
 البيان ا�ول لجماعة مصر المسلمة الجناح العسكرى لذبح ا�قباط

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الجناح العسكرى    البيــــــــان ا�ؤل لجماعة مصر المسلمة

 : الحمد ( والص1ة والس1م على محمد وأله وصحبه ا�برار وبعد الحمد ( رب العالمين القائل 

َقد بدت البغضا { َ َْ ْ ِ َ ْ َء من أفواھھم وما تخفي صدورھم أكبر قد بيَّنا لكم ا?يات إن كنتم تعقلونَ ُ ِْ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِْ َ ُ ُُ ُ َ َِّ ََ َ َُ َ َْ َْ ُ ُ ُْ َ َُ ُ ْ ِ {   

َوقاتلوھم حتى � تكون فتنة ويكون الدين كله ( فإن انتھوا فإن هللا بما يعملون {:  و قوله تعالـى ْ َ َُ َُ َ ِ ِ َْ َ َ َ َِ َِ َ َّ ْ ّّ َّ َ ََ َ َْ ْ ُّ ُ ُ ُُ ٌُ ِ ْ َِ
  }ٌ◌ ِصيرَب

  ردا على بيــــــان بيشوى وشنوده وعصابة ا�مة القبطية  بعدما تجبرت الكنيسة تجبرا يلحظه القاصي 
وبعد أن تحكمت فى الدولة المصرية وسلطتھا تحكما ھائ1 ,وبعد ان أفسدت فى ا�رض فسادا عظيما , والداني

ونست الدولة , بحقوقھم المشروعةحتى أصبح المسلمون مضطھدون فى ب1دھم � يستطيعون المطالبة
والكنيسة أن مصر دولة إس1مية يسكنھا أغلبية مسلمة كاسحة وان النصارى بھا أقلية � تتجاوز أربعة بالمائة 

فلما كان منھم ضغط كبير على الدولة لتسليم المسلمين الجدد إلى الكنيسة ليردوھم عن . من سكان المحروسة
ولما كان منھم أنھم ,ل كنائسھم العفنة يعذبوھم ويذيقونھم شتى أنواع العذابدينھم اbس1م ويحتجزونھم داخ

ولما كان من , يقومون بتخزين الس1ح داخل اeديرة والكنائس قاصدين بھا توجيه اeذى للمسلمين وقتلھم 
jنبا بيشوى الرجل الثانى فى الكنيسة من انه يدعوا ل1ستشھاد والدخول فى مواجھات مع تصريحات ل

ومع اbستقواء لھؤ�ء القبط بالخارج ودعمھم . المسلمين فى دعوه منه لقيام حرب من الكنيسة على المسلمين 
مواقع القذرة التى وإرسالھم لقساوسة تابعين للكنيسة للخارج أمثال زكريا بطرس ومرقص عزيز ودعمھم لل

تسب اbس1م ورسوله الكريم دون أن يمنعھم احد بل ويدافع أقباط الداخل عن أقباط الخارج مقرين بذلك ما 
وبعد ان أصبحوا يعدون bنشاء دولة قبطية داخل ارض الكنانة قاصدين بذلك عمل . يفعلوه من سب لqس1م

فإننا نحن . ر لكل ما يحدث وبتخطيط منه لكل ما يحدثومع دعم شنودة القذ, مواجھات بينھم وبين المسلمين
جماعة تطھير ارض مصر من النصارى فى تحذير أول وأخير إلى قادة الكنيسة المصرية القذرة والى شعب 
الكنيسة القذر المؤيد لشنودة وعصابته بأننا عزمنا وتوكلنا على هللا الواحد اeحد محذرين زبالة الكنيسة من 

فقد أرادت .  والخراب الذى سوف يتعرض له النصارى ومصالحھم وكنائسھم وممتلكاتھمالدمار والھ1ك
الكنيسة أن تشتعل نيران الفتنة بإع1ن الحرب على المسلمين ونحن نرحب بحرب شاملة على النصارى إما 

ل ھو وشعبه أن نفنيھم أو يخرجوا من ب1د اbس1م فھذا نداء أخير إلى شنودة كلب الكنيسة وأعوانه بان يدخ
  النجس إلى جحورھم وإ� � يلومن إ� نفسه اللھم فقد بلغنا اللھم فاشھد جماعة مصر المسلمة فى يوم 
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