منقول

العارف باهلل الشيخ إبراهيم الغالييني

العارف باهلل العالمة الشيخ إبراهيم الغالييني
(1377 -1300هـ1958-1882/م)

اسمه ونسبه:
إبراهيم بن حممد خري بن إبراهيم األصيل الكيالين القادري النقشبندي الشهري ابلغالييين.
هو العالمة الرابين ،القطب العلم األشم ،حميي السنة ومرشد املريدين ،مفيت قضاء قطنا ومرشدها
ومربيها ،العارف ابهلل سيدي الشيخ إبراهيم بن حممد خري بن إبراهيم األصيل الشهري ابلغالييين احلنفي فُتية
والنقشبندي العيسوي "القطب عيسى الكردي" طريقة ومشراب والقادري الكيالين نسبا.
نشأته:
ولد يف حي السمانة يف العقيبة ،يف مدينة دمشق ألسرة شريفة النسب ،هي فرع من آل األصيل يف حلب.

رحل جد األسرة إبراهيم األصيل من حلب إىل دمشق.
نشأ يف حجر والده الذي وجهه أوالً للتدرب على البيع والشراء يف حمله بسوق اخلياطني لكن مزاجه
مل ينسجم مع التجارة فاجته لطلب العلم الشرعي ،مث عمل الشيخ إبراهيم أول شبابه يف متجر والده ،فأحبه
شريك والده الشيخ سليم النطفجي ،فزوجه ابنته وعرفه على شيخه العارف ابهلل الكبري الشيخ عيسى
الكردي النقشبندي ،وأخذ عنه الطريقة النقشبندية ،وكان أحد خلفائه فيها.
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مسيرته العلمية :
طلب العلم الشريف من سن مبكرة حىت برع به بل يف فنون وختصصات متعددة ،وانتسب إىل مدرسة
الشيخ عيد السفرجالين أوالً مث ترقى فأخذ عن أعالم عصره كالشيخ عطا الكسم والشيخ حممود العطار
واحملدث الشيخ بدر الدين احلسين والشيخ سليم املسويت والشيخ عبد القادر اإلسكندراين .
وكان من أقرانه الذين يالزمهم ويسري الدرب بصحبتهم سيدي السيد الشريف مكي الكتاين املالكي
وسيدي العارف ابهلل العالمة حممد أبو اخلري امليداين رئيس رابطة العلماء وغريهم من أكابر القوم.
أخذ عنه عدد ال أبس به من طالب العلم من الشام ومن خارجها ،وخلف من أبنائه أربعة ومنهم من
العلماء ثالثة ،سيدي الشيخ حممد خري الغالييين وسيدي الشيخ عبد هللا الغالييين وسيدي الشيخ سعد
الدين الغالييين ورابعهم ولده أمحد رمحه هللا.
كان حسن السمت ،رخيم الصوت مجيله ،رقيق العربة ،مهااب يف اجملالس والطرقات.
المناصب التي تقلدها :
توىل إفتاء وخطيباً ومدرساً يف قضاء مدينة (قطنا) سنة (1330هـ1912/م) مخسني سنة تقريبا قضاها
يف القرى والبلدان يف قطنا وما حوهلا يعلم ويرشد ويفقه ويبعث طالب العلم إىل القرى للقيام مبصاحل
القرويني الدينية من خطابة وإمامة وتعزيز مقام الدين واإلصالح بني الناس ويعمل على إنشاء املساجد يف
املناطق النائية ،وكان أيمر طالبه املوفدين جبمع الناس على الصلوات وتعليمهم القرآن الكرمي وأمور دينهم
نساء ورجاالً ،وكان يهتم ابملسائل الفرضية وحل املناسخات ،وشارك يف أتسيس مجعية العلماء ،مث شارك
يف أتسيس رابطة العلماء ،وانتُخب يف جملس الشيوخ فيها أحد انئيب رئيس رابطة العلماء يف سورية منذ
سنة (1956م) إىل وفاته.
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وفاته:
دفن يف تربة ابب الصغري يف حميط مسي فيما بعد "تربة آل الغالييين" على مقربة من مرقد أحد شيوخه
يف احلديث العارف ابهلل حمدث الشام األكرب سيدي السيد الشريف بدر الدين احلسين املغريب ،مقامه هناك
معروف يزار.
مجع من عدة مصادر (بتصرف).
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