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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]برگرفته از سایت:[ خبرگزاری رسا

 ۱۳۹۰بهمن  ۲۶:[ ]تاریخ

 

 شودنشست تخصصی فرقه شناسی در تبریز برگزار می

تخصصی مهدویت با عنوان فرقه شناسی و واکاوی عقاید ضاله بهائیان در مسجد آیت هللا خبرگزاری رسا ـ نشست 

 .انگجی تبریز برگزار خواهد شد 

های مهدویت بنیاد فرهنگی و خیریه نیمه شعبان مسجد به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، سلسله نشست

الم والمسلمین علیرضا روزبهانی از کارشناسان حوزه بهمن با حضور حجت االس ۲۷آیت هللا انگجی تبریز فردا 

 .مهدویت و همچنین عطاءهللا قادری از متبرئین فرقه ضاله بهائیت ادامه خواهد یافت

نظران حوزه  مندان می توانند برای شرکت در این نشست تخصصی که با حضور کارشناسان و صاحبعموم عالقه 

در مسجد آیت هللا انگجی واقع در راسته    ۱۹مغرب و عشا از ساعت  برگزار می شود، فردا پس از نماز مهدویت

 .کوچه، خیابان جمهوری اسالمی حضور به هم رسانند

بنابر این گزارش، این نشست تخصصی در ادامه جلسات ماهانه مهدویت تبریز، با موضوع فرقه شناسی به همت بنیاد 

 .یز با استادان حوزه و دانشگاه برگزار می شودفرهنگی و خیریه نیمه شعبان مسجد آیت هللا انگجی تبر

های مهدوی، یکی از الزم به ذکر است، بنیاد نیمه شعبان مسجد آیت هللا انگجی تبریز در کنار برگزاری این نشست

 .مند شوندتوانند از منابع آن بهرهمندان میهای تخصصی مهدویت را دارا است که عموم عالقه کتابخانه

های علمی و فقهی و همچنین ارتقای سطح بینش دینی و ها، برگزاری کنگرهمهدوی، انتشار ویژه نامهچاپ کتب 

 .ترین اهداف فعالیت بنیاد نیمه شعبان مسجد آیت هللا انگجی تبریز استمعرفتی شهروندان تبریزی از مهم

 توانند به نشانیاد میای این بنیهمندان برای دریافت اطالعات بیشتر از فعالیتگفتنی است، عالقه 

 مراجعه کنند. http://www.shamsevelayat.com اینترنتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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