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 حقوق اإلنسان
 ةن كلية اآلداب، قسم اللغة العربيم املستوى األوللطالب 

 )احملاضرة األوىل(
 حسان األنباريد. .مأ.

 :اإلنسان حقوق مصطلح
 : هي هذا املصطلح مكون من ثالث كلمات

  حق .كلمة  (1
 . إنسانكلمة و  (2
 .حقوق اإلنسانواملصطلح املركب من الكلمتني :  (3

ً)كلمةًحق(ً_أولًا
 قال وثَبت َحّقا   صار وح قوقا   َحّقا   وََي ق   َيَِق   اأَلمر   وَحق  احلق يف اللغة نقيض الباطل، ومجعه حقوق وِحقاق، 

 {القول   عليهم َحق   نالذي قال} :التنزيل ويف ،أنا وأْحَقْقت ه القول   عليه وَحق   وج وبا   َيَِب وَجب معناه اأَلزهري
 . ثبت أي

ًاْلَقْوُلًَعَلىًَأْكَثرِِهْمًفَ ُهْمًَلًيُ ْؤِمُنوَن{ً:  قال تعاىل والوجوب( )الثبوت: معناه يف اللغة فاحلق وهنالك }َلَقْدًَحقَّ
وتعاىل، فهو اسٌم من ، فيطلق احلق على اهلل تبارك استعماالت قرآنية أخرى ملعىن احلق غري الثبوت والوجوب

{ يعين: لو اتبع اهلل أهواء َواأْلَْرض   الس َماَوات   َلَفَسَدتِ  أَْهَواَءه مْ  احلَْق   ات  َبعَ  َوَلوِ أمسائه اهلل احلسىن، قال تعاىل: }
 َحّت  املشركني لفسدت السموات واألرض لفساد أهوائهم. ويطلق احلق على القرآن الكرمي، كقوله تعاىل:}

 اْلَباِطلَ  ِإن   اْلَباِطل   َوَزَهقَ  احلَْق   َجاءَ  َوق لْ  { ويطلق احلق على اإلسالم، كقوله تعاىل:}م ِبنيٌ  َوَرس ولٌ  احلَْق   َجاَءه م  
؛ لكون دراستنا َزه وق ا َكانَ  { وهنالك معاين أخرى كثرية، ليس اجملال كافيا  إليرادها مجيعا  هنا، اكتفي مبا ذكرت 

 ال تقتضي اإلطالة.هنا منهجية 
ًًومعناهاًفيًالصطالح:

 أو )) هو اختصاص يقرر به الشارع سلطة أو تكليفا (( (( .قانونا   أو شرعا   مقررة مصلحة هو)) 
ً)كلمةًإنسان(:ً_ثانياًا

 زيادة على اتفاقهم مع اشتقاقه يف واختلف ، واجلمع والواحد واألنثى الذكر على يقع جنس اسملفظ إنسان 
 .النسيان من مشتق: الكوفيون وقال ، األنس من: البصريون فقال ، األخرية النون
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 من فمنهم ، إَياد تعريف اصطالحي له يف واألديان واحلضارات، والبلدان، والشعوب، األمم، اختلفت قدو 
 علوا   يقولون عما اهلل فتعاىل وأحباؤه اهلل أبناء وهم ،(املختار اهلل شعب: ) أمسوه واحد بشعب: املسمى هذا قصر
 .اليهود وهم.   كبريا  

 .الرومانيون وهم.واإلقطاعيني احلكام طائفة على: قصره من ومنهم
 .اليونانيون وهم. واحلكماء الفالسفة على: قصره من ومنهم
 وقوانينهم عندهم أنسانا   يعترب ال السوداء البشرة صاحب أما البيضاء البشرة صاحب على: قصره من ومنهم
 .األوربيون وهم.ذلك على شاهدة
 هلم حتفظ الذين فهم ما، كتلة أو معني، حزب أو حاكمة، عائلة أو معينة، طائفة على: قصره من ومنهم

 .العرب وجبابرة حكام من الطغاة وهم. ال وغريهم حقوقهم
 غنيا   حمكوما ، أم حاكما   كبريا ، أم صغريا   أنثى أم كان ذكرا   رجلني على ميشي من كل: اإلنسان جعل من ومنهم

 . الصحيح التوجه وهو املسلمون، وهم  فقريا   أم
ً:ً(اإلنسانًحقوق)ً_ثالثاًا

 الشرعية للضوابط طبقا   اجلميع وألزم لإلنسان، قدرته جلت الباري وهبه الذي التكرمي عن الناشئة املزايا تلك هيو 
 .باحرتامها

 


