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 امللخص

القرآن الكرمي )دراسة  ضوء يف العنصري عالقة الطغيان ابلتمييز" ىذا البحث موضوعو:
 الطغيان يف القرآن الكرمي عند املفسرين  كيف تفسًناملشكلة يف ىذا البحث ىي   ."موضوعية(

الدراسة حمور املشكلة يف ىذه  ؟.وتطبيقو يف احلياة اليومية العنصري الطغيان ابلتمييز كيف عالقةو 
يف القرآن الكرمي وتفسًن اآلايت املتعلقة  العنصري التمييزو  ىو التعرف على اآلايت املتعلقة ابلطغيان

يف حياة اليومية.  مازلنا جند الكثًن من ىذه التصرفاتا. ىذا املوضوع نبو لتبحث الباحثة بسبب مهب
ىذه الدراسة ىي مكتبة . وعالقتهما العنصري التمييزالطغيان و يف حيتاج إىل دقة املعىن  فلذلك

وقد مت دراسة موضوعية. و وث النقد. وأما منهج ىذا البحث ى)مكتبة البحوث( أو املؤلفات والبح
مجع البياانت املتعلقة هبذه الدراسة من خالل الدراسة مكتبية. وقدمت ىذه الدراسة بطريق 

يف القرآن الكرمي   العنصري التمييزابلطغيان و التحليلية، يعين عن طريق شرح اآلايت اليت تتعلق 
ىذه الطريقة، املأمول أن توفر  كبياانت أولية والكتب اليت تتعلق مبوضوع البحث كبيتنات الثناوية.

 التمييزالطغيان و ىذه الدراسة حال وجواب لألشخاص الذين حيتاجون إىل معلومات عن معىن 
مرات يف صيغ تسعة وثالثٌن طغيان كلمة الوجدت  وبعد ما حبثت الباحثة،  .العنصري وعالقتهما

احلد يف العصيان ويف  جماوزة ىو الطغيان وجدت أن معىن. بعد أن حتلل، خمتلفة سور 27يف  خمتلفة
مبعىن  يف القرآن الكرمي وىو: الطغيان لو بعض معىن كلمة الطغيانو . الظلم ويف جماوزة حقوق الناس

 .ظلموال، االرتفاع والتكربو ، عصيانوال، الضاللة

 موضوعية. التمييز العنصري، ،الطغيان، عالقة: الكلمة الدليلة
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ABSTRACT 

The discussion of this study is “ath-Thughyan Relationship with at-Tamyiz al-

‘Unshuri in al-Qur’an (thematical studies)” the problem in this disscussion is 

“How is tafsir ath-Thughyan in al-Qur‟an acocording to mufassir and how are 

relationships between the two and their application in life now. The focus of the 

problem in this study is the identification of verses in the Qur‟an about ath-

Thughyan and at-Tamyiz al-„Unshuri in al-Qur‟an and description of 

interpretation of verses relating to them. This theme is interesting  to discuss 

consider we still find these two behaviors in daily life, so it requires a more 

detailed understanding of the meaning of ath-Thughyan and at-Tamyiz al-

„Unshuri and the relationship between the two. This is library research or 

literature research, and the methodology that is applied is thematic study. This 

research is presented with analytical techniques namely by explaining verses 

related to ath-Thughyan and at-Tamyiz al-„Unshuri.  This research refers to tafsir 

books and books that relate with this research. Therefore, this research is expected 

to become one of solution and answering for who need this information about the 

meaning of the meaning of ath-Thughyan and at-Tamyiz al-„Unshuri and the 

relationship between the two. After the writer studied this research, the writer 

found that verse related to ath-Thughyan in al-Qur‟an repeated 39 verses in 27 

surah in al-Qur‟an Al-Karim.  After analyzed, the meaning of ath-Thughyan is 

overreaching in rebellion, despotic and human rights. ath-Thughyan has several 

meaning in al-Qur‟an; ath-Thughyan with a perverted meaning, ath-Thughyan 

with the insubordinate meaning, ath-Thughyan with a height and pride 

meaning,ath-Thughyan with a despotic meaning. 

Keywords: relationship, ath-Thughyan, at-Tamyiz al-„Unshuri,  thematic. 
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ABSTRAK 

Pembahasan pada skripsi ini adalah “Hubungan ath-Thughyan dengan at-

Tamyiz al-„Unshuri dalam kandungan al-Qur‟an ( kajian tematik)” 

permasalahan dalam pembahasan ini adalah: Bagaimana tafsir ath-Thughyan 

dalam al-Qur’an menurut para mufassir dan bagaimana hubungan antara keduanya 

serta aplikasinya dalam kehidupan sekarang. Fokus permasalahan dalam 

penelitian ini adalah identifikasi ayat dalam Al-Qur’an mengenai ath-Thughyan 

dan at-Tamyiz al-‘Unshuri dalam al-Qur’an, serta uraian tafsir tentang ayat ayat 

yang berkaitan dengan keduanya. Tema ini menurut penulis menarik untuk 

dibahas mempertimbangkan masih sering kita dapati dua perilaku ini dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga dibutuhkan pemahaman yang lebih detail terhadap 

makna ath-Thughyan dan at-Tamyiz al-‘Unshuri ini dan hubungan antara 

keduanya. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) atau penelitian 

literatur murni, sementara metodologi yang digunakan adalah studi tematik . Data 

yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Penelitian ini 

disajikan dengan teknik analisis, yaitu dengan menjelaskan ayat ayat yang 

berhubungan dengan ath-Thughyan dan at-Tamyiz al-‘Unshuri, dengan merujuk 

pada Al-Qur’an sebagai data primer dan buku-buku literatur yang berkaitan 

dengan isu-isu yang dibicarakan sebagai data sekunder. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi dan jawaban bagi orang yang 

membutuhkan informasi mengenai makna ath-Thughyan dan at-Tamyiz al-

‘Unshuri dan hubungan antara keduanya. Berdasarkan penelitian yang penulis 

lakukan, dapat disimpulkan bahwa ayat ayat yang berkaitan dengan ath-Thughyan 

dalam Al-Qur’an disebut berulang-ulang kali  sebanyak  39 kali dalam 27 surat 

yang berbeda di dalam al-Qur’an al-Karim. Setelah dianalisis, adapun makna ath-

Thughyan adalah melampaui batas dalam pemberontakan, kezholiman dan hak-

hak manusia. Dan kata ath-Thughyan memiliki beberapa makna dalam al-qur’an, 

diantaranya: ath-Thughyan dengan makna sesat, ath-Thughyan dengan makna 

durhaka, ath-Thughyan dengan makna tinggi dan kesombongan, ath-Thughyan 

dengan makna zholim. 

Kata kunci: hubungan, ath-Thughyan, at-Tamyiz al-‘Unshuri, tematik. 
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 شكر وتقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

العاملني وبو نستعني على أمور الدنيا والدين. والصالة والسالم على دمحم  احلمد هلل رب
الرسول األمني الذي بعث يف األميني رمحة للعاملني وىو سيد املرسلني خامت النبيني، أشهد أن ال إلو 
إال هللا وحده ال شريك لو، و أشهد أن دمحما عبده ورسولو، وعلى آلو وأصحابو الطيبني الطاىرين 

 عني.أمج

َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِو َوَمْن َكَفَر َفِإنم َرّبِّ َغِِنٌّ َكِرًنٌ : )وقال تعاىل  (. َوَمْن َشَكَر َفِإَّنم

وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: عن أّب ىريرة هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )من مل يشكر الناس مل يشكر 
 هللا(. 

 الطغيان عالقة" فللو احلمد والشكر على التوفيق بتمام ىذا البحث حتت املوضوع: 
فأكرر احلمد هلل وحده محدا كثريا . "(دراسة موضوعية) العنصري يف ضوء القرآن الكرمي ابلتمييز

 على ىذا اإلمتام.

كفاية قد واجو الباحثة كثريا من الصعوابت إما من انحية كفاية شخصية وإما من انحية  
علمية، ولكن مبساعدة املساعدين وبعنايتهم استطاع الباحث على إمتام ىذا البحث، ولذلك يف 

 ىذه الفرصة القيمة أراد الباحثة ان يقدم الشكر والثناء إىل:

أمحد  رايو األستاذ الدكتوربجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية  فضيلة مدير .ٔ
 .جماىدين

، وكالئو النائب األول والثاين والثالث وىم: الدكتور مجال الدينأصول الدين  فضيلة عميدة كلية .ٕ
مع  وفضيلة الدكتور ذو الكفل، وفضيلة الدكتور رضوان حسيب، ،سكياتفضيلة الدكتور 

كل ماهلم من الفكرة والقوة لتقدم كلية أصول    أكفائهم بكلية أصول الدين الذين وجهوا وبذلوا
 الدين.

علوم قسم  سكرتري" وفضيلة  األستاذة جاين أرينالتفسري "علوم القرآن و فضيلة رئيس قسم  .ٖ
وحتليل  ة" الذي قاما كثريا مبساعدة الباحث أمريزال  األستا التفسري للفصل الدوىل "القرآن و 

 املشاكل سواء كانت تتعلق ابألمور األكادمية أم غريىا. 



ج  
 

 "  املاجستري فكري حممودواألستاذ  املاجستري حسني نكسوناألستاذ فضيلة مشرف الرسالة "  .ٗ
 ىا إلهناء كتابة ىذه الرسالة.كثريا وأعاان  ةالباحث اوجه انذلال

والتشجيع  " كمرشد أكادميي للباحثة فأشكره على نصيحتوخريالناس مجال إىل املكرم "األستاذ .٘
 ذه الرسالة.ىمنو والتوجيو للباحث طوال كتابة 

التفسري للفصل الدوىل بكلية علوم القرآن و مجيع املدرسني الذين علموىن علوما انفعة ىف قسم  .ٙ
 رايو.بأصول الدين جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

 رايو.بمجيع املوظفني ىف كلية أصول الدين جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية  .ٚ
ال حيسان  " الذاين واسيس و ايفا انديرايين احملرتمني الوالدين احملبوبني "وأخصص ىذه الرسالة  .ٛ

التعب وامللل وهلما الدعاء اللهم اغفرهلما وارمحهما كما رابيِن صغريا واجعل أعماهلما يف رضاك 
 واجزهلما أحسن اجلزاء وادخلهما من عبادك الصاحلني.

