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 ( من هو الصحابي ؟1

  .مقدمة الشيخ 
  .خيرية األمة اإلسالمية على جميع األمم 
  .أسباب تفضيل األمة اإلسالمية على سائر األمم 
  .مراتب خيرية هذه األمة 
  من هو الصحابي ؟ 
  .عدالة الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .تعريف الصحابي لغًة واصطالًحا 
 َم ُتعرف الصُّحبة ؟ ِب 
  .أقول العلماء في تعريف الصحابي 
  .الطرق التي ُتعرف بها ُصحبة الصحابي 
  .تفاوت الصحابة رضي اهلل عنه في المرتبة 
  .طبقات الصحابة 
  .بعض األدلة الدالة على فضل الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .أفضل الصحابة رضي اهلل عنهم 
 صحابة إجماًلا. عقيدة أهل السنة والجماعة في ال 

 ( الموقف الحق فيما شجر بين الصحابة رضي اهلل عنهم2

  .من عقيدة أهل السنة والجماعة : اإلمساك عما شجر بين الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .المقصود باإلمساك عما شجر بين الصحابة 
  .األصول التي ينبغي التزامها عند البحث في تاريخ الصحابة رضي اهلل عنهم 
  الحق فيما شجر بين الصحابة رضي اهلل عنهم. الموقف 
  .أقسام اآلثار المروية في حق الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .وجوب محبة الصحابة رضي اهلل عنهم 

 ( من هم الروافض ؟ ومن هم النواصب ؟3

  .موقف أهل اإليمان من الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم 
  .الناس على ثالثة منازل 
 شهد له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.  الشهادة بالجنة لمن 
  .الشهادة بالجنة نوعان 
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  .خير هذه األمة بعد نبيها صلى اهلل عليه وسلم 
  .عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
  .عقيدة أهل السنة والجماعة في أمهات المؤمنين رضي اهلل عنهن 
  من هم الروافض ؟ 
  النواصب ؟ من هم 
  .ما امتاز به الرافضة عن الخوارج 
  .من دعاوى الرافضة الباطلة والرد عليها 
  .من الكتب التي َبيََّنت حقيقة عقائد الشيعة 
  .تكفير الشيعة للصحابة رضي اهلل عنهم 
  .قول الشيعة بتحريف القرآن الكريم 
  .الشيعة وما يعتقدونه في الدول اإلسالمية 
 التقية عند الشيعة . 
  .عقيدة الشيعة في أمهات المؤمنين 

 ( أقسام أهل األهواء والزيغ في االعتقاد في الصحابة4

  .أقسام أهل األهواء والزيغ في االعتقاد في الصحابة 
  .من عقائد وأصول الرافضة 
  .إفراط وغلو الرافضة في آل البيت 
  .من أبرز خصائص أهل السنة والجماعة 
  .بيان ِفَرق الشيعة 
 َرق الزيدية. ذكر ِف 
  .ملخص أقوال الشيعة الرافضة في اإلمامة 
  .ذكر أهم ِفَرق الرافضة واختالفاتهم 
  .قول الخوارج في الخلفاء والخالفة وفي بعض الصحابة 
  .المعتزلة وفكرهم الضال 
  .موقف المعتزلة من الخالفة والخلفاء وسائر الصحابة 
  ما هو النَّْصب ؟ 
 ى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه. ممن وصف بالنَّصب والحط عل 
  .تحريم سب الصحابة رضي اهلل عنهم 

 ( حكم من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم5

  .األدلة من السنة على تحريم سب الصحابة 
  .األدلة من كالم السلف على تحريم سب الصحابة 
 ام. ما يترتب على سب الصحابة من األحك 
  .دركات سب الصحابة 
  .تعريف السب 
  .حكم من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم 
  .من سب بعضهم سبًّا يطعن في دينهم 
  .من سب صحابًيا لم يتواتر النقل بفضله سبًّا يطعن في الدين 
  .من سب بعضهم سبًّا ال يطعن في دينهم وعدالتهم 
 عي عند الغربيين. وقفة مع المنهج الموضو 
  .حكم سب عائشة رضي اهلل عنها خاصة 
  .حكم سب بقية أمهات المؤمنين 
  .من لوازم سب الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .خطورة أعداء الصحابة على اإلسالم والمسلمين 
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 ( عدالة الصحابة6

