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مكون النصوص :مصعب بن عمير
النص االستداللي:
ﺎﻛن ﻏﺾ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻧﺎﺮﺿ اﻟﻮﺟﻪ ،ﻣﺮﺸق اﺠﻟﺒﻦﻴ؛ و"ن ﻋﺬب اﻟﺼﻮت ،ﺣﻠﻮ اﺤﻟﺪﻳﺚ ،ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺮاه اﻟﻌﻦﻴ ﺣ kﺗﻬﻮاه اﺠﻔﺲ ،وﻻ ﻳﻜﺎد ﺻﻮﺗﻪ ﻳﻘﻊ
ﻲﻓ اﻷذن ﺣ kﻳﺼﺒﻮ إ5ﻪ اﻟﻘﻠﺐ .ﺎﻛن ﺣﺴﻦ اﻟﺰي ،ﻣﻌﻨﻴﺎ ﺑﺜﻴﺎﺑﻪ وﺷﻠﻜﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮة ،ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺮاه اﻟﺮا kﺣ kﻳﻌﻠﻢ أن ; ﺣﻈﺎ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ وﻓﻀﻼ ﻣﻦ ﻳﺴﺎر،
و"ن ﻃﻴﺐ اﻟﻨﺮﺸ ﻻ ﻳﻤﺮ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺠﻣﺎﻟﺲ ﻗﻮﻣﻪ إﻻ ﻗﺎﻟﻮا ﻫﺬا ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻴ ﻣﻘﺒﻼ ﻳﺴﺘﺪﻟﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻦﻴ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﺮف ﻳﺘﺄرج ﺑﻪ اﻬﻟﻮاء.
ﺎﻛن أﺑﻮاه ﺤﻳﺒﺎﻧﻪ وﻳﺆﺛﺮاﻧﻪ ،و"ﻧﺖ أﻣﻪ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺒﻬﺎ وﺣﻨﺎﻧﻬﺎ ،وﺨﺗﺘﺼﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ،وﺤﺗﻜﻤﻪ ﻲﻓ ﺛﺮوﺗﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ وﻣﺎﻬﻟﺎ اﻟﻜﺜﺮﻴ.
ﺎﻛن ﻬﻟﺬا ﻠﻛﻪ أﺣﺪوﺛﺔ ﻗﺮﻳﺶ وﻣﻮﺿﻮع أﺳﻤﺎرﻫﺎ ،ﺗﻌﺠﺐ ﺠﺑﻤﺎ; اﻛﺎرع وﺷﺒﺎﺑﻪ اﻟﺮاﺋﻊ وtﺮﺜة ﻣﺎ; ،و"ن ﺳﻤﺢ اﺨﻟﻠﻖ ،ر oاﺠﻔﺲ ،ﺻﺎﻲﻓ اﻟﻄﺒﺎع،
ﻣﻬﺬب اﻤﻟﺰاج ،و"ﻧﺖ أﻣﻨﻴﺘﻪ ﺣﻴﺎة ﻫﺎدﺋﺔ وادﻋﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﻌﺮﺸة وﺻﻔﻮ اﺤﻟﺪﻳﺚ.
أﻗﺒﻞ ذات ﻳﻮم ﺒﻟ اﻤﻟﺴﺠﺪ ﻲﻓ اﻟﻀ} ،و"ن ﻓﺎرغ اﻛﺎل ،راﺿﻴﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻦ اﺠﺎس ،وﻟﻢ ﻳﻜﺪ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺣ kﺳﻤﻊ ﺣﻮارا ﻻ ﺨﻳﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﻨﻒ،
ﻓﺎﺳﺘﺒﺮﺸ وﻣﻰﻨ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﻴﻤﺔ .وﻣﺎ ﺎﻛن أ اﺤﻟﻮار ﻳﺸﺮﺘك ﻓﻴﻪ ﺷﻴﻮخ ﻗﺮﻳﺶ!
