1

2

موضوع:

ّ
ّ
مقدمات؛ حجت؛ کتاب خداوند؛ تفسیر قرآن؛ تفسیر برخی آیات قرآن

بسم اهلل الرمحن الرحمی
پرسش

تاريخ۱۳۹۷/۵/۱۴ :

نویسنده :عاطفه وفا

ً
لطفا بفرمایید «دحو االرض» چه روزی است و آیا اعمال خاصی دارد؟
پاسخ

تاريخ۱۳۹۷/۵/۱۷ :

مشهور ،به معنای گسترانیدن زمین است که خداوند در کتاب خود به آن
«دحو األرض» بنا بر قول
َ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ
َ
َ
َ
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اشاره کرده و فرموده است :والرض بعد ذ ِلك دحاها ؛ «و زمین را پس از آن گسترانید» و مراد از
آن گسترانیدن خشکیها بر روی آبها است که سطح زمین را پوشانیده بودند؛ چراکه زمین در ادوار
ََ َ ُ َ ْ
ان َع ْرش ُه َعلى ال َم ِاء2؛ «و عرش
آغازین خود ،پوشیده از آب بود؛ چنانکه خداوند فرموده است :وك
او بر روی آب بود» و سپس خداوند خشکی را در آن پدیدار ساخت و گسترش داد و این بنا بر برخی
روایات اهل بیت ،در روز بیست و پنجم ذی القعده و از مکان کنونی کعبه آغاز شد .از این رو ،روزه
گرفتن در این روز به شکرانهی این نعمت ،مستحب و معادل روزهی شصت ماه دانسته شده است.3
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النازعات۳۰ /
 . 2هود۷ /
 . 3بنگرید به :الكافي للكليني ،ج ،۴ص۱۴۹؛ ثواب األعمال وعقاب األعمال البن بابويه ،ص۷۹؛ من ال يحضره الفقيه البن بابويه،
ج ،۲ص۲۴۲؛ تهذيب األحكام للطوسي ،ج ،۴ص ۳۰۴و  .۳۰۵همچنین ،برای روایاتی از صحابه و تابعین که آغاز دحو األرض را از
مکان کنونی کعبه دانستهاند ،بنگرید به :مصنف عبد الرزاق ،ج ،۵ص۹۵؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ،ج ،۳۰ص۵۸؛
تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم ،ج ،۱ص۷۶؛ شعب اإليمان للبيهقي ،ج ،۳ص۴۳۱؛ زاد المسير في علم التفسير البن الجوزي،
ج ،۲ص.۶
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لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه

صفحه کانال تلگرام پایگاه صفحه اینستاگرام پایگاه

صفحه توئیتر پایگاه

