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مراجعة الوحدة الثالثة
من فتح مكة حتى الوفاة

اختاري االجابة الصحٌحة:
ٔ -أحرم النبً صلى هللا علٌه وسلم من مٌقات حٌن خرج مع اصحابه للعمرة :
أ /ذي الحلٌفة
بٌ /لملم
ج /قرن المنازل
د /الجحفة
ٕ -وصف حال الصحابة مع أصحابه قائال ":أي قوم وهللا لقد وفدت على الملوك
ووفدت على قٌصر وكسرى والنجاشً مارأٌت ملكا قط ٌعظمه اصحابه
ماٌعظم ....
أ /سهٌل بن عمرو
ب /عروة بن مسعود الثقفً
ج /معاوٌة بن ابً سفٌان
د /الشً مما ذكر
ٖ -لما رأه الرسول مقبال استبشر به وقال " :لقد سهل لكم من أمركم "
أ /سهٌل بن عمرو
ب/عروة بن مسعود الثقفً
ج /خالد بن الولٌد
د /عمرو بن العاص
ٗ -دخلت  ........فً حلف المسلمٌن فً صلح الحدٌبٌة :
أ /قبٌلة بنً ثقٌف
ب/قبٌلة بنو بكر
ج /قبٌلة خزاعة
د /جمٌع ماسبق
٘ -من القائل  :ماكان فتح فً االسالم أعظم من صلح الحدٌبٌة"
أ /عمر بن الخطاب
ب/أبو بكر الصدٌق
ج/عمرو بن العاص
د/عثمان بن العفان

 -ٙكتب كتاب الى اهل مكة ٌخبرهم أن المسلمٌن ٌرٌدون غزوهم :
أ /حاطب بن أبً بلتعة
ب /عبد هللا بن ابً بن سلول
ج /خالد بن الولٌد
د /الشً مما ذكر
 -7طمأنهم الرسول بقوله " المحٌا محٌاكم والممات مماتكم ":
أ/اهل مكة
ب /المهاجرٌن
ج /االنصار
د /قبٌلة ثقٌف
 -8أمر بردها الى أهلها و أكرمها بعطاء بعد أن أخبرته أنها أخته من الرضاعة
أ /الشٌماء بنت الحارث
ب /هند بنت عتبة
ج /خولة بنت خوٌلد
د /ام سلٌم
 -9قال  ":وهللا لقد أعطانً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ما أعطانً وإنه
ألبغض الناس إلً فما برح ٌعطٌنً حتى إنه ألحب الناس إلً
أ /صفوان بن أمٌة
ب /معاوٌة بن ابً سفٌا ن
ج /عكرمة بن أبً جهل
د /أمٌه بن خلف
دعا الرسول صلى هللا علٌه وسلم لألنصار بعد غزوة :
ٓٔ-
أ /فتح مكة
ب/تبوك
ج/حنٌن
د /الخندق
من القائل :أما بعد فمن كان ٌعبد محمدا صلى هللا علٌه وسلم فإن
ٔٔ-
محمدا قد مات ومن كان منكم ٌعبد هللا فإن هللا حً الٌموت
أ /عمر بن الخطاب
ب /عثمان بنى عفان
ج /علً بن ابً طالب

د /ابو بكر الصدٌق
من القائل :خدمت الرسول عشر سنٌن وهللا ماقال لً أفا قط وال قال
ٕٔ-
لً لشًء لم فعلت كذا وهال فعلت كذا
أ /أنس بن مالك
ب /علً بن اب طالب
ج /اسامة بن زٌد
د /الحسن بن علً
قصة سلمان الفارسً مع ابً الدرداء تعلمنا أن نهتم :
ٖٔ-
أ /ماالحقوق الواجبة علٌنا ولمن هً
ب /النسبة التً نعطٌها لكل واحد ممن له حق علٌنا
ج/أن ننقطع عن الدنٌا للعبادة
د /أ و ب
من حقوق النبً صلى هللا علٌه وسلم :
ٗٔ-
أ /االٌمان به والتسلٌم بنبوته
ب /محبته صلى هللا علٌه وسلم
ج /وجود طاعته والحذر من معصٌته
د /جمٌع ماسبق صحٌح
٘ٔ-

من العالمات التً تدل على قرب أجل النبً صلى هللا علٌه وسلم :

