زیارتخانوادگی
پرسش و پاسخ
آستان قدس رضوی با هدف خدمت به
زائران و مجاوران حریم رضوی خدمات
بسیاری را ارائه میکند که گاهی از آن
بیخبریم و گاهی در مورد آن سؤاالتی
داریم.
در اینجا قصد داریم تعدادی از سؤاالت
پرسیده شده را پاسخ دهیم ،اما اگر سؤال
مورد نظر شما در این میان نبود میتوانید با
ارسال آن به سامانه پیامکی نشریه «حرم»
به شماره  300008008پاسخ آن را در همین
ستون دریافت کنید.

سرنوشت
اشیای گمشدۀحرم
ســؤال :اشــیای گمشــد ه در حــرم مطهــر رضــوی چــه
سرنوشــتی پیــدا میکننــد؟

:خادمــان دفتــر اشــیای پیــدا شــده پــس از
طبقهبنــدی و ثبــت ایــن وســایل در سیســتمهای
مربــوط ،ضمــن پاســخگویی بــه مراجعــان تــاش
بــرای یافتــن مالــک اشــیای گمشــده را آغــاز و بــا بررســی
اطالعــات موجــود در وســایل پیــدا شــده ،نســبت بــه
یافتــن مالــکان اقــدام میکننــد .مــدارک شناســایی نیــز بــا
تحویــل بــه اداره پســت مرکــزی بــه آدرس محــل اقامــت
یشــود.
مالــکان ارســال م 
دربــاره اشــیایی کــه هیــچ نشــانه و اطالعاتــی بــرای یافتــن
ک ســال کســی
مالــک ندارنــد ،در صورتــی کــه پــس از ی ـ 
بــرای دریافــت آنهــا مراجعــه نکنــد ،ا گــر وجــوه نقــد باشــد
بــه صــورت مســتقیم و ا گــر زیــورآالت باشــد پــس از فــروش
در حراجــی و تبدیــل بــه پــول نقــد ،بـ ه عنــوان رد مظالــم
بــه حســاب نماینــده ولیفقیــه در اســتان واریــز میشــود
تــا خــرج مصــارف مربــوط شــود.
شتــر مثــل کفــش،
ا گــر اشــیای گمشــده اجناســی کمارز 
لبــاس ،کیفهــای خالــی و  ...باشــند بــه معاونــت
محرومیتزدایــی آســتان قــدس رضــوی تحویــل داده
یشــوند تــا از طریــق ایــن معاونــت بــه افــراد نیازمنــد و
م 
کمبضاعــت جامعــه اهــدا شــوند.
شــماره تلفنهــای  ۰۵۱۳۲۰۰۲۸۴۰و ۰۵۱۳۲۰۰۲۸۴۱
بــرای اســتعالم اشــیای پیــدا شــده در حــرم امــام رضــا«ع»
اختصــاص داده شــدهاند کــه بــه صــورت  ۲۴ســاعته
پاســخگوی هموطنــان هســتند.

زائریباسایهروشنهایجهاد
[وحدانه آخوند شریف ]
یکــه لبخنــد
ســالها بعــد ،وقتــی موهــای ســفیدش را جلــوی آینــه تماشــا میکنــد ،درحال 
یگــذرد و
ب ـ ه صــورت دارد ،بابــت هــر تــار ســفید موهایــش ،خاطــره خوشــی از ســرش م 
گاه بــه ایــن فکــر میکنــد کــه چــرا تارهــای ســیاه موهایــش را در انتظــار روزهــای بهتــر ســفید کــرده اســت.
از میــان خاطراتــش در الب ـهالی موهــای سپی دشــدهاش ،موهایــی را میبینــد کــه هنــوز جــوان و بــا
طــراوت ماندهانــد .یــادش میآیــد کــه آنروزهــا را در حــرم یــار قــدم م ـیزد و فــارغ از غــم دنیــا دل درگــرو
دل او ســپرده بــود .روزهایــی کــه روب ـهروی ضریــح مینشســت ،در حــال و هــوای عاشــقی زیارتنامــه
یکــرد تــا بــه گــوش کبوتــران جلــد حرمــش برســد،
و صلــوات خاصــه امــام رضــا«ع» را بلندبلنــد قرائــت م 
بالوپــر بگشــایند و در گــوش آ قــا خوشــبختیاش را زمزمــه کننــد.

