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ر به منظو داوندهرگاه صحبت از دعا به میان می آید بیشتر به موضوع اظهار حاجت یا حوائجی خاص به درگاه خ
ه متن نگاهی ب ما بابرآورده شدن آنها توجه می شود و گویی همین بُعد از دعا برای دعا کننده کفایت می کند. ا

ارزاق  ریافت، قرب به پروردگار متعال و ددعاهای موجود از ائمه اطهار، آنچه به روشنی به آن توجه شده
که  ی استمعنوی است. از سویی دغدغه های اجتماعی و رسیدگی به مشکالت دیگران نیز از دیگر نکات مهم

ن به عنوا ه زهرابه آن توجه شده است. در این راستا ادعیه و نمازهای حضرت فاطم درباره دعا در اقوال ائمه
 بودن از ه گشاع قرار گیرد. ادبیات ویژه، کم حجم بودن در عین جامعیت و گرومنبعی غنی می تواند مورد رج

ر ت شدن( د)قان ویژگی های ممتاز ادعیه این وجود نورانی است. لذا بانوان برای تأمین توجه خود به خداوند
نی ای غ رهنگفالبه الی مشغله هایشان و مردان برای تقویت توان اجتماعیشان )قوّام بودن( نیازمند چنین 

 .هستند و این انگیزه اصلی در جمع آوری ادعیه و نمازهای حضرت در این مجموعه بوده است
ول به باشد که در فصکتاب صحیفه فاطمیه مشتمل بر ادعیه و نمازها و حرزهای حضرت صدیقه سالم اهلل می

 شکل زیر دسته بندی شده است:
 مقدمه المقدمه

 بخش اول: ادعیه ایام هفته و ماه و الشهر الباب االول: ادعیه ایام االسبوع
 بخش دوم: تعقیبات نماز یومیه الباب الثانی: تعقیبات الصلوات الیومیة

 بخش سوم: ادعیه در حوائج الباب الثالث: االدعیه عند الحوائج
 بخش چهارم: ادعیه عمومی الباب الرابع: االدعیه العامّة

 بخش پنجم: نمازهای حضرت صدیقه طاهره طاهرةالباب الخامس: صلوات حضرة الصدیقة ال
 بخش ششم: حدیث شریف کساء الباب السادس: حدیث الکساء الشریف

 خاتمه الخاتمه
 (: خطبه فدکیه1ضمیمه ) (: الخطبة الفدکیة1الضمیمة )
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 (: اهمیت دعا2ضمیمه ) (: ضروره الدعا2الضمیمة )
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