


سافرت حنين إلى 

 قريتها الصغيرة  

  السودةعلى قمم 

العالية حيث تعيش  

 جدتها



 فرحت الجدة بقدوم حفيدتها التي أخذت تركض

 بين طرقات القرية وأشجارها تسابق الرياح 

 لتمتع نظرها بكل مافي القرية من مناظر جميلة 



 وفي اليوم التالي استيقظت حنين وقد أعدت لها 

 جدتها طعام الفطور تناولت الفطور مع الجدة 

 وهي تبادلها الحديث في مواضيع شتى



 وبعد أن انتهت من طعامها ساعدت الجدة 

 في حمل األواني وغسلها ثم لمحت جدتها

 وهي تلم فتات الخبز لتضعه في وعاء صغير 

 اقتربت حنين من جدتها ثم دفعها فضولها

 لسؤال جدتها عن السبب في جمعها لفتات الخبز 



 صغيرتي إن هذه من نعم اهلل علينا: قالت لها الجدة  

 التي يجب علينا شكر اهلل عليها  وإن حفظ بقايا الطعام من  

 الرمي في أكياس القمامة هو من باب شكر اهلل عليها

 قاطعتها حنين قائلة وماذا ستفعلين بفتات الخبز ؟

 تبسمت الجدة وقالت على رسلك يا حنين سترين بعد قليل 



 أمسكت الجدة بيد حنين وفي يدها األخرى  

ماجمعته من فتات الخبز حتى وصلتا إلى تل صغير  

 ثم وضعت فتات الخبز على صخرة وقالت لحنين  

 راقبي الصخرة اآلن



 تعجبت حنين من تلك الطيور التي أقبلت 

 من كل مكان لتلتقط فتات الخبز حتى انتهى 

 قالت لها جدتها ال تتعجبي 

 وتذكري أن في كل كبد رطبة أجرًا



 عادت حنين وجدتها إلى البيت 

 وأخذت حنين تجمع فتات الخبز

 بعد كل وجبة وتسرع به إلى تلك الصخرة  

 فرحة مسرورة بما تشاهده



 وفي أحد األيام وحنين تجلس بالقرب من الصخرة 

 لتراقب الطيور شاهدت ثعبانا يزحف نحوها

 خافت ولم تستطع الهروب رفعت يديها 

ودعت اهلل أن ينقذها 



 أخفت عيناها بيديها الصغيرتين ثم ألقت النظر 

 من بين السبابة والوسطى وإذا بالطيور

 قد أجتمعت فوق ذلك الثعبان تنقره 

 من كل مكان فلم يستطع أن يتحرك 



 ركضت حنين لتستنجد بأهل القرية 

 فقدموا وتمكنوا من قتل ذلك الثعبان 

 وعندها أمسكتها الجدة ثم قبلتها وقالت  

لقد حفظت النعمة يا حنين فحماك اهلل  

 من شر الثعبان



 ... (الجدة و -الجد) شكر اهلل على نعمة األسرة 1)

 .شكر اهلل على نعمة الصحة التي بها نتحّرك ونذهب ونجيء 2)

 .شكر اهلل على نعمة البصر التي بها نرى المناظر الجميلة 3)

 .شكر اهلل على نعمة الطعام واالجتماع عليه مع األهل 4)

 .قول الدعاء بعد  االنتهاء من الطعام والشراب 5)

 .أهمية مساعدة الوالدة واألهل 6)

من مظاهر شكر نعمة الطعام الحفاظ على بقاياه واالستفادة منعا  7)

 .والحذر من رميه مع النفايات 



وجوب االستعانة باهلل وحده دون سواه ألنه القادر على جلب (  8

 .النفع ودفع الضر 

 :فضل إطعام البهائم والحيوانات والحذر من إيذائهم ( 9

 (في كل كبد رطبة أجر )                           

 .تسخير اهلل للطيور بسبب استعانة حنين باهلل ودعاءه ( 10

 .حفظ النعمة سبب لدوامها وزيادتها ( 11