أ /كان جبرٌل ٌدارس القرآن فً رمضان كل عام أما العام الذي توفً فقد
دارسه وعرض علٌه القرآن مرتٌن
ب /كان النبً ٌعتكف ٓٔ أٌام من رمضان أما فً العام الذي توفً فٌه فقد
اعتكف ٌٕٓوما
ج /دعا النبً ابنته السٌدة فاطمة رضً هللا عنها فأسر لها بشًء فبكت ثم
دعاها فأسر لها فضحكت
فلما سألت عن خبرذلك قالت  :سارنً أنه ٌقبض فً وجعه الذي توفً ففٌه
بكٌت  ،ثم سارنً فأخبرنً أنً أول أهله ٌتبعه فضحكت
د /جمٌع ماسبق صحٌح

من الصحابه الذٌن تحدثو بحادثة االفك:
-ٔٙ
أ /مسطح وحسان بن ثابت
ب /عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب
ج/عبدهللا بن ابً سلول
د/صفوان بن المعطل
ضعً عالمة صح أمام االجابة الصحٌحة وخطأ أمام االجابة الخاطئة:
ٔ -لم ٌخرج النبً صلى هللا علٌه وسلم للقتال وانما كان ٌرٌد العمرة (صح )
ٕ -بركت ناقة النبً صلى هللا علٌه وسلم القصواء بالقرب من مكة (خطأ)
بالقرب من الحدٌبٌة
ٖ -النبً صلى هللا علٌه وسلم إفهام قرٌش أنه لم ٌأت للقتال لكن المراسالت لم
تجدي (صح )
ٗ -بعد فشل كل المحاوالت مع قرٌش ارسل النبً العباس لمكانته عندهم (خطأ)
عثمان بن عفان
٘ -أذنت قرٌش لعثمان بن عفان بالعمرة بالطواف بالبٌت اكرما له لكنه رفض
(صح )
 -ٙسبب بٌعة الرضوان كان بسبب ما أشٌع أن عثمان بن عفان قد قتل (صح )
 -7سمٌت بٌعة الرضوان ألن هللا رضً عن أصحابها رضً هللا عنهم (صح)
 -8من بنود صلح الحدٌبٌة أن تتوقف الحرب بٌن قرٌش والمسلمٌن ٖسنوات
(خطأ)ٓٔ سنوات
 -9من االثار االٌجابٌة لصلح الحدٌبٌة فً فترة الهدنة راسل الرسول الملوك
ودعاهم إلسالم (صح)
ازداد من دخلوا اإلسالم فً فترة الهدنة وممن أسلم معاوٌة بن ابً
ٓٔ-
سفٌان (خطأ ) خالد بن الولٌد وعمرو بن العاص
امر النبً صلى هللا علٌه وسلم بإٌقاد النٌران فً مكان بٌن المدٌنة
ٔٔ-
ومكة لتظهر قوة المسلمٌن (صح)
أسلم معاوٌة بن ابً سفٌان واكرمه النبً بأن من دخل دار ابً سفٌان
ٕٔ-
فهو آمن (صح)
اذن هللا عز وجل للنبً بالقتال ساعة من نهار فً مكة فقط (صح)
ٖٔ-
اعطى الرسول صلى هللا علٌه االمان للناس اال اربعة رجال
ٗٔ-
وامرأتٌن (صح )
مشاركة حاطب بن ابً بلتعة فً غزوة أحد شافعة له أمام الخطأ الذي
٘ٔ-
وقع فٌه(خطأ) غزوة بدر

