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خواهد با ثواب حاجیان شریک شود  الحجه است و هرکس می اول ماه ذي 7/8/90 شنبهروز  -1
الحجه  بین نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز با نیت دهه اول ذي 6/8/90 چهارشنبهباید از شب 

  بخواند به این صورت که بعد از حمد و سوره این آیه خوانده شود:

اَخی لوسقَالَ م و ینَ لَیلَهعاَرب هبر یقَاتم شرٍ فَتَما بِعمنَاهاَتم و ی ثَلثینَ لَیلَهوسدنَا مواع رُونَ وه ی یهاخلُفن
  فی قَومی و اَصلح و لَاتَتَّبِع سبِیلَ المفسدینَ

  روز. 9الحجه از دوشنبه تا روز عید قربان (بغیر از عید قربان) یعنی  روزه گرفتن دهه اول ذي -2

  محشور شود. (ع)اگر در هر شب از این دهه سوره والفجر خوانده شود در قیامت با امام حسین -3

شود. (سوره  آیه را شب قبل از خواب بخواند هر وقت از شب بخواهد بیدار میهر کس این  -4
  کهف آیه آخر)

  قُل انَّما اَنَا بشَرٍ مثلُکُم ... بِعباده ربه اَحدا

  است. (ع)الحجه روز تولد حضرت ابراهیم خلیل روز اول ذي -5

  باشد. می (س)فاطمهو حضرت  (ع)الحجه، سالروز ازدواج حضرت علی روز اول ذي -6

  اش فضیلت زیاد که کفاره شصت سال است. الحجه روز ترویه است و روزه روز هشتم ذي -7

الحاجات و توبه در این شب مقبول  الحجه از لیالی متبرکه و شب مناجات با قاضی شب نهم ذي -8
  و دعا مستجاب است.

   
 الحجه مراجعه شود. ذيالجنان اعمال دهه اول  براي اطالعات بیشتر به مفاتیح
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  الحمداهللا الذي جعلنا من المتمسکین بوالیه امیر المومنین و االئمه علیهم السالم

در  (ص)است و روزیست که پیامبر اکرم گرفتهالحجه روز امامت و والیت نام  روز هجدهم ذي -1
هجري در محلی به نام غدیر خم با حاجیان که از دیگر کشورها به حج آمده بودند و 10سال 

را بعد  (ع)خواستند به وطن خود بازگردند گوشزد کردند که به امر خداوند متعال حضرت علی می
که من مولی و آقاي اویم پس از من از خود به عنوان جانشین معرفی کنند و فرمودند که هر 

 (,)مولی و آقا و پیشواي اوست و تمام افراد که در آنجا بودند با حضرت علی (ع)حضرت علی
بیعت نمودند و اعمالی دارد که به مفاتیح الجنان اعمال شب و روز عید غدیر مراجعه نمایید. 

  )(ع)ي مائده در مورد بحث والیت حضرت علی سوره 3(آیه

روید قبل از ورود سوره توحید خوانده و وقتی درب منزل را باز  روز وقتی به خانه میهر  -2
  کردید چه کسی در منزل باشد یا نه بگوید سالم.

خواهد نمازخانه مدرسه و منزل معطر بماند بهتر است هرروز ظهر که به  آموزي که می دانش -3
  صابون بشوئید تا بوي بد پاها برود.ها را با آب گرم و  کند پاها و جوراب منزل مراجعه می

روز عید غدیر، عقد اخوت با اخوان المومنین است، روز قبولی اعمال ایشان و روز برطرف  -4
بر ساحران غلبه کرد و روزي است  (ع)هاي آنان است. روزي است که حضرت موسی شدن غم

  سرد و سالم کرد. (ع)که خداوند آتش را بر ابراهیم خلیل

براي اینکه حقانیت خود را بر مسیحیان  (ص)الحجه روز مباهله است و پیامبر اکرم ذي24روز  -5
و حضرت امام  (س)و حضرت فاطمه (ع)نجران ثابت کند عبا بر دوش گرفت و حضرت علی

پیغمبري را اهل بیتی را داخل عبا نمود و گفت پروردگارا هر  (ع)و حضرت امام حسین (ع)حسن
ترین خلق خدا بودند، خدایا اینها اهل بیت من هستند. از ایشان برطرف  بوده است که مخصوص

کن شک و گناه را و پاك ساز ایشان را از هر بدي و زشتی، سپس جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر 
عمران). و مسیحیان  آلسوره 61را در شأن ایشان نازل نمود. (انما ولیکم اهللا...) و آیه مباهله (
 نجران چون چنین دیدند به پیامبر ایمان آوردند و مسلمان شدند.
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