
 

 مقدمة بحث عن عنترة بن شداد

إن عنترة بن شداد واحدة من الشخصيات التي يضرب المثل عند العرب شجاعتها، وقوتها، وإحساسه المرهف والعالي 

عانى من الحرمان، و عاش غريبا بقومه بالرغم من وكل ذلك يمكن أن يستشف من شعره، ومن خالل قصة حبه لعبلة، 

 .أن والده كان من أشراف بني عبس، وحصل على حريته من خالل ما بدر منه من بطولة في الحرب

 بحث عن عنترة بن شداد

إن عنترة بن شد هو واحد من أشهر الشعراء العرب على اإلطالق، عاش قبل اإلسالم، وعرف بقوته وشجاعته، وشدة 

كتب الشعر، وبرع به فنظم الغزل، والفخر، وله معلقة هل غادر، المعروفة بالمذهبة، عرف بحبه لعبلة ابنة عمه، بأسه، 

 .وسعيه بكل السبل أن يكلل حبه لها بالزواج بالرغم من محاوالت والدها منعه من ذلك

 من هو عنترة بن شداد

وشاعر عربي كان األشهر في العصر الجاهلي، ولد في إن عنترة بن شداد هو عمرو بن معاوية بن قراد العبسي، فارس 

للميالد، والده من األشراف، وأمه أمة حبشية، أخذ عنترة من أمه سواد اللون، والتشقق بشفتيه، لذلك لقب  525عام   نجد

ه، بالفلحاء، وكانت العرب تعتبره من األغراب، فهو عبد كون أمه أمة، ألمة تعلم الفروسية من صغره، وعرف بحلم

وخلقه الحسن، وشجاعته في الحرب، وشهد حرب داحس والغبراء، لقب عنترة بالفلحاء لوجود تشقق بشفتيه، لم يلحق 

 .بنسب أبيه إال بعد مشاركته بحروب قومه وإظهاره شجاعة منقطعة النظير في القتال

 صفات عنترة بن شداد

 :ر منهاتميز عنترة بن شداد بجملة من الصفات الحميدة، وفيما يلي نذك

 عرف عنترة بسواد لونه، وعبوس وجهه، وكان شعره ملففاً، مجعّد. 

 تميز عنترة بالبنية الجسدية الضخمة، وقوة، وصالبة عظامه، وعرض منكبيه، وشدتهما. 

 فارس شجاع، ومقاتل مقدم، ال يعرف الخوف طريقا لقلبه. 

 سباقا لفعل الخير، جواد ال يبخل بما ملكت يمينه. 

 رغم من شدة بأسه، سموح، عطوفرقيق القلب بال. 

 قصة حب عنتر لعبله

 :تعد قصة حب عنترة بن شداد عبلة ابنة عمه من قصص الحب التي خلدها التاريخ، وتناقلتها األجيال جيل بعد جيل

 وكانت عبلة من أجمل نساء قومها، وأكثرهم صيتا في الصبا. 

 اللون تقدم عنترة لخطبة عبلة لكنه قوبل بالرفض وذلك إلنه أسود. 

 وقام والد عبلة بمحاولة تعجيز عنترة الظفر بابنته فطلب مهرا لها ألف من نوق النعمان مهرا. 

  وعزم عنترة على تحقيق هذا الطلب، وتأمين كامل المهر، وواجه الصعاب، والقى األهوال حتى أتم ألف ناقة

 من نوق النعمان

  من إحضاره كامل مهرها، فقد طلب من فرسان القبيلة حاول والد عبلة التملص من تزويج عنترة لعبلة بالرغم

 .الزواج من عبلة والمهر هو رأس عنترة

  تضاربت األقوال في نهاية قصة حب عنترة لعبلة فالبعض قال أنه تزوجها، وآخرون قالوا أنه بقي مولعا ولم

 .يتزوجها، وإنما كانت من نصيب من هو أشرف منه

 شعر عنترة في حب عبلة

 :جمل كلمات الشعر في الحب والغزل، رسم فيها حبه، وأشواقه لعبلة، وفيما يلي نورد بعضا من هذه األبياتنظم عنترة أ

ةٌ َوُعيوبُ   َحَسناتي ِعنَد الَزماِن ذُنوُب *** َوفَعالي َمذَمَّ

 َونَصيبي ِمَن الَحبيِب بِعاٌد *** َوِلغَيري الُدنُوُّ ِمنهُ نَصيب



 

 بٌّ *** ِمن َحبيٍب َوما ِلُسقمي َطبيبُ ُكلُّ يَوٍم يُبري الُسقاَم ُمحِ 

 فََكأَنَّ الَزماَن يَهوى َحبيباً *** َوكَأَنّي َعلى الَزماِن َرقيب

 إِنَّ َطيَف الَخياِل يا َعبَل يَشفي *** َويُداوى بِِه فُؤادي الَكئيبُ 

 معلقة عنترة هل غادر

قات استهلها بمقدمة غزلية ذكر فيها محبوبته عبلة، ومدح تعد معلقة هل غادر واحدة من المعلقات السبعة، كغيرها من المعل

