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 عناصر :
 
املعامل األساسية ملكانة اإلسالم يف اإلمرباطورية الروسية ويف الدولةةة الفةةوةي ية -أ 

م خلفيةةة رارةيةةة ل اةةور الاينةةة ملعةةال ال ةةر   الكةةر  1917اليت حلةةحم هل ةةا يف 
 إىل اللغة الروسية:

مةةأ أ ةةةا ميةةةخار رةةةاريا روسةةيا نةةةرب ال ةةةرو   ةةةو ن ةةر اإلسةةةالم وراةةةور   ي ةةةا   -1
ملواط ي ةةةا األنيةةةليس  ولةةةي  ال ةةةا،حس مةةةأ ااةةةار     ةةةا  ةةةو ا ةةةا  مةةة ال يف 

روسةةةية   ةةة  أوروبةةةا  ة ةةةال  نةةةأ  ةةةو  اإلسةةةالم أخةةة  ياسةةةا يف األرا ةةة  ال
ان  ةةار املفةةياية األرسوة فةةية  وبال ةةار نيةةار رةةاريا ال ةةعو  املفةةل ة ةي ةةا 

 جخءا  ن ويا  ال ي جخأ مأ رارة ا العام.
إ راك     امليخة امل دئية واال   اع هبا مأ     حكةةام الدولةةة الروسةةية والةة    -2

ظ ةةر بكةة  و ةةود يف ن ةةد اإلمرباطةةورة  ةةارريأ ال انيةةة الةةيت بةةا رر يف سةة ة 
م بإن ةةةاء  ار اإلة ةةةاء اإلسةةةالمية يف مدي ةةةة أوةةةةا  نانيةةة ة ين وريةةةة 1788

باشكررفةةةةةة ا  ا اليةةةةةةةع وب  ةةةةةةر الا عةةةةةةار األوىل لل  ةةةةةةا  ال ةةةةةةري  يف 
مث ر انةةا  يف مدي ةةة  -مدي ةةة سةةاركحم بارسةة ور –العانيةة ة الروسةةية  نةة اك 

 ا،ا   بال  ال ا نلى  فيت هنر ةولغاع وةلك بااط اااص ال   أطل حم 
رفةةةة ية ةب ةةةة ةة واشةةةة  ر بو ةةةةوح  وينالةةةة  بةةةةس املفةةةةل س يف روسةةةةيا  نليةةةة 

 نفف ا ويف أطراة ا.
أمةةا الاينةةار الروسةةية ملعةةال الةة  ر ا كةةيا ة عةةو  إىل أ،م ةةة أبعةةد مةةأ ن ةةد  -3

اإلمرباطةةةةةورة  ةةةةةارريأ ال انيةةةةةة  إال أ  امل ةةةةةا م  ةةةةةا لةةةةةدي ا ن ريةةةةةا  ون ليةةةةةا   ةةةةةو 
 ةةو مةةا ح ةة  يف ال ةةر  ال اسةة  الاينار امل  ولة نأ ال ص العةةرم م اشةةرة و 
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ن ر نلى يد املف  رق الروس  سابلو وف واجل را  بوغوسالةفك   و د 
ارفةةة حم ررينةةةة  ةةة ا األخةةةا باملخيةةةد مةةةأ اإلر ةةةا  والد ةةةة  ياسةةةا  نلةةةى ررينةةةة 
األو   بيةةد أ  بوغوسالةفةةك  ام  ةة  نةةأ إنيةةدار ررين ةة  إة سةة    يف سةة ة 

رر  ةة   الا عةةة األوىل م سابلو وف  وم  ا  ا  مأ أمر ة ةةد نيةةا1878
حةةدسا   امةةا  يف ا يةةاة الدي يةةة ال  اةيةةة ال لل فةةل س يف روسةةيا ةافةة   بةة  
ولك  اجمل    الروس  نلةةى مةةوم ال ةةرنس ال اسةة  ن ةةر والع ةةريأ  وح يةةحم 

 م.1907و  1894بإ  ا  م  يخ حىت ل د أنيد إنيدار ا مررس يف س ة 
ى ام دا   ةةر   امةة   م ةةدرا  و د  دِّر ل لك الا عار ال الث أ  ر  ى  نل -4

وحيةةةدا  لاينةةةة معةةةال ال ةةةر   الكةةةر  إىل اللغةةةة الروسةةةية  إة إ  ن ةةة ة الدولةةةة 
اإلمرباطوريةةة  -م1917ن يجةةة ل ةةورة أ  ةةوبر سةة ة –الفةةوةي ية الةةيت خلفةةحم 

