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 بسم الله الرحمن الرحيم

 بالعملية العسكرية يف قاعدة "بينساكوال" األمريكية بفلوريدا مباركة وترحيب

من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله  إن الحمد لله، نحمده ونستعينه،
 ،وحده ال شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد

لتهاني وأطيب املباركات إلخواننا األعزة يف يمن اإليمان أخلص اه وّجفإننا ُن هـ1441 لثانيجمادى ا12
إخواننا  ال يزالإذ  .فلوريداوالية بمناسبة العملية العسكرية يف قاعدة "بينساكوال" األمريكية ب والحكمة،
ا يف الدعوة لطريق الحق ومقارعة ملل الكفر والردة، منهجهم كتاب يهدي دروًس األجياللقنون ُي البواسل

فبارك الله يف سعيهم  فجمعوا بين العلم والعمل وبين الدعوة لله وإقامة فريضة الجهاد، وسيف ينصر،
ثم سابقوا لتدوين هم أحد يف هندستها، بعمليات مبهرة لم يسبقاملستكبرة أنف أمريكا  وأنالهم شرف تمريغ

وإن كانت األشد تأميًنا استهداف الكافرين يف عقر ديارهم يتعلم منه أبناء اإلسالم ا ا وفًنعلًمهذا امليراث 
 .املسلمين يف كل مكانيذوقوا بذلك من نفس ما أذاقوا لوتحصيًنا 

لتشفي صدور قوم مؤمنين  يف جزيرة العربوكما جرت العادة تأتي عمليات إخواننا يف تنظيم قاعدة الجهاد 
باستحالة القيادة األمريكية  وتعهد سممن َق ليجعلوابل يف قلب أمريكا هبل العصر، ثغرهم فحسب ليس يف 

، لم يتعلموا بعد كيف ووهم أغرار األمريكية مجرد عبث أوغاد يضار عمليات استهداف األمريكيين ىلع األراتكر
تصنع عزيمة املؤمن األبي، ولم يستوعبوا بعد أن غزوة الحادي عشر من سبتمبر كانت أول الغيث وما بعدها 

 .بإذن الله تعالىلن تتوقف حتى تنهار إمبراطورية الشر يف هذا الزمان بمعاول الحق والتوحيد  غزواتسلسلة 

بطل  ينفذهاالتخطيط والصبر وحسن اختيار الهدف والوقت،  وتتجلى أهمية عملية قاعدة فلوريدا يف روعة
نحسبه وال  املخلص ابن جزيرة العرباليقين، والذكاء ويشع بأنوار اإليمان و يزدان بالشجاعةعزيز النفس  مسلم

كل هذه البراعة بتاريخ  ارتباط ثمتقبله الله وأىلع مقامه يف عليين، محمد الشمراني  ،نزكي ىلع الله أحدا
من أخيار  عبد املطلب وغيرهمالفاروق عمر ر نضال حسن والطالب املثابر ألولي الفضل من أمثال الدكتو ماجد

ذل واملهانة، فاستعلوا بإيمانهم وامتشقوا الجهاد سالح هذه األمة وفلذات أكبادها الذين عافوا عيشة امل
َوَما ىلع منهج أئمة اإلسالم السابقين )، محور الزمن للمسلمين عبر غزواتهم محطات مجد وّثقتف ،وعزةنصرة 
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سرت يف مسامعنا كخالصات قد ، حفظه الله الشهم أبي هريرة قاسم الريمي إن كلمات الشيخ األمير الفاضل
كما  جهاد األمةمن ألوية  حامل لواء ،نعم القائد الفّذ والرباط، فكانر حياة الجهاد ِبحكيم وترياق طبيب، َخ

 . وكيف يصنع املجد ىضرب رأس األفعقد تمرس كيف ت ،حسبهن

مفاصل القوة ألمريكا وتخترق دفاعات أعتى  التي تستهدف الهجمات الفتاكةوال تزال هذه العمليات النوعية و
يف البالد  سواء يف داخل أمريكا أو ستنزافاال حرب استراتيجيةتحقق أهداف  ،واالستخباراتيةأجهزتها األمنية 

يف  " األخيرةياا بندامغزوة " كما شاهدنا مع رة العرب وشرق إفريقيااإلسالمية التي احتلوها كأفغانستان وجزي
لم يجدوا من حل إال إخفاء خسائرهم والتبرير هزيمتهم الصارخة ومذهولين أمام األمريكان  وقفحيث كينيا 

 وإن كانواوتقتلع رؤوسهم تربص بالكافرين خوارهم كما هي عادتهم، ولكن هيهات هيهات، فال تزال سيوفنا تل
 .أي درجات التحصين ُحصنتوىلع يف قلب قواعدهم العسكرية يف أي أرض كانت 

امللحمة عليه أفضل الصالة والسالم،  كم نبّيوأحاديث نبّيفيا أبناء أمة اإلسالم األبرار، يا من قرأتم القرآن 
وحددوا أهدافكم وخططوا لضرباتكم وافتكوا بهم يف كل مكان  اإلسالمأعدوا ألعداء استجيبوا لله ولرسوله و
ا ويهزم فإن صدق النوايا وحسن اإلعداد واألخذ باألسباب يصنع نصًر أفراًدا ومجموعات، ىلع قدر استطاعتكم،

 بل ويسقطه لألبد مع تركيز الضربات عليه.ا لدوًدا عدًو

وال يفوتنكم مدى تأثير عمليات الذئاب املنفردة، وإن كانت طعنة سكين شجاعة فهي توقيع مسلم ىلع أن 
 هذه الحرب ىلع اإلسالم يتصدى لها كل مسلم ويف أي أرض.

الظاملين، ومهما تكالبت جيوش الكافرين ا فالحمد الذي جعل الخير يف هذه األمة مهما طال ظالم وختاًم
مة الكافرين يف كفرهم واستكبارهم ىلع أرضها، والحمد لله الذي جعل قوة املسلم يف إيمانه ويقينه وهزي

 لنشاهد يف كل يوم كيف يجعل الله كيدهم يف نحورهم.

لتوحيد وىلع راية الجهاد العظيم اللهم انصر أمة اإلسالم ىلع أعدائها واجمع صفوف أبنائها ىلع كلمة ا
 فتًحا مبيًنا.وافتح لهم 
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 “But honour belongs to Allah and His Messenger, and to the Believers; but the Hypocrites know not” 

 


