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 كلمة الناشر

 اهلل الرمحن الرحيم بسم

 
ــــس ان ســــان فتليــــة يســــ  ا  اهــــات الي ريــــة والــــديا ات  ــــة ان ســــان مــــن خمتي ان عالق

 واملعتقدات، وتنع س هذه العالقة كذلك على تعامل ان سان من الطبيعة.
فـذاا كـان القـا ون الـذم ا ـم الشـعوب قا و ـاً وهـعياً فهـذا يعـ  خمن املقـنن ـ عـا ًة ـ ينظـر 

قـــا ون اةـــر ة، مـــن  ون النظـــر إىل العالقـــات املعنويـــة خمو ب ـــ  النظـــر عـــن ا ـــالق إىل طبيعـــة ال
لإل سان والطبيعة، فت ون ـ عا ة ـ خممثال هذه القوا ني مضطربة وتاوية و  حتمي حقوق الير  
واةتمن، بل تقو  البشرية إىل التخـب  يف للمـات لهـل املا يـة و عـل مـن خمراال البشـر سـا ة 

، والــك هــمن قــا ون التــدافن بــني البشــر واةتمعــات لتحقيــق املصــا  الذاتيــة، وقــا ة مســتبدين
فيتسل  األقوياء علـى الضـعياء وينشـرون بيـنهم اليسـا  وايهـل ويسـتمورون خممـوال النـا  للمـاً 

 وعدوا اً.
هذا كلس  بتعا  األمة عن القا ون انهلي الذم ينظم العالقة بني ان سان وخمتيـس ان سـان 

والطبيعة من لهة خمترى، تنظيماً عا  ً ي يل للضـعيف حقوقـس كمـا للقـوم، و نـن من لهة، 
عمليــــة ا ســــت الل والظلــــم بــــني طبقــــات اةتمــــن، وييــــر  الوالبــــات علــــى األمــــة مــــن األمــــر 
باملعروف والنهي عن املن ر وايها  وا مس والزكاة والصالة والصيام وغريها مما يضمن إعدا  

طــــة انهليــــة لعمليـــة ا ســــتخالف يف األر  و نــــن بـــذلك مــــن  يــــوا اليـــر  واةتمــــن هـــمن ا 
 األشرار واملستبدين. 

ومـــن هنـــا يتبـــني خمن لـــذور الظلـــم وا ســـتبدا  تبـــدخم مـــن لهـــل األمـــة بالتعـــاليم الســـماوية 
وا بتعـــا  عنهـــا ممــــا ييســـ  اةــــال للنيـــو  الشـــريرة واملريضــــة وامليالـــة إىل الظلــــم والتســـل  مــــن 

وإذا أردناا أ  نللاق قرياة أمرناا متر  لاا   كما لاء يف القرآن ال ـر:: التح م برقاب النا
 فسقوا   لا  حق عل لا القول  دمرناها تدم را

1. 
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 يقول انمام الشريازم ) ام للس( يف مقدمة كتابس القيم )العدل خمسا  امللك(:
 خمن )ااا  تلـــل بلـــداً وخمر ت خمن تعـــرف هـــل انف ا ريـــات متـــوفرة فيهـــا  فلـــيس عليـــك إ ف 

تستعمل الرتمومرت السياسي، وبذلك تتم ن خمن تعرف يف خموفل يوم هل   نـك البقـاء يف البلـد 
 خمم    

والرتمومرت السياسي هو )انعالم واآلراء( فـذاا رخميـل الصـحف تـت لفم ب ـل حريـفة عـن خممف 
 شمن من الشئون، وتنتقد من تشاء من األفرا  وا  اهات، وتنص  وترشد كما تريد .. 

إاا رخميل النا  يت لفمون علناً مبا يشاؤون، فاعلم انف ا رية حت م البال ، و  تصفدق ااا و 
 لاءك خملف إ سان وقالوا: إ س   حريفة يف هذا البلد. 

وخممفا إاا رخميل الصحف   تت لفم إ ف يف لهة خمو يف لهات، تاصـة و  تنتقـد ا ف يسـريا، 
يف جمالسـهم ا اصفـة، فـاعلم انف الدي تاتوريـة تسـو  ويف اهلوامش، والنا  م مفمون يتهامسـون 

 البال  و  تصدفق خملف إ سان وإ سان إاا لاءوك وقالوا لك: خمن    ي تاتورية يف البال  .
وحـــذار حـــذار خمن تبقـــى يف بلـــد الـــدي تاتوريفات ، ولـــو كـــان لـــك خملـــف مـــربفر ومـــربفر ، فـــانف 

 …املوت والظالم ا رية تع  ا ياة والنور، والدي تاتورية تع  
وإاا رخميــل شخصــاً يــم  بــملف  ليــل و ليــل علــى خمن املــوت تــري مــن ا يــاة، فــاعلم ا فــس   

 …ييهم معىن ا ياة
وااا رخميل ا سا اً يف الظلمة يم  بملف  ليل و ليل على انف الظالم تري مـن النـور، فـاعلم 

 ا فس   ييهم معىن النور. 
لعمــــران ال ثــــري بميــــاره ايميلــــة، وشــــوارعس املمتــــدفة، و ي ر ــــك يف بلــــد الــــدي تاتوريفات: ا

فا ـــس كلفـــس عال ـــم املـــوت  عال ـــم … وخمبنيتـــس اليخمـــة، وخمســـواقس املز محـــة، وصـــنا عس ال ثـــرية و
 ا ياة. 

خمرخميل ان سان ايميل املنظر املبتلى بالسرطان املتورفم ايسم الـذم تـراه نينـاً ّمـرف الولـس 
   

 فهل هذا تري  
ن العــا م الــذم   ننــة لــس ، و  امحــرار يف ولهــس ، ل نفــس يتمتفــن ييويفــة  يســية خمم ان ســا

 وصحفة لسديفة  . 
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انف مثـــــل بلـــــد ا ريـفــــات ولـــــو   ي ـــــن فيـــــس العمـــــران مثـــــل ان ســـــان الثـــــا  ، ومثـــــل بلــــــد 
 الدي تاتورفيات وان كان فيس العمران متوففراً مثل ان سان األوفل. 

 تاتوريـفــة، فـــاعلم ا ـفــس لـــو كا ـــل حريـفــة، ل ـــان العمـــران ما ـــة وإاا رخميـــل العمـــران مـــن الدي
هعف، وإاا رخميل عدم العمران من ا ريفة فاعلم ا فس لو كا ل  ي تاتوريفة، ل ان ا ـراب ما ـة 

 هعف. 
 ولتعلم ا  ومات الدي تاتوريفة :

م زا لون مهما طال هبم الزمن . :1  إيف
مهما شوهد فيس من العمران والوحدة يف ا ـال انف بلدهم آيل إىل ا راب وا  قسام،  :2
 ا اهر.
 انف النا  ي رهويم خمشدف ال ره، وان خملهروا خممامهم التملفق ال ااب واملدح ا ا ع . :3
ـم يوقفعـون علـى تـزيهم يف الـد يا طـول التـاريهب، وعـذاهبم يف  :4 وخمترياً جي  خمن يعلموا ايف

 اآلترة إىل األبد .
   ومات الدي تاتوريفة . هذا ما جي  خمن تعلمس ا

 خممفا ما جي  على النا  املبتلني بممثال هذه ا  ومات خمن يعلموه، فهو :
 خمنف رقاهبم مهيمة للمقصلة . :1
 خمن خممواهلم مهيمة للنه  . :2
 خمنف خمبدايم مهيمة للتعذي  . :3
 خمنف خمهاليهم مهيمة للضياع ـ العقيدم وا لقي واملعيشي ـ. :4

  ، خمن يعملوا ب لف الوسا ل املتاحة لتهيئة مناخ ا رية .. فالوال  على النا
إنف مناخ ا ريفة جيعل من النواة شجرة ، ومناخ الدي تاتوريفة جيعل من الشجرة حطباً يابساً 

   يصل  إ ف لإلحراق .
وليعلم ان سان ا فس إن يقتل حرفاً خمو يف سـبيل ا ريـفة، خمفضـل خملـف مـرفة مـن خمن يعـيش عبـداً 

 ح م الدي تاتوريفة :حتل 
ّف عزيزا خمو  لفى ال رباء وهو صرين    فمىب خمن يعيش إ ف
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 آليل   خمقتل إ ف حـرا وان رخميل املوت شيئاً   راً  
و  يظــنف املتــديفن الــذم يعــيش حتــل لــلف الدي تاتوريفــة و  يســتطين الت يــري وا صــالح إ فــس 

إ  الااا ين تو مااااه  يـــة ال ر ـــة : مثـــاب ومـــملور.. بـــل الع ـــس هـــو الصـــحي ، اقـــرخم هـــذه اآل
المالئكة ظالمي أنفسل  قالوا     كنت  قالوا كمنا مستضافف ن  اي اضرق قاالوا ألا  تكان 

أرق اهلل واسفة  تلاجروا   لا  أولئق مأواه  جلنم  وساءت مص را
2. 

  ل ن جي… وخمحيا اً ت ون الدي تاتوريفة يجم كبري لداً ممفا خياف ان سان خمن يقابلها 
خشاام مساانمد خمن يعلـم ان ســان إن الدي تاتوريـفة، مهمــا كا ـل كبــرية ا جـم، فذيــا 

و   3
 .4ييم  من روح اهلل سبحا س(

 ول ي حترر األمة من الظلم وا ستبدا  فالبد خمن تتمسك بالتعاليم انهلية. 
شــر والضــمان ملــن  ا ريــات وعــدم اســتبدا  الطبقــة ا اكمــة ي ــون بالتعد يــة السياســية و 

الوعي ا سالمي بـني فتلـف طبقـات الشـع ، مسـتمدين العـون مـن اهلل سـبحا س وتعـاىل وهـو 
 القا ل يف كتابس ا  يم: 

 إ  اهلل ال يغ ر ما بقوم حتى يغ روا ما بأنفسل
5. 

إان فلنبـدخم بـالت يري مــن خم يسـنا و تمســك بالشـريعة انســالمية الـم تقو  ــا حتمـاً إىل طريــق 
 ستبدا  وإقامة ح ومة اهلل يف األر .. النجاة وموالهة ا 

والتــاريهب ملــيء بالقصــو يف خمحــوال ا  ــام املســتبدين وكيييــة ح ــومتهم و تيجــة خمعمــاهلم 
 انلرامية والم سوف تبقى  رو  عربة لرف  الذل والعبو ية ل ري اهلل سبحا س وتعاىل.

للـــس( بعـــ  هــــذه وقـــد اـــن املرلـــن الـــدي  األعلـــى انمــــام الســـيد ّمـــد الشـــريازم ) ام 
وقـــد قمنـــا بطبـــن هـــذه )مااان قصاااص المساااتبدين(   القصـــو يف هـــذا ال تـــاب حتـــل عنـــوان 
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وإذا رأياااتل  تف باااق أجساااامل  وإ  يقولاااوا تسااامخ لقاااولل  كاااأنل  خشااام مسااانمد  اشـــارة اىل قولـــس تعـــاىل :  - 3

 .1. املنافقون: يحسبو  كل ص حة عل ل  ه  الفدو  اح ره  قاتلل  اهلل أنى يؤ كو 
 امللك(. ا تهى ما  قلناه عن مقدمة كتاب )العدل اسا  - 4
 .11سورة الرعد:  - 5
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اةموعـة ل ــي ت ـون ســبباً يف إ قـاا املســلمني مـن قيــو  الظلـم وا ســتبدا .. سـا لني مــن املــوىل 
 التوفيق والسدا . 

 
 مركز الرسول اضعظ  )ص( للتحق ق والنشر 

 ب روت ا لبنا 
 م1111ها /  1411
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 المقدمة

 

 
 

 ا مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على ّمد وآلس الطيبني الطاهرين .
قــال خممــري  6يســتيا  مــن األ لــة الشــرعية حرمــة ا ســتبدا  يف ا  ــم كمــا اكر ــاه يف اليقــس

 . 7املؤمنني علي )عليس السالم(: )من استبد برخميس هلك(
ن، واملســـتبد يهلـــك  يســـس وغـــريه معـــاً، وقـــد ور ت فا ســـتبدا    يولـــد ا  التـــمتر وا رمـــا

روايـــات كثـــرية يف ام ا ســـتبدا ، اشــــر ا اىل بعضـــها يف هـــذا ال تـــاب، كمــــا اعنـــا فيـــس بعــــ  
قصــو املســتبدين حــ  ت ــون عــربة.. ولت ــون تطــوة يف ا قــاا املســلمني مــن للــم املســتبدين، 

 ا س على كل شيء قدير. سمل اهلل العلي القدير خمن يوفقنا ملا فيس ا ري والصالح، 
 

 ق  المقدمسة
 محمد الش رازي

                                                           

رالن املوسوعة اليقهية: كتاب )السياسة( و)ا  م يف ا سالم( و)طريـق النجـاة( و)القـا ون( و... ويف )منتخـ   - 6
بالشــــــورى  : )ا  ومــــــة يف ا ســــــالم بالنســــــبة ل ــــــري املعصــــــوم 1711املســــــملة  111املســــــا ل ا ســــــالمية( ص 

 ا  م(.واألكثرية، فال جيوز ا ستبدا  يف 
 .15111اليصل األول يف املشاورة، ا ديث  111غرر ا  م و رر ال لم: ص - 7
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 روايات  ي ذم االستبداد

 
قال رسول اهلل )صلى اهلل عليس وآلس وسلم(: )واعلموا إ س من تالف خموليـاء اهلل و ان ب ـري 
 يــن اهلل واســتبد بــممره  ون خممــر ويل اهلل يف  ــار تلتهــ  تمكــل خمبــدا اً قــد غابــل عنهــا خمرواحهــا 

 .1شقوهتا فهم موتى   جيدون حر النار(وغلبل عليها 
 .1 وعن خممري املؤمنني علي )عليس السالم(:)من استبد برخميس زل(

 .10وعنس )عليس السالم(: )من استبد برخميس حيل وطمتس على خمعدا س(
 .11 وعنس )عليس السالم(: )من استبد برخميس فقد تاطر وغرر(

 .12 وعنس )عليس السالم(: )من استبد برخميس هلك(
 .13 نس )عليس السالم(: )حق على العاقل خمن يستد: ا سرتشا  ويرتك ا ستبدا (وع

 .14 وعنس )عليس السالم(: )ا ستبدا  برخميك يزلك ويهدرك يف املهاوم(
 .15 وعنس )عليس السالم(: )بئس ا ستعدا  ا ستبدا (

 .16 وعنس )عليس السالم(: )املستبد متهور يف ا طم وال ل (

                                                           

. والعـــد   271. وحتـــف العقـــول ص 11ص  2. وجمموعـــة ورام   21اةلـــس  251األمـــايل للشـــيهب املييـــد ص  - 1
 . 11ا ديث 21باب  175ص  57. ويار األ وار   2ا ديث 11ص  1. وال ايف    12القوية ص 

ا ـــديث  111اليصـــل الســـابن آفـــات ا  ومـــة. وال ـــرر ص  5115ا ـــديث  115غــرر ا  ـــم و رر ال لـــم ص  - 1
 ، اليصل ا وفل يف املشاورة . 15151

 اليصل السابن آفات ا  مة .  5111ا ديث  115غرر ا  م و رر ال م ص  - 10
 ومة. اليصل السابن آفات ا   5112ا ديث 115غرر ا  م و رر ال لم ص  - 11
فصل ومن كالمس )عليـس السـالم( آتـر عمـره ملـا هـربس ابـن ملجـم لعنـس اهلل. ووسـا ل  151تصا و األ مة ص  - 12

 .  11ا ديث  11باب  151ص  52. ويار األ وار  1ا ديث 21باب  127ص 1الشيعة   
 . 111اليصل الرابن يف العقل ا ديث  77غرر ا  م و رر ال لم ص  - 13
 . 117اليصل الثا  عشر يف موا ن املعرفة، ا ديث  17و رر ال لم ص  غرر ا  م - 14
 . 5117اليصل السابن آفات ا  ومة، ا ديث  111غرر ا  م و رر ال لم ص  - 15
 . 111اليصل الثا  يف مواهن املعرفة، ا ديث  17غرر ا  م و رر ال لم ص  - 16
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 .17 م(: )قد خمتطم املستبد(وعنس )عليس السال
 .11 وعنس )عليس السالم(: )  تستبد برخميك فمن استبد برخميس هلك(

وعـن انمـام الصــا ق )عليـس الســالم( قـال: )اعلمـوا خمن اهلل تعــاىل يـب   مــن تلقـس املتلــون 
 فال تزولوا عن ا ق وخمهلس فذن من استبد بالباطل وخمهلس هلك وفاتتس الد يا وتر  منها صـاغراً(

11. 
وعنـس )عليـس الســالم(: )كـل مــن اسـتبد برخميــس و  يتبـن إمـام زما ــس خمو  ا بـس ا ــق خمو مـن هــو 

 .20خمعظم منس يف خممر من األمور الدينية فلس عرق من الضاللة(
 .21 وعنس )عليس السالم(: )املستبد برخميس موقوف على مداح  الزلل(

 .22 وعنس )عليس السالم(: )  تشر على املستبد برخميس(
والل ال إذا يغشااهاعليس السالم(: )قـال سـملتس عـن قـول اهلل عزولـل: وعنس )

قـال:  23
ااك خم مــة ايــور الــذين اســتبدوا بــاألمر  ون آل الرســول )صــلى اهلل عليــس وآلــس وســلم( وللســوا 
جملساً كـان آل الرسـول خموىل بـس مـنهم ف شـوا  يـن اهلل بـالظلم وايـور فح ـى اهلل فعلهـم فقـال: 

والل ل إذا يغشاها
 24 . 

 .25 وعنس )عليس السالم(: )ا ازم   يستبد برخميس(

                                                           

 .  111موا ن املعرفة ا ديث اليصل الثا  يف  11غرر ا  م و رر ال م ص  - 17
 ، اليصل األول يف املشاورة . 15111ا ديث  111غرر ا  م و رر ال لم ص  - 11
 7ا ديث  155باب  121ص 11. ويار األ وار    1ا ديث  11اةلس  115األمايل للشيهب املييد ص  - 11

 . 
 . 71ا ديث  21باب  217ص  17يار األ وار:   - 20
 25بــــاب  112ص  1فصــــل مــــن كــــالم ســــيد ا رســــول اهلل . ومســــتدرك الوســــا ل    151ين ص خمعــــالم الــــد - 21

 . 11ا ديث 11باب  157ص  52. ويار األ وار    1115ا ديث 
ا ـديث  25بـاب  112ص 1فصل من كالم سيد ا رسول اهلل. ومستدرك الوسـا ل    151خمعالم الدين ص  - 22

 .  11ا ديث  11باب  157ص  52. ويار األ وار   1115
 . 1سورة الشمس :  - 23
ص  21. والبحــار   1ا ــديث 15بــاب  55ص  21. ويــار األ ــوار    12ا ــديث  75ص  1ال ــايف    - 21

 . 5ا ديث  15باب  51
 .  55ا ديث  17باب  11ص  57يار األ وار    - 25
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 .26 وعنس )عليس السالم(: )و  تشر على مستبد برخميس(
 

1 
 غصم أمالك الناس

روم خمن )خمبا لعير الدوا يقي( ا لييـة العباسـي سـمل خمحـداً وقـال لـس : قـل يل بصـراحة مـا 
 ترى يف ولدم )مهدم( من عيوب، ح  خممنعس عن الك  

 ل:   عي  فيس سوى خم س   ّبفة لس يف قلوب النا . قال الرل
ف فر ا ليية كثرياً يف هذا األمر.. مث خمتذ ي ص  خممالك النا  ويـدع خمسـنا ها يف تزا تـس، 
مث خموصـــى ابنـــس عنـــد وفاتـــس، وقـــال: خمرلـــن تلـــك األمـــالك إىل خمصـــحاهبا ل ـــي ت ســـ  ّبفـــتهم 

 النا  أللل مصلحتك!.وتتم ن من ا  ومة عليهم، وقد كا ل اغتصاب خممالك 
 

2 
 عشر  آالف إ رنق

عند ما زار املارشال ) و فر( القا د الير سي املعروف، مدينة )متز( توافدت لزيارتس ايـن 
 الطبقات من النا  يف تلك املدينة ومن التها اليهو . 