الروسية ال ي رية حالحم  و  أ  ن اط نلين  اخ  ال ال  يف جما  الدنوة 
نوان ةةةةا وألواهنةةةةا  وةلةةةةك را ي ةةةةا  لغاي  ةةةةا وال ونيةةةةة الدي يةةةةة نلةةةةى اخةةةة الف أ

امل  ةةو ة الراميةةة إىل ال  ةةاء مربمةةا  نلةةى الةةديأ. ومةةأ امل كةةأ ر ةةور أبعةةا  
ال  ر الفكر  املار  نلى الفياسة امل ا ة لأل يا  اليت أطلق نلي ا رمسيا  
ل ةةةةة  ةسياسةةةةةة اإل ةةةةةا  امل ةةةةةاجاة إةا ة رنةةةةةا مةةةةة ال  أ  املفةةةةة عر  الروسةةةةة  

   رار كوةفةةك  الةة    ةةا  يةةدأ  نلةةى ررينةةة جديةةدة امل ةة ور األ ةةا م
م  واسةة  ر 1930إىل  1921ملعال ال ر   الكةةر  خةةال  الفةةاة مةةأ سةة ة 

ةي ا بعد يف حت ي  ا طوا  ن ر   مل يع خم ر دم ا لل  ر  ومل ي ا إنيةةدار ا 
م أ  بعد مرور ن ةةرة أنةةوام نلةةى وةارةة   وةلةةك   ةةا رة 1963إال يف س ة 
يةةاء. و كةة ا أنيةة احم ررينةةة األ ةةا م   رار كوةفةةك   ةة  رالميةة   األوة

 الوحيدة اليت أجنخر يف ن د ا كا الفوةييت.
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ال ةةروف ال ارةيةةة اجلديةةةدة الةةيت ن ةةة ر يف أرا ةة  االحتةةةا  الفةةوةييت بعةةةد   - 
رفكك  يف بداية ال فةةعي ار لل ةةر  الع ةةريأ امل  ةةرم وأحةةوا  ررينةةة معةةال ال ةةر   

 الكر  وم كالهتا ةي ا:
أ أ ةةةا ن ةةةائ  رفكةةةك الدولةةةة الفةةةوةي ية واهنيةةةار الع يةةةدة ال ةةةيونية هن ةةةة مةةة  -1

امل ةةةانر الدي يةةةة ن ومةةةا  وال ةةةاوة اإلسةةةالمية امل ار ةةةة خ ونيةةةا   و ةةة  الةةةيت 
م ا ر الةةديأ  إىل رعا  ا إلر اء ةرنية ن ي ة امل ا ة ملفل   أراححم

ا  يةة  وأم ةةار    ةة   و ةةو مةةا جةةرط ةعةةال  نلةةى ناةةاق نةةري    ةةد ا  
اىل مث بف ةةة  الةةةدنا ال خيةةة   ةةةا مةةةأ   ةةة  إخةةةوهتا مةةةأ العةةةامل اإلسةةةالم  رعةةة 

املعانيةةر الةة يأ مل يةةدخروا ج ةةدا  وال طا ةةة يف سةة ي  مةةد يةةد العةةو  وال عةةاو  
نلةةةى الةةةرب وال  ةةةوط  وأسةةة  وا يف رخويةةةد ا بةةةاأللوف مةةةأ نفةةةا امل ةةةا  
 ال ةةةري  والك ةةة  اإلسةةةالمية العربيةةةة واملاينةةةة إىل اللغةةةة الروسةةةية  ة كةةةررر
مةةةرارا  الا عةةةار ااانيةةةة باينةةةيت سةةةابلو وف و رار كوةفةةةك  وغا ةةةا مةةةأ 

 املاينس.
وظ ةةةةةرر أواسةةةةةط ال فةةةةةعي ار لل ةةةةةر  الع ةةةةةريأ املا ةةةةة  الاينةةةةةار ال ر نيةةةةةة  -2

املف  ةةةةرق مةةةةأ املدرسةةةةة العل يةةةةة ال ابعةةةةة –اجلديةةةةدة ب لةةةةا  . شوموةفةةةةك  
ن  ةةانوف  والفيدة ةالايا إما  بوروخوةا والربوةفةةور -لفانكحم بارس ور 

