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 از بهشتيمرد
و در آنجـايمياگر مردمان بودند كـه در بهشـت متولـد

و بعد به زم زيزمين آورده شوند تا برايبزرگ شوند، نتين
و پـدرش»هيسـم«و مـادرش» عمـار«و نور باشند، حتمـاً

م» اسري«  بودند!!ياز آنان
مـيبهشتنكيااسرياما اگر آل -يهسـتند، پـس چـرا

اويگوئ ا،م: اگر ميچرا  م؟؟يكنين فرض را
پيزمان عليكه و السالم بـه آنـان فرمـود:يامبر ه الصالة

آل« كُم الجَنَّـةيصَبراً اسـر صـبريآل ». اسِر اِنَّ مَوعِدُ

يدلـداررا تنهـا آنهـا.گاه شما بهشت استد. وعدهيكن
حقينم ميقتيداد، بلكه و از آن خبر داشـتشنيرا كه اخت

م و بر واقعيمقرر ميتينمود ميد تاكيديكه  كرد.يد
*** 

منيازشبرادر افتنييبرا» عمار«پدر اسر پسر عامر،ي
درو به مكه رفت در آنجا به مـذاقش ماندن و خـوش آمـد

و با ابوحذ مغيآنجا ماند پيـ فـه بـن و تحـتيره مـان بسـت
 او قرار گرفت.يهيالحما

كنيكيفهيابوحذ خيسم«زان خودياز به»اطيه دختر را
و خدا ايعقد او در آورد، ن ازدواج مبـارك يـ سبحان هم از

 عطا نمود. به آنانرا» عمار«
و زوديليخ افتهيتيهدا كوكارانينيهمه مانند به نانيا
 سـهمو شدند، مسلمانو آوردند مانيا دعوت اوائل همان در

 شد!! بشانينصشيقريشكنجهو آزاروتياذازييسزا به

-يمـنيكمـ مؤمنانيشكنجهو دادن آزاريبراشيقر
 را آنهـا بـود،يمـ قـوم بزرگـانو اشراف از مؤمن اگر كردند،
د،يـديم را دارمانيايشخصيوقت ابوجهل كردند.يمديتهد

 بودند بهتر تو از كه اكانتينو پدراننيد كه تو گفت:يم او به

و دادميخـواه بـاد بـرراتياهايرؤ حتماًهمما،يكرد رها را
يكسـاد باعـثوميكاهيم گاهتيجاازوميكنيمرتيتحق
م،يكنـيمـ نـابود را اموالتوميشويم فروشتوديخرو كار

 كردند.يم آغازاوهيعلبررايديشد اعصاب جنگ سپس

ضعاما فقياگر مؤمنان از افراد و ويف ا بردگـانيـر مكه
ميبرايند، آتشبوديم آليشان بر پا و ايكردند، ن يـ اسـر از

و كار شكنجه بنيگروه بودند مخزوم سپرده شد.يآنان به
سميز هر روزين مخزوميبن رياسر، و عمار را به يگزارهـايه

مـيآتش و شـكنجهين خارج مكـه و انـواع آزار هـا را بردنـد
م  كردند!!ينثارشان
ــهم ــم«س ا»هيس ــاز ــد ي ــذاب، ش ــنگين ع و س ويد ن

ا دهيم آن را توضينجا قصد نداريوحشتناك بود، اما در ميح
ــداكاريدييو انشــاء اهللا در جــا پايگــر ف و ــات ــ، ثب يداري

ديح خـواهيتوضـ را باعظمتش و و در آنجـا از او گـريم داد
هـايجاودانـه شـگفتيرش كـه در آن روزهـايخواهران نظ

م كرد.يدند بحث خواهيآفر
ا همياما در هـيكافنينجا ياچ مبالغـهياست كه بدون

گرفت كـه بـهيد در آن روز موضعيشهي»هيسم«ميبگوئ
پايكل بشر و بزرگيت از آغاز تا و كرامـتيان چنان شرف
كهيجاودانگ اعطا كرد تغنكهيگذشته از ور نكـردييهرگز

و عظمـت آن كاسـته نخواهد كردرييتا ابد هم تغ  از ارزش
آنهم نخواهد شد. او از گرفت كـهيموضعروزها چنان در

