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  ا�س�مية القيم: ا	ولى الوحدة

 عمير بن مصعب: النصوص مكون

يكاد صوته يقع  0ن غض الشباب، نا+ الوجه، م'ق ا%ب�؛ و"ن عذب الصوت، حلو ا�ديث، ال تكاد تراه الع� ح تهواه ا�فس، وال
حظا من نعمة وفضال من يسار، 0ن حسن الزي، معنيا بثيابه وشDه عناية ظاهرة، ال يكاد يراه الرا< ح يعلم أن ; . 9 األذن ح يصبو إ5ه القلب

Uالس قومه إال قالوا هذا مصعب بن عمW مقبال يستدلون عليه بما تقدم ب� يديه من عرف يتأرج به ا\واء و"ن طيب الن' ال يمر بمجلس من. 

 .عة وما\ا الكث9U ثروتها الواس0ن أبواه jبانه ويؤثرانه، و"نت أمه تقف عليه حبها وحنانها، وdتصه بعنايتها، وcكمه 

0ن \ذا zه أحدوثة قريش وموضوع أسمارها، تعجب wما; اvارع وشبابه الرائع وstة ما;، و"ن سمح اqلق، رo ا�فس، صا9 الطباع،
  .مهذب ا|زاج، و"نت أمنيته حياة هادئة وادعة قوامها الع'ة وصفو ا�ديث

�لو من عنف،  غ اvال، راضيا عن نفسه وعن ا�اس، ولم يكد يبلغه ح سمع حوارا الأقبل ذات يوم ~ ا|سجد 9 الض{، و"ن فار
 !وما 0ن أ� ا�وار يش�ك فيه شيوخ قريش. وم� نفسه ساعة قيمة فاستب' 

أقبل الف ح دنا من أحد هذه األندية، فجلس غU بعيد واستمع للقوم، فإذا هم �تصمون 9 هذا الرجل ا�ي أحدث فيهم حدثا ليس   
ح  اvائس والرقيق ا5ائس، فال يكاد يتحدث إ5هم منهم إال 0ره ; ساخط عليه، ألنه يغU ما ألفوا من دين، و�مع إ5ه أخالطا من ا�اس، فيهم ا�ر
وهذا الرجل �مع هؤالء ا�اس إ5ه، فيعظهم وعظا لم . يزيل ما بينهم من فروق، و�ذا هم �يعا إخوان قد زال ما 9 صدورهم من غل، و�ذا هم يد واحدة

  .يسمعوا مثله من كهانهم بمكة، ولم يسمعوا مثله من و�ظ العرب 9 األسواق
عنف العنيف، ويود لو علم من أمر هذا الرجل ا�ي �تصم القوم فيه، أكs �ا يقولون، فينهض 0ن الف جالسا غU بعيد يسمع رفق الرفيق و  

ن |نظره الرائع، متثاقال و�رج من ا|سجد إ� دار ابن أ� األرقم، يطرق اvاب طرقا خفيفا، فإذا فتح ; دخل فحيا، ثم جلس والقوم ينظرون إ5ه فيعجبو
  . هذا الف إ� اإلسالمو"نوا �يعا يودون لو هدى اهللا

ثم يتصل حديث ا�  ص¢ اهللا عليه وسلم مع أصحابه فينذر ويب' ويقرأ القرآن، وينهض الف ويدنو من ا�  ثم يبسط يده ويعلن   
  .ا£خول 9 ا£ين ا%ديد

قطع معونتها ;، فقد 0ن �د 9 تلك ا|عونة ما ينفع به كتم الف إسالمه ¥افة أن تنكره أمه، و"ن \ا ¤با، ولعله 0ن حريصا أيضا ~ أال تن  
وما أ§ع ما مسه ال¨ وثقلت عليه أعباء ! نفرا من أصحابه و�خوانه 9 ا£ين، ولكن قريشا علمت بأمره كما علمت أمه به، وما أ§ع ما تنكرت ;

  .من أصحابه صبورا �د 9 اإلسالم عزاءهنالك أصبح الف كغUه من أصحابه فقUا بائسا، ولكنه 0ن كغUه ! ا�ياة
ما  و|ا اشتد األمر با|سلم�، وأذن \م ا�  ص¢ اهللا عليه وسلم 9 ا\جرة إ� ا�بشة، هاجر مصعب مع من هاجر، فأقام ما أقام واحتمل  

إ� ا�بشة، فهاجر الف مع من هاجر، ثم �د إ� مكة وضاقت األرض با|سلم� مرة أخرى فªنت ا\جرة ا©انية . احتمل، ثم �د فأقام مع ا�  ولزمه
  .سيئ ا�ال، قد مسه ال¨ واشتد به اvؤس، فرثت ثيابه ح ما 0نت تس� جسمه إال 9 مشقة

ويفقههم 9  ولزم الف Wلس ا� ، وحفظ فأتقن ا�فظ، فإذا هو من فقهاء الصحابة وعلمائهم، و�ذا ا�  يرسله إ� األنصار يعلمهم القرآن  
  .ا£ين، فªن بذلك أول مب' باإلسالم zف بن' ا£ين خارج مكة

ودنا موسم ا�ج، ورجع مصعب إ� مكة، فلم يفكر 9 أمه، و�نما م± إ� ا�  ص¢ اهللا عليه وسلم فخال به، يعلمه علم ا|دينة وينبئه   
من يلومه 9 هذا ا�ي تراه عقوقا، ويذهب إ5ها بعد ح�، ولم يعبأ بلومها، ولكن  وتعلم أمه بمقدمه، فتبعث إ5ه. بأخبارها، وا�  عن ذلك راض