 ع1 وبروةفور أوشا وف واألس اة روةيق إبرا يا سلوم وغا ا.
وي  غةةة  ال و ةةة  خانيةةةة ن ةةةد م ةةةروع الاينةةةة الروسةةةية املففةةةرة بع ةةةوا  ةنةةةور  -3

م   ةةةا رة 1999ال ةةر   يف رففةةا ال ةةر  ة والةة   بةةةدن ب  فيةة   مةةأ سةة ة 
 ة ةمر ةةخ ال اةةوث اإلسةةالمية باسةةا اإلمةةام أمةةا املةة م س نلةة  بةةأ أم طالةة 

 

  اللج ة العل يةع.  نيا ة غا  أهنا ور س اجمل    يف بع  ا  رس و د ملاوظار  نلي ا  ل ا الاينار ع     1 
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 يف ين ورية إيرا  اإلسالمية. و د نيدر اجمللدا  ال اس  ن ر والع رو  مأ
سور اجلخء األخا مأ   ا  ا    نلى حي ويا    ا امل روع الك ا والل ا 

ويعةةةةةدا  أربةةةةةة أوليةةةةةة سةةةةةوف رفةةةةة  ر بعةةةةةد رل ةةةةة  املالح ةةةةةار وال علي ةةةةةار 
 ا  ا  واال ااحار ب د  ا مأ طرف االخ  انييس وين ور ال راء. وم 
 الروسةةةةية مةةةةأ أمةةةةر ةةةةةإ   ةةةة يأ اجمللةةةةديأ يةةةةدال  مةةةةأ حيةةةة  سةةةةالمة لغ   ةةةةا

وحفةةةةةةأ اإلخةةةةةةرا  الا ةةةةةةان  نلةةةةةةى الع ةةةةةة   وال علي ةةةةةةار ال ةةةةةةرود وو ةةةةةةود
ال ا ا  اجليد مأ     ال ائ س نلى     امل ا رة ا ف ة. وما مةةأ شةةك 
يف أ  أحةةةةةد األسةةةةة ا  لكةةةةة   ةةةةة ا ال وةيةةةةةق ال يعةةةةةو  إىل حفةةةةةأ ال  اةةةةةيط 

ف   ب  إىل أ  ال اشريأ  د متك وا مأ ر  يا الع   اجل ةةان  وال دبا ةا
حق ال   يا  األمر ال   نو وا ب  ب ك  خاص نلى وج  الغالف بع ةةوا  

 إ ايف ةر لي  جم ونة مأ نل اء املفل سة.
ومةةةأ   ةةةا يفةةة     مةةةأ جديةةةد وبكةةة  ي ةةةس أ  الع ةةة  اجل ةةةان  املةةة  ا 

أ  م ةةةةروع لاينةةةةة معةةةةال  وامل اةةةةط لةةةة  سةةةةاب ا  م ةةةة  أو  ال ةةةةروط ل  فيةةةة 
ال ةةر   الكةةر  نلةةى املفةة وط املالةةو  والالئةةق مل ال ةةار ن ةةرنا ا ةةدي   
وال   ي  يخ باح دام ال راع الفكر  الع د  نلى ال ةةعيد العةةامل  ن ومةةا  

 ويف أرا   االحتا  الفوةييت الفابق خبانية.
  ةةةة ا  و ةةةةا  لكةةةة  واحةةةةدة مةةةةأ امل ةةةةا رار ا  يةةةةدة املةةةة  ورة  اةةةةةة  فةةةةا ا -4

امل ةةةةكور يف اإلسةةةة ام ب  ريةةةة  نةةةةص   ةةةةا  ا  إىل امل  ةةةةو س لل ع ةةةةةق يف 
معانيةة   و ةةو مةةا ال بةةد مةةأ اسةة  رار  للفةةا هبةة   امل  ةةة اجلليلةةة  ةةو غاي  ةةا 
ال ري ة ال عيدة حت ي ا  لرسالة خالدة ي  غةة   ةةا أال ر و ةة  ن ةةد حةةد املراجعةةة 

واالسةةةة   ا   لل  جةةةخ وال  ةةةةاير لل   ةةةةر والا ةةةود إىل ال ا يةةةةق األة ةةةة 
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ال  اء ل عخير أسالي  الاينة ال ر نية  ول لو  املخيد مةةأ إر اهنةةا األ م الفةةين. 
وجيةةةدر بالةةة  ر أ  ااةةةربار الةةةيت رةةةواةرر ن يجةةةة الع ةةة  الةةةدائ  املفةةة  ر يف 
جمةةةةا  الاينةةةةار الروسةةةةية ملعةةةةال الةةةة  ر ا كةةةةيا يف الفةةةة وار األخةةةةاة  ةةةةد 

عيد ن ةةاط الاينةةة ألم ةةار يفةة اق بع ةة ا رع ي ةةا  خةةار  روسةةيا نلةةى نيةة 
 الك   اإلسالمية إىل سائر لغار العامل املعانير.