  .معاونة الرافضة الدائمة والمستمرة للكفار وأعداء اإلسالم 
 ضي اهلل عنهم. بيان منزلة الصحابة ر 
  .ما يعتقده أهل السنة في الصحابة 
  .اإلجماع على عدالة الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .معنى العدالة لغًة واصطالًحا 
  .المراد بعدالة الصحابة 
  .من نصوص الكتاب العزيز الدالة على عدالة الصحابة رضي اهلل عنهم 

 ( مذهب أهل السنة في المفاضلة بين الصحابة7

 كلهم عدول.  الصحابة 
  .من نصوص الكتاب العزيز الدالة على عدالة الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .أقسام المستحقين للفيء 
  .كرم الصحابة وجودهم وإيثارهم 
  .يشترط في تحقيق التاريخ ما يشترط في الخبر من عدالة الرواة وضبطهم 
  .عقيدة الرافضة والخوارج في تكفير الصحابة 
 لة على عدالة الصحابة رضي اهلل عنهم. من نصوص السنة الدا 
  .إجماع العلماء على عدالة الصحابة رضي اهلل عنهم 
  .خالصة مذهب أهل السنة في المفاضلة بين الصحابة 
  .من حقوق الصحابة علينا 
  .الشهادة بالجنة وبالنار على قسمين 

 ( نسب أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه وأسرته8

 رضي اهلل عنه.  اسم ونسب أبي بكر الصديق 
  .من اآليات في فضل أبي بكر رضي اهلل عنه 
  .من ألقاب أبي بكر رضي اهلل عنه 
  .مولد ونشأة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه 
  .صفته الَخْلقية رضي اهلل عنه 
  .صفاته الُخُلقية وسجاياه ومؤهالته رضي اهلل عنه 
 يق وأخواته وزوجاته وأوالده. والد أبي بكر رضي اهلل عنه ووالدته وأخواه معتق وعت 
  .خصيصة ألبي بكر رضي اهلل عنه وآله 
  .مما اشتهر به الصديق رضي اهلل عنه 

 ( مكونات شخصية أبي بكر رضي اهلل عنه وخصائصه9

  .نشأة الصديق رضي اهلل عنه ومنزلته في قريش وعالقته بالنبي صلى اهلل عليه وسلم قبل البعثة 
 نه. موالي أبي بكر رضي اهلل ع 
  .دار أبي بكر وسكنه 
  .عمله وتجارته رضي اهلل عنه 
  .مكونات شخصيته وخصائصه ومزاياه 
  .أبرز خصائص ومزايا الصديق رضي اهلل عنه 
  .تفكيره العاقل منذ صغره 
  .حصافته ونفاذ بصيرته 
  .علومه وخبرته واتساع مداركه 
  .ألمعيته وحدسه في استقراء األحداث واستشراف المستقبل 
 كرته الحادة وذكاؤه المتوقد. ذا 
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  .دماثة ُخُلقه ووقاره ومروءته 
  .رحمته الغامرة 
  .حبه الخير له وللناس وسبقه إليه 
  .سخاؤه وجوده وكرم نفسه 
  .منهجه في التثبت من األخبار 
  .يقظة الضمير 
  .إيمانه العميق الراسخ 
  .الصديقية 
  .ثبات جنابه ورباطة جأشة 
 ند الشدائد والملمات واألخطار. صالبته وعزيمته وحزمه ع 

 ( تتمة في خصائص الصديق رضي اهلل عنه11

  .الشجاعة والجرأة وخوض الغمرات 
  .االتباع الكامل واالقتداء التام الدائم بالنبي صلى اهلل عليه وسلم 
  .صفات قيادية بارزة في شخصية الصديق رضي اهلل عنه 
 ونشر الدعوة.  إسالم ودور أبي بكر رضي اهلل عنه في البالغ 
  .أول من أسلم 
  .من ثمرات الصديق الدعوية 
  .ثمرات إسالمه المباركة 
  .ابتالء أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه في اإلسالم 
  .دفاعه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم 
  .إنفاقه األموال لتحرير المعذبين في اهلل 

