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أبو األسود الدؤلي
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مصحف من القرن الثالث الهجري

أنا ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل ،انتسب إىل كنانة ،وإىل خصوص الدئل منهمُ .ولدت قبل الهجرة بـ
ُ
أدركت الجاهلي َة واإلسالم ،لذا أعدُّ من املخرضمني.
 ١٦عاماً،
كنت ذكياً رسيع الجواب ،وقد قالوا عني « هو أكمل الرجال رأياً  ،وأسدّهم عق ًال» « ذو دين ،وعقل ،ولسان،
وبيان ،وفهم ،وذكاء ،وحزم».
كنت محباً لالطالع واملعرفة ،واسع العلم ،عميق الثقافة ،و لقد ز َّودت نفيس مبختلف املعارف التي كانت
يف عرصي ،كالرشيعة  ،والفقه  ،وال ّلغة .وإن أكرث ما تع ّلمته كان عىل يد اإلمام ع ّ
يل (ريض ال ّله عنه) .

وأنا أ ّول َمنْ
أحرف املصحف ،لتم ّيز حرك َة إعرابها ،وذلك لضبطها،
وضع النقاط عىل
َ
ِ
ونطقها نطقاً صحيحاً .فكانت هذه النقاط توضع يف موضع معينّ عىل الحرف ،عوضاً عن
الض ّمة والكرسة والسكون.
وكان السبب يف وضعي لهذه النقاط ،هو انتشار اإلسالم ،وكرثة أتباعه من العجم ،وتفيش اللحن يف لغة العرب،
فقد سمعت يف إحدى املرات قارئاً يقرأ:

ش ِك َ
ني َو َر ُسو ُل ُه}
{أَ َّن ال َّل َه َب ِري ٌء ِمنْ ا ْل ُم رْ ِ
بضم الالم  ،فصعقت من هولِ الخطأ ،وما يؤدّي إليه من فهم
فقال (رسولِه) بكرس الالم ،بدالً من (رسو ُله) ّ
ْ
ُ
فانقط نقط ًة فوقه عىل أعاله
فتحت فمي بالحرف
خاطئ يصل ح َّد الكفر ،فأتيت بكاتب وقلت له :إذا رأيتني
ْ
ْ
فانقط نقط ًة تحت الحرف
فانقط نقط ًة بني يدي الحرف ( الض ّمة)  ،وإن كرست
( الفتحة) ،وإن َض َم ْمت فمي
( الكرسة) ،وهكذا كنت أ ّول من ن ّقط حروف املصحف ،لنطقها نطقاً سلي ًام ،كام أنزلت عىل نب ِّينا محمد صىل
الله عليه وسلم.
و كنت أ ّول من أسس النحو  ،و واضع أ ّول حجر يف رصحه ،وسار بعد ذلك عىل نهجي كثريون.
أ ّما وفايت فقد كانت سنة  ٦٩للهجرة ،بعد أن أصبت بداء الفالج ،أبعد الله عنكم َّ
كل داء.
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