
 

 1صفحه 

 

 مباهله
ح حمِن الرَّ ُه َخ  نیَو ِبِه َنسَتع م یِبسِم اللِه الرَّ  نیناِصٍر و ُمع ُر یِانَّ

 [سای کل زنگ – باد  -رصدایز – تراژی]ت

سکوت دشت   ثیاهل تثل  یسایکل  کاروان راهبان  یو دِرا رسد  یاهل نجران از پس کوهساران به گوش م  بیزنگ صل  یصدا(  اول  ی)مجر

 شکند...  یرا م

 است.  داده به آنان آخر الزمان رسول خاتم امبریشوند که پ   یشنهادیپ  یایّآمده اند تا مه آنان

 «مباهله»به نام  ز؛یشگفت انگ یشگرف و عرصه ا یمانند با سالح یب یزیست

 و کمان ندارد.  ریو ت ری و سنان و شمش غیکه ست یزیست

 که حمله، هجمه و خون و خود ندارد...  یهماورد

 « مباهله»به نام  یی ای رؤ ییارویرو

 سپاه صرف کنند.  ی تباه یسه گانه پرست آمده اند تا تمام توانشان را برا انیحیمس

 راز و ُپر فروغ. و سرف بختند روزهیف تا ابد  ، روز باشند نیا روزینهاده اند که اگر پ  ی پا  یدانیبزرگان و نامدارانشان به م با همه انینصران

 ی افراشته برا  یگاه ی و جا  یگاهی پا  پشته  نیو پشتشان همراه دارند تا از ا  ی شانیو پ   نهیرا کشان کشان بر س  شانیها  بیصل  شان،یکش

 شان دست و پا کنند. نده یگذشته و آ

 !انند؟یصحنه جنگ ک  نیا  گرِ ید  یسو  شده و آماده اند. اما  شیو آرا  ستادهیشان ا  ی با همه هست  یسوی: عابدان و زاهدان ع یسو  نیا  لشکر

ج طاِن یَاعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ مباهله:    هیآ  :]پخش افکت حمیالرَّ حمِن الرَّ َك فِ می. ِبسِم اللِه الرَّ َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن  ِمْن  ِه ی. َفَمْن َحاجَّ
ْبنَ 

َ
ْبَناَءَنا َوأ

َ
ْنُفَسُکْم ُثمَّ َنْبَتِهْل اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع أ

َ
ْنُفَسَنا َوأ

َ
ِه َعَلى اْلَکاِذبِ  َفَنْجَعْل  اَءُکْم َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُکْم َوأ  َن یَلْعَنَت اللَّ

خود   كینزد  شانیو شما خو  كینزد  شانیو ما خو  ،پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان  د ییایبگو ب  ؛امبریپ   ی: ا  یفارس  ی( معناشنی)نر

 .[ میده قرار انی و لعنت خدا را بر دروغگو  میسپس مباهله کن .میخوانرا فرا

جهان،   یعصاره خلقت و بهانه پربها  نیا  ان، یعالم  جانان  جان   نیهمتا، ا  ی مهربان ب  ن یا  رسول خدا  زین  گر ید  یدوم:( و در سو  ی)مجر

 نهادند.  یجهاد ماندگار پا نیبه ا

را حق   دانیم  یسو  نیا  نشیگز  و  ش یفرمودند. اما آرا  ایّرا مه  شیسپاه پرجالل و جبروت خو  ،انیحیمس  سی ا قدپ   ن لشکر سراآدر برابر    و

 روشن فرمود: شیمتعال در امر خو

ْبَناَءُکْم : گرید ی ]پخش افکت با صوت
َ
ْبَناَءَنا َوأ

َ
 ...[ أ

]صلوات[ دستت   !زی؛ برخ  محمد  آل  میسرفراز بخشش، کر  جود، کوه سخاوت، قله  قتیکرم، حق   . سرچشمهزیبرومندم حسن؛ برخ  فرزند

 را به من بده و جناح راست لشکرم را سامان ببخش. 

ْبَناَءُکْم : گرید ی ]پخش افکت با صوت
َ
ْبَناَءَنا َوأ

َ
 ...[ أ

 لوات[باش. ]ص و همراه سپاه رسول اهلل ستیمباهله شو... به پا با  یایّتو هم مه ؛نیحس ،نمینازن پسر

 ... باگُلمیقَدَم، زرُخَم، رعنا  و  مَهر ای و من از توأم، ب ی به آغوشم. که تو از من ا ی... بنیریش نینازن ا یپودم، ب و  در تار دهیتن یوجودم، ا همه

من   یمن، هست  نتیکه ز  نیبنش  به دوشم   ا ی. بکند  یچاك م   نهیخاك، افالك را س  ی تو رو  ی که پا  نیبه آغوشم بنش  ا یب  ! جانم  نیحس

 ... ییتو

 [ستیتو ن یجا  نیزم یرو ،ی دوش نب نتیسرود ز -  ]پخش افکت: وکال مناسب

 زاده[  یطهران یآقا ی: زنده خوانشنهادی]پ 

 ؛نیحس سپارم ی سپاهم را به تو م ساری یسو من

 ...[ و نسائنا و نسائکم ]پخش افکت: 

 ن، یبلور یها  تبسم شبنم ، یصبح سحرگاه ... باران نوبهارانم... لطافت حانمیروح و ر]پخش افکت:[ 



 

 2صفحه 

 

