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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

وبعد...    

 إىل األخوين الكرميني                  أيب حممد وأيب خالد حفظهما اهللا 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

دوء  ا وحرصاً البارحة والليلة اليت قبله حلديثنا ليلة استكماالً هذه الرسالة إليكم  أكتب على حل األمور 
تأثر الصحة تأثراً ظاهراً علماً أدت إىل حيث إن جلسة البارحة سالمة أعصاب اجلميع وعلى كما اتفقنا 

  .تستدعي احلوار اهلادئ اهلادف حلل املسألة اليت حنن بصدد حلها أن صحة اجلميع 

واليت  يف سبيل اهللا تعاىلوصحبة اهلجرة واجلهاد والرباط وإدراكاً مين ألمهية وعظم أخوة اإلسالم اليت بيننا 
لذا رأيت أن وأعظم وأعمق فأخوتنا أكرب من بعضنا يف ساعة غضب يكدرها خروج بعض الكلمات لن 

  . تخاطب بيننا عرب الرسائل لتوضيح األمر على الوجه املراديكون ال

َوتـََعــاَونُواْ َعَلــى اْلــربِّ َوالتـَّْقــَوى َوَال تـََعــاَونُواْ َعَلــى اِإلمثِْ َواْلُعــْدَواِن قــول اهللا تعــاىل (وإيــاكم ب نفســيذكــر أوابتــداًء 
وقــول رســوله عليــه الصــالة والســالم ( الرفــق مــا كــان }ســورة املائــدة 2{)َواتـَُّقــواْ اللّــَه ِإنَّ اللّــَه َشــِديُد اْلِعَقــاِب 

  يف شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه)

يف صحبتنا هذه على هذا الطريق العظيم مثانية سنوات وجتاوزناها أرجو اهللا تعــاىل أن يتقبــل منــا لقد أمتمنا 
  لن ننساه ما حيينا ومنكم ذلك وهذا فضل كبري منكم علينا 

كنــت قــد طلبــت مــنكم تســهيل جمــيء أم محــزة إلينــا فاعتــذرمت بــأن العــدد كبــري واحلمــل علــيكم ثقيــل وحنــن 
مقــدرون حلجــم الضــغوط علــيكم وأمهيــة التخفيــف عــنكم ونظــراً لــذلك اقرتحــت علــيكم أن خنفــف نصــف 

 محزة. العدد تقريباً وجتيء أم 

 بــرأيكم يــدويناحملســنني مــن ســبيل وحبــذا أن تففمــا علــى مــا كنــا نبغــي وإن تعــذر  فــذلك األمــرفــإن تيســر 
ــدوء ورفــق مبــا يرضــي اجلميــع إن شــاء اهللا  علــى أن تكــون لــدينا فــرتة زمنيــة لرتتيــب لرتتيــب أمورنــا وأمــوركم 
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وأأكــد مــرة ثانيــة األمور يستحسن أن تكون تسعة أشهر أي بعد الــذكرى العاشــرة ألحــداث احلــادي عشــر 
  ال تؤثر فيها بعض املواقف العابرة . على أن أخوتنا تبقى قائمة بقوة 

أخوكم املعرتف بفضلكم العاجز عن شكركم والداعي بأن جيزيكم اهللا خــري اجلــزاء وميــن بالســالمة والتوفيــق 
                                                           . لكم
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