
رقم الجوال: (مع مفتاح البلد):اإلسم :أكتب حاجتك البلد
علي حسین بسام اوال شفاء امة محمد و آل محمد و شفاء اختي ایمان و اخي ریاضى عودة والدتي من غربتھا الى بلدھا لبنان سالمة غانمة بحق محمد و آل محمد و الرحمة المواتنا و اموات المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات كافة96566162876 لبنان
علي حسین بسام اوال شفاء امة محمد و آل محمد و شفاء اختي ایمان و اخي ریاضى عودة والدتي من غربتھا الى بلدھا لبنان سالمة غانمة بحق محمد و آل محمد و الرحمة المواتنا و اموات المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات كافة96566162876 لبنان

سحر  یارب ارزقني زیاره الكویت
یوسف  +212670983640 قلدناكم الدعاء و الزیارة، سائلین طالبین المولى عز وجل بحق محمد و أل محمد الثبات و الفھم والزوجة الصالحة والذریة الحسنة وفي األخیر الشھادة. المغرب 

رافد مزھر عبد النجار وعائلتھ واقرباىھ وشیعة امیر المؤمنین ه  07812406054 االقامة في مشھد وشفاء المرضى  العراق
زھرة علي قضاء حوائجنا وشفاء مرضانا البحرین

عباس خضر حمود  9647712400406 دفع البالء و الوباء عن المسلمین اجمعین ...  العراق
فاطمة محمد جعفر ونور محمد جعفر  البحرین

فھیمة عبداللھ وایمان محمد جعفر ھدایة ابنتاي فاطمة ونور لحجابھم وبصالتھم بجاه ابي الفضل العباس البحرین
امل ابراھیم شمص  0097336380080 للرزق  البحرین 

یوسف +212670983640 قلدناكم الدعاء و الزیارة  المغرب 
صفوان الحاج علي 963934128010 الھدى والرشاد والصالح والعافیة والتوفیق وحوائجنا كلھا سوریا

زھرة عبداللھ القالف 96599646428 ان یشفعي لي االمام والدعاء لزوجي یطول بعمره.. ویحفظ االبناء.. وان یكونون محبین اھل البیت ویقضي حوائجھم الكویت
Mohibet ahl el beit سالم حار للحسین Algerie

محبة اھل البیت سالم و اشتیاق لالمام الرضا وتسھیل لزیارتھ باذن اللھ الجزائر
بالل ابو الحسن الركابي 9647719376465

ھدى المبارك  یارب ترزقني  زیادة  االمام الرضا علیھ السالم  القطیف 
زینب علي قضاء حوائجھا وشفائھا من المرض بحق اإلمام الرؤوف البحرین

Ta’meem 001-(571) 710-9292My marriage from a good man America
عبد الحسین جابر  00964-07712461200 الشفاء العاجل لمرض مفاجيء مزمن - زھایمر  العراق 
نور عبد الحسین  0094-Iraqi  الزواج من رجل صالح والتعیین العراق 

Ali 001-america الزواج من امراة صالحة والتعیین في عمل افضل America
نضال عبد الحسین  00964-iraq الشفاء العاجل من داء الصرع بحق الرضا ع العراق

سكینة حسن 00964-iraq الشفاء من مرض السكري ویطلع ثار ابني المقتول ظلما العراق 
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زینب  00964-iraq الزواج من الرجل الصالح في القریب العاجل امین  العراق 
علیة  00964-Iraq الزواج من الرجل الصالح  العراق
سھام 00964-iraq الزواج والخالص من سلطة اختي الظالمة  العراق

احمد صالح نعمة 00964-Iraq الحصول على بستان جمیل  العراق 
نیابة عن اخي حیدر رحمھ اللھ حیدر عبد الحسین 00964-7701883210 رحمھ اللھ واسكنھ فسیح جناتھ وبین ثاره العراق

سكینھ محمد علي  397337766265 تیسیر األمور المتعسره و ھدایھ األبناء و الزوج البحرین 
جنان اللھم عجل لولیك الفرج....اللھم انا نرغب الیك في دولة كریمة... واجعلنا من انصاره والمستشھدین بین یدیھ... اللھم  زوج كل اعزب ... اللھم صل على محمد وال محمد وعجل فرجھم36133156 973 00 البحرین

