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التقوىاجمللد الثامن والعشرون، العدد الثالث - رمضان وشوال  ١٤٣٦هـ  متوز / يوليو  ٢٠١٥ م

ِببالغ �حلز4 ��ألسى تلقت 0سرK �لتقو_ خ� �نتقا� �لسيد عطاg �لكرمي 
شاهد >= �لرفيق �ألعلى بتا;يخ ١٧ مايو ٢٠١٥  عن سن تناهز سبًعا 
�سبعني سنة ﴿>ِنَّا ِهللا َ�>ِنَّا >ِلَْيِه َ;�ِجُعو4َ﴾ �ֲדذ� �ملناسبة �ألليمة نتقد Ùالص 
�لعز�g ��ملو�ساK ألسرK �لفقيد �fيع 0عضاg �جلماعة. �نبتهل >= �هللا 
�لعلي �لقدير 40 يتغمد� بو�سع ;¯ته �يسكنه فسيح جنانه  �يلهم 0هله 

�V�يه �0صدقاf �gيل �لص� ��لسلو�R ،4مني. 
�لفقيد   Kpجنا على    - �هللا  0يد�   – �ملؤمنني   y0م  Kلقد صلى حضر�
مبسجد بيت �لفضل لند4 بتا;يخ ١٩ مايو ٢٠١٥ قبيل صالK �لظهر.

كا4 جنل �ألستاV �جلليل Ê0 �لعطاg �جلالندهر�، �لذ� لقبه �خلليفة �لثاA ;ضي �هللا عنه بـ"خالد �أل¯دية" 
تكرميا خلدماته �جلليلة D سبيل �لدفاv عن �إلسال ��لذ� كا4 ثا�E Aعية D �لديا; �ملقدسة �مؤسس 
 ;�E 4ياEقا D ٢٤-٠٧-١٩٣٧ D لد �لفقيد�للعر�.  ُ Kلة "�لبشر_" >= جانب خدما9 جليلة عديدÓ
 .(Kمعهد تأهيل �لدعا) باجلامعة �أل¯دية Kلتحق مباشر��قف حياته خلدمة �لدين سنة ١٩٦٠ �ألما4.  0�

.KEحتصل على �لشها�امعة �لبنجا� Ü "متحا4 "�ملولو� فاضل� �خال� E;�سته قد
بعد �لتخرo من �جلامعة �أل¯دية سنة ١٩٦٧ عمل كد�عية D مناطق ºتلفة D باكستا4. كما حصل له 

شر( خدمة �لدين D ليبyيا D �لثمانيا9 ملدK 0;بع سنو�9 عاE >ثرها >= باكستا4.
ُعر( �لفقيد بولعه ��نشغاله طو�� �لوقت بتبليغ EعوK �إلسال �حلقة >= كل من حوله، �بكر �لضيافة 

�حفا�K �لترحا� حيث تر{ �نطباعا9 ;�ئعة على كل من قابله. 
�لقد Vكر حضرK مر�p مسر�; 0¯د –0يد� �هللا- حوله �لعبا;�9 �لتالية:

"كا4 بشوشا �قنوعا �كا4 يرتبط باخلالفة بعالقة �إلخال  ��لوفاg. �لقد الحظت Vلك من خال� كل 
كلمة �حركة �سكنة له."

�كانت لديه ;غبة جياشة D 40 يكر �هللا  نسله خلدمة �لدين. �لقد حقق �هللا له Vلك حيث 0�قف 0حد 
0حفا�E حياته خلدمة �لدين ��لتحق باجلامعة �أل¯دية.

تر{ خلفه حرمه ��بنيه �لدكتو; عطاg �حلبيب خالد ��لسيد عطاg �ألعلى ظفر ��بنته �لسيدK 0مة �لو�سع �ليد.


