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گسارش اجوبلی سفر استبد اًصبریبى بِ کشَر گرجستبى 

 

 

هطوع لجلی اًجبم ضسُ اظ سَی حجِ االسالم ٍ الوسلویي اجبق ًژاز ًوبیٌسُ هحتطم ٍلی فمیِ زض لفمبظ ثب  ٍ زػَت زض پی ّوبٌّگی

ّیبت ّوچٌیي ٍ  ى اًصبضیبىاستبز حسی آیت اهللحضطت  ثبوَ ٍ تفلیس فطٌّگیّبی  ضایعًی ثیي الوللی تجلیغ ٍ سفبضت ذبًِ ّب ٍ

ثوٌظَض سرٌطاًی زض ثطًبهِ ّبی هطثَط ثِ هیالز ًجی  15/11/91 یىطٌجِ هَضخ لغبیت 10/11/91 هَضخ ضٍظ سِ ضٌجِ اظ ّوطاُ

 گطجستبىوطَض ثِ  زّسطذیاالسالم  حجِ ثب ّوطاّی حجِ السالم ٍالوسلویي اجبق ًژازایبم ّفتِ ٍحست ٍ زِّ فجط  ،( ظ)اوطم

. سفط ًوَزًس

ضایعًی فطٌّگی لجل اظ ٍضٍز ّیبت یبز ضسُ ًسجت ثِ اًجبم ّوبٌّگی ّبی الظم ثب سفیط هحتطم وطَضهبى ٍ سبیط ًْبزّبی شیطثظ ٍ 

. ّوچٌیي ثطًبهِ ضیعی الظم ثطای اجطای ثطًبهِ ّبی جطي السام ًوَزُ ٍ اعالع ضسبًی الظم ضا زض ایي ظهیٌِ ثِ اًجبم ضسبًس

ضفتِ ٍ ثطًبهِ ّبیی ضا زض آى جب اجطا ًوَزُ ثَزًس لصا  (آشضثبیجبى جوَْضی)ّوجَاض  ٍض اثتسا ثِ وطَضثب تَجِ ثِ ایي وِ ّیبت هصن

ثِ صَضت ظهیٌی اظ هطظ پل لطهع ٍاضز گطجستبى ضسُ ٍ تَسظ ضایعى فطٌّگی، ًوبیٌسُ ازاضُ زیٌی  10/11/91سِ ضٌجِ هَضخ ضٍظ 

 .هَضز استمجبل لطاض گطفتٌسزض هطظ گطجستبى ٍ جوؼی اظ ضیؼیبى هٌغمِ  (ع)لفمبظ زض گطجستبى، ًوبیٌسگبى هجوغ جْبًی اّل ثیت

ضیبفت زض ثٌب ثِ زػَت سفیط هحتطم وطَضهبى زض ّویي تبضید البهت ًوَزُ ٍ  (ع)ّیبت هحتطم زض هحل ًوبیٌسگی هَسسِ آل الجیت

 ُضم جٌبة زوتط صبثط هجلس جطي ةضطوت وطزًس پس اظ هصاوطات ٍ گفتگَی استبز اًصبضیبى ٍ سفیط هحتضبم سفبضت ایطاى زض 

. ثطگعاض ضس ٍ ّسایبئی اظ سَی استبز اًصبضیبى ٍ حجت االسالم اجبق ًژاز ثِ حبضطاى اّساء ضس( ظ)هٌبسجت هیالز ضسَل اوطم 
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ز، اًصبریبى، اجبق ًژاد ًوبیٌدُ ٍلی فقیِ در هٌطقِ قفقب حسیي ،استبد(ع)دّسرخی ًوبیٌدُ هَسسِ آل البیت: از چپ بِ راست

در شْر تفلیس ( ع)خساعی رایسى فرٌّگی ایراى در  هحل هَسسِ آل البیت

 

 

 ضیبفت شبم در سفبرت جوَْری اسالهی ایراى در تفلیس
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 ضیبفت شبم در سفبرت جوَْری اسالهی ایراى در تفلیس
 

اوع تبضیری ٍ ّیبت هحتطم فطٌّگی ثب ّوطاّی ضایعى فطٌّگی اظ ثطذی اهبوي ٍ هط 11/11/91ضٍظ چْبضضٌجِ هَضخ 

همجطُ الوطبّیط، آضاهگبُ گطیجبیسٍف، هجسوِ  ،وَُ همسسٍ  ولیسبی ثعضي اضتسوس سبهجبهصّجی گطجستبى اظ جولِ؛ 

. ًسثبظزیس وطز ....هبزض تفلیس ٍ 

 

