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 می بسم اهلل الرحمن الرح
 یقول فقهوای  یواحلل عقده من لسان یامر ی سّرلیو  یصدر یاشرح ل  رب

 صاحب الزمان ادرکنا  ای کیاهلل عل یصل

 
صحبت کنم  خواهمیم ریشما از تجربه کافه گپ غد یرا برا یا قهیچند دق زم،یخدمت تمام دوستان و سروران عز کنمیعرض م سالم

 ندیآیکه آنجا م یخدمت و هم افراد نیاز ا دیتا هم خودتان لذت ببر دیرا اجرا کن نیا دیباشد و شما هم بتوان قیکه ان شاءاهلل توف

 .ریغد امیان شاءاهلل شاد و مسرور باشند در االسالم  هیعلو امام عصر السالم  هیعل نیرالمومنیام ادیرا به  یلحظات

 

 شودیانجام م  ییصحبت ها  یسر  کیشاپ    یکاف  نیا  یشاپ هست که تو  یکاف  کی  ،همانطور که از اسمش مشخص است  ریگپ غد  کافه

که  میدر آن داد راتییتغ یسر کیو  میگرفت ادیرا  نیاز دوستانمان ا یسر کی. البته قبال ما از ردیگیشکل م ییو گپ و گفت و گو

 خدمتتان. کنمیعرض م

 

 مراسم به دو مدل اجرا شده: نیا

که  ییاز آنها یسر کیرا پرداخت کردند و  نهیدر نظر گرفتند و قُرُق کردند و هز ایرا اجاره کردند  یشاپ  یکاف کیبوده که  نیا یکی

در زمان و وقت  نیرا دعوت کردند به آن مکان و مدعو شانیها یو اقوامشان و همکالس انیاز دوستان و آشنا ،دانستندیخودشان م

 آنها اجرا شده. یبرنامه برا نیو ا ستندآمدند، آنجا نش یمشخص

 

 یعیقشنگ طب اریبس  یفضا  کی  یو دارا  بایز  اریپارک بس  کیها که  از پارک  یکیصورت بود که ما در    نیبه ا ،میکه ما انجام داد  یکار  اما

 میدعوت کرد  ،که آنجا بودند  یاز تمام مردم  ،میکه آنجا گذاشته بود  یزاتیشاپ با تجه  یکاف  نی. در امیرا درست کرد  یشاپ   یکاف  کی  ،بود

 باشند.السالم  هیعل نی رالمومنیرا مهمان ام یو لحظات اورندیب فیشاپ ما که تشر یافحضور در ک یبرا

کار سخت   یمقدار کینبود و    نیبود و هم اصال دستچ  ترعیشاپ ما، هم وس  یآمدند در کاف  یکه م  یافراد  رهیما و دا  انیمشتر  رهیدا  پس

 .کردیم دایپ  شیکار و بُرد خدمت هم افزا ییباینسبت ز نی. اما به همشدیم
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. تا میکرد جادیپارک ا کیرا در  ییفضا کیمورد دوم هست که ما  نیهم قا  یدق ،میشما بگو یبرا خواهمیرا که من امشب م یزیچ آن

 دهندیکه نظم م  ییبه عنوان مدعو و به عنوان آنها  کیش  اریبس  یهابا لباس  یافراد  یسر  کیو قشنگ بود.    کیش  میتوانستیکه م  ییآنجا

 .میو بعد برنامه را اجرا کرد مینشاند ،کنندیم ییافراد را راهنما و زهایسر م کنندیو دعوت م

 یهایدنیسرد، نوش یهایدنیها، نوشها، انواع دمنوش یدنیاز انواع نوش میداشت ییرایرقم پذ ستیمنو حدود ب یکه تو میمنو داشت کی

 .آمدندی. افراد ممیقرار داده بود زهایم یو رو میکرده بود یها را در منو طراح نیکه ا ینیریو ش کیفالوده و چند مدل ک ،یگرم، بستن

 

و منو را مطالعه   نشستندیم  زهایم  نیو سر ا آمدندیبا دعوت ما م  ،که در آن پارک حضور داشتند و آمده بودند که در پارک باشند  ییآنها

