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	Text1: نجوم حول الرسول (الخلفاء الراشدون)
	Text2: د. طارق السويدان
	Text3: يعتبر د. طارق السويدان مفكراً بارزاً، وباحثاً، وداعية إسلاميّاً، ومدرّباً في الإدارة والقيادة، وقد اشتهر بتقديمه لبرامج تلفزيونية تتناول الفكر، والتاريخ الإسلامي، وتطوير القيادة، وتنمية القدرات الشخصية.وقد كان مديراً لفضائية الرسالة حتى عام 2013، كما ألّف الكثير من الكتب في مختلف المجالات التي اهتمّ بها، وقد لاقت رواجاً واسعاً في الدول العربية.
	Text4: تبدأ هذه السلسلة بأول الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر بن الخطاب - رمز العدل والقوة الشخصية القيادية التطويرية الفاعلة والتي يندر مثيلها في تاريخ قادة الأمم، ثم سيرة ثالث الخلفاء عثمان بن عفان - نطالع في الكتاب رجل ملأ ثيابه هيبة ووقاراً، رجل تزيا بزي السخاء والعطاء، وتحلى بثوب العبادة والصفاء، وختامها بالسيرة العطرة للفتى المؤمن والفدائي الشجاع والوزير الأمين الناصح المؤتمن، الخليفة الرابع سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.سلسلة شاملة ومفصلة مع الأحداث والتواريخ تستعرض شخصياتهم الفريدة وأدوارهم وتصويرهم قدوات للشباب اليوم.
	Text5: - شملت السلسلة أدق المعلومات التاريخية عن الخلفاء الراشدين، مع التوثيق والرجوع لأهم وأدق المصادر.- تزخر السلسلة بالدورس والفوائد المستفادة من كل زاوية أو مفصل في حياة الخلفاء الراشدين.- تم صياغة السلسلة بلغة عربية فصيحة ولكنها معاصرة وسهلة وقريبة من القارئ المعاصر.- يتنقل القارئ في روضة غناء من الصور التقريبية والوثائقية للأحداث والأماكن والشخصيات الواردة في كتب السلسلة.- يلمس القارئ بكل وضوح الخبرة الفكرية والإدارية والقيادية للمؤلف، في تعليقاته على الأحداث، وربطها ببعضها وإسقاطها على الواقع.- تناولت السلسلة حياة كل خليفة من الخلفاء الراشدين من مختلف الجوانب، بتوازن وتكامل، بحيث لم تقتصر فقط على جانب واحد وتغفل باقي الجوانب.
	Text6: - يبحث الإنسان بفطرته عن الخالق الذي وهب الحياة لهذه الروح العجيبة، فمن واصل للحقيقة، ومن تائه عنها، ومن الثلة الأولى كان أبوبكر الصديق، فقد هداه طول بحثه وصدق توجهه إلى الحقيقة.- أبوبكر الصديق.. صحابي متوازن، كان رقيقاً في شدة، عالماً في تواضع، زاهداً في كرم، خائفاً من الله في ثقة من عدله ورحمته، يسلك طريقه في الدنيا في إطار طريقة إلى الآخرة، فيطلب السلامة ويخشى القصاص.- كان رسول الله "صلى الله عليه وسلم" لفرط حبه لأبي بكر يغضب لغضبه ويفرح لفرحه، وكثيراً ما كان يقول: "فهل أنتم تاركون لي صاحبي".- لا مماطلة ولا مهادنة ولا مراوغة مع من أعلن العداء للدين ولرسول الله، ولا فرق عند عمر بن الخطاب في ذلك بين قريب أو بعيد، تعلم ابن الخطاب فقه المصالح والمفاسد من خلال المواقف التي عاشها مع نبي الأمة.- كان عمر بن الخطاب يعتبر نفسه صاحب مسؤولية عن كل فرد من دولته، وكانت شهامته تمنعه أن يرد محتاجاً مهما كانت حاجته.- لابد للوالي من أن يكون صاحب علم ومعرفة وبداهة وحنكة، ومن طلب الولاية واستشرفت لها نفسه لم يتورع عن الوقوع في الذنب حرصاً عليها.
	Text7: هذه السلسلة قد تشعر بهزة عاطفية أثناء قراءتك لها، وقد تستثير فيك مشاعر جياشة شوقاً لهؤلاء النجوم والقمم..ولكنك لن تبلغ أعظم الفائدة من قراءتك لسيرتهم إلا إذا سألت نفسك عند كل موقف أو حدث:أين أنا من هذا الموقف؟ وكيف يمكن أن أكون نجماً كهؤلاء البشر العظام؟اقرأ..تأثر..تشوق..لكن لا تتوقف عند هذا الحد..بل:فكر..تأمل..قرر..طبق..حشرنا الله وإياك مع النبي "ًصلى الله عليه وسلم" وصحبه الكرام..
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