إ  أ ةةرب العوائةةةق وال ةةةعا  نلةةةى طريةةةق إجنةةا، املالةةةو  مةةةأ إنةةةدا  الاينةةةة  -5
الروسية امل لى  د رعو  إىل غيا  ال  فيق الكام  بس شىت اجل ار الراغ ةةة 

جعةةة األنيةةو  مةةأ وال ا رة نلى هتيئ  ا  مما ي    إىل ندم ا رص نلةةى مرا
رفاسا وشرود ور مس ا د األ ىن لل  ةةا ر واملراجةة  الةةيت ال غةة  ن  ةةا يف 

 م     ا اجل د امل  عِّ  وامل  يخ باملخيد مأ املف ولية واال   ام.
يُةَف ةة   بةة لك غيةةا  االرفةةاق نلةةى امل ةةا ن األساسةةية امل فةة ة املوحةةدة 

 ةةالر ال ةةر ل امل  ةةو  إىل لاةةرق ررينةةة معةةال ال ةةر   وأسةةالي  ا وروحيةةد امل
اللغةةةةةة الروسةةةةةية  والةةةةةدالالر واملفةةةةةا يا امل عل ةةةةةة ب ةةةةة ط األلفةةةةةا   األمسةةةةةاء 
ا فةةة  وال ةةةفار العليةةةا  وأمسةةةاء األن يةةةاء واملرسةةةلس وغا ةةةا مةةةأ األسةةةام  
وامل ةةةةالاار الةةةةوار ة يف األنيةةةة   و ةةةة لك وجةةةةو  رسةةةةا وا ةةةةر لغايةةةةار 

ر رعيس م دار ونونية امللاق هبا الاينة املع ية وحتديد امل اط  هبا  وبال ا
 مأ اإلي احار وال رود امل اس ة.

  اك بع  االسةة   اجار األخةةرط امل عل ةةة بةةال وا ص ال   ي يةةة وم  ةةا مةة ال   -6
نيةةيغة ارأاليةةة نفويةةة  ةةد ي فةةا هبةةا  ةة  ن ةة  يف جمةةا  ررينةةة الةة  ر ا كةةيا 

 مفاجئةةا  إىل اللغةةة الروسةةية حةةس يكةةا  يكةةو  إنيةةدار الاينةةة اجلديةةدة حةةدسا  
غةةا م و ةة  بال فةة ة لل ةةراء وااةةرباء  وبال ةةار ال ر ةةاد الفرنيةةة الفةةا ة إل،الةةة 
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ال وا ص ور اير األخااء الوار ة ةي ا واألخ  بعس االن  ةةار املالح ةةار 
ال  ةةاءة   ةة  ال ةةروع يف الا ةة . ومةةأ   ةةا ال غرابةةة يف أ  ينيةة  اإلنيةةدارار 

أ رفا ي ةةا ح  ةةا  وبيفةةر ملاةةو  امل  ورة ر فا بعيو  بي ة   ا  مأ امل كةة 
يف حالة نرض نص الاينة وال رود نلى مأ يلخم    ا لالطالع واملراجعة 

 ع…    ر دم ا إىل املا عة  األم لة 
 امل احار - 
ن ةةرا  لأل يةةةة ال الغةةةة واملفةةة ولية ال  ةةوط لاينةةةار معةةةال ال ةةةر   الكةةةر  إىل  -

و  وال وميةةةار ال اط ةةةة يف اللغةةةة الروسةةةية لكوهنةةةا لغةةةة ال  اطةةة  بةةةس ال ةةةع
 روسيا االحتا ية  اةة وجاراهتا مأ الدو  اإلسالمية الف ية.

