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 الغني والفقير قصة  

  ي ما يل وفي . قصص عالمية الغني والفقير   نقدم لكم هذه المقالة من موقع قصص واقعية تحت عنوان

 نعرض لكم قصة جميلة لألطفال نرجو ان تنال اعجابكم. 

فقط، وكان  ربيع رجل غني يسكن بالقرب من النهر في بيت كبير جدا وواسع مع والده المسن مسعود 

وكان أسمهما أبو منير وشادي، وكان لهم أيضا جار فقير أسمه هاني،   لربيع جاران من الرجال األغنياء  

وكان ربيع يوميا يهدي جيرانه كلهم الكثير من الهدايا، فكان أبو منير وشدي ال يردان أبدا الهدايا، لكن  

 ثمن منها هاني كان يعمل ليل نهار من أجل أن يرد هدية ربيع بهدية أ

شهور متتالية، وجمع ماال يكفي ليشتري فقط ثمرة بطيخ واحدة، وأشترى   5فجمع هاني ماال طوال 

البطيخة وحملها لبيت ربيع، والحظ ربيع أن ثياب جاره هاني أصبحت بالية وحذائه ممزق، فشعر   هاني  

ية ال تليق بمستواه كرجل  ربيع أنه أهين إذا قبل هدية من رجل فقير ومحتاج ، وشعر ربيع أيضا أن الهد 

 غني يملك من الخير الكثير. 

وغادر منزله، أما مسعود   فأمسك ربيع البطيخة وألقى بها في وجه هاني، فحزن هاني من رد فعل ربيع  

والد ربيع فعاتبه على ما فعله مع هاني، وقال له أن هاني حاول أن يرد لك هدية من هداياك، واشترى ما  

الهدايا، وماله يا ربيع لم يكفي سوى شراء بطيخة، والمال يا ولدي قد يزول من بين  يقدر على شرائه من 

فدوام الحال من المحال، فندم ربيع على ما فعله مع هاني أشد الندم، وأدرك أن هاني كان يقصد   يديك  

 كل خير، ولم يقصد أبدا ما يسيء له ولوالده. 

ماله الذي كسبه من غنى والده في لحظة، ولم   ويوما ما تعرض منزل ربيع للسرقة، وخسر ربيع كل 

يطلب ربيع أي مساعدة من جيرانه أبو منير أو شادي الذين كانوا مشهورين بالبخل الشديد، فأضطر  

ربيع أن يعمل يوميا لكي يطعم نفسه ووالده المسن، ولما عرف هاني بما حدث مع ربيع من خسارة لكل  

وعاد بها لوالده، وفرح   ة أخرى بطيخة، ففرح ربيع بالبطيخة  اليه مر مرة أخرى وأهداى  أسرع  ماله  

 مسعود بهدية هاني. 

ولما كان هاني يمر ببيت أبو منير و شادي لكي يعود لمنزله سمعهما هاني يقوالن لقد كانت خطة جيدة  

يخبره بأن أبو  ورائعة، وهيا بنا يا شادي نتقاسم ما سرقناه من بيت ربيع ووالده، وأسرع هاني لربيع لكي 

 منير وشادي لصوص. 
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وعلى الفور أسرع كال من ربيع وهاني بإبالغ الشرطة، وقامت الشرطة بالتحقيق في األمر، وتبين فعال  

أن أبو منير وشادي لصان قاما بالعديد من السرقات الكبرى، فقبضا عليهما، و أتضح أن آخر السرقات  

 ربيع.  التي قام بها أبو منير وشادي كانت سرقة منزل

وحولت القضية للمحكمة التي أمرت بحبس المتهمين في سجن مشدد لمدة طويلة، وكافئ ربيع هاني  

وأعطاه نصف ماله فهو رجل أمين ومخلص ولم يقبل بالظلم وكتم الحقيقة، وبعد ذلك أصبح ربيع وهاني  

 صديقان مخلصان لبعضهما وأصبحا ال يفترقان أبدا. 

 

 قصص عالمية الغني والفقير   عنوان  موقع قصص واقعية تحت المصدر: 

 