أﻗﺒﻞ اﻟﻔ kﺣ kدﻧﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻫﺬه اﻷﻧﺪﻳﺔ ،ﻓﺠﻠﺲ ﻏﺮﻴ ﺑﻌﻴﺪ واﺳﺘﻤﻊ ﻟﻠﻘﻮم ،ﻓﺈذا ﻫﻢ ﺨﻳﺘﺼﻤﻮن ﻲﻓ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اي أﺣﺪث ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺪﺛﺎ ﻟﻴﺲ
ﻣﻨﻬﻢ إﻻ ﺎﻛره ; ﺳﺎﺧﻂ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻐﺮﻴ ﻣﺎ أﻟﻔﻮا ﻣﻦ دﻳﻦ ،وﺠﻳﻤﻊ إ5ﻪ أﺧﻼﻃﺎ ﻣﻦ اﺠﺎس ،ﻓﻴﻬﻢ اﺤﻟﺮ اﻛﺎﺋﺲ واﻟﺮﻗﻴﻖ ا5ﺎﺋﺲ ،ﻓﻼ ﻳﻜﺎد ﻳﺘﺤﺪث إ5ﻬﻢ ﺣk
ﻳﺰﻳﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮوق ،وذا ﻫﻢ ﻤﺟﻴﻌﺎ إﺧﻮان ﻗﺪ زال ﻣﺎ ﻲﻓ ﺻﺪورﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻞ ،وذا ﻫﻢ ﻳﺪ واﺣﺪة .وﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﺠﻳﻤﻊ ﻫﺆﻻء اﺠﺎس إ5ﻪ ،ﻓﻴﻌﻈﻬﻢ وﻋﻈﺎ ﻟﻢ
ﻳﺴﻤﻌﻮا ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻬﺎﻧﻬﻢ ﺑﻤﻜﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮا ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ وﺨظ اﻟﻌﺮب ﻲﻓ اﻷﺳﻮاق.
ﺎﻛن اﻟﻔ kﺟﺎﻟﺴﺎ ﻏﺮﻴ ﺑﻌﻴﺪ ﻳﺴﻤﻊ رﻓﻖ اﻟﺮﻓﻴﻖ وﻋﻨﻒ اﻟﻌﻨﻴﻒ ،وﻳﻮد ﻟﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اي ﺨﻳﺘﺼﻢ اﻟﻘﻮم ﻓﻴﻪ ،أﻛﺮﺜ ﻤﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ،ﻓﻴﻨﻬﺾ
ﻣﺘﺜﺎﻗﻼ وﺨﻳﺮج ﻣﻦ اﻤﻟﺴﺠﺪ إﻰﻟ دار اﺑﻦ أ اﻷرﻗﻢ ،ﻳﻄﺮق اﻛﺎب ﻃﺮﻗﺎ ﺧﻔﻴﻔﺎ ،ﻓﺈذا ﻓﺘﺢ ; دﺧﻞ ﻓﺤﻴﺎ ،ﺛﻢ ﺟﻠﺲ واﻟﻘﻮم ﻳﻨﻈﺮون إ5ﻪ ﻓﻴﻌﺠﺒﻮن ﻤﻟﻨﻈﺮه اﻟﺮاﺋﻊ،
و"ﻧﻮا ﻤﺟﻴﻌﺎ ﻳﻮدون ﻟﻮ ﻫﺪى اﷲ ﻫﺬا اﻟﻔ kإﻰﻟ اﻹﺳﻼم.
ﺛﻢ ﻳﺘﺼﻞ ﺣﺪﻳﺚ اﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻊ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻴﻨﺬر وﻳﺒﺮﺸ وﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ،وﻳﻨﻬﺾ اﻟﻔ kوﻳﺪﻧﻮ ﻣﻦ اﺠﻲﺒ ﺛﻢ ﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪه وﻳﻌﻠﻦ
ا£ﺧﻮل ﻲﻓ ا£ﻳﻦ اﺠﻟﺪﻳﺪ.
