
order Name

1 اسماعيل

2 امل سعيد عباس وعباس ومحمد رضا وزينب جعفر لفته

3 محمد ومرتضى وإيمان لفته حمادة البازي

4 رازقية عبود ابراهيم

5 لفته حمادة البازي

6 جعفر البازي

7 عبد ااحكيم

8 مؤيد عبد الصمد خلف

9 المرحوم عبد الصمد خلف

10 المرحوم عبد الصمد خلف

11 مؤيد عبد الصمد خلف

12 زينب علي أسعد

13 أكرم

14 حيدر مفرود كرمش

15 كاترين عباس

16 ى وفاء عبد الحسي 

17 مرتضى وزهرا وزهرا خدری()اموات 

18 آسیه خدری

19 رامز

20 ي وعائلته
ى الجورانى حسي 

21 مريم اسماعيل

22 زينب وخديجة وزهرة

23 Ali Mantash

24 بتول ووالديها وارحامها

25 مهند

26 الرباب

27 محمد فاضل شعالن عطية

28 ليث عبد العباس جبار عباس

29 علي

30 فاطمة نعيمه

31 فاطمة نعيمه

ى والمسلمات االحياء منهم واالموات وهللا يوفقكم لما فيه الخي  والصالح ويعطيكم مرادكم32 نه وأصدقائه والمسلمي  سيد إسماعيل سيد عبد هللا فالح ووالديه وإخوانه وجي 

33 ى فاضل صفاء حسي 

ى بتت حسيبه وسلىم عبد الحميد و34 سالم عبود واحمد سالم و طيبه سالم وزينب سالم وشذى حسن ولطلب الشفاء لبشر

ى بتت حسيبه وسلىم عبد الحميد و35 سالم عبود واحمد سالم و طيبه سالم وزينب سالم وشذى حسن ولطلب الشفاء لبشر

ى بتت حسيبه وسلىم عبد الحميد و36 سالم عبود واحمد سالم و طيبه سالم وزينب سالم وشذى حسن ولطلب الشفاء لبشر

37 ارساء مال هللا حنظل

38 ي ي الزهي  ابو عامر الزهي 

39 ى ابراهيم محمد عبدهللا جعفر ركي 

40 حسن جواد فقيه

41 ية إبراهيم حيدر خي 

42 وجدان جاسم سيد

43 بديع حميد

44 زينب عبد العباس

45 زينب عبد العباس

  



46 ابتسام

47 صديق عمر

48 هند النجار

49 هند النجار

50 ي  ادريس احمد،الياس احمد/اوالدي_احمد سالم /سكينة عبد المنعم ، زوج 

51 ي  ادريس احمد،الياس احمد/اوالدي_احمد سالم /سكينة عبد المنعم ، زوج 

52 محمد

53 المرحوم حميد محمد علي

54 مريم زعرور

55 صفاء عبد المجيد بغدادي

56 صفاء عبد المجيد بغدادي

57 نجوى محمد قعيق

58 المرحومة خديجة مكي علي

59 علي وغيد شبيب

60 علي وغيد شبيب

61 ي
عمرو عبدالواحد محمد االريانى

62 سج  يوسف حمودي

63 يحي  أحمد أألحمر

64 فاطمة عيىس

65 ندى ذياب يحي  ابنة فاطمة

66 Marzieh moradi

67 عبي  علي شكر

68 ى حمادي حسي 

69 ايمان جعفر ومحمد باقر العصفور وعيىس محمد

70 ى شمص وفاء حسي 

71 نورة إبراهيم حمادة

72 عباس وطيبة

73 علي امي 

74 ميى عباس

75 ميى عباس

76 رحاب عباس احمد

ي و من له حق علي و من لم يذكرهم ذاكر من صفوة هللا آدم77
انى ي و جي 

ي و زوجي 
ي و اخوان 

ى و من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين و عن والدي و والد والدي و اخون  ى الطاهرين و صحبه المنتجبي  نيابة عن محمد و آل محمد الطيبي 

