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 ( 1)العاصم إدريس حممد  املقرئ الشيخ  ترمجة

 : ونسبه امسه
 جامعي. بن هللا غالم بن يعقوب  حممد بن العاصم إدريس حممد املقرئ الشيخ هو
  من   ؛الكويف  النجود  أيب  بن  عاصم  اإلمام  إىل  نسبة  "  نفسه  به  ب لق    فقد  العاصم  لقبه  وأما

 املشرتك   القاسم  وكان   ،(2) "اهلندية   القارة  أهل  عادة  على  نفسه  به  لق ب  به  قهوتعل    له   حبه  ةشد  
 . (3) القرآن" قراءة  سوء من الناس "حيمي   أبنه: نفسه عن ذكره ما عاصم اإلمام وبني بينه

 مولده: 
ا ابكستان يف ولد  .م1954 عام الهور مدينة يف  وحتديد 

 :العلمية نشأته
  فدرس  ،لية األو    التعليم  مراتب  يف  ترقى  وفيها   ، الهور  مدينة  يف  وترعرع  هللا رمحه   الشيخ   نشأ
 . )تشينيانوايل( املسجد من القريبة احلكومية املدرسة يف االبتدائية
  مسجد   وحيضره   عهويشج     دفع ا  إليه  يدفعه  والده  كان  فقد  الكرمي  القرآن  حفظ  وأما

 
 التالية:   املراجع  من   الرتمجة   هذه   أفدت   (1)

 الهور   جبامعة  الكرمي   القرآن   كلية  عن   تصدر  اليت  الشهرية  )رشد(  جملة  أجرته  الشيخ  مع   حوار -
  املوافق   هـ، 1430  عام  املبارك   رمضان  شهر  يف   والصادر   (2)  العدد  األردية،  ابللغة  اإلسالمية

 التايل:   الرابط  على   منشور  وهو   بعدها(،  وما  778 )ص:   م 2009  سبتمر  لشهر
http://www.urdumajlis.net/index.php?threads/30345/ 

 التواصل مع ذوي الشيخ كابنه أويس.  -
الشيخ عبد ،  د. حافظ أنس نضر املدين،  مديند. حافظ محزة    التواصل مع تالميذه ومنهم: -

 .الرب فيض
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  احملراب،  يف  يقف   إمام ا  أبنائه  أحد  يكون  أن   يه متن    ويبدي   ،والقراء    األئمة   ويريه   )تشينيانوايل( 
  به   روأتث    ،رمضان  يف  غزنوي  داود  الشيخ  خلف  ه والد  مع  )تشينيانوايل(  مسجد  يف  ىصل    وقد

  مسجد  يف   الغفار  عبد  قاري   يد  على  نظر ا  القرآن  وقراءة   واهلجاء   احلروف  بتعلم  بدأ   وقد  كثري ا،
  مث   ونصف،  سنتني  حوايل  عنده  وجلس  يلكنو   صديق  قاري  حلقة  إىل  انتقل  مث ،)تشينيانوايل(

 أربع  والزمه ،الكرمي  القرآن جتويد مدرسة  مدرسته يف التهانوي أمحد إظهار الشيخ حبلقة التحق
  الصغرى   العشر  القراءات   عليه  وقرأ  بل  ، م1965  عام  كامال    القرآن  عليه  وقرأ  ، تقريب ا  سنوات 

  أمحد   إظهار  الشيخ   وكان  ،املدرسة  نفس  يف  التجويد  عليه  درس  كما  ،منه  هبا  وأجيز  والكربى
  الباكستانية   املقارئ  عموم  شيخ  مث   ،اهلندية  القارة  شبه   يف  املقارئ  عموم   شيخ  حينها  التهانوي

 واللغة   الكرمي  القرآن  ترمجة  الزمان  بديع  الشيخ  على  ودرس  ،اهلند  عن  ابكستان  استقالل  بعد
 . املدرسة نفس يف العربية
  عن   تبعد  وهي  (جوجرانواال  اإلسالمية  اجلامعةـ)ب  املسمى  األهلي  الديين  ابملعهد  التحق  مث
  الشيخ   على  فيها   وتتلمذ   سنوات،   سبع   من  قريب ا   الشيخ   فيه  ودرس  تقريب ا،  كيلو  ١٥٠  الهور

 دواد   أيب  وسنن  ومسلم  البخاري  صحيح  عليه  وقرأ  ،احلديث  شيخ  هللا   رمحه  الربكات   أيب
 وغريها. والرتمذي
 ابكستان  يف  مدر  س ا  الشيخ   "كان  : املدين  نضر  أنس  حافظ   الدكتور  الشيخ  تلميذه  يقول