 أصول بكلية الدوىل للفصل والتفسري القرآن علوم قسم ٕٙٔٓ سنة الفصل ىف األصدقاء مجيع .ٜ
جيهان فرتاين،  : فكرية الزىرى،برايو احلكومية اإلسالمية قاسم الشريف السلطان جلامعة الدين

، أمى ثقيلة، أجى ستياوان، نورميةحليزة فجرين، رادين كرنيا خالصكا، رزدا ايان، فرياميدا، نور 
 شهدان، دمحم وحيودى، نبيل فااد ظفرى، فرتا اولوان أمحد حذيفة، إهلام أكرب، دمحم الفتح، دمحم

 جزاكم هللا خريا كثريا. راين أرشى، تري نندا فرتاي. سريجار، 
  رفنا نوفينيت، ونورول ىداية الفكري.، عيِن مجيع األصدقاء يف اجلامعة: نور .ٓٔ
خالصا ذا العمل ىذا البحث، وأسألو أن جيعل ىهللا تعاىل أن يفقٍت ويعينٍت يف أسأل  .ٔٔ

و اهلادي إىل ىس أمجعُت. وهللا من وراء القصد و الكرًن، وأن جيعلو حبثا انفعا للنا لوجهو
 اجلزاء... ِن خرياً املستقيم. وجزاكم هللا ع الصراط

 
 "واحلمد هلل رب العلمني".

  ٕٕٓٓيوليو  ٜٕ ببكانبارو,
 الباحثة

 
 

 رانيت ديفانيا 
ٖٕٕٜٔٔٙٓٔ٘ٛ 



ح  
 

 



 

خ  

 

 فهرس املوضوعات
 صفحة املوضوع
 أ ................................................................................. ملخص

 ث ........................................................................... شكر وتقدير

 ح ............................................................................... اإلىداء

 خ ...................................................................... فهرس ادلوضوعات

 الباب األول: املقدمة
 1 .....................................................................   خلفية البحث. أ

 3 ............................................................. أسباب اختيار ادلوضوع. ب
 3 ......................................................... توضيح مصطلحات البحث. ت
 5 ...................................................................... حدود البحث. ث
 6 ...................................................................... البحث حتديد. ج
 6 ............................................................. أىداف البحث وفوائده. ح
 6 ....................................................................... خطة البحث. خ

 النظري إلطاراالباب الثاين: 
 8 ................................................................... ادلفاىيم النظرايت . أ

 11 ............................................................ ادلبحث عن الطغيان .1
 11 .......................................................... الطغيان ومرادفو( أ

 13 .......................................................... أسباب الطغيان( ب
 15 ........................................................... مضار الطغيان( ت

 15 ................................................... ادلبحث عن التمييز العنصري .2
 15 .................................................... أنواع التمييز العنصري( أ

 16 .................................................. أسباب التمييز العنصري( ب
 16 ................................................... مضار التمييز العنصري( ت

 17 ................................................................... الدراسة السابقة. ب
 



 

 د

 

 طريقة البحثالباب الثالث: 
 19 ....................................................................... منهج البحث. أ

 21 ................................................................... مصادر البياانت. ب
 21 ................................................................ تمنهج مجع البياان. ت

 الباب الرابع: التفسري وحتليله

 22 ....................................................... لطغيانتفسري اآلايت ادلتعلقة اب. أ
 22 ......................................... لطغيان  ي القرنن الكرماآلايت ادلتعلقة اب .1
 25 .................................................... لطغياناآلايت لأسباب نزول  .2
 27 ..................................................... ادلفسرين تفسري اآلايت عند .3

 27 ............................................................ 24طو :سورة  -
 28 ......................................................... 52النجم : سورة  -
 31 .......................................................... 8الرمحن : سورة  -
 32 .........................................................11الفجر : سورة  -
 33 ........................................................... 6العلق : سورة  -

 35 .............................................. ابلتمييز العنصري تفسري اآلايت ادلتعلقة. ب
 35 ................................................. ابلتمييز العنصرياآلايت ادلتعلقة  .1
 36 ..................................................... تفسري اآلايت عند ادلفسرين .2

 36 ........................................................71اإلسراء : سورة  -
 39 .......................................................... 22الروم : سورة  -
 41 ...................................................... 13احلخرات : سورة  -

 45 ................................................. والتمييز العنصريحتليل عن الطغيان . ت
 45 ............................ اليوم زمن  ي اوتطبيقه العنصري ابلتمييز الطغيان عالقة .1
 59 ................................................ وسائل القرنن  ي مواجهة الطغيان .2
 51 ................................................. الطغيان والتمييز العنصريعالج  .3

 51 ............................................................ الطغيانعالج ( أ
 52 ..................................................... التمييز العنصريعالج ( ب

 



 

 ذ

 

 اخلامتة الباب اخلامس:

 54 ............................................................................اخلالصة. أ
 55 ............................................................   اإلقرتاحات والتوصيات. ب

 55 ................................................................... اإلقرتاحات .1
 55 ...................................................................  التوصيات .2

 56 ...............................................................................املراجع 
 



1 
 

 األول الباب

 ادلقدمة

 خلفية البحث . أ
الٌطغياف ىو ذباكز اغبٌد ُب الظٌلم كالغلٌو فيو، كذلك أٌف الظٌلم منو صغّبة كمنو  

ُب القرآف كبّبة، فمن ذباكز منزلة الٌصغّبة فقد طغى. ذكر ابن سبٌلـ كغّبه أٌف الٌطغياف 
ىيٍم ُب } البقرة سورةُب  هللا كذلك قوؿ: الكرمي على أربعة أكجو: الٌطغياف دبعُب الٌضبللة كىيبىيدُّ

كذلك قولو ُب : كالطٌغياف دبعُب العصياف عِب ُب ضىبلىلًتًهٍم يَبدَّدكفى.ي {طيٍغيىاًِنًٍم يػىٍعمىهيوفى 
: كالٌطغياف دبعُب االرتفاع كالٌتكٌثر يعِب عصى هللا. {اذىب إىل ًفٍرعىٍوفى إًنَّوي طغى} طو سورة

 {ضبىىٍلنىاكيٍم ُب اعبارية}يعِب ؼبٌا كثر كارتفع،  {َّنَّ لىمَّا طىغىا اؼبآءُب سورة اغباقة}إ كذلك قولو
مىا زىاغى البصر كىمىا ) ُب سورة النجم كذلك قولو: كالٌطغياف دبعُب الظٌلم يعِب ُب الٌسفينة.

 ُ. يعِب كما ظلم.  (طغى
لعن هللا افعاؿ الطغياف كمن يفعل الطغياف. سيؤدم الطغياف إىل الدمار مثل 
فرعوف كجيوشو الٍب غرقها هللا ُب البحر األضبر، بسبب العصياف كذباكز اغبد،  فأمر هللا 

أىَّنى }، كاعَبؼ فرعوف أبنو إلو  ِ{اٍذىىٍب ًإىلى ًفٍرعىٍوفى إًنَّوي طىغىى}موسى بتحذيره، قاؿ هللا 
 .، لقد زبطى فرعوف اغبدكد البشريةّ{رىبُّكيمي اأٍلىٍعلى

الطغياف أمر ال ينبغي أف كوف كال أف يبقى. أنو أمر كريو، مفسد لؤلرض، ـبالف 
ؼبا وببو هللا، مؤد إىل ما يكره. فمن أجل منعو ينتدب هللا عبدا من عباده اؼبختارين. ينتدبو 

إنو أمر   ْانو. ليحاكؿ كقف ىذا الشر، كمنع ىذا الفساد، ككقف ىذا الطغياف.بنفسو سبح
 .كريو شديد الٍب كراىة هللا تعاىل اليو

ييز العنصرم بْب ؾبتعع القبت اؼبصرم مع بِب متالقد كجدَّن ُب عصر فرعوف 
ىب إسرائيل، يظلم فرعوف لبِب إسرائيل حٌب جاء أمر هللا تعاىل إىل موسى ليذكر فرعوف "إذ

إىل فرعوف إنو طغى".ككذالك كجدَّن ُب عصر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عندـ كفار قريش سبييز بِب 
                                                

، )جدة: دار الوسيلة للنشر كالتوزيع(، نضرة النعيم ُب مكاـر أخبلؽ الرسوؿ الكرمي ملسو هيلع هللا ىلصصاّب بن عبد هللا بن ضبيد إماـ كخطيب اغبـر اؼبكي،   ُ
 .ّْٖٔ-ّْٖٓ، ص: َُج:

 .ّْ: َِسورة طو/  ِ
 .ِْ: ٕٗسورة النازعات/  ّ
 .ُّْٖ، ص: ٔىػ(، ج:  ُُِْالقاىرة: دار الشركؽ ،  -، )بّبكتُب ظبلؿ القرآفسيد قطب إبراىيم حسْب الشاريب،   ْ
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، ىاشم كبِب عبد اؼبطالب، حٌب منعوا اجملتمع لتعامل معهم ُب خبلؿ ثبلث سنوات.  كاليـو
ة غياف كالتمييز ربداثف ُب عدة أماكن، أحدىا ما فعلتو حكوم  قبد أيضنا أف ظاىرات الط

، كقتل الكثّب منهم بطريقة طردىم من قريتهم، كتدمّب منزؽبم ميامبار مع عرؽ الركىينجا.
نسانية. كمن بشعة للغاية. ىنا يبكننا أف نرل أف حكومة ميامبار قد فعل الظلم كعدـ اإل

 .صبيع أشكاؿ الظلمكاجبنا معا أف نوقف 
التمييز . لطغيافعمل الطغياف سيخلق التمييز، كقد يكوف التمييز سبب حدكث ا

العنصرم ىو أم تفريق أك استثناء أك تغيّب أك تفضيل مبُب على اعبنس أك اللوف أك النسب 
أك األصل القومي أك العرؽ أك الدين أك اللغة كترمي كلها إىل أضعاؼ االعَباؼ ابغبقوؽ 

د اإلنسانية كاغبرايت السياسية كاالستمتاع هبا كفبارستها ُب حقوؿ  السياسة كإلقتصا
 ٓ.كاالجتماع كالثقافة

من اؼبؤكد أف التمييز العنصرم ال تتوافق مع أم فطرة البشرية. ربقّب كإىانة 
اآلخرين فقط بسبب القبائل اؼبختلفة أك ألواف البشرة اؼبختلفة أك اعبنسيات أك البلداف 

نتوقعو اؼبختلطة. كال تزاؿ ىذه العنصرية موجودة ُب بعض األماكن من العامل، كىو أمر ال 
على اإلطبلؽ. اعلموا اف اإلسبلـ ، ىو دين نبيل قضى على العنصرية كحرمها على ىذه 

 . األرض
ؼي }قاؿ هللا تعاىل ُب كتابو الكرمي  تًًو خىٍلقي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى كىًمٍن آايى

تو لًٍلعىاًلًمْبى  كاختبلؼ لغاتكم اختبلفا ال حٌد لو،  .ٔ{أىٍلًسنىًتكيٍم كىأىٍلوىاًنكيٍم ًإفَّ ُب ذىًلكى ؿى آايى
فمن عربية إىل فرنسية، إىل إقبليزية، إىل ىندية، إىل صينية، إىل كبو ذلك فبا ال يعلم حصره 
إال خالق اللغات، كاختبلؼ أنواعكم كأشكالكم اختبلفا بو أمكن التمييز بْب األشخاص 

غبياة كـبتلف أغراضها، فكثّبا ما سبيز َب األصوات كاأللواف، كىذا فبا ال غُب عنو َب منازع ا
األشخاص ابألصوات، كبذا نعرؼ الصديق من العدك، فنتخذ ما يلـز من العٌدة لكل 