 شود. ییرایرفت که آماده شود و از آنها پذ یو م کردندیانتخاب م ،که دوست داشتند یزی. چکردندیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما که در  یکنند، برنامه تذکر لی کنند و سفارششان را م لیخود را م ییرایشود و پذآنها آورده  ییرایآماده شود و پذ نکهیا نیح در

 یشد. من االن چند تا عکس از آن محل  ینم  شتریزمان ب  نیوجه ا  چی. به هشدیاجرا م  ،شده بود  میتنظ  ریدر مورد غد  قهیدق  ۱۵حداکثر  

ما  نکهیاست که قبل از ا نیا ،مهم هست ،دینیعکس ها را بب نکهیهم که قبل از ا یا. نکتهگذارمیشما م یرا برا میکه درست کرده بود

 .شدیم یآنجا. با آنها باز میبردیکوچک که آنها را م یهابچه  یبرا میرا آماده کرده بود ییجا کی ،میبنشان زیافراد را سر م

 یچه رو ،یگروه یها یچه باز ،ینقاش یها ی. چه بازکردندیم یها بازبا بچه هایمرب نی. امیهم آماده کرده بود یانیمرب یسر کی

که پدر و مادر آنها در کافه گپ ما  یساعت میدرست بکنند، تا آن ن یکاله درست بکنند، کاردست شانیبکشند، چه برا یصورتشان نقاش

جمع باشد. من  ،میانجام ده میخواه یکه ما م یداشته باشند و حواسشان به کار شانیهم از نظر بچه ها یاحساس راحت کینشستند 

 .گذارمیشما م یدو مورد را برا نیعکس ا
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و  میکردیمنظم م آوردندیم فیکه تشر یادوستانه ای یخانوادگ طیرا بر اساس مح زهایو م میدادیها را سر و سامان مکه ما بچه یوقت

شده را از حفظ از قبل آماده    یویسنار  کیکرده بودند و    نیها تمرچند نفر از دوستان ما که از قبل ساعت  ،میگرفتیها مسفارش را از آن

که سفارش  یکس ،بروند زیها سر مآن نکهی. قبل از ارفتندیم هانیا زیسر م ،میگویقبل بلد بودند که من آن را هم به شما م ازبودند و 

شما مزاحم شما خواهد  زیسر م قهیاز دوستان ما چند دق یکی ،تا سفارش شما آماده شود گفتی. مدادیم حیها توضآن  یبرا گرفتیم

 .نشستیها مآن زی. سر مدادیباز انجام م یبا رو اریبس کیو سالم عل رفتیکه از قبل آماده بود به عنوان پرزنتور م یفرد نیشد. بعد ا

 .کردیو بحث خودش را شروع م گفتیم دیع  کیرتب

 

 است:  تیحائز اهم  یلیچند نکته خ  ، را خدمت شما عرض کنم  ویبحث و آن سنار  یطرز اجرا  نکهیاز ا  قبل

 .دوستانه باشد یعنیچه؟  یعنیبه صورت گپ باشد.  دیبا ،که قرار است انجام شود یبحث -۱

که ما  اندامدهی. نرندیبگ ادی یزیچ اندامدهیبحث کنند. ن اندامدهیشاپ، ن یاند کافآمده هان یچالش نکند. چون ا جادیوجه ا چیبه ه -2

 .میشاپ احترام بگذار یکاف طیبه مح دیشاپ و ما با یاند کافآمده هانی. امیصحبت کن شانیبرا

بلند  هانیا زیاز سر م قهیدق ۱۵حداکثر  ای قهیدق ۱۵حتما در کمتر از  دیاختصار است. ما با ،نکته که قبال هم مطرح بود نیسوم -3

 .همراه باشند گریتا بتوانند با همد یطیمح کیاند تو آمده هانی. چون امیشو

 یالؤس  کیبکند،    یاعتراض  کینفر آمد بحث کند،    کیاگر آنجا    یعنی.  میکنیاست که اصال بحث نم  نیا  ،که مهم است  یگریموضوع د  -4

 گرید یجا کی ای یدر قسمت ورود ای یمثال در قسمت خروج ؛شاپ یکاف طیدر خارج از مح میاآماده کرده یزیم کیما از قبل  ،بکند

گرفته  ییرایپذ یتان براوقت میخواهیچون م ،دیکامال درست و به جا است. اگر موافق باش ،دیکه دار یالتاؤس نیا مییگویها مو به آن

