
يا الرهيب أول قيصر يف روس   أيفان 

ححج قٛبدة االيٛس فبصٛهٙ انثبنث انشدٚد  (ػبصًت زٔصٛب)أححدث ازاضٙ يٕصكٕ   

ٔبؼد ٔفبحّ حٕنٗ ابُّ أٚفبٌ قٛبدة اندٔنت نًدة قصٛسة ٔذنك نؼدو بهٕغّ صٍ , انبأس

, بُٓب كسصٙ انحكى  ٔصهب خٛساث انبالد (انبٕٚبز)انسشد ٔقٛبو ػضٕ يجهش اندٔيب

 بدأث 1547ٔفٙ ػبو, يًب ادٖ انٗ اضطساببث ٔاَخفبضبث شؼبٛت يضخًسة ضدِ

اء بقتل البىياز الري اجسم ػاليبث انجٕع ٔاالٔبئت ببنظٕٓز فٙ انًدُٚت نرنك قبو انفقس

 يٍ ػًسِ فخزٔج ة يٍ انقسٌ انسابغ بهغ اٚفبٌ انضببؼت ػشس ذاته انؼبووفي, بحقهم 

.                                ٔحٕج قٛصساً نسٔصٛب ْٕٔ برنك أل قٛصس فٙ حبزٚخ زٔصٛب  

Иван грозный 
 

االء شُبٌ ثببج انضؼٛد٘:  حسجًت  

(نتكلم عن روسيا بالغة الروسية ):مصدر  



شكم  اٚفبٌ انسابغ حكٕيخّ انجدٚدة يٍ خٛسة انُبس يٍ شؼبّ ٔانقٗ انقٛصس      

خطببّ انًشٕٓز انر٘ َبدٖ بّ جًٛغ شسائح انًجخًغ انٗ انًصبنحت ٔحٕحٛد انجٕٓد 

 من بينها فتح   نبُبء دٔنت زٔصٛت قٕٚت ٔصٍ قٕاٍَٛ جدٚدة ادخهج اصالحبث حقديٛت

.                                                                                  مدازس لمحى االميت  
 

 

 

                                                Красная плошадь 

 

 

 

 



على امتداد القرن الرابع كانت هنالك صراعات تجري بٌن اٌفان والبوٌار حتى  جر    

.          الصراع الداخلً روسٌا الى حروب دموٌة ضد لٌتفاي والنمساوي لٌفونسكً

                                                                           

وقام بنهب خٌرات , (احدى مدن روسٌا) شن التتار غارات جوٌة على مدٌنة قازان

.المدٌنة الى ان حررها القٌصر وقواته الهائلة البالغ عددها مئة وخمسٌن الف جندي  

تمكن الشعب الروسً بقٌادة اٌفان الرهٌب من االستٌالء على حكومة سٌبٌرٌا 

.                                                                                       العظٌمة  

                                                    

 

Бедный народ 

  



 .             1560عام (انستاسٌا)تغٌرت طباع اٌفان جذرٌاُ بعد وفاة زوجته الحبٌبة 

اعتقد القٌصر بان اعداءه نغصوا حٌاته فقام بأبعاد مساعدٌه وعاقب عقاباً قاسٌاً كل 

.                                                                     من البوٌار واالمراء  

ال تعرف الرحمة تذهل الجبار عن نفسه      كان اٌفان عندما ٌضرب ضربته شدٌدة

                               .                                وتخنق فً صدره اوهى االمل

 

 

Иван и его жена 

 

 

 



هاجر وجنوده بشكل غٌر متوقع الى أحد االدٌر فواجه الشعب الروسً انتفاضات 

وبهدف اجراء اصالحات ,ومن ثم توسلو الٌه الرجوع الى كرسً الحكم فعاد , شدٌدة

زٌمسكً التً حكمها البوٌار :جدٌدة قام بتقسٌم االراضً الروسٌة الى منطقتٌن

, اما االخرى فأبرٌجٌنا التً حكمها القٌصر وقواته العسكرٌة, والحكومة المحلٌة

واصبح فٌلق ابرٌجٌنا ٌمارس شتى انواع االرهاب لٌس على المناطق التً تحت نفوذ 

فحاولوا اتهام كل فرد من افراد الشعب ,البوٌار وانما على جمٌع مناطق روسٌا

ققاموا بصلبهم وتعذٌبهم وذلك بوضعهم بأناء كبٌر الحجم وسكب الزٌت ,بالخٌانة

.                                                                         الحار فوق رؤوسهم

              

.                  طردت قوات القٌصر كل من االمراء والبوٌار من زئمسكً وابرٌجٌنا  

  (الرهٌب)     كان تحول اٌفان من حاكم عادل الى ظالم و طاغٌة سبباً لمناداته ب 

.                                                                                   (المروع)او  

 

 



, ذات مرة صرخ الغضب بوجه اٌفان فأصبح كالكلب المسعور فقتل ابنٌه بٌده  

وسرعان ما ندم على فعلته وتنهد من صمٌم قلبه المكلوم فعذب نفسه لكن لم ٌستطٌع 

تروٌضها وعد نفسه رجال مسٌحٌاً ال  ٌخضع الي مظهر من مظاهر الحكم حتى 

.                                                                                       الكنٌسة  

 

 Иван и его сын 

     

 

 

 

 

 



 وذلك لقٌامها بأبادة 1572القوات االبرٌجٌنٌة قوات باطلة وبشكل رسمً عام  عدت  

مدٌنة تٌفٌرونوفغراد لعدم خضوعها الوامر القٌصر ولكن االضطهاد وزٌادة الضغوط 

فً نهاٌة المطاف قام اٌفان الرهٌب , ادى الى استمرارهم بالواجب (روسً)على 

بأعدام قواته بنفسه وهاجر وخال الى نفسه ٌستغفر الرب على ما فعله بحٌاته من قتل 

.                                                            فلذة قلبه وتعذٌب وتجوٌع شعبه  

   ظل التارٌخ ٌحمل اسم أٌفان الرهٌب تحت طٌاته النه حكم البالد حكماً مطلقاً لٌس 

.                                         من اجل مصالح شعبه وانما لمصالحه الشخصٌة

                                   

 

 

 

  