 ٕمنهما، كما مبيزىا بلغاهتا، فنعرؼ من أم األجناس ىى.
كإذا كاف اختبلؼ األلسنة كاختبلؼ األلواف عند دعاة )العنصرية كالشعوبية( 

ت البشرية، كمرررا لتصنيفها طبقات عليا كسفلى، فنف كتاب مصدرا للتمييز بْب السبلال
                                                

 .ٔ(، ص: ُٕٖٗ)القاىرة: مكتبة اؼبهتدين،  ،التقرقة العنصريةالسيد دمحم عاشور،   ٓ
/سورة   ٔ  .ِِ: َّالرـك
 .ّٗ-ّٖ، ص: ُِبة كمطبعة مصطفى الباىب اغبليب كأكالده(، ج: ، )مصر: شركة مكتتفسّب اؼبراغي أضبد بن مصطفى اؼبراغي،  ٕ
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هللا أزاؿ عن ىذه الظاىرة كل ما تشم منو رائحة التمييز العنصرم بْب البشر، كاعترر 
اختبلؼ األلسنة كاأللواف ُب النوع البشرم، مع كحدتو األصلية، آية من آايت هللا الكررل، 

 ٖكدليبل من دالئل قدرتو كابلغ حكمتو.
ـى كىضبىىٍلنىاىيٍم ُب اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقػٍنىاىيٍم ًمنى } تعاىل اؿ هللاقك  كىلىقىٍد كىرٍَّمنىا بىًِب آدى

لىٍقنىا تػىٍفًضيبلن  فكل فرد ُب االصل متساك كيبلك .ٗ{الطَّيًٌبىاًت كىفىضٍَّلنىاىيٍم عىلىى كىًثّبو فبٍَّن خى
سبييزه، امتياز كاحد كآخر الزدراء بسبب اختبلفات نفس اغبقوؽ األساسية اإلنسانية كوبـر 

 . القبلية كالعرقية كالقومية فقط
كما رأينا كثر الطاغوف من الناس ُب عصور اؼبتقدمة كالسيما ُب عصورَّن اؼبتأخرة، 
ككثرت األعماؿ الٍب يغٌَب عنها الناس كمثل التمييز العنصرم، كنرجو على اؼبؤمن هبذه 

فيد من ىذه اؼبوعظة. كبناء على تلك اػبلفيات أريد أف أحبث حبثا البحث لعلو ينتبو كيست
عالقة )"عميقا عن الطغياف ُب ضوء القرآف الكرمي من حيث اؼبوضوعي ربت اؼبوضوع 

 (".الطغيان ابلتمييز العنصري يف ضوء القرآن الكرمي دراسة موضوعية
 أسباب اختيار ادلوضوع . ب

 اختيار ىذا اؼبوضوع ما يلى: كمن أىم األسباب الٍب دفعت الباحثة إىل
 ُب ضوء القرآف الكرمي  العنصرم ابلتمييز الطغياف عبلقةاغبرص على نفهم  .ُ
أتعمق ُب ىذا البحث لتحذير كصيانة الناس من خطارة الطغياف كخاصة فيما  .ِ

 .العنصرم يتعلق ابلتمييز
 توضيح مصطلحات البحث . ت

ُب ضوء القرآف الكرمي  العنصرمعبلقة الطغياف ابلتمييز اؼبوضوع ؽبذا البحث ىو "
)دراسة موضوعية("  لئلبعاد عن األخطاء  ُب فهم اؼبوضوع السابق، فهذا األمر وبتاج إىل 

 : بياف اؼبصطلحات  اؼبوجودة ُب ىذا اؼبوضوع، منها 

 10ق بو أحدنبا على اآلخر.أم شيء يتعلعالقة :  .ُ

                                                
 .ُّ، ص: ٓلبناف: دار الغرب اإلسبلمي(، ج: -، )بّبكتالتيسّب ُب أحاديث التفسّبدمحم اؼبكي الناصرم،   ٖ
 .َٕ: ُٕسورة اإلسراء/  ٗ

 .ِِ، ص: ُ، ج: احملكم كاحمليط األعظمابن سيده،   َُ
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جاكز اغبٌد فقد  ذباكز اغبٌد اٌلذم كاف عليو من قبل، ككٌل شيءالطغيان :  .ِ
 11.طغى

أم تفريق أك استثناء أك تغيّب أك تفضيل مبُب على اعبنس أك التمييز العنصري :  .ّ
اللوف أك النسب أك األصل القومي أك العرؽ أك الدين أك اللغة كترمي كلها إىل 
أضعاؼ االعَباؼ ابغبقوؽ اإلنسانية كاغبرايت السياسية كاالستمتاع هبا كفبارستها 

 ُِسياسة كإلقتصاد كاالجتماع كالثقافة.ُب حقوؿ  ال
 ُّمن حركؼ اعبر ىي تفيد كقوع الشيء ُب الداخل )الظرفية(.يف :  .ْ
: ج. أضواء، مصدر ضاء : نور،ضياء، كىي ما تدرؾ بو حاسة البصر  ضوء .ٓ

على ضوئو : إبضاءة \اؼبواد. ألقى الضوء على اؼبوضوع : كضحو ك بينو. ُب ضوئو
 14منو أك كفقا لو، ابالعتماد عليو.

كقرآَّن، كُب االصطبلح: كبلـ  –قراءة  -يقرأ  -: ُب اللغة مصدر من قرأ  القرآن .ٔ
 15زؿ على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، اؼبتعبد بتبلكتو.هللا عز كجل، اؼبن

: من صفات هللا تعاىل كأظبائو كىو الكثّب اػبّب  اعبواد اؼبعطي الذم ال  الكرمي .ٕ
 ُٔينفذ عطائو.

  17: مأخوذ من درس يدرس دبعُب البحث عن الشيء حبثا دقيقا. دراسة .ٖ
يَبكب أك يبُب منها ىذه نسبة إىل موضوع : ىو اؼبادة الًٍب يؤخذ أك موضوعية :  .ٗ

 ٛٔجزئيات البحث كيضم بعضها إىل بعض ليصّب موضوعا.
 
 

 

                                                
 اؼبرجع السابق، صاّب بن عبد هللا بن ضبيد إماـ كخطيب اغبـر اؼبكي.  ُُ
 اؼبرجع السابق، السيد دمحم عاشور.  ُِ
 .ُٓٔ، ص: ِ( ج:ََِٖ، بّبكت : اؼبكتبة اؼبصرية )أكضح اؼبسالك إىل ألفية ابن مالكابن ىشاـ األنصارم،   ُّ
 //http://www.arabdict.com/ar)أنطر معجم اللغة العربية ) ُْ

 (َََِ، )القاىرة: مكتبة الوىبة مباحث ُب علـو القرآفمناع القطاف،   ُٓ
 .ُٖٕص:  ِ، بّبكت :  دار الدعوة،  ج: اؼبعجم الوسيطإبراىيم مصطفى كأصحابو،   ُٔ
 .ِٕٗاؼبرجع السابق، ص:   ُٕ
 . ُِ، )اعبامعة اإلسبلمية ابؼبدينة اؼبنورة (، ص: التفسّب اؼبوضوعي للقرآف الكرمي كمباذج منوأضبد بن عبد هللا الزىراين،   ُٖ
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 حدود البحث . ث
الطغياف ُب القرآف الكرمي كعبلقتو ىذا البحث تتعلق ابآلايت الٍب تتكلم عن 

 سور ُِٕب  آية ّٗىي  . قد كردت اآلايت الكثّبة الٍب تتعلق ابلطغيافالعنصرم ابلتمييز
، َٔ، ُٓ(، كسورة النساء )اآلية: ِٕٓ، ِٔٓ، ُٓىي ُب سورة البقرة )اآلية:  ،ـبتلفة

(، كسورة َُُ(، كسورة األنعاـ )اآلية: ٖٔ، ْٔ، َٔ(، كسورة اؼبائدة )اآلية: ٕٔ
(، كسورة ُُِ(، كركرة ىود )اآلية: ُُ(، كسورة يونس )اآلية: ُٖٔاألعراؼ )اآلية: 

(، كسورة طو َٖ(، كسورة الكهف )اآلية: َٔآلية: ، كسورة اإلسراء )ا(ّٔالنحل )اآلية: 
كسورة الصافات )اآلية: (، ٕٓ(، كسورة اؼبؤمنوف )اآلية: ُٖ، ْٓ، ّْ، ِْ)اآلية: 

(، كسورة ِٕ(، كسورة ؽ )اآلية: ُٕ(، كسورة الزمر )اآلية: ٓٓ(، كسورة ص )اآلية: َّ
(، ِٓ، ُٕ)اآلية:  (، كسورة النجمِّ(، كسورة الطور )اآلية: ّٓالذارايت )اآلية: 

(، ُُ، ٓ(، كسورة اغباقة )اآلية: ُّ(، كسورة القلم )اآلية: ٖكسورة الرضبن )اآلية: 
(، ُُ(، كسورة الفجر )اآلية: ّٕ، ُٕ(، كسورة النازعات )اآلية: ِِكسورة النبأ )اآلية: 

كلم اآلايت الٍب تتكربدد الباحثة  (.ٔ(، كسورة العلق )اآلية: ُُكسورة الشمس )اآلية: 
(، كسورة النجم ِْخبمس سور فهي: سورة طو )اآلية: الطغياف ُب القرآف الكرمي عن 

(، كسورة العلق )اآلية: ُُ)اآلية:  (، كسورة الفجرٖ(، كسورة الرضبن )اآلية: ِٓ)اآلية: 
ٔ.)ُٗ 

ف الكرمي تسعة كثبلثْب آفوجدت كلمة الطغياف ُب القر بعد أف ربلل الباحثة،    
تيوي، أىٍطغىى( كفعل مرات )طىغىى، طىغىٍوا، أىٍطغىيػٍ  (ٗ)بصيغة فعل اؼباضي  ،ُب صيغ ـبتلفة مراة

، )طىاغيٍوف ( مرةُٓ)كاسم الفاعل  )الى تىٍطغىٍوا(،( مرات ّ))يىٍطغىى(، كالنهي  اتفاؼبضارع مر 
 (.طىٍغوىاىىا، الطىاغيوٍ الطىاًغيىة، ، )طيٍغيىاَّنن  ( مراتَُ)(، كمصدر ، الطاغية، الطاغوتطىاًغٍْب 

الرـك سورة ك ، (َٕاإلسراء )اآلية:  كىناؾ األايت الٍب تتعلق إبزالة التمييز العنصرم، سورة 
 .(ُّ)اآلية: ، كسورة اغبجرات (ِِ)اآلية: 

ع البياف ُب من اؼبتقدمْب: )جام ينسّب التف ابْبتشرح الباحثة بكتكُب ىذا اؼبوضوع 
(، كبكتب التفاسّب من اؼبتأخرين تفسّب القرآف العظيم إلبن كثّب ك أتكيل القرآف للطررم