 مباهله
 ز؛یتو هم برخ !ها... فاطمه جانم  ترنم باران ن،یطراوت فرورد قتیحق

 تو بسته است.  یها ش را به گام که پروردگار عالم جبروتش را و مفهوم تمام اسالم زیبرخ

 نزول اجالل تو ناقص است.  یلشکر ب نیا جاللت

 حضور تو کم فروغ است. ی سپاه ب نیا نور

 است ]صلوات[  مباهات عالم به آل محمد  ،مباهله نیا زم،یعز یبانو زیبرخ

 است و زر و الماس است...[  اسی ]پخش سرود: همه جا 

 : و انفسنا و انفسکم...[ گرید  یمباهله با صوت هی]پخش افکت: آ

 . یی فقط و فقط تو ،  ینسائنا در کتاب اهلل در امت مصطف ریو تعب لیو تأو ریکه تفس زیبرخ

 و شوکت فقط قامت باال بلند توست. بتیکه ابهت و ه بانوان خلقت دهیبرگز زیبرخ

 . ییزنان فقط و فقط تو یو برتر لتیقرآن در فض هیآ ،هیه آک زیبرخ

 ]پخش افکت[ 

 تپنده   آدم تا خاتم بدانند قلب  از  تا همه عالم،  نجایا  ستیبا  ست، یبا  کرم یتو ستون استوار پ   ست،یمرکز و محور لشکرم با  تو  !جان  فاطمه

خشم    ،یاز من گسسته... خشم خدا  ، و هر که از تو بگسلد  شکسته  قلب مرا   ، که همه بفهمند هرکس قلب تو را بشکند  ای ب  . ییتو  یهست

 اله سخط توست. سخط  سالم توست و ،سالم خدا .توست

 ... مباهله شو یایتنم؛ مه هپار زیبرخ

 ]پخش افکت: انفسنا و انفسکم[ 

 مانیا قتیحق ان،یسرور عالم ان،یمتق یمؤمنان، موال  ریام ان،یمانیا ریجانان، م جانِ

 جالل و جاه شو نیو همراه شو... همراه با ا زیتو هم برخ !جان ی عل برادرم؛

 ... تو پناه شو ،سپاه نیبر ا زیبرخ

 سپاه کنم.  نی ا، وجودم را همراه ام را، جانم رنفس  :فرموده است  یکه حق تعال ایب

 کند  ی م  تو را ینفس تمنا یکه معنا زی. برخیکل نفاق را تو در قفس کش ،ی من نَفَس کش ی که به جا ایب

 ]صلوات[   ییتو ابهت محمد ریکه تفس ایب  ، ییتو نَفْس نبوتِ محمد ریتعب

 اهلل[ ]وکال نرم[  ی ول یًعل  ان اشهد –]پخش افکت: اذان 

 د؟ یا همه ابر رحمت را کنار هم آورده ن یکه ا دی رو یبارش باران م یبرا  مگر جان آقا  -اول  یمجر

 ! د؟یبر  یهمه شکوفه و شور و نور با خود م نیکه ا  د یرو ی شفقت م شیرو یبرا مگر

 ... خدا برتر است به یو موس م یو داوود و ابراه مانیاز سپاه سل !جاللت نوبر است به خدا نیجان لشکر به ا آقا

 ! آمده؟ و زمان و ماه و سپهر نیزم دانیاست که به م یگرد هم به مهر آمده! چه نبرد یچه جمع شگفتا

 [ کنند  یشروع به سرود مباهله م  ی]گروه همخوان

 .یاباصالح المهد ا ی كیالسالم عل: 1 یمجر

 . صاحب العصر و الزمان  ای: 2یمجر

 باد.  بر شما مبارك  ،روزیپ  روز فرخنده نیدر قرآن و ا آل محمد ت یحقان نیتر لتیپرفض  نیمباهله، ا روزیخجسته روز پ  نیا: 1 یمجر

 فرمانده سپاه نور. یا ر، یحاضر و ناظر غد ری ام یوارث مباهله، ا یا: 2 یمجر

 و زمان  نیامام زم یآفتاب در حجاب، ا ینور مستور، ا یا: 1 یمجر

 [وسفی هنرایپ  ی]وکال: بو

 آقا...  رسد  یروزها، به اندوه شب هجران شما نم نیشکوه ا: 1 یمجر

 انداخته است موال...  هیدر فراق شما سا  بیبر شک ام،یا نیا ینیریو ش: 2 یمجر

 . ردیگ ش یلطف شما گشا از خزانه دی زمانه، با نیو عسرت ا یتنگ: 1 یمجر

 . میا مانده  سخت غافل ریاز منزلت، از تطه ،تیالمب ة لیالنجات، از ل ةنی سفاز  ر،ی ما از شما مباهله، از غد: 2 یمجر
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 مباهله
 ... میا ... سخت غفلت کرده م یا مانده  غافل تان  یاز خاطرخواه تان، بت یتان، از غ  شما، از نصرت یاریشما، از  ادیاز  ،ما از شما: 1 یمجر

 تان. ان به خوان پرنعمتآقا جان؛ دوباره فرا بخوانم: 2 یمجر

 تان.  کن دوباره به پادگان  مانیآقا جان؛ صدا: 1 یمجر

 کشد...  ادش یبه فر  تان  نیآتش  آه  نگاه است تا   كیکه خرمن وجودمان سخت محتاج    مان کن  سرور؛ نگاه  د،یموال؛ پدر، ارباب، س:  1  یمجر

 دو عالم...[  ی: گل نرگس آبروزاده یطهران یآقا ی]زنده خوان

 انی پا


