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::خالد الفراج سلمه اهللا خالد الفراج سلمه اهللا 

..السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
 

الِ     َر الرِّج شاھدُت قھ
ا   ال كرًھ دًیا ق مھت
یًال اُه قت أردوا أب
وه شعٌل أثخن وم
مِّ  ي الع بًرا بن ص
بًرا   ص
دا بالء بمق إنَّ ال
تٍ   ٌر بی تكم خی وبی

الِ  ة األبط وذلَّ
ل ال   ول أھ ضَّالِلبق

الِل ي األغ یَق ف وس
زالِ   ي النِّ ًة ف جراح
زوالِ  أمُرُھم لل ف
اِل الِح األعم ِر ص
الِ  صنٍع للرِّج وم

، وصاحبي في الجھاد بأفغانستان نعم لقد رأیُتك یا أخي وابن عمِّي ورفیق السِّالح والكفاح
اسر بأشدَّ من ، أسأل اهللا أن یعجل لك الفرج والمخرج، لقد تكلم عمَّار بن یوجزیرة العرب

ذلك، عذًرا ال نحتاج إلى اعتذاٍر منك، بل نحن علینا أن نعتذر منك حتَّى نتمكَّن من 
..إخراجك وإخوانك من السجن
أعلم ذلك فأنا أعرف الناس بك، كما أّني من أعرف الناس .. ُترید أن تقول إنَّھم أكرھوك

 لتتلوا على كزیادة، فاستخدموبھم، لقد احترقت جمیع أوراقھم لم یعودوا یستطیعون الكذب 
..إنَّھم ِسفلة، وھذا ھو الظنُّ بھم یا خالد.. الناس أكاذیبھم

! ُترید أن تقول لي إنَّك تلفَّظت بالكذب، طبیعي جدا وھل عندھم غیر الكذب حتَّى ُیلّقنوك؟
لیس في اعذرھم ھذه المرة فقد بحثوا في خزائنھم فلم یجدوا إالَّ الكذب، لقد تفوَّق علیھم إب

، ال أظنُّ الشیطان إالَّ "صدقك وھو كذوب: "عندما قال النبي الكریم.. حادثة مشھورة
كیف استطاع قوم من أتباعي أن یستمروا في الكذب ولم أستطع : یتحسَّر كلما رآھم ویقول

!!أبلغ درجتھم في الكذبأن 
.. لقد فھمُتك.. لقد أوصلَت ما أردَت یا خالد

أنَّ ما أرغموك على التلفظ بھ كذب، لقد رأیتھم وعرفتھم، أھل صیاٍم إنَّك تعلم كما أعلم 
وقیاٍم واستباق إلى الطاعات وحرص على النوافل والقربات، فكیف أخرجوك لتقول إنَّھم ال 

!!یقومون اللیل السنَة كلَّھا فكیف تخرج لتقول إنَّھم ال یقومون رمضان! یصلون
كیف كنت !! ي مناصرة المجاھدین وھم ال یصّلونكیف كنت تعمل تلك المدة كلھا ف.. نعم

تبذل الغالي والنفیس من وقتك ومالك وجھدك في إعانتھم حتَّى طلبَت منھم أمًرا ال یصّدقھ 
بعد أن استشرَت والدك .. أن ُتعدَّ سیارة محشوة بالمتفجرات في منزلك!! كثیر من الناس

 حرًصا منك ومنھ على المساھمة بكل ..فحضَّك على ھذا وحرَّضك علیھ.. الكریم رحمھ اهللا
نسأل اهللا أن یجعل ھذه .. بطبیعة الحال لم ُیستجب لكم ھذا األمر.. ما تملكون في الجھاد

..النیة الصادقة وھذا الطلب في موازین حسناتھ وحسناتك
ال تبتئس فسوف تخرج قریًبا بإذن اهللا عزیًزا منصوًرا لتحدث الناس عما جرى .. أخي خالد

كل .. السجن، وكیف أجبروك على ھذه الكلمات، وقبل یوم خروجك القریب بإذن اهللالك في 
المؤمنین یظنُّون بك خیًرا إن شاء اهللا، ویعلمون المكان الذي أنَت فیھ، ولن یبخلوا علیك 

معاذ اهللا فأنت خیر من .. بحسن الظنِّ، وأنَّك لم تبع دینك وتحترف الكذب لصالح الطاغوت
..ھذا