                                                
 .ِْٕ-ِْٔ(، ص: ُّْٔ، )القاىرة: مطبقة دار الكتب اؼبصرية، اؼبعجم اؼبفهرس أللفاظ القرآف الكرميدمحم فؤاد عبد الباقي،   ُٗ
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 ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهج ، كالتفسّب اؼبنّبألضبد بن مصطفى اؼبراغي )تفسّب اؼبراغي
 (.كتفسّب ُب ظبلؿ القرآف لسيد قطب ،لوىبة الزحيلي

 حتديد البحث . ج
 ربديد البحث من ىذه اؼبسألة ىي: اأم

 الطغياف ُب القرآف الكرمي عند اؼبفسرين ؟ ما معُب .ُ
 ُب اغبياة اليومية ؟ مظاىرىاك  العنصرم الطغياف ابلتمييز كيف عبلقة .ِ

 أىداف البحث وفوائده . ح
 األىداؼ من ىذا البحث ىي : .ُ

 الطغياف ُب القرآف الكرمي عند اؼبفسرين كيف تفسّب  ككشف ؼبعرفة ( أ
 ُب اغبياة اليومية مظاىرىاك  العنصرم لتمييزعبلقة الطغياف ابؼبعرفة  ( ب

 كأما الفوائد من ىذا البحث فهي: .ِ
 توفّب آفاؽ اؼبعرفة اإلسبلمية ُب ؾباؿ علم التفسّب ( أ

ُب القرآف  العنصرم لتمييزلَبقية العلـو كاؼبعرفة فيما يتعلق ابلطغياف كخاصة اب ( ب
 الكرمي

 كسيلة لزايدة كنوز العلـو اإلسبلمية ( ت
لنيل الشهادة اعبامعية للدرجة األكىل ُب كلية لتكميل شرط من الشركط اؼبقررة  ( ث

 أصوؿ الدين ُب قسم علـو القرآف كالتفسّب
 خطة البحث . د

 ىذا البحث يتضمن من طبسة أبواب:

 مقدمة: الباب األول

 أىداؼوضوع، كحدكد البحث كربديده، ك ن خلفية البحث، كأسباب اختيار اؼبم فتتكو 
 البحث كفوائده، كخطة البحث.
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 النظري اإلطارالباب الثاين: 

و عن الطغياف )تعريف من مبحث فيتكو كىو النظرايت  فاىيمذا الباب يشتمل على اؼبى
 كأسبابو،، كأنواعو، ييز العنصرم )تعريفو( كمبحث عن التم، كمضاره، كأسبابوكمرادفو
 الدراسة السابقة.ك   (كمضاره

 طريقة البحثلث : االباب الث
ت : مصادر البياَّنفذا قسماىك  ،تمصادر البياَّنالبحث، ك  منهجالباب يشتمل على ىذا 

 .تمنهج صبع البياَّنت الفرعية، ك البياَّن الرئيسية كمصادر
 البحثالباب الرابع : 

كأسباب  تفسّب اآلايت الٍب تتعلق ابلطغياف كالتمييز العنصرم، ىذا الباب يشتمل على
كسائل  ،اليـو زمن ُب مظاىرىاك  العنصرم ابلتمييز الطغياف عبلقةربليلو )ك  اآلايت،نزكؿ 

 .(ماكعبلجه ،القرآف ُب مواجهة الطغياف
 ختتاماال :الباب اخلامس: 

. كأسبمت ذلك بوضع قَباحات كالتوصياتالكاخبلصة البحث  يتكوف من ذا البابىُب 
 فهارس للمصادر كاؼبراجع.
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 الثاينالباب 

 النظري اإلطار

 ادلفاىيم النظرايت . أ

ىي  أف حقوؽ اإلنساف ُٗٗٗ لسنة ّٗكفقا للقانوف رقم  حقوؽ اإلنسافنظرية 
حقوؽ ؾبموعة متأصلة ُب طبيعة كجود اإلنساف كمخلوقات هللا تعاىل. ىذا اغبق ىو ىدية 
هللا الٍب هبب احَبامها كدعمها كضبايتها من قبل الدكلة كالقانوف كاغبكومة كاعبميع من أجل 

 َِ.الشرؼ كضباية الكرامة اإلنسانية

ر أك غّب مباشر التمييز ىو أم تقييد أك مضايقة أك إقصاء يعتمد بشكل مباش
ى التمايز البشرم على أساس الدين، العرؽ، اعبماعة، الطبقة، الوضع االجتماعي، عل

، فبا يؤدم إىل تقليل أك كالوضع االقتصادم، كاعبنس، كاللغة، كاؼبعتقدات السياسية
االكبراؼ أك القضاء على االعَباؼ أك تنفيذ أك استخداـ حقوؽ اإلنساف كاغبرايت 

اة األفراد كاعبماعات على حد سواء ُب اجملاالت السياسية كاالقتصادية األساسية ُب حي
 ُِ.، كغّبىا من جوانب اغبياةالقانونية كاالجتماعية كالثقافيةك 

، سواء ذات الطبيعة غبقوؽ اإلنساف اوؾ غّب العادؿ كالتمييزم انتهاكالسل
كأفقيا )بْب اؼبواطنْب العمودية )الٍب تقـو هبا أجهزة الدكلة على اؼبواطنْب أك العكس( 

 ِِ(.أنفسهم

، دبعُب أِنا تنطبق على صبيع البشر دكف سبييز بْب إف طبيعة حقوؽ اإلنساف عاؼبية
العرؽ كالدين كاألمة. هبب احَباـ حقوؽ اإلنساف لضماف الكرامة اإلنسانية ُب صبيع أكباء 

 ِّ.العامل. كقد ظهر ذلك ُب اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف

                                                
 .ُ، رقم: ُ، مادة: ُعن حقوؽ اإلنساف، فصل:  ُٗٗٗلسنة  ّٗقانوف رقم   َِ
 .ّاؼبرجع السابق، رقم:   ُِ
ِِ  Majda El Muhtaji ،Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia ،(Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group) :ليبل. َُ.ٗ، يـو اػبامس ُب الساعة ََِِيوليو  ِأحبث ُب اتريخ ، ُٖٖ، ص 
 ِّ Septia Iryani ،Pendidikan Kewarganegaraan: Hak Asasi Manusia ،

http://Septiairinِٓ.blogspot.com ، ِنارا. ٗٓ.ُ، يـو السبت ُب الساعة ََِِيوليو  ٓأحبث ُب اتريخ 
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طات االزدىار كضباية و حقوؽ كالتزامات. كمن بْب التزامات السلاغباكم لدي
بشكل تعسفي كظلم ، دبا ُب ذلك حقوؽ اإلنساف. ال هبوز للحاكم التصرؼ مصاّب الناس

، فسوؼ ٍب إذا ًب انتهاكها، كالا يتجاكز اغبدكد الٍب كضعها هللا، القياـ دبلرعاايه. السيما
  .تقع على أفعاؿ الطغياف

حق ُب اغبصوؿ على ما ىو حقهم دكف سبييز، أك عرؽ، أك دين، أك لكل البشر 
أمة. إذا حدث موقف التمييز بْب القبائل كاألعراؽ كاألدايف كاألمم، فقد كقع ُب أفعاؿ 

  .عنصرية

 (:فيما يلي آراء العلماء بشأف انتهاكات اغبقوؽ )الطغياف كالتمييز العنصرم

 : الطغيانعن  آراء العلماء

  ِْ.الطغياف ؾباكزة اغبد ُب العصياف: اعبرجاينقاؿ  -
 ِٓ.قاؿ اؼبناكٌم: قاؿ اغبرايٌل: الٌطغياف: إفراط االعتداؿ ُب حدكد األشياء كمقاديرىاك  -
الطغياف ىو كضع الشيء ُب غّب ؿبٌلو، ابتٌفاؽ كقاؿ د. موالم اؼبصطفى الررجاكم  -

الباطل، كفيو نوعه من اعبٍىور؛ إٍذ عبارة عن التعدًٌم عن اغبق إىل  :أئمة اللغة، كىو أيضان 
اٍلميفردات ُب غريب " ىو اكبراؼ عن العدؿ، كما عرَّؼ الرَّاغبي األصفهاين ُب كتابو

اكزي اغٍبدًٌ ُب العصياف: "الطُّغيافى أبنَّو "القرآف   ِٔ".ذبى
كل ما هباكز حده القرآف يسميو طغياَّن، كاللغة العربية : يوسف القرضاكمكقاؿ  -

 ِٕ.اغبد ُب العصياف كُب الظلم كُب ؾباكزة حقوؽ الناس ؾباكزةكىو  ،تسميو طغياف

 

 

                                                
 .ُّٖ، ص: ُ، )بّبكت: دار الكتاب العريب(، ج: التعريفاتعلي بن دمحم بن علي اعبرجاين،   ِْ
 .ّْٖ، ص: ُفكر اؼبعاصر،  دار الفكر(، ج: ، )بّبكت،  دمشق: دار الالتوقيف على مهمات التعاريفدمحم عبد الرؤكؼ اؼبناكم،   ِٓ
مارس  ّأحبث ُب اتريخ  http://www.albayan.co.ukزبرجت من ، الطغياف –د. موالم اؼبصطفى الررجاكم، ؾبلة البياف   ِٔ

 ليبل َٓ.ُُ، يـو الثلثاء ُب الساعة ََِِ
، يـو األربعاء ُب الساعة ََِِمارس  ْاتريخ  أحبث ُب، https://www.aljazeera.netزبرجت من ، الطغياف كعاقبة الطغاة  ِٕ

 صباحا ّْ.ٕ
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 عن التمييز العنصري: آراء العلماء

التمييز ىو التفريق بْب االجناس البشرية أك الطبقات االجتماعية، أف  كماؿ صليباقاؿ   -
ك منو التمييز العنصرم الذم ينكر اؼبساكاة بْب االجناس البشرية، فبل يعَبؼ لبلسود 

 ِٖ.مثبل دبا يعَبؼ بو لؤلبيض من حقوؽ طبيعية اك اجتماعية
قالوا بعض العلماء أف التمييز العنصرم ىو أم تفريق أك استثناء أك تغيّب أك تفضيل  -

مبُب على اعبنس أك اللوف أك النسب أك األصل القومي أك العرؽ أك الدين أك اللغة 
كاغبرايت السياسية كاالستمتاع كترمي كلها إىل أضعاؼ االعَباؼ ابغبقوؽ اإلنسانية 

 ِٗهبا كفبارستها ُب حقوؿ  السياسة كإلقتصاد كاالجتماع كالثقافة.
كرد من خبلؿ االتفاقية الدكلية للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم لسنة  -

أف التمييز العنصرم ىو : أم سبييز أك استثناء أك تقييد أك تفضيل يقـو على  ُٓٔٗ
اللوف أك النسب أك األصل القومي أك اإلثِب كيستهدؼ أك يستتبع أساس العرؽ أك 

