


كان هناك طفل امسه رامي وكان 

يعيش مع أسرته يف بيت مجيل 

 .على شاطئ البحر
وكان  رامي يكذب دائما على 

والديه وإخوته وأصدقائه وكانت 

ال تكذب : أمه تقول له دائمًا 

   فالكذب حرام



ويف يوم من األيام أراد رامي  أن 

فذهب إىل أمه ... يسبح يف البحر 

ليستأذن منها فأذنت له بشرط أن 

يسبح  قريبا من الشاطئ وذهب  

وأثناء استعداده ...رامي إىل البحر

للسباحة جاءته فكرة يستطيع من 

خالهلا أن يكذب على الناس من 

 .حوله  



نزل يسبح  وبعد فرتة يسرية بدأ يصرخ بصوٍت عال ويقول   

فأسرع الناس إلنقاذه من  . إني أغرق ...أغرقإني ... أنقذوني

ضحكت  : فلما وصلوا إليه أخذ يضحك  ويقول هلم .الغرق

 . عليكم

يا له من  : وذهبوا وهم يقولون ,منه فأحس الناس بالضيق 

 . ولد كذاب

أما رامي  فظل يضحك ألنه استطاع أن  يكذب على هؤالء  

 . الناس



 ويف اليوم التالي قرر رامي
أن يفعل ذلك مرة أخرى فذهب إىل 

البحر ليسبح وبعد وقت يسري أخذ 

  ...أنقذونيأنقذوني : ويقول يصرخ 

فأسرع الناس إليه إلنقاذه من 

 ..الغرق

فلما وصلوا إليه أخذ يضحك  ويقول 

 . ضحكت عليكم:هلم 



  

أخذ رامي يكرر هذا األمر أكثر 

من مرة حتى اشتهر بني الناس 

 . بأنه ولد كذاب
 وذات مرة أراد أن يفعل هذه 

احليلة فنزل البحر وبدأ يسبح 

وفجأة ارتفعت األمواج وأحس 

رامي بأنه سيغرق ودخل املاء يف 

 .فمه
...  أنقذوني: فبدأ يصرخ ويقول 

 ..أنقذوني
 



وظل رامي يصرخ ويصرخ بصوت 

عال ومل يأت أحد لينقذه ظننًا 

وكان هناك . منهم أنه يكذب 
رجل واقف على الشاطئ يشاهد 

فرأى  ...وارتفاعهااألمواج 

رامي وهو يغرق فأسرع إليه 

وأنقذه من الغرق وأخرجه إىل 

 الشاطئ وهو ُمغمى عليه
فلما رآه الناس علموا أنه كان 

 . يغرق فعاًل هذه املرة



وعندما أفاق رامي نظر حوله فوجد الناس يقفون جبواره فأخذ 

أنا آسف على كل ما فعلته يف املرات : يعتذر للناس ويقول هلم 

 ..ً ولن أكذب بعد اليوم أبدا.. السابقة فقد تعلمت درسًا لن أنساه



ما هي 

الدروس 

 المستفادة  

 من القصة ؟
 



أن الكذب صفة ذميمة وقبيحة ومن يعتاد الكذب يصبح مسة من  -1 

         .مساته 
وأن يقول احلق ولو )أنه جيب على املسلم أن يبتعد عن الكذب  -2

 (.على نفسه ويعتاد ذلك حتى يصبح الصدق ُخلقًا له 



 ...واآلخرةيف الدنيا  التهلكهأن الكذب يؤدي  بصاحبه إىل   -3

    ...كذبهفلقد رأينا كيف أن رامي كاد أن ميوت بسبب 



 ...إلنقاذهأنه جيب على املسلم إذا رأى أخاه يف أزمٍة أن يسرع -4 

فلقد رأينا أن الناس كانوا يسارعون يف كل مرة إلنقاذ رامي من 

 .الغرق ظنًا منهم أنه صادق 



أن املسلم جيب عليه أن يتوب من كل الذنوب حتى يرضى اهلل -5 

فلقد رأينا أن رامي ملا رأى  ...حولهعنه وحتى حيبه الناس من 

 لن أكذب أبدًا : وقال عاقبة الكذب تاب إىل اهلل 

 .أحيانًا الكاذب غري مؤمتن ولو صدق  -6

 



   .راسخ بتكرار الكذب تتحول العادة اىل خلق  -7

 .ُبغض الناس للشخص الكاذب  -8

 .أن الناس ال يقبلون الكاذب صديقًا أو رفيقًا -9



 :طالباتي الغاليات  
 ... لقد رأيتم مضار الكذب 

وكيف أن الكل ينظر إىل الكاذب نظرة ...هل رأيتم أضرار الكذب على الناس   

 ...وال أحد من الناس حيب مصاحبته ...امشئزاز  

 ...الصدق وانظروا إىل مجال 

وانظروا إىل ما خيّلفه من آثار طيبة تريح النفس وتقّوي اإلميان وتنشر اخلري 

 .  بني اجملتمع 
 :أقول فما يكون لي يف نهاية هذا القصة إال أن 

    ...الصدق وأحبوا  ...الكذب اجتنبوا 

قد يكون ذلك صعبًا على البعض منكم يف البداية لكنكم ستعتادون على ذلك 

 على مصاحبة الصادقني والصاحلنيوستحبون الصدق واحرصوا 

 .  اخلريفهم بإذن اهلل سيكونون قدوة لكم يشجعونكم على 