78 ي علي بن حسن
عفيفة رضى

79 ي علي بن حسن
عفيفة رضى

80 ى ام عباس فاطمة عبالحسي 

81 ي علي بن حسن
عفيفة رضى

82 سناء جعفر

83 يه الشوي    خ خي 

84 ي علي بن حسن
رضى

85 ي علي بن حسن
رضى

86 فاضل عباس

87 عباس فاضل الشوي    خ

88 طيبه الشوي    خ

89 ى فاطمة عبد الحسي 

90 ى فاطمة حسن ركي 

91 ى بتول ياسي 

92 ى كوثر ياسي 



93 ى  ياسي 
مريم مصطفى

94 مثيى قاسم رسحان

95 زينب الدليىمي

96 باي مخمد بشي 

97 زينب حسن فقيه

98 لينا حسن فقيه

99 ريان نادر

100 باي مخمد بشي 

101 ف فضيلة السيد سعيد رسر

102 حياة أحمد ذكر

103 خديجه العوطه

104 حسن كاظم

105 حياة أحمد ذكر

106 فيصل مشكور كاظم

107 دعاء كاظم

108 شفاء كاظم

109 هدى أمي  علي الشجار

110 زهراء عبد الصمد خلف يعقوب

111 زهراء عبد الصمد خلف يعقوب

112 المرحوم عبد الصمد خلف

113 مؤيد عبد الصمد خلف

114 يارس محمد رمضان

115 معتوق حسن مطر

116 فوزيه محمد احمد

117 فاطمه محمد يعقوب

118 محمد يعقوب يوسف

119 زهره مطر

ى والمسلمات و أبو و أم أحمد120 ى والمؤمنات والمسلمي  يف و المؤمني  نيابة عن الرسول األعظم صل هللا عليه وآله وسلم و أهل البيت عليهم السالم و سيدات أهل البيت عليهن السالم و صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه الشر

121 صفوان الحاج علي

122 عباس

123 عباس

124 Zohayr

125 ى.صادق ي..كاظم.عبدالحسي 
ي.زياره.اقلدكم.جميعا.واموان  يحفظكم.ودعاءرن 

126 زهره حمزه عباس

127 هادي غازي نشار

128 شاه زنان

129 عياس المرهون

130 مصطفى الفرج

131 ى زينب حسي 

132 ى زينب حسي 

133 ابراهيم محمد مرعي

134 ابراهيم محمد مرعي

135 ي صادق علي الحاج 

136 ى .زينب حسي 

137 عابد فتاح بن مصطفى

138 عباس

139 عباس



140 عباس

141 عباس

142 عباس

143 عباس

144 عباس

145 يوسف رفقون

146 ي
هاشم الشيبانى

147 Suman Saleh

148 براق المحمداوي

149 براق المحمداوي

150 براق رعد كاطع

151 المرحوم سيدحمود سبد ابراهيم

152 ي وعائلته لؤي اليعقون 

153 المرحوم حمد سيد ابراهيم

154 فاطمه لؤي

155 المرحومه نجيه محسن

156 المرحوم غاىلي سيد حمد

157 المرحومة  قنديله سيد لفته

158 آزاده نجف زاده

159 عمار عبد الحميد سمي  طالب

160 سید رحیم طباطباني

161 سید رحیم طباطباني

162 زهرا

163 ى سهامة نارص حسي 

164 إيمان علي ترمس

165 هدى أمي  علي الشجار

166 احمد وكاظم وعائالتهم

167 عباس خضى حمود

168 احمد

169 زهره حمزه عباس

170 ى مؤمنات احياء اموات صلحب الزمان منال والديها اهلها مؤمني 

171 خاور مرادی

172 شفاء كاظم

173 عبدهللا محمد غازي

174 يشى جاسم

175 زا منتظر كمال علي الفضلي المي 

176 هدى ام عون

177 سج  يوسف حمودي

178 فاطمة خالد محمود

179 مقتدى حيدر

180 ى سلوى شهيد حسي 

181 ي
حسن سلمان البقىسر

182 زهره مطر

183 نرجس محمد

184 ي وعن والدي
قلدناكم الدعاء والزياره عيى

ى و اهل البيت و ابو الفضل العباس قلدناكم الدعاء والزيارة نسأكم الدعاء185 ى و ام البني  ى وخديجة الكي  ى و والديها ووالدي والديها و عائلتها واخواتها و اقارب  ها و احبابها والمعصومي  زينب حسي 