 :نفسه، واثنى على شجاعته، وكرمه، وفيما يلي نورد مقدمة معلقة هل غادر

 َهْل َغاَدَر الشُّعََراُء مْن ُمتَـَردَِّم *** أم َهْل َعَرْفَت الدَّاَر بعَد تََوهُّـمِ 

ي َصبَاحاً َداَر عْبلةَ واسلَِمييَا دَاَر َعْبلـةَ بِالَجواِء تََكلَِّمـي *** وَ   ِعّمِ

مِ   فََوقَّْفـُت فيها نَاقَتي وكَأنََّهـا *** فَـَدٌن ألَْقضي َحاَجةَ الُمتَلَـّوِ

مِ  ّـَ  وتَُحـلُّ َعبلَةُ بِالَجَواِء وأَْهلُنَـا *** بالَحـزِن فَالصََّمـاِن فَالُمتَثَل

 ـوى وأَْقفَـَر بَعَد أُّمِ الَهْيثَـمِ ُحيِّْيَت ِمْن َطلٍَل تَقاَدَم َعْهـدُهُ *** أَقْ 

 كيف حصل عنترة على حريته

لقد حصل عنترة بن شداد على حريته حسبما روى الكلبي: أن قبيلة من قبائل العرب غزت بني عبس، فقتلوا منهم الكثير، 

ى العدو، فقال له أنا وقام عنترة وبعض من رجال عبس باللحاق بهم وقاتلوهم، و طلب شداد من عنترة أن يكر، وينقض عل

عبد، والعبد ما عمله إال حلب األغنام وال شأن له في القتال، فقال له والده: قاتل من أجل أن تحصل على حريتك فقاتك 

 .بكل بسالة، وبذلك ألحق بنسب أبيه

 معلومات عن عنترة بن شداد

 :فيما يلي نورد بعض المعلومات عن عنترة

 القيس عاصر عنترة بن شداد الشاعر امرؤ. 

 والد عنترة من أسياد قومه، ولكنه لم يلحقه بنسبه إال بعد أن اثبت أنه فارس مغوار. 

 اشتهر عنترة بقوته، وشجاعته، وكرمه. 

  كان عنترة ال يقول الشعر إال بيتين، أو ثالث، وعندما هاجمه بعض الشعراء، وذكره، وأمه بالسوء، فكتب

 .معلقة المذهبة هل غادر

  الظلم، والحرمان، حتى في محاولة كسب عبلة فعل كل ما يمكن لبشر أن يفعله، ولكن لوالدها، عانى عنترة من

 .ومكره كان رأي أخر

 اختلفت الروايات في نهاية قصة حبه لعبلة، ولم يتم التأكد أنه تزوجها، أم ال. 

 اختلفت الروايات م نهايته، وكيف توفي. 

 ما معنى اسم عنترة

باب األزرق، واختلف العلماء إذا كان اسمه عتر، والعتر هو الذبح، وعنترة تعني السلوك في إن معنى اسم عنترة هو الذ

الشدائد والشجاعة في الحرب، ولقب بأبي الفوارس لفروسيته، ولقب بأبي أوفى، وأبي المعايش، وأبي الغلس، وذلك 

 لجرئته في الغلس، أو لسواده كالغلس، وأخذ ذلك من والدته

 ادوفاة عنترة بن شد

 :ميالدي وتعددت الروايات في وفاته، وفيما يلي نذكرها 615توفي عنترة بن شداد في 

 كان عنترة في عجز، وأصابته نفحة من رائحة صيف نافخة أصابته أدت لوفاته :الرواية األولى. 



 

 آثار “غار عنترة على بني نبهان، وأطرد لهم طريدة، وكان يرتجز عند مطاردتها، ويقول:  :الرواية الثانية

 .”خذها وأنا ابن سلمى“، وقام وزر بن جابر النبهاني بقطع مطاه، وهو يقول: ”ُظلماٍن بقاع ُمجِدبِ 

 قام عنترة وقومه بغزو طينا فانهزموا، نزل عن فرسه ولم يستطع أن يمتطيه، فدخل دغل، وقتله  :الرواية الثالثة

 .األسد الرهيص

 خاتمة بحث عن عنترة بن شداد

وصلنا لنهاية بحثنا هذا الذي تناولنا من خالله الحديث عن عنترةُ بُن شداٍد، وقد علمنا في سطوره إن  إلى هنا نكون قد

اإلنسان قادر أن يثبت نفسه بكل مكان، وجانب من جوانب الحياة، وقوة اإلنسان، وشجاعته، وفطنته، وذكائه، وإرادته هي 

 .أن نستشفه من سيرة حياة عنترة ونعتبر به من تخلد ذكره ال نسبه إلى فالن ابن فالن، هذا ما يمكن

 