اجتمع لقتال المسلمٌن فً غزوة حنٌن قبٌلتٌن هما هوازن وثقٌف
-ٔٙ
اللتان تسكنان الطائف (صح)
قرر مالك بن عوف قائد جٌش المشركٌن فً غزوة حنٌن أن ٌخرج
-ٔ7
بقومه أجمعٌن رجاال ونساء وأطفاال حتى ٌشعر الرجال بالطمأنٌنه
(خطأ)حتى ٌقاتل والٌستطٌع الهرب
كان جٌش الرسول فً غزوة حنٌن أكبر جٌش ٌخرج فً حٌاة النبً
-ٔ8
(صح)
سجلت غزوة حنٌن بطوالت ومنها قصة ام سلٌم بنت ملحان رضً
-ٔ9
هللا عنها (صح
غنم الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً غزوة حنٌن غنائم كثٌرة وجعل
ٕٓ-
كل تلك الغنائم فً منطقة حنٌن (خطأ) منطقة الجعرانة قرب مكة
سمٌت غزوة تبوك بالعسرة الن المسلمٌن بالمدٌنة كانوا ٌعٌشون فً
ٕٔ-
ضائقة اقتصادٌة شدٌدة (صح)
بنى المنافقٌن مسجد لٌجتمعوا فٌه الضرار بالمسلمٌن وللتفرٌق بٌنهم
ٕٕ-
امتنع الرسول عن الصالة فٌه وقام بهدمه وسمً مسجد الضرار(صح )
سمٌت حجة الوداع بهذا االسم النه توفً بعدها الرسول صلى هللا
ٖٕ-
علٌه وسلم (صح)
لمامرض نبً صلى هللا علٌه وسلم كان فً بٌت السٌدة مٌمونه رضً
ٕٗ-
هللا عنها فستأذن زوجاته أن ٌمكث عند عائشة رضً هللا عنها (صح )
سبب مرض الرسول كان بسبب السم الذي وضعته زوجة سالم بن
ٕ٘-
مشكم الٌهودٌة (صح)
حب النبً آلل بٌته لم ٌمنعه من اعالنه للناس تطبٌقه لشرع هللا دلٌل
-ٕٙ
على عدالته صلى هللا علٌه وسلم وتطبٌقه للمساوة دون تمٌٌز (صح)
فً فقه اإلعذار أن األمور التً ٌختلف فٌها العلماء وٌسع فٌها
-ٕ7
الخالف ٌنبغً لكل واحد من المختلفٌن أن ٌعذر اآلخر فً فهمه للنص
الشرعً وأال ٌتهمه بعدم الفهم أو غٌر ذلك (صح)
بكاء الجذع الذي كان ٌخطب النبً علٌه صلى هللا علٌه وسلم كان
-ٕ8
بسبب حنٌنه وشوقه الى سماع ذكر هللا وتألمه من فراق النبً له (صح )
من أبرز صفات الخوارج أنهم أصحاب اجتهاد فً العبادة والطاعات
-ٕ9
فظاهرهم الصالح لكنهم من الدٌن براء(صح)
من لم ٌؤمن بالرسول صلى هللا علٌه وسلم هومن أهل النار (صح )
ٖٓ-
أصل حقوق النبً االٌمان به صلى هللا علٌه وسلم والتسلٌم بنبوته
ٖٔ-
(صح)

ٌجوز التحاكم لغٌر شرع هللا عند الضرورة (خطأ)ال ٌجوز
معنى السالم علٌه الدعاء بالسالمة له ولشرٌعته من النقائص واآلفات

ٕٖ-
ٖٖ-
(صح)
من مواالة النبً معاداة اعدائه من الكفار والمنافقٌن واهل البدع
ٖٗ-
والضالل(صح)
قال تعالى ( لقد رضً هللا على المؤمنٌن اذ ٌباٌعونك تحت الشجرة
ٖ٘-
 ...االٌه ) البٌعة هذه سمٌت ببٌعة الرضوان (صح)
-ٖٙوقعت غزوة احد فً السنه الثالثه من الهجرة ،فً شوال (صح)
 -ٖ7انسحب عبدهللا بن ابً سلول بثلث الجٌش لما كان النبً فً طرق الى
غزوة احد (صح)
 -ٖ8نزل قوله تعالى (اولما اصابتكم مصٌبة قد اصٌتم مثلٌها قلتم انً هذا
قال هوا من عند انفسكم )وكان هذا عتاب من هللا تعالى للمومنٌن بعد ما
حصل لهم فً غزوه احد وبٌن لهم ان هذا البالء بسبب ذنوب البعض منهم
(صح)
 -ٖ9كان لنعٌم بن مسعود دور كبٌر بعد اسالمه فً التخذٌل بٌن االحزاب
(صح)
ٓٗ -وقعدت حادثه االفك بعد غزوة بنً المصطلق  ،فسعى المنافقون الى
النبً صلى هللا علٌه وسلم فً اهله واحب الناس الٌه (صح)
ٌٔٗ-دل قوله تعالى(وعسى ان تكرهوا شٌئا وهو خٌر لكم وعسى ان تحبو
شٌئا وهو شر لكم )على التسلٌم والرضا بما ٌختاره هللا لالنسان(صح)