و  زیسر آن م دیببر فیتشر ،دیاکه با هم نشسته یجمع نیو بعد از اتمام ا تانییرایبعد از پذ ،خارج نشود ییرایتان از پذنشود و جمع

 یساعت تا دو ساعت پا  کی دیو شا آمدندیاسمش پاسخ شبهات است. بعضا هم م  زیو آن م  میدهیاالت شما پاسخ مؤجا ما به تمام سآن 

 .کردندیو بحث و گفت و گو م میآماده کرده بود دیاز اسات یو ما هم آنجا افراد شدیگفت و گو م شد،یبحث م زیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است:  دیبه شدت مورد تاک  ، که عرض کردم  یتمیچند آ  نیا  پس

 .میگپ را به هم بزن طیمح میخواهیاصال نم( ۱

 .یریادگی یاند نه براآنجا آمده یشاپ و خوش گذران یکاف یبرا نهای( ا2

 .مهم است یلیاختصار خ( 3

تان عرض را هم خدمت  نی. امیدهیانجام م  میرمستقیو فقط بحث خودمان را به صورت ورود غ   میشوینم  یچالش  یها( اصال وارد بحث4

 .کنمیو عرض م کنمیم یآن پرزنت را معرف یهلل در صوت بعدءاکردم که انشا
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. بعد در جلسات خودمان میگرفته بود یموضوع را از دوستان نیهست و ما ا تانیاسمش کاپ  ،میمان داشتکافه گپ یکه ما برا یموضوع 

ربع  کیکه در حد  میکرد مشیتنظ ی. طورمیکرد نیی. باال پامیکرد جادیآن ا یرو راتییتغ یادی. مقدار زمیآن کار کرد یها روساعت

 .می. بعد آن را اجرا کردداش بحث کربتوان درباره

 

 اورندیب شانیشان آماده شود و براو سفارش ییرایمنتظر هستند تا پذ هانیکه ا یصورت است که پرزنتور در آن بازه زمان نیبه ا اجرا* 

و  دیآورد فیما تشر ریخوشحالم که در کافه گپ غد یلیخدمت شما و خ کنمی: سالم عرض مکندیشروع م ینطوریو ا دیآیم زیسر م

با ورزش و   ییجورا  هیکه تمام شما باالخره  کنمی. فکر مدیفضا لذت ببر نیو شما از ا  میهمراه شما باش  میرا بتوان  یاقهیچند دق  دوارمیام

. باالخره همه دفوتبال نگاه کنن ونیآقا هنددیا معموال اجازه نمهخانم ای دیکنیفوتبال نگاه م ای. باالخره دیباش فوتبال سر و کار داشته

ها اجازه و به آن میکنیها را وارد بحث خودمان مورود ما آن نیبا ا ست؟ین ینجوری. امیهست ریو ورزش درگ الفوتب اب ییجورا یک

ها را وارد بحث خودمان ها هم حرف بزنند و حتما آن آن میاست که بگذار نیمهم هم ا اریبحث ما بشوند و نکته بس ریکه درگ میدهیم

 .میبکن

 

ها به ما جواب آن «د؟یهست میمثال شما طرفدار کدام ت ای د، یشناسیفوتبال را م  میکدام ت» :میدهیادامه م یجور نیا بعد* 

 هانیهمه ا .اشکال ندارد بال؛یوال میت دیممکن است بگو یحت ران،یا یمل میبارسلونا، ت د،یرئال مادر میت دیگوینفر م کی. مثال دهندیم

 .میکنیرا با هم بحث م

 

 تانیبدون کاپ  میدارد، درست است؟ اصال ت  تانیکاپ  کی  یمیهر ت  مییگویم »  :مییگویم  یجور  نیرا گفتند، بعد ما ا  هانیا  یوقت*  

 یهاتانیخب کاپ»:  مییگویدارد. م  تانیکاپ   کی  یمیهر ت  .که درست است ندیگویو م  کنندیصحبت م  .شودیمکث م  کیباز    «م؟یدار

به نام بردن  کنندیشروع م یکی یکیگه. ان دژاالمثال  ای ،یلیاست یزمان کینکونام،  ،ییدا ،یکی یکی ندیگویم «.دیرا نام ببر  یمل میت