إنتصار ھادي *98 الشفاء مع مرضھا العراق
ساره ھادي الولد الصالح ولصحھ  ولعافیھ  العراق

الحاج ھادي  الشفاء من الذبحھ القلبیھ وزیارة اإلمام الرضا ع عن قریب العراق
خدامة ال البیت تسھیل الزیارة الحباب اللھ ال البیت الجزائر

علي المالكي  00964-iraqHealing Iraq
المرحومة خدیجة مكي علي البحرین

المرحوم حمید محمد ال انتیف البحرین
بدیع حمید محمد البحرین

یوسف +212670983640 الحمد للّھ وصّل اللّھ على محمد وآل محمد اللھم أسألك بحقھم أن ُتبّین لي الطریق و ترزقني الثبات و الفھم و العلم و العافیة.  المغرب
بالل عبد الركابي  9647719376465 العراق 

خدیجة علي قضاء حاجتھا وشفاءھا وھدایتھا على دینھاومذھبھا البحرین
حسین احمد ھدایتھ على الصالة وھدایتھ على إخوتھ بجاه اإلمام الرؤوف اإلمام الرضا ع البحرین

علي شفاءه من مرضھ وإعطائھ الصحة والعافیة  البحرین
خضیر العلي 009647727588465 زیارة االمام نیابة عني ووالدي واخواني وعائلتي العراق

علي منتش ابن فاطمة 9613704402 السالم علیك یا انیس النفوس ... فآنس نفسي بمحبتكم وذكركن وغوثكم لبنان
zahra 0989124404721 اللھم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر و اجعلنا من خیر أنصاره و آعوانھ و .... Iran

ھدیھ بنت( ام حسین) 96555502052بسم اللھ الرحمن الرحیم والصالة على رسول اللھ محمد صلى اللھ علیھ وآلھ وسلم:ازور سیدي وموالي علي بن موسى الرضا. السالم علیك ورحمة اللھ وبركاتھ. وادعو اللھ بحقكم العظیم عنده سبحانھ وتعالى ان یغفر لي ولوالدي وللمؤمنین  واتوسل بكم الى اللھ یاباب الحوائج ان یشفیني ویتم نعمة الصحھ والعافیھ على بدني ویرحمني ویسھل اموري كلھا ویھدي ابنائي ویجعلھم من المصلین الموالین الھل العتره متمسكین بالقرآن الكریم والحمدللھ رب العالمین الكویت
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احمد مكي قاسم ھجول  +9647737298280 التوفیق للدراسة الحوزویة في النجف  العراق 

زینب ناجح عبد الحسین والي  +9647831709691 التوفیق وحسن العاقبة وقضاء حاجتي وزیارتك سیدي یااانیس النفوس �� العراق 
مروة جابر  +9647826983985 قضاء الحوائج  العراق 
زھرة ھادي  07822935915 التوفیق والنجاح وقضاء الحوائج  العراق 

نرجس محمد  +9647831559717 قضاء الحوائج  العراق 
سمیة حسن  +9647726825796 قضاء الحوائج  العراق 

زھراء نعمة  +9647817302399 قضاء حاجتي  العراق 
زینب صبیح  +9647516907899 قضاء حاجتي  العراق 

انتصار كاظم والي  +9647831709691 الستر والعافیة وقضاء الحوائج  العراق 
روضة برید علوان  +9647831709691 غفران الذنوب وقضاء الحوائج  العراق 

علي فاضل  +9647831709691. العراق
مروه  زیارتك یا موالي  العراق 
جابر  …. العراق 

أمي زیارتك  العراق 
یاسمین  زیارتكم ، شفاعتكم ، شفاء طفلي العراق 
حسین  ما في قلبھ ، … لبنان
یاسین  …. العراق 
مریم  … العراق 
مریم  … العراق 
ورد  … الكویت 

فاطمة  …. لبنان 
یوسف  … العراق

أم البنین  … لبنان 
یونس  العراق 
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إدریس  العراق

زھرة ھادي جبار  . تعجیل فرج موالنا صاحب الزمان وشفاء المرضى ونجاح الطالب من االمتحانات وتسھیل االمور وقضاء حاجة زینب ووالء وامنة وكل من سالني الدعاء  العراق
سماح ھادي جبار  07813761561 تعجیل فرح موالنا صاحب العصر والزمان عج والتوفیق العراق /السماوه