و برادورهيمؤمنان همهيبراخود  يانسـانهايهمهيها،
و بوجود آورد.يعظ»يمادر«باشرف، و بزرگ ساخت م
و السالميعلامبريپ و بنـا بـره الصالة كه در آن روزها
و دور كـردنيچ كدام از ابزارهـايهيت الهيمش مقاومـت
وياذ و آزار را از خود مـدام بـه ار نداشتيرانش، در اختايت

ميآليمحل شكنجه . رفتياسر
جديد د–دين حنيكه و حضـرت–م بـوديف ابـراهين

و بودآن را برافراشته پرچم» محمد« ، حركت اصـالح گـذرا
يانسـانهايزنـدگيبـود بـرايانبود، بلكه برنامـهيعارض

زندگی صحابه:
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و با ايمؤمن اين انسانهايد ديـ مؤمن به كمك ن وارثيـن
و قهرمانيارت و خطراتيها، از خودگذشتگيخ  شوند. بزرگها

بـهو ارزشـمند،يم، متعاليعظيهاين از خودگذشتگيا
دي»بتن«يمثابه عقياست كه به و  بخشـديميده ثباتين

و جاودانگيكه فرو نر ميزد نم كنديعطا  شود!!يكه كهنه
ازيا است كـه تمـام وجـود»يريعب«هايخودگذشتگن
بومؤم و سرشار از ، محبت،يخوش دوستينان را فراگرفته

ز عاطفه  كند.يميبائيو
 بــهدهيــگرويانسـانهاو نســلها كـه اســت»ييروشـنا«

.كنديمتيهداو رهنمونرانيد عظمتو صداقت قت،يحق
باينيان چارهيهمچن ويد از خودگذشتگيست، اسالم ها

كرييهايقربان و قرآن دريداشته باشد، نيايات متعدديآم
و مفهوم را برا و روشن نمودهيمسلمانان توضيمعنا ح داده

م  يَقُولُـوا أَنْ يُتْرَكُـوا أَنْ النَّاسُ أَحَسِبَ�د:يفرماياست. قرآن
انـد همـين آيا مردمان گمان برده؟!� يُفْتَنُونَلَا وَُهمْ آمَنَّا

و كه بگوينـد ايمـان آورده  (و بـه يگـانگي خـدا ايـم

ايـم) بـه حـال خـود رهـات پيغمبر اقـرار كـرده رسال

و مي و رنجهـا و وظـائف (بـا تكـاليف و ايشان شوند

ل كـرد)  سختيهائي كه بايد در راه آئين آسماني تحمـ

)2(عنكبوت/ گردند؟! آزمايش نمي

 جَاهَدُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَعَْلمِ وَلَمَّا اْلجَنَّة تَدْخُلُوا أَنْ حَسِبُْتمْ أَمْ�
(تنها بـا آيا پنداشته؟� الصَّابِرِينَ وَيَعَْلمَُكمْمِنْ ايد كه شما

ادعاي ايمان) به بهشت درخواهيد آمد، بدون آن كـه 

و  خداوند كساني از شما را مشخّص سازد كه به تالش

و بدون آن كه خداوند بردبـاراني پيكار برخاسته اند،

و سختيها، آنان را پا (كه رنجها كيزه را متمايز گرداند

)142عمران/(آلو آبديده كرده باشد).

 صَـدَقُوا الَّـذِينَ اللَّـهُ فَلَـيَعْلَمَنَّ قَـبْلِِهمْ مِـنْ الَّذِينَ فَتَنَّا وَلَقَدْ�
ــيَعْلَمَنَّ ــاذِبِينَ وَلَ مــا كســاني را كــه قبــل از ايشــان.� الْكَ

مش بوده و (با انواع تكاليف و با اقسـام نعمتهـا اند قّات

آو محنتها چه زمايش كرده) ايم، آخر بايد خدا بداند

ــي  ــت م ــاني راس ــاني دروغ كس ــه كس و چ ــد، گوين

)3(عنكبوت/ گويند. مي

 مِنُْكمْ جَاهَدُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَعَْلمِ وَلَمَّا تُتْرَكُوا أَنْ حَسِبُْتمْ أَمْ�
مي.�... مي آيا گمان شويد بريد كه به حال خود رها

و غيــره قــراره(و مــورد آزمــايش بــه وســيل ي جهــاد

و خداوند به مردم نمي نمي از گيريد) شناساند كساني

)16(توبه/... اند شما را كه به جهاد برخاسته

 يَمِيـزَ حَتَّـى عَلَيْهِ أَنُْتمْ مَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِيَذَرَ اللَّهُ كَانَ مَا�
 ايـن بـر خـدا سـنّت) مؤمنـان!(اي.�الطَّيِّـبِ مِنَ اْلخَبِيثَ

 شـما كـه صـورتي همـان بـه را مؤمنان كه است نبوده

و است شده يكديگري آميزه منافق با مؤمن(و هستيد

 خـود حـال بـه اسـت) نگشـته جدا نامسلمان از مسلمان

و دشواريهاو سختيها محك(با خداوند بلكه واگذارد.

