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ومع مرور الزمن استدعى األمر إنشاء نشرة أسبوعیة كان لها الدور البارز في خدمة 
اإلعالم الهادف، حیث كان یكتب  , وكان الشیخ ینشر فكره من خالل هذاوجهادهم األفغان

االفتتاحیة لكلتیهما باستمرار.. ولك أن تتابع النضوج الذي بلغه الشیخ بشكل تدریجي عبر 
التي التسع التي عاشها على أرض الجهاد,الثماني أو هذه االفتتاحیات على مدار السنوات 

    ..)كلمات من خط النار األول( و )في خضم المعركة( :يُجمعت عبر مجلد

األحداث والمشاعر التي كانت تعتمل التجارب و بد أن أترك الشیخ لیتحدث عن  وهنا ال
أحداث ضخمة ( :   یقول یقول حیث  ,من خالل مجلة الجهاد, بین جوانحه حول الجهاد

 بینر أن نكون كلمات دِّ ن قُ ن التاریخ اإلسالمي أعزنا اهللا بأوصفحات م ,شرفنا اهللا بشهودها
فشكرًا هللا  ,من ألحانها كنا بقدر اهللا لحناً  ,حداها العاملون لهذا الدینبة وأنشودة عذ ,أسطرها

 وحمدًا (ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي).
تجارب عظیمة اكتسبناها على هذا الطریق الشاق الدامي, ونضوج نفسي وصفاء روحي 

 )1( .)ناضجة لهذه المسیرة المریرةوتوكل حقیقي جنیناه ثمرة دانیة 

 ؛المحلقة وأمانینامن أبراجنا العاجیة التي كنا نحلق بها بأحالمنا العذبة ( :ویقول ویقول     
 نفوجدنا البو  ,رض الواقع بإنسانیة اإلنسان وكبواته وهفواته وأخطائهنزلنا ومشینا فوق أ

 الشاسع والبعد الواسع بین العیش بین صفحات الكتب وبین السیر على أرض المحن وجمر
 
 
  

                                                 
 افتتاحیات مجلة الجھاد الشھریة. 4+3) مقتطفات من مقدمة مجلد في خضم المعركة ص (1
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 )1( :فیقول ) فیقول لهیب المعركةالحدیث حول النشرة األسبوعیة (أما 
عادیة منشورة غیر مصقولة وال مزخرفة وال ملونة, وما كنت أعلم أنها ستحظى  أوراق(

هذا الشغف العجیب, بحیث یواجهك أبناء الصحوة اإلسالمیة في العالم اإلسالمي ب باهتمام
خر التطورات وكأنهم یقفون في مواجهة العدو, وینقلون , یسألونك عن آالجزیرة وغیرها

 ..األخبار ساخنة من أرض المعركة.

الكثیرین لما تحویه من أخبار ساخنة كانت  اهتمامهذه األوراق على  استحوذتلقد 
لقد كانت الدماء التي أریقت   دماء وأشالء وأحزان وتسهید (سهر).و  آالم وآمالعصارة 

 .أضعافًا مضاعفة من هذه الكلمات التي كتبت
 

وهول  ,تنقل ثقل المعاناة, وتصور مرار المسیرة أنإنه لمن الصعب على الكلمات 
بین ما التي تتركها الوقائع في أعماق القلوب, وٕانه لبون شاسع  االنطباعاتوحقیقة  المأساة

یكتبه اإلنسان عن هذه األحداث وما یتجرعه في أعماقه من آالم, وما یواجهه في مسیرته 
 من أهوال.

ا عشناها في واقع األمر آماًال موجماع األمر في القضیة أني كتبت هذه الكلمات بعد
لمات قبل أن تخرج ك ,عراضًا نحلم بتحقیقها, وآالما شدادًا تكبدناها, وغصصًا مریرة تجرعناها

 تصور واقعنا في األسبوع الذي كتبت فیه الكلمة.

 

 
                                                 

 ) مقتطفات من مجلد كلمات من خط النار األول (المقدمة).(1