  مث   ،فيها  والتجويد  القرآن  يدر  س  كان  فقد  ، املنورة  املدينة  يف  اإلسالمية  ابجلامعة  يلتحق  أن  قبل
 . (1) اإلسالمية" ابجلامعة التحق

 ابجلامعة  القرآن  كلية  ابفتتاح  علم  فحني   ،احلد    هذا  عند  فيتوق    مل  العلمي  الشيخ  وهنم
  حث   العلم لطلب إليها يذهبون زمالءه  ورأى والسالم الصالة عليه املصطفى مبدينة اإلسالمية

  زمالئه   أحد  ولكن  األوىل،  املرة  يف  يقبل  فلم  ،هبا   لاللتحاق  ملفه  وقد م  ،يهاإل  والرحلة  ريالس  
 الشيخ  فسر    ،منطقته  يف  معروف ا  د اجمو    قارئ    لكونه  ابز  بن  العزيز  عبد  الشيخ  عند  له  شفع

 وقبله.
 وعمالقة   أساتذهتا  عند  الركب  يثين  ،وقماطره  حمابره  ومعه  يغدو  كانو   ابجلامعة  لتحقفا
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 عبد  املقرئ  الشيخ  فضيلة  التحديد  وجه  على  منهم  والزم  علومهم،  من  وينهل  ،فيها  القراءة
 . منه وأجيز الصغرى العشر ابلقراءات   كاملة  ختمة عليه قرأ وقد املرصفي، الفتاح

 اجلامعة   يف  طالب  وأان  "علمت  هللا:  رمحه  الشيخ  يقول  املرصفي  للشيخ  مالزمته  وعن
 ،اجلامعة  خارج  عليه  للقراءة  للطالب   وقته  مينح   هللا  رمحه  املرصفي  الشيخ  أن   ابملدينة  اإلسالمية

  إيل    استمع  نإ  فما  وحضرت،  ملنزله   احلضور  مين  فطلب  للقراءة،  وقت ا  وطلبت  عليه  فتعرفت
ا  يوم ا  إال  عليه  للقراءة  الفرصة  يعطين  مل  ولكن  وأدائي،  بقراءيت  كثري ا  سر    حىت  يف  واحد 

 يوم،  كل  عليه  أقرأ غدوت  حىت عنده حصيت ازدادت  األايم ومع عنده، الطلبة لكثرة  األسبوع؛
 .(1) والكربى" ابلصغرى وأجازين فيها عليه  ختمت ا،ونصف   سنوات  ثالث  والزمته

  برابطة   واخلطباء  األئمة  إعداد  معهد  إىل  انتقل  الكرمي  القرآن  بكلية   دراسته  أمت  أن  وبعد
 الرب   عبد  الشيخ  اإلسالمية  اجلامعة  يف  زميله  يقول  دراسته،  وأمت  به  ودرس  ،اإلسالمي  العامل

  إبمتام   عليه  هللا  ومن    ابكستان  يف  درس  قد  كان   ،العاصم  إدريس  حممد  الشيخ  "زاملت  فيض:
  حص له   ما  هنمه  يشبع  مل  هنم  علم  طالب كان  ولكنه   العلمي،  تكوينه  لأص    ففيها  ، هناك  دراسته

  أربع   فيها   زاملته  وقد  ،الكرمي  القرآن  بكلية  والتحق  املنورة   املدينة  إىل  سافر  بل  بلده،  يف
  يف   احلديث  دار   س كن    يف  وسكن    ،والدعاة  األئمة   إعداد  مبعهد  هو  التحق  مث   ،سنوات 
 . (2) الفرتة" تلك  يف السكن يف له مزامليت  فاستمرت  ،الشامية

 شيوخه: أبرز
  شيخ   مث   اهلندية  القارة  شبه  يف  املقارئ  عموم  شيخ  وهو  التهانوي،  أمحد  إظهار  الشيخ -1

 . الباكستانية املقارئ عموم
  مث   الصغرى  العشر  ابلقراءات   كاملة  ختمة  عليه  قرأ  وقد  املرصفي،  الفتاح  عبد  الشيخ -2

 . منه  وأجيز الكربى
 . البدوي سيبويه حممود الشيخ -3
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 .الشرقاوي رضوان الرافع عبد الشيخ -4
 القاضي. الفتاح عبد الشيخ -5
 . جادو اخلالق عبد حممود الشيخ -6
 . عثمان  سيد عامر الشيخ -7
 حميسان.  سامل الشيخ -8
 .موسى إبراهيم الرازق عبد الشيخ -9

 وصفاته:  أخالقه
  كان  ممن  لزمالئه   وإيثاره   أخالقه  ونبل  بكرمه  للعلم  طلبهبداية    منذ   هللا  رمحه  الشيخ  ُعرف

