ

ة حول علوم احلديث مدف اإىل خلق التوعية مبصطلحات علوم احلديث بني مرتمجني را بني   ال خطاء، و   م بتنظمي دورات عل ي

 ترمجة الس نة النبوية.

 . التوصيات واملقرتحات13

 ميكن أ ن هدد مجموعة من التوصيات واملقرتحات وميكن حرص ا   النق  التالية:

 زي عىل    م بضواب  ورشوط الرتمجة املعروفة دلى علامء دراسات الرتمجة..  ب ب ل اجلهود املك فة لرتمجة الس نة النبوية عرب الرتك1

نه من الرضوري أ ن يت الإملام مبصطلحات احلديث من قبل املرتمج عند قيامه لرتمجة الس نة النبوية ليك ل تقع أ خطااء خاالل معلياة 2 . اإ

 الرتمجة للس نة النبوية.

اودة   . لبد من    م بدراسات نقدية 3 امت املتداوةل للس نة النبوية ومراُعهتاا لايك يات الاتصلص مان ال خطااء املُو وحتليلية للرُت

امت الس نة النبوية.  تُر

نشاء مركز لرتمجة الس نة والسرية النبوية   خمتلف اجلامعات لتأ  يل املرتمجني الرا بني   أ عامل الرتمجة للس نة النبوية.4  .  ب اإ

آخ  واملراُع:  املأ
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