تعطيل أك عرقلة االعَباؼ حبقوؽ اإلنساف كاغبرايت األساسية أك التمتع هبا أك 
فبارستها على قدـ اؼبساكاة، ُب اؼبيداف السياسي أك االقتصادم أك االجتماعي أك 

   َّة.الثقاُب أك ُب أم ميداف آخر من ميادين اغبياة العام
 ادلبحث عن الطغيان .ٔ

 الطغيان ومرادفو ( أ
 البغي (ٔ

الباء البغي أك البغياف. كالبغي ىو  ىو طغيافإف أحد مرادؼ ال
قاؿ . كالغْب كالياء أصبلف: أحدنبا طىلىب الشيء، كالثاين جنسه من الفىساد

ٍلفىنا، أم ميٍعظىم مىطىرًىا.  ُّ.كالبػىٍغي: الٍظلم األصمعي: دىفػىٍعنا بػىٍغيى الٌسماًء خى
طلب االستعبلء بغّب حق، ذكره  ىو البغي: اؼبناكمكقاؿ 

كبػىغىى عليو يػىٍبًغي بػىٍغيان : عىبلى كظىلىمى كىعىدىؿى عن اغبىقًٌ كاٍستىطىاؿى  ِّ.اغبرايل
                                                

 .َّٖ، ص: ُ، ج: اؼبعجم الفلسفىكماؿ صليبا،    ِٖ
 اؼبرجع السابق، السيد دمحم عاشور.  ِٗ
 .ُٔ، )بسكرة: جامعة دمحم خيضر(، ص: جريبة التمييز العنصرم ُب القانوف اعبزائرمخاف دمحم رضا عادؿ،   َّ
 .ِِٕ، ص: ُدار الفكر(، ج:، )معجم مقاييس اللغةارس بن زكراي، أبو اغبسْب أضبد بن ف  ُّ
، )بّبكت،  دمشق: التوقيف على مهمات التعاريفدمحم اؼبدعو بعبد الرؤكؼ بن اتج العارفْب بن علي بن زين العابدين اغبدادم ٍب اؼبناكم،   ِّ

 .ُٖ، ص: ُدار الفكر اؼبعاصر،  دار الفكر(، ج: 
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أحدنبا ؿبمود كىو ذباكز  كالبغي على ضربْب: ّّ.ككذىبى ك ُب ًمٍشيىًتو
مذمـو كىو ذباكز اغبٌق كالثٌاين  العدؿ إىل اإلحساف كالفرض إىل الٌتطوٌع.

 ّْ.إىل الباطل أك ذباكزه إىل الٌشبو
ًإمبَّىا السًَّبيلي عىلىى الًَّذينى }فبا كرد ُب القرآف الكرمي بغيكمن أمثلة ال

غيوفى ًُب اأٍلىٍرًض ًبغىٍّبً اغبٍىقًٌ أيكلىًئكى ؽبىيٍم عىذىابه أىلًيمه  م أ ّٓ{يىٍظًلميوفى النَّاسى كىيػىبػٍ
، كاؼبؤاخذة على اؼبعتدين الذين يظلموف الناس بعدكاِنمإمبا العقوبة 

كيتكرركف ُب األرض ذبرران كفسادان ابؼبعاصي كاالعتداء على الناس ُب 
أكلئك الظاؼبوف الباغوف ؽبم عذاب مؤمل موجع بسبب . النفوس كاألمواؿ

 ّٔ.ظلمهم كبغيهم
 العدوان (ِ

الظٌلم اٌلذم يتجاكز فيو اغبٌد، كىو مصدر من عدا  ىو العدكاف
يعدك عدكا كعدٌكا كعدكاَّن كعداء اٌلٍب تدٌؿ على ذباكز ُب الٌشيء كتقٌدـ ؼبا 

العدكاف: أسوأ االعتداء ُب قوؿ أف  اؼبناكمكقاؿ  ّٕ.ينبغي أف يقتصر عليو
 ٍْب:ُب اٍلقيٍرآف على كىٍجهى  وكىذكر بعض اٍلميفىٌسرين أىن ّٖ.أك فعل أك حاؿ

كىالثَّاين السًَّبيل. الظُّلم الصراحأىحدنبىا 
ّٗ 

 فبا كرد ُب القرآف الكرمي الظُّلم الصراحعدكاف على كجو كمن أمثلة ال
تتعاكنوف كىو مضارع  (تىظىاىىريكفى أم ) َْ{تظاىركف عىلىٍيًهم ابإلٍب كالعدكاف}

حذؼ منو أحد التاءين، كأف اؼبتظاىرين يسند كل كاحد منهما ظهره ًإىل 

                                                
، )القاىرة : اجمللس األعلى بصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيزىػ(، ُٕٖؾبد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب الفّبكزآابدل )اؼبتوَب:   ّّ
 .ُُّٔ، ص: ُعبنة إحياء الَباث اإلسبلمي(، ج:  -للشئوف اإلسبلمية 
 .َْٖٓص:  ،كياؼبرجع السابق، صاّب بن عبد هللا بن ضبيد إماـ كخطيب اغبـر اؼب  ّْ
 .ِْ: ِْالشورل/سورة   ّٓ
 .ُّْ-ُّّ، ص: ّج: ، )القاىرة: دار الصابوين للطباعة كالنشر كالتوزيع(، صفوة التفاسّبدمحم علي الصابوين،   ّٔ
 .ْٓٓٗاؼبرجع السابق، صاّب بن عبد هللا بن ضبيد إماـ كخطيب اغبـر اؼبكي، ص:   ّٕ
 .ِّٖ، ص:ُاؼبرجع السابق، دمحم اؼبدعو بعبد الرؤكؼ بن اتج العارفْب بن علي بن زين العابدين اغبدادم ٍب اؼبناكم، ج:   ّٖ
، )لبناف/ بّبكت: نزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائرىػ(، ٕٗٓصباؿ الدين أبو الفرج عبد الرضبن بن علي بن دمحم اعبوزم )اؼبتوَب:   ّٗ

 .ِّْ، ص: ُالة(، ج: مؤسسة الرس
 .ٖٓ: ِالبقرة/سورة   َْ
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الذنب الذم يستحق صاحبو اؼببلمة كصبعو  (اإلٍب)اآلخر، كالظهّب: اؼبعُب 
 ُْ.ذباكز اغبد ُب الظلم (كىاٍلعيٍدكىافً )آاثـ 

فىًنًف } فبا كرد ُب القرآف الكرمي السًَّبيلعدكاف على كجو كمن أمثلة ال
فًنف انتهوا عن قتالكم فكفوا أم  ِْ{ًإالَّ على الظَّاًلمْب فىبلى عدكاف انتهوا

عن قتلهم فمن قاتلهم بعد ذلك فهو ظامل كال عدكاف ًإال على الظاؼبْب، أك 
فًنف انتهوا عن الشرؾ فبل تعتدكا عليهم ٍب بٌْب تعاىل أف قتاؿ اؼبشركْب ُب 

 ّْ.العدكاف فيو الشهر اغبراـ يبيح للمؤمنْب دفع
 العتو (ّ

العْب كالتاء كاغبرؼ اؼبعتل أصله صحيح يدؿُّ على  (عتو)
 الفّبكزآابدلكقاؿ ْْ.استكبار. قاؿ اػبليل كغّبيه: عتىا يىعتيو عتػيوَّان: استكىررى 

 ْٓ.استكرر كجاكز اغبدٌ أف العتو 
كابلرجوع إىل كتب التفسّب أمكننا أف نقف على معاف عديدة 

 العتو دبعُب القهر كالغلبة، العتو دبعُب الطعن ُب السن، منها: (العتو)للفظ 
العتو دبعُب  العتو دبعُب االستكبار عن الطاعة، العتو دبعُب العلو ُب األرض،

 .العتو دبعُب الطغيافك التجاكز ُب معصية هللا تعاىل، 
ٍؿ عبىُّوا ًُب عيتػيوٌو }ىفبا كرد ُب القرآف الكرمي  العتوكمن أمثلة 

 ْٕبل سبادكا ُب طغياف كنفور عن اغبٌق كاستكبار.أم  ْٔ{كىنػيفيورو 
معاين ىذه اؼبصطلحات متقاربة إىل حٌد كبّب بيد أٌِنا ليست 
كاحدة، فالٌطغياف ؾباكزة اغبٌد اٌلذم كاف عليو من قبل، كيكوف ذلك ُب 

 ، أٌما العدكاف فهو ذباكز اؼبقدار اؼبأمور بو، أٌما البغي فهوك)الظلم( اؼبعاصي
 قدر االستحقاؽ ذباكزه أك مل يتجاكزه، كيستعمل ُب اؼبتكرٌر طلب ذباكز 

                                                
 .ٓٔاؼبرجع السابق، دمحم علي الصابوين، ص:   ُْ
 .ُّٗ: ِالبقرة/سورة   ِْ
 .ُُِ، ص: ُاؼبرجع السابق، دمحم علي الصابوين، ج:   ّْ
 .ِِٓ، ص: ْاؼبرجع السابق، أبو اغبسْب أضبد بن فارس بن زكراي، ج:   ْْ
 .ُٗ، ص: ْو طاىر دمحم بن يعقوب الفّبكزآابدل، ج: اؼبرجع السابق، ؾبد الدين أب  ْٓ
 .ُِ: ٕٔاؼبلك/سورة   ْٔ
مؤسسة الرسالة(، ج: ، )جامع البياف ُب أتكيل القرآفىػ(، َُّدمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطررم )اؼبتوَب:   ْٕ

 .ُْٓ: ّٖ، ص/ِّ



13 
 

 

أٌما العتٌو فيتضٌمن االستكبار إىل جانب  ألنٌو طالب منزلة ليس ؽبا أبىل.
 ْٖ.ؾباكزة اغبٌد، كقد يستعمل ُب مطلق التجرٌر كلو ُب غّب اؼبعصية

 سباب الطغيانأ  ( ب
ز كجل، الطغياف من أعظم أسباب ىبلؾ اإلنساف كىو انو على هللا ع

كما كفر من كفر، كالعصى من عصى، إال طغى إذ ذباكز حده، كحد اإلنساف 
إمبا ىو الوقوؼ عند عتبة العبودية هلل عز كجل، بتوحوده، كفعل اؼبأمور، كترؾ 

قد كضع هللا ُب قلوب اػبلق كلهم، اؼبيل إليها، فوضع ُب قلوهبم ؿببة احملظور. ك 
اغبق، كأيثار اغبق، كىذه حقيقة الفطرة. كمن خرج عن ىذا األصل، فلعارض 

 لفطرتو أفسدىا.عرض 
إذف ىي عوارض عرض لئلنساف أفسدت عليو فطرتو، كال شك أف 

ىو مادم، منها ما  ىذه العوارض كثّبة كمتشعبة، منها ما ىو نفسي، كمنها ما
ىو ذاٌب، كمنها ما ىو خارجي، كال شك أف العوارض الذاتية النفسية تبقى 
حبيسة النفس البشرية ما مل تتوفر ؽبا عدة عوارض خارجية، كىذه العوارض 
ىي ما سيقف عنده الباحث ُب ىذا اؼبطلب، أما العوامل الذاتية النفسية 