 مع النبي صلى اهلل عليه وسلم( إنفاقه األموال في سبيل اهلل ونشر الدعوة، وهجرته 11

  .عتقه العبيد وتحريره األرقاء 
  .مال أبي بكر رضي اهلل عنه بين يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
  .الرسول صلى اهلل عليه وسلم يعلن منة أبي بكر عليه إظهاًرا لفضيلته 
  .عالقة الصديق رضي اهلل عنه بالنبي صلى اهلل عليه وسلم 
 ة أبي بكر الهجرة إلى الحبشة. مقدمات في إراد 
  .تأثر الصديق رضي اهلل عنه بالقرآن المجيد 
  .الهجرة أحداث ومواقف 

 ( الصديق مع النبي صلى اهلل عليه وسلم في عبادته ومجالسه وغدواته وروحاته12

  .فرح الصديق رضي اهلل عنه بخبر الهجرة 
  .البيت البكري ودوره في الهجرة 
  .تتمة حديث الهجرة 
 ستقرار النبي صلى اهلل عليه وسلم في المدينة وتثبيت دعائم الدولة. ا 
  .مع النبي صلى اهلل عليه وسلم في عبادته ومجالسه وغدواته وروحاته 
  .من خصال وفضائل الصديق رضي اهلل عنه 
  .النبي صلى اهلل عليه وسلم ينتصر ألبي بكر رضي اهلل عنه 
  .من صفات الصديق القيادية 

 ومشاهده مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( جهاده13

  .الشجاعة تفسر بشيئين 
  .من مواقف الصديق في غزوة بدر 
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  .من مواقف الصديق في ُأحد وحراء األسد 
  .في بني النضير وبني المصطلق والخندق وبني لحيان 
  .دوره رضي اهلل عنه في الحديبية 
  .دوره رضي اهلل عنه في غزوة خيبر 
 عنه في عمرة القضاء وفي ذات السالسل. دوره رضي اهلل  
  .دوره رضي اهلل عنه في فتح مكة 
  .دوره رضي اهلل عنه في ُحنين 
  .دوره رضي اهلل عنه في غزوة الطائف 
  .دوره رضي اهلل عنه في غزوة تبوك 
  .سرايا أبي بكر رضي اهلل عنه 
  .إمارته الحج رضي اهلل عنه 
 لم في حجة الوداع. أبو بكر مع النبي صلى اهلل عليه وس 

 ( وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم ودور أبي بكر رضي اهلل عنه14

  .مرض النبي صلى اهلل عليه وسلم ووفاته وموقف أبي بكر رضي اهلل عنه 
  .إمامة أبي بكر رضي اهلل عنه المسلمين في الصالة بأمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
  .أهل البدع متلونون 
 عليه وسلم يصلي خلف أبي بكر رضي اهلل عنه. النبي صلى اهلل  
  .وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم ودور أبي بكر رضي اهلل عنه 
  .هول المصيبة بموت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
  .بيان رجحان علم الصديق رضي اهلل عنه على غيره 
 ف صديقية. وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم وغسله ودفنه والصالة عليه ومواق 

 ( خالفة الصديق رضي اهلل عنه وما جرى يوم السقيفة15

  .تعريف الخليفة لغة واصطالًحا 
  .تنعقد الخالفة بأمرين 
  .تعريف الخالفة لغة واصطالًحا 
  .أنواع الُحْكم 
  .شروط يجب توافرها في الخليفة 
  .دعائم الخالفة 
  .الشروط المعتبرة في أهل الخالفة 
 ن األمور. ما يلزم الخليفة م 
  .حديث السقيفة من رواية أبي مخنف الكذاب 
  .حديث السقيفة من رواية البخاري رحمه اهلل 
  .ما جرى في يوم السقيفة 

