غمگسبران مسجدی

غوگسبسی اص غوذیذگبى ٍ هستوٌذاى جبهؼِ یکی اص هَلفِّبی هْن هَهٌبى است کِ دس لشآى بذاى اضبسُ ضذُ استّ .وچٌیي ٍلتی
سیشُ ػولی ائوِ هؼصَم سا هیخَاًین ،سٍایتّبیی هَثش خَاّین دیذ کِ دس آى ائوِ دس ًیوِّبی ضب ،غزا بش دٍش خَد ًْبدُ ٍ
هستوٌذاى جبهؼِ سا یبسی هیسسبًٌذ ٍ حتی دس هیبًِ ًوبص خَیص ّن ،اص آى چطن ًپَضیذُاًذ.
اٍلیي صٌذٍق اهذاد سا جَاًبى هسجذ جلیلی تْشاى بٌیبى گزاضتٌذّ .ویي ایذُ بؼذّب دس فشهبى اهبم خویٌی(سحوِاهلل) بشای تطکیل
صٌذٍق کویتِ اهذاد بشای ّوِ ًیبصهٌذاى تبلَس یبفت ٍ جٌبِای سشاسشی ٍ هلی یبفت .تطکیل کویتِ اهذاد کِ خَد بتَاًذ اص ایي صٌذٍق
ٍ خیشیي آى حوبیت کشدُ ٍ آى سا سبهبًذّی کٌذ اص ضشٍسیبت ٍ ًطبًِّبی یک هسجذ فؼبل است:
ایده
تطکیل کویتِ اهذاد"غوگسبساى هسجذی" دس هسجذ
مسئله
ًبهٌبسب بَدى ٍضؼیت استببط ًیبصهٌذاى بب هسجذ؛ اص ابشاص ًیبص گشفتِ تب هشاحل سسیذگی بِ ًیبص
شرح ایده
ًِ دس اّویت غوگسبسی تشدیذی ّست ٍ ًِ ًبضبیست بَدى ٍضؼیت فؼلی ابشاص فمش کِ دس بسیبسی اص هسبجذ ضبّذ آى ّستین لببل
چطنپَضی است .لزا بب تَجِ بِ کشاّت ضذیذ تکذیگشی ،ضبیستِ است کِ هسبجذ بشای ّذفوٌذ سبختي کوکّبی هشدهی ٍ ّذایت
آى بِ سوت ًیبصهٌذاى ٍالؼی،سبص ٍ کبس ٍیژُای جْت ایي اهش داضتِ ببضٌذ .لزا پیطٌْبد هیضَد کِ:
ًخست هتَلیبى هسجذ(هخصَصب اهبم جوبػت) بش اّویت اهذاد بِ هَهٌبى ٍ دستگیشی اص ایطبى تبکیذ کٌٌذ(.الالل یک سخٌشاًی هْیّج
دس ایي صهیٌِ اًجبم ضَد).
بش ًبپسٌذ بَدى گذاپشٍسی تبکیذ ضَد.
کویتِای جْت ضٌبسبیی هستوٌذاى ،جوغ کوکّب ٍ سسبًذى صذلبت بِ ًحَ ضبیستِ بِ ایطبى تطکیل ضَد.
ببیدهب
کویتِ هزکَس صیش ًظش اهبم جوبػت ببضذ.
دس ضٌبسبیی ٍ ببصدیذ اص هحل صًذگی فمشا ،احتیبعبت الصم اص لبیل سػبیت هسبئل ضشػی دس بشخَسد بب ًبهحشم(هخصَصب ٌّگبهی کِ
هذدجَ اص ببًَاى بیسشپشست است) ٍ حفظ ضأى ٍ آبشٍی افشاد هَسد تبکیذ لشاس گیشد.
ػالٍُ بش ضٌبسبیی هستوٌذاى ٍالؼی ،اهتیبصاتی ّوچَى هَهي بَدى ٍ اّل ابشاص ًبَدى ٍ...بشای اٍلَیتبٌذی هذًّظش لشاس گیشد.

زینتهب و مستحببت
اص افشاد هسيّ دس تشکیب اػضبی کویتِ بْشُ جستِ ضَد.
بشای فمشا ضٌبسٌبهِ صبدس ضَد(یؼٌی هجوَػِای اص اعالػبت ضشٍسی ایطبى هَسد ثبت ٍ ضبظ لشاس گیشد).
اص تکذی گشی دس هسجذ جلَگیشی بِ ػول آیذ(ّش کس ػلٌب ابشاص فمش کشد اٍ سا هتَجِ هسئَل کویتِ کٌٌذ).
گضاسش ػولکشد کویتِ دس فَاصل صهبًی هٌبسب بِ اعالع خیشیي سسبًذُ ضَد تب ضوي جلب اػتوبد بیطتشً ،وبیطی اص یک تؼبٍى
هٌسجن ّن صَست پزیشد.
غیش اص کوکّبیی کِ بِ صَست هٌظن دس اٍلبتی چَى ضبّبی جوؼِ ٍ ...جوغ آٍسی هیضَد ،بشًبهِای ثببتّ ،وچَى ربح گَسفٌذ
دس اٍل ّش هبُ لوشی ٍ تَصیغ آى بیي فمشاٍ ،جَد داضتِ ببضذ ٍ ػذُای ػضَ ثببت دس ایي عشح هطبسکت کٌٌذ ٍ هسئَل کویتِ ّن لبل
اص هَػذ هزکَس(هثال اٍل ّش هبُ) اص عشیك اهکبًبت هَجَد(پیبهک ،ضبکِ تلگشام ٍ )...بِ اػضب یبدآٍسی ٍ ّن پس اص آى حتوب
گضاسش اجشا داضتِ ببضذ.
پشتوانه نظری
هجوَػِ آیبت ٍ سٍایبتی کِ بش تؼبٍى هَهٌبًِ ٍ تالش بشای لضبء حَائج هَهٌبى تبکیذ داسًذ.
همبم هؼظن سّبشی(پیبم بِ اجالسً91وبص) :هسجذ ببیذ سابغِی خَد سا بب ...غوذیذگبًی کِ غوگسبسی هیجَیٌذ...بشلشاس ٍ هستحکن
کٌذ.