( تثلیث)ببزدید از کلیسبی بسرگ سبهبب 
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ُ سوت ضْط ضیؼِ ًطیي هبضًئَلی ةپس اظ صطف ًبّبض ٍ البهِ ًوبظ زض هؼیت سفیط هحتطم وطَضهبى زض ّویي ضٍظ 

لبی آاستبز حسیي اًصبضیبى ٍ جٌبة ٍ سرٌطاًی تَسظ ( ظ) ضطوت زض هطاسن جطي هیالز هسؼَز ًجی اوطم ثطای

ضایعًی  ثب پطتیجبًیزض ایي هطاسن وِ زض هطاسن جطي یبز ضسُ . زض اجتوبع ثعضي ثِ هٌغمِ ػبظم ضسًس اجبق ًژاز

حجت االسالم ،حسیي اًصبضیبى آیت اهللسفیط ایطاى،  ،ثط پب ضس( ع)ثیت اّل جْبًی هجوغ فطٌّگی ٍ اظ سَی 

ًوبیٌسُ ازاضُ  ، (ظ)، ًوبیٌسُ جبهؼِ الوصغفیضایعى فطٌّگی زّسطذیاجبق ًژاز ٍ حجت االسالم ٍالوسلویي 

 هسلوبًبى لفمبظ زض گطجستبى ٍ جوغ وثیطی اظ ضیؼیبى حضَض زاضتٌس

 
 یعِ ًشیي هبرًئَلیهراسن جشي هیالد ًبی اکرم در شْر ش

حسیي اًصبضیبى ثب تجطیه ٍ تٌْیت ثِ حضبض ثِ  استبزایي آییي ثب تالٍت آیبتی چٌس اظ والم اهلل هجیس آغبظ ضس، سپس 

یل آى ، زضثبضُ سیطُ ٍ فضب(ع)ٍ حضطت اهبم جؼفط صبزق( ظ)هٌبسجت فطا ضسیسى هیالز پیبهجط ضحوت حضطت هحوس 

. استمجبل حبضطاى ٍالغ ضسحضطت سرٌبًی ضا ایطاز وطز وِ هَضز 
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 هراسن جشي هیالد ًبی اکرم در شْر شیعِ ًشیي هبرًئَلی

ّبیی  ًوبیٌسُ ٍلی فمیِ زض لفمبظ عی سرٌبًی گَضِ زض ایي هطاسن حجت االسالم ٍ الوسلویي سیسػلی اوجط اجبق ًژاز

ایطبى وِ ثِ ظثبى آشضی اًجبم سرٌطاًی . اظ ظًسگی گْطثبض ایي ضرصیت ثعضي اسالم ٍ جْبى ضا تجییي ٍ تططیح وطز

. ضس ثسیبض هَضز استمجبل حبضطاى لطاض گطفت

 

 هراسن جشي هیالد ًبی اکرم در شْر شیعِ ًشیي هبرًئَلی
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: ٍ ثب استٌبز ثِ آیبتی اظ لطآى وطین تصطیح وطز( ظ)ّبی اضظضوٌس ًجی هىطم اسالم   ٍی ثب تأویس ثط جبیگبُ ٍ ٍیژگی

. ثَز ٍ اظ جبًت ذساًٍس هبهَضیت زاضت تب هطزم ضا ثِ صطاط هستمین ّسایت وٌس پیبهجط اسالم یه اًسبى وبهل

ذلك ًیىَ، ضفتبض ًیه، صجط، لٌبػت، سربٍت، ضجبػت، ػسالت ٍ وطاهت پیبهجط اسالم : ًوبیٌسُ ٍلی فمیِ زض لفمبظ افعٍز

افعٍزُ ضَز  ثبػث ضس وِ زیي هجیي اسالم زض سطاسط زًیب گستطش یبثس ٍ ضٍظ ثِ ضٍظ ثط هحجَثیت آى

گطٍُ هَلَزی ذَاًی ٍ تَاضیح ًیع زض ٍصف پیبهجط اوطم  ًفط زض آى حضَض زاضتٌس، 700وِ ثیص اظ  زض پبیبى ایي هطاسن

 .ثطًبهِ ّبی هتٌَػی ضا اجطا وطزًس( ظ)

  اظ (ع)ٍ البهِ ًوبظ هغطة ٍ ػطبء زض هسجس اهبم ػلی ظیبضتگبُ سیسلطثبظزیس اظ  پس اظّیبت هصوَض زض ّویي ضٍظ 

هسجس هصوَض ٍ فؼبلیت ّبی آى ثبظزیس وطزًس ٍ ثب هسلوبًبى ًوبظ گعاض زیساض ٍ گفتگَ ًوَزًس ٍ آًبى ضا هَضز تطَیك لطاض 