 منــافق) جهــاد، جملــه از زنــدگي، نشــيبهايو فرازهــا

)179عمران/(آل..سازد. مي جدا پاك(مؤمن) از را ناپاك

ــا� ــابَُكمْ وَمَ ــوْمََأصَ ــى يَ ــانِ الْتَقَ ــإِذْنِ اْلَجمْعَ ــهِ فَبِ ــيَعَْلمَ اللَّ  وَلِ
دو.� الْمُؤْمِنِينَ (در جنگ احد،) در روزي كـه و آنچه

و كافران) با هم نبرد كردند به شـما (ي مؤمنان دسته

و قـ  و قضـا (و برابـر اراده در رسيد، بـه فرمـان خـدا

(ايمـان)  و براي اين بود كه خداوند پروردگار) بود،

(به مردم) بنماياند. )166عمران/(آل مؤمنان را
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فيآر و چن، قرآن به حامالن كهيرزندان خود ن آموخت
ايگذشتگاز خود ويجوهر ن آموخـت كـهيهمچن مان است،
ا مقاومت و تهد در برابر مخالفتيستادگيو -ديـ ها خطـرات

وگراداديبيها و ظالمانه كه با صبر پيبردبار نه يروزيرمز
و تهد باياست بايد را يآرپاسـخ داد،يو پافشـاريداريپاد

و باشكوهيباتريزن استقامتيا ايترن را خلقيمانين فضائل
و به تصو كشيكرد دد.ير ايلذا بنين با و انيـن روش اساس

ميزيرهيخود را پا د.ينمايو محكم
ــد ــي ــگوين م ــا از مــؤمنيســتيباد ي وجــود خــود را ب

و استحكام بخشـد،يدادن تقويو قربانيخودگذشتگ ت كند
و بـرايـو پاك نمايرا مزك درونشيو با جانفشان نيـايد،

و متعـــاليمســـئول و كـــار واال از فرزنـــدان،يافـــراد،يت
ن ويكوكاران خود را انتخاب كند تا الگـوئيدوستداران، واال
و نمونه آيابريعاليابرتر آن شـود نـدهيمؤمنان كـه بـه

م  شوند.يملحق
«هيسم«حضرت ا» عمار«و» اسري» و گروهياز ن دسته

و با عظمت رايكه اسـالم بنـا بـر تقـد بودند مبارك ر آنهـا
تايبرگز پاو ها،ياز خودگذشتگباد و ويداريثبات و اصـرار

و جـاودانگ شاندرستبر مواضعيپافشار يسـند عظمـت
دهخود را نشا د.نن

پيگفت د�امبريم: آليهر روز به ميدار رفت تا بـهياسر
و قهرمانيستادگيا  آنان درود فرستد.يهاي، ثبات

و با عظمت و عطوفـتاوقلب بزرگ بـه سرشار از مهر
پ آناننسبت  كـهياشـكنجهيامبر بـا مشـاهدهيبود. قلب

و  م قدرتشانمافوق توان ميبود، و دردمند  گشت.يسوخت
ايكيدر دياز دنشـان رفـت، حضـرتين روزها كه بـه
پعم آنـان بـهيا رسول اهللا، شـكنجهي«امبر گفت:يار به

 ». ده استياوج خود رس

آليابا«به او فرمود:�امبريپ اسـريقظان صبر كن.