 ْٗفسيتناكؽبا الباحث ُب مطلب صفات الطغاة.
 العارض األول الغىن: (ٔ

ٍنسىافى لىيىٍطغىى } إف اإلنساف  َٓ{أىٍف رىآهي اٍستػىٍغُبى  .كىبلَّ ًإفَّ اإٍلً
 ُٓ.ليتجاكز حٌده، كيستكرر على ربو، فيكفر بو، ألف رأل نفسو استغنت

يشّب هللا تعاىل ُب ىذه اآلايت العظيمة إىل جنس اإلنساف، كل أنساف 
كاإليباف العاصم، كرأل نفسو استغُب، من بِب آدـ، إذا ذبرد من التقول، 

مح بو نفسو، ببل دين كببل استقامة، ذب فننو يطغى، كيتجاكز حده، فهو
كيغلبو ىواه، كيقوده طمعو، كيرديو جشعو، كيسوقو شيطانو، كتتلفو نفسو 

 ِٓاألمارة ابلسوء، َّنسيا حقيقة نفسو.
                                                

 .ّْٖٓ، ص: َُج: اؼبرجع السابق، صاّب بن عبد هللا بن ضبيد إماـ كخطيب اغبـر اؼبكي،  ْٖ
 .ْٖ-ْٕ، )غزاة: اعبامعة اإلسبلمية(، ص: طغياف اغبكاـ كخفة الشعوب )دراسة قرآنية موضوعية(عاطف دمحم أضبد اللحاـ،   ْٗ
 ٕ-ٔ: ٔٗسورة العلق/  َٓ
 .ِِٓ، ص: ِْج:  كثّب بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطررم،اؼبرجع السابق، دمحم بن جرير بن يزيد بن    ُٓ
 عاطف دمحم أضبد اللحـااؼبرجع السابق،   ِٓ
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فهو يشعر { أىٍف رىآهي اٍستػىٍغُبى كما سبب ىذا الطغياف كالفجور إال }
أنو غّب ؿبتاج ػبالقو رازقو، الستغنائو ابؼباؿ، أك السلطاف، أك الولد، أك 

 أبم متاع من متاع الدنيا الفانية.
 العارض الثاين ايثار احلياة الدنيا (ٕ

نٍػيىا  .فىأىمَّا مىٍن طىغىى } فىًنفَّ اعبٍىًحيمى ًىيى  .كىآثػىرى اغبٍىيىاةى الدُّ
ٍأكىل  ذباكز اغبدكد ُب الكفر كالفسوؽغى أبف من ط افأم ّٓ{اٍلمى

يا أبف قدـ متاعها الفاين، على نعيم اآلخرة كالعصياف كآثر اغبياة الدن
 ْٓ.اػبالد

 ادللك والسلطة الثالثالعارض  (ٖ
كىي من أعظم األسباب الباعثة على الطغياف، كابألخص منهم 
طغاة اغبكم كالسياسة، كلذلك ذكر هللا ُب القرآف اؼبلك النمركد الذم 

لى كذبرر حٌب كصل بو األمر أف ادعى الربوبية، ككاف الباعث لو ع طغى
أىملٍى تػىرى ًإىلى الًَّذم حىاجَّ إًبٍػرىاًىيمى ُب رىًبًٌو }ذلك اؼبلك كالسلطة قاؿ عزكجل 

ًيتي قىاؿى أىَّنى أيٍحًيي  هي اَّللَّي اٍلميٍلكى ًإٍذ قىاؿى إًبٍػرىاًىيمي رىيبًٌى الًَّذم وبيًٍيي كىيبي أىٍف آاتى
ا حكى القرآف كىذا فرعوف يررر فجوره كعلوه ُب األرض كم ٓٓ{كىأيًميتي 

ًذًه اأٍلىنٍػهىاري ذبىٍرًم }عنو يقوؿ :  ًمن ربىًٍٍب أىفىبلى أىلىٍيسى يل ميٍلكي ًمٍصرى كىىى
 ٕٓ.ٔٓ{تػيٍبًصريكفى 

 العارض الرابع خفة الشعوب (ٗ
إف األمة أذا مل رباسب اغباكم، كإذا مل أتخذ على يديو إف ظلم، 
كمل تقف ُب كجهو إف طغى كبغى، فنف ذلك سيجعل اغباكم يتمادل ُب 
ظلمو كبغيو كطغيانو، كخباصة أكلئك الطواغيت الذين ال يعرفوف هلل كال 
لرسولو مقاما، كال هبعلوف للخّب ُب حكمهم مكاف ىؤالء اغبكاـ كلما 

                                                
 .ّٗ-ّٕ: ٕٗسورة النازعات/  ّٓ
 .ِٕٕ، ص: ُٓ، )القاىرة: دار ِنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع، الفجالة(، ج: التفسّب الوسيط للقرآف الكرميدمحم سيد طنطاكم،   ْٓ
 .ِٖٓ: ِسورة البقرة/  ٓٓ
 ُٓ: ّْالزخرؼ/سورة   ٔٓ

زبرجت من (،  َُِِ، )مركز التفسّب: ملتقى أىل التفسّب، الطغاة كالطغياف ُب القرآف الكرميخالد رمضاف أضبد،  ٕٓ
http://vb.tafsir.net  ليبل َٓ.َُ، يـو الثلثاء ُب الساعة ََِِ أبريل ُِأحبث ُب اتريخ 
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مة لظلمهم، أك ىتفت ابظبهم ُب الوقت الذم يرتكبوف فيو صفقت األ
اعبريبة تلو اعبريبة، كالفساد تلو الفساد، فنِنم إزاء ىذا التصدفيق كاؽبتاؼ 

 ٖٓيهزؤكف من األمة ُب سرىم بل ُب علنهم.
 مضار الطغيان ( ت

 صفة من صفات الكٌفار كاؼبنافقْب. (ُ
 يستوجب غضب هللا كالعباد. (ِ
 الٌدنيا فننٌو يتبعو يـو القيامة.من اتٌبع طاغية ُب  (ّ
 الٌطغياف إفساد للمجتمع كىبلؾ لؤلمم. (ْ
 فيو خسراف ُب الٌدنيا كُب اآلخرة. (ٓ
 طغياف العلم يورث الكرر كالعجب كغّبنبا من أمراض القلب. (ٔ
 طغياف اؼباؿ يشغل اإلنساف كيلهيو عٌما هبب عليو لآلخرين. (ٕ
عنهم فتيبل ُب الٌطغياف نذير شـؤ ألىلو ُب الٌدنيا، كال يغِب  (ٖ

 ٗٓاآلخرة.
 ادلبحث عن التمييز العنصري .ٕ

 أنواع التمييز العنصري: ( أ
 العمل مباشرا أك غّب مباشر. ُب التمييز أف يكوف

 باشرالتمييز اؼب (ُ
يكوف التمييز مباشرا عندما تستثِب اللوائح كالقوانْب كالسياسات العماؿ 

الرأم صراحة، أك تسيء إىل موقفهم، على أساس خصائص من قبيل 
 السياسي أك اغبالة االجتماعية أك نوع اعبنس.

 غّب مباشر التمييز (ِ
 دعد على سلبية راثآ ةمحايد تبدك قد لتيا تسارلمماكا عداللقو فيكو
فوف يستو انوكاإف   لنظر عماابغض  معينة جماعة ادألفر سبيتنا غير

 َٔدبتطلبات الوظيفة أـ ال.
                                                

 .ٔٓص:   أضبد اللحاـ،اؼبرجع السابق، عاطف دمحم  ٖٓ
 .ْْٖٓ، ص: َُج:  اؼبرجع السابق، صاّب بن عبد هللا بن ضبيد إماـ كخطيب اغبـر اؼبكي،  ٗٓ
 .َِ(، ص: ََِّ،ُٗكرة لد،  اليكلدالعمل سبر ا)مؤ، زمن اؼبساكاة ُب العملـ، اػلعار ػلمديار ػتقري  َٔ
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 أسباب التمييز العنصري ( ب
 ( نذكر فيها ما أيٌب:العنصرم للتفرقة العنصرية )التمييزعدة ىناؾ أسباب 

كاف االعتقاد السائد منذ القدـ كما زاؿ حٌب عصرَّن اليـو لدل اعبنس. (ُ
معظمى الدكؿ أِنا أعلى جنسا من غّبىا كأدل ىذا االعتقاد إىل فكرة 
االستبلء كالتفضيل كأف كل أمة أخذت هبذه الفكرة أصبحت عقيدة تؤمن 

 ُٔهبا.
اللوف.كاف اللوف منذ العصور القديبة سببا ُب التمييز العنصرم اال أف ىذا  (ِ

السبب زاد عمقا ُب ىذه األايـ كىذا ما نراه اليـو ُب أمريكا كالررازيل 
كجنوب افريقيا كُب اسرائيل حيث أصبحت مشكلة اؼبلونْب من اؼبشاكل 

ليحصلوا على الٍب قامت بسببها اغبركب كالثورات كالٍب قاـ هبا اؼبلونوف 
 ِٔحقوقهم اؼبسلوبة كليعيشوا عيشة تتفق كالكرامة االنسانية.

الطبقات االجتماعية. حيث وبتقر األغنياء الفقراء كيتحكموف هبم،  (ّ
  ّٔفمعاملة الفرد كاحَبامو مبنية على مكانتو االجتماعية.