 ( بيعة الصديق رضي اهلل عنه بالخالفة، وموقف األنصار يوم السقيفة16

  .موقف األنصار في سقيفة بني ساعدة 
 ه. الدعوة إلى بيعة سعد بن عبادة رضي اهلل عن 
  .حجة األنصار الذين دعوا لمبايعة المهاجرين 
  .وسائل األخبارين في تشويه التاريخ 
  .الصديق رضي اهلل عنه لم يزكِّ نفسه ولم يدع الناس لبيعته 
  .البيعة العامة 
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 ( البيعة العامة ألبي بكر رضي اهلل عنه17

  .البيعة العامة 
  .طريقة البيعة ألبي بكر رضي اهلل عنه 
 ( :وموقف األنصار منه. حديث ،)األئمة من قريش 
  .)طرق روايات حديث )األئمة من قريش 
  .األحاديث التي تشير إلى استخالف أبي بكر رضي اهلل عنه 
  خالفة الصديق كانت بالنص أم باالختيار ؟ 
  .اآليات التي دلت على خالفة أبي بكر رضي اهلل عنه 
  .عقيدة أهل السنة في الخلفاء الراشدين 
 شبهات وأباطيل في صحة بيعة أبي بكر رضي اهلل عنه.  كشف 
  .بيعة سعد بن عبادة رضي اهلل عنه 
  .ما دار بين عمر والُحَباب بن المنذر رضي اهلل عنهما 

 ( بيعة علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه، وافتراء الوصية له، وشهادته بذلك18

  .شبهات ألحقها أعداء الصحابة بيوم السقيفة 
 ن جماعة من الصحابة لم يبايعوا. الزعم بأ 
  .بيعة علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه، وافتراء الوصية له، وشهادته بذلك 
  .من األدلة على بيعة علي رضي اهلل عنه 
  .تحقيق القول في تأخر علي رضي اهلل عنه عن البيعة ستة أشهر، وبيان وجه الحق في ذلك 
  .أخطاء وهذيانات قيلت حول تأخر علي والهاشميين عن البيعة 
  .افتراء الوصية لعلي بالخالفة وشهادة علي بذلك 

( مسألة ميراث النبي صلى اهلل عليه وسلم وموقف فاطمة وآل البيت رضي اهلل عنهم، 19
 وإنفاذ بعث أسامة

  .خالصة مسألة ميراث النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 ث الواردة في مسألة ميراث النبي صلى اهلل عليه وسلم. طرف من األحادي 
  .بين الصديق وفاطمة رضي اهلل عنهما 
  .الصديق رضي اهلل عنه قام بأداء حق آل البيت حسب الشرع 
  .عمل الصديق رضي اهلل عنه هو السنة، وأجمع عليه الصحابة، وامتدحه آل البيت 
  وهي مرسلة ضعيفة. رواية هجران فاطمة أبا بكر مدرجة في الحديث 
  .عالقة أبي بكر وآل البيت رضي اهلل عنهم 
  .تنفيذ وصية النبي صلى اهلل عليه وسلم بإنفاذ بعث أسامة 
  .وصية أبي بكر ألسامة رضي اهلل عنهما وجيشه 
  .وقائع المعركة وآثارها 
  .تواضع الصديق رضي اهلل عنه 
  .وقفات وعبر 
  النبي صلى اهلل عليه وسلم. أقسام المرتدين عن اإلسالم بعد وفاة 

 ( وقوع الردة وتصدي الصديق رضي اهلل عنها لها21

  .تعريف الردة وبيان أنواعها 
  .المرتدون من العرب بعد وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم 
  .أصناف أهل الردة 
  .أسباب الردة ودوافعها وخريطتها في شبه الجزيرة العربية 
 م الردة وخطورتها. جغرافية الدولة اإلسالمية وحج 
  .موقف الصديق من المرتدين 
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  .خطة الصديق لحماية المدينة 
  .نزول النصر وتراجع بعض القبائل عن ردتهم ومجيء صدقاتهم 
  .أبو بكر رضي اهلل عنه يخرج تارة أخرى لقتال مانعي الزكاة 
  .الصديق رضي اهلل عنه يعقد األلوية ويسير الجيوش للحرب الشاملة 

