 .1تعریف
دحو االرض ،مطابق با بیست و پنجم ماه ذوالقعده ،روزی است که خداوند با نظر به کره
زمین ،به جهان خاکی حیات بخشید.
از این روز ،بخش هایی از کره زمین ـ که سراسر از آب بود ـ شروع به خشک شدن نمود
تا کم کم به شکل ربع مسکون امروزین درآید .مطابق روایات ،اولین نقطه ای که از زیر
آب سر برآورد مکان کعبه شریف و بیت ا ...الحرام بود.
به نظر برخی از مفسران ،آیه  03سوره نازعات (واالرض بعد ذلک دحاها) به همین واقعه
اشاره دارد.
.2ذوالقعده؛ ماه حرام
ماه ذوالقعده (یا همان ذیقعده در تلفظ فارسی) اولین ماه از ماههای حرام است .ماههای
حرام زمانهایی هستند که جنگ در آنها ممنوع بوده و احکام ویژهای نیز از جهت شرعی
و فقهی دارند.

اما استفاده اخالقی و تربیتی که از این حکم می توان کرد این است که« :اگر جنگ و
نزاع میان مردمان در این ماه حرام شده است» حتما منازعه و محاربه با خداوند باید
بیشتر مورد نفرت قرار گیرد .لذا شایسته است انسان مومن در این ماه ها بیشتر به فکر باشد
تا اندیشه و اعضای او با گناه و معصیت ،به مخالفت با خداوند برنخیزد.
.3مناسبت های دیگر این روز
گذشته از واقعه دحواالرض ،رویدادهای دیگری نیز در این روز رخ داده اند که اهمیت
آنرا دوچندان نموده اند؛ از جمله:
میالد ابواالنبیاء حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السالم .
میالد حضرت عیسی مسیح علیه السالم.
خروج رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله از مدینه به همراه هزاران حاجی به سوی مکه،
به قصد حجة الوداع .در این سفر وجود مقدس امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سالم اهلل
علیهما و نیز تمامی همسران و بسیاری از اصحاب پیامبر (ص) نیز ایشان را همراهی
میکردند.
در روایتی نیز آمده است که قائم (عج) در همین روز قیام خواهد کرد.
.4اعمال شب و روز دحو االرض
روزه:

روز دحواالرض از چهار روزی است که در تمام سال به فضیلت روزه گرفتن ،ممتاز است و در
روایتى آمده است که روزه اش مثل روزه هفتاد سال است ؛ و در روایت دیگر کفاره هفتاد سال
است و هر که این روز را روزه بدارد و شبش را به عبادت بسر آورد از براى او عبادت صد سال
نوشته شود ؛ و هر چه در میان آسمان و زمین وجود دارد براى کسی که در این روز روزهدار
باشد استغفار میکنند .و این روزى است که رحمت خدا در آن منتشر گردیده و از براى عبادت
و اجتماع به ذکر خدا در این روز اجر بسیارى است و از براى این روز به غیر از روزه و عبادت و
ذکر خدا و غسل دو عمل وارد است.