. زازًس

 

 

 

 گرجستبى هبرًئَلیببزدید از زیبرتگبُ سیدلر در شْر  
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گرجستبى  هبرًئَلیببزدید از زیبرتگبُ سیدلر در شْر 

 

 

 

 شْر هبرًئَلی( ع)هسجد اهبم علی  اقبهِ ًوبز جوبعت در
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زض هطاسن سرٌطاًی استبز حسیي اًصبضیبى  ،ٍ لطائت زػبی وویل البهِ ًوبظ جوبػت پس اظ  12/11/91ضٌجِ هَضخ پٌجضٍظ 

الظم ثِ  .اًجبم ضس زض حسیٌیِ سفبضت جوَْضی اسالهی ایطاى زض تفلیس همین ایطاًیبى ٍیژُ( ظ) هیالز ًجی اوطم جطي

هیي ضٍظ ّیبت هحتطم فطٌّگی ثب اسمف اػظن گطجستبى زیساض ٍ ضوي تجطیه ّطتبزهیي سبلگطز تَلس ٍی شوط است زض ُ

زض ایي هاللبت استبز حسیي اًصبضیبى زض هَضز جبیگبُ . سی ٍ پٌجویي سبل اسمف اػظوی ٍی ضا ثِ ایطبى تجطیه گفتٌس

پبتطیبن ایلیبی زٍم ضّجط هسحییبى اضتسٍوس ٍ ثِ سئَالت  حضطت هسیح ٍ حضطت هطین زض لطآى هغبلجی ضا ثیبى وطزًس

سبػتِ ثسیبض هَثطی ثیي ایي زٍ ضرصیت ( یه ٍ ًین) 5/1پبسد زازًس وِ ثسیبض هَضز استمجبل ٍی ٍالغ ضس ٍ گفتگَ 

  .هسلوبى ٍ هسیحی اًجبم گطفت وِ گعاضش آى هتؼبلجب اػالم هی ضَز

 

هراسن دعبی کویل در جوع ایراًیبى هقین گرجستبى 
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 در جوع ایراًیبى هقین گرجستبى (ص)جشي هیالد پیبهبر اکرمراسن م

ٍ آلبی اجبق ًژاز سرٌطاًی استبز حسیي اًصبضیبى البهِ ًوبظ ًوبظ هغطة ٍ ػطبء ، پس اظ   13/11/91هَضخ  جوؼِضٍظ 

هسضسِ  زض سرٌطاًی آلبیبى 14/11/91ضٌجِ هَضخ اًجبم ضس ٍ ضٍظ ( هؼطٍف ثِ حسیٌیِ جیطزاذبى)حسیٌیِ آل ػجب  زض

زض ّویي . اًجبم ضسضبغل تحصیل  ػلَم زیٌی ، ثطای عالة(ظ)ٍاثستِ ثِ جبهؼِ الوصغفی الؼبلویِ (ظ)ضسَل اوطم

 .اًجبم گطفت( چٌسثلی)هْسیِ زض حسیٌیِ  هغطة ٍ ػطبء البهِ ًوبظٍ  سَغبًلَ( ع)البهِ ًوبظ زض هسجس اّل ثیتضٍظ 
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 (ص)سَل اکرمهدرسِ ردر  (ص)جشي هیالد پیبهبر اکرمهراسن 

 

 (ص)هدرسِ رسَل اکرمدر  (ص)جشي هیالد پیبهبر اکرمهراسن 
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 (ص)هدرسِ رسَل اکرمدر  (ص)جشي هیالد پیبهبر اکرمهراسن 

 

 (ص)هدرسِ رسَل اکرمدر  (ص)جشي هیالد پیبهبر اکرمهراسن 
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 (ص)هدرسِ رسَل اکرمدر  (ص)جشي هیالد پیبهبر اکرمهراسن 

حجت االسالم ثب ثسضلِ  (جوؼب پٌج ًفط)ّیبت ّوطاُ  اتفبقاستبز حسیي اًصبضیبى ثِ  15/11/91ضٍظ یىطٌجِ هَضخ 

تفلیس ضا اظ عطیك هسیط َّایی ثِ همصس احسبى ذعاػی ضایعى فطٌّگی ایطاى زض گطجستبى ٍالوسلویي اجبق ًژاز ٍ 

جوَْضی آشضثبیجبى هطاجؼت ٍ حجِ االسالم ٍ الوسلویي اجبق ًژاز زض ّویي ضٍظ اظ عطیك ظهیٌی ثِ  تْطاى تطن وطزُ

. ًوَزًس

 