 ل ن املارشـال رفـ  اللقـاء هبـم وقـال لسـ رتريه الـذم كـان وسـيطاً للفقـاء: قـل هلـم: ااهبـوا
 )ولفوا( هؤ ء هم الذين صلبوا مو  ا املسي  )عليس السالم(. 

 فخر  الس رتري إليهم قا اًل:  تسن للقا د فرصة املوالهة.
ــا نعــوا اليهــو  هــذا ال ــالم، قــالوا: آســيني كثــرياً، أل نــا خمر  ــا خمن  قــدفم لســيا تس عشــرة  فلمف

 آ ف إفر ك. 
 ه باملوهوع. رلن الس رتري ـ بسرعة ـ إىل املارشال وخمترب 

ــلوا، هــؤ ء املســاكني   ا ــ  هلــم، أليــم عنــد مــا صــلبوا املســي   قــال: اان قــل هلــم: تيضف
                                                           

 .  15ا ديث  11باب  151ص  52يار األ وار    - 26
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 )عليس السالم( ما كا وا يعرفو س و  يعرفون من هذا ! .
 

3 
 مؤامر  القتل

ينقـل خمن خمحـد سـالطني إيـران قـرفر قتـل )مـريزا حسـني تـان( حـاكم تراسـان، فمتـذ يبــال  
ول ــن ســرفاً خموعــز إىل شــخو مــن تواصــس خمن يقــدفم اىل حــاكم تراســان  يف احرتامــس يف الظــاهر

 قهوة مسمومة بعد وصولس إىل منزلس . 
فيعل الك وعلى إوره خمصاب ا اكم م و شديد، فبعث إليس الشاه طبيبس ا اص، فممره 

 الطبي  خمن يشرب ماء  م  سم، فلمفا شرب منس قضي عليس ومات. 
كبار الشخصيات والوزراء يف تراسان خمن اضروا لنازتس   وبعد خمن مات ا اكم خممر الشاه

ويشيفعوه ب امل ا حرتام وخمن يدفنوه يف ا رم الشريف وخمن ينعقد لس جملس الياحتة وخمن يطعموا 
 املساكني!.

 لعلفس خمرا  بذلك إيهام النا  ا فس كان ابفس كثرياً، ويبعد التهمة عن  يسس.

 

4 
 جزاء اإلحسا 

القالار( كان مبتلى بالصرع، فيي إحدى الليايل عنـد مـا تـر  مـن  يروى إن )ّمد تان
 تيمتس يف حالة سق  يف حيرة، فمتاه لندم بدهشة وخمترلس منها مث خمرلعس إىل فراشس. 

 فقال )ّمد تان( لذلك ايندم: سملازيك هبدية قيمفة.
ليتـذكفر مـا  مضل األيام وايندم ينتظر، وكلمفا كان يلتقي )مبحمد تان( يشري إليس بعينـس

 وعده من ايزاء. 
فلمـــا رخمى )ّمـــد تـــان( خم ـــس   يرتكـــس اينـــدم، خممـــر تلبـــس ونـــل عينيـــس حـــ    يـــتم ن 

 ايندم فيما بعد خمن ينظر إليس !.
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5 
 اني قتلتل  جم فا  

ا تهل ا رب الداتلية يف خمسبا يا الم خمسيرت عن مقتل )سبعما ة خملـف( إ سـان، والـك 
  ـــو( للقـــدرة وتســـلفمس الســـلطة هنـــاك، حيـــث قتـــل ايـــن خمبنـــاء الثـــورة بعـــد وصـــول اينـــرال )فرا

 . 21و)موسولي ( 27وخمبا هم، وصا ق من كل  كتاتور وطاغية من خممثال )هتلر(
فلما ا تهل ا رب العاملية الثا ية وسق  فيها هؤ ء الط اة، اقرتب من خممري ا ييث كان 

 يعدف  يسس خمشد محاسة من األمري يني خم يسهم.
اليوم الذم حضر القسفيس عند اينرال )تاوارز( خمحد قا تـس اةـرمني وكـان علـى فـرا  ويف 

املوت، فبعد ما خملرى عليس مراسيم التلقني والدعاء وطلـ  امل يـرة لـس، سـملس: هـل عيـوت عـن 
 اين خمعداءك  

 غض  اينرال من هذا السؤال وقال:   يبق يل خمم عدو أل  قتلتهم ايعاً وخمفنيتهم !.

                                                           

م كتــاب )كيــاحي( 1121/  1121م( زعــيم املا يـا النازيــة، وهــن مـا بــني عـام 1117ــ1111هيتلـر، خم لــف: ) - 27
م سيد آملا يا املطلق، سببل سياستس ا ارليـة التوسـعية اىل 1111الذم اعترب يف ما بعد اجنيل النازيني، اصب  عام 

بولنــدا والنــرويل والــدا ارك   شــوب ا ــرب العامليــة الثا يــة، وقــد حــرز يف مســتهلها ا تصــارات ســاحقة فاحتلــل قواتــس
م، وتوالـل عليـس 1111وهولندا وبلجي يا وفر سـا حـ  اا هـالم ا حتـا  السـوفيم، وتسـر معركـة سـتالني غـرا  عـام 

 اوناء حصر برلني. 1117خموريل  15اهلزا م. ا تحر يف 
م ويف 1111 و( عـام م( زعيم ايطاليا الياشية خمسس ا زب الياشي )يف ميال1117-1111موسولي  ـ بنينو ) - 21

زحيل املليشيا على رومة واسـندت ر اسـة الـوزارة اىل موسـولي  خم شـا مـن هتلـر ّـور برومـا ـ بـرلني اعلـن  1122عام 
اعـا ه ا ملـان اىل السـلطة يف  1111( ل ن هز ة قواتـس ا ت اىل سـقوطس يف يوليـو 1115ا رب على ا لياء )عام 

 م.1117س بع  تصومس عام (، قتل1117-1111ايطاليا الشمالية )
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6 
 القتل جزاء اإليقاظ

خمحــد امللــوك وصفــى تا مــس خمن يوقظــس يف وقــل تــاص مــن النهــار، وكــان امللــك ســاهراً إىل 
 وقل متمتر من الليل. 

فلمــا خميقظــس ا ــا م يف الوقــل ايــدف  و  ي ــن قــد خمأف  ومــس، غضــ  وخممــر بــمن يؤتــذ الــك 
 ا ا م إىل املقصلة. 

 ومس !.فمتذ ا ا م وقطن رخمسس.. ورلن امللك إىل  
  

7 
 الحقد المخبوء

ـــا رخمتـــس ابنـــة  عنـــد مـــا لـــاء )معاويـــة ( إىل املدينـــة املنـــورة  تـــل  ار )عثمـــان بـــن عيفـــان( فلمف
 عثمان بدخمت بالنياحة والعويل وهي تقول: ياخمبتاه، مطالبة بدم خمبيها عثمان. 

 قــد قـال هلـا معاويـة: يــا ابنـة خمتـي ! إن النــا  خملهـروا طـاعتهم لنــا وخمعطينـاهم األمـان، وا
فبــوء حتــل طـــاعتهم، كمــا اكمنفـــا )خمهــمر ا( ال ضـــ  علــيهم يلمنـــا هلــم، ولـــو  قضــنا علـــيهم 
العهــد حينئــذ   يــدرى مــا اا جيــرم وملــن ت ــون الــدا رة، ولــو ســ نم وســ  ف كــان خم يــن وخممحــد 

 عاقبة، وكو ك ابنة عمف ا ليية تري لك من خمن ت و ني إمرخمة عا ية مسلمة .
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1  
 يا  أع ش سبفا  ضار  

قيل إن )موسولي ( قال ألحد خمصدقا س يوماً: خمفضفل خمن خمعيش سـبعاً هـارياً ملـدفة سـنة و  
خمعيش غنماً ما ة سـنني، خمعـيش ملـدفة سـنة واحـدة كاألسـد، خمفـرت  النـا  وآكلهـم تـري يل مـن 

 خمن خمعيش ما ة سنني يمكل  اآلترون. 
 حيفاً. واستدرك كالمس قا الً لصديقس:   تيشي كالمي هذا ما  مل 

 سملس الصديق وملااا  
قــال: كيــف   نــ  خمن خمكــون خمســداً إاا نــن النــا  مبقــالم  فا ــس مــ  كــان النــا  خمغنامــاً  

 كنل خمسداً !.
  

1 
 عدالة المأمو  ! 

 روم خم س اشت ى ان من اليالحني من للم عامل )املممون العباسي(.
وخمصدق من هذا الوايل! فا س من فقال املممون يف لواهبم:   يولد بني اين و   خمعدل 
 قر س إىل قدمس بل يف كل عضو منس متو  العدالة وان صاف!. 

فملابــس خمحــدهم وكــان طرييــاً: يــا خميفهــا ا لييــة إان ابعــث مــن كــلف لــزء منــس إىل و يــة مــن 
 الو يات ليعم العدل وان صاف يف كل البال ، ول ي يرفس النا  وتطي  هلم العيش.
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10 
 أو القرار آلة الفرار

تر  )اس ندر(  حتالل منطقة ) ارا( على لهر لوا  سرين العدو، فمفر تنـدم راكـ  
 على فر  بطيء العدو عقور. 

 ف ض  اس ندر عليس وخممر بذ زالس.. 
فتبسفم ايندم هاح اً ح ف خموار تعجف  إس ندر، ولذلك خممر بس فجيء إليس وسملس عـن 

 سب  هح س  
رة غضـبك وخممـرك بـذ زايل عـن هـذا اليـر  مـن خم ـك راكـ  فقال ايندم: هح ل من فـو 

على آلة اليرار )اليرار من الزحف( وخم ا راك  على آلة القرار )التصدم ومقارعـة العـدو( ومـن 
 الك ت ض  عليف وتؤاي .

 

11 
 ذبح اضوالد

بعــ  تليــاء آل عثمــان كــان مــن عــا هتم خمن   يبقــوا أل يســهم إ ف ولــداً واحــداً، ف ــا وا 
األكثر من الولد الواحـد ويذيو ـس بميـديهم، اعتبـاراً مـن قصفـة املـممون واألمـني، حيـث  يمتذون

 صار بينهما التحارب والتنازع ممفا خم فى إىل هعف امللك. 
ف ـا وا يقولـون: إن قتـل بعـ  األو   ـ حـ    يبقـى إ ف ولـد واحـد يـرأ ا  ـم ـ خمهـون 

 من إبقا هم ح  يتحاربوا ويتنازعوا.
افلني من خمن اهاب ا  ومـات لـيس بسـب  تنـازع الولـدين خمومـا خمشـبس، ف ثـرياً مـا  وكا وا غ

 كان الك بسب  التنازع بني امللك وملك آتر، خمو قوة وورية خمترى. 
 وإ فا العال  لعدم التنازع: تقسيم القدرة وا  تخابات ا رفة.
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12  

 تكبمر اضمراء وغروره  

اً لل ايــة، فارتــدى يومــاً لبفــة تــزف نينــة وطلــ  خمن ينقــل خمن خمحــد خممــراء تراســان كــان مت ــرب 
 يقدفموا إليس  ارليلة. 

فلمفا قدفموها إليس سقطل منها اـرة علـى لبفتـس فبقـي علـى حالـس و  اـرفك سـاكناً وايمـرة 
خمحرقــل ايبفــة وهــو بعــد علــى حالــس و  يــني  لبفتــس لتســق  ايمــرة مــن شــدفة غــروره وكربيا ــس، 

ه  ون شم س، ول ـن اكتيـى فقـ  بـالقول: تعـالوا يـا ااعـة فلمفـا وصـلوا  ن الك كان يف تصوفر 
 لنجدتس احرتقل ايبفة ولزء من فخذه !. 

حــ  قيــل عنــس: إ ــس لــو خمرا  خمن  ســ  خم يــس خمو  خــ  كــان يــممر غــريه بوهــن املنــديل علــى 
 خم يس. 

: ملااا   وهذا شبيس بقصفة الك ال الم الذم وهن املنديل على خم ف مو ه فقال لس سيفده
 ختر  املخطة  

 قال ال الم: عيواً سيدم هل التمخي  ايضاً علي   
خمو شــبيس بقضــية الــك الشــخو املســتهز  برســول اهلل )صــلى اهلل عليــس وآلــس وســلم( الــذم 
خمصــابس ســهم يف رللــس و  خيرلــس حــ ف   ينحــ  إىل خمن خمو م يياتــس واهــ  إىل لهــنم وبــئس 

 21املها .
 

13 
 الطالخ النحس 

  خمحد امللوك للصيد مب راً واتيق خمن مرف برلل قبي  املنظر، فلمفا رآه امللك تشاءم مـن تر 
 رؤيتس لس، فممر يسبس وايذاءه.

 ول ن بع س ما تصوفر امللك وتشاؤمس كا ل  تيجة الصيد يف الك اليوم ليفدة. 
ــا رلــن مــن الصــيد وهـــو يف غايــة اليــرح وا  بســاو تيقـــد الــك املســ ني واعتــذر منـــ س فلمف
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 وخمعطاه خملف  رهم وخمكرمس. 
قـــال املســـ ني: خميفهـــا امللـــك   خمريـــد الـــدراهم وا لـــل ول ـــن لـــو نحـــل يل بســـؤال خمســـملس 

 منك. 
 قال امللك: سل ما بدا لك. 

قال الرلل: خم ا كنل خمول إ سان رخميتس يف طريقك إىل الصيد، وقد قضيل يومك هذا كلفس 
خميتس خم ا يف هذا اليوم، وقد قضيل يومي هـذا  بالعيش والطرب واهلناء، ول ن خم ل خمول إ سان ر 

 كلفس بالتع  واملشقة واملرارة، فا صي  خميفها امللك ايفنا كان طالعس حنساً وشؤماً، خم ا خمم خم ل 
 

14 
 هارو  الفباسي

قيــل: إن ملحــداً لــيء بــس إىل )هــارون العباســي( فســملس: يــا عــدو اهلل هــل خم ــل مــن كبــار 
 الز ا قة  

 ن منهم وخم ا خمصلي اليرا   وخمعمل بالسنن قال الرلل: كيف خمكو 
 قال هارون: سمللدك بالسوو ح ف تعرتف وتقرف بالز دقة. 

 قال الرلل: إن هربت  فقد تاليل رسول اهلل )صلى اهلل عليس وآلس وسلم(. 
 قال: ملااا  

ـــر النـــا   قـــال الرلـــل: إن رســـول اهلل )صـــلى اهلل عليـــس وآلـــس وســـلم( كـــان يضـــرب حـــ  يقف
 ، وخم ل تضرب ح  يقفر النا  بال ير. بانسالم

 فاستحى هارون من هذا ال الم وخمطلق سراحس.
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15 
 التن    للدكتاتور 

ا ــى خمن منجفمــاً لــاء إىل )هــارون العباســي( وقــال لــس: إ  رخميــل يف املنــام خم ــك يف هــذه 
 السنة متوت. 

 فاغتمف هارون غماً كبرياً. 
 ارون( عن عال  األمر  وكان )لعير الربم ي( حاهراً، فسملس )ه

فقال لعير: إن العال  سهل وهو خمن تسمل من هذا املنجفم خم س يف خمم وقـل  ـوت هـو  
 ف ذفبس يف  عواه بقتلس، ح  يظهر ا س ي ذب خميضاً بالنسبة إىل حتديد حياتك. 

 فسمل هارون املنجفم: عن مدفة عمره هو  
هارون( خمن يقتلس اآلن ح  يظهر  فقال املنجفم: عشر سنوات و وت بعدها، فممر لعير )

كذبس يف عمره ممـفا يلـزم خمن يظهـر كذبـس يف عمـر هـارون خميضـاً. عنـدها خممـر )هـارون( ايـال  ان 
 يقطن رخمسس، فضرب عنق املنجفم يف  يس اةلس. 

 مث قال هارون: يعير، قد فرلفل ع  هبذا التقدير.
 

16 
 أينما تأمرو 

نـورم( ر ـيس وزراء إيـران آ ـذك، لـاء شـخو إىل إيـران يف زمان صدارة )املريزا آقا تان ال
 من بلد انفر ل ومعس كرة خمرهية فقدفمها إىل ر يس الوزراء. 

 سمل مريزا آقا تان: ما هذه  
 قال الرلل: هذه كرة خمرهية وعليها رسم تارطة العا . 

 قال: إان خمين ت ون إيران منها  
هم ـ : سـيفدم ا  تخـاب بيـدكم قـال الرلـل ـ وهـو يعـرف آ اب وطبـا ن الطواغيـل  وت ـربف
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 خمينما تممرون.
 

17 
 أنلم منق دينق

 هدف  خمحد ا  فام بريئاً وقال لس: سرعان ما خمقتلك وخمؤسر خمو  ك وخمي  خمموالك. 
قـــال الـــربمء يف لوابـــس: اان ســـرعان مـــا خميـــ  منـــك  ينـــك وخمهـــدم آترتـــك وخملعـــل اهلل 

 عدوفك.
  

11  
 السلطا  ومفسر القرآ 

 سلطان )ّمو  ال ز وم( يوماً )إبن الطيف ( الذم كان ميسراً للقرآن. استدعى ال
ــا خمرا  )ابــن الطيــ ( ا ضــور يف اةلــس صــح  معــس كتبــس يف التيســري مث  تــل جملــس  فلمف

 السلطان وقبل خمن يمان لس بايلو ، للس قريباً من السلطان وشرع بقراءة التيسري. 
يعــرف مــن هــو  فــممر بــمن يضــرب علــى خمم اســت رب الســلطان مــن فعلــس وغضــ  عليــس و  

 رخمسس ب تبس. 
 قامل لالوزة السلطان بضربس ح  لرح خما س وصفم خما اه على خموره. 

وإاا بمحـــد ا ضـــور عرفــــس فالتيـــل اىل الســــلطان وقـــال لــــس: إن هـــذا إبــــن الطيفـــ  امليســــر 
 املشهور. 

ــا عرفــس الســلطان اعتــذر منــس واســتجل  رهــاه، مث قــال لــس، هــذه كا ــل   تيجــة عملــك فلمف
حيــث كــان مــن امليــرو  عليــك خمن تــؤ م مراســيم الــبالو و آ اب اللقــاء مــن الســالطني و  

 تيعلها فلذلك ما عرفتك.
قــال لــس إبــن الطفيــ : اهلل هــو ا ــاكم بيــ  وبينــك، إ ــك  عــوت  ألن خمعظــك وخمقــرخم عليــك 

يـك وخملـرم مراسـيم خمحا يث  يبف ا سالم )صلى اهلل عليس وآلس وسلم(، و  تدع   ن خممتلفق إل



 

 21 

 البالو. 
وبقـــي هنـــاك إىل خمن وافـــاه  30فخـــر  )ابـــن الطيـــ ( مـــن عنـــد امللـــك ورلـــن إىل )ســـبزوار(

 األلل.
  