  ونعم   الصديق  عمن    "كان  فيض:  الرب   عبد  الشيخ  اإلسالمية  اجلامعة  يف  زميله  يقول  معه،
  نفسه   على  زمالءه   يؤثر   كان   أنه   فيه   ما  وأكثر   ،الزمالء  وأفضل  اإلخوة  خرية   منو   ،الصاحب
  يرضى   ال  إليه  سافرت   ماكل    كان  ابكستان  إىل  هو   رجع  أن   وبعد  عنده،  مبا  ويتحفهم  ويكرمهم

  حمطة   أو  املطار  من  أتخذين  سيارة   يل  يرسل  وكان  إكرام،  أميا  ويكرمين  عنده  يستضيفين  أبن  إال
  وكان  اإلمامة،  عن  هو  ىويتنح    للصالة  مينيقد    وكان  ويكرمين،  منزله   يف  ويضيفين  وصويل

  من   (الكبري  وأخي   زميلي  هذا)  ويقول:  مكانه  يف  وجيلسين  فيه  سيدر    الذي  كرسيه   عن  ىيتنح  
   .(1) "هللا  رمحه تواضعه

  إميانه   يف  زايدة    معه  جيلس  من  جيد  ما  وكثريا  ،والوعظ  ابلتذكري  بعنايته  معروف ا  الشيخ  وكان
 يقينه.  يف ورفعة  
 يف  هكل    عمره  أنفق  أنه  مع  للقرآن  خدمته  شأن  من  يقلل  وكان   ،جدًّا   متواضعا  كانو 

 ، الشوائب  من  نقيتهتو   إخالصه   يتعاهدو   ،والسمعة  الرايء  من  يتحرز  ما  دائما  وكان  القرآن،
 . والسمعة الرايء من بك  نعوذ  إان اللهم :يدعو ما وكثري ا

  مع  اإلميان  وزايدة  القلب  وصفاء  ابلتزكية   العناية  ههذ"  مدين:  محزة  حافظ  د.  أ.  يقول
 من   عدد  على  قرأت   أين  مع  ، املشايخ  من  غريه   يف  أجده  مل  النفس  واحتقار  الكبري  التواضع
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  ألنه   هللا؛  رمحه  الشيخ  مثل  والتالميذ  التواليف  بكثرة  أحدا  أعرف  وال  ابكستان،  يف  املشايخ
 . (1) "سنة  ثالثني منذ سويعات  إال ينام ال  وكان ،للقرآن كله  بوقته ييضح   كان

 : جهوده أبرز
  سبيله،   يف  األعمار   وإفناء  املهج  وبذل  ابلقرآن  العناية  يف  األمثلة  أروع   لنا  السلف  ضرب 

  »خريكم   قال:  حني   وسلم  عليه   هللا   صلى  النب   هبا   أخرب   اليت  للخريية  عنيمتطل    ذلك   يف  وكانوا
 .( 2) وعلمه« القرآن متعل   من

 وراء   والسعي  األسواق  يف  الصفق  وتركوا  واحللق،  املساجد  يف  السلف  من  كثري  فجلس
  رواة   أحد  وهو  السلمي  الرمحن  عبد  أبو  يقول  العظيم،  الفضل  هذا  لينالوا  والصناعات   الزراعة

  أربعني   من  قريب ا  لإلقراء  جلس  وقد  هذا(  مقعدي  أقعدين  الذي  )وذاك  الذكر:  اآلنف  احلديث
 . سنة

ا ابلقرآن قهتعل   ةلشد   العاصم إدريس حممد والشيخ   كما  العاصم بلقب تلق ب وتعليم ا تعلُّم 
 لتعليمه  وجلس  النهار،  وأطراف  الليل  آانء   يتلوه  ؛الكرمي  ابلقرآن  الصلة   وثيق  كان  مث  ذكران،

  الطلبة  يوصي  وكان   ، واري  السوري   مسجد  يف  الهور  يف  عقود  مخسة  من  أكثر  للطالب 
 ننوغُ   مدود  من  أبحكامها   واإلتيان  خمارجها  من  احلروف  وإخراج  قراءته  وجتويد  أدائه  إبتقان

 وغريها. وصفات 
  القرآن   علوم  ابكستان  يف  الشيخ  س"در    :املدين  نضر  أنس  حافظ  الدكتور  تلميذه  يقول
 . (3) ابكستان"  يف سنة مخسني من أكثر واألداء  والتجويد والقراءات 
 جنري  رسول  حيىي  الشيخ  تويف أن  "وبعد مدين:  محزة   حافظ   د. أ.   تلميذه   ذلك   على  ويزيد

 . (4) اإلسالمية" ابكستان  مجهورية يف املقارئ عموم شيخ  هو  صار
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  خاصة  ،الطالب   تدريس  يف  تهودق    حبزمه   هللا  رمحه   "ُعرف  فيض:  الرب   عبد  الشيخ  يقول
  الصورة  هذه  ولكن  وأدائه،  القرآن  إتقانه  لعدم  تلميذه  زج ر  رمبا   وكان  القرآين،  األداء  إتقان  يف