 االرتداد وإطفاء نارها ( حركات21

  .تسيير الصديق رضي اهلل عنه الجيوش للحرب الشاملة 
  .نص الخطاب الذي أرسله الصديق للمرتدين والعهد الذي كتبه للقادة 
  .نص كتابه إلى قادة جيوش المسلمين 
  .فتنة األسود العنسي وردة اليمن الثانية 
 إلسالم. فتنة طليحة األسدي والقضاء على ردته وعودته إلى ا 
  .معركة ُبَزاَخة والقضاء على بني أسد 
  .وفد بني أسد وغطفان إلى الصديق رضي اهلل عنه وحكمه عليهم 
  .قصة أم ِزْمل 
  .من نتائج معركة ُبزاخة 
  .ردة بني تميم ومقتل مالك بن نويرة وقصتهم مع َسَجاح 
  .زواج خالد بأم تميم 
 دعم الصديق رضي اهلل عنه للقيادة الميدانية . 
  .قصة الُفَجاَءة 

( تتمة في ذكر حركات االرتداد وإطفاء نارها، وجمع القرآن الكريم، وأحوال العالم قبل 22
 الفتح اإلسالمي

  .ردة أهل ُعمان وَمهرة 
  .ردة أهل البحرين 
  أين هي أرض البحرين ؟ 
  .كرامة للعالء بن الحضرمي 
  .ردة حضرموت وِكندة 
 نيفة. فتنة مسيلمة الكذاب وردة بني ح 
  .التعريف بمسيلمة الكذاب ومقدمة عنه 
  .كتاب مسيلمة الكذاب إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والجواب عنه 
  .موقف حبيب بن زيد األنصاري حامل رسالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب 
  .الّرجال بن ُعنفوة الحنفي 
 .الثابتون على اإلسالم من بني حنيفة  
  .مصرع مسيلمة الكذاب 
  .خدعة ُمجَّاعة وزواج خالد رضي اهلل عنه من ابنته، ورسائل بينه وبين الصديق رضي اهلل عنه 
  .دالالت حروب الردة ومالمحها 
  .نتائج حروب الردة وآثارها 
  .جمع القرآن الكريم 
  .حفظ القرآن الكريم وكتابته في عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
  اآليات والسور. ترتيب 
  .عمر رضي اهلل عنه يشير على الصديق رضي اهلل عنه أن يجمع القرآن الكريم 
  .أحوال العالم قبل الفتح اإلسالمي 
  .الحالة الدينية والفكرية في دولة الفرس 
  .الحالة االجتماعية واألخالقية في دولة الفرس 
  .الحالة السياسية واالقتصادية في دولة الفرس 
 لفارسي. الجيش ا 
  .) الحالة الدينية والفكرية في دولة الروم ) اإلمبراطورية البيزنطية 
  .الحالة االجتماعية واألخالقية في دولة الروم 
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  .الحالة السياسية واالقتصادية في دولة الروم 
  .الجيش الرومي 
  .حروب الفرس والروم 
  .الفتوحات واإلشارة إليها ودوافعها وأركانها وأسسها 

 توحات العراق( ف23

  .خطة الصديق لفتح العراق 
  .الجيش ونظام القتال 
  .أبو بكر رضي اهلل عنه يرسل الجيوش ويضع لهم الخطة 
  .وقفات مع عبقرية الصديق رضي اهلل عنه في معاملة القادة 
  .قائمة بأسماء قادة الفتوحات وأمراء الحرب وعباقرة الفتح في عهد أبي بكر رضي اهلل عنه 
 لد بن الوليد بالعراق. معارك خا 
  .معركة ذات السالسل 
  .)وقعة المذار )الثَّني 
  .معركة الَوَلجة 
  .معركة ُألَّيس 
  .يوم َأْمِغيشيا 
  .فتح الحيرة 
  .كرامة لخالد بن الوليد في فتح الحيرة 
  .)إلى األنبار )وقعة ذات العيون 
  .في عين التمر 
  .إلى ُدوَمة الجندل 
  .وقعة الُحصيد 
 لُمَصيخ. وقعة ا 
  .وقعة الِفراض 
  .حجة خالد وأمر الصديق له بالخروج إلى الشام 
  .خبر المثنى بن حارثة بالعراق بعد ذهاب خالد 