 ی معلوم است که شما استقالل ای د،یهست یسیبارک اهلل! معلوم است که شما پرسپول » :میکنیم ی. ما هم همراهیمل میت یهاتانیکاپ 

 جادیمورد بحث کنند، ا نیهمه هم دوست دارند در ا ست،ین یکس رادیمورد ا معموالکه  یو ورزش یفوتبال یفضا کیکال  «.دیهست

 .کنندیبحث م گریبا همد میمستق ری. همه هم بطور غ میکنیم

 

 کی یمیهر ت»: میدهیادامه م یجور نیبحث شد، گرم شد، به ما همه نگاه کردند، به ما جذب شدند، بعد ا یمقدار کیکه  یوقت* 

 .استمصدوم شده ایکند  یاز فوتبال خداحافظ خواهدیم .استشده ریپ  ،یلیبه هر دل م،یت نیا تانیکاپ میدارد. حاال فرض کن تانیکاپ 

 گرید  تانیکاپ   کی  یچجور   یبه نظر شما سرمرب  .مشخص کند  تانیکاپ   کی  میت   یبرا  یکند و قرار است که سرمرب  یباز  تواندیکال نم  گرید

است نه  یدست سرمرب تانیکه انتخاب کاپ  میرا کامل القا کن هیقض نیما ا دیحرف اول با نیبا ا «کند؟یم یرا معرف نیجانش تانیو کاپ 

به چه صورت هست.   یتوسط فقط سرمرب  تانیانتخاب کاپ   یهاکه راه میکن  ریرا درگ  انذهنش  میخواهیکه م نی. دوم ایگریدست کس د

 .صلی اهلل علیه و آله  امبریبعد از پ   ینیو جانش  ینیبا بحث جانش زندیها را گره مکه کم کم ذهن آن  میشویم ییهاجا هست که وارد بحث  نیا

 

  ی دارد؟ چجور  ییهارا انتخاب کند، به نظرتان چه راه   دیجد  تانیکاپ   خواهدیم  یخب، حاال که سرمرب»:  میدهیجور ادامه م  نیرا ا  الؤس*  

 کی م،یبلند شو زشانیزود از سر م میخواهیبه صحبت کردن. ما چون وقتمان کم است و م کنندیشروع م «انتخاب کند؟ تواندیم

 یسع یباشند ولزده  یحرف پرت کی ،اگر ممکن است یحت .میریگیم هیدییأ ها تآن یهااز گفته  .میکنی م جورخودمان جمع و  یمقدار

هر  دیول کند! اصال بگو یاست که اصال سرمرب نیا شیهااز راه یکیآره آره احسنت، » :مییما دارند، بگو یکه برا ییهااز گفته میکنیم

 کیاست،  میت کیرا مشخص کنم.  تانیبه من چه؟! من چکاره هستم که بخواهم کاپ  دیبگو بکند، اصال خواهدیدلش م یهر کار یکس

 چینه بابا. ه»که  ندیگویو در واکنش به ما م یهیبد یلیشان خمسلما همه مییرا که بگو نیا «. خدا خودش بزرگ است.شودیم یطور
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 ندیگویرا کند، امروزه به او م  رکا  نیکه ا  یو اصال مرب  دیبکن  ،دیخواهیم  یخودتان هر کار  یبرا  دیبگو  یکه مرب  ستین  یجورنیا  ایدن  یجا

 «.تیبدون مسئول یمرب کیخوب.  یمرب ندیگویبد. اصال به او نم یمرب

 

 یکی».  دیلطفا دقت کن  جهینت  شبهه نکند و در  جادیکه ا  میاجرا کن  یرا جور  نیا  دیمهم هست و ما حتما با  یلیخ  نیپرانتز ا  داخل  دوم*  

دو سه دسته بشوند، هر  کنانیباز ،بشود، زد و بند بشود یفضا الب نیکند که در ا جادیرا ا ییفضا یاست که سرمرب نیا گرید یهااز راه 

که انجام   یانتخابات بر اساس الب  نیبرگزار بشود که در ا  یانتخابات  کیبعد به ظاهر    .بدهند  لیتشک  میت  کیخودشان    یکدامشان بروند برا