11 
 التنس عص ر المشمش

قيـل: إنف )مــريزا آقـا تــان( وزيـر ) اصــر الــدين شـاه( القالــار كـان مبتلــى بيبوسـة املــزا  ممــا  
 ا . كان يسب  سوء خمتالقس وتشو تس وعدم مرو تس من الن

فمـن كــان يريــد اســتمالتس يف موهــوع خمو حالــة خمو توقيـن كــان يوصــي ســ رتريه بــمن يعطــي 
 للوزير عصري املشمش لتلني مزالس وتطي  تاطره. 

ـــا خمرا   واات ليلـــة قـــدفم خمحـــد األشـــخاص رســـالة  ا مـــس كـــي يعطيهـــا للـــوزير صـــباحاً، فلمف
 الرلوع خموصى ا ا م وقال لس:   تنس عصري املشمش.

  

20 
 ثمائة ألف شاهثال

 يقال: إن )خممري هبا ر( سمل خم صار املشروطة وقال: مااا تريدون  
 قالوا:  ريد اةلس. 
 قال: ألم شيء  

قــــــالوا: حــــــ   ل ــــــي مســــــئوليات الشــــــاه وي تيــــــي بالســــــلطنة فقــــــ  وت ــــــون املســــــئوليات 
 وا تتيارات بيد اةلس والدولة. 

ن الشاه واحداً والرعية والنا ة خملف وال ل قال خممري هبا ر: هذا   يصري أل س  د اآلن كا
 يطيعو س، واآلن تقولون فلي ن والنا ة خملف شاه ورعية واحدة، هذا     ن و  يطاق.

                                                           

 منطقة يف شرق إيران، قريبة على تراسان. - 30
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21  
 قالمع الف و 

 قيل: يف خمحوال ) ا ر شاه ا فشار( خم س اات مرفة قلن عني بع  تواصس. 
 مثف  دم على الك. 

يــون هــؤ ء ا و ــة ـ يقصــد ااعــة مــن هــباطس وقــوفا ه فقــال يــالف ه: إ ــس جيــ  خمن تقلــن ع
 ( كيلو غراماً )سبعة خممنان يف اصطالحهم(. 21واويس ـ ح  ي ون وزن العيون املقلوعة )

 ويف  يس الليلة هجم على السلطان ااعة ممن تافوه وقتلوه.
 

22 
 يخرجو  من دين اهلل

يب سـييان( فسـملس معاويـة: هـل  تل خمحـد ا  مـاء علـى هيئـة اةـا ني علـى )معاويـة بـن خم
 تعرف من القرآن شيئاً  

 قال: خمعرف ال ثري وخمحسن املعرفة. 
 قال لس: اقرخم ح ف خمنن. 

قال: )بسم اهلل الرفمحن الرفحيم إاا لاء  صر اهلل واليت  ورخميل النا  خيرلون من  ين اهلل 
 خمفوالاً(. 

 اهلل(.  قال لس معاوية: ويلك خمتطمت فا س ه ذا: )يدتلون يف  ين
قـــال ا  ـــيم:  عـــم كـــان الـــك يف عهـــد الرســـول )صـــلى اهلل عليـــس وآلـــس وســـلم( ول ـــن يف 

 عهدك خيرلون من  ين اهلل خمفوالاً.
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23  
 تحت جزمة رضا خا 

هجريـــة ةســـية( كا ـــل توافـــد الـــزوار غيـــرية ملدينـــة قـــم  1115يف يـــوم عيـــد  ـــريوز ســـنة )
 الم( مز حم بالزا رين. املقدسة وكان مشهد السيدة املعصومة )عليها الس

ــــن  ــــوم وكف فجــــاءت زولــــة البهلــــوم )ا ول( مــــن زميالهتــــا إىل ا ــــرم الشــــريف يف  يــــس الي
متربلـــات.. فصـــعدن فـــوق ســـط  الصـــحن الشـــريف ليتيـــرلفن وهـــنف علـــى هـــذا ا ـــال ممفـــا خموـــار 

 غض  النا . 
 (. فاترب )الشيهب ّمد تقي البافقي( الك العا  اةاهد املعار  للبهلوم )األول

فمرســل إلــيهنف الشــيهب مبعووــاً مــن قبلــس ليقــول هلــنف: إن كنــ ف مســلمات فــال ينب ــي ل ــنف خمن 
تظهرن هبذه الصورة يف هذا امل ان املقدف  وإن   ت نف مسلمات فميضاً   اق ل نف ا ضور 

 هنا. 
 ول ن ما خملدى هذا ال الم و  ينتهني من عملهن. 

 هن م بة فعلهن. فحضر الشيهب بنيسس وخم  ر عليهن وخمبل 
 خمماف النا  فقد اشتدف غضبهم وا يجروا كالربكان فاغتنموا هذه اليرصة وواروا هدف الشاه. 

ــا رخمت زولــة الشــاه )تــا  امللــوك( هــذه انها ــة بالنســبة إليهــا، اتصــلل هاتييــاً بالشــاه  فلمف
 وقالل لس: خمتقعد وقد هت ل حرمة زولتك. 
ىل قـم بسـرعة مـن فرقـة لـيش كاملـة وقـد خمرا  خمن فلمفا نن )رها شـاه( هـذا ال ـالم لـاء إ

فدتل الصحن وا رم املطهفر، وخمتذ يـرفس برللـس الضـري  املبـارك  31ي رر واقعة )كوهر شا (
 ويصرخ: خمين الشيهب ّمد تقي  
 لالوزة الشاه خمتوا بالشيهب. 

  فقــام الشــاه يضــربس بعصــاه علــى لهــره ويرفســس برللــس حــ ف تــم ف الشــيهب خمملــاً شــديداً ومــر 
علـــى خموـــره إىل آتـــر عمـــره، فـــاو ع يف الســـجن ومـــازال حتـــل رقابـــة الشـــاه حـــ ف تـــويف رمحـــس اهلل 

                                                           

 يف مسجد )كوهر شا ( املالصق با رم الشريف.. مقتلة قام هبا البهلوم األول يف مشهد انمام الرها  - 31
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 تعاىل.
  

24  
 القتل وقراء  القرآ !

يــــروى: خمن ) ّمــــد مظيــــر( امللقــــ  بـــــ )خممــــري مبــــارز الــــدين(، كــــان رلــــالً بــــذمء ال ــــالم 
 وشامتاً ومتهوراً. 

وخملقيا القـب  عليـس وقـد نـل عينيـس  فتآمر ولداه )شاه شجاع( و)شاه ّمو ( على خمبيهما
 ابن خمتتس )شاه سلطان(. 

وينقــل عــن الشــيهب لطــف اهلل الــذم كــان مــن تــواص )خممــري مبــارز الــدين( خم ــس قــال: كنــل 
شــاهداً عنــد مــا كــان )مبــارز الــدين( يقــرخم القــرآن فجــيء تماعــة مــن األبريــاء إىل تيمتــس فــرتك 

هم عــن آتـرهم بنيســس وبعــد خمن قــتلهم ايعــاً تـالوة القــرآن وقــام بســرعة وخمتـذ يقــتلهم حــ ف قــتل
 عا  إىل قراءة القرآن.

ويروى عن )عما  الدين( ابن )مبـارز الـدين( خم ـس قـال: سـمل خمتـي )شـاه شـجاع( مـن خميب 
 اات يوم: هل قتلل بيدك حنو خملف إ سان  

 قال:   ول ن خملن خمن الذين قتلتهم بيدم هم قرابة نا ا ة شخو. 
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25  
 يبكيمصماص الدماء 

)منصــــور( ا لييــــة العباســــي كــــان يف منتهــــى القســــاوة والظلــــم وا ســــتبدا ، وكــــان ســــيفاكاً 
 للدماء ومتهوراً وكان حريصاً لل اية.

ول ن عندما كان خيط  ويعظ النا  كان يب ـي ويب ـيف النـا ، ويـذم الـد يا واملنهم ـني 
 عليها يف ان الثروة وحطامها.

قلماً و واًة وقرطاساً وكلما فرغ من صالة، كت  ما  وكان يضن إىل لن  مصالفه يف الليل
يريد ان ييعلس من قتـل وسـيك  م ويـ  وللـم ولـور لعبـا  اهلل، وكـان ينيـذ عنـد الصـباح كـل 
ما كتبس يف الليل، وقد  ظم خمبو الذيا  )وهو من كبـار الشـعراء( شـعراً هبـذه املناسـبة فاطبـاً إيـافه 

 ما مضمو س: 
ــا خمرا  خمن إن عملــك يشــبس الــك الصــيا   الــذم كــان يصــطا  الطيــور يف الــرب  الشــديد فلمف

يذيها كا ل  رم  موعس   رفقاً بالطيور بل لشـدة الـرب  ول ـن الرا ـي يتصـور خمن ب ا ـس رفقـاً 
 بالطيور. فب اء )منصور( على املنرب وقتلس األبرياء يشبس ب اء الك الصيفا ، خمو ب اء الثعل .
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26 
 سارق الفالن ة

ق اهطر إىل السرقة، إىل ا ليية، فمرا  ا ليية خمن يقطن يده )ومن الواهن خمن ليء بسار 
 . 32املضطر   تقطن يده، كما اكر اه يف اليقس: كتاب ا دو  وغريه(
 فقال السارق: اهلل خمكرب! سارق العال ية يقطن سارق السفر.

ما يشاء مـن البـذخ والك خمن ا ليية سارق العال ية فذ س يمتذ خمموال املسلمني ويعمل هبا 
 والرتف، يف قصو مشهورة.

                                                           

المية، وكتـــاب )ممارســـة الت يـــري كتـــاب ا ـــدو  والتعزيـــرات. و  كتـــاب الدولـــة ا ســـ  11رالـــن موســـوعة اليقـــس:   - 32
 شرطاً يف قطن يد السارق. 11فقد اكر انمام الشريازم يف ال تاب األتري  171 – 111  قاا املسلمني( ص
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27 
 انتحار هتلر 

يف اهلجــوم النهــا ي الــذم شــنفس ايــيش األمحــر لــدفن آتــر مقاومــة بــرلني العاصــمة، اقرتبــل 
مـــدافن و فبابـــات ايـــيش الروســـي إىل القصـــر ايمهـــورم ييـــث كا ـــل تصـــي  لـــدران القصـــر 

 ب ل سهولة. 
عة الثالثة عصراً تر  )هتلر( من عشيقتس )خموابـراون( مـن ويف اليوم الثالوني من  يسان السا

 غرفتس فزعاً يرتدم زيفس العس رم، وكا ل زولتس يف كامل زينتها ترتدم ووباً خمسو . 
وبعد خمن تصاف  من زولتس للو اع وهو يستعد للموت نـ  ملرافقـس ا ـاص )كو شـس( بـمن 

 يرافقس إىل غرفة ا  تحار الم ا تخبها هلذا ال ر . 
ويف طريقس إىل املوت خموصى ملرافقس بمن يي  لسده بعد ا  تحار و  يبقي لس خمم خمور كي 

   يقن لسده بيد األعداء وانطوه. 
 فتناولل )خموابراون( كبسولة سامة فماتل. 

 و)هتلر( ا تحر برصاصة من مسدفسس. 
هلمـا  عند الك سـ   )كو شـس( علـى لسـداا مـا م لـرت مـن الوقـو  واحرقهمـا ومـا بقـي

 خمور. 
وهبــذا  فنــل طمــوح )هتلــر( مــن قيــا ة األملــان للعــا ، وكا ــل  تــا ل هــذه ا ــرب العميــاء 
والم شنهفا )هتلر( مخس ماليني قتيل آملا  وقرابة مخس وعشرين مليون قتيل مـن سـا ر بلـدان 

 العا  على اقل تقدير.
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21 
 موت ستال ن دكتاتور الروس 

س )تروشوف(: قضينا ليلـة ممتعـة مـن )سـتالني( يف فيلفتـس حول موت )ستالني( يقول تلييت
ا اصة وقد كان يتمتن بصحة ليفدة رغم خم ـس شـرب مخـراً كثـرياً يف تلـك الليلـة، و   شـاهد فيـس 
ايفـــة لـــاهرة مـــن مـــر  خمو علفـــة، حـــ  خم ـــس رافقنـــا إىل املمـــر للتو يـــن، مث عـــا  إىل م ا ـــس بنشـــاو  

 كامل. 
اهلاتف بتدهور خمحوالس، فالتمعـا وخمسـرعنا إليـس وإاا مـا م ويف ليلة ال د فولئل عن طريق 

ستالني استقبلنا قا اًل ـ وكان طاعناً يف السن ـ إن الرفيق )سـتالني( مضـطجن علـى خمر  ال رفـة 
 م مى عليس. 

فالتمعنــا حولــس بســرعة للعــال ، ول ــن با ــل كــل ايــاو ت الالزمــة يف إفاقتــس فاشــلة، إ ف 
 رتة مرًة واحدة و  يتم ن من ال الم. ا س ا تبس تالل تلك الي

ــات يف فمــس بامللعقــة، خمشــار بيــده اليســرى إىل جملــة  وعنــدما صــببنا شــيئاً مــن الســوا ل املنبهف
علـى غالفهـا صـورة طيلـة تطعـم تروفـاً وهــي قابضـة علـى قر ـس، كم ـس خمرا  بـذلك خمن يقــول: إن 

 الك يشابس وهعي اآلن. 
ــا رخمى بريــا )ر ــيس ا ســتخبارات و  األمــن الــداتلي والصــديق القريــ  لســتالني( ســتالني فلمف

يف هـــذه ا الـــة وهـــو علـــى مشـــارف املـــوت، بصـــق يف ولـــس )ســـتالني( وفجـــمة ا قطعـــل خم يـــا  
 )ستالني( ومات، وصار لثة هامدة، ألن املوت حقيقة   ميرف منها.
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21  
 غل و  ستال ن 

 كت  خمحد ال تفاب املعارهني الرو : 
لني إىل بريــــا )ر ــــيس ا ســــتخبارات واألمــــن الــــداتلي(: إ  تــــابر اات يــــوم لــــوزف ســــتا

 فقدت غليو  ا اص.
وبعــد مــدةف اتصــل ســتالني وا يــة معــس عــرب اهلــاتف قــا ال: يــا رفيــق )بريــا(   تضــينف وقتــك، 

 عثرت على ال ليون. 
اعتـــذر )بريـــا( مـــن ســـتالني وقـــال لـــس: آســـف، خمتربتـــ  متـــمتراً أل نفـــا القينـــا القـــب  علـــى 

شــخو بتهمــة ســرقة ال ليــون واعــرتف مــنهم ما ــة ونــا ون شــخو بالســرقة علــى خموــر خمربعما ــة 
 التعذي ، وقد خمعدمناه ايعاً !!.
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30 
 قتلت ست ن علويا  

اكـر )عبــد اهلل البــزفار النيشـابورم(: كا ــل يل صــداقة وطيـدة مــن )محيــد بـن قحطبــة( خمحــد 
 األمراء يف  ولة )هارون العباسي(. 

ر رمضان ياراً وكان مش و ً باألكـل فلمفـا سـملتس عـن السـب   قال: فدتلل عليس يف شه
 خمتذتس العربة وشرع بالب اء فاحندرت  موعس على ولناتس. 

 قلل لس: ما يب يك يا خممري  
قــــال: اســــتدعا  هــــارون العباســــي يف إحــــدى الليــــايل، وملفــــا حضــــرت رخميــــل عنــــده ةعــــة 

  : كيف ي ون و  ك ألمري املؤمنني  مشتعلة، ويف مقابلس سيياً مسلوً ، فلمفا رآ  سمل
 قلل: فداه  يسي ومايل و  قيمة لنيسي ومايل عند رهاه. 

 فتبسفم من كالمي وخمان يل بالرلوع. 
 فما خمن وصلل إىل الدار ا ف خمتا  مبعووس وا ية وقال يل: خممر  ا ليية بذحضارك وا ية. 

. فملبتــس: يف ســبيل ا لييــة   نــن فرلعــل إليــس مــرفة خمتــرى.. وكــررف علــيف الســؤال الســابق.
 لنيسي ومايل وخمو  م و ي  )فداه  يسي ومايل وخمو  م و ي (. 

 فسرفه كالمي وهحك وقال يل: اان تذ هذا السيف و يذ ما يممرك هذا ا ار .
فــذهبنا معــاً إىل  ار م لقــة باهبــا، فيــت  ا ــار  البــاب وكــان يف وســ  الــدار بئــر وكــان يف 

ن شخصـاً ســجيناً وهـم مــا بـني طـاعن يف الســن وشـاب يف عنيــوان شـبابس غــرب تلـك الـدار ســتو 
وفاطمــة )عليهــا  شــعث الشــعور م بفلــني، وال ــلف علويــوفن مــن خمو   وخمحيــا  انمــام علــي)

 السالم( فممر  ا ار  بقطن رؤوسهم. 
ــا قطعــل رخم  خمحــد مــنهم رمــى ا ــار  تســده يف البئــر وكــان آتــر مــن خمر ت قطــن  وكلمف

يخاً طاعنــاً يف الســن، التيــل إيلف وقــال: قاتلــك اهلل ا  يــ  لــدف ا رســول اهلل )صــلى رخمســس شــ
 اهلل عليس وآلس وسلم( يوم القيامة إاا ور ت عليس  

ارتعد لسمي من هذا ال الم، ول ن ا ار   ظر إيلف ب ض ، عند الـك قطعـل رخمسـس، 
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فا ـدة الصـالة والصـيام، وخم ـا بـال فبذلك قتلل ستني علويفاً يف يوم واحد، فبعد هـذه اير ـة مـا 
 شك من املخلفدين يف النار.

 

31 
 من دكتاتوريمة الفباس م ن

كــان للمتوكــل العباســي كــيس ملــيء با يفــات والعقــارب، وكــان يضــن الــك ال ــيس قريبــاً 
 منس. 