ٕٗ -قال تعالى(لقد رضى هللا على المومنٌن اذ ٌباٌعونك تحت الشجرة فعلم
مافً قلوبهم )سمٌت هذه البٌعة ببٌعت الرضوان (صح)
ٗٗ -الصحابً الذي كتب كتابا الى اهل مكة ٌخبرهم بان النبً ٌرٌد غزوهم
هو:عروه بن مسعود الثقفً (خطأ)
٘ٗ -من شروط صلح الحدٌبٌه ٌ:رجع المسلمون هذا العام دون دخول مكة
على ان ٌاتوا معتمرٌن فً العام المقبل لٌش معهم اال سالح المسافر (صح)
 -ٗٙالمبعوث الذي ارسله الرسول الى قرٌش اخبرهم بمراد النبً فً دخول
مكة وهو العمره فقط هو مصعب (خطأ) عثمان بن عفان رضً هللا عنه

اآلٌات واحادٌث الوحدة الثالثة /
نض ََّر َّ
حامل فِق ٍه  ،غٌ ُر َفقٌ ٍه  ،وربَّ
هللا ُ امرأً سم َِع مقالتً  ،فبلَّ َغها  ،فرُبَّ
ِ
هو أف َق ُه من ُه (فضل نشر سنته والدفاع عنها)
حامل فِق ٍه إلى من َ
ِ
بلغوا عنً ولو آٌه (فضل نشر سنته والدفاع عنها)
--------------------------------------------قال عنه النبً صلى هللا علٌه وسلم "اللهم انً احبه فأحب من ٌحبه" الحسن
بن علً رضً هللا عنه
--------------------------------------------((ال تسبوا أصحابً ،فوالذي نفسً بٌده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ً ما
أدرك مد أحدهم وال نصٌفه) مواالة الصحابه ومحبتهم وبرهم ومعرفة حقهم
والثناء علٌهم واالقتداء بهم ومعادة من عادهم وسبهم او قدح فٌهم
-------------------------------------------هللا َو َرسُولَ ُه َولَ ْو َكا ُنوا
ون ِب َّ ِ
اَّلل َو ْال ٌَ ْو ِم ْاآلخ ِِر ٌ َُوا ُّد َ
َّال َت ِج ُد َق ْومًا ٌ ُْؤ ِم ُن َ
ون َمنْ َحا َّد َّ َ
ان
اإلٌ َم َ
ِك َك َت َ
ٌر َت ُه ْم ۚ أُو َٰلَئ َ
آ َبا َء ُه ْم أَ ْو أَ ْب َنا َء ُه ْم أَ ْو إِ ْخ َوا َن ُه ْم أَ ْو َعشِ َ
ب فًِ قُل ُ ِ
وب ِه ُم ْ ِ
َ
ُوح ِّم ْن ُه ۖ َوٌ ُْد ِخلُ ُه ْم َج َّنا ٍ
ٌِن فٌِ َها ۚ
ت َتجْ ِري مِن َتحْ ِت َها ْاألَ ْن َها ُر َخالِد َ
َوأ ٌَّ َدهُم ِبر ٍ
َرضِ ًَ َّ
هللا ُه ُم
ب َّ ِ
ك ح ِْزبُ َّ ِ
هللا ۚ أَ َال إِنَّ ح ِْز َ
هللا ُ َع ْن ُه ْم َو َرضُوا َع ْن ُه ۚ أُو َٰلَ ِئ َ
ُون (مواالة اولٌاء الرسول صلى هللا علٌه وسلم وبغض أعدائه)
ْال ُم ْف ِلح َ
---------------------------------------------------ضى َّ
ون لَ ُه ُم ْال ِخ ٌَ َرةُ
هللا ُ َو َرسُول ُ ُه أَمْرً ا أَن ٌَ ُك َ
ِن َو َال م ُْؤ ِم َن ٍة إِ َذا َق َ
َو َما َك َ
ان لِم ُْؤم ٍ
ض َال ًال م ُِّبٌ ًنا ( الٌسع المؤمن
ض َّل َ
هللا َو َرسُولَ ُه َف َق ْد َ
مِنْ أَم ِْر ِه ْم ۗ َو َمن ٌَعْ ِ
ص َّ َ
والٌجوز الخروج عن طاعة اهللا تعالى ورسوله صلى هللا علٌه وسلم او
التحاكم الى غٌر شرٌعته
-----------------------------------------------قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم(( :ال ٌؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إلٌه
من ولده ووالده والناس أجمعٌن)) (على محبته صلى هللا علٌه وسلم وان
تتجاوز محبة المؤمن لنفسه
----------------------------------------------اَّلل َو َرسُولِ ِه ُث َّم لَ ْم ٌَرْ َتابُوا َو َجا َه ُدوا ِبأَم َْوال ِِه ْم
ٌِن آ َم ُنوا ِب َّ ِ
ون الَّذ َ
إِ َّن َما ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ون
ٌل َّ ِ
ك ُه ُم الصَّا ِدقُ َ
هللا ۚ أُو َٰلَ ِئ َ
َوأَنفُسِ ِه ْم فًِ َس ِب ِ

