غزب ٍ هْدٍیت
دشويشٌاسی:
پیشسهیٌِی تحث ؿزب ٍ هْذٍیت ،دشويشٌاسی است؛ تز ّویي هثٌا اتتذا تِ جایگاُ دشويشٌاسی
هیپزداسین.
اصلِ هَضَعِ دشويشٌاسی تا آیات قزآى قاتل اثثات است ٍ در سَرُّایی هاًٌذ :تقزُ ،آل ػوزاى ٍ،...
شیَُی تزخَرد تا دشوٌاى هختلق ،تیاى شذُ است.
حضزت ػلی (ع) در خصَص اّویت دشويشٌاسی هیكزهایٌذّ« :زکس چشن اس دشوٌاى تثٌذد (در
خَاب تاشذ) ،هکز ٍ حیلِی دشوي اٍ را اس خَاب تیذار خَاّذ کزد».
تقسینبٌدی دشوٌاى
دشوٌاى درٍى هذّبی

دشوٌاى بزٍى هذّبی

 دشوٌاى درٍى هذّبی:
 جاّالًِ :کساًی کِ تِ ٍاسطِ تزداشتّای ًادرستً ،اآگاّاًِ تِ دشوٌی هیپزداسًذ( .اّل تَقیت)
 عالواًِ :کساًی کِ تِ ٍاسطِ تزداشتّای خطزًاک ،آگاّاًِ تِ دشوٌی هیپزداسًذ.
دشوٌاى درٍى هذّبی عالِن
هدعیاى درٍى هذّبی

هدعیاًی کِ ًْایتاً اس دیي خارج شدُاًد( .بْاییت)

اًجوي حجتیِ

هدعیاًی کِ در دیي باقی هیهاًٌد ٍ ادعای ًیابت دارًد.

تشیع اًگلیسی

جزیاى احود بي الحسي (یواًی درٍغیي)
دگزاًدیشاى (دیي را هطابق سلیقِ خَد تعزیف هیکٌٌد)
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 دشوٌاى بزٍى هذّبی:
ٍّ ابیت ٍگزٍُّای تکفیزی :ها تا تزادراى اّل سٌت در حَسُ هْذٍیت هشکلی ًذارین؛ هشکل ها
تا ٍّاتیت استٍّ .اتیت تِ هْذٍیت اػتقاد دارد ٍ تزای آى تثلیؾ هیکٌذ؛ اها الگَیی کِ هؼزكی
هیکٌذ ،الگَی خطزًاکی است ٍ یکی اس ریشِّای هْذیستیشیّ ،ویي تثلیـات ًادرست است.
 بْاییت ٍ قادیاًیِ
 صْیًَیست یَْدی ٍ صْیًَیست هسیحی :ایي دٍ جزیاى دست در دست ّن ،یکی اس تشرگتزیي
دشوٌاى هْذٍیت در ػزصِ کًٌَی ّستٌذ.
 هسیحیت تبشیزی (تبلیغی)
شٌاسایی ٍ رصذِ دشوٌاى ٍ ،تجْیش خَد تزای هثارسُ تا آًْا در جٌگ ًزم ٍ سخت؛
راُّای هقاتلِ تا ایي دشوٌاى است.

غزب ٍ هْدٍیت:
ً گاُ غزب بِ آخزالشهاى:
در تخش قاتل تَجْی اس جْاى ؿزب ،هسائل آخزالشهاًی ٍ هٌجیگزایاًِ تسیار پزرًگ است؛ ایي هَضَع
را شَاّذ ٍ هذارک هَجَد اثثات هیکٌذ.
 اٍلیي شاّد :كیلنّای ّالیٍَدی کِ تا هَضَع آخزالشهاى ساختِ هیشًَذ .هاًٌذ كیلن رٍس استقالل،
سِگاًِ هاتزیکس ٍ ...ایي تخش شاهل هستٌذ ،كیلن کَتاُ ٍ حتی سزیال ّن هیشَد.
 دٍهیي شاّد :سایتّا ٍ کتابّا .هاًٌذ سایت پیشگَیی ػْذیي
www.bibleprophecytruth.com
 سَهیي شاّد :آهارّا .هٌثغِ ایي شاّذ ،آهارّایی است کِ در هزاکش ػلوی ؿزب گزكتِ شذُ است.
ایي آهارّا ًشاىدٌّذُی تَجِ ؿزب تِ هسائل آخزالشهاًی ٍ هٌجیگزایاًِ است.
ً گاُ غزب بِ اهام سهاى:
اقذاهات ؿزب در هَاجِْ تا هَضَع هْذٍیت اسالهی ،تِ دٍ تخش تقسین هیشَد:
 .1رساًِی سیاسی :اظْار ًظز سیاستهذاراى ؿزتی در هَرد اهام سهاى (ػج) در رساًِ ،ساخت ٍ
پخش تزًاهِّایی تا هحَریت اهام هْذی (ع) در شثکِّای پز هخاطة؛ اس ًوًَِّای ایي اقذام است.
ستیش ٍ دشوٌیِ صزیح ٍ ،ارائِی هطالة سزاسز کذب ٍ هٌلیگزایاًِ در هَرد اهام سهاى؛ اس ٍیژگیّای
حیطِ رساًِی سیاسی هیتاشذ.
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 .2علوی داًشگاّی :گزٍُ دٍم ،هٌثغ تـذیِ تزای گزٍُ اٍل است.
اقذاهاتی کِ در ایي حیطِ اًجام هیشَد:
 تشکیل گزٍُّای علوی -پژٍّشی :تا ایجاد کزسیّای ػلوی -اسالمپژٍّی ،شیؼِپژٍّی ٍ
هْذیپژٍّی؛ در صذد تزتیت داًشجَ ّستٌذ.
 کارشٌاس ٍیژُ هْدٍیت :هاحصل ایي تحقیقات ،تزتیت کارشٌاس است .دیَیذ کَک ،استاد
داًشگاُ رایس آهزیکا ،یکی اس ایي تزتیتیاكتگاى است.
 بزگشاری ّوایشّای علوی
حال ٍظیلِی ها چیست؟
 هْذیشٌاس ٍ هْذیتاٍر شَین.
 تؼذ اس شٌاخت اهام هْذی (ع) سزاؽ جاهؼِ پیزاهَى خَد تزٍین.
 ٍ در ًْایت سؼی کٌین ،در ػزصِّای تاستز كؼالیت کٌین.
ها باید پاسدار ٍ هحافظ اهاهواى باشین.

تذریس استاد دّقاًی
هَضَع :ؿزب ٍ هْذٍیت
خالصِ ٍ چکیذُ هطالة ارائِ شذُ در کالسّای آهَسشی هؼارف هْذٍیت
تْیِ شذُ در ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هصاف ،هْذیاراى @Mahdiaran
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