العرؽ أك النسب أك األصل القومي أك ُب اؼبيداف السياسي الدين أك  بسبب (ْ
االقتصادم أك االجتماعي أك الثقاُب أك ُب أم ميداف آخر من ميادين أك 

 ْٔ.اغبياة العامة
 التمييز العنصريمضار  ( ت

تنعكس سلبيات العنصرية على الفرد كاجملتمع على حدو سواء، فالفرد 
لبنة اجملتمع، إذا صلح حالو صلح اجملتمع أبسره، كالعكس صحيح، كإليك 

 اآلاثر السلبية للعنصرية على كل منهما:عزيزم القارئ، ؾبموعة من 
 :سلبيات العنصرية على الفرد (ٔ

كالشخص  العنصرم الشخص تولد العنصرية اغبقد كالكراىية بْب ( أ)
 .السلوكيات العنصرية الذم سبارس عليو

                                                
 .َُص: السيد دمحم عاشور، اؼبرجع السابق،   ُٔ
 .ُُص:  اؼبرجع السابق،  ِٔ
 ليبل. ْٓ.ٗ، يـو السبت ُب الساعة ََِِيونيو  ِأحبث ُب اتريخ ، http://mawdooّ.comدمحم ابو خليف، تعريف العنصرية،   ّٔ
 .ِٗ، ص: ُ.Vol، ُّٗٗحقوؽ اإلنساف: ؾبموعة صكوؾ دكلية، اجمللد األكؿ، األمم اؼبتحدة، نيويورؾ،   ْٔ
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يتم رفض الشخص الذم يتعرض للعنصرية ُب كافة االجتماعات  ( ب)
 .كاللقاءات

كحيدان منبوذان يعيش  ذبعل الفرد الذم يتعرض للعنصرية شخصان  ( ت)
 .بعيدان عن اآلخرين

تعمل العنصرية على تضييق فكر من يبارسها الىتمامو بنفسو بعيدان  ( ث)
 ٓٔ.عن اإلحساس ابآلخرين

 :سلبيات العنصرية على اجملتمع (ٕ
 .ذبعل العنصرية اجملتمع مفككان غّب مَبابط ( أ)
 .تولد العنصرية النزاعات بْب أفراد اجملتمع ( ب)
 .اغبقد كالكراىية بْب أبنائها زبلق العنصرية جوان من ( ت)
 .زبلق العنصرية أجواءن يسودىا اػبوؼ كالكبت كعدـ االستقرار ( ث)
قد تعمل العنصرية على إشعاؿ شرارة اغبرب ُب اجملتمع، لتعصب   ( ج)

 ٔٔ.كل طائفة ألفكارىا
 الدراسات السابقة . ب

، كالتمييزالطغياف  من اؼببلحظات كالدراسات الٍب قامت الباحثة أف البحث فيما يتعلق عن
 منها:
"طغياف اغبكاـ كخفة الشعوب )دراسة قرآنية عاطف دمحم أضبد اللحم ُب رسالتو  .ُ

يتكلم فيها عن طغياف اغبكاـ ُب ضوء القرآف الكرمي، فيو ثبلثة  ("موضوعية
مباحث: الطغياف ُب ضوء القرآف الكرمي،  كمبلمح أنظمة الطغياة كصفاهتم، كمباذج 

ما خصصت بطغياف اغبكاـ  خببلؼ ما أربدث بو كىي من طغياف اغبكاـ كِنايتهم.
 كلكن حبثت عن الطغياف بشكل عامة كعبلقتو ابلتمييز.

يتكلم فيها  " الطاغوتُب"مع األستاذ ابو عبدهللا عبدالرضباف اؼببارؾ ُب ؾبلة الشريعة، .ِ
وت، ككجهاء عن تعريف الطاغوت، كإلتزاـ إنكار الطاغوت، كأكجو اإلنكار للطاغ

                                                
، ََِِمايو  ٕأحبث ُب اتريخ ، https://www.hellooha.com، زبرجت من أسباهبا كطرؽ عبلجهاالعنصرية، فريق حلوىا،   ٓٔ

 ليبل. ُْ.ُِيـو اػبامس ُب الساعة 
 اؼبرجع السابق، فريق حلوىا. ٔٔ
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كيف تفسّب الطغياف عند اؼبفسرين، كما   خببلؼ ما أربدث بو كىي بذكر، الطاغوت
 أسباب الطغياف كعبلجو.

الشيخ دمحم نوكم بن عمر البنتِب ُب كتابو "قامع الطغياف" اؼبؤلف يوٌطد حبثو بفركع  .ّ
اإليباف، خببلؼ ما أربدث بو كىي بذكر عبلقة الطغياف ابلتمييز سواء كاف من جهة 

 ة كغّبنبا.العنصرية ك الديني
عدد من اؼبختصْب إبشراؼ الشيخ/ صاّب بن عبد هللا بن ضبيد إماـ كخطيب اغبـر  .ْ

 يتكلم فيها عن" نضرة النعيم ُب مكاـر أخبلؽ الرسوؿ الكرمي" ُب كتابو اؼبكي
تعريف الطغياف، كالفرؽ بْب الطغياف كالبغي كالعدكاف كالعتو، ك مضار الطغياف، 

كيف عبلقتو ابلتمييز كتطبيقو ُب اغبياة اليومية، كأسبابو،   خببلؼ ما أربدث بو كىي
 كعبلجو.

حاس ج، كبّبَّندم أديِب، كزين العابدين الباقّب ُب رسالتهم "سبييز الدكلة للدين ُب  .ٓ
خببلؼ ما أربدث بو كىي التمييز إندكنيسيا" يتكلم فيها عن ارتباط الدين كالدكلة، 

 ينية كالشخصية كغّبىم.ُب كل كجو ىناؾ من جهة العنصرية كالد
" يتكلم فيها عن التعريف كأسباب التفرقة العنصرية" ُب كتابو عاشور السيد دمحم .ٔ

التفرقة العنصرية، كاؼبظاىر اؼبختلفة للتفرقة العنصرية، خببلؼ ما أربدث بو كىي عن 
.  أقسامو، كمضاره، كعبلجو، كتطبيقو ُب زمن اليـو
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 الثالثالباب 

 طريقة البحث

 منهج البحث . أ
دبنهج موضوعي ُب تفسّب القرآف الكرمي.  استخدمت الباحثة ُب ىذا البحث

منهج موضوعي ُب تفسّب ىو كما يرل أمْب اػبويل أف يفسر القرآف موضوعا كذلك أبف: 
صبعا إحصائيا مستقصيا كيعرؼ ترتيبها الزمِب "ذبمع آيتو اػباصة ابؼبوضوع الواحد 

كذكر دمحم ؿبمود  ٕٔبساهتا اغبافة هبا، ٍب ينظر بعد ذلك لتفسّب كتفهم".كمنسباهتا كمبل
حسب  حجازم أف تفسّب موضوعي ىو: "صبع اآلايت الٍب ُب موضوع كاحد كترتيبها

النزكؿ مع الوقوؼ على أسباب النزكؿ كدراستها دراسة منهجية موضوعية كاملة لتعطْب 
قة ال تباين فيها كال اتبلؼ حٌب تلتقي موضوعا كاحدا لو كحدة موضوعية متكاملة متناس

كقع  ٖٔصبعو ىذه النصوص كلها ُب مصب كاحد مع التعرض ؼبناسبة اآلايت ُب سورىا.
  ٗٔارتضى ىذا التعريف عبد اغبي الفرماكم.

ىي األحباث الٍب ذبرل مكتبيا  استخدمت الباحثة ُب ىذا البحث حبثا مكتبيا.ك 
 اؼبتاحة اؼبنشورة سواء داخل اؼبنشأة أك خارجهامعتمدة فقط على البياَّنت كاؼبعلومات 

ىذه البياَّنت أك اؼبعلومات الٍب يعتمد عليها البحث اؼبكتيب تكوف متوفرة على شكل مواد 
منشورة لعامة الناس إما بشكل ؾباين أك مقابل مبلغ مادم معْب، مثاؿ مصادر ىذه 

الكتب( كمن ىنا جاء استخداـ اؼبعلومات أك البياَّنت: )التقارير الدكرية أك اجملبلت أك 
 َٕ.أم اؼبستعملة اؼبصطلح

فالباحثة ذبمع البياَّنت كاؼبعلومات دبساعدة األشياء الكثّبة، منها : الكتب  
كاؼبقاالت كالكتيبات كشبكة اإلنَبنيت كغّب ذلك فبا يتعلق هبذا اؼبوضوع. كقامت الباحثة 

                                                
 .ُّ(، ص: ُُٔٗ، )القاىرة: دار اؼبعرفة، مناىج ذبديد ُب النحول كالببلغة كالتفسّب كاألدبأمْب اػبويل،   ٕٔ
 .َِ(، ص: َُٕٗ، )القاىرة: دار الكتب اغبديثة، الوحدة اؼبوضوعية ُب القرآفمود اغبجازم، دمحم ؿب  ٖٔ
، دراسات علـو الشريعة كالقانوف، اجمللد: التفسّب اؼبوضوعي كإشكاالت البحث ُب اؼبفاىيم كاؼبصطلحات القرآنيةجهاد دمحم فيصل النصرات،   ٗٔ

 .َُِّ، ُ، العد: َْ
، يـو األربعاء ََِِمارس  ْ،  أحبث ُب اتريخ https://dralabdali.comيل، مقدمة عن األحباث اؼبكتبية، د. عبيد بن سعد العبد  َٕ

 صباحا ّْ.ُٕب الساعة 
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علة ابؼبوضوع،  ٍب تبْب كربلل ابستخداـ اؼبنهج ااؼبوضوعي، حيث ذبمع كل األايت اؼبت
 الباحثة اؼبعُب الواردة ُب ىذا البحث.

كاعتمدت ُب كتابة ىذا البحث على دليل كتابة الرسائل الٍب اصدرتو كلية اصوؿ الدين 
 جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اغبكومية برايك :

Pedoman penulisan karya ilmiah (makalah, sinopsis, proposal, dan Skripsi) 

edisi Revisi, Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, َُِٓ. 

 مصادر البياانت . ب
 : مصادر البياَّنت ُب ىذا البحث ينقسم إىل القسمْب

ككتب التفاسّب  .: مصادر البياَّنت الرئيسية ىو القرآف الكرمي، ككتب التفاسرالقسم األول
 من اؼبتقدمْب كاؼبتأخرين، منها:

 البياف ُب أتكيل القرآف للطررمجامع  .ُ
 تفسّب القرآف العظيم إلبن كثّب .ِ
 ألضبد بن مصطفى اؼبراغي تفسّب اؼبراغي .ّ
 تفسّب ُب ظبلؿ القرآف لسيد قطب .ْ
 للزحيليُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهج التفسّب اؼبنّب  .ٓ

 ، منها:ىو الكتب اؼبتعلقة دبوضوع البحث : مصادر البياَّنت الفرعيةالقسم الثاين
 غياف اإلنساف ُب القرآف الكرمي لسلطاف دمحم ؿبارب الشرارمالط .ُ
 جريبة التمييز العنصرم ُب القانوف اعبزائرم ػباف دمحم رضا عادؿ .ِ
 التفرقة العنصرية للسيد دمحم عاشور .ّ
 طغياف اغبكاـ كخفة الشعوب لعاطف دمحم أضبد اللحاـ .ْ
 فّبكزآابدلل بصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيز .ٓ

 تمجع البياان منهج . ت
 صبع اآلايت اؼبتعلقة ابؼبوضوع. .ُ
ُب القرآف  التمييز العنصرمك  مطالعة كتب التفاسّب الٍب تبحث اآلايت عن الطغياف .ِ

 الكرمي.
مطالعة كتب اؼبناسبة هبذا البحث معتمدا على الكتب اؼبتوفرة ُب مكتبة جبامعة  .ّ

 السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اغبكومية برايك. 
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كمن  pdfالبحث كاعبمع عن ىذه اؼبسألة من اؼبقاالت العلمية أك الكتب بشكل  .ْ
 موقع اإلنتّبنيت.