 ف لما خمرا  خمن يضحك على ا اهرين فت  رخم  ال يس و يضس يف وس  اةلس.. 
ن حضر اةلس يهربون يف كـل ا ـاه، وخمحيا ـاً تصـيبهم لدغـة عقـرب وإاا بالوزراء وسا ر م

 خمو حيفة.
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32 
 خداع المأمو  الفبماسي

ما كان استدعاء )املممون العبفاسي( لإلمـام الرهـا )عليـس السـالم( وللبـس مـن املدينـة املنـوفرة 
مـام الرهـا )عليـس إىل مرو والير  عليس بقبولس لو ية العهد إ ف تداعاً للنـا  والتهـريل علـى ان

 السالم( بم س يطمن يف الرياسة والوصول إىل ا  ومة، وما خمشبس. 
ل ن األمام الرها )عليس السالم( بدرايتس وحن تس السياسية وبامامتس ا هلية كشف النقاب 

 عن ولس املممون ومؤامراتس. 
وزين كجــدفه والــك عــن طريــق ا عقــا  اةــالس للبحــث واملنــالرة والتعــايش مــن اليقــراء واملعــ

 خممري املؤمنني علي بن خميب طال  )عليس السالم( وعدم ا عتناء بمعوان وخمز م املممون. 
وقتـــل  حـــ  صـــار املـــممون يي ـــر يف قتـــل انمـــام  فعـــرف النـــا  عظمـــة ا مـــام 

 خم صاره. 
ــــد ور  يف التــــاريهب: ان خمهــــل تراســــان طلبــــوا مــــن انمــــام  خمن يصــــلفي هبــــم صــــالة  وق

وهطلـل األمطـار بربكـة انمـام  ياف الذم حلف هبم، فصلفى انمام ا ستسقاء بسب  اي
  .و عاءه 

فوشى بع  املقربني إىل املممون وقال لس: هل تريد ا تقال ا الفة من بـ  عبـا  إىل خمهـل 
    بيل علي 

اعلم خم ك سوف هتلك  يسك وعشريتك بيدك حيث لئل هبذا الساحر ابن الساحر! ـ 
تس علمــاً يشــار إليــس  رهــا يريــد بــذلك األمــام ال ـ الــذم كــان جمهــو ً   يعرفــس خمحــد وصــريف

بالبنــان، وخمن  ــزول املطــر بدعا ــس صــار ســبباً  شــد النــا  حولــس واملــو فة إليــس وخمتشــى خمن  لــك 
، هل رخميـل مـن ييعـل بنيسـس مبثـل مـا فعلـل خم ـل بنيسـك ا الفة وجيعلها يف خمبناء علي 

 وسلطا ك 
كــان يــدعو النــا  إىل  يســس ســرفاً فــمر ت خمن خملعلــس وليفــاً للعهــد قــال املــممون: إن الرلــل   

حـــ ف ت ـــون  عوتـــس إلينـــا، ولـــيعلم خمن الســـلطنة لنـــا، وتشـــيل إن تركتـــس يف املدينـــة خمن يـــثلم يف 
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 ح ومتنا ولمة     ننا سدفها ويصعقنا بضربة قاهية يقصم لهر ا مبا    طيق حتملس. 
، إا من تعرييس للنا  تعرهنا للهالك، فعلى هذا   مث قال  عم: هذا ا طم الذم ارت بناه

ينب ي خمن  تهاون يف خممره والالزم خمن  نقو من شخصيتس شيئاً فشـيئاً حـ ف   يليـق با الفـة مث 
  تخذ تدبرياً كي  تقي شرف هذه اآلفة للح ومة. 

من علمس ا ارق كشف زيف مممون وخمسق  النقاب عـن ولـس ا لييـة  ول ن انمام 
ا ع، حيث كان املممون يتظاهر بايبفة لعـرتة الرسـول )عليـس السـالم( ليسـتح م هبـا خمعمـدة املخ

بعملس ومواقيس ا  يمة مت فن من فض  ا لييـة وسـل  الشـرعية عنـس   كتاتوريتس، فانمام 
 والوقوف  ون النا  بس. 
ن ين شــف منصــ  و يــة العهــد وكــان منـــزوياً يف املدينــة ملــا كــا ولــو   يقبــل انمــام 

للنــــا  والتــــاريهب صــــورة املــــممون وواقعــــس املرا ــــي وح ومــــة بــــ  العبــــا  الطاغيــــة، فصــــدق قولــــس 
ومكروا ومكر اهلل واهلل خ ر الماكرينسبحا س: 

33. 
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33 
 الخل فة  ي اللبماد

عند ما وصل )هو كو تان( القا د امل ويل إىل ب دا  حيث كا ل املركـز   ومـة ا ليـاء 
، وخمرا  قتل )املستعصم( ا ليية العباسي تشـي وقـال: هـذا تلييـة رسـول اهلل العباسيني آ ذاك

 )صلى اهلل عليس وآلس وسلم(، خمتشى خمن ينـزل عذاب من السماء لو قتلتس! 
فقــال لــس  صــري الــدفين الطوســي )قــدف  ســره(  ليفــس يف اللبــا  وييركــس  يــر منفــا فــذن  ـــزل بــالء 

 تركناه . 
 قرتاح. فوافق )هو كو( على هذا ا 

فما حدأ شيء يف مدفة فرك ا ليية ـ املـدعي للخالفـة كـذباً ـ يف اللبفـا  إىل خمن اهـ  إىل 
 ايحيم. 

 و  خييى خمن ا قتصاص من ا ليية كان ل ثرة ما صدر منس من قتل وإلرام.
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34 
 من خ االت المستبدين 

 : 34قال )ّمد رها هبلوم( شاه ايران يف لقاء صحيي من صحيية ايطالية 
خم ا   خمكن وحيداً فريداً بل تسعي  قوة   يتم ن خمن يـراه خمحـد، قـدرة تييفـة باطنيـة وإ ـ  
خمستقي منها خموامر  ينيفة، أل   مبد ي وملتزم لداً، وكنل من اهلل وخم ا يف ا امسة من عمـرم، 

 يع  خم س كنل خمهلم من الك الزمان. 
 الصحيية: إهلام، يا صاح  اياللة  

 هلامات. امللك: عم ا
 الصحيية: من خمم شيء  وممفن 

امللك: آه خمتعج  من م أل ف ـم   تعرفـون شـيئاً حـول هـذا املوهـوع، ال ـل يعلـم ويعـرف 
ما كنل خمرى من رؤيا، فا  كنل خمهلـم يف رؤيـام، وكا ـل إرهاصـات يف خموا ـل عمـرم عنـد مـا  

انمــام ا جــة كــان عمــرم مخــس ســنني، والثا يــة يف السا ســة مــن عمــرم، فيــي األوىل رخميــل 
)عجل اهلل فرلس( الشخو الذم على خمسا  مذهبنا غا   وسوف يم  وينقذ العا ، والك 

بي  وبني الصخرة وإ  رخميتـس  عندما حدول يل حا وة ووقعل علي صخرة فحال انمام 
 بعي    يف الرؤيا وخم ا الوحيد ممن رآه . 

خمهضــــم كالمــــك، هــــذه الوقــــا ن والــــرؤى الصــــحيية: إ ف   خم ركــــس واقعــــاً، إ    خممت ــــن خمن 
 وإ هلامات   ميهوم هلا عندم.

الشاه: أل ك   تعتقدين باهلل، ح ف خمنف خميب كان   يعتقد هبذه األشياء وكان يستهز  هبا 
ويســخر مــ ف، ول ــ ف خم ــا خمعتقــد بــاهلل، وإ ف منتخــ  مــن طــرف اهلل ن قــاا بــال م، وســلطنم 

صــــرم  ا مــــاً، ولــــيس مــــن الصــــحي  خمن خم ســــ  كــــل األعمــــال خم قــــذت الــــبال  ألن اهلل كــــان  ا
 وا جنازات ال برية إىل  يسي أل  خمعلم بولو  شخو آتر ورا ي يسند  وينصر  وهو اهلل. 
ول ــن هــذا الشــاه عنــد  تولــس )مستشــيى املعــا م( يف القــاهرة قــد اقــرتب مــن يايــة عمــره 

                                                           

 صحيية: خموريا ا فا لي. - 34
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 طبيفة املشرفة على معايتس: وكان آتر ال لمات الم ترلل من فمس فاطباً للجنة ال
يا سـا ة إ    خمعلـم مـااا تقولـون ول ـن خمقسـم علـي م بـاهلل خمن تتفيقـوا علـى رخمم واحـد مث 

 ابدؤوا بالعمل. 
 

ــ  عينيــس و  ييتحهمــا إىل األبــد، وهبــذه ال يييــة فــارق الــد يا يف  قــال هــذا ال ــالم مثف غمف
ـــر حالـــة الـــذل وحيـــداً غريبـــاً، رلـــل ح ـــم مبنتهـــى ا ســـتبدا مليـــار  و ر  25  والقســـوة وا تف

لنيســس. خممــا خمقربــاؤه وخمصــدقاؤه فقــد كــا وا غــارقني يف اليســا ، وا تــروا املليــارات مــن الــدو رات 
 من قوت الشع .
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35 
 أرسلته إلى عال  اآلخر  

)خممــري حســن( خمرســل )خممــري يعقــوب( لتخريــ  بعــ  بــال  الــروم، ول ــن رلــن خممــري يعقــوب 
 منهزماً تا باً. 

 بالتقصري وا يا ة وحبسس يف السجن.  فاهتمس
 وكا ل زولة خممري حسن )عزفة امللك( ت ازل خممري يعقوب وترت   إليس. 

 فمحس زولها )خممري حسن( باألمر ولذلك سجن )خممري يعقوب( عشيقها. 
 فعزمل على قتل زولها، واتيقل من بع  تليالهتا على قتل زولها. 

 ر تصيتس ح ف خماهبتس إىل عا  اآلترة !. فووبل على زولها، وهو  ا م فجعلل تعص
 مث تزولل بـ )خممري يعقوب(. 

وكثـرياً مــا تولــد مثــل هـذه ا يا ــات بــني العديــد مـن  ســاء املســتبدين يف التــاريهب السياســي 
ا ســتبدا م والــك ألن املســتبد عــا ة   ي تيــي بزولــة واحــدة و  باملقــدار الــالزم، بــل يتــزو  

 يتم ن من تلبية حوا ل الزولات فيقعن كثري منهن يف اليسا .  اكثر من حالتس وطاقتس فال
هــذا والتــاريهب  لف علــى فضــيحة ا ا نــات وان اآلتــرين خيو ــون هبــن، ولــزاء ســيئة ســيئة، 

 فان سان الشريف جي  خمن يتحرز من املعاشرة والزوا  بممثال هؤ ء.
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36 
 التنور الحديدي

ة وقـــد كـــان صـــنن تنفـــوراً مـــن ا ديـــد، مســـمراً كـــان )ابـــن الزيـفــات( مـــن املســـتبدين والظلمـــ
مبسامري من تارلس إىل  اتلس، وكان يلقي املعذفب فيـس وجيعـل خمطـراف التنـور النـار حـ  يطـبهب 
الرلــل املســ ني يف  اتــل التنــور، وقــد وبتــل املســامري امللتهبــة يف لســمس، و ثــرت،  مــس علــى 

 عظامس.
 

37 
 الح ا  مخ الفدل

 من رلل هروم طاعن يف السن كم عمرك  سمل خمبو مسلم ا راسا  
 قال: ستة سنني. 

 قال خمبو مسلم: كيف ي ون الك وخم ل ترى على خمعتاب السبعني  
قــال الشــيهب: العمــر هــو مــا كــان يقضــي يف األمــن والدعــة، وإ نــا    ــر الــك ســوى مــدفة 

الســل تســلفمك لامــارة فاســتقر األمــن والعــدل فعشــنا براحــة، وكا ــل مــدفة األمــن   تتجــاوز 
سنني، ألن قبلها كنفا  القي املتاع  واملظا  وايور من ب  خممية، لذلك   حنس  تلك األيام 

 من خمعمار ا. 
خمقول:  عم لو بقي هذا الشيهب فرتة يف ح ومة ب  العبا   بتلي بظلم خمشد من للم بـ  

 خممية خمو مثلس.
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31  
 أعور مثلق وأعرج مثلي

لعثمــا  )الســلطان مــرا  مــريزا( يف حــرب مــن األعــداء، للهجــرة قلتــل امللــك ا 515يف ســنة 
وتلفيس ابنس )بايزيد يلدرم( وكان قبي  املنظر واهلندام، لس رخم  كبري   يناس  بد س وكان قصـري 
القامة، خمعور العني، وكثافة  يتـس ورهابـة  ظراتـس تزيـدان يف قـب  منظـره. فيـي ا ـرب الـذم وقـن 

 هجرية وقن )بايزيد( يف األسر.  151سنة بينس وبني تيمورلنك )األعر ( يف 
وعند ما ليء بس إىل )تيمور(  ظر إليس برمحة وشيقة وسالفه لتهون عليس ا ط  وقال لس: 
  حتــزن علــى مــا حــلف بــك مــن ا   ســار يف ا ــرب كمــا إ ــ    خمفتخــر مــن النصــر و  خمكــن 

 قيقــة لعبــة لــيس إ ف، فلــو كــان م ــروراً بــذلك،  ن الــد يا   اعتبــار هبــا حــ ف خمن الســلطنة يف ا
غــري الــك ملــا كــان اهلل العلــيم جيعــل خمعــور مثلــك ســلطا اً علــى بــال  كبــري كــبال ك وجيعــل خمعــر  
مثلي سلطا اً على بال  وسين كبال م. ول ن )بايزيد( ما عا  إ ف بضعة خمشهر ومات لشـدفة 

 ا زن والقهر من ا   سار.
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31  
 الح ا  بفد اإلقبار

صر )طاهر او اليمينني( على )عبد اهلل بن ّمد األمني( خممر بذقباره و فنـس وهـو عندما ا ت
، فجعلوه يف تابوت و فنوه يف الليل بعيداً عن األ ظار سراً.   حيف

وكان هناك رلل وصل إىل مدينة ب دا  ليالً فاهطر خمن ينام تار  املدينة فا تبس مـن  ومـس 
ــال )طــاهر او اليمينــني(  فعلــم خميــم يريــدون  فــن شــخو حيفــاً فصــرب حــ ف علــى إوــر كــالم عمف

ا صرفوا فمسرع بذترا  التابوت من القرب وفت  التابوت فرخمى فيها شاباً.. فسـملس مـن خم ـل ومـا 
 ا بك  

قــال: خم ــا كاتــ  )خمم: خمعــرف ال تابــة( وحــافظ للقــرآن، خمعــدا ي غلبــوا علــيف وقــد رخميــل مــا 
مظلوماً، فمرسلك إيلف وخمعـا  يل ا يـاة، هـل صنعوا يب وخم ا برمء.. وان اهلل ما خمح  خمن خمموت 

   نك خمن تؤوي  مدةف بعيداً عن األ ظار وت ون يل كما يناس  ال رماء  
فمتذه الرلل إىل قريتس، وملفا عـرف خم ـس شـاب لـس بعـ  ال مـا ت، لعلـس معلمـاً ألو  ه، 

املخيية غـا ر ا يـاة يف  فعا  عبد اهلل سنيناً جمهوً    يعرفس خمحد وبعد والوني عاماً من حياتس
 هجرية يف تالفة )املعتصم العباسي(. 211سنة 
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40 
 من انواع التف يم

إن )عبــد اةيــد( كــان ســ رتري ومنشــياً لـــ )عــني الدولــة( وزيــر ) اصــر الــدين الشــاه(، فعــنيف 
 حاكماً لو ية ماز دران. 

ــا اهــ  إىل تلــك الــبال ، خمتــذ شخصــاً بريئــاً بتهمــة مــا، فاوبــل ا لنعــل يف كعــ  رللــس فلمف
 باملسامري.. 

 خمرا  بذلك خمن يره  النا  و ا خمعينهم بالرع  كي يهابوه.
  

41 
 من التف يم الماركسي

 كان من خمسالي  تعذي  الشيوعينيف يف العراق يف عهد عبد )ال ر: قاسم(: 
ن ويابـس خميم كا وا  لئون القنا  بالعقارب مثف  ـدفون املعـذفب علـى األر  بعـد خمن يعـروه عـ

 ويشدفون يديس ورلليس مثف ييرغون تلك القنا  املليئة من العقرب على لسمس..
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42 
 أبو حن فة يصنخ القرام د

هـــ ،  117قيــل: إنف )خمبــا لعيــر املنصــور( ا ــاكم العباســي قــررف بنــاء مدينــة ب ــدا  يف عــام 
 فلمفا أ البناء، قال أليب حنيية: عليك خمن تتصدفى منص  القضاء. 

 يقبل خمبو حنيية وخمىب من التصدفم.  فلم
 فحلف املنصور إ ف و بد من خمن يقبلس خمو منصباً آتر مهماً. 
 ويف مقابلس حلف ابو حنيية خميضاً خمن   يقبل خمم منص . 

ف ض  ا ليية من متر  خميب حنيية ول ـن خمرا  املندوحـة مـن  ينـس، فـملرب خمبـا حنييـة بصـنن 
على العمفال وكان خمبو حنيية جمبوراً على الك مـدة مـن حياتـس القراميد وعدفها، ولعلس مسئوً  

 إىل خمن سمف وهو يف السجن.
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43 
 زوجة أم ر كب ر وتكرر زواجلا

زو ف ) اصر الدين شاه( خمتتس )عزة الدولـة( مـن )خممـري كبـري( ر ـيس وزرا ـس، فزفـلف العروسـة 
 إىل بيل زولها..

دفة ســبن عشــرة ليلــة ل ثــرة اشــت ا تس يف ول ــن األمري)خممــري كبــري( تــمتر عــن الــدتول هبــا ملــ
 الوزارة. 

فيـــي ليلـــة الثامنـــة عشـــر عنـــد مـــا رآهـــا األمـــري وهـــي مشـــ ولة بـــممر البيـــل.. للـــس معهـــا 
 للحديث وطايبها مث  تل هبا يف  يس الليلة. 

وبعد قتل )خممـري كبـري( تزولـل لـرباً مـن )كـالم تـان( ابـن )مـريزا آقـا تـان النـورم( خممـري 
 األمراء. 

 ما غض  الشاه على )مريزا آقا تان( وقتلس، عقد عليها )شريتان( عني امللك. وعند 
 هجرية خمصبحل زولة لـ)اىي تان( معتمد امللك.  1217ويف سنة 
 هـ صارت زولة لـ ) صر اهلل تان( املنشي لقا د اييش.  1151ويف عام 

 اماً. عن سن  اهزت ا ونني والسبعني ع 1111وخمترياً غا رت ا ياة يف عام 
 وه ذا ييعل ا ستبدا  ح  باألتوات واألقرباء.
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44 
 التالعم حتى باضيام

قيل: إن )ّمد لها  ري تان( ملك اهلند كان يبال  يف ّبفة ابنس )شـاهزا  تـرفم( وكا ـل 
  رفم بنل، واتيق خمن مرهل مبر  شديد وتوفيل على اوره يف يوم األربعاء. 

واشتد حز س ولزعس ييث كان خيمش ولهس، وهجـر النـوم  فاغتم خمبوها عليها ملدة خمسابين
وحرفم على  يسـس األكـل مـدة، وهلـذا السـب  صـار يـوم األربعـاء يف  ظـر لهـا  ري امللـك )لـدف 

بل يسمفون األربعاء بـ  35البنل( يوم حنس وشؤم، وخممر خمن   يسمفون األربعاء بـ )لهار شنبس(
 الـــدفاتر الرنيـــة )كـــم شـــنبس( بـــدل )لهـــار : َكـــم شـــنبس )الســـبل الضـــال( حـــ ف خم ـــس يســـجل يف

 شنبس(.
وكــذلك خممــر بــمن يضــرب بســور حــول الــدار الــم توفيــل حييدتــس فيهــا كــي   يــرى تلــك  
 الدار. 

وكان هذا ا  م لارياً ح ف وفاة امللـك، ومـا كـان جيـرخم خمحـد مـن شـع  هنـد خمن يقـول خمو 
 ي ت : لهار شنبس.

                                                           

 تسمى األربعاء يف الل ة اليارسية بـ )لهار شنبس(. - 35
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45 
 الشق ق البلخي وهارو 

 هارون العباسي طل  من )الشقيق البلخي( خمن ينصحس ويعظس. يذكر: خمن 
فقــال شــقيق: إن اهلل تلــق ّــالً يقــال لــس ايحــيم ولعلــك واقيــاً حولــس وخمعطــاك يف الــد يا 

 والوة خمشياء: 
 بيل املال.  :1
 السيف.  :2
 السوو.  :3

ن قتــل وقـال لــك: خمبعــد ا لـق عــن النــار هبـذه الثالوــة، مــن تـالف ا ــق خم بفــس بالسـوو، ومــ
 يساً ب ري حق اقتو منس بالسيف، ومن احتا  إىل مال وافتقر العل لس من بيل املال  صيباً 

 ومعاشاً، ولو تاليل خموامر اهلل ت ون خممام من يدتل النار. 
 قال هارون: ز  . 