االٌمان به علٌه الصالة والسالم والتصدٌق به واالقرار برسالته والنطق
بالشهادة باللسان دون شك او رٌب
----------------------------------------َقا َل :أَ ْن ُت ْم أَصْ َحابًَ ،و ْ
ذٌن لَم ٌَأْ ُتوا بعد( شوقه صلى هللا علٌه وسلم
إخ َوا ُن َنا الّ َ
لنا
---------------------------------------------ك َوهُو َكذوبٌ َ ،تعْ لَم َمنْ ُت َخاطِ بُ ُم ْنذ َثال ٍ
ث ٌَا أَبا هُرٌ َْرة؟
صدق َ
أَ َما إِ َّنه َق ْد َ
قُ ْل ُ
ك َش ٌْ َطانٌ رواه البخاري (قصة ابو هرٌرة مع الشٌطان تدل
ت :الََ ،قا َلَ :ذا َ
على قبول الحق من اي احد
-------------------------------------------(صدق سلمان)قصة سلمان الفارسً مع ابً الدرداء رضً هللا عنهما تدل ان
التوازن فً الحٌاة صٓٔ7
قصة االعرابً الذي بال فً المسجد (تدل على حسن تعامل وقت الخطأ
ومعالجته بحكمة
------------------------------------------قصة المرأة السوداء كانت تنظف المسجد النبوي وسؤاله عنها حٌن توفت
أن النبً لم ٌكن ٌتعامل مع والناس بناء على مكانتهم االجتماعٌه او المالٌهفضل تنظٌف المساجد واالعتناء بهااهمٌة تفقد االصحاب رغم انشغاالته صلى هللا علٌه وسلم--------------------------------قصة الجمل مع النبً صلى هللا علٌه وسلم تدل على رحمته بالحٌوانات
-----------------------------------ْت َعلَ ٌْ ُك ْم نِعْ َمتًِ َو َرضِ ُ
ت لَ ُك ْم دٌِ َن ُك ْم َوأَ ْت َمم ُ
ْال ٌَ ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
اإلسْ َال َم دٌِ ًنا) تدل
ٌت لَ ُك ُم ْ ِ
على اكتمال الدٌن واكتمال شعائره واتمام النعمه
-----------------------------------َو َعلَى َّ
ضا َق ْ
ت َعلٌَ ِْه ُم ْاألَرْ ضُ ِب َما َر ُح َب ْ
ضا َق ْ
ت
ت َو َ
ٌِن ُخلِّفُوا َح َّت َٰى إِ َذا َ
الث َال َث ِة الَّذ َ
هللا
َعلٌَ ِْه ْم أَنفُ ُس ُه ْم َو َظ ُّنوا أَن َّال َم ْل َجأ َ م َِن َّ ِ
هللا إِ َّال إِلَ ٌْ ِه ُث َّم َت َ
اب َعلٌَ ِْه ْم لِ ٌَ ُتوبُوا ۚ إِنَّ َّ َ
ه َُو ال َّت َّوابُ الرَّ حٌِ ُم)
توبة هللا على كعب بن مالك ومرارة بن الربٌع العمري و هالل بن امٌة
الواقفً فً تخلفهم عن غزوة تبوك
---------------------------------------

