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عد ب( س)هي خطبة ألقتها فاطمة الزهراء 
ب عندما سل( ص)وفاة رسول الله محمد 

احقها قوة من أراضي فدك وأخذت غصب
.ة لفدك وسميت بالخطبة الفدكية نسب

(الخطبة الفدكية )

لون واكتب

؟ما شعور الفقراء والمحتاجين بعد غصب فدك



ة مطالب( س)خرجت السيدة الزهراء 
بحقها في أراضي فدك التي كانت

يث ح( ص)نحلتها من أبيها رسول الله 
من أعطاها وثيقة تثبت حقها فيها و

ود بعدها ذريتها وكان من بين الشه
يه على تلك الوثيقة اإلمام علي عل

ه السالم و أم أيمن ومولى رسول الل
.رباح ( ص)

ا وهنا ألقت الزهراء سالم الله عليه
و تلك الخطبة محتجة على الناس

مذكرة لهم ببعض األمور التي من
!!المفترض بأنها ال تنسى



فنيطت ( ص)مسجد رسول الله إلى ذهبت 
دونها مالءة، فجلست، ثم أنّت أنًّة أجهش 

هلت لها القوم بالبكاء، فارتّج المجلس، ثم أم
هنيئة، حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت 

ناء فورتهم، افتتحت الكالم بحمد الله والث
، فعاد (ص)عليه والصالة على رسول الله

القوم في بكائهم، فلما أمسكوا عادت في 
(: ع)كالمها، فقالت

هم، الشكر على ما ألوله الحمد لله على ما أنعم، 
بوغ والثناء بما قّدم، من عموم نعم ابتدأها، وس

ء آالء أسداها، وتمام منن أوالها، جّم عن اإلحصا
عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن 

ر اإلدراك أبدها، وندبهم الستزادتها بالشك
ا، وثنى التّصالها، واستحمد إلى الخالئق بإجزاله

وحده ال بالندب إلى أمثالها، وأشهد أّن ال إله إال الله
.شريك له



َحْمُد 
ْ
للهال

لزهراء بدأت سيدتنا وموالتنا فاطمة ا
.دبالحمخطبتها سالم الله عليها 

الحمدلله هي أول كلمة في القرآن
م الكريم وبدأت سورة 

ُ
الفاتحة أ

بالكتاب 
(الحمد لله رب العالمين ) 



متى نحمد الله عزوجل ؟؟ 



واآلن دورك يا صغيري، ماذا ستفعل في المواقف 
التالية ؟؟؟



تجت من بين المواقف و االحتجاجات التي أح
قف بها الزهراء سالم الله عليها كان هذا المو

التي تسألهم فيه 

ي يقول بأنن( ص)أما سمعتم رسول الله 
سيدة نساء العالمين و سيدة نساء أهل

اء فسيدة نس: نعم، فقالت : الجنة فقالوا
!!وتأخذ ما ليس لها , الجنة تدعو باطال 

موقف واحد من احتجاج
(س)فاطمة الزهراء 





(س)قالت سيدتنا فاطمة الزهراء 
في خطبتها الفدكية

جعل الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة

انقر على اللعبة 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=165f25a0575b
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=165f25a0575b


جعل الله بر الوالدين وقاية من السخط

صورة ؟؟ماذا ترى في كل  عبر

ضع عالمة صح أم خطأ 



من حمد الله أغناه(: ع)قال أميرالمؤمنين

لون واحمد الله

https://helalfatimaitaustralia.com/


لنقربااختبر معلوماتك 
على اللعبة

https://wordwall.net/play/23600/216/593
https://wordwall.net/play/23600/216/593


؟بين الصورتينالفوارق الستةاستخراج 
......................واكتب عبارة عن الحمد



"زيارة الممتحنة"

انقر على الصورة لسماع الزيارة

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


رجوفي الختام الننسى الدعاء إلمامنا الغائب بالف

انقر هنا لسماع دعاء الفرج

علىبالنقرتابعونا على وسائل التواصل اإلجتماعي 
األيقونات

اليوتيوب

التليغرام 

الموقع اإللكتروني

https://www.youtube.com/watch?v=Oh9sgPJT-Lg
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/

