ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ...
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
أرﺟﻮ أن ﺗﺼﻠﻚ رﺳﺎﻟﱵ ﻫﺬﻩ وأﻧﺖ ﲞﲑ وﻋﺎﻓﻴﺔ وإﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺗﻘﻰ وأﻗﺮب
اﺑﺘﺪا ًء:أود أن ﺗﻄﻤﺌﻨﻴﲏ ﻋﻦ أﺧﺒﺎرك اﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ اﻧﺘﻈﺮﻧﺎﻫﺎ وﻛﻨﺎ ﰲ أﺷﺪ اﻟﺸﻮق ﳌﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﲔ ﻣﻀﺖ
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن وﺻﻠﺘﻨﺎ اﻟﺒﺸﺮى اﻟﺴﺎرة ﲞﺮوﺟﻜﻢ ﻣﻦ إﻳﺮان ﻓﻠﻠﻪ اﳊﻤﺪ واﳌﻨﺔ وﻋﺴﻰ أن ﺗﺼﻠﻨﺎ رﺳﺎﻟﺘﻚ
اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻨﺪ وﺻﻮل أﺳﻄﺮي ﻫﺬﻩ إﻟﻴﻚ وأﻧﺖ ﰲ أﰎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺑﺈذن اﷲ.
ﻛﻤﺎ أود أن ﺗﻔﻴﺪﱐ ﺑﺄﺧﺒﺎر اﻻﺑﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲪﺰة وإﺧﻮﺗﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﰲ إﻳﺮان وﺳﻮرﻳﺎ وأﺧﺒﺎر وﻓﺎء وأﺑﻨﺎء ﺳﻌﺪ
ﻧﺴﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﺮﲪﻪ وﻳﺘﻘﺒﻠﻪ ﰲ اﻟﺸﻬﺪاء وﻳﻌﻠﻲ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﰲ أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﲔ وﳚﻌﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻴﲔ واﻟﺼﺪﻳﻘﲔ
واﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺼﺎﳊﲔ وﻳﺄﺟﺮﻧﺎ ﻓﻴﻪ وﳜﻠﻔﻨﺎ ﺧﲑاً .
وأﻣﺎ إن ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻤﺎ أﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﺄﻧﺎ ﻓﺒﻔﻀﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺗﻘﻠﺐ ﰲ ﻧﻌﻤﻪ وﻣﻨﻨﻪ ﻓﻠﻪ اﳊﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﲜﻼل وﺟﻬﻪ
وﻋﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ إﻻ أﻧﲏ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﲔ أﺳﻜﻦ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺑﻌﺾ إﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻫﻢ ﻣﺮﻫﻘﻮن ﺟﺪاً
ﺑﺒﻘﺎﺋﻲ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻠﻖ اﻷﻣﲏ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻦ ﰒ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ أﻃﻠﺒﻪ ﻣﻨﻬﻢ
وﻣﻦ أﺻﻌﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن أﻃﻠﺐ ﳎﻲء أﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﻞ وﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮاً ﻷﳘﻴﺔ ﳎﻴﺌﻚ وﻃﻮل اﻧﺘﻈﺎرﻧﺎ
ﳋﺮوﺟﻚ ﻣﻦ إﻳﺮان واﻟﺴﻨﲔ اﻟﱵ ﺻﱪﺗﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎك أﺳﺄل اﷲ أن ﳚﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﻨﺎﺗﻚ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻨﻔﺬت
ﺟﻬﺪي وﺑﺬﻟﺖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ اﷲ ﻟﻴﻮاﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﺗﻀﺢ ﱄ أ ﻢ وﺻﻠﻮا
إﱃ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻹرﻫﺎق أدﺧﻠﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻏﻼق ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻄﻠﺒﻮا أن ﻳﱰﻛﻮﻧﺎ ﲨﻴﻌﺎً وذﻛﺮوا أن ﻋﺪدﻧﺎ ﻛﺒﲑ
وﻓﻮق ﻃﺎﻗﺘﻬﻢ وأﺻﺒﺢ ﻗﻮﱄ ﳍﻢ ﺑﺄﻧﻚ ﺳﺘﺄﰐ وﺣﺪك وﻟﻦ ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺄي ﲪﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻻﳚُ ﺪي ﻣﻌﻬﻢ ﻧﻈﺮاً
ﳊﺎﻟﺔ اﻹﻏﻼق اﻟﱵ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻌﺮﺿﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺬﻫﺐ ﺧﺎﻟﺪ ﻟﺘﺄﺗﻴﻨﺎ أﻧﺖ وﻳﺒﻘﻰ ﻋﺪدﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﺮﻓﻀﻮا
ذﻟﻚ ﰒ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ زﻳﺎرة ﳌﺪة ﳏﺪود ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺮﺟﻌﻲ إﱃ ﲪﺰة رﻳﺜﻤﺎ ﻧﺮﺗﺐ أﻣﻮرﻧﺎ وﳎﻴﺌﻚ
ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻓﺮﻓﻀﻮا ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً وﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄ ﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻧﻪ وأﻧﻪ ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺘﻬﻢ .وﻧﻈ ًﺮا ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﺑﺪا ﱄ
أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻨﻬﻢ وﻟﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻣﻮر ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﻋﻨﻬﻢ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ وﳓﻦ ﻧﺴﻌﻰ ﰲ
ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻟﻨﺮﺗﺐ ﻣﻜﺎﻧﺎً آﺧﺮ ﺗﻜﻮﱐ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﺎ أﻧﺖ وﲪﺰة وزوﺟﺘﻪ ﺑﺈذن اﷲ ﻓﺄرﺟﻮ ﻣﻨﻚ اﳌﻌﺬرة وﺗﻔﻬﻢ
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اﻷوﺿﺎع واﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻟﺪﻋﺎء إﱃ أن ﻳﺘﻴﺴﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺈذن اﷲ وﺛﻘﻲ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﺸﺪة ﺣﺮﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻏﺘﻨﺎم أي
ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻴﺴﺮﻩ ﺑﺈذن اﷲ .
ﻛﻤﺎ أود ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ أن أﺷﺮﻛﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ أوﺿﺎﻋﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻐﺰوﰐ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك وواﺷﻨﻄﻦ اﳌﺒﺎرﻛﺔ ﻓﺒﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻻ ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻴﻚ أﳘﻴﺘﻬﺎ وأﳘﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ إﻋﻼﻣﻴﺎً ﰲ
ﲡﺴﻴﺪ اﻧﺘﺼﺎرات اﳌﺴﻠﻤﲔ وإﻳﺼﺎل ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ إﻳﺼﺎﻟﻪ ﻟﻠﻨﺎس وﻗﺪ ﺗﺮاﺳﻠﺖ ﻣﻊ اﻹﺧﻮة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ اﳉﺰﻳﺮة
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ﻣﻨﺬ ﻳﻮم واﺣﺪ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺰودﻫﺎ ﺑﻌﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻧﻈﺮاً ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أرﺳﻠﺖ ﻟﻜﻢ
ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﺳﻮﰊ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو أﻓﻜﺎر ﻟﺘﺴﺎﳘﻮا ﰲ ﲡﻬﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺬﻛﺮى اﳌﻬﻤﺔ إﱃ أن ﻳﻴﺴﺮ اﷲ
ﺗﻌﺎﱃ دﺧﻮل اﻟﺴﺮور ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﲟﺠﻴﺌﻚ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻟﻨﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻨﺎ وﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻨﺎ وﻗﺪ أرﺳﻠﺖ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم إﱃ
اﻷخ ﻃﺮﻓﻜﻢ ﻟﻴﺸﱰي ﻟﻜﻢ ﺣﺎﺳﻮﺑﺎً وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ وﺷﺮاﺋﺢ ﺗﺮﺳﻠﻮن ﺎ إﱄ رﺳﺎﺋﻠﻜﻢ وﻣﺎ ﺗﻘﻮﻣﻮا ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ وﻣﺎ
ﺗﺸﲑون ﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر أﺿﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت .وﻗﺪ أرﺳﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﺼﻮر ﻗﺒﻞ ﺣﻮاﱄ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً إﻻ
أﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﺚ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم وﻗﺪ ﻧﻮﻳﺖ إﻋﺎدﺗﻪ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﺒﻞ ﺑﺜﻪ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ذُﻛﺮ ﻟﻨﺎأﻧﻚِ ﻗﺪ زرتِ ﻃﺒﻴﺒﺔ أﺳﻨﺎن رﲰﻴﺔ ﰲ إﻳﺮان وﲣﺸﲔ ﻣﻜﺮوﻫﺎً ﻣﻦ ﺣﺸﻮة وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻟﻚِ ﻓﺈن
ﻛﺎن وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﺤﺸﻮة ﻗﺒﻞ ﺧﺮوﺟﻚ ﻣﻦ إﻳﺮان ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻓﻼ ﺣﺮج ﺑﺈذن اﷲ وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﺤﺒﺬا أن
ﺗﺬﻫﱯ إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺐ وﺗﺸﺘﻜﻲ ﻣﻦ اﳊﺸﻮة اﻟﱵ ﰲ اﻟﻀﺮس اﻟﻜﺒﲑ وﺗﻄﻠﱯ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :وﺿﻌﻨﺎ اﻷﻣﲏ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﺤﺒﺬا أن ﺗﻘﻀﻲ ﲨﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻷﺳﻨﺎن وﲢﺘﻔﻈﻲ ﺑﺮوﺷﺘﺎ ﻛﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﺗﺬﻫﺒﲔ إﻟﻴﻪ ﻟﺼﺮف اﻟﺪواء ﻋﻨﺪ ﳎﻴﺌﻚ إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺈذن اﷲ ﻣﱴ
اﺣﺘﺠﺖ إﻟﻴﻪ ﻧﺮﺟﻮ ﻟﻚ اﻟﺼﺤﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار.
وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪاً ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ أن ﲢﺮﺻﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻷردو ووﺟﻮدﻛﻢ ﻋﻨﺪ أﺳﺮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻳﻌﻴﻨﻜﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﺤﺒﺬا أن ﲡﺘﻬﺪوا ﻓﻴﻪ وﲣﱪي ﲪﺰة ﺑﺄن ﻳﻌﻠﻢ اﺑﻨﻪ أﻳﻀﺎً ﻓﺈﺧﻮاﻧﻪ اﻟﺼﻐﺎر ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻓﱰة
وﰲ اﳋﺘﺎم  :أﺳﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳛﻔﻈﻜﻢ وﻳﺮﻋﺎﻛﻢ وأن ﻳﻮﻓﻘﻜﻢ ﳌﺎ ﳛﺒﻪ وﻳﺮﺿﺎﻩ وأن ﻳﻴﺴﺮ ﳎﻴﺌﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ
ﳓﺘﺴﺐ إﻧﻪ وﱄ ذﻟﻚ واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻴﻪ .ﻛﻤﺎ أود إﻓﺎدﰐ ﲟﺎ ذﻛﺮوﻩ ﻟﻜﻢ ﻗﺒﻞ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻜﻢ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﻣﻦ
أﺟﻠﻬﺎ ﻛﻨﺘﻢ أول ﻣﻦ أﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ ﻣﻦ أﺳﺮﰐ وﻣﺎ ذﻛﺮوﻩ ﻋﻦ اﻷﺑﻨﺎء وﻓﺎﻃﻤﺔ وزوﺟﻬﺎ وﺑﻘﻴﺔ إﺧﻮاﻧﻨﺎ ﰲ إﻳﺮان.اﳉﻤﻴﻊ
ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻳﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻴﻜﻢ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ  /أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ
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ﻛﻤﺎ أود ﰲ ﻫﺬﻩ

اﻷﺳﻄﺮ أن أﺷﺮﻛﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ أوﺿﺎﻋﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻐﺰوﰐ ﻧﻴﻮﻳﻮرك وواﺷﻨﻄﻦ اﳌﺒﺎرﻛﺔ
ﻓﺒﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ وﻧﺼﻒ وﻻ ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻴﻚ أﳘﻴﺘﻬﺎ وأﳘﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ إﻋﻼﻣﻴﺎً ﰲ ﲡﺴﻴﺪ اﻧﺘﺼﺎرات اﳌﺴﻠﻤﲔ
وإﻳﺼﺎل ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ إﻳﺼﺎﻟﻪ ﻟﻠﻨﺎس وﻗﺪ ﺗﺮاﺳﻠﺖ ﻣﻊ اﻹﺧﻮة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ اﳉﺰﻳﺮة ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ﻣﻨﺬ ﻳﻮم واﺣﺪ
ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺰودﻫﺎ ﺑﻌﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت .
وﺳﻮف أﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻷخ ﻃﺮﻓﻜﻢ أن ﻳﺸﱰي ﻟﻜﻢ ﺣﺎﺳﻮﺑﺎً وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ وأرﻓﻖ ﻟﻜﻢ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﺳﻮﰊ ﻣﻦ
ﱄ
ﺑﻴﺎﻧﺎت أو أﻓﻜﺎر ﻓﻌﺴﻰ أن ﺗﻄﻠﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺒﺪي ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ وآراﺋﻚ وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺸﱰي ﺷﺮاﺋﺢ ﺗﺮﺳﻠﻮن ﺎ إ ّ
رﺳﺎﺋﻠﻜﻢ وآراءﻛﻢ وﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻜﻢ .
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