 ( فتوحات الشام24

  .توطئة وتمهيد 
  .عزم أبي بكر رضي اهلل عنه على غزو الروم ومبشرات في الطريق 
 رير الشام. أبو بكر رضي اهلل عنه يستشير الصحابة في غزو الروم وتح 
  .الصديق يبادر بتجييش الجيوش 
  .تأزم الموقف في بالد الشام 
  .بدايات معركة اليرموك وإمرة خالد على الجيوش 
  .توجيه خالد إلى الشام، ومعركة أجنادين واليرموك 
  .منازل الفريقين وأعدادهم، ووقت المعركة ومجرياتها، ودحر الروم 
  .تاريخ معركة اليرموك 
 مع أبي بكر رضي اهلل عنه وقادة جيوش فتح الشام.  وقفات وعبر 

 ( معالم الفتوحات وعوامل النصر فيها وثمراتها25

  .عوامل النصر في الفتوحات 
  .أثر العقيدة في نفوس القادة والجند 
  .األسس والقيم والمبادئ اإلسالمية التي كان الفاتحون يبنون عليها وينطلقون منها 
 التضحية. شغفهم باآلخرة واألجر و 
  .تعلق القلوب باهلل والبعد عن الغرور أو العجب بالنصر الكبير 
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  .التقوى والفضائل واجتناب الذنوب 
  .عالمية الرسالة والدعوة 
  .الروح المعنوية العالية 
  .في الجيوش خيار الصحابة من المهاجرين واألنصار 
  .الجرأة النادرة واالستبسال الفذ عند المواجهة 
 رب لحمل الرسالة. صالحية الع 
  .ثروة العرب بالرجال األشداء والقادة األفذاذ 
  .القادة في قلب المعركة والجيش على قلب واحد 
  .تطاوع األمراء في وجه العدو 
  .ما كانت عليه أحوال دولتي فارس والروم 
  .رحمة الفاتحين وعدلهم ورفعة مبادئ اإلسالم في الحرب 
 يلة. من ثمرات ونتائج الفتوحات الجل 

 ( خصائص أبي بكر رضي اهلل عنه26

  .حياة أبي بكر رضي اهلل عنه هي الصفحة األولى من التاريخ اإلسالمي 
  .أعمال أبي بكر بعد االستخالف وهي من فضائله رضي اهلل عنه 
  .ثبت المسلمين وقواهم وقاتل المرتدين ومانعي الزكاة 
  .إنقاذ جيش أسامة 
 س والروم إلى أن يسلموا، أو يعطوا الجزية. شرع رضي اهلل عنه في قتال فار 
  .أمره رضي اهلل عنه بجمع القرآن 
  .استخالفه رضي اهلل عنه عمر بعده 
  .من خصائص أبي بكر رضي اهلل عنه 
  .عالمة صحة اإلسالم 

 ( أوليات الصديق وفضائله ومكانته27

  .أوليات الصديق رضي اهلل عنه التي سبق بها الناس 
 .فضائله ومكانته  
  .ما نزل في أبي بكر رضي اهلل عنه من القرآن الكريم 
  .من شمائل الصديق رضي اهلل عنه 
  .رحمته وورعه وتحريه الحالل وبعده عن الشبهات 
  .خشيته ورقته وبكاؤه رضي اهلل عنه 

 ( من صفات الصديق رضي اهلل عنه28

  .ما جاء في فضائل الصديق رضي اهلل عنه من أحاديث 
  ومناجاته رضي اهلل عنه. دعاؤه وتسبيحه 
  .الصديق رضي اهلل عنه أعظم الناس حياء وغيرة 
  .بره رضي اهلل عنه بوالديه وأهل بيته 
  .مواقفه الصلبة والحاسمة 
  .من صور خوفه وخشيته من اهلل عز وجل 
  .من صور تواضع الصديق رضي اهلل عنه 
  .ِحدة أبي بكر رضي اهلل عنه 
 يظ. حلمه وكظمه رضي اهلل عنه الغ 
  .حرصه على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
  .جوده وكرمه رضي اهلل عنه 
  .زهده رضي اهلل عنه في متاع الدنيا وزهرتها 
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 ( علم الصديق رضي اهلل عنه وشذرات من كالمه وخطبه29