  .يدعوها إ� اإلسالم فتأب عليه
وjمل مصعب لواء ا�  9 وقعة بدر، فيعود به ظافرا، ح إذا 0نت وقعة أحد، تقدم مصعب باللواء ب� يدي ا�  ح وجد موقفه 9   

ولكن مصعبا ثبت قدمه 9 األرض، فيقبل عليه ابن قميئة في¨ب يده . وتشتد صدمة قريش للمسلم� فيف�قون عن لوائه. ميدان القتال فثبت فيه
ويها�ه ابن قميئة مرة . بالسيف فيقطعها، ويسقط اللواء، فيأخذه مصعب بيده األخرى فتقطع أيضا ويب´ اللواء مرفو� قد ضم عليه مصعب عضديه

 .صدر مصعب، فيسقط ويسقط معه اللواء ثا©ة، فينفذ الرمح 9

ويهم ا|سلمون بدفنه فال �دون ; كفنا، إنما هو . ثاب ا|سلمون بعد ا|عرtة إ� الشهداء يوارونهم 9 قبورهم، فإذا مصعب قد خر ~ وجهه
   .|ؤم¸من ا: ( ثوب رث قصU، إن أخµ رأسه أظهر رجليه، وا�  يرى فيتلو قول اهللا عز وجل

 .23:سورة األحزاب آية. )ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديالصدقوا ما �هدوا اهللا عليه فمنهم من ق± ¹به  رجال
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 :بالكاتب طه حسينبطاقة التعريف 

  

  أعماله ومؤلفاته  مراحل من حياته
  بمصر  1889ولد في الرابع عشر من نوفمبر سنة  -
  ضاع بصره في السادسة من عمره بعد إصابته بالرمد  - 
  نته العاشرة حفظ القرآن الكريم وھو لم يتجاوز س - 
  غادر القاھرة متوجھا ل6زھر طلبا للعلم - 
وحصل على درجة الدكتوراه في  1908التحق بالجامعة المصرية سنة  - 

   1914اBدب العربي سنة 
سافر إلى باريس ملتحقا بجامعة مونبلييه ، وحصل منھا على دوكتوراه في  - 

   1919علم اGجتماع سنة 
 -  Bدب العربي وأستاذا للتاريخ اليوناني والرومانيعمل استاذا لتاريخ ا .  
   1950عين وزيرا للمعارف سنة  - 
  يعد طه حسين واحدا من أھم المفكرين العرب في القرن العشرين  - 
  1973أكتوبر  29توفي في  - 

  : من مؤلفاته * 
  في اBدب الجاھلي - 
  اBيام  - 
  دعاء الكروان  - 
  شجرة السعادة - 
  في اBرض  المعذبون - 
  على ھامش السيرة - 
  حديث اBربعاء  - 
  شجرة البؤس  - 
  من حديث الشعر والنثر - 
  الوعد الحق - 

  
  :م=حظة النص واستكشافه

  :العنوان
والثاني ) مصعب بن(بدلي / اBول وصفي: يتكون العنوان من ث`ث كلمات تكون فيما بينھا مركبين اثنين

 )بن عمير(إضافي 
 :النصبداية فقرات 

، وفي بعض ھذه اBفعال ضمير مستتر يعود ]…ثاب –كتم  –أقبل  –كان [معظم فقرات النص تبتدئ باBفعال 
  . على شخصية من شخصيات النص

 :نوعية النص
  سيرة غيرية ذات بعد إس`مي

 :فھم النص
 :اIيضاح اللغوي

  .حسن الوجه وجميله، ذو بھجة ورونق وإشراق: ناضر الوجه -
  .ن إليه ويشتاقيح: يصبو إليه -
 .الرائحة الزكية: العرف/ النشر  -
  .حقد وغش: غل -

 :الحدث الرئيسي
  .إس`م مصعب بن عمير وتضحيته بنفسه وماله وجاھه في سبيل اsس`م

  :تحليل النص
 :مراحل سيرة مصعب

 
  مرحلة استشھاده  مرحلة إس=مه  مرحلة ما قبل إس=مه

عب بن عمير ومعاناته في إس`م مص  كان شابا غنيا ماديا، فقيرا روحيا
سبيل اsس`م، وتحوله إلى فقير ماديا 

  وغني روحيا

 –جبل أحد  –المدينة  –مكة 
  …المسجد

 
 



 
 :م=مح شخصية مصعب 

 

  أوصافه بعد إس=مه  أوصافه قبل إس=مه
عذب  –مشرق الجبين  –ناضر الوجه  –غض الشباب 

  …غني –الصوت 
متفقه في  –صبور  –صافي الطباع  –بئيس  –فقير 
  مشارك في الغزوات –الدين 

 
 :الشخصيات والزمان والمكان 

 

  المكان  الزمان  الشخصيات
  . ابن قميئة –ام مصعب بن عمير : الكفار  -
الرسول  صلى  –مصعب بن عمير : المسلمون  - 

  ابن أبي اBرقم –الصحابة  –هللا عليه وسلم 

 –أحد  جبل –المدينة  –مكة  -  بداية الدعوة اsس`مية
  …المسجد

 
 :مقارنة النص بسابقه 

  
  مصعب بن عمير  قرآن الفجر  

  سيرة غيرية  سيرة ذاتية  نوعية النص
  ضمير الغائب  ضمير المتكلم  الضمير المستعمل في الحكي

  الشخصية الرئيسية≠ السارد   الشخصية الرئيسية= السارد   الشخصية الرئيسية
  


