F
إندونيسيا :تردد صدى خطاب أمير حزب التحرير عن القسطنطينية
في عشرات المدن اإلندونيسية
تردد صدى خطاب أمير حزب التحرير العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة في ذكرى فتح
القسطنطينية 857هـ 1453 -م طوال اليوم في عشرات المدن في إندونيسيا ،يوم األربعاء 20
جمادى األولى 1441هـ الموافق  15كانون الثاني/يناير 2020م.
ووفقا للعالم عطاء أبو الرشتة فإن استعادة ذكرى فتح القسطنطينية حتى يرى كل ذي عينين
كيف هي عظمة اإلسالم والمسلمين عندما يوضع إسالمهم موضع التطبيق ،فال تقوم حينها للكفر
قائمة ،بل يعلو الحق ويرتفع ارتفاع األذان (هللا أكبر)...
"وقد كان ،فانحنت فارس وبيزنطة أمامه ،وتلحق بهما قريبا إن شاء هللا أخت بيزنطة روما
مصداقا للجزء اآلخر من بشرى رسول هللا  بفتح روما" ...صرح األستاذ أبو نبيلة وهو يقرأ
ترجمة خطاب العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمام ألفي مسلم تجمعوا في مدرسة نداء السنة
الداخلية اإلسالمية ،في بوندوكمالتي ،في بيكاسي ،في جاوة الغربية.
كما أكد العالم عطاء أبو الرشتة على أن إحياء هذه الذكرى حتى تُطمئن قلوب المسلمين بتحقيق
بشارات رسول هللا  الثالث األخريات كما تحققت البشرى األولى ،فقد بشرنا صلوات هللا وسالمه
عليه بفتح القسطنطينية وفتح روما وعودة الخالفة على منهاج النبوة وقتال يهود وهزيمتهم شر
هزيمة...
وأكد العالم عطاء أبو الرشتة أن الرسول  ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى،
وستتحقق بشارات الرسول  الباقية بإذنه سبحانه" ،ولكنها ال تتحقق بنزول مالئكة من السماء
تهديها لنا ،بل إن سنة هللا أن ننصر هللا فينصرنا ،فنقيم شرعه ونعلي صرح دولته ونُعد ما نستطيع
من قوة ثم نجاهد في سبيله ،وعندها تشرق األرض بالبشارات الثالث الباقية وتشرق األرض
بالخالفة من جديد "...قال أبو نبيلة مقتبسا من كلمة العالم عطاء أبو الرشتة.
إلى جانب بيكاسي ،عقدت فعاليات مماثلة في عشرات المدن في إندونيسيا أيضا بما في ذلك في
سيريبون ،باوباو ،بوجور ،أمبون ،بالو ،ميدان ،سوميدانج ،بادانج ،ماكاسار ،باندونج سيتي ،باندونج
ريجنسي ،سيماي ،باليمبانج ،بوروكيرتو ،بانجار وسولو.
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