
 

 

 : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله

ستد فمن بضعة منى بخراسان مازارها مكروب اال نفس اهلل 

 . كربته و ال مذنب اال غفر اهلل ذنوبه

 

فرمود: بزودى پاره اى از تن من در رسول اكرم 

خراسان دفن مى شود، هيچ غمگينى او را زيارت نمى 

زائر  كند مگر اينكه خدا غم از دلش بزدايد و هيچ

 .گنهكارى مگر اينكه خداى تعالى گناهانش را بيامرزد

بنابراين در اين درياى متالطم زندگى پيوسته طوفانهاى 

خط قرار مى دهد،   غم و اندوه زندگى او را در معرض 

حضرت رضا عليه السالم را با معرفت بايد زيارت كرد 

تا وجود انسان از اين طوفانها رها و دل از غم و صفات 

 .پسند زدوده و توشه اى براى سفر آخرت فراهم شودنا

 

آداب ونكات ضروري زيارت در حرم مطهر 

 رضوي

. لطفا ، برادران لباس ساده و تميز و خواهران با 1

 رعايت حجاب و چادر غيرنازك به حرم مشرف شوند.

.براي رعايت حال ديگران از عكس برداري و فيلم 2

 برداري خودداري نمائيد.

ارتباط قلبي با امام است، مبادا براي . زيارت 3

 رسيدن به ضريح مطهر به ديگران صدمه بزنيم .

.ضمن خودداري از همراه آوردن وسايل حجيم و 4

غير ضروري هرگونه پول و اشياء قيمتي خود را به 

هتل و يامحل اقامت بسپاريد و در صورت همراه 

دداشتن به دفاتر امانات نقدي واقع در مبادي ورودي 

 رم تحويل دهيد.ح

.در مدت حضور در حرم مطهر از سمت راست خود 5

 حركت كنسيد تا مانع ازدحام و ترافيك گردد.

.  حتما در هنگام ورود به حرم گوشي همراه خود 6

را بطور كامل شارژ نموده تا درصورت گم كردن 

همراهان خود براحتي به آنان دسترسي داشته 

 باشيد.

ي حتما شماره تلفن خود . والدين و همراهان گرام7

را به جيبب فرزندان و همراهان خود علي الخصوص 

سالمندان قراردهند تا در صورت گم شدن سريع تر 

 به آنان دسترسي يابند.

. به منظورحفظ معنويت حرم مكان هاي عبادت 8

آقايان و بانوان جدا ميشود لطفا قبل از مراجعت با 

همراهان خود محلي تا تعيين كنيد تا مانع از گم 

 شدن همراهان شود.

. خواهران گرامي براي وضو گرفتن از سرويس هاي 9

بهداشتي استفاده كنند و از وضو گرفتن در صحن 

 نمايند.هاي مقدس خودداري 



 

 

. در صورت گم كردن فرزندان و يا همراهان خود 11

باحفظ آرامش به دفاتر پيداشدگان واقع در صحن 

هاي مقدس جامع رضئي، كوثر، آزاديريال انقالب 

اسالمي،گوهرشاد، بست شيخ طوسي، بست شيخ 

طبرسي، و رواق هاي دارالحجه و حضرت زهرا 

 مراجعه نماييد.

ن شيء به دفتر اشياء .در صورت گم يا پيدا كرد11

 پيدا شده واقع در صحن غدير مراجعه نماييد.

.براي تشرف و انتقال افراد ناتواني كه قادر به راه 12

رفتن نيست از صندلي هاي چرخدار كه در مبادي 

ورودي و يا خدمتگزاران صندلي چرخدار كه 

ساعته در صحن هاي مقدس مشغول خدمت 24

 رساني هستند استفاده نماييد.

.در صورت احساس ناراحتي جسمي به 13

وقع در صحن هاي مقدس  دفاترفوريت هاي پزشكي

فاء امام رضا واقع درابتداي خيابان و يا دارالش

 شيرازي مراجعه نماييد.

. دفاتر پاسخگويي به سواالت شرعي در صحن 14

هاي انقالب اسالمي آزادي، گوهرشاد، رواق مباركه 

االت زائرين عزيز دارالحجه آماده پاسخگويي به سو

 مي باشد.
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 آنچه يك زائر بايد بداند
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