دارد انتخاب   حیصح  ریو احتماال از راه غ   ستین  میت  ستهینفر را که لزوما فرد شا کیاست،  که شده  ییهاشده است و بر اساس آن زد و بند

به صورت  .کنندیم دییتا م،یارگذیال م ؤ را به س نیما ا یکه باز وقت «هم راه دوم است. نیکنند. ا تانیرا انتخاب کنند و او را کاپ  شودیم

 .شودیانتخاب نم ستهیفرد شا کیهم غلط است، چون  نیکه ا یهیکامال بد

 

که ممکن است   یجزئ  یبه استثناها  یالبته کار  شود،یانجام م  ایهست که در تمام دن  ینیراه همان راه روت  نیراه که اتفاقا ا  نیسوم  اما*  

خودش شخصا   یراه است که سرمرب  نیا  رند،یپذیمورد قبول هست و در تمام جوامع آن را م  ایکه در تمام دن  یآن  یول  م،یندار  فتدیاتفاق ب

ها سراغ دارد، که در آن یساالر ستهیدارد و شا هاکنیکه از سابقه باز یدارد و براساس دقت هاکنیکه از تک تک باز یختبراساس شنا

 ن یگزیجا  تانیکند و او را به عنوان کاپ   یانتخاب م  یو فن  یتیریمد  یهاییبر اساس توانا  تانیاپ را به عنوان ک  ستهیو شا  قیال  کنیخودش باز

 کند یم یو جامعه معرف میبه ت

 

شکل:   نیبه ا  میکن  یو بعد خودمان صحبت م  افتدیجا ب  نیمخاطب  یتا بداهت موضوع برا  میینما  یم یمکث ،میمطلب را گفت  نیا  یوقت*  

را  امبرشیخواهد پ  یکه م یخلقت وقت یخداوند متعال به عنوان سرمرب مینیبب ؛شیسال پ ۱4۰۰به حدود  میفلش بک بزن دیائیحاال ب»

 فشیسال عمر شر نیدر آخر امبرشیکند؟ خدا به پ  یرا چگونه مشخص م یبعد تانیکاپ  فیتکل ،ببرد تشام نیاز ب تانیبه عنوان کاپ 

کنند و عده  یهم دعوت م سلمو آله  و هیاهلل عل یصل امبریاتفاقا پ  .همه مردم را به حجه الوداع دعوت کنند ،مراسم حج یدستور داد که برا 

. در راه سلمو آله  و هیاهلل عل یصل امبریپ  یرسم جسفر ح نیو آخر نیروند. اول یسفر حج م نیبه ا سلمو آله  و هیاهلل عل یصل امبریهمراه پ  یادیز

 کیتوقف کن! و در  امبریپ  یا دهد که: یدستور م سلمو آله  و هیاهلل عل یصل امبریخداوند مجددا به پ  ،نیسفر سخت و سنگ نیبازگشت از ا

 خصخدا مش  که منِ  یتانیکن. کاپ   یرا مشخص و معرف  یبعد  تانیبعد از خودت و کاپ   نیجانش  ،انجام شد  ریکه در غد  یمراسم سه روزه ا 

 چیانگار ه  ،یکار را انجام نده  نی: که اگر ادیفرما یم  سلمو  آله    و  هیاهلل عل  یصل  امبریبه پ   یلحن  کیباشد. و با    میت  نیا  تانیکردم تا بعد از تو کاپ 

 یهمه را جمع کردند و طوالن ریداغ غد یدر صحرا امبریپ  نیهم یرود. برا یم نیات از ب یامبریسال زحمت و پ  23و  ینکرد یکار

حضرت   ینیبا دست بر جانش  عتیو ب  یدر آخر اقرار زبان  خوانند و  یکردند. سه ساعت خطبه م  رادیرا ا  فشانیتمام عمر شر  یسخنران  نیتر

 .رندیگ یمالسالم  هیعلطالب  یبن اب یعل

 

 ن یجانش ،امبرشیاست که خداوند بندگانش را رها نکند و بعد از پ  یو روشن م یهیبد یلیخ ،که خدمتتان عرض کردم ینکات نیا با* 

مصرف دار و متعلق به گذشته   خیواقعه تار  کی  ریاست که غد  نیهم  ینگذارد. برا فیکند و مردم را بالتکل یم  یرا هم معرف  شانیبعد از ا