خواندن این دعا است که شیخ در مصباح فرموده مستحب است خواندن آن
ف ُکل ِّ ُک ْر َب ٍة أَ ْسأَلُکَ فِی ه ََذا ا ْل ََی ْو ِم ِِْْ أَ ََّیا ِِکَ الَِِّی
ف اللَّ ْز َب ِة َو َکاشِ َ
ار َ
اللَّ ُه َّم دَاح َِی ا ْلک َْع َب ِة َو َفال َِق ا ْل َح َّب ِة َو َ
ص ِ
ت َح َّق َها َو أَ ْقدَ ِْ َ
أَ ْع َظ ِْ َ
َیع ِة أَْْ
َِیع ًة َو إِلَ َْیکَ َذ ِرَی َع ًة َو ِب َر ْح َِِِکَ ا ْل َوسِ َ
س ْب َق َها َو َج َع ْل َِ َها عِ ْن َد ا ْل ُِ ْؤ ِِنَِیَْ َود َ
ت َ
اق ا ْل َق ِرَی ِ
ِک ا ْل ُِ ْن َِ َج ِ
الق َفاِ ِِق ُکل ِّ َر ِْ ٍق َو دَا ٍع إِلَى ُکل ِّ َح ٍّق َو َعلَى
صلِّ َی َعلَى ُِ َح َِّ ٍد َع ْبد َ
ُِ َ
ب ََی ْو َم ال َِّ ِ
ب فِی ا ْلَِِی َث ِ
ار َو أَ ْعطِ َنا فِی ََی ْو ِِ َنا ه ََذا ِِْْ َع َطائِکَ
ار َو ُوال ِة ا ْل َج َّن ِة َو ال َّن ِ
ار دَ َعائ ِِم ا ْل َج َّب ِ
ار ا ْل ُهدَا ِة ا ْل َِ َن ِ
أَهْ ِل َب َْیِِ ِه ْاْلَ ْط َه ِ
وْ] َِ ْج َِ ُع لَ َنا بِ ِه ال َِّ ْو َب َة َو ُح ْسَْ ْاْلَ ْو َب ِة ََیا َخ َْی َر َِدْ ُع ٍّو َو أَ ْک َر َم
ا ْل َِ ْخ ُز ِ
وع [ َِ ِْ ُن ٍ
وع َو ال َِ ِْ ُن ٍ
وْ َغ َْی َر َِ ْق ُط ٍ
ک َو ال ُِ ْنسِ نِی
ص ِر َ
ک َو أَ َِّیدْ نِی ِب َن ْ
ف لِی ِبلُ ْطفِکَ َو أَ ْسعِدْ نِی ِب َع ْف ِو َ
َِ ْر ُج ٍّو ََیا َکف ُِّی ََیا َوف ُِّی ََیا َِْْ لُ ْطفُ ُه َخف ٌِّی ا ْل ُط ْ
ش ِر َو أَ ْ
ش ِر َو ال َّن ْ
ب الدَّ هْ ِر إِلَى ََی ْو ِم ا ْل َح ْ
اح َف ْظنِی ِِْْ َ
ش َوائِ ِ
ش ِهدْ نِی
ک َو ْ
ک َو َح َف َظ ِة سِ ِّر َ
ک بِ ُوال ِة أَ ِْ ِر َ
َک ِرَی َم ِذ ْک ِر َ
ول
اء َ
أَ ْولِ ََی َ
اع َع َِلِی َو ا ْنقِضَاءِ أَ َجلِی اللَّ ُه َّم َو ْاذ ُک ْرنِی َعلَى ُط ِ
وج َن ْفسِ ی َو ُحلُ ِ
ول َر ِْسِ ی َو ا ْنق َِط ِ
ک عِ ْن َد ُخ ُر ِ
ا ْلبِلَى إِ َذا َحلَ ْل ُ
سوَْ َِِْ ا ْل َو َرى َو أَ ْحلِ ْلنِی َ
اق ال َّث َرى َو َنسِ ََین َِی ال َّنا ُ
دَار ا ْل ُِ َقا َِ ِة َو َب ِّو ْئنِی َِ ْن ِزل َ
ت َب َْیَْ أَ ْط َب ِ
ک لِی فِی لِ َقائِکَ َو ْار ُز ْقنِی
ار ْ
اجِِ َبائِکَ َو ْ
اج َع ْلنِی ِِْْ ُِ َرافِقِی أَ ْولِ ََیائِکَ َو أَهْ ِل ْ
ا ْلک ََرا َِ ِة َو ْ
اصطِ َفائِکَ َو َب ِ
صلَّى َّ