  مل   وكأنه  إليهم  دويتود    وميازحهم  ابلكالم  فيالطفهم  ،الدراسة  وقت  انتهى  إذا  تتغري  ما  سرعان
 خارج   معهم  تعامله   غري  الدرس  جملس  يف   الطالب   مع  فتعامله  قليل،  قبل  هلم  س امدر    يكن

 . (1)الدرس"
 على  شفيقا الشيخ "كان مدين: محزة حافظ  د. أ. تلميذه يقول تالميذه مع أخالقه وعن
 القبول   له  جعل  ما  هو   الطالب   مع  ولينه  فلطفه  كثريا؛   حيبونه  الطالب   كان   ولذا  ، تالميذه
 ومن  به،   ويتعلقون  القرآن  حيبون  جيعلهم  ما  كثري ا  له  الطالب   وحب  التالميذ،  كثري  وأصبح
 ممن   املعاصرين  ومن  السلف  من  القراء  تراجم  حكاية  القرآن  يف  الطالب   ترغيب  يف  أساليبه

  وحير  ص   عنهم،  احلكاية  كثري  ،القراء  تراجم  يف   القراءة  كثري  فهو   ، عنه  معروف  وهذا  تويف،
 .(2) مثله" القراء برتاجم يهتم    املشايخ من أحدا أعرف وال ،ذلك  على املدرسني
  وبىن  ،جهده  خاصة   من  الهور   مدينة  يف   بيته  جبوار  مسجدا  الشيخ   بىن  عمره  آخر  ويف

 ابكستان.  يف القراءات  يف املكتبات  أكرب من وهي ،القراءات  يف خاصة  مكتبة جبواره
 ومنها:  حياته يف املسؤوليات  من عدد ا الشيخ توىل وقد
 الهور.  يف الكرمي القرآن جتويد العالية املدرسة املسمى القراءات  معهد مدير -1
 الهور. حممد الكبري اجلامع خطيب -2
 الهور. للبنات  والسنة القرآن تعليم مدرسة مدير -3
 الهور. العاصم جملة حترير رئيس -4
 الهور. السالم  دار مكتبة  يف طبع الذي  املصاحف جلنة رئيس -5
 الهور.  بنجاب  يف القرآنية احللقات  مشرف -6
   واملساجد. واجلامعات  املدارس يف القيمة اضرات احملو  العلمية دروسال من اعدد   أقام -7
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 مؤلفاته:  أبرز
  أبرز   ومن  إليه،  مييل  كان  الذي  التجويد  علم  يف  خاصة  ابلتأليف  هللا  رمحه  الشيخ  عين
 مؤلفاته:
 التجويد. علم يف التالوة،  حق -1
 التجويد. حتبري -2
 القرآن.  جتويد يف اإلخوان حتفة -3
 املصحف. زينة -4
 مكية.  فوائد شرح -5
 لألردية.  ترمجتها  مع األطفال حتفة مع اجلزرية املقدمة -6
 خمتصرة.  حاشية اجلزرية املقدمة على السلفية الفوائد -7
 .مطبوع غري وهو  املطولة، اجلزرية املقدمة شرح يف العلمية الفوائد -8
 السالم.  الدار كتبة مب مطبوع وهو ،التجويد قواعد -9

 السالم. الدار  كتبةمب مطبوع  وهو ،قاعدة جتويدي قرآين -10
 لألطفال. وهو ،قاعدة سبحاين -11
 بتداء.واال الوقف يف هتداءاال -12
 السبع. القراءات  يف النفع إبالغ -13
 مطبوع. غري وهو اهلمز، على وهشام  محزة وقف يف الكنز مفتاح -14
 القرآن.  رسم يف البيان  نفائس -15
 القرآين.  الرسم علم يف -16
 الثالث. القراءات  يف املقال أحسن -17
 الكربى. العشر القراءات  يف وهي الطيبة، وجوه يف الـنيـرة الكواكب -18
 النـشـر.  طيـبـة  شرح -19
 اآلي.  عد علم يف وهو ،القرآن آي عدد يف الفرقان جنوم -20
   مطبوع. غري وهو ،القرآن ضبط قواعد يف واملرجان اللولؤ -21
 . قرآنية معلومات  مع القرآن متشاهبات  -22
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 املؤلفات.  من وغريها
 :وفاته
 عن  ،م2022  /2  /16  املوافق  هـ1443  /7  /13  األربعاء  يوم  هللا  رمحه  الشيخ  تويف

 . جناته فسيح سكنهأو  له  وغفر هللا رمحه سنة، ( 73)  يناهز عمر