و تحمل كن  ». گاه شما بهشت استد كه وعدهيصبر
زيدر روا» عمار«دوستان حضرت ييهاشكنجهياديات

 اند.ف كردهيه در حق او روا شد را توصك

م شـكنجهياعمـار بـه انـدازه«د:يگويعمرو بن حكم
نميم ميشد كه ».ديگويدانست چه

م ميعمرو بن بند:يگويمون اسـر را بـايمشركان عمار
م پيآتش داغ م�امبريكردند. ويبه او سر سريدستزد به

م ميكشياو و عَليا نارُ كوُنِي«فرمود:يد » عَمَّـار«يبَرداً
وَ سَـالماً عَلـ آتـشيا»..مياِبـراهيكَما كُنتِ بَـرداً

بيابراهيهمانگونه كه برا و يبرايآزار بوديم سرد

ن بيعمار و .آزار باشيز سرد

ا ايبا اذيـن همه، و و فشـاريـن شـكنجه و آزار بـههات
ويمينيشدت بر او سنگ و داديقـرار مـ فشـار تحـت كرد

و به تحلف كردياو را تضعيجسميهاروين ،ل بـرده بـوديه
و  كند.مياو را تسلاما هرگز نتوانست بر روح او فشار آورد

و نبـوغ تمـام كه جالدانيحضرت عمار جز در آن روز
طغيخود را در جناتوان و ويـعلانيـت ه او بـه كـار بردنـد

دريب كشـيماننـد داغ كـردن، بـه صـلييهـا شكنجه دنش
و طاقت فرسايشديگرما و فرو بردنش در آب تـايد مكه

و تسـل  ميحد خفه شدن به كار گرفتند هرگز احساس ضعف
 در برابر آنها نكرد.

ز اياو در آن روز در يهـان شـكنجهيـر فشـار ضـربات
اياريوحشتناك، هوش ن اوضاع بـهيخود را از دست داد، در

نيگفتند: از خدااو اييكيان ما با و بر خوياد كن، ياسـتهن
و پافشار حديبيخود اصرار نهميش از و او كهيكردند، ز

و احساسـياريهوش هـم نداشـتيش را از دسـت داده بـود
 آنان را تكرار كرد.يخواسته
ياريهوشازياندكو آمد هوش به كه آن از بعدو روز آن
 خـود از آورد،اديـ به بود گفتهكهراچهآنو افتي باز را خود

آنوديگرد مجسم دگانشيد برابر در لغزشنيا شد. خوديب
 را خوديمدتيبراوديد جبرانو آمرزش قابلريغييخطا را

 مقابـل در دشـمنانيشكنجهكهيعذاب مستحقو گناهكار

د!يدد،يآينم حساببهيزيچ آن
ايمدت» عمار«اگر حضرت ميبا شد، حتماًين حال رها
مياز شدت ناراحت و غصه دق ميو غم و هالك  شد.يكرد
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و شكنجه را كه بر بـدنش وارد شـد، تحمـليااو فشار
ز قويكرد و متعاليرا در آن زمان روحش و در اوجيمحكم

ا ميبود، اما و كرد كه شكستينك او فكر و يـ خـورده أس
و اندوه او را در معـرضيديناام و غم بر روحش حاكم شده

و نابود خد.قرار داده استيمرگ و آگاهيااما -يم بزرگ
حركت، تالش، اسـتقامت، آن سراسركهياخواست صحنه

پايو انگ و محرك است، ز داشته باشد!يانگشگفتيانيزه
دسـت مبـارك نوازشـگر�حضرت محمـديوححامل

و او را مخاطب قرار داد كـه:يخود را به سو عمار دراز كرد
ايقهرمان برخيا .يانشدهات مرتكب گناهن گفتهيز، كه با

ويپ گريامبر دوست ديار خود را د. بـا دسـتان خـود يـ ان
و به او فرمود:ياشكها كافران تو را گرفتنـد«ش را پاك كرد

و چنان كردند؟؟ و چنان ».و در آب فرو بردند
اش بلنـد بـودهيگريكه هاهايدر حال» عمار«حضرت
ا رسول اهللا...ييگفت: آر

لب داشت به او فرمـود:بريكه تبسميدر حال�امبريپ
ن« ن گفتـه را تكـراريز همـياگر كار خود را تكرار كردند تو

ا»!! كن آيسپس كرين  إِلَّا�او تالوت كرد كه:يبرارامهيه
.�بِالْإِيمَانُِمطْمَئِنٌّ وَقَلْبُهُ أُكْرِهَ مَنْ

و آرامـش خـود را بازيسـك» عمـار«حضرت وينه افـت
شديشكنجه و كيديسخت دكه از بهيافران و بدنش را د
د،آزار داده بوديسخت و احساسيگر درديرا فراموش كرد
 كرد.ينم