أنَّك ُكنت تدعو الناس إلى البراءة من .. ومن لم یعرْفَك فلیعلِم اآلن.. عرفك یعلمكلُّ من ی
وقبل أن یتبیَّن .. الطواغیت وُتبیِّن لھم كفر الحكومة السعودیة قبل أن تذھب إلى أفغانستان

.. والكلُّ یعلم أنَّك بريء من مداھنة الطاغوت والتزلُّف إلیھ.. أمرھا لكثیر من الناس
ھل أعادوك مرة ومرتین وثالًثا إلى األستودیو لُتعید التسجیل حتَّى ال ینكشفوا .. أخي خالد

.. من عباراتك وتظھر حقیقة ھذه المسرحیة
لقد .. أعلُم ذلك ال أحتاج إلى أن تخبرني.. إنَّھم حمقى.. لقد عجزوا عن ذلك وهللا الحمد

ر بأكثر من شھرین، وأخوك عبد جعلوك تتكلم عن تفجیر الوشم وأنت مسجون قبل التفجی
.. الرحمن الرشود مأسوٌر أیًضا قبل ذلك التفجیر

!!وكم ذا بنجَد من الُمضحكاِت ولكنَّھ ضحٌك كالبكاء.. یا لحماقتھم
أجبروك على أن تقول .. نعم كما أجبروا علي الخضیر أن یقول إنَّ الجھاد في العراق فتنة

وال یقومون اللیل في رمضان حین یقوم !!  بعد وقتھاإنَّ المجاھدین ال یصلُّون الفرائض إالَّ
!! أكثر المسلمین

ھم أنفسھم الَّذین زعموا أنَّ الصلیبیین في مجمع المحیَّا .. إنَّ الذین أجبروك على ھذه الفریة
وأنَّ المتمّیع الذي یلبس قالدة من الذھب ظاھرة !! كانوا یصلُّون التراویح في منتصف اللیل

أنَّ ذلك الذي ال نسبة بینھ وبین اإلسالم في مظھره على .. حدث في التلفازعلیھ وھو یت
..األقلِّ، أنَّھ یحفظ كتاب اهللا وُیدیم قراءتھ آناء اللیل وأطراف النھار

ما سمع !! عالمٌة مسجَّلٌة على الكذب.. ھم آل سعود.. إنَّ الذین أجبروك على ھذه الفریة
.. وبالتالي فلن ُیصدِّق أحٌد ھذه األكاذیب..  آل سعودأحد في األولین واآلخرین بأكذب من

..فال تحزن
ولكننا أیًضا نلتمس لك العذر وأنت في موضع كل .. نعم نحن ال نرضى أن تفعل ھذا الفعل

.. الناس یعلم عذرك فیھ
 بل بحسبي أن.. وأنا ال أرید أن أقول الكثیر.. لقد قلت الكثیر.. أخي خالد.. أیُّھا األخ الكریم

.. أردت أن أخبرك أننا ما زلنا ندعو لك بالخروج من األسر.. أخبرك أنَّنا نفھمك ونعتذر لك
.. أن أقول لك إنَّ الناس لم یصدِّقوا أنَّك بعت دینك للشیطان

وقد قتلھ ضابط من ضباط المباحث عندما شاھد اإلخوة .. الناس یعلمون أنَّ أباك ُقتل
د الطواغیت، ویعلمون أنَّھم أسروا زوجتك وأمَّك المجاھدین في بدایة مواجھتھم لجنو

وعذروك .. وعرفوا ألم الفجیعة.. وولدك، كما اقتادوك مكبًال بالقیود، لقد ُفجع الناس معك
حین حفظت نفسك وعرضك یوم قرَّرت أن تستجیب للضغوط واإلكراه، وحاول أن ُتثبت 

.. اجتمعت علیھا مع أبیك رحمھ اهللاوأيُّ نیٍَّة أحسن من تلك النیة التي !! لھم حسن نوایاك
وكم كان اإلخوة یأنسون بمجالس والدك رحمھ .. وھي مناصرة المجاھدین مھما كلَّف األمر

..اهللا ویأنس بھم
ال ُأرید أن أذكِّرك بالمزید من القصص حتَّى ال یأخذھا كالب المباحث فُیواجھوك بھا 

.. لتعترف بالمزید
ج عنك وعن جمیع إخواننا األسرى في سجون الطواغیت أسأل اهللا أن یفر..  أخي خالد

.. وفي كل مكان
: أخوك وابن عمِّك

 د الجویر الفرَّاجاج بن محمَّفھد بن فرَّ