 كترتيب عناصر ىذا البحث كفق اؼبنهج العلمي اؼبتبع. .ٓ
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 اخلامس الباب

 اخلامتة

 اخلالصة . أ
 ىذا البحث استخرج بعض النتائج القيمة ىذه الرسالة كىي ما أيٌب:من رسالة طويلة مع 

ذباكز قدره كاغبدكد كلها ، كسبٌرد أم  الطغياف ُب القرآف الكرمي عند اؼبفسرين معُب .ٔ
ذباكزكا ُب ببلدىم . سبردكا كعتوا كعاثوا ُب األرض ابإلفساد كاألذية للناس، على ربو

سلطاِنم كقوهتم َب ىضم حقوؽ الناس، قد استعملوا . ك اغبٌد ُب الظلم كاعبور
 . كاغَبكا بعظيم قدرهتم، فكانوا سببا َب إفساد الببلد

 التمييز، سيخلق الطغياف عمل اؼبتبادلة. العبلقة لديهما العنصرم كالتمييز الطغياف .ِ
 ،بتفوقو ابلفعل ما شخص شعر إذا .الطغياف حدكث سبب التمييز يكوف كقد

 ضده، كالتمييز كإىانتو اآلخرين شأف من التقليل ُب كيبدأ نفسو يفصل فسوؼ
 كاؼبركز كاعبنسية، كالعرؽ، البشرة، لوف حيث من ذلك يكوف أف كيبكن

 .اؼباضي ُب حدث عما كثّبا زبتلف ال اليـو مظاىرك  ذلك. إىل كما االجتماعي،
 تصرفات مثل ،زمن اآلف ُب كالتمييز الطغياف فبارسة على كثّبة أمثلة كىناؾ
أك اضطهاد ، الركىينجا العرؽ ضد ميامبار حكومة قبل من التمييزك  فالطغيا

أك التمييز الذم سبارسو ، اغبكومة الصينية لفئة كبّبة من األكيغور )األقلية اؼبسلمة(
 ما أك اؼبوجودة، التارىبية األدلة إىل ننظرك . الصهيونية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيْب

 غّب عادة كانت إذا وبدث ما غالبنا .اغباضر الوقت ُب ربدث قبدىا زلنا
 سيما كال، أقليات ىم كاؼبضطهدين اؼبضطهدين فنف ،ما بلد ُب اؼبسلمْب
 غّب لؤلقليات حٌب تظلم لن فنِنا األغلبية، ىم اؼبسلموف كاف إذا كلكن .اؼبسلمْب
 .اؼبسلمْب
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 اإلقرتاحات والتوصيات . ب
 اإلقرتاحات .ٔ

تغلْب ُب ؾباؿ البحث العلمي عامة كللمشاحات للباحثْب َب ٍب أكد أف أقدـ االق
  : كذلك كما يلي ،خاصة

جو للقارئْب ؽبذا يتخلص من اػبطآت كالنقاص لذلك أر  ىذا البحث ال ( أ
البحث أف أيٌب ابإلصبلحات كالتكميبلت لكي يكوف ىذا البحث كافيا 

 للمطلوب أك أقرب إىل الكماؿ. 
لك أرجو منكم أف تقوموا ابلنصيحة أَّن كعادة البشر ما زاؿ ُب أخطاءه لذ ( ب

 الطيبة كالنافعة ُب كتابة ىذا البحث.
 التوصيات .ٕ

 من أىم التوصيات اليت أوصي هبا ما يلي:
خصوصا بقسم علـو القرآف أكصي بنفسي كطبلب اؼبرحلة اعبامعة األكىل  ( أ

مهم،  عبلقة الطغياف ابلتمييز العنصرمالدكيل، أف البحث عن  كالتفسّب
الطغياف كالتمييز العنصرم، كمذا عبلقة  معُبلكي نستطيع أف نفهم 

 ككيف نَبؾ ُب حياتنا.بينهما، 
القرآف الكرمي ضوء ُب  عبلقة الطغياف ابلتمييز العنصرمىذا البحث " ( ب

)دراسة موضوعية(" لعل أف ينفعنا ُب الدنيا كاآلخرة، كأظن مل أكمل فيو  
م سيقـو رجل يبحث عنها حبثا كامل البحث، فرب اآلخرين من بعد

 عميقان فبا قد حبثت ُب ىذه الرسالة.
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 ادلراجع

 ادلراجع العربية . أ

القاىرة: مطبقة دار الكتب ) .اؼبعجم اؼبفهرس أللفاظ القرآف الكرمي. دمحم فؤاد عبد الباقي،
 .(ُّْٔاؼبصرية، 

. أتمبلت علمية كأدبية ُب كتاب هللا عز كجل -القرآف من ركائع  .البوطي، ؿٌبمد سىعيد رىمضاف
 )بّبكت: موسسة الرسالة(

 (ََِّ،ُٗكرة لد،  اليكلدالعمل سبر ا)مؤـ، زمن اؼبساكاة ُب العمل، لعاالمدير اتقرير 
 )بّبكت: دار الكتاب العريب( التعريفات .اعبرجاين، علي بن دمحم بن علي

نزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه  .صباؿ الدين أبو الفرج عبد الرضبن بن علي بن دمحم ،اعبوزم
 )لبناف/ بّبكت: مؤسسة الرسالة( كالنظائر

 .(َُٕٗالقاىرة: دار الكتب اغبديثة، ). الوحدة اؼبوضوعية ُب القرآف. دمحم ؿبمود اغبجازم،
 (ُّٗٗنيويورؾ، ) .األمم اؼبتحدة .اجمللد األكؿ .حقوؽ اإلنساف: ؾبموعة صكوؾ دكلية

القاىرة: دار اؼبعرفة، ) .مناىج ذبديد ُب النحول كالببلغة كالتفسّب كاألدب. أمْب يل،و اػب
ُُٗٔ). 

)دار  .تفسّب القرآف العظيم .أبو الفداء إظباعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب ،الدمشقي
  (طيبة للنشر كالتوزيع

)دمشق: دار الفكر  .التفسّب اؼبنّب ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهج .مصطفىالزحيلي، د كىبة بن 
 ق( ُُْٖاؼبعاصر، 

 (دار الفكر: دمشق. )التفسّب الوسيط للزحيلي .د كىبة بن مصطفى ____،
 (دار الفكر) .معجم مقاييس اللغة .زكراي، أبو اغبسْب أضبد بن فارس بن

، القاىرة: دار الشركؽ -)بّبكت القرآفُب ظبلؿ  .سيد قطب إبراىيم حسْبسالشاريب، 
ُُِْ) 

 (َُِّ: )جامعة  مؤتة. الطغياف اإلنساين ُب القرآف الكرمي .الشرارم، سلطاف دمحم ؿبارب
 )القاىرة: دار الصابوين للطباعة كالنشر كالتوزيع( صفوة التفاسّب .الصابوين، دمحم علي

 اؼبعجم الفلسفى .صليبا، كماؿ
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 .اؼبعجم األكسط. أضبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي، أبو القاسمالطرراين، سليماف بن 
 )القاىرة: دار اغبرمْب(

 .جامع البياف ُب أتكيل القرآف .أبو جعفر .دمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب ،الطررم
 (مؤسسة الرسالة)

)القاىرة: دار ِنضة مصر للطباعة كالنشر  .التفسّب الوسيط للقرآف الكرمي. طنطاكم، دمحم سيد
 .كالتوزيع، الفجالة(

)بسكرة: جامعة دمحم  .جريبة التمييز العنصرم ُب القانوف اعبزائرم .عادؿ، خاف دمحم رضا
 خيضر(

 ( ُٕٖٗالقاىرة: مكتبة اؼبهتدين، ، )التفرقة العنصرية .السيد دمحم عاشور،
بصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب  .ن يعقوبؾبد الدين أبو طاىر دمحم ب ،الفّبكزآابدل

 (عبنة إحياء الَباث اإلسبلمي -)القاىرة : اجمللس األعلى للشئوف اإلسبلمية  .العزيز
)غزاة:  .طغياف اغبكاـ كخفة الشعوب )دراسة قرآنية موضوعية( .اللحاـ، عاطف دمحم أضبد

 اعبامعة اإلسبلمية(
)مصر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباىب اغبليب  .اؼبراغيتفسّب  .أضبد بن مصطفى، اؼبراغي

 كأكالده(
احملرر ُب أسباب نزكؿ القرآف من خبلؿ الكتب التسعة دراسة  .اؼبزيِب، خالد بن سليماف

 ُِْٕاؼبملكة العربية السعودية: دار ابن اعبوزم،  -الدماـ ) .األسباب ركاية كدراية
  ىػ(

نضرة النعيم ُب مكاـر أخبلؽ الرسوؿ . ضبيد إماـ كخطيب اغبـراؼبكي، صاّب بن عبد هللا بن 
  جدة: دار الوسيلة للنشر كالتوزيع() الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص

)بّبكت،  دمشق: دار الفكر  التوقيف على مهمات التعاريف .اؼبناكم، دمحم عبد الرؤكؼ
 اؼبعاصر،  دار الفكر(

 (لبناف: دار الغرب اإلسبلمي -)بّبكت التفسّبالتيسّب ُب أحاديث  .الناصرم،دمحم اؼبكي
التفسّب اؼبوضوعي كإشكاالت البحث ُب اؼبفاىيم كاؼبصطلحات . جهاد دمحم فيصل النصرات،

 .(َُِّ، دراسات علـو الشريعة كالقانوف). القرآنية
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ؼبسند الصحيح اؼبختصر بنقل العدؿ ا. مسلم بن اغبجاج أبو اغبسن القشّبم، النيسابورم
 .(بّبكت –دار إحياء الَباث العريب ). العدؿ إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصعن 

 
 ادلراجع األجنبية . ب

 .ُ، رقم: ُ، مادة: ُعن حقوؽ اإلنساف، فصل:  ُٗٗٗلسنة  ّٗقانوف رقم 
Majda، El Muhtaji. Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia. (Jakarta: Kencana 

.Prenada Media Group) 

http://www.albayan.co.uk 

https://www.aljazeera.net 

https://dralabdali.com 

https://www.hellooha.com 

https://jurnal.ugm.ac.id 

http://mawdoo3.com 

https://melayu.palinfo.com 

http://Septiairin25.blogspot.com 

https://suarapapua.com 

https://vb.tafsir.net 

https://www.trtarabi.com 
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 ةترمجة الباحث

 الشخصية الرتمجة . أ

 رانيت ديفانيا:    اإلسم 

 م. 4991 يوليو 41، جنبك:  مكان الوالدة واترخيها

   44512224619:  رقم قيد الطالبة

 خريالناس مجال الدكتور:  مشرف األكادمية

 الغربيةسومرتى  ،ابسامان الغربية ،جنبك:   العنوان

 املراحل التعليميةب.

 م2221روضة األطفال املشيطة السنة  .4

 م2242السنة  املعارف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية .2

 م  2241السنة  مبعهد الرسالة اإلسالمية املتوسطة املدرسة .1

 م 2245مبعهد الرسالة اإلسالمية السنة  الثانوية املدرسة .1

 م 2224 السنة رايوب احلكومية اإلسالمية قاسم الشريف السلطان جامعة .6
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