186 (ام محمد رضا)اسالم كمونه



187 ي أمرهم
 علي المحمد ومن يعنييى

ى جعفر حسي 

188 حيدر عزيز خماط

189 ى فاضل صفاء حسي 

190 قيس حازم

191 قيس حازم كلف

192 فاضل عباس علي عباس

193 محمد ماجد محمد اسماعيل

194 عمار عبد الحميد سمي  طالب

195 ى حوراء تمكي 

196 محمد باقر

197 شهید حیدر گوران

198 شهید حیدر گوران

199 خاور مرادی

200 ي واهلي جميعا 
ي وعن والدي ووالدن 

علي-خادم االمام الرضا ع عيى

201 كامل طالب اسماعيل

202 عبدهللا موجي عبيد الوحيد

203 فاطمة حسن علي

204 صفوان الحاج علي

205 زهراء عبدالجبار

206 غادة

207 فوزية موىس رسحان

208 حكيمه عبدهللا

209 حسن محمد

210 محمد جاسم

211 زينب السيد محمود

212 جعفر محمد

213 مريم حسن ام علي

214 احمد ابو حسن

215 ي
حسن سلمان البقىسر

216 محمد

217 ى ى وكاظمية مفي  ى هاشم وهاشم حسي  بشر

218 صبا صاحب يونس

219  علي
ى سلوى شهيد حسي 

220 ام حمود

221 حوراء

222 عماد زين

223 مروة

224 نا المالح مي 

225 نا المالح مي 

226 فاضل البطاط

227 ف الدين عبدهللا رسر

228 حيدر مصطفى

229 احمد عبد الحسن حمزه

230 عبد الحسن حمزه

231 راضية البدري

232 رضا ضو

233 فراس الموسوي الهاشىمي



234 عماد المهندس

235 ، ام مرتضى ، ابو مرتضى زينب، مرتضى

236 عماد عبدالهادي الجابري

237 ي نواف عبدهللا الخزرج 

238 ي صادق جعفر ااحتي 

239 رقية

240 مصطفى محمد وعائلته

241 سج  يوسف حمودي

242 محمد يعقوب يوسف

243 محمد يعقوب يوسف

244 زهره مطر

245 Khalid Albadri

246 ى جابر ياسمي 

247 أحمد مكي قاسم

248 سید رضا

249 غسان عبدالكاظم

250 َسكينة حيدر

251 فاتنة علي الرز بنت ناديا حالوي

252 نورهان حيدر

253 ى قميحة حسي 

254 حسام دقيق

255 علي فاضل

256 ي المبشر
هانى

257 انتصار كاظم

258 نبأ رسول

259 نرجس محمد عبد االمي 

260 مروة جابر

261 روضة برّيد

262 نة برّيد
ّ
د

263 زهرة هادي

264 احمد مكي قاسم

265 زينب ناجح

266 عبدهللا محمد غازي

267 Ali abdulla

268 حيدر نارص مجيد موىس الشامي

269 خديجه العوطه

270 ام أمي  الدلوي

271 ى الدلوي أبو أمي  حسي 

272 محمد قاسم احمد الوتيجي

273 الباحث عن الحقيقة

274 يف فواد محمد الشر

275 يوسف مصطفى

276 يوسف مصطفى

277 الحسن عبدالوهاب محمد علي احمد علي النونو

278 سعادة شحاده

279 ي زبي 
مقرانى

280 سید مرتضى



281 عبدالجليل يوسف

282 ي
ة الحسييى امي 

283 ي
ة الحسييى امي 

284 ى رنا حسن ام حسي 

285 ى قبالن حسن حسي 

286 ي
رويدا غسانى

287 ي
رويدا غسانى

288 فامر صار

289 فاطمة باستان

290 ي سجاد أكي 

291 ي صادق علي ال حاج 

292 فالح حميد

293 محّمد بوكريطة

294 محّمد بوكريطة

295 بتول كمال الدين