ا و ايروح زيمان او از ايادين كار سود و قرآن نيبردند،
دياو تضميمتاع مبارك را برا و بـه او آموخـت گـرين كرد

پيآنچه برا ش آمد هرگز تكرار نخواهد شد!!يش
پا» عمار«حضرت و مقاومـت كـرد، كـهيردايـ تا آنجا

و در برابرش و مانده شدند و، زبونجلّادان او خسته كوچك
ر گشتند.يحق

*** 
پ مديپس از هجرت استقرار در آنجا مسلماناننهيامبر به

و جامعهافتندي و تكامـلياسالمي، افـت.يبه سرعت رشد

م» عمار«حضرت  ايدر ا يـ ان دار مـانين جماعـت مسـلمانِ
 افت!!يييگاه وااليجا

و در حضــوريار دوســت مــياو را بســ�امبريــپ داشــت
ا و هدايصحابه به ميمان پيت او مباهات در�امبريـ كـرد.
اســت كــه تــايمــانيايعمــار دارا«د: يــفرمايمــورد او مــ
».ش نفوذ كرده استيهااستخوان
وليمييسوء تفاهم گذرايوقت و عمـار يـ ان خالـد بـن د

پيرو كس«فرمود:�امبريداد، كنـديبا عمـار دشـمن هر
و هـر كـس عمـار را خشـمناك بودخدا با او دشمن خواهد 

».كند خدا از او خشمناك خواهد شد
ن سخنيايوقت-قهرمان اسالم-ديحضرت خالد بن ول

و انتظـاريجز عذرخواهياد چارهيرا شن (حضرت) عمـار از
 گذشت از او نداشت!!

مد�رسول خدا ام بـه نه اقـديو صحابه پس از ورود به
و  كـرم اهللا وجهـهيعل در هنگام كارساختن مسجد كردند

نيسرود و مسلمانان اويزمزمه كرد هم آواز شدندز آن را با
ا رايو :كهتكرار كردندن كلمات

 عمُرُ المَساجِدايمَنيستَوِيال
أَي و قاعِدايفيد  ها قائماً

 عَنِ الغُبار حائِدايريوَ مَن
(يكه مسجد تعميكس مـر و در هنگـاميبنا) كنـد

و نشستن اسـت  يبـا كسـ،كار مدام در حال برخاستن

م و غبار كنار نميكه از گرد  باشند.يرود، برابر

 بود كار مشغول مسجدازگريدياگوشه در عمار حضرت

 گمـان صحابهازيكي كرد،يم تكرار را سرود بلنديصداباو

 را او كـهيكلماتورنيا از است، ناخشنود آن از عمار كه كرد
 فرمود:وشدنيخشمگ�امبريپ.آورد زبان به كرد نارحت
چن« ميچرا با عمار كنند، او آنان را بـه بهشـتين رفتار

و آنان او را به دوزخ.يم ميجاخواند مندوانيعمار چشم
».است

ايامبر مسلمانيپيوقت ن حد دوست بـدارد، حتمـاًيرا تا
و بزرگحبتممان، ابتال،يا وي، عظمت وجود او، اسـتقامت
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و روش او به اوج خـود رسـيداريپا و راه ده اسـت!!يدرون
ن چنيعمار ن بود.يز
زيخدا به او عطا كرده بـود،تيو هدااديسبحان نعمت
ويهدايو درجه بهيقيت پ بوديحدن او مانيا�امبريكه
م و او را براياو را و نمونهيستود -يميمعرفصحابه الگو
م و كن«فرمود:يكرد و عمر اقتدا ازيبعد از من به ابوبكر و د

پيهدا ».ديو بهره ببرديكنيرويت عمار
م او قدّ«اند:ف او گفتهيان در توصيراو يشـيبلند، چشم

قوييبازوهابا و سيمحكم و اكثـراً برجسـتهيانهيو بـود
».و كم سخن بودتساك

ويايزندگ كـهيبـدنباصدريبا سعهن ابر مرد ساكت
در همـان-و آراسـته بـود را آن هولناكيهاآثار شكنجه

ا–حال  و اعجاب انگيستادگيسند ويـو مقاومت شگفت ز
و مافوق تصور عظمت خارق ز با خود داشت!!ينرا العاده