به کافه گپ   ،جا  نیو اساسا حضور من و شما هم هم  هم ادامه دارد  امتیو زنده است که تا کنون بلکه تا ق  یجار  انیجر  کیبلکه    ست،ین

تمام »فرمودند، گفتند:  رادیکه ا یبلند یو سخنران یآن خطبه طوالن در سلمو آله  و هیاهلل عل یصل امبریباشد. پ یخاطر م نیهم به ریغد

به فرزندش    یابالغ کنند و هر پدر  ، دندیکه نبودند و نشن  ییآنها  مامآن را به ت  ، دندیرا شن  ریغد  امیکه حاضر بودند و پ  ییآنها

دستور هنوز هم  نیباشد و ا یم یبلکه هنوز هم جار ست،یگذشته ن خیمراسم تار کی ریپس غد «.دیرا بگو امیپ نیا امتیتا روز ق

 یمعرف امتیروز ق را تا ها تانیبعد از خودشان را بلکه تمام کاپ  تانیبه دستور خداوند نه تنها کاپ  سلمو آله  و هیاهلل عل یصل امبریهست و پ 

هم هست که نازل شد و از  ینزول دوباره فرشته وح ریغد یبود که اوج ماجرا نیهم یخودشان را اعالم کردند. برا نانیکردند و جانش
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 73کارگاه آموزشی 

 آموزش اجرای کافه گپ غدیر 

 ینی. د«اشدشما ب  نیاسالم د  نیشدم که ا  یرا کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و راض  شما  نیامروز د»طرف خداوند اعالم کرد:  

 .ستین فیکه بالتکل

 

پس حواسمان باشد که ما مثل . استالسالم  هیعلامام عصر  نیوجود نازن هم ریامروز غد تانیو کاپ  ریغد ر یادامه دارد و ام ریهم غد امروز* 

 .میرا فراموش کن تانمانیکه کاپ  میمردم آن زمان نباش

امروز هم السالم    هیعلفت امام زمان  أو ر  ین به ما هست. مهرباناکنند. حواسش  یم  تیرا هدا  و حاضرند. ما  یهستند. حالسالم    هیعلزمان    امام*  

و ان شاءاهلل از  میدرد دل کن با ایشان. میمان حرف بزن و با امام میاست که پشت ابر هستند. پنجره ها را باز کن یدیهست. مانند خورش

 هیتا در سا مینیرا ببالسالم  هیعلو امام عصر  میرا درک کن تانمانیکاپ  نیکه ظهور حضرت را برساند و ما هم وجود نازن میخداوند بخواه

 .خودش راهم به ما نشان دهد هسک یامروز آن رو کیتار یایکور از عالم باز شود و دن یتمام گره ها ،ناظهورش

که درموردش  یخطبه ا نی. امیوقتتان را گرفت دیببخش :میکن یم ضعر نیآخر به مخاطب در ،دیبحث را مطرح کرد نیکه ا یوقت* 

 ریخطبه غد کی یزیهر م یبر رو نکهیا گری. و نکته ددییو مطالعه بفرما دیکن هیته دیناتو یشاپ م یاز کاف رونیب در ،میصحبت کرد

 دهد. ادنشان افر خطبه در دستانش باشد و نیا ،خواهد پرزنتش را نشان دهد یکه م یو فرد دیبگذار

بلند  زی. از سرممیکن یشده اصال خارجشان نم جادیا شانیکه برا ییو از فضا مییگو یم دیع  کیو تبر میکن یم یعذرخواه انیپا در* 

 گذاشته شود. زهایبر سر م ییرایپذ عیو سر میآماده کن را ییرایپذ دیو با میشو یم

مشخص  روهاین دیکار با نیا یشوند. برا یوارد م یشاپ خارج شوند و نفرات بعد یکاف تا از میکن یم ییراهنما ،ییرایاز انجام پذ بعد* 

کنترل نظم و  یبرا یعده ا .اورندیرا ب زهایسر م ییرایپذ یمسئول آماده کردن سفارشات پشت صحنه باشند. عده ا یگردند. عده ا

 شاپ. یورود و خروج افراد از کاف تیهدا یهم برا یا هها و عد نشیمشخص کردن چ
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