
 

 مقدمة موضوع عن القدوة الحسنة

إن القدوة الحسنة هي العنصر الهام واألساسي في تربية األبناء، وذلك من خالل غرس القيم واألخالق والمبادئ في حياتهم، 

ي يتمناها الوالدان الواعية واإلرشاد والتوجيه والرعاية القويمة القدوة الحسنة التفاألبناء يتخذون من السلوك الصحيح والتربية 

 .ألبنائهم، ودائما ً من يقتِد بالصح سيعمل ويفعل بالصح، فالقدوة الحسنة تنجح في عملها أينما وجدت

 pdf موضوع عن النحل وأهميته كامل العناصر :شاهد أيًضا

 موضوع عن القدوة الحسنة

إن اآلباء يتحملون المسؤولية تجاه تربية األبناء في تعليمهم معنى القدوة الحسنة، فهم تقع على عاتقهم تلك المسؤولية العظيمة 

كهم األنموذج األفضل، فاألبناء يعيشون منذ اكتساب حياتهم بينهم فيتعلمون الصدق حيث يقدمون من أخالقهم وعملهم وسلو

واألمانة واإليمان والمحبة واالحترام من األهل، وبعدها ينطلقون إلى حياتهم العملية وتتغير الظروف والقدوة، ولذلك بمقدار 

ويتحصنون من أي منزلقات قد تواجههم اإلعداد الصحيح لهم باالقتداء هم يتابعون االقتداء بالحسن واألحسن، . 

 موضوع عن الزالزل .. تعبير مدرسي مميز عن الزلزال :شاهد أيًضا

 تعريف القدوة

معناها اللغوي واالصطالحي تعني أن اإلنسان يتخذ لنفسه من الغير هدياً ومساراً له، أي يتّبع صاحب إن القدوة الحسنة هي في 

السلوك األمثل من األهل والغير في مسيرة حياته، وال بد من اإلشارة إلى أن االقتداء بالغير يختلف باختالف األهل والبيئة 

لقناعات الشخصية والسلوكية، ولكنها كلها تصّب في مكان واحد أال وهو والظروف والمعتقدات، ألن ما نقوله يختلف باختالف ا

 .توّخي األفضل

 فوائد القدوة الحسنة

 :للقدوة الحسنة فوائد متنوعة وكثيرة ونستطيع أن نعدد منها اآلتي

 خلق مجال للتنافس الحميد بين الناس، فكٌل منهم يريد أن يعطي المثال األفضل من نفسه. 

 الشخصيات التي تعطي الطاقة اإليجابية في الُخلق األمثل التأثّر بأصحاب . 

 القدوة الحسنة تستجلب الجميع بالسير على منهجها الصحيح وخاصةً في الشدائد. 

  هي وسيلة تربوية صحيحة في نقل التصورات عن القدوة الحسنة إلى حيّز التنفيذ من خالل تطبيقها أمام األبناء بشكل

 .حقيقي

 ي لألبناء في التأثّر واالقتباس من الوالدين الّلذين يزرعان حب األعمال الصالحة عند األبناءهي المعين الحقيق . 

  في المجتمع ال بد من وجود شخصيات قوية التأثير بأعمالها الجليلة، ولذلك ينجذب إليهم الجميع ويقلّدونهم في

  .السلوك القويم

 ة االجتماعية، فالقدوة الحسنة موجودة والمقتدين متواترون النجاح في توريث واستمرار القدوة الحسنة مدى الحيا

 .خلفها
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 القدوة الحسنة وأثرها

إن للقدوة الحسنة األثر اإليجابي الكبير والعظيم في المجتمع، فهي تجذب بتعاملها األمين والتقي والمؤمن والصادق كل من 

ستقيم، فترسل لهم إشارات إيجابية المنحرفين عن الصراط المتربّى في بيئة عائلية سليمة، وتستطيع أن تجذب إليها الكثير من 

وملّحة على العودة إلى جاّدة الصواب، من خالل تصوير ويالت ما هم إليه منقلبون، ولذلك نقول لها أثر عميق فهي مرنة 

بها وبقوة التعامل، ومهذبة الحديث، وتبغض الفوضى، وتحث على التعاون واالحترام، وبذلك تفتح المجال لالقتداء . 
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 القدوة الحسنة في التربية

إن القدوة الحسنة في التربية من أهم األسس التي تعلّمنا معنى القدوة الحسنة، فاألب واألم عندما يتعامالن بمبدأ الصدق فاالبن 

حترام وحب الخير حسنة، وعندما يتعامل األبوان بمبادئ اإليمان باهلل واألمانة واال سيتعلم الصدق، ألنه أخذ من والديه قدوة

ودفع السوء، فاألبناء يتعلمون منهما هذه المبادئ، وبذلك يكتسب األبناء القدوة الحسنة من الوالدين وعلى نهجم ينهجون متخذين 

 .منهم هدياً ومساراً وسلوكاً وعمالً في الحياة، وهذه هي التربية الحقيقية
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 القدوة الحسنة في اإلسالم

في القرآن الكريم، وكذلك في السيرة النبوية الشريفة،   -عز وجل-تتمثل باالقتداء بقول هللا إن القدوة الحسنة في اإلسالم هي 

هو القدوة العظيمة للمسلمين، وذلك باالقتداء بأخالقه وأفعاله الكريمة، وخاصة بتعامله مع  -صلى هللا عليه وسلم -فالنبي 

ولم يتسبب لهم باألذى األعداء واليهود والقرشيين، فلطالما أخذهم بالرحمة والحلم .  

 شعر عن القدوة الحسنة

القدوة الحسنة من أهم األمور التي تحدث فيها الشعراء، فقد مجدوها وأثنوا عليها، وكذلك وضعوا تصوراتهم عنها، ومن جميل 

 :الشعر عنها نورد ما يلي

ـَد شـــكل مشـــيته بَنــُوهُ … مشــى الطَّـاووس يومـاً باعـوجـاجٍ  فقلَـّ  

ــدوهُ … قــأَل عــالَم تختـــالـون ؟ قــالوا : ف بـدأَت بـِه ونحــُن مقلَـّ  

لــوهُ … فَخــاِلـْف َســيرَك المعــوجَّ واعــدْل  فإنِّــا إْن عـَدْلــت معــّدِ  

يُجـاري بالخـُـطــا من أدَّبـوهُ ؟… أمــا تــدري أبـانــا كــلُّ فــــــــرعٍ   

ـا وينشــأ ناشــئ الفتيــا دهُ أبــــــوهُ … ن منَـّ عـلى مـا كـان عــوَّ  

 خاتمة موضوع عن القدوة الحسنة

وفي نهاية الموضوع نجد بأن القدوة الحسنة من أجمل ما يقتدي به اإلنسان في حياته، فهي تحافظ على مبادئ اإليمان باهلل 

ا بأن نقتدي دائماً بالحق والرسولومكارم األخالق، فهي التي تجذب اآلخرين بأعمالها وأفعالها، ولذلك علين . 
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