قال شقيق: خم ل مبثابة  بن ماء وعمفالك من الوزراء وغريهم، مبثابـة األيـار الـم تتيـرفع مـن 
 نبن، فلو كان النبن كدراً كا ل األيار كلها كدراً. هذا ال

يعىن: ا س لو كنل لاهالً ولاملاً وسيئ ا لـق وفاسـد السـريرة كـان ايـن النـا  يف  ولتـك 
 ه ذا. 

وكان هارون يسمن ألمثال هذه العظات ل نس مـا كـان يرتـدع عـن الظلـم كمـا هـو مشـهور 
 عنس. 

بالـدليل يقتـدون بالسـالطني، ولـذا قـال علـي خمقول: ل ـن النـا  بشـ ل عـام إ ف مـن تـر  
 .36)عليس السالم(: )النا  بممرا هم خمشبس منهم بآبا هم(

                                                           

 .251حتف العقول: ص - 36
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46 
 منائر من الرؤوس 

 
ــام خمف ا ســتان مــن ايــا رين واملســتبدين ـ كمــا اكــر يف التــاريهب ـ يقطعــون  كــان بعــ  ح ف

 الرؤو  ويصنعون منها املنا ر.
ان يعرفها األهايل ويشريون إليها إاا مـرفوا علـى تلـك وخمماكنها مولو ة إىل اآلن يف خمف ا ست

 األماكن.
 

47 
 مفاوية وقتل عمار

عندما استشهد )عمفار بن ياسر( يف معركة صيني تر  رلل من ليش معاوية انـس عبـد 
علـــى ا ـــق  اهلل وقـــال ملعاويـــة: اليـــوم ا  شـــف يل ا ـــق وتيقنـــل خمنف علـــي بـــن ايب طالـــ  

 وخم ل على الباطل. 
 وية: بممف  ليل قال معا

قــال عبــد اهلل: نعــل مــن رســول اهلل )صــلى اهلل عليــس وآلــس وســلم( ونــن غــريم خميضــاً منــس 
)صلى اهلل عليس وآلس وسلم( خم س قال لعمفار: )يا عمفار ستقتلك اليئة الباغية(

والنـا  الـذين  37
ط ـى وب ـى التيوا حولك قتلوا عماراً فمصبحوا مصداقاً )لليئـة الباغيـة( وليشـك ايـيش الـذم 

 على ا ق، وخم ك ر يسهم. 
فقــال معاويــة: الــذم لــاء بــس إىل حربنــا هــو الــذم قتــل عمــارًا ـ خمرا  بــذلك علــي بــن خميب 

 ـ . طال  
فملابس عبد اهلل: فعلى هذا التمويل: الذم قتل محزة يف حرب خمحد هو الرسول )صلى اهلل 

                                                           

 .211ص 1. وكشف ال مة:  121يف اكر قتال خمهل الب ي. وا را ل: ص 112ص 1 م ا سالم:   عا - 37
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 عليس وآلس وسلم(   )الوحشي( ألن الرسول خمتذه للحرب! 
 ل معاوية من هذا ال الم وس ل.فبه
  

 41 
 من مظال  القاجار

كــان خمهــل كــلف  احيــة يف ايــران ختضــن لظلــم وتعــدم خمحــد خمبنــاء الســالطني املســتبدين مــن 
القالــار، ولــو كــان يظهــر فــر  خمو خمفــرا    قــني ـ ولــو بنســبة ـ خممثــال )قــا م مقــام اليراهــا ( خمو 

 ن فتلية. )األمري كبري( سرعان ما يلقتالن بتهم وعناوي
كمـــا خمن )مـــريزا حســـني تـــان( سبهســـا ر وكـــذا )مـــريزا ّمـــد تـــان( سبهســـا ر القـــزوي  
الـذم بـىن الربملـان ومسـجد سبهسـا ر وكـذا )مـريزا ّمـد تـان( سبهسـا ر الـذم كـان حـاكم 

 تراسان قضي عليهما بالقهوة املسمومة. 
مثـال: البهـا ي، والصـويف، وكذا كل مواطن فالف للدولة كان يتهم بعنوان مـن العنـاوين، خم

 وغري الك ويسجن يف سجن الدولة ويعذب بم واع فتلية وبالتايل يقتل. 
ولو  فعل سالطني القالار من سـيك  مـاء رلـا ت الـوطن ملـا حـل باألمـةف هـذا ا ييـار 

 واليم . 
ومـــن الـــة التعاايـــ  الـــم كا ـــل معمولـــة ومتداولـــة يف زمـــن القالـــار مـــا يســـمو س بــــ)تنك 

 :قجر(
و)تنــك( بيــت  التــاء وســ ون النــون،  طــاق او حــزام عــري  يطوقــون بــس املــتهم ويضــ طون 

 عليس ح ف يعرتف خمو خيضن لطلباهتم ، وتنك قجر،  سبة اليهم. 
ومــن خمقســام التعــذي : ايــم كــا وا جيــربون اليــر  بشــرب املــاء ال ثــري خمو يســقو س مــاءاً كثــرياً 

يتم  بشدة وترتين صرتتس قا اًل: إ س   علـم يل ب ـذا و نعو س من البول ـ بسد املوهن ـ ف ان 
 و  بيالن، خمو ما اشبس.. إىل خمن  وت خمو يعطي مبل اً باهضاً كي ينجو بنيسس. 

و ـــوع آتـــر مـــن التعـــذي : ايـــم كـــا وا القـــون رخم  املـــتهم مث جيعلـــون فـــوق رخمســـس عجينـــاً 
 بش ل إ اء وامون زيتاً ويس بو س على رخمسس. 
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يف النار وعند ما حتمـر جيعلويـا علـى بـدن  31م كا وا امون سيو  ال بابو وع آتر: اي
 ايبو .

و وع آتر: بمن  نعوه مـن النـوم ملـدة طويلـة ألتـذ ا عـرتاف وانقـرار حـ  ينهـار ويعـرتف 
 مبا يريدون. 

وااعــة آتــرون كــا وا يربطــويم مشــبة اليلــك ويطحنــون خمرللهــم وملفــا   ت ــن مــن الســهل 
 احاهتم كا وا كثرياً منهم  وتون.معاية لر 

وقســم مــنهم كــا وا يقــربون يف حيــر علــى طــول قــامتهم إىل حيــث رقــاهبم ويرتكــويم حــ ف  
  وتوا غصة ولوعاً وعطشاً. 

 ورمبا رموا تبازاً يف التنفور بتهمة مفا، مثل هتمة  قو ا بز. 
 خمو شيء آتر. ورمبفا خميموا إ سا اً بلجام وطافوا بس أللل خمتذ األموال منس 

 وكا وا احيا اً يقطعون اةرم إرباً إرباً بالساطور خمو يشقو س من الوس  إىل قسمني. 
ورمبفـــا كـــا وا يربطـــويم خممـــام فوهـــة املـــدافن مث يســـجرون املـــدفن ف ا ـــل تتالشـــى خمبـــدايم يف 

 اهلواء. 
ومـــــن هنـــــا يعلـــــم ملـــــااا كـــــان علمـــــاء النجـــــف األشـــــرف يف تلـــــك اليـــــرتة خممثـــــال: اآلتو ـــــد 

 راســا ) قــد  ســرفه( خمفتــوا بلــزوم إل ــاء الســلطنة ا ســتبدا ية وحت ــيم املشــروطة ا ستشــارية. ا
وان كـــان الـــبع  يستشــــ ل علـــى املشــــروطة بميـــا ســـببفل جمــــيء البهلـــوم إىل ا  ــــم. ا  ان 
ايــواب هــو: انف اآلتو د)رمحــس اهلل( تــويف و  يقــم يف وقتــس عــا  مســموع ال لمــة ليــتم ن مــن 

 ون م ر املستعمرين ح  تستقيم ا  ومة ا ستشارية.ا يلولة  

                                                           

 السيو : حديدة يشوى عليها اللحم. وتسييد اللحم:  ظمس للالشتواء. - 31
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41 
 أصلحه اهلل 

 تمسسل يف زمان ح ومة القالار تنظيمات سياسية متعد ة والك لإلطاحة بالنظام.
فــــمرا ت اعيفــــة الــــدراويش خمن   تتخلــــف عــــن هــــذه التنظيمــــات فمسســــل تنظيمــــاً هلــــذا 

ليشـــاه( علـــى الشـــع  واةلـــس، ال ـــر ، فيـــي خمحـــد األيـــام عنـــدما  ـــاوزت هـــ وو )ّمـــد ع
 عقدت منظمة الدراويش جملساً طار اً وحضر اين خمعضا ها. 

وبعد حوار طويـل سـاتن ت ـريف لـون ولـس ر ـيس اةلـس مـن شـدفة ال ضـ  وقـال:   حيلـة 
 لنا إ ف خمن يتف و صرخ بشعار: )يا هو( كي ارق اهلل )ّمد عليشاه( وجيعلس رما اً. 

ـــا نـــن األعضـــاء هـــذا ال ـــالم مـــن الـــر يس اصـــيفر لـــويم وقـــاموا يقبلـــون قـــدمي الـــر يس  فلمف
واملرشــد هلــم ويتوســلون بــس..  ن مقــام انرشــا  خملــل مــن الــك ويســتدعي خمن يعيــو عــن الشــاه 
وإن كان )ّمد عليشاه( لاملاً ول ن لـيس مـن الصـحي  خمن اـرتق الشـاه بنـار غضـ  لنـاب 

 املرشد!! 
ال لمـات بعـد توسفـل خمعضـاء اةلـس وإ ـاحهم  فتقاعد صاح  الطريقة واملرشد من هذه

وا صـــرف عـــن تصـــميمس، وكـــان آتـــر تصـــميمس حـــول هـــذه القضـــية: خمن يـــدعو ال ـــل بـــمن اهلل 
 يصل  الشاه وجيعلس خمهاًل.
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50 
 بن ا  الغصم

قيل: إن )خمبا إسحاق الشريازم( كان يمتذ مشاهرة من )تالة  ظام امللك( وكان يدرف  
 مية. الطالب يف املدرسة النظا

من الك م  مـا كـان يسـمن صـوت األاان مـن مما ـة املدرسـة كـان يـنه  ويضـن عباءتـس 
على رخمسس وخير  من املدرسة ويـذه  إىل املسـجد الصـ ري الـذم بـالقرب مـن املدرسـة ويصـلي 

 فيس. 
 فلمفا سملوه عن الك:     تصلي يف مصلى املدرسة  

 الصالة يف ال ص  باطلة.قال: أل  خمعلم خمن كل ما يف هذا البنيان غص  و 
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51 
 اللرم الفابد

قيــل: إنف )عمــا  اليقيــس ال رمــا ( كــان مــن املتزهــدين يف عصــر الشــاعر املعــروف )حــافظ 
 الشريازم( وكان لس بع  املريدين واأل صار، منهم )شاه شجاع(. 

مـن وقيل: إ س رىبف هرفاً ييث كلمفا  تل وقل الصالة سجد اهلر على الرتبة ف ان البع  
 خم صاره ومريديس ح ف )شاه شجاع( يزعم هذه الظاهرة كرامة من ال رما . 

ول ـــن )حـــافظ( الشـــاعر كشـــف النقـــاب عـــن ولـــس ال رمـــا  وخملهـــر زييـــس يف خمبيـــات مـــن 
 ما مضمو س:  31الشعر
 

 شر الصـويف شـب تس وبـدخم با ـداع، وخمسـس امل ـر مـن اليلـك املخـا ع، وعنـد مـا ين شـف 
د، سيخجل السالك طريق اةاز والعامـل بـس، فـمين تـذه  ايهـا الطـا ر زييس خممام ا قيقة يف غ

ايميــل فقــف و  ت ــرت مبــا تــراه مــن اهلــر الــذم يســجد، يــا حــافظ :   تلــم األاكيــاء، ألن اهلل 
 خمغنا ا من الزهد والرياء.

                                                           

 واصل الشعر باليارسية: - 31
 صوىف يا   ام وسر حقفس باز كر         بنيا  م ر با فلك حقفس باز كــــــر  
 بيش اه حقيقل شو  بديد      شرمنده رهروى كس عمل بر جماز كر فر ا كس  
 اى كبك تو  ترام كجا مى روى بايسل      غرفه مشو كس كربس زاهد  از كــــر  
 حافظ م ن مالمل ر دان كس  ر خمزل ما را        تدا ز زهد وريا ىب  ياز كـــر  



 

 72 

 

52  
 جنود من عسل

 . كان معاوية يد  السم يف العسل خمو يف اللنب خمو حنواا ويقتل تصومس بذلك
وقــد قتــل معاويــة مالــك األشــرت النخعــي )رهــوان اهلل عليــس( بــد ف الســم يف العســل، مثف ملــا 

 نن ترب استشها ه وهو يف  مشق، سجد اهلل ش راً !وقال: إن هلل لنو اً من عسل. 
 كما خم س قتل انمام ا سن )عليس السالم( بد ف السم إليس يف اللنب خمو املاء. 

مـــن زرع ا ـــوف يف املســـلمني، وشـــنف ال ـــارات امليالئـــة علـــى  بانهـــافة إىل ســـا ر لرا مـــس
حدو هم اآلمنة الم كا ل يف  يـوا ح ومـة انمـام خممـري املـؤمنني )عليـس السـالم( وقتـل رلـاهلم 

 وسبيب  سا هم و..
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53  
 أبو مسل  الخراساني والخل فة 

 القصة وهي:  يقال: إنف )خمبا مسلم ا راسا ( مثفل  يسس من ا لياء العباسيني هبذه
ان عابداً مرف مبيتـة خمسـد، فحـدأ يف  يسـس: إن مـن ا يـف خمن  ـوت األسـد ويبقـى خمتـسف 

 ا يوا ات كال ل  واليارة حيفا، فدعا لاسد فاحتيي بممر اهلل. 
وعندما احتيي األسد قال األسد للعابد: خم ا خمش رك أل ك  عـوت وكنـل سـبباً يف حيـا  

فيمــا بعــد وتــدعو وا يــة علــيف فــمموت فــالالزم خمن خمفرتســك ول ــن خمتشــى خمن يصــدر مــ ف ســوءاً 
 لالحتياو أل  خمرى حياتك سبباً ملو . 

قــال خمبــو مســلم : ح ــايم مــن بــ  العبــا  يشــبس هــذا العابــد واألســد فــايم احتيــوا بســب  
 لهدم، واآلن يرون ولو م سبباً ملوهتم وفنا هم ولذا يريدون قتلي.. ولذلك قتلوه.
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54  
 وكمنطق المل

ــد بـن مل شـاه( كــان مهيبـاً تشـناً وكــان لـس خمخ يـدعى )بركيــارق(  ينقـل: خمنف )السـلطان ّمف
 لنيف العري ة، لطيف الطبن، مرن، يداع  و ازح ايمين. 

 : من حتبفينس خمكثر، خم ا خمم خمتي  40فسمل )السلطان ّمد( يوماً من مرواريد
ك، إ س لنيف العري ـة، مـرن، قالل: باهلل خمحبفك خمكثر، ول ن يف خمتيك صيات   تولد في

 يداع  النا ، حسن ا لق، ول نفك رهي  ايبني مرع . 
قـــال الســـلطان: مـــن تشـــيم رغـــد املســـاكني هبنـــاء حنـــو خملـــف فرســـهب ولـــو مازحـــل النـــا  

 !. لسلبل منهم األزر

                                                           

 يبدو كا ل زولتس . - 40
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55  
 من هو أبو مفاوية

 ــل زا يـة، ومــن ينقـل : ان هنــد آكلـة األكبــا  خممف معاويـة قبــل خمن تتـزوف  مــن خميب سـييان كا
 الذين ز وا هبا )مسافر(، فلمفا محلل فرف املسافر من ا وف، فمرا  خمبوها خمن يقتلها. 

ــا: لــو قتلتهــا  شــتهرت بالســوء عنــد العــرب، فاألفضــل خمن تزولهــا خمو تعطيهــا  فقالــل خممهف
 ألحد. 

 مثف قالل: إنف خمبا سييان   غرية لس، ولذا   يهمفس خمن يتزو  مبشهورة بالز ا. 
 بدا هلما خمن يزولوها من خميب سييان فاستدعيا خمبا سييان وتزوفلل هند منس. ف

ـــا  تلـــل هنـــد  ار خميب ســـييان كا ـــل حـــامالً مبعاويـــة، وبعـــد مضـــي والوـــة خمشـــهر مـــن  فلمف
 زوالها تولفد معاوية. 

وبعـــد و  ة معاويـــة لـــاء خمربعـــة خمشـــخاص وا عفـــوا خمن الولـــد هلـــم، مـــنهم: مســـافر، عمـــارة، 
 سييان خمىب خمن يعطيس هلم وخمبقاه لنيسس.  وصباح، ول ن خمبا

 وكا ل خمم هند خميضاً من اوات األعالم. 
وكـــان شـــا عاً يف م ـــة آ ـــذاك خمن تنصـــ  النســـاء العـــاهرات الزا يـــات علـــى بيـــوهتن خمعالمـــاً 

 ليعرف ال ري  إاا خمرا  اليسا .
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56 
 وضخ المائد  على القتلى 

 
 ا  خممامس.. كان )ا جفا  بن يوسف الثقيي(: يممر بقتل الن

مثف ييـــر  علـــى خملســـامهم املا ـــدة وجيلـــس هـــو وخمصـــحابس خمطـــرافهم ويمتـــذون يف األكـــل، 
 والقتلى حتل املا دة يرفسون بميديهم وخمرللهم.. 