ﻛﺘﻢ اﻟﻔ kإﺳﻼﻣﻪ ﺨﻣﺎﻓﺔ أن ﺗﻨﻜﺮه أﻣﻪ ،و"ن ﻬﻟﺎ ﺤﻣﺒﺎ ،وﻟﻌﻠﻪ ﺎﻛن ﺣﺮﻳﺼﺎ أﻳﻀﺎ ﺒﻟ أﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻣﻌﻮﻧﺘﻬﺎ ; ،ﻓﻘﺪ ﺎﻛن ﺠﻳﺪ ﻲﻓ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻌﻮﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ
ﻧﻔﺮا ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ وﺧﻮاﻧﻪ ﻲﻓ ا£ﻳﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻗﺮﻳﺸﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺄﻣﺮه ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ أﻣﻪ ﺑﻪ ،وﻣﺎ أﺮﺳع ﻣﺎ ﺗﻨﻜﺮت ;! وﻣﺎ أﺮﺳع ﻣﺎ ﻣﺴﻪ اﻟﺮﻀ وﺛﻘﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﻋﺒﺎء
اﺤﻟﻴﺎة! ﻫﻨﺎﻟﻚ أﺻﺒﺢ اﻟﻔ kﻛﻐﺮﻴه ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘﺮﻴا ﺑﺎﺋﺴﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺎﻛن ﻛﻐﺮﻴه ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﺻﺒﻮرا ﺠﻳﺪ ﻲﻓ اﻹﺳﻼم ﻋﺰاء.
وﻤﻟﺎ اﺷﺘﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ ،وأذن ﻬﻟﻢ اﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻲﻓ اﻬﻟﺠﺮة إﻰﻟ اﺤﻟﺒﺸﺔ ،ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺼﻌﺐ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺮ ،ﻓﺄﻗﺎم ﻣﺎ أﻗﺎم واﺣﺘﻤﻞ ﻣﺎ
اﺣﺘﻤﻞ ،ﺛﻢ ﺨد ﻓﺄﻗﺎم ﻣﻊ اﺠﻲﺒ وﻟﺰﻣﻪ .وﺿﺎﻗﺖ اﻷرض ﺑﺎﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﺎﻜﻧﺖ اﻬﻟﺠﺮة اﺨﻛﺎﻧﻴﺔ إﻰﻟ اﺤﻟﺒﺸﺔ ،ﻓﻬﺎﺟﺮ اﻟﻔ kﻣﻊ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺮ ،ﺛﻢ ﺨد إﻰﻟ ﻣﻜﺔ
ﺳﻴﺊ اﺤﻟﺎل ،ﻗﺪ ﻣﺴﻪ اﻟﺮﻀ واﺷﺘﺪ ﺑﻪ اﻛﺆس ،ﻓﺮﺛﺖ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﺣ kﻣﺎ ﺎﻛﻧﺖ ﺗﺴﺮﺘ ﺟﺴﻤﻪ إﻻ ﻲﻓ ﻣﺸﻘﺔ.
وﻟﺰم اﻟﻔ kﺠﻣﻠﺲ اﺠﻲﺒ ،وﺣﻔﻆ ﻓﺄﺗﻘﻦ اﺤﻟﻔﻆ ،ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ ،وذا اﺠﻲﺒ ﻳﺮﺳﻠﻪ إﻰﻟ اﻷﻧﺼﺎر ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻘﺮآن وﻳﻔﻘﻬﻬﻢ ﻲﻓ
ا£ﻳﻦ ،ﻓﺎﻜن ﺑﺬﻟﻚ أول ﻣﺒﺮﺸ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻠﻛﻒ ﺑﻨﺮﺸ ا£ﻳﻦ ﺧﺎرج ﻣﻜﺔ.
