ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ...
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ

أﻫﻠﻲ اﻟﻜﺮام

أرﺟﻮ أن ﺗﺼﻠﻜﻢ رﺳﺎﻟﱵ ﻫﺬﻩ وأﻧﺘﻢ ﲞﲑ وﻋﺎﻓﻴﺔ وإﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺗﻘﻰ وأﻗﺮب.
وﺻﻠﺘﲏ رﺳﺎﻟﺘﻚ اﻟﻜﺮﳝﺔ وﺳﺮرت ﺎ وﺟﺰاك اﷲ ﺧﲑاً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوردت ﻓﻴﻬﺎ وأود ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن أﻛﺘﺐ ﻟﻚ اﻟﺒﺸﺮى
اﻟﺴﺎرة ﺑﺄن اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻋﻦ ﳎﻴﺌﻚ ﺣﻠﺖ اﻟﻴﻮم ﻓﻠﻠﻪ اﳊﻤﺪ واﳌﻨﺔ وﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﺮوط إﻻ أن ﺗﺘﻤﻲ ﻋﻼﺟﺎﺗﻚ وأن ﻻ
ﻧﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺰﻳﺎدة أي ﺷﺨﺺ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﱰة ﺑﻘﺎﺋﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎً أن ﻫﻨﺎك ﺣﺴﻢ ﺗﺎم ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺒﻘﻰ ﻣﻌﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ
أﺷﻬﺮ .
أرﺟﻮ أن ﺗﻜﺘﱯ ﱄ ﻋﻦ أﺧﺒﺎر ﲪﺰة وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ و ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ أود أن أﻃﻤﺌﻨﻚ ﺑﺄﻧﻨﺎ أرﺳﻠﻨﺎ إﱃ اﻹﺧﻮة ﺑﻀﺮورة
اﻹﺳﺮاع ﰲ إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ وزﻳﺮﺳﺘﺎن ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻴﻚ و ﻧﻨﺘﻈﺮ وﺻﻮﻟﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ رﺗﺒﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ أو
اﳉﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﺣﻴﺚ إ ﻢ ﻓﻀﻠﻮا ﺳﻔﺮﻩ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻴﻮﻣﲔ ﻟﻨﺪرة ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل ﻓﻴﻬﻤﺎ وﻓﻀﻠﻮا أﻳﻀﺎً أﻻ ﳜﺮج ﻣﻦ
اﳌﻨﻄﻘﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ وﻟﻜﲏ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻻ ﻳﺆﺧﺮوا ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ اﳊﺮص
ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻪ وإن ﺗﻌﺬر ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻦ ﳋﺮوﺟﻪ إﻟﻴﻚ ﳜﺮﺟﻮﻩ إﱃ أي اﲡﺎﻩ آﻣﻦ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﺮﺗﺐ إﺣﻀﺎرﻩ إﱃ
اﳌﻜﺎن اﻟﺬي أﻧﺖ ﻓﻴﻪ وﻗﺪ اﺗﺼﻠﻨﺎ ﺑﺎﻷخ اﻟﺬي ﳛﻀﺮ ﻟﻨﺎ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹﺧﻮة ﻟﻨﺘﺎﺑﻊ إﺟﺮاءات ﺧﺮوج ﲪﺰة وﻟﻜﻨﻪ
أﺧﱪﻧﺎ ﺑﺄ ﺎ ﱂ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ ووﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻮم  2 /1و ﻛﺎن اﻷخ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻨﺎ ﻣﺮﻳﺾ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺬﻫﺎب ﻹﺣﻀﺎرﻫﺎ
إﱄ وﺳﺄﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﻓﻴﺪك ﲟﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﺧﻮة ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﲪﺰة ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ
وﻟﻜﻦ اﻟﻴﻮم ﺑﺈذن اﷲ ﺳﻴﺤﻀﺮﻫﺎ ّ

وﲨﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ.