 ف ان الك يسب  فرحس وسروره !.
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57 
 أرز عكمة والحديث المختلق

 قيل: إنف رلالً خمتى الشام بمرز غري مرغوب فيس، فلم يشرت منس خمحد. 
 ل لس عمرو بن العاص: كم تدفن يل مبل اً ح ف خمعمل عمالً تبين اين خمرزك فوراً  فقا

 قال الرلل: كذا من املبل . 
فـممر عمـرو بـن العـاص بالنـا  خمن جيتمعـوا يف املسـجد وصـعد املنـرب وقـال: خميفهـا النـا  إ  

 زار م فة. نعل رسول اهلل )صلى اهلل عليس وآلس وسلم( يقول: من خمكل خمرز ع فة ف م فا 
فميال النا  ملفا نعـوا هـذا ا ـديث، علـى صـاح  األرز واشـرتوا منـس ايـن خمرزه يف  يـس 
ــة و  ي ــن لــس  اليــوم ومــا بقــي منــس شــيء، وكــان الــبع  يتمســف ملــااا   اصــل علــى خمرز ع ف

  صي  منس. 
 فوصل هذا ا رب إىل معاوية فسمل من عمرو بن العاص م  وخمين قال الرسـول )صـلى اهلل

 عليس وآلس وسلم( هذا ا ديث  
 قال عمرو بن العاص: وخم ل خميضاً نعل هذا ا ديث ول ن  سيتس. 
 قال معاوية: يف خممف يوم قالس رسول اهلل )صلى اهلل عليس وآلس وسلم(  

 قال عمرو بن العاص: يف  يس اليوم الذم نفاك تال املؤمنني. 
 .41قال معاوية: صدقل، خم ا خميضاً نعل الك

 

                                                           

 ملختلق هو خمبو هريرة، ول ن على البصل   األرز.وقيل: إن صاح  ا ديث ا - 41
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51  
 مراس   البالط

 قيل: إ س يف يوم تاص كا ل  رم مراسيم تاصة يف معس ر )باغشاه(.. 
فحضر فيها )رها شـاه( وقـوام السـلطنة )ر ـيس الـوزراء( وعـد  مـن الـوزراء واألمـراء وال ـل 
رفعــوا قبعــاهتم احرتامــاً للشــاه ف ا ــل يف خميــديهم، ول ــن قــوام الســلطنة مــن خم ــس كــان إىل لنــ  

 قبعتس.  الشاه ما رفن
فلمــــاف رآه )هــــرفايب( آمــــر ايــــيش ور ــــيس الشــــرطة الــــذم كــــان عســــ ريفاً معتقــــداً باملراســــيم 
والتشرييات امللوكية وكان واقياً تلف الشاه، لاء ووقف خممام )قوام( ورفـن قبعتـس وخمعطـاه بيـده 

 وقال لس: ارفن قبعتك يف حضور صاح  اياللة. 
يل إىل )هرفايب( م ضـباً وقـال لـس: خم ـا مصـاب ارلن )قوام( القبعة ووهعها على رخمسس والت

 بالزكام. 
 فتنحفى )هرفايب( بذشارة من الشاه. 

 وبعد خميفام من هذه القضيفة خمقالس )قوام السلطنة( من ر اسة الشرطة و ص  م ا س غريه. 
وه ذا بقي )هرفايب( منيوراً مـن لا ـ  الـبالو إىل آتـر عمـره والـك أللـل عملـس ومتلفقـس 

 .يف غري ّلفس
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51 
 وزير من خشم

إن يف زمان ) اصر الدين شاه( ارتقى فـر  إىل منصـ  ر اسـة الـوزراء ويف حينـس كـان هنـاك 
 من اكيم منس لتصفدم هذا ا ملنص .

فمرســل )ا ــا  مــالف علــي ال ــ ( الــذم كــان مــن العلمــاء ال بــار، مبعووــاً إىل الشــاه لريســل 
 ممثفال عنس كي يبل  الشاه موهوعاً خمرا  بيا س.

ــي العزيــز مووــوق ومعتمــد  ــس )فرهــا  مــريزا( معتمــد الدولــة، وكتــ : خمن عمف فمرســل الشــاه عمف
 فما بدا لك خمبل س ح ف يبل  . 

فقـــال املرحـــوم الشـــيهب ال ـــ  لعـــمف الشـــاه: قـــل ألبـــن خمتيـــك: مـــن عالمـــات ا قـــرا  وزوال 
 قــني وغــري امللــك والســلطنة واهــمحالل األمــة هــي: خمن يتصــدى املقامــات العاليــة خمفــرا  غــري  

اوم ال يــــاءة فيشــــ لون املناصــــ  ا ساســــة يف الوقــــل الــــذم يولــــد يف الــــبال  ال ثــــري مـــــن 
 خمصحاب ال ياءة الال قني واوم الثقافات العالية. 

اه  )فرها  مريزا( إىل الشـاه وخمبل ـس كـالم الشـيهب وملـفا عـا  إىل الشـيهب وا يـة قـال لـس: قـال 
نــا واألمــور  ــرم بممر ــا والــوزارة قشــرية   خمكثــر مــن امللــك: األعمــال كلهــا حتــل إشــرافنا ومراقبت

الــك، فلــي ن ناحــة حجــة انســالم مرتــاح ا ــاطر غــري مشــو  عــن عملنــا فــذن ر ــيس الــوزراء 
فاقد القدرة، و  حالة لالهطراب والتشويش إ ـاف رخمينـا مـن املصـلحة خمن يـ  ه ـذا مناصـ  

 … من تش  خمو من  أل ا    قيمة هلم خما فء وحنن  تم ن خمن  صنن وزيراً 
فملاب الشيهب ر اً على كالم الشاه: قل للشاه متثلل مبثل غري صحي  والـك ألن خم يـك 
ملــيء مــن هــذه األريــاح الر يئــة ول ــن يف هــذا الــبال  مــا زال تولــد خم ــوف خمبيــةف وســاملة والــم   

 تتحمل و تطيق، وتتمور بسرعة. 
ل ــــالم إىل الشــــاه وخمعتــــذر فابعــــث قـــال )فرهــــا  مــــريزا( للشــــيهب:   خممت ــــن خمن خم قـــل هــــذا ا

 غريم.
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60  
 الخل فة اضميم 

كان من )املعتصم العباسي( عبد يف خميام ص ره يرافقس يف الذهاب إىل الـدر  ويشـاركس يف 
 التعلم.. 

 وعندما مات العبد قال هارون العباسي لولده: قد مات غالمك. 
اب إىل املدرســـة وقـــراءة فقـــال معتصـــم ألبيـــس:  عـــم يـــا خمبـــس مـــات غالمـــي وخمرتـــاح مـــن الـــذه

 الدرو . 
فقال هارون: إن كان التعلم عليك شاقاً إىل هذا ا ـد إااً   تـذه  إىل املدرسـة و  تقـرخم 

 الدر . 
ف ان عاقبة خممر املعتصم خم س ملفا صار تليية بعد املممون خمتتس رسالة من خمحـد عمفالـس فمتـذ 

رخمها الوزير يف الرسالة ليظ )كالء( فسئل الوزير يقرخم الرسالة، ف ا ل من الة ال لمات الم ق
 املعتصم من الوزير ما معىن )كالء(  
 قال الوزير: خم ا خميضاً   خمعرف. 

 فقال املعتصم: ا ليية خمميف والوزير عاميف . 
 مث قال: من مولو  تار  الدار من ال تفاب  

 قيل: ّمد بن عبد امللك حاهر تلف الباب. 
 قال: ا توا بس. 
وفسرف معىن ال الء خمعج  املعتصم منطقس وفضلس فجعلس وزيـراً لنيسـس وخمعطـاه  فلمفا حضر

 مطلق ا تتيار وبقي يف منص  الوزارة إىل خميفام )املتوكل العباسي( فممر املتوكل بقتلس، فقتل.
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61 
 غباو  المتلورين

يف قد: األيـام حيـث شـ فل ) ا ـ  حسـني ال اشـا ( ح ومـة لنيسـس هنـاك وكـان يهتـك 
ا  وينهــ  خممــوال النــا  يف لــلف الســالح، خمرســل حــاكم طهــران برقيــة إىل )مــا شــاء اهلل األعــر 

 تان( ابن ) ا   حسني( وكان مضمو س: 
 . 42يا )ما شاء اهلل تان( خمقسم باهلل إن خمتيل إىل طهران خملعلك سر ار

 فمسرع )ما شاء اهلل تان( وهو طاغ مثل خمبيس طمعاً  كتساب منص  قيا ة اييش. 
 صل طهران خملقي القب  عليس وخمعدم بممر من ا اكم. فلمفا و 

فســمل خمحــد خمفــرا  ا اشــية مــن ا ــاكم: خم  تقســم بــاهلل خم ــس عنــد وصــولس اىل طهــران  علــس 
 )سر ار(  

 
فضحك ا اكم وقال: بلى وقد فعلل، فلو كان )ما شاء اهلل تـان( يشـعر ويتممفـل ل ـان 

 ييهم ما  وينا.. 
لليظ( خمن جنعلس قا داً للجيش فطمن بذلك، و  ييهم خم ا خمر  ـا ول ن لن ا س خمر  ا )هبذا ا

 بذلك خمن  عدمس شنقاً   خمن جنعلس قا داً للجيش. 

                                                           

 هذا الليظ يف اليارسية او ولهني ولس معنيان مبعىن )قا د اييش( ومبعىن )انعدام شنقاً(. - 42
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62 
 ال م ن الملوكي

اهــ  )ّمــد عليشــاه( إىل منطقــة هبارســتان يف هــواحي طهــران  فتتــاح جملــس الربملــان، 
( وخمعطاه مصحياً مـن )كـالم اهلل وقبل خمن يلقي كلمتس ا فتتاحية اقرتب منس )احتشام السلطنة

 اةيد( وقال لس: ان  يل ب لمة قصرية لداً. 
 فسم  لس. 

فقال احتشام السلطنة: يا صاح  اياللة، اعلم وصدفق خمن هذا ال تـاب الـذم يف يـدك 
هو القرآن وليس بـديوان خمشـعار حـافظ. مث قـال: خم ـا والشـاه مـن قبيلـة واحـدة وكال ـا مـن خمسـرة 

ذا   ريـــ  خم  خمطلـــ  ا ـــري لصـــاح  اياللـــة فمقســـم عليـــك هبـــذا ال تـــاب القالـــار فعلـــى هـــ
 املقدف  خمن ت ون حافظاً وصا ناً لقوا ني وخمسا  املشروطة. 

عنـد الــك خمقســم الشـاه علــى الــك، ول ـن مــا عمــل الشـاه ب المــس خمبــداً فـرتة ح ومتــس بــل 
هــى األمــر إىل هروبــس خمرا  إرلــاع ا ســتبدا  إىل إيــران حتــل لــل الســالح ل نــس   يــتم ن، وا ت

 من إيران.
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63  
 البكاء المصطنخ 

كتبـــوا حـــول تـــداعات )هـــارون العباســـي( خم ـــس كـــان يتظـــاهر بـــم اء صـــالة اليـــرا  .. ويف 
 يس الوقل كان يرت   القتل ويسيك الدماء ويهتك األعرا  وينه  األموال، وكان القتـل 

 يف  ظره بسيطاً لداً   قيمة لس. 
 السمفاك( الواعظ املعروف. فاستدعى يوماً )ابن 

 فلمفا حضر سملس خمن ينصحس. 
فقـــال الـــواعظ: اتـــق اهلل الواحـــد األحـــد وخمتـــش منـــس واعلـــم خم ـــك غـــداً قـــا م بـــني يـــدم اهلل 

 وتؤمر إىل خمحد املقامني   والث هلما: إما اينفة وإما النفار. 
 فتصنفن هارون بالب اء. 

الــواعظ ينتقــده ويعــرت  عليــس قــا اًل: فعنــد الــك التيــل )فضــل بــن الربيــن( ا الــ  إىل 
 سبحان اهلل هل تشفك يف خمن ا ليية يدتل اينة  

فالتيل الواعظ حنو هارون وخمشار إىل فضل وقال: يا هارون خمقسم بـاهلل خمنف هـذا الرلـل   
 ي ون معك يف الك اليوم فاتقف اهلل وف رف يف خممر خمترتك. 

ينتـس مـن خمعمالــس ا سـتبدا ية وكـان متــوغالً و  خييـى علـى مــن رالـن التـاريهب خمن هــارون   
 . يف الظلم وايور وي ييس خمن خيلفد يف النار خمن قتل انمام موسى بن لعير 
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64  
 االستبداد  ي القرو  الوسطى

كت  خمحد السجناء يف ملف مذكراتس حول التعذيبات الوحشيفة فىي القرون الوسـطى مـن 
 قبل ال نيسة، قال: 

خم ــا بــرمء، وعــذفبل وخم ــا بــرمء، وســوف خممــوت حتــل التعــذي  وخم ــا خمو عــل يف الســجن و 
 برمء. 

وكــان لــو خمو ع شــخو يف الســجن ا ــاص بالســحفرة فعليــس إمفــا خمن يقفــر بم ــسف ســاحر وإمفـــا 
 يعذفب بتعذيبات خمليمة لداً ح ف يعرتف بشيء ولو كذباً لينجو من التعذي  القاسي. 

 خممفا ما لرى عليف فهو: 
لتعذي  إبرة هخمة حتل خملـافرم ويف ايـن لسـمي فخـر  علـى خمورهـا خم س خم تل مممور ا

من حتل خملافرم ومن كل لسمي  م كثري، وإىل مدفة خمربعة خمسـابين مـا كا ـل تطـاوع  يـدام 
 ألم شيء لرفاء هذا التعذي .. 

وبعــد الــك كتيفــو  با بــل مث ربطــوا يــدام مــن ا لــف وعلفقــو  مــن يــدام، ييــث كنــل 
خمطبقل على األر  وا تهى خممد ا ياة، كرفرت هذه العملية يف حقفـي نـان خمتصور: خمن السماء 

 مرفات، وكان األ  والولن قا  لداً   حدف لس و    ن وصيس. 
فقــال يل ايفـــال  املـــممور بالتعــذي : بـــاهلل عليـــك اعــرتف بشـــيء ولـــو كــذباً إا   فـــرق فيـــس 

 الم  رى عليك. صدقاً خمو كذباً أل فك   تستطين خمن تتحمل التعذيبات 
خمقــول: ويف ا ــال ا اهــر يف بعــ  الــبال  ا ســالمية غــري الد قراطيــة ييعــل ا  ــام خممثــال 

 .43هذه التعذيبات بل وخمشد من الك كما اكر ا بعضس يف كتاب )الصياغة ايديدة(

                                                           

 .711 – 712رالن الصياغة ايديدة ص - 43
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65 
 أعوا  السالط ن

 كت  خمحد سيراء شاه إيران السابق: 
نــني حيــث قــدم إيلف حاصــل  ــارب حياتــس تــالل قــال يل )مصــطيى فــات ( بلحــن لــنيف وح

 مخس وسبعني عاماً، والم   ت ن سوى ا لتذاا اينسي واملعاشرة من اينسني، قا اًل: 
السفر الوحيد لطول العمر شـيء واحـد فقـ  وهـو خمنف الرلـل إىل آتـر  يسـس يعاشـر النسـاء 

 والولدان. 
 ألمف شيء سوى هذا الشيء.  وخمهاف مؤكداً:   تنسى خمنف الرلل جي  خمن   يهتمف 

قـــال الســـيري: ول ـــن بعـــد الـــك بميفـــام غـــا ر ا يـــاة، فتبـــنيف خمن وصـــيتس الطبيفـــة لطـــول عمـــر 
 الرلال غري جمدية كما كان يزعمس.
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66  
 رئ س اإلدار  

يـذكر خمنف: خمحـد خمصــدقاء ) اور( وزيـر العـدل يف عهــد )رهـا تــان( ـ وكــان نينـًا ـ خموقــف 
علل فداك خم ا صاح  عا لة كبرية وكلنا فقراء وخم ـا عاطـل عـن العمـل سيارة الوزير وقال لس: ل

مـــدة طويلـــة مـــن الـــزمن و  ي ـــن يل ملجـــم إىل ســـواك.. افتخـــر خمن تنصـــبو  مبنصـــ  خمو شـــ ل 
 خممت ن من إعاشة عا لم. 

 فموصى الوزير ر يس  ا رة التش يل، كي يعنيف لس ش اًل، ول ن   يعنيف لس خممف ش ل. 
 من سمل ) اور( الوزير يوماً من ر يس  ا رة التش يل يفدة عن السب   وبعد مدفة من الز 

 قال: لعلل فداك خممف ش ل خمعطيس  
 قال الوزير: ّاس . 

 قال: لعلل فداك كتابتس غري ليفدة. 
 قال:  عس ي ت  ا سابات. 

 قال:   اسن ا ساب. 
 قال: العلس ي ت  املسو فات. 

 يقرخم كتابتس إ ف هو.  قال: لعلل فداك   يتم ن خمحد خمن
 قال: العلس تا ماً. 

 قال: لعلل فداك هندامس   يناس  الك أل س نني لداً.
 قال: العلس على اهلاتف. 

 قال: وقيل نعس. 
 قال الوزير بعصبية: إااً العلس ر يس ان ارة . 

 فجعل ر يس ان ارة. 
 يفة.وه ذا ت ون الولا ف يف عهد املستبدين بايسوبية واملنسوب
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67  
 اضربوه حتىم أرجخ

إنف العقيد زاهدم )ر يس ليش رها تان( غض  يوماً على خمحد رلال األمن، فممر خمن 
 يشفدوه مشبة ويضربوه. 

ـا خمرا  الـذهاب قـال  ويف تلك األوناء اسـتدعي زاهـدم عـن طريـق اهلـاتف أل اء مهمفـة، فلمف
 للمباشر: اهربوه ح ف خمرلن. 

همتفس  سي الرلوع واه  إىل  اره وخمتذ بتناول الطعام وبعـد ول ن بعد خمن تابر وخم ىف م
 الك رقد يف فراشس ليسرتي . 

وبعد مضيف عدفة ساعات تـابر املباشـر وقـال للعقيـد زاهـدم: سـيفدم حسـ  األوامـر إىل 
 اآلن حنن جنلد الرلل فمااا بعد الك تممرون. 

 فملاب العقيد: من  
 وخممرمتو ا خمن اهربوه ح ف خمرلن.  قال: لعلل فداك الك الذم قيفد اه صباحاً 

 قال: اآلن يف خممف حالة هو  
 خملاب: اآلن هو ميلف منذ فرتة غري قصرية وحنن ما زلنا  ضرب لسده حس  األوامر. 

 عند الك قال: حسبس،   تضربوه..
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61 
 الدكتاتور: صن  يفبد

ااعـل مـن را يـو ب ـدا  لقد نعنا يف زما نا، خمنف إحدى املذيعات يف  ار انااعـة العراقيـة خم
 يف عهد )عبد ال ر: قاسم(: 
 إنف قاسم إلس ال ا نات ! 

 وه ذا ت ون  تا ل ا ستبدا .. 
ا   رعااو  عااال  ااي اضرق وجفاال أهللااا شاا فا يستضاافف طائفااة ماانل  قــال تعــاىل: 

ي بح أبناءه  ويستح ي نساءه  انه كا  من المفسدين
 44. 

ك  اضعلى،  أخا ه اهلل نكاال اآلخار  واضولاى،  قال أنا ربوقال سبحا س يف فرعون: 
ا   ي ذلق لفبر  لمن يخشى

45. 

                                                           

 .1سورة القصو:  - 44
 .21-21سورة النازعات:  - 45
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61 
 اغت ال محمد خا  القاجار

هـرب )آقـا ّمـد تـان القالــار( بعـد مـوت )كـر: تـان الز ــد( مـن شـرياز برفقـة شــقيقس.. 
 وشهر لواء الثورة هدف ا  ومة.. 

 لالً لئيم الطبن. هـ تو ف يف طهران وصار مل اً، وكان ر  1215ويف عام 
كتبـوا حـول كيييــة اغتيالـس: إ ــس كـان حيــظ لنيسـس عـد اً مــن البطـيهب.. فمكــل واحـدة منهــا 

 والوة من تدمس. 
 فلمفا علم بميم خمكلوا بطيخة منها غض  عليهم بشفدة وخممر بقتلهم. 
 ول ن قيل لس: هذه الليلة ليلة ايمعة.. فملفل قتلهم إىل يوم غد. 

 لهم تلك الليلة. فمللف قتلهم و  يقت
فلمفا عرفوا خمولئك الثالوة بمن يوم غد سيقتلون حتمـاً، احتفـدوا معـاً علـى قتـل امللـك فطعنـوه 

 بالس ني وا نجر وقضوا عليس. 
 وكان امللك هعيف اهلندام ل نس سيفاكاً. 

