بقلم الشيخ خاشع حقي

الشيخ خاشع حقي

الشيخ خاشع ابن شيخ إبراهيم حقي
والمسيرة العلمية والتعليمية
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 تولد عام 8391م. تعلم العلوم الشرعية أوالً من والده (شيخ إبراهيم حقي) مث سافر إىل مدينة دمشق بعد حصوله على الشهادة االبتدائية عام (8319م) وانتسب إىلمعهد (مجعية الغراء) اليت كان يرأسها (الشيخ أمحد الدقر) رمحه اهلل عام (8311م)
 مث أكمل دراسته بعد الوحدة بني مصر وسورية يف الثانوية الشرعية اليت تسمى هبا (معهدمجعية الغراء) وخترج من الثانوية عام ( )8399وانتسب إىل (كلية الشريعة بدمشق) وخترج منها عام
(8391م)
 مث تقدم ملسابقة (اتقاء مدرسني) وتعني مدرساً يف مدينة القامشلي مبحافظة احلسكة عام(8391م) ملادة الرتبية اإلسالمية.
 وظل يف سلك التدريس إىل أن عني موجهاً اختصاصياً ملادة اإلسالمية يف مدنية القامشلي مثقدم استقالته من الوظيفة عام 8339-8331م وحصل على التقاعد.
 له مؤلفات مطبوعة منها:-8أحكام احلج والعمرة وحكمهما يف الفقه اإلسالمي.
-1تعدد الزوجات أم تعدد العشيقات.
-9الطالق ،تارخياً وتشريعاً وواقعاً.
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-1رؤية يف العقيدة والسلوك :دراسة حتليلية نقدية.
-1رسالة خمتصرة يف املواضيع عشرة.
-9الشرح املسبوك ل ـ ـ (اجلوهر احملبوك يف نظم السلوك) للشيخ علي بن عطية امللقب بالشيخ
(علوان احلموي) يف طريق الطبع.
-9عدد من املقاالت العلمية والدينية واالجتماعية يزيد على أربعني مقاالً نشر الكثري منها على
صفحات اجملالت واجلرائد يف أوقات خمتلفة داخل القطر (منهج اإلسالم) وخارج القطر يف السعودية
"اجمللة العربية" و"جملة الفيصل" وجريدة االعتدال اليت تصدر يف الواليات املتحدة امأمريكية ،جملة
الوعي اإلسالم الكويتية.
بقلم الشيخ خاشع ابن شيخ إبراهيم حقي
(وقد كانت له دروس نافعة يف مساجد القامشلي ،وكان كثرياً ما يردد قول الشيخ حممد الغزايل
رمحه اهلل تعاىل" :بئست احلياة أن نعبش حنن وميوت االسالم") د .جنيد الديرشوي.
شيخنا واستاذنا يف التفسري واملصطلح واالصول والدعوة والرتبية واالخالق الشيخ حممد خاشع
بن الشيخ إبراهيم حقي العلواين عميد أسرة آل حقي ..وآل احلسيين ،وآل العلواين ،العامل وامأديب
واخلطيب واملدرس العريق  ..الذي قضى حياته يف خدمة العلم وطالبه  ..رمحه اهلل رمحة واسعة،
وخلده يف الفردوس امأعلى جبوار امأنبياء والصديقني  ..اللهم اجعله يف عليني وتقبله يف الصاحلني
وامنح الصرب لآلل واحملبني  ...إن هلل وإن إليه راجعون "من تالميذ الشيخ خاشع".
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