  .الصديق رضي اهلل عنه يفتي بحضرة النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 قهه. من فتاوى الصديق رضي اهلل عنه وف 
  .مصادر القضاء في عهد الصديق رضي اهلل عنه 
  .أبو بكر رضي اهلل عنه أعلم األمة 
  .دالئل سعة علمه ودقة فهمه وشفوف ذهنه 
  .أبو بكر رضي اهلل عنه القارئ 
  .أبو بكر رضي اهلل عنه المحدِّث 
  .قطوف من خطب وكتب أبي بكر رضي اهلل عنه 

 ديق رضي اهلل عنه( ثناء الصحابة وآل البيت على الص31

  .من وصايا الصديق رضي اهلل عنه الجامعة لخصال الخير وشرائع اإلسالم 
  .وصية الصديق إلى الفاروق رضي اهلل عنهما 
  .شذرات من كالمه 
  .حفظه الشعر وتمثله به 
  .علمه باألنساب 
  .تعبيره الرؤيا وأمثلة ذلك 
  .ثناء عمر رضي اهلل عنه على أبي بكر رضي اهلل عنه 
  .ثناء علي بن أبي طالب وآل البيت رضي اهلل عنهم على أبي بكر رضي اهلل عنه 
  .من أقوال الصحابة في أبي بكر رضي اهلل عنه 
  .أقوال أئمة التابعين في أبي بكر رضي اهلل عنه 
  .تبشير الخلفاء الراشدين بالجنة وأولهم الصديق رضي اهلل عنه 
  .كمال سياسية الصديق رضي اهلل عنه 

 ( مالمح دولة الخالفة وأركانها في عهد الصديق رضي اهلل عنه31

  .مدة خالفة الصديق رضي اهلل عنه 
  .أهم أركان الدولة والحضارة وأسس قيامها 
  .الخليفة والخالفة ونظام الحكم 
  .الصحابة لهم األخوة والصحبة 
  .الطعن بالصحابة عالمة الزندقة والرفض 
  الرعية. أحوال الصديق رضي اهلل عنه مع 
  .الصديق رضي اهلل عنه يشارك في تفقد أحوال المسلمين الضعفاء والغرباء ويكرمهم 
  .الصديق رضي اهلل عنه يشاركهم أفراحهم ومسراتهم 
  .الشؤون اإلدارية والسياسة الداخلية 
  .تعريف الوالية وأهميتها 
  .أسس اختيار الوالة 
  .مسؤوليات الوالة في عهد الصديق 
 اري في عهد الصديق كان من عمالقة القادة. الهيكل اإلد 
  .تسمية الوالة والواليات 
  .أهم المعالم التي يقوم عليها نظام الحكم في اإلسالم 
  .مبدأ الشورى في دولة الخالفة في عهد الصديق 
  .السياسة المالية في عهد الصديق 
  .بيت المال ومصادر األموال 
 ضي اهلل عنه. أسماء عمال الصدقات في عهد أبي بكر ر 
  .نفقات الدولة ومصارف بيت المال 
  .التخطيط والعمران وإقطاع األراضي الستصالحها 
  .التعليم في عهد الصديق 
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  .معالم السياسة الخارجية في عهد الصديق 
  .زرع هيبة الدولة في أنفس األمم المجاورة وحماية تخوم الدولة 
 الرحمة. معاملة أهل البالد المفتوحة بالعدل والرفق و 

 ( استخالف الصديق لعمر بن الخطاب رضي اهلل عنهما، ووفاته32

  .سبب وفاة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه 
  .استخالفه الفاروق ومراحل االستخالف 
  .وصية الصديق لعمر بن الخطاب رضي اهلل عنهما 
  .وصيته في متابعة الفتوحات 
  .وصيته البنته عائشة رضي اهلل عنها 
 يته في ماله. تركته ووص 
  .وصيته في مال المسلمين 
  .مرضه ووفاته رضي اهلل عنه 
  .تاريخ وفاته ومدة خالفته 
  .حزنهم عليه وبعض ما قيل فيه رضي اهلل عنه  