نزلت سورة التوبه غً فضح المنافقٌن وكذبهم وتخلفهم عن الخروج وبنائهم
مسجد الضرار
----------------------------------اب َّ
ٌِن ا َّت َبعُوهُ فًِ َسا َع ِة ْالعُسْ َر ِة
ار الَّذ َ
ٌن َو ْاألَن َ
هللا ُ َعلَى ال َّن ِبًِّ َو ْال ُم َها ِج ِر َ
لَّ َقد َّت َ
ص ِ
اب َع َلٌ ِْه ْم ۚ إِ َّن ُه ِب ِه ْم َرءُوفٌ رَّ حٌِ ٌم)
ٌق ِّم ْن ُه ْم ُث َّم َت َ
مِن َبعْ ِد َما َكا َد ٌَ ِزٌ ُغ قُلُوبُ َف ِر ٍ
نزلت فً غزوة تبوك وماكان فٌها من ضائقة اقتصادٌه وضروف صعبه
-------------------------------------ون إِلٌَ ِْهم ِب ْال َم َو َّد ِة َو َق ْد
ٌِن آ َم ُنوا َال َت َّتخ ُِذوا َع ُدوِّ ي َو َع ُد َّو ُك ْم أَ ْو ِل ٌَا َء ُت ْلقُ َ
ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذ َ
اَّلل َر ِّب ُك ْم إِن
ُون الرَّ سُو َل َوإٌَِّا ُك ْم ۙ أَن ُت ْؤ ِم ُنوا ِب َّ ِ
َك َفرُوا ِب َما َجا َء ُكم م َِّن ْال َح ِّق ٌ ُْخ ِرج َ
ون إِلٌَ ِْهم ِب ْال َم َو َّد ِة َوأَ َنا
ضاتًِ ۚ ُتسِ رُّ َ
ُكن ُت ْم َخ َرجْ ُت ْم ِج َها ًدا فًِ َس ِبٌلًِ َوا ْب ِت َغا َء َمرْ َ
ٌل) نزلت فً
أَعْ لَ ُم ِب َما أَ ْخ َف ٌْ ُت ْم َو َما أَعْ لَن ُت ْم ۚ َو َمن ٌَ ْف َع ْل ُه مِن ُك ْم َف َق ْد َ
ض َّل َس َوا َء الس َِّب ِ
حاطب بن بلتعة حٌن كتب كتابا الى اهل مكة ان الرسول والمسلمٌن
سٌغزونهم
-----------------------------ك َف ْتحً ا م ُِّبٌ ًنا ( نزلت للبشارة بفتح مكة)
إِ َّنا َف َتحْ َنا لَ َ
------------------------------۞ لَّ َق ْد َرضِ ًَ َّ
ك َتحْ َ
وب ِه ْم
ٌِن إِ ْذ ٌُ َب ِاٌعُو َن َ
هللا ُ َع ِن ْالم ُْؤ ِمن َ
ت ال َّش َج َر ِة َف َعلِ َم َما فًِ قُل ُ ِ
َفأ َ َ
نز َل ال َّسكٌِ َن َة َع َلٌ ِْه ْم َوأَ َثا َب ُه ْم َف ْتحً ا َق ِرٌبًا
(نزلت فً بٌعة الرضوان)

االرقام والتوارٌخ الوحدة الثالثة
 توجه النبً واصحابه الى مكة رغبة فً العمرة السنة السادسة وعددهمٓٓٗٔ من المهاجرٌن واالنصار
أخذ النبً معه ٓ 7من الهدي تم فتح مكة العام الثامن من الهجرة فً شهر رمضانعدد من كان مع النبً صلى هللا علٌه وسلم فً فتح مكة
عشرة أالف-
غزوة حنٌن وقعت فً بداٌة شوال فً السنة الثامنه للهجرة النبوٌة -
عدد جٌش المشركٌن فً غزوة حنٌن عشرون ألف مقاتلخرج رسول هللا الى غزوةحنٌن ومعه ألفان من مكة وعشرة أالف ممن
خرج معه فً فتح مكة-

حاصر النبً صلى هللا علٌه وسلم الطائف ماٌقارب النصف شهرغزوة تبوك وقعت فً السنة 9من الهجرةخرج النبً صلى هللا علٌه وسلم للحج فً السنة العاشرة من الهجرة توفً النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌوم االثنٌن ربٌع االول فً السنة الثانٌهعشر من الهجرة
توفً الرسول صلى هللا علٌه وسلم وعمره ٖ ٙسنه