ﻛﻤﺎ أرﺟﻮ أن ﺗﻄﻤﺌﻨﻴﲏ ﻋﻦ أﺑﻨﺎء ﺳﻌﺪ رﲪﻪ اﷲ وزوﺟﺘﻪ وﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ واﺑﻨﺘﻬﺎ وأﺣﺴﺐ أن ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﺿﻴﻖ
اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺣﺎل ﺑﻴﻨﻚ وﺑﲔ ذﻟﻚ .
وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻼﺟﺎﺗﻚ اﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ إﻳﺮان وﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄي أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻐﺮب ﰲ ﺣﻘﻦ اﻟﻌﻼج
ﻓﺎﳊﻤﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وأﻣﺎ اﳌﺮض اﻟﺬي وﺻﻔﺘﻴﻪ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻚ ﺑﺎﻟﺪوﺧﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻓﺤﺒﺬا أن ﺗﻔﻴﺪﻳﲏ ﻋﻦ ﺗﺎرﳜﻪ ﻣﱴ
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ﺑﺪأ؟وﻷي ﻣﺪة اﺳﺘﻤﺮ؟ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻷﻋﺮاﺿﻪ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﰎ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺤﺺ ﳌﻌﺎ ﳉﺘﻪ وﻻ ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻴﻚ
أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ وﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ اﳌﻌﺬرة ﻓﺮﲟﺎ أرﻫﻘﻨﺎك ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
ﻛﻤﺎ أﺳﺘﺤﺴﻦ أن ﺗﺬﻫﱯ إﱃ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ أﻧﺖ إن أﺗﻴﺢ ﻟﻚ ذﻟﻚ وﺗﺼﻔﻲ ﳍﺎ اﻷﻋﺮاض اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪك وﻫﻞ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺎ وﺻﻔﺘﻪ ﻃﺒﻴﺒﺔ إﻳﺮان أم ﻻ وإن ﻗﻤﺖ ﺑﺬﻟﻚ وﱂ ﺗﺰل ﻋﻨﺪك رﻳﺒﺔ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﻖ آراء اﻟﻄﺒﻴﺒﺘﲔ ﻓﻼ
ﺑﺄس أن ﲡﺮي أﺷﻌﺔ إﻛﺲ أو اﻟﱰاﺳﺎوﻧﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺤﺺ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﺴﻢ ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ
ﻗﻄﻌﻨﺎ اﻟﺸﻚ ﺑﺎﻟﻴﻘﲔ وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻷﺳﻨﺎن ﻓﺠﻴﺪ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻴﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاء أﺷﻌﺔ ﻣﻊ إﻓﺎدﺗﻨﺎ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺷﻌﺔ و اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي
وﺿﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﳊﺸﻮة.
* ذﻛﺮت ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻚ أﻧﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻜﻢ إﱃ وزﻳﺮﺳﺘﺎن ﱂ ﺗﻌﺮﰲ اﻷﺳﺒﺎب وراء ذﻟﻚ ﻓﻬﻞ
ﲰﻌﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻜﻢ ﻋﻦ أي ﺷﻲء أﺟﱪﻫﻢ أو اﺿﻄﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻋﻠﻰ وزﻳﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ؟ وﻫﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﳜﺸﻮن ﻣﻦ أﻧﻚ وﲪﺰة إن ذﻫﺒﺘﻢ إﱃ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻦ ﺗﺒﻘﻮا ﻓﻴﻬﺎ وإﳕﺎ ﺳﺘﺬﻫﺒﻮن إﱃ اﳊﺠﺎز وﲢﺮﺟﻮﻫﻢ
ﻋﱪ اﻹﻋﻼم؟وﻫﻞ ﲰﻌﺘﻢ وأﻧﺘﻢ ﰲ إﻳﺮان ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﻜﺘﻮب اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻜﻢ .
* ذﻛﺮت ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻚ أ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄ ﻢ إﻣﺎ أن ﻳﺴﻔﺮوﻛﻢ إﱃ ﻗﻄﺮ أو ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻤﺎ اﻟﺮأي اﻟﺬي أﺑﺪاﻩ ﳏﻤﺪ وإﺧﻮﺗﻪ
و أﻧﺖ وﲪﺰة ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ وﻫﻞ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻗﻄﺮ وإن ﻃﻠﺒﺖ ﻓﺒﻤﺎذا ردوا واﳌﺮاد أن ﻧﻔﻬﻢ ﻫﻞ ﺗﻌﻤﺪوا إﺧﺮاﺟﻜﻢ
إﱄ.
إﱃ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﲑﻛﻢ ﺣﻴﺚ إ ﻢ ﺗﻮﻗﻌﻮا ﳎﻴﺌﻜﻢ ّ
و ذﻛﺮت أن ﳏﻤﺪاً ﺳﺎﻓﺮ إﱃ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻬﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺳﻔﺮﻩ وﻋﻦ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻨﻮي ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ
وﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲟﺎ ﻳﻨﻮي اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ ﰲ إﻃﻼق ﻓﺎﻃﻤﺔ واﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﻴﺚ.
وﰲ اﳋﺘﺎم:أود إﻓﺎدﺗﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺈذن اﷲ ﺳﻴﺄﺗﻴﻜﻢ اﻷخ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻨﺎ وﻳﺴﺄل اﻷخ ﳏﻤﺪ أﺳﻠﻢ إن ﻛﻨﺘﻢ
ﺟﺎﻫﺰﻳﻦ ﻟﻠﺘﺤﺮك إﻟﻴﻨﺎ أم ﻻ ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﻗﺪ أﲤﻤﺖ اﻟﻌﻼج واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ راﺑﺘﻚ أﻣﻨﻴﺎً ﻓﺤﺒﺬا أن ﲣﱪي اﻷخ
اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻳﺒﻠﻐﻮﻧﻚ اﻟﺴﻼم.

ﺑﺬﻟﻚ ﻟﲑﺗﺐ ﳎﻴﺌﻚ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم .

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻊ رﺳﺎﻟﱵ ﻫﺬﻩ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻸخ ﳏﻤﺪ أﺳﻠﻢ وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺳﺮة اﻟﺬي أﺧﱪﺗﲏ أﻧﻜﻢ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ .وﻣﺮﻓﻖ
ﻟﻚ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﲤﺮ ﺑﻼدﻧﺎ وﻫﻮ اﻟﻐﺬاء اﳌﻔﻀﻞ أﺳﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳛﻔﻈﻚ وﻳﺮﻋﺎك وﳚﻤﻌﻨﺎ ﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ إﻧﻪ وﱄ ذﻟﻚ
واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻴﻪ .واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ /اﳉﻤﻌﺔ/30 /ﺻﻔﺮ1432/ﻫـ
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