( عامـــاً وتـــويف يف السا ســـة 11وروــس مـــن بعـــده بابـــا تـــان )فتحعلـــي شــاه(، وح ـــم مـــدة )
 مره يف اصيهان و فن يف قم. والستني من ع

 قيل: إ سف حني وفاتس كان لس من األو  : 
 ( بنتاً.. 155)
 ( ولداً.. 115و)

 ومخسة آ ف حييد.. 
 ونا ا ة زولة !!.
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70  
 خطباء النظام اضموي

 كان معاوية يممر بس ف انمام خممري املؤمنني علي)عليس السالم( على املنابر.. 
 فوق سبعني خملف منرب وعشرة..  لتواريهب: كا وا يسبو س ح  خم س ور  يف بع  ا

 فقال قا ل لس: يا معاوية، خمتق اهلل، فلو خممرهتم بس ف اهلل ورسولس لسبوا.
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71 
 المستبد ال يرضى براحة الرع مة

يقال: إن )فتحعلي تان ايها با (  ا   السـلطنة ابـن خمخ الشـاه )ّمـد تـان القالـار( 
 ال )الشاه ّمد( لس: خمطل  م ف حالة خمقضيها لك. خم ى تدمة   قة ح ف ق

فخطــر يف اهــن األمــري خمن يتملــق للشــاه فقــال: ا مــد هلل   حالــة يل يف ملــك صــاح  
 اليخامة من  ينار خمو عقار ل ن لو تييل على الرعايا من الضرا   ي ون  اعياً لس با ري. 

 ف ض  امللك من كالمس وطر ه. 
اح كثري من األمري طلبـس امللـك وقـال لـس: يـا خمبـن خمتـي العزيـز ول ن بعد تضرفع مستمر وإ 

 رخميك غري صا   وغري  اهل ، فذ ك وإن عشل معهم ل نك   حتصل على  ربة منهم.. 
فذن الرعيفة لو كا ل يف سعة و عة ورفاهية من العيش ف رت يف عزل الر يس وزوال مل س 

ــــدف  ــــوريطهم واشــــت اهلم بم يســــهم  فلــــو ســــنحل هلــــم اليرصــــة متــــرف وا عــــن الطاعــــة، فــــال ب مــــن ت
ومشــاكلهم حــ ف   ييرغــون عــن العمــل واملشــاكل اييطــة هبــم، وإ ف اتتلــل الزراعــة واليالحــة 
وبـــان الـــنقو يف ال ـــالت وقـــلف ا اصـــل ولهـــرت اةاعـــة، وتقـــاعس ايـــيش ولهـــر فســـا  وزال 

 امللك. 
 كل مـن عشـرة بيـوت قـدر بل  بدف من خمن جنعل الزراع واليالفح والعمال ييث   ي ن يف

لطبهب الطعام هلم واتالون إىل صرف لهد كبـري وا تظـار كثـري لتحصـيل الـك القـدر، وإ ف   
 يطيعوا !.
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72 
 البللوي ورؤساء ج شه 

)خممــري خممحــدم( خمحــد قــا ة لــيش )رهــا تــان( عنــد مــا رلــن مــن منطقــة كر ســتان بعــد خمن 
هم تـــالل خمربـــن ســـنوات، فـــدتل طهـــران قتـــل مـــن املـــواطنني هنـــاك مقتلـــة عظيمـــة وغـــرفر رؤســـا 

 بعنوان )اليات (. 
 ول ن عزلس )رها تان( من منصبس وخمقالس عن اييش. 

خممفا خممري خممحدم فقد كان يف كر ستان ان خمموا ً وجموهرات واهبـاً كثـرية ييـث مت ـن مـن 
اً خمصـب  شراء مخسما ة  ار وكلها يف الشوارع واألزقة اييطـة مبنطقـة حسـن آبـا  طهـران، وخمتـري 

 سناتوراً حيث غا ر ا ياة، وكان الك يف عهد )ّمد رها شاه(. 
خمما سب  عزلس عن اييش وللوسس يف البيـل آ ـذاك هـو: خمن )رهـا تـان(   يـتم ن مـن 
خمن يــرى يلمــن غــري جنمــس يف إيــران، خممــا ت ديســس لامــوال فلــم ي ــن يهمــس ألن سياســتس كا ــل 

  األموال من خممف م ان صار وبممف طريـق  ون متويل قا ة ليشس حيث خمطلق خميديهم يف كس
خمن يعطيهم بنيسس رياً  واحداً، وكان يقول ل ل واحد منهم هيئفوا أل يس م خممالكاً وعقارات 
هياعاً ف ا ل خميديهم مطلقة لنه  خمموال النا  وشراء خممالكهم بمسعار زهيدة بالقوة فمثاًل:  

تومـان قهـراً، و  اـق ألحـد خمن يشـت ي كا وا يشرتون ما يساوم مخسـون خملـف تومـان، بـملف 
 من يد عمفال )رها تان(، فذن خمشت ى شخو عوق  املشت ي   املشت ى عليس. 

ويف يــوم اشــت ى فــر  مــن احــد خممرا ــس عنــد زولــة الشــاه فشــيعل لــس زولــة الشــاه وخمبل ــل 
 ش ايتس للشاه. 

ا ة ليشـي فمشتد غضباً و تر  من غرفتس بعنف وقال:   خمن  ألحد خمن يشـت ى مـن قـ
 خمو األمراء خمو املرات  فذيم   يشتبهون. 

ويف زمان هذا املستبد حيث كان عد  ليشس ما ة خملف كان مخسون خملف مـنهم يعيشـون 
بمحسن ما ي ون من  هيزات و مفالت وإم ا ات رفاهية، وكا ل هـذه اةموعـة مسـتقرة يف 

 يف خمسوء حالة من العيش.  طهران  يظ التا  وال رسي، خمما بقيفة الرعيفة فقد كا وا



 

 51 

  

73  
 الرئاسة والحكومة

بعــد رحيــل )الشــاه طهماســ  الصــيوم( ا تخــ  اــن مــن الــبالو )إناعيــل مــريزا( ا بــن 
 الثا  للشاه، وا تخ  ان آتر ابنس اآلتر )حيدر مريزا(. 

 ول ن ااعة إناعيل  تلل فجمة إىل  اتل ا رم املل ي وهتيل بقتل حيدر مريزا. 
لشــاه ايديــد بــممر مــن خممــسف وتوفــاً علــى  يســس ارتــدى ويــاب النســاء وصــار يف عــدا  ل ــن ا
 اياريات. 

 فلمفا خمرا  اهلروب عرفس خمولئك فقتلوه مبرخمى ومنظر من خممسف وخملقوا برخمسس خممام ااعتس.
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74  
 إخراج رضا خا  من إيرا 

الـــرو  يف  بعـــد مـــا ا  شـــيل روابـــ  )رهـــا تـــان( مـــن هتلـــر خممـــام ا ليـــاء وكـــان عســـاكر
هواحي )كر (  حتالل طهران، وكذلك ليش ا لياء من طرف )بوشـهر( ايـار رهـا تـان 

 وارتبك وتاف م بة خممره ييث سل  النوم من عينيس وسل  قراره. 
فتشـــبث بــــ)ّمد علـــي اليروغـــي( اكـــاء امللـــك ر ـــيس الـــوزراء، الـــذم كـــان معروفـــاً بعمالتـــس 

 عرشس ومل س لولده. و يواه عند ان  ليز لينجو وايظ بذلك
ي ت  عنس احد ال تفاب: كان الشاه ألول مرفة يرى ه ذا تا ياً وعالزاً يذه  إىل  ار  

 فروغي، فيي هذا اللقاء يقول: رها تان متوسالً بيروغي: خمطل  منك طريق النجاة. 
وخملابـــس فروغـــي:   ي ـــن لـــك طريـــق النجـــاة ول ـــن إاا خمر ت خمن   ت ـــرق خمكثـــر مـــن هـــذا 

 عمل هبذه الشروو:عليك خمن ت
خمن توقـــف إطـــالق النـــار فـــوراً كـــي   يـــدتل الـــرو  يف طهـــران، وإاا خمر ت املقاومـــة  أوال :

 فالرو  اتلون طهران ويمتذوك خمسرياً.
 ليس خممامك طريق سوى خمن ت ا ر إيران.  ثان ا :

فملابس )رها تان(: خمطيـن خموامـرك و  خمطلـ  منـك ا  خمن تضـمن يل بقـاء عا لـة البهلـوم 
 ا  م والك عن طريق ويلف العهد )ّمد رها(.  على

 فملاب فروغي: سوف اسعي يف الك ول ن لسل مطمئناً. 
و خممره األ  يز بواسطة )فروغي( خمن يوقفن على إقالتس وإ ف خمتذوه خمسرياً فوقـفن )رهـا تـان( 
 ــوف انقالــة الــذم  ظمهــا فروغــي فخــر  مــن طهــران متولهــاً إىل إصــيهان، وعنــد تو يعــس يف 

قصــر مرمــر( قــال لرلالــس وقــا ة ليشــس والضــباو خم ف كــربت وهــعيل فــالالزم إعطــاء مســؤولية )
 الدولة إىل فر  شاب وهو ويلف العهد وخمملي من م خمن توازروه وتساعدوه. 

 فقال ا اهرون:  عم، نعاً وطاعة. 
 يــن فــميى الــدكتاتور ـ مــن توفــس كــي   يقــن خمســرياً بيــد الــرو  خمو ا ليــاء ـ مراســيم التو 
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ــ  ا اهــرين واســت راهبم، وكمــا يبــدو   ت ــن مــدفهتا خمكثــر مــن  بمقصــر مــا   ــن ممفــا خموــار تعجف
 مخس  قا ق. 

 وقد كتبل بنل )رها تان( وانها )اشرف( حول هذا املوهوع: 
اســتقالة خميب كــان تــالف ا تظــاره ييــث فقــد ايــن قــواه علــى خموــره وهــعف عــن املقاومـــة 

ــر يف عواقــ  هــذا األمــر، وقــد كنــل وصــار يف  هشــة شــديدة حــ ف خم ــس    يــتم ن مــن خمن يي ف
خمتصــور خمن والــدم رلــل شــجاع وقــوم، ل ــن تبــني يل بعــد الــك خم ــس رلــل لبــان ول ــن كــان 
يتظــاهر بــالقوة ولــذا فقــد معنوياتــس، بــاألتو ملفــا رخمى خمن هــذا ايــيش الــذم هــحفى مــن خمللــس 

 ة خممام الرو  وا لياء. وكان متام ات ا س عليس كيف ايار بسرعة غري منتظرة وببساط
ليلـة  ومــاً مراـاً ولــذا خمبلـ  رهــا تــان  21وقيـل: ا ــس مـا  ــام )رهـا تــان( مـن توفــس طــوال 

يميــن الوحــدات خموامــره بعــدم املقاومــة خممــام ا ليــاء والــرو  وخموقــف إطــالق النــار، وقــد احنــىن 
الــك، وقــد  لهــره و  يــتم ن مــن املشــي إ ف بالعصــي فــذاا وقــف كــان يت ــم إىل شــجرة خمو حنــو

 فقد إرا تس وكان يف كالمس مضطرباً فمن كان يت لم خممامس مبا يشاء كان يؤيفد كالمس. 
وقــد كــان )رهــا تــان( يف طــول ح ومتــس غصــ  ايــن األمــالك املرغوبــة يف ةــال طهــران 

 وخمطرافها وخممالكاً آتر بالقوة والقهر وسجلفها بانس. 
إىل إصــيهان مث قــم مث كرمــان ومنهــا إىل وكا ــل هــذه عاقبــة الــدكتاتور خمن هــزم مــن طهــران 

بندرعبا ، مث ا تقل منها على لهـر بـاترة إ  ليزيـة إىل لزيـرة مـوريس مث ا تقـل إىل خمحـد لـزر 
 خمفريقيا اينوبية )لوها سبورك( حيث مترف  فيها ومات وحيداً اليالً بعيداً عن وطنس.
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75  
 ت مور تاش 

ان والعامـل ال بـري يف حتطـيم ا تياهـة ال ابـة كان )تيمور تا ( هو الوزير األرشد لرها تـ
 )يضل لن ل( والراب  اياسوسي لدولة الرو  وان  ليز. 

 وكان عياشاً ا  املعاشرة من النساء يدف انفراو. 
 وكان يعتدم على زولات النا  وبناهتم وخمتواهتم. 

 وكان معتا اً يف شرب املس رات، ف ان يشرب ا مر إىل حدف انفراو. 
 كان مقامراً قهفارا. و 

 وكان عجو ً يف خمموره. 
 وكان ين ر ولو  اهلل سبحا س وتعاىل. 

 وكان مستبداً ومت رباً. 
 كان هذا الوزير يدير ايران خمبشن إ ارة. 

وقد حوكم خمترياً بتهمة اياسوسية يف صا  السوفيل، فلم يبد مـن  يسـس يف اي مـة خميـةف 
 شهامة وب ى عدفة مرات. 

ايــة الدولــة الربيطا يـة فعفــا ً ملــا يشـاء مــن اليســا  وانفسـا ، وكــان الرلــل الثــا  وكـان يف مح
بعد البهلوم يف البال ، ول ـن عنـد مـا لعـل يتجسـس علـى حسـاب السـوفيل عوقـ  معاقبـة 
مـــا كـــان يتصـــورفها خمحـــد، ولقـــي بعـــ  لـــزاء إ  ـــاره هلل وفســـا ه يف األر ، وقتـــل يف الســـجن 

بهلـــوم عـــن طريـــق إبـــرة مث تنقـــوه بعـــد خمن  قـــى تعـــذيبات بشـــ ل فجيـــن حيـــث نـــوفه بـــممر ال
 لسدية وروحيفة بممر البهلوم.
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76  
 جنود السلطا  مسفود

،  46اكر املؤرتون: ا ـس عنـد مـا رلـن )السـلطان مسـعو  ال ز ـوم( إىل معسـ ر مدينـة آمـل
راف كان خمكثر خمهلها من شـدفة تـوفهم هـاربني قبـل ورو ه، إىل تـار  املدينـة وفتيـني يف األطـ

 ويف مزارع القص . 
فـذه  ا الـ  ا ـاص لقا ـد ايـيش ـ وكـان يسـقيس اليقـاع ـ إىل تلـك املنـاطق ليحصـل 
على مقدار من الثلل فتعر  إىل فتاة يف إحدى القرى وخمرا  خمن يهتك حرمتها، فمنعوه اووها 

 فتنازعوا معس وخمصحابس، فمصي  اليقاعي يربة فجرح على خموره. 
ا الـة ومحفسـس وخموـار غضـبس، ويف اليـوم الثـا  ركـ  السـلطان لـوا ه فمتى سيفده علـى تلـك 

وخمتذ معس فولاً من اليرسان وهم غلمان السلطان واه  إىل تلـك القريـة فقتـل ال ثـري ويـ  
 األموال، وقد قتلوا عد اً من الزهفا  والعبفا  على مصالهم وإىل لنبهم املصحف ال ر:!.

 

77  
 قتل الش باني

ول قتل خميب طلحة الشيبا  عامل هرات: خميم خمتذوه وغصبوا اين خمموالس اكر البيهقي ح
 مث سلخوا للده. 

 و يضف: خم ا رخميتس وقد خملقي على مزبلة.
 عـــم ه ـــذا ييعـــل املســـتبدون مـــن القتـــل والنهـــ  ومـــا خمشـــبس، و  جنـــاة مـــن ا ســـتبدا  ا  

 بالعمل بالتعاليم ا سالمية وباجيا  التعد ية السياسية.

                                                           

 مدينة ايرا ية قريبة على ير قزوين. - 46
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71  
 تل حسنق الوزيرق

كتبــوا حــول قتــل )حســنك الــوزير( ر ــيس الــوزراء: خم ــس خمتــذوه حنــو املشــنقة علــى مركــ    
 يرك  مثلس من قبل. 

 فلمفا وصل إليها ربطس ايالف  بشدة مث  ا ى بذتيان الصخور إليس. 
 فلم  تثل خمحد من ا اهرين بل كا وا يب ون، تاصة خمهايل  يشابور. 

لريمــوه بالصــخور، ول ــن ر ــيس الــوزراء علــى خموــر هــ   ا بــال يف فــمعطي يماعــة  قــو اً 
 عنقس كان فنوقاً وميفتاً قبل الك.

 

71 
 من ل  يكن عم ال  لنا

 قل ملك الشعراء )البهار( عن مستويف املمالك: قال: كا ل يل عالقة من الـوزير املختـار 
 لدولة الرو .. 

املــدرف  )العــا  اةاهــد املعــروف(  ويف إحــدى الليــايل تطرقفنــا بالبحــث حــول الســيد حســن
 فمدحل طريقة السيد املدرف  وموقيس. 
 فقال الوزير: إ س عميل ان  ليز. 

قلــل: إ فــك تــاطئ.. ولئــل بشــواهد و   ــل وخموبــلف لــس بــمن الســيد املــدرف  رلــل متفقــي 
 مبارز و    ن خمن ي ون عميالً لالا  . 

الً لنا  عتربه عميالً لإل  ليز مهما كـان قال الوزير: صحي  كالمك ل ن من   ي ن عمي
  زيهاً ووطنياً.
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10  
 أوامر أثناء الصال 

بعد فت  كرمان خممر )آغا ّمد تان( مؤسفـس السلسـلة القالاريـة بضـرب عنـق )سـتما ة( 
خمسـري، مث علفــق رؤوسـهم يف رقــاب والنا ـة خمســري آتـر، ف ــان كـل خمســري امـل رخمســني مث خمرســلوا 

 . 47إىل بلدة ا
وا هـــؤ ء األســـرى خمربعـــني فرســـخاً وهـــم املـــون الـــرؤو ، مث هـــربل خمعنـــاقهم ايعـــاً فمشـــ

 هناك وصنعوا من رؤوسهم التسعما ة منارة يف مدينة ا. 
وكان )آغا ّمد تان( يوم فت  )كرمان( يـممر بقتـل النـا  حـ  يف صـالتس حيـث كا ـل 

 خممر بقتل سبعني شخصاً.تمتيس ااعات من األسرى فيؤشفر بيده بقتلهم، فيي الصالة فق  

                                                           

 إحدى بال  ايران قرب شرياز. - 47
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11  
 لو قتلت أولئق الخمسة 

ةــس املعــايل الــذم كــان حــاكم لرلــان وطربســتان كــان ســيفاكاً لل ايــة، ومــا كــان تم يبــس 
 للنا  إ ف بضرب السيف، وما كان سجنس إ ف يف اللفحد. 

