


ة محتويات المجل

يوتيوب قصة فدك .
قصة فدك الزهراء .
وأت ذا القربى حقه .

من هم الشهود على ملكية 
.فدك

غير (س)أمالك الزهراء 
.فدك 

ماذا حدث بعد رحيل النبي 
( ص)

زيارة الممتحنة 
. دعاء الفرج



وو

اسمي فاطمة السيد صادق 
قصة فدك سوف أحكي لكم 

وكيف حصلت السيدة فاطمة
.عليها(س)الزهراء 

هل تريد سماع القصة؟

هناانقر 
لسماع 
القصة

https://youtu.be/qq4yHjqM58c


الزهراءفدك 
يتهاصل تسمأهو ما هي فدك و ما 

أبيها  من ( س)للزهراء هدية 

الك من أم،وأصبحت (ص)النبي محمد  
.(س)الزهراء

و كبيرة فيها مزارعفدك قرية كانت 
ميتها النخيل ويرجع أصل تسبساتين 

وهو  أول من سكن فدك بن حام إلى 
.باسمه هذه األرض وقد عرفت 

فدك



"حقهذا القربى وآت "

( ص)أعطى النبيبأمر إلهي 
فدك وكل أمالكه إلى ابنته 

.هاولذريتها من بعد( س)فاطمة 



وثيقة تثبت ( ص)كتب النبي 
حقها في فدك ( س)للزهرا

وشهد على ذلك

(ع)اإلمام علي 

أم أيمن

رباح( ص)مولى رسول الله 



غير فدك( س)الزهراءأمالك  

الثلث من وادي القرى ، ألن ثلثها كان
همفصالحلبني عذرة ، و ثلثها لليهود ، 

على نصفه فصارت (ص)رسول الله 
(ص)ثلثها لرسول الله :أثالثا 

النبي من أموال أرض 
نةبالمديبني النضير 

موضع سوق بالمدينة يقال
له مهزور

 .
ر،من خيبحصونثالثة 

صلحا ال عنوة فتحت 

ما أعطاه 
األنصار من 

ارضهم، وهو 
ماال يبلغه 

الماء، وكان 
(ص)ملكا له 



العواف

الميثب الدالل الصافية

البرقة

أيضا سبعة بساتين ،(  س)من أمالك فاطمة الزهراء
بالحوائط لها ، وتسّمى ( ص) أعطاها رسول الله 

هو الجدار ، والبستان : ، والحائط العوالي والسبعة 
 
ً
.الذي فيه جدار يسّمى حائطا

ّم إبراهيم مشربة 
ُ
أ

:السبعة الحوائط أسماء 

الحسنى



كانت لرجلالعواليهل تعلم بأن
أهداها للنبي مخيرقيهودي اسمه 

ثم أهداها إسالمه بعد (ص)محمد 
(.س)لفاطمة الزهراء (ص)النبي 



غير فدك( س)أمالك  الزهراء

األرض ( س)عندما استلمت السيدة فاطمة 
أرسلت وكالئها إلى فدك وأخذت تتصرف

بموردها حيث تنفق بعضها في 
لى ، والباقي تنفقه ع( ع)مصالح أهل البيت 

طوال أربع سنوات حتىفقراءالمسلمين

(.ص)وفاةالنبي 



ةفي تركيب الصورسرعتكاختبر 

لتبدأ التحديالصورةانقر على 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ed52e016440
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ed52e016440


(ص)بعد وفاة رسول الله فدك

المصيبة بعد 
التي حلت العظمى 

باألمة اإلسالمية إثر
( ص)رحيل النبي 

وقع على موالتنا ظلم
وسلبت منها عظيم 

فدك ظلما و زورا

لكن سيدة 
نساء العالمين

فاطمة الزهراء 
لم تسكت(  س)

عن حقها

و أصرت على 
حقها المطالبةب

ةصالببكل 

و طردوا 
السيدة وكالء 

( س)فاطمة 
من أرض 

فدك



وو
ي لتذهب معنا فعلى الصورة انقر 

رحلة جميلة وتختبر معلوماتك

https://wordwall.net/play/14017/572/430
https://wordwall.net/play/14017/572/430


دعاء الفرج

انقر على الصورة لسماع الدعاء

https://youtu.be/Oh9sgPJT-Lg
https://youtu.be/Oh9sgPJT-Lg


"زيارة الممتحنة"

الزيارةانقر على الصورة لسماع 

https://youtu.be/8t-lMicYEBI
https://youtu.be/8t-lMicYEBI


تابعونا على وسائل التواصل
ناتعلى األيقوبالنقراإلجتماعي 

اليوتيوب

التليغرام 

الموقع اإللكتروني

https://www.youtube.com/channel/UCOCXjEuNXqTs5qyK6l45xTA
https://www.youtube.com/channel/UCOCXjEuNXqTs5qyK6l45xTA
https://t.me/taw0s
https://t.me/taw0s
https://helalfatimaitaustralia.com/category/%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A/
https://helalfatimaitaustralia.com/category/%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A/