در آرزوی شهادت
غالمعلــی لطفــی  64ســال دارد و از نیشــابور بــه همــراه همســر خــود راهــی ایــن ســفر پــر خیروبرکــت شــده
ت فقیــه و محبــت امــام عصــر «عــج» تأ کیــد دارد و
اســت .وی از همــان ابتــدا بــر لــزوم پایبنــدی بــه والی ـ 
میگویــد :اگــر انســان در راســتای خــط مشــی نایــب امــام زمــان حرکــت کنــد ،در نیمـهراه ،ا گــر هــم شــکی
یگــذارد کــه انتهــای آن
بــه دلــش افتــاد بــاز هــم بــه بیراهــه نمـیرود چــرا کــه وقتــی انســان پــای در راهــی م 
بــه خداونــد میرســد بیتردیــد ایــن شـکها نمیتوانــد مانــدگار باشــند و در طــول مســیر بـ ه دلیــل دوســتی
بــا والیــت و اهلبیــت نجــات پیــدا میکنــد و بــهیقیــن میرســد.
وی ادامــه میدهــد :خالصشــدن بنــده در مقابــل معبــود ابعــاد گســتردهای دارد کــه در اینجــا مجــال
پرداختــن بــه آن نیســت امــا بهطــور مختصــر بایــد گفــت بدیهــی اســت کســی کــه بــرای خداونــد نمــاز
میگــزارد و از او حاجــت میخواهــد و یــا انتظــار پــاداش و ثــواب دارد ،ریــاکار نیســت .البتــه چنیــن شــخصی
اخالصــش کامــل نیســت زیــرا اخــاص کامــل آن اســت کــه بنــده جــز خــدا نخواهــد و در دلــش چیــزی جز او
نباشــد .چنانکــه امــام صــادق «علیهالســام» فرمــوده اســت :هیــچ نعمتــی باالتــر از ایــن نیســت کــه در دل
بنــده چیــزی جــز خــدا نباشــد .همچنیــن خداونــد در خطــاب بــه انســان دربــاره اخــاص بــه پیامبــر فرمــود:
در مــورد خــدا شــمارا بــا مــا چــه جــای بحــث و جــدال اســت؟ درصورتیکــه او پــروردگار مــا و شماســت و
مــا مســئول کار خــود و شــما مســئول کــردار خویــش هســتید ،و ماییــم کــه او را از روی خلــوص پرســتش
میکنیــم.
یشــود و
لطفــی میگویــد :وقتــی از روی اخــاص خداونــد را پرســتش کنــی پردههــا برایــت کنــار زده م 
تشــخیص آدمهــای حقیقــی از غیرحقیقــی برایــت کار ســختی نیســت .مــن در طــول هشــت ســال دفــاع
مقــدس هفــت ســال آن را در جبهــه بــودم و بــا آدمهــای زیــادی ســروکار داشــتم ،بــا فرماندهــان زیــادی
همصحبــت بــودم کــه تعریــف آنهــا از عشــق بــه خداونــد بــا مــا بســیار متفــاوت بــود .در جبهــه معنــای
ل بیــت برایــم مشــخص شــد .در جبهــه لــزوم حضــور پررنــگ والیتفقیــه
واقعــی اخــاص و محبــت بــه اهـ 
برایــم بوضــوح آشــکار شــد و اینکــه چقــدر حضــور ولــی و رهبــر صالــح در جامعــه میتوانــد از بســیاری از
شــکافها و بالیــا جلوگیــری کنــد و مــردم را از دشــواریها برهانــد.
از او میپرسم :آیا شما مانند سایر همرزمانتان از جبهه با خود یادگاری به همراه دارید؟
لبخند تلخی میزند و میگوید :بله  27درصد مجروح جنگی هستم.
کنجکاو میشوم و میپرسم :علت تلخی لبخندتان به دلیل مجروحیت بود یا چیز دیگر؟
کطــرف
ض میکنــد و پاســخ میدهــد :تلخــی لبخنــدم را سالهاســت کــه بــه دوش میکشــم ازی 
حــاال بغـ 
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