قـب  فلمفا خمفرو يف القتل وسيك الدماء و اوز عن حدفه تواطـم مخسـة مـن خممرا ـس فـملقوا ال
عليــس وعينفــوا م ا ــس ابنــس وخمللســوه علــى ســرير الســلطنة وخملــربوه خمن يرســل خمبــاه إىل قلعــة هنــاك 

 ليسجن فيها. 
وعنـــد مـــا  يـــي ا ب إىل القلعـــة ســـمل يف الطريـــق: مـــا هـــو ســـب  اتـــتالف م معـــي، وملـــااا 

 ا قلبتم عليف  
ث يف ســـيك قـــال احـــد امرا ـــس: أل ـــك بال ـــل يف إتـــالف النيـــو  وإراقـــة الـــدماء و  ترتيـفــ

الدماء فاتيقل من خمربعة آترين ولعلناك كما ت ون اآلن. قال ةس املعاىل: خم ل يف اشتباه، 
إ ــا ابتليــل هبــذا الــبالء لقلفــة ســيك الــدماء وقلفــة القتــل، ولــو إ ف كنــل خمقتلــك وخمولئــك األربعــة 

 اآلترين ما كنل اآلن يف هذه ا الة.
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12  
 تكبمر السالط ن

ابــراهيم ال ز ــوم( مـــن ســاحة غــز ني )وســـ  املدينــة(، فــممر بوهـــن اتيــق عبــور الســـلطان )
صــخرة كبــرية يف وســ  الســاحة، وبقيــل الصــخرة هنــاك و  يرفعهــا خمحــد توفــاً مــن الســلطان، 

 ح ف سببل مشاكل للمارفة. 
فــــمتى اـــن مـــن ا ـــواص وا يـــر وا بالســـلطان وقـــالوا لـــس: إن تلـــك الصـــخرة ال بـــرية مزامحـــة 

ليني مـن خمفـرا  السـلطنة إا عنـد مـا  ـرون مـن لنبهـا تتـوحش تيـوهلم مـن للمارفة باألتو املـو 
 تلك الصخرة توفاً فلو يتيضل صاح  اياللة بانلازة لرفن تلك الصخرة من م ايا.

قــال الســلطان: إ نــا خممر ــا بوهــعها فلــو خممر ــا برفعهــا  مــل النــا  كالمنــا علــى الــرت ف  يف  
 عزمنا وهعف رخمينا. 

  هيبة السلطنة بقيل تلك الصخرة يف وس  ساحة غز ني ح ف بعد وأللل خمن   تنخد
 !. موتس ويف ح ومة خمو  ه، فذيم خمبقوها أللل تعظيم خمبيهم 
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 البرامكة وهارو  الفباسي

ملفا خم برت الـد يا علـى الربام ـة وخمسـاء الظـن هبـم هـارون، خمتـذ خيطـ  مـدة عشـر سـنني يف 
 انطاحة هبم. 

ى )مسرور( وكان لسراً، فقال يوماً للخليية: خموامـر ا لييـة سـارية وكان هلارون تا م يدع
يف الشرق وال رب، فما هو السب  خمن   يممر ا ليية يف  فن )الربام ة( وانطاحـة هبـم، وإ  

 خمرى ت ريف ا ليية عليهم  
قـــال هـــارون: خم ـــا ومنـــذ عشـــر ســـنني خمف ـــر يف استيصـــاهلم ول ـــن مـــا كنـــل خملـــد مـــن  ـــا 

ر األمــور مــثلهم ويف هــذه املــدفة كو فــل ااعــة أل اء هــذه املهمــة إا لــو عــزلتهم يف فــراغهم ويــدي
 با ىء األمر  تتلل األمور واهطربل  ظام البال  وقد حان ا ني بضرهبم واستيصاهلم. 

خمقول: وصدق املثل: )من خمعان لاملاً سل  اهلل عليـس( ويف ا ـديث: )مـن خمعـان لاملـاً فهـو 
 .41 لا (

                                                           

 .5ح 71ب 217ص   2عيون خمتبار الرها  - 41
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14  
 مسل  وح لة المنصورأبو 

عند ما خمساء املنصور الظن بميب مسلم ا راسا  استدعى يف ليلة )يزيد بـن مسـلم( الـذم  
 كان من عقالء البالو، وشاوره يف خممر خميب مسلم. 

فقال للمنصور: الرخمم الصا   يف  ظـرم هـو قـول الشـاعر: مـا مضـمو س: وااا سـاء لنـك 
 ا م. يف شخو ار ت بس ترياً فضن سييك البتافر

فــم  ر عليــس املنصــور مــا قالــس وقــال: قطفــن اهلل لســا ك كيــف خمقتلــس مــن مواقيــس العديــدة يف 
  صرتنا وإعالء  ولتنا وسوابق تدماتس، مث طر ه من عنده. 

وبعد مدة من الزمن ملفا قتل املنصور خمبـا مسـلم اسـتدعى يزيـد ابـن مسـلم وقـال لـس: خمصـبل 
يـك يف اكـر مـا قصـدتس وتشـيل خمن يسـمن مقالتـك الرخمم يف حينس ول ـ ف مـا كنـل خمعتمـد عل

يل خمحد وتصديقي لـك ويصـل ا ـرب إىل خميب مسـلم ويصـع  األمـر علـيف ولـذا طر تـك ويرتـك 
 من خمن مشورتك يل كان صواهبا !.
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15  
 غال لو الدكتاتور

 قال  كتاتور الروم )غاليلو(: ح م امللوك ح م اهلل والشعوب هبا مهم! 
ــــد  ــــاوز ا ــــد يف الظلــــم 11( إىل )15ة )وقــــد ح ــــم الــــبال  مــــن ســــن ( بعــــد املــــيال  وق

وا ستبدا  ييث كان يقول: و  ت خمن   ي ـون ألهـل الـروم إ ف رخمسـاً واحـداً حـ ف   نـ  خمن 
 خمقطعها بضربة واحدة بالسيف. 

وقــد خمعطــى )غــاليلو( لواحــدة مــن ليــا ه عنــوان القنصــل، مبعــىن خم ــس خمعطــاه ا تتيــار التــام 
 واملطلق. 
تبــــوا يف خمحوالــــس: ان )غــــاليلو( كــــان يلقــــي املــــرخمة وهــــي حيفــــة خممــــام ال ــــالب اييــــاع حــــ ف ك

 تيرتسها وهو ينظر إىل هذا املنظر البشن ويلتذ منس.. 
وعند ما ماتل إحدى خمتواتس، قال: إن الذين   يب ون علـى شـقيقم خمعـدموهم، والـذين 

 سيب ون من بعد خمصلبوهم، والك ألن خمتم كا ل آهلة. 
ا املستبد الذم كان يتصور خمن خمتتـس امليتـة آهلـة، كـان يـز  بمتواتـس خممـام النـا  ومبـرخمى وهذ
 منهم. 

 وكان يعترب لوا ه من ال هنة. 
 وكان قا داً قد خمزعل بسوء تصرفس الة من البال . 

 وكان من خممنيتس خمن يز  بممسف. 
 وكان جيرب الولد خمن ينظر إىل تعذي  والده. 

 كيف يتجاوز بزولتس..  وجيرب الزو  خمن يرى
 فقد ابتلى ا مرباطورية بسوء تصفرفس بالطاعون وابتلي شعبس باةاعة.
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16  
 ب اء  لسا  مفاوية 

 
 قال معاوية ألحد  ساء ا وار : 

 خمترلي البضاعة الم وهعتيها حتل... 
فالتيتــل املـــرخمة إىل ا اهـــرين وقالـــل: بـــاهلل علـــي م هـــل هـــذا ال ـــالم مـــن كلمـــات تليـــاء 

 نسالم  !ا
 

17 
 دسم الففاف

 
لقـد لـىن خمكثـر مـن ما ـة  يـر مـن لـيش بعـ  ال ـزاة ال ـربينيف يف غـزوهم الـبال  ا سـالميفة 

 على امرخمة مسلمة.. و اسوا عيافها ايعاً يف يوم وليلة واحدة !.
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 رجال القاجار

 كتبـــوا حـــول )آصـــف الدولـــة( خمحـــد رلـــال القالـــار: خم ـــس كـــان مـــن القـــوات ا اصـــة وكـــان
 شخصاً يتظاهر بالقد  ويرسل  يتس و يشرب املس رات وكان يقرخم بع  الزيارات. 

 ول ن كان يعمل الياحشة بالصبيان املر ، وكان يقتل النا  ويظلمهم خمبشن الظلم. 
وكــان يبــال  يف صــالة الليــل ويطــول فيهــا وكــان خمحيا ــاً مــن بدايــة تعقيــ  خمحــد صــلواتس إىل 

 حدف املوت.اليراغ منها يعذب النا  إىل 
 

11 
 اعتراف أبي مسل 

شــوهد )خمبــو مســلم ا راســا ( يف عرفــات وهــو يقــول: إهلــي خمســت يرك مــن ا ــويب وخمطلــ  
 منك ال يران وإن كنل خمعلم خم ك   ت ير يل.

 فقيل لس: ملااا تيئس من رمحة اهلل وغيرا س   
 العبــا  قــال: إ   ســجل ووبــاً ســداها و متهــا مــن الظلــم والعــدوان وخملبســتها لســد بــ 

وما  امل  ولتهم باقية فصـراخ النـا  مـن للمهـم وتعـديهم و ـاوزهم متعاليـة، ومـن كـل هـذه 
 املظا  والتعديات كيف خمرلو امل يرة.
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 السالم عل ق يا اهلل

ــا رخمى ا لييــة لالســاً علــى ال رســي والنــا  حولــس واقيــون   لــاءوا بــمعرايب إىل ا لييــة، فلمف
 ك يا اهلل. كالعبيد، قال: السالم علي

 قال ا ليية: خم ا   خمكن اهلل. 
 فقال األعرايب: السالم عليك يا لربا يل. 

 قال:   خمكن لربا يل. 
فقــــال األعــــرايب: إاا   ت ــــن اهلل و  ت ــــن لربا يــــل فلمــــااا رافــــن  يســــك ولــــالس علــــى 

 ال رسيف يف األعلى، تذل النا ، إان ا زل واللس ما بني النا .
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 على الخل فةتأث ر الغناء 

يف زمـان )عبــد امللــك( حيــث كــان اللهــو واملوســيقى را جــاً، خمتــربوا ا لييــة بــمن فال ــال ي ــ ف 
ولس خممة ايلة م نيفـة وقـد خمفسـد كثـرياً مـن شـباب املدينـة، وإاا   تصـدفها ومتنعهـا سـوف تيسـد 

 اين الشباب. 
 يف الشام.  فممر ا ليية فوهعوا يف عنق الرلل واألمة سالسل وخمرسلواا إليس

فلمفا للسا عند ا ليية قال الرلل: ليس ما تقـرخمه هـذه اياريـة غنـاءاً، فطلـ  مـن ا لييـة 
 خمن  تحنها بنيسس. 

 فممر ا ليية بمن تقرخم األمة. 
ــا اسرتســلل بــدخم يتحــرك رخم  ا لييــة مث قلــيالً فقلــيالً وصــل األمــر إىل خمن  فقــرخمت األمــة فلمف

 ن وهو يقول: تعايل يا عمرم واركيب على هذا املرك  الياره.ا ليية خمن احنىن ومشى على خمرب
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 منطق الس اسة

 قال )تروشف(: كا ل من عا ة )ستالني( خمن يقول: 
 إن )ما و( ماركسيف ماكاري ، خمم: غري تالو. 

وعنــد مــا اقــرتب لــيش الثــورة الصــينية مــن )شــا  هام( مــنعهم مــا و مــن التقــدم واحــتالل 
 ستالني ملااا   حتتل شا  هام   املدينة، فلمفا سملس

قال يف لوابس: س ان هذه البلدة تقارب الستة ماليني وإاا كنا حنتل هذه البلدة لزمنـا خمن 
  طعمهم ومن خمين ييئ هلم هذه ال ميفة ال برية من املوا  ال ذا ية. 
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 االستبداد وجحد الحق

د، عثـــروا علـــى رســـالة مـــن عنــد مـــا اغتـــال معاويـــة )ّمـــد بـــن خميب ب ــر( يف مصـــر واستشـــه
انمام علي )عليس السالم( فيها خمح ـام ومسـا ل حـول ان ارة والقضـاء الـذم كتبهـا إىل عاملـس 

 هناك. 
 ف ان معاوية يقضي النا  على طبقها والك يف املوار  الم كا ل من صا س. 

 فقال رلل ملعاوية اات يوم: احرق هذه الرسالة. 
ه العلـوم املييـدة، فبـاهلل إ    خمعلـم كتابـاً فيـس علمـاً خمكثـر فقال معاوية: تقول يل احرق هـذ

 وخمتقن وخموه  من هذه الرسالة.
 فقال لس الرلل: إن كنل تقرف بعلمس فلمااا حتاربس   

 فملابس وهو يربر فعلس: لو   ي ن عليف قاتل )عثمان( ل نفا  قبل منس !.
ول هــذه ال لمــات واملقــا ت مــن مثف ســ ل قلــيالً والتيــل إىل خمطرافــس، مث قــال: حنــن    قــ

)علــي بــن خميب طالــ  عليــس الســالم( بــل  قــول إيــا مــن خميب ب ــر وقــد كا ــل عنــد ابنــس )ّمــد(، 
 وحنن  يم النا  و قضي بينهم على طبقس. 

فما زالل هذه الرسالة حتتيظ هبا يف تزا ن ب  خمميفة إىل عصر )عمر بن عبد العزيز( حـ ف 
 نني علي )عليس السالم( ومن كلماتس.عرفل خميا رسالة خممري املؤم
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14  
 من آثار االستبداد

اات يــــوم وصــــلل رســــالة إىل )رهــــا تــــان البهلــــوم( مــــن مدينــــس )قولــــان( حــــول مظــــا  
 وتعديات عمالس يف تلك املنطقة. 

وكا ــل الرســـالة بـــدون توقيـــن و  يعـــرف مـــن هــو ال اتـــ ، وعلـــى إوـــره خمو ع املـــدعي العـــام 
 ا  .  لقولان يف السجن بدون خمم

وبدل خمن يصدفوا عن املظا  والتعديات الم تص  على خمهايل تلـك املنطقـة قـاموا بتعقيـ  
 ال ات  للعثور عليس ول ن  ون لدوى. 

 فمتى ان من شرطة إ ارة األمن إىل مدرسة يف قولان للتحقيق والعثور على ال ات .. 
اب شـابس تطـس مـن تـ  فبدؤوا يطبقفون تطوو التالميذ من ت  الرسالة، فعثروا على شـ

 الرسالة. 
 فمو عوا الشاب يف السجن وبدؤوا يعذبو س ح  يمتذوا منس ا عرتاف وانقرار. 

فليفقوا هذه القضيفة بعبارات تالبة وقدموها إىل )رها تان( وبقـي الشـاب املسـ ني مـدة 
 طويلة يف السجن ويف إحدى الليايل خمعدم. 
ةسـية مسـجو اً اىل  1125ر السـا   مـن سـنة خمما املدعي العام لقولـان فبقـي إىل الشـه

 خمن اه  الدكتاتور فمفر  عنس. 
كمــا ا ــس كــان مــن اســتبدا  ح ومــة رهــا تــان، ان ا ارة ا مــن كا ــل متنــن الــذين يريــدون 
الســير مــن ّافظــة إىل ّافظــة خمتــرى إ ف تــواز عبــور، وإن كــان مــن  يــس القطــر، فــال خيــر  

 فظة إ ف تواز!.إ سان من ّافظة و  يدتل إىل ّا
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15  
 شقم اإلنسا 

 كان من خمسالي  تعذي  الشيوعيني يف العراق: 
ـــدون رللـــي املعـــذفب بســـيارتني متخـــاليتني يف ا ركـــة، فتســـرعان يف الســـري:  خميـــمف كـــا وا يشف
إحــــــدااا إىل اات اليمــــــني واألتــــــرى إىل اات الشــــــمال حــــــ  ينشــــــق املعــــــذفب مــــــن الوســــــ  

 .41 صيني
 

16  
 فاحأبو الفباس الس

 
 قتل ) خمبو العبا  السياح( ااعة بسب  عمارة بناها على املل . 

ــام الســابقني يف تلــك العمــارة، مثف خممــر بيــت  املــاء علــى مبا يهــا، وملــاف  فمحضــر خم صــار ا  ف
 ااب املل  ايدمل عليهم ايعاً وماتوا.

                                                           

 .711-1-712رالن ملعرفة بع  خم واع التعذي  يف سجون العراق، كتاب )الصياغة ايديدة( ص  - 11
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 من اللصوص مة إلى رئاسة الحكومة

علـى بسـتان، وكـان البسـتا  واقيـاً تـار  البسـتان، مرف خمحد ملوك خمف ا ستان مـن لالوزتـس 
ـــا رخمى امللـــك اهـــ  إىل  اتـــل البســـتان، وقطـــف هلـــم بعـــ  الثمـــار ولـــاء بـــس يف طبـــق إىل  فلمف

 امللك. 
 فممر امللك بضرب عنقس، فضربوا عنقس. 

 وملاف سمل امللك بع  تواصس عن سب  قتلس  
ستان هـذا الرلـل يف الـك الوقـل قال: إ  كنل لصفاً قبل خمن خمصل إىل الر اسة و تلل ب

وسـرقل مـن بسـتا س بعـ  اليواكــس، فلمـا لـاء هـذا الرلــل و ظـر إيلف، عـرف خم ف الـك الســارق 
 القد:، فمر ت قتلس لسرت اليضيحة ح    خيرب خمحداً بذلك.
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11  
 الصلم المنكوس

 كان من خمسالي  تعذي  )ابن زيا ( و)ا جفا (: 
 ذوع النخيل بعد خمن يقطعا خميديهم وخمرللهم وخملسنتهم. خميما كا ا يصلبان النا  على ل
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 اولئق المالع ن

سار )رها تان( يوماً يف طريقس إىل )سعد آبا ( حيث كان قصره هناك فـرخمى شـيخاً مـن 
 رعاياه.. فدعاه وخمركبس يف سيارتس.. 

 وخمرا  بذلك خمن يقول للنا  خم س رؤوف بشعبس. 
 لتو ين خمعطاه ما ة تومان إكراماً. فموصلس إىل  ريش مقصد الرلل وعند ا

فاعتذر الشيهب من القبـول وقـال: خمطلـ  مـن سـيا ت م خمن تـممروا بذعيـاء ولـدم الـذم هـو 
 معي  الوحيد، من ا دمة العس رية. 

فقال )رها تان( تذ هذه املا ة وخمعطهـا ألولئـك املالعنـني حـ ف يعيـوا ولـدك مـن ا دمـة 
 العس رية. 

 ت من األبرياء ويريد تداع النا ، باركاب فر  يف سيارتس. عم إ س كان يقتل املئا
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100 
 من مظال  االوزبق

كـــان مـــن مظـــا  )ا وزبـــك( خميـــم حـــني هجمـــوا علـــى )تراســـان( اتـــذوا يقتلـــون الرلـــال 
ــس،  ويعلفقــون رؤوســهم علــى خمعنــاق تيــوهلم ويربطــون حــبالً بعنــق زولتــس خمو ابنتــس خمو خمتتــس خمو خممف

 .. ويشدفون الك ا بل بالير 
 مث يهيبون بس فيعدو سريعاً.. 

 واملرخمة املس ينة تزحف من ورا س  يناً وةاً .. ورخم  قريبها معلفق على رقبة الير !.
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 الخاتمة

وهــــذا آتــــر مــــا خمر  ــــا إيــــرا ه يف هــــذا ال تــــاب، مــــن قصــــو املســــتبدين ومــــا يرتتــــ  علــــى 
ا  بالشـــورى والتعد يـــة ا ســـتبدا  مـــن التـــمتر وا رمـــان، و  ي ـــون ا ـــل مـــن هـــذه املشـــاكل 

 وتطبيق ا ريات ا سالمية، وما الك على اهلل بعزيز.
ســـبحان ربـــك ربف العـــزفة عمـــا يصـــيون، وســـالم علـــى املرســـلني، وا مـــد هلل رب العـــاملني، 

 وصلى اهلل على ّمفد وآلس الطاهرين.
 
 

 ق  المقدمسة  
 محممد الش رازي 
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