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التحذير من نشر الشائعات.
قيمة الكلمة في دين اإلسالم.
خطر الشائعات.
مروج الشائعة.
أثر الشائعات وأمثلة ذلك من التاريخ اإلسالمي.
معنى اإلشاعة في اللغة.
أوجه ورود الشيعة والمشايعة في القرآن.
معنى اإلشاعة في االصطالح.
األمور التي تقوم عليها اإلشاعة.
العوامل الرئيسة لحرب المجتمعات.
قناة الجزيرة واإلخوان مثال لترويج الشائعات.
تعريف الحرب النفسية.
العالقة بين اإلشاعة والحرب والنفسية.
بعض األساليب التي تقوم اإلشاعات من خاللها بدور في الحرب النفسية.
المحور الذي تهدف إليه اإلشاعة.

 )2اإلشاعات الكاذبة موجودة منذ فجر التاريخ






اإلشاعات الكاذبة موجودة منذ فجر التاريخ.
جانب مما أشاعه المكذبون عن نبيهم نوح عليه السالم.
جانب مما أشاعه قوم هود عليه السالم عنه.
جانب مما أشاعه المكذبون عن نبيهم صالح عليه السالم.
جانب من دور اإلشاعات في قصة يوسف عليه السالم.

 )3جانب مما أشاعه أعداء موسى عليه السالم عنه



جانب مما أشاعه أعداء موسى عليه السالم عنه.
جانب مما أشاعه المشركون عن نبيهم شعيب عليه السالم.
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جانب مما أشاعه أعداء الحق عن النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.

 )4جانب مما أشاعه أعداء الحق عن النبي محمد صلى هللا عليه وسلم








جانب مما أشاعه المشركون عن النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.
من اإلشاعات التي نشرها الكافرون في أتباعهم لصدهم عن دين اإلسالم.
جانب مما أشاعه المنافقون عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
جانب آخر مما أشاعه اليهود والمنافقون عن النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.
جانب آخر مما أشاعه المنافقون عن شخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم.
جانب مما أشاعه المنافقون عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها.
جانب مما أشاعه المشركون عن القرآن الكريم.

 )5ضوابط اعتبار الخبر شائعة ،ودوافع اإلشاعة





شروط سريان اإلشاعة.
أقسام الشائعات.
ضوابط اعتبار الخبر شائعة.
دوافع اإلشاعة.
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التفسير النفسي لإلشاعة.
عوامل إطالق الشائعات.
أنواع تلقي األخبار واإلشاعات.
أنواع وأقسام الشائعات.
أنواع الشائعة على حسب الموضوع.
مراحل انتشار الشائعة.
أصناف الناس في تلقي الشائعات.
مما يُعين على تحليل اإلشاعة.
وسائل وطرق انتشار الشائعات.
األصناف الناقلة للشائعات.
دور اإلعالم في نشر الشائعات.
دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الشائعات.
خطورة دور الشبكة العنكبوتية في نشر ونقل الشائعات.
هل لإلشاعة قاعدة تنطلق منها أم أنها عمل فوضوي؟

 )7العوامل التي تساعد على نمو الشائعات وانتشارها بين الناس








العوامل التي تساعد على نمو الشائعات وانتشارها بين الناس.
الشائعات الخاصة والشائعات العامة.
استراتيجية اإلشاعة في الحروب.
األهداف التي تستخدم فيها اإلشاعة في الحرب.
تأثير اإلشاعات على الروح المعنوية.
قانون انتشار الشائعة.
دور الشائعات الكاذبة أثناء الحرب.

 )8وسائل عالج ومقاومة الشائعات


وسائل التحصن من اإلشاعات.
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العالج القرآني لإلشاعات.
كيفية تفنيد ومقاومة اإلشاعات.
خالصة وسائل عالج ومقاومة الشائعات.
كيفية دفع شرور اإلشاعة.
كيف تعامل القرآن الكريم مع اإلشاعات؟
كيف تعامل الرسول صلى هللا عليه وسلم مع اإلشاعة؟
سبل معالجة الصحابة رضي هللا عنهم والصالحين لإلشاعة.
أهم الوسائل التي اتبعتها الشريعة لمحاربة اإلشاعات الكاذبة.
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وسائل مواجهة حرب الشائعات.
طريقة التعامل مع الشائعات.
أفضل الوسائل لدحض اإلشاعات الكاذبة.
بعض النماذج لتعامل العقالء مع اإلشاعات الكاذبة.
ُخلُق الصمت وفضيلته.
من العوامل التي تكبح جماح اللسان.
كيفية محاربة الشائعات والوقاية منها.
طرق الوقاية من الحرب النفسية في المجال العسكري.
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الشائعات مبناها على الكذب.
من آفات اللسان.
معنى الكذب لغةً واصطال ًحا.
األحوال التي يجوز فيها الكذب.
دواعي وأسباب الكذب.
أمارات الكذب.
أنواع الكذب.
من معاني كلمة ( الكذب ) في القرآن.
تحريم الكذب.
معنى التعريض والتورية.
معنى النميمة.
ما يلزم كل من ُحملت إليه نميمة وقيل له  :قال فيك فالن كذا.
معنى ال ِغيبة.
بيان أقبح الغيبة.
األسباب التي تبعث على الغيبة.
الفرق بين الغيبة والبهتان والشتم.
كفارة ال ِغيبة.

 )11األسباب التي تؤدي إلى انتشار الشائعات








األسباب التي تؤدي إلى انتشار الشائعات.
مقاصد ُم َروج اإلشاعة.
أخطر اإلشاعات على األمة اإلسالمية.
من اآلثار السيئة المترتبة على الشائعات ضد والة أمر المسلمين.
تحريم اإلسالم إلشاعة ما يمس أعراض الناس.
معنى اإلرجاف في اللغة.
من النصوص في تحريم الكذب.
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