ون ةةةرا  لوا ةةة  وجةةةو  العةةةد  امللاةةةو  مةةةأ ال ةةةعو  املفةةةل ة يف امل ا ةةةة الةةةيت  -
رعجخ  كا األسةة ا  ال ارةيةةة املو ةةونية نةةأ إنةةدا  الاينةةة املالوبةةة ملعةةال 

 ال ر   الكر  إىل لغاهتا ال ومية.
ا  ملكانة الاينار الروسية    ا  مرجعةة  اس  ةةار  للاينةةار إىل رلةةك ون ر  -

 اللغار ال ومية اليت ر ا ررينة معال ال ر   الكر  إلي ا يف امل ا ة.
ي ةةاد بةة   اجل ةةد الكةةايف جلعةة    ةةية ررينةةة معةةال ال ةةر   الكةةر  إىل اللغةةة  -1

ار ر   ةةة  الروسةةةية أمةةةرا  شةةةامال  يةةة ا حتةةةحم اإلشةةةراف امل اشةةةر جل ةةةة أو ج ةةة 
باأل لية واجلدارة واإلمكانار ال   ي ية ال  في ية امل اس ة  نل ا  ب ن   ةةد ال 
يكو  ميفورا  يف الو حم الةةرا أ ويف املفةة     امل  ةةور إجيةةا  ج ةةة م اسةة ة ال 
نلةةةةى نيةةةةعيد روسةةةةيا وال راباةةةةة الةةةةدو  املفةةةة  لة الةةةةيت ان   ةةةةحم نلةةةةى أطةةةةال  

أ اء   ا الواج  اآلل والعاجةة    االحتا  الفوةييت الفابق  ل  وىل مف ولية
و ةةةأ   ةةةت  أ  رفكةةةر نةةةدور ا امل يفةةةة  ةةة   يف إمكةةةا  ركةةةويأ شةةةع ة خانيةةةة 
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باينة معال ال ر   الكر  إىل اللغة الروسية لدط جم   امللةةك ة ةةد لا انةةة 
امل ةةةا  ال ةةةري  باملدي ةةةة امل ةةةورة  وبال عةةةاو  الع لةةة  الوسيةةةق مةةة  امل   ةةةة 

بونيةةةةف  ا مةةةةأ أة ةةةة   -إيفيفةةةةكو–وم وال  اةةةةةة اإلسةةةةالمية للابيةةةةة والعلةةةة 
اجل ار ل ا يق   ا الغةةرض امل  ةةو  بال فةة ة لةةدو   روسةةيا وسةةوا ا حيةة  
ي ل  املفل و  أ ليةةار  ي يةةة  وةلةةك  كةةا م خل   ةةا ونفوة ةةا املفةةَ َا س 
ن يجةةةةةةة أن ةةةةةةا   ا امل  ةةةةةةرة ال  ةةةةةةاءة خةةةةةةال  الفةةةةةة وار امل  ةةةةةةرمة وااةةةةةةربار 

 ا يف جمةةا  الابيةةة اإلسةةالمية نامةةة ويف جمةةا  وال جةةار  الةةيت رةةواةرر لةةدي 
 ن ر املعرةة ب عاليا اإلسالم ورع ي  ا يف العامل أين .

وإةا  انةةةةحم   ةةةةايا الاينةةةةة ملعةةةةال ال ةةةةر   الكةةةةر  إىل اللغةةةةة الروسةةةةية ر فةةةةا  -2
ب ةةفار البةةد مةةأ أ  ركةةو  مماسلةةة ملةةا  ةةو معةةروف يف جمةةاالر الاينةةة إىل 

ة ةةة  لةةةو أ  ال ةةةدابا املرجةةةوة يف  ةةة ا سةةةوا ا مةةةأ اللغةةةار  سةةةيكو  مةةةأ األ
األمةةر الةةيت  ةةد ر  ةة  ا امل    ةةا  املو ررةةا  غةةا م   ةةرة نلةةى اللغةةة الروسةةية 
وحد ا  ب  ور    بع اي   ا اللغار األخرط املوجو ة نلةةى أبعةةا  االحتةةا  
الفةةةةوةييت الفةةةةابق  وبال ةةةةار سةةةةاأس ور فةةةةق امل    ةةةةا  أمةةةةر ال يةةةةام باينةةةةة 

مية بكامل ا   انا  لرةةة  مفةة وط الع ةة  ة  األ يةةة أم ار الك   اإلسال
 ا يوية وإنالئ  إىل ا د امل  غى إ  شاء ا .
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 فهرس الموضوعات
 

 1 .................................................. الاينار الروسية امل  دمة 
 2 ............................................. ررينة  رار كوةفك  وما رال ا 
 5 ........................................... ن  ار نلى طريق إجنا، املالو  

 6 .................................................. بع  اال ااحار امل اس ة 
 8 ......................................................... ة رس املو ونار 
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