ول ْاْلَ َج ِل َب ِرَیئا َِِْ َّ
ض َنبِ َِّیکَ ُِ َح َِّ ٍد َ
الزلَ ِل َو سُوءِ ا ْل َخ َط ِل اللَّ ُه َّم َو أَ ْو ِردْ نِی َح ْو َ
ُح ْسَْ ا ْل َع َِ ِل َق ْبل َ ُحلُ ِ
ّلل ُ
اسقِنِی ِِ ْن ُه َِ ْ
اج َع ْل ُه لِی
سائِغا َهنَِیئا ال أَ ْظ َِأ ُ َب ْعدَ هُ َو ال أ ُ َح ََّّل ُ ِو ْردَ هُ َو ال َع ْن ُه أ ُ َذا ُد َو ْ
ش َربا َر ِو َّیا َ
َعلَ َْی ِه َو آلِ ِه َو ْ
َِیعا ٍد ََی ْو َم ََیقُو ُم ْاْلَ ْ
وق]
َخ َْی َر َزا ٍد َو أَ ْو َفى ِ َ
وق [ل ُِحقُ ِ
اب َر َة ْاْلَ َّولَِیَْ َو ْاْلخ ِِرَیَْ َو ِب ُحقُ ِ
ش َها ُد اللَّ ُه َّم َو ا ْل َعْْ َج َب ِ
أَ ْولِ ََیائِکَ ا ْل ُِ ْس َِأْث ِِرَیَْ اللَّ ُه َّم َو ا ْقصِ ْم دَ َعائِ َِ ُه ْم َو أَهْ لِکْ أَ ْ
اسلُ ْب ُه ْم
اع ُه ْم َو َعا ِِلَ ُه ْم َو َع ِّجلْ َِ َهالِکَ ُه ْم َو ْ
ش ََی َ
سا ِه َِ ُه ْم َو ُِ َ
ار َک ُه ْم اللَّ ُه َّم َو َع ِّجلْ َف َر َج أَ ْولِ ََیائِکَ َو ْاردُدْ َعلَ َْی ِه ْم
سالِکَ ُه ْم َو ا ْل َعْْ ُِ َ
ض َِّی ْق َعلَ َْی ِه ْم َِ َ
َِ َِالِکَ ُه ْم َو َ
ش ِ
احفُ ْف ُه
ک فِی أَ ْعدَائِکَ ُِ ْؤ َِِِرا اللَّ ُه َّم ْ
اج َع ْل ُه لِدَِینِکَ ُِ ْن َِصِ را َو ِبأ َ ِْ ِر َ
َِ َظالِ َِ ُه ْم َو أَ ْظ ِه ْر ِبا ْل َح ِّق َقائِ َِ ُه ْم َو ْ
ص ِر َو بِ َِا أَ ْل َق َْی َ
ضى َو ََی ُعو َد دَِی ُنکَ بِ ِه َو َعلَى
ت إِلَ َْی ِه َِِْ ْاْلَ ِْ ِر فِی لَ َْیلَ ِة ا ْل َقدْ ِر ُِ ْن َِقِِا لَکَ َح َِّى َِ ْر َ
بِ َِالئِکَ ِة ال َّن ْ
َِیع آ َبائِ ِه َو
ِض ا ْل َباطِ ل َ َر ْفضا اللَّ ُه َّم َ
ض ا ْل َح َّق َِ ْحضا َو ََی ْرف َ
ضا َو ََی ِْ َح َ
ََیدَ َْی ِه َجدَِیدا َغ ّ
صل ِّ َعلَ َْی ِه َو َعلَى َجِ ِ
ک بِ َنا قِ ََیا َِ ُه َو
ص ْحبِ ِه َو أ ُ ْس َرِِ ِه َو ا ْب َع ْث َنا فِی َک َّرِِ ِه َح َِّى َنکُوَْ فِی َز َِانِ ِه ِِْْ أَ ْع َوانِ ِه اللَّ ُه َّم أَدْ ِر ْ
اج َع ْل َنا ِِْْ َ
ْ
أَ ْ
ّلل َو َب َر َکا ُِ ُه
[علَ َْی ِه ْم] َو َر ْح َِ ُة َّ ِ
السال ُم َعلَ َْی ِه َ
سال َِ ُه َو َّ
[علَى ُِ َح َِّدٍ] َو ْاردُدْ إِلَ َْی َنا َ
صل ِّ َعلَ َْی ِه َ
ش ِهدْ َنا أَ ََّیا َِ ُه َو َ
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