ودﻧﺎ ﻣﻮﺳﻢ اﺤﻟﺞ ،ورﺟﻊ ﻣﺼﻌﺐ إﻰﻟ ﻣﻜﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﻲﻓ أﻣﻪ ،وﻧﻤﺎ ﻣ ±إﻰﻟ اﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺨﻼ ﺑﻪ ،ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻋﻠﻢ اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ وﻳﻨﺒﺌﻪ
ﺑﺄﺧﺒﺎرﻫﺎ ،واﺠﻲﺒ ﻋﻦ ذﻟﻚ راض .وﺗﻌﻠﻢ أﻣﻪ ﺑﻤﻘﺪﻣﻪ ،ﻓﺘﺒﻌﺚ إ5ﻪ ﻣﻦ ﻳﻠﻮﻣﻪ ﻲﻓ ﻫﺬا اي ﺗﺮاه ﻋﻘﻮﻗﺎ ،وﻳﺬﻫﺐ إ5ﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻦﻴ ،وﻟﻢ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻠﻮﻣﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ
ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ إﻰﻟ اﻹﺳﻼم ﻓﺘﺄﺑ ﻋﻠﻴﻪ.
وﺤﻳﻤﻞ ﻣﺼﻌﺐ ﻟﻮاء اﺠﻲﺒ ﻲﻓ وﻗﻌﺔ ﺑﺪر ،ﻓﻴﻌﻮد ﺑﻪ ﻇﺎﻓﺮا ،ﺣ kإذا ﺎﻛﻧﺖ وﻗﻌﺔ أﺣﺪ ،ﺗﻘﺪم ﻣﺼﻌﺐ ﺑﺎﻟﻠﻮاء ﺑﻦﻴ ﻳﺪي اﺠﻲﺒ ﺣ kوﺟﺪ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻲﻓ
ﻣﻴﺪان اﻟﻘﺘﺎل ﻓﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ .وﺗﺸﺘﺪ ﺻﺪﻣﺔ ﻗﺮﻳﺶ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻦﻴ ﻓﻴﻔﺮﺘﻗﻮن ﻋﻦ ﻟﻮاﺋﻪ .وﻟﻜﻦ ﻣﺼﻌﺒﺎ ﺛﺒﺖ ﻗﺪﻣﻪ ﻲﻓ اﻷرض ،ﻓﻴﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﻗﻤﻴﺌﺔ ﻓﻴﺮﻀب ﻳﺪه
ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻓﻴﻘﻄﻌﻬﺎ ،وﻳﺴﻘﻂ اﻟﻠﻮاء ،ﻓﻴﺄﺧﺬه ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻴﺪه اﻷﺧﺮى ﻓﺘﻘﻄﻊ أﻳﻀﺎ وﻳﺒﻰﻘ اﻟﻠﻮاء ﻣﺮﻓﻮﺨ ﻗﺪ ﺿﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻌﺐ ﻋﻀﺪﻳﻪ .وﻳﻬﺎﻤﺟﻪ اﺑﻦ ﻗﻤﻴﺌﺔ ﻣﺮة
ﺛﺎﺨﻛﺔ ،ﻓﻴﻨﻔﺬ اﻟﺮﻣﺢ ﻲﻓ ﺻﺪر ﻣﺼﻌﺐ ،ﻓﻴﺴﻘﻂ وﻳﺴﻘﻂ ﻣﻌﻪ اﻟﻠﻮاء.
ﺛﺎب اﻤﻟﺴﻠﻤﻮن ﺑﻌﺪ اﻤﻟﻌﺮtﺔ إﻰﻟ اﻟﺸﻬﺪاء ﻳﻮاروﻧﻬﻢ ﻲﻓ ﻗﺒﻮرﻫﻢ ،ﻓﺈذا ﻣﺼﻌﺐ ﻗﺪ ﺧﺮ ﺒﻟ وﺟﻬﻪ .وﻳﻬﻢ اﻤﻟﺴﻠﻤﻮن ﺑﺪﻓﻨﻪ ﻓﻼ ﺠﻳﺪون ; ﻛﻔﻨﺎ ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ
ﺛﻮب رث ﻗﺼﺮﻴ ،إن أﺧﻰﻔ رأﺳﻪ أﻇﻬﺮ رﺟﻠﻴﻪ ،واﺠﻲﺒ ﻳﺮى ﻓﻴﺘﻠﻮ ﻗﻮل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ) :ﻣﻦ اﻤﻟﺆﻣﻲﻨ.
رﺟﺎل ﺻﺪﻗﻮا ﻣﺎ ﺨﻫﺪوا اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗ ±ﺤﻧﺒﻪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ وﻣﺎ ﺑﺪﻟﻮا ﺗﺒﺪﻳﻼ( .ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب آﻳﺔ.23:
طه حسين )) .على ھامش السيرة(( ج . 3ص  . 151 :دار المعارف  .الطبعة  – 23 :السنة 1993

بطاقة التعريف بالكاتب طه حسين:
أعماله ومؤلفاته
مراحل من حياته
 ولد في الرابع عشر من نوفمبر سنة  1889بمصر* من مؤلفاته :
 ضاع بصره في السادسة من عمره بعد إصابته بالرمد في األدب الجاھلي حفظ القرآن الكريم وھو لم يتجاوز سنته العاشرة األيام غادر القاھرة متوجھا لألزھر طلبا للعلم دعاء الكروان التحق بالجامعة المصرية سنة  1908وحصل على درجة الدكتوراه في  -شجرة السعادةاألدب العربي سنة 1914
 المعذبون في األرض سافر إلى باريس ملتحقا بجامعة مونبلييه  ،وحصل منھا على دوكتوراه في  -على ھامش السيرةعلم االجتماع سنة 1919
 حديث األربعاء عمل استاذا لتاريخ األدب العربي وأستاذا للتاريخ اليوناني والروماني. شجرة البؤس عين وزيرا للمعارف سنة 1950 من حديث الشعر والنثر يعد طه حسين واحدا من أھم المفكرين العرب في القرن العشرين الوعد الحق توفي في  29أكتوبر 1973مالحظة النص واستكشافه:
العنوان:
يتكون العنوان من ثالث كلمات تكون فيما بينھا مركبين اثنين :األول وصفي /بدلي )مصعب بن( والثاني
إضافي )بن عمير(
بداية فقرات النص:
معظم فقرات النص تبتدئ باألفعال ]كان – أقبل – كتم – ثاب…[ ،وفي بعض ھذه األفعال ضمير مستتر يعود
على شخصية من شخصيات النص.
نوعية النص:
سيرة غيرية ذات بعد إسالمي
فھم النص:
اإليضاح اللغوي:
 ناضر الوجه :حسن الوجه وجميله ،ذو بھجة ورونق وإشراق. يصبو إليه :يحن إليه ويشتاق. النشر  /العرف :الرائحة الزكية. غل :حقد وغش.الحدث الرئيسي:
إسالم مصعب بن عمير وتضحيته بنفسه وماله وجاھه في سبيل اإلسالم.
تحليل النص:
مراحل سيرة مصعب:
مرحلة ما قبل إسالمه
كان شابا غنيا ماديا ،فقيرا روحيا

مرحلة استشھاده
مرحلة إسالمه
إسالم مصعب بن عمير ومعاناته في مكة – المدينة – جبل أحد –
سبيل اإلسالم ،وتحوله إلى فقير ماديا المسجد…
وغني روحيا

مالمح شخصية مصعب:
أوصافه بعد إسالمه
أوصافه قبل إسالمه
غض الشباب – ناضر الوجه – مشرق الجبين – عذب فقير – بئيس – صافي الطباع – صبور – متفقه في
الدين – مشارك في الغزوات
الصوت – غني…
الشخصيات والزمان والمكان:
الشخصيات
 الكفار  :ام مصعب بن عمير – ابن قميئة. المسلمون  :مصعب بن عمير – الرسول صلىﷲ عليه وسلم – الصحابة – ابن أبي األرقم

الزمان
بداية الدعوة اإلسالمية

المكان
 مكة – المدينة – جبل أحد –المسجد…

مقارنة النص بسابقه:
قرآن الفجر
نوعية النص
الضمير المستعمل في الحكي
الشخصية الرئيسية

سيرة ذاتية
ضمير المتكلم
السارد = الشخصية الرئيسية

مصعب بن عمير
سيرة غيرية
ضمير الغائب
السارد ≠ الشخصية الرئيسية