و فـدائين حـواريايزندگ و مـؤمن صـادق يمخلـص
پ عظمتبا و ادامهيچگونه  افت؟؟يش رفت

ب پاو و و صـحنهيامبر خـود در همـهيه همراه معلم هـا
د جنگ و هـا گـر غـزوهيها ازجمله: بدر، احد، خندق، تبـوك

 حضور داشت.
 ابرنيا وست،يپياعلقيرفبه�خدا رسولكههميزمان

 بـا مسـلمانان شـدن روبـرودرو داد ادامـه را راه همـان مرد

 بـا سـلمانانم شدن روبرو در آن از قبلو ان،يروموهايرانيا

 داشـت. قرار نبرد اولصفدرشهيهم،مرتد افرادوانيسپاه

 حركت از چگاهيهرشيشمشو بود،نيامو شجاعيسرباز او

چيهـو بـوديبزرگـواريپارسـاو زاهد مؤمن،يو نماند، باز
 نكرد. دورش خداازو نگذاشت اثراورديرغبتوليم

اميزمان و�»عمربن الخطاب«نيرالمومنيكه با دقّـت
مياد واليزيوسواس هيگزيان خود را بر چگـاه از اعتمـاديد،

بن« و او را برا» اسريعمار مهـم، كـهيكـاريغافل نبود
و ابن مسعوديت بر كوفه بود برگزيوالهمان  بـرزينرا�د

همراه او به كوفه فرستاد. ضـمناًبهوديبرگزالمال آنجاتيب
امردم آنجا نوشيهم برايانامه كهيت. او در نامه ضمن ن
 آنان نوشت:يكرده بود، برايد كوفه را معرفيجديوال

بن« اميمن عمار و ابن مسـعودياسر را به عنوان ر كوفه
وزرا هم و ام.ر به همراه او به آنجا فرسـتادهيبه عنوان معلم

و  از�حضـرت محمـدبينجارانيآنها از مردان بزرگوار و
ميكنندگان در غزوهشركت ».باشنديبدر

ش و ش گرفـتيپياوهيحضرت عمار در امارت خود راه
دنيكه تحملش برا و آنهايطالبان و مشقت بار بود ا سخت

و تحرين عليز به مخالفت با او و شوراندن مردم بـر اويـك ه
 پرداختند.
ابيوال و ورع او افزود. ابن كهيهذيت بر تواضع، زهد ل

بياز معاصر من او در كوفه دريعمار پسر«د:يگويود اسر را
ديكه واليزمان و خـوديخريميسبزكه،دميكوفه بود، د

م  ».!!برديبه خانه
(جنــگ مســلمانان بــايحضــرت عمــار در جنــگ مامــه

-از گـوشيكياز مرتدانيكيريشمشيمرتدان) با ضربه
يكـيدشر كوفهيامكهيدر زمانخود را از دست داد.يها

بر« جا با طعنه به او گفت:آنياز اهال ام»دهيگوش و كه،ري،
ا ن را گفت كـه:يحكومت آنجا در دستش بود در پاسخ فقط

زديتو به بهتر« اين گوشم طعنه ن گـوش را در راه يـ . من
 »!!امخدا از دست داده

حضـرت عمـاريمامه كه بـراي، گوش او در جنگيآر
بريروز جاودان ايبود، و كنده شده بـود. ـ يـ ده ر مـرد بـان اب
مو شجاعت و به مانند طوفـان بـه دان يـ جان بر كف نهاده

و سربازان مسـ  مـيلمهينبرد تاخت ويكـذّاب را درو كـرد
و نابوديهيسا دريمرگ اويم را  بود.دهيگسترانان سپاه

و سست د، بانـگيـديمـياو هر گاه در مسلمانان ضعف
ماتيح تيبخش سر و آنها هم به مانند ز كمـانايرهايداد

ميرها شده به طرف دشمن  بردند.يورش
(رض ميعبداهللا بن عمر د:يگوياهللا عنهما)

ديايامامه عمار را بر صخرهيدر جنگ« ويستاده يدم
م ايبانگ بر آيآورد: مـيمسلمانان د،يـكنيا از بهشت فرار

شويمن عمار پسر اويوقتد.ياسر هستم. به من ملحق بـه
د گوينگاه كردم، بردم آويشش و ايده و با ن حاليزان است
و جد ميبا شدت  »!!ديجنگيت تمام

 ادامه دارد
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