
   عاشوراء مدرسة االحرار                                  
 

السالم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اوالد الحسين وعلى اصحاب 
 .الحسين، ال یوم ك یومك یا ابا عبداللة

 
 ذلك اليوم الدامي في تاریخ االسالم یوم التضحية بلغالي والنفيس في سبيل عاشوراء

ونذآر قول االمام الحسين  حق والعدالة وحفظ االسالم من االندثار،المولى واحقاق ال
ان آان دین محمد صل اهللا علية وآلة الیستقيم اال بقتلي فيا سيوف : علية السالم

 .خذیني
 

 آثيرة وآثيرة وذات شجون ان حرآة االمام  آربالءان الدروس المستفادة من ملحمة
دة رسول اهللا صل اهللا علية وآلة ولنصرة الحسين علية السالم آانت امتداد لرسالة ج

االسالم واعادة االمة الى الطریق القویم بعد ان استشرى فيها الفساد وضلت عن 
فكانت بحق انتصارًا للدم على . الطریق بتولي معاویة وبعدة یزید لعنة اهللا عليهم

لنهوض السيف واننا نرى الى یومنا هذة آيف بقيت ما بقي الدهر نبراسًا للحریة وا
 .في وجة الطغات والمستبدین

 
اخواني واخواتي ابناء وبنات وطني الحبيب ان طریق الخالص من الظلم واالستعباد 
قد خطة االمام الحسين علية السالم بدمة ودماء ابناء واصحابة عليهم السالم عندما 

 .رفض الذلة وقولة المشهور هيهات منا الذلة
 

غاندي زعيم الهند في عصر االستعمار البریطاني آان یقول تعلمت من الحسين ان 
ایها االخوة واالخوات ال اظن ان في الكون اآثر . آيف اآون مظلومًا آي انتصر

 الكرامة والهویة والحقوق االنسانية التي آرم اهللا بها بني منكم  تعرض للظلم وسحق
 .مآدم من اناس یدعون حب الحسين علية السال

 
انكم اليوم وبعد مهزلة االنتخابات غير النزیهة لم یبقى لكم اال ان تطالبوا بحقوقكم 
بصوتًا جهوري واضح بدون تردد او خوف فأن الخوف یجب ان یكون من الخالق ال 
من المخلوق و من عظم االیمان في قلبة اصبح ال یهاب الطواغيت والجبابرة واهللا 

 .ذین ظلموا فتمسكم النارعزوجل یقول وال ترآنوا الى ال
 

 الشعوب ایها االحرار نحن في شهر ابو االحرار السبط الشهيد ابي عبداهللا معلم
وناصر المظلوم والجواد الذي اجاد بنفسة في سبيل اهللا واعلى مراتب الجود،الجود 

 علية السالم شعارنا لنيل حقوقنا من الظالمين والمستبدین الحسينبلنفسي فليكن 
 .  یا ابا عبداهللا انت وامي بأبي. النا على ذلك ولنربي اطف

                                                        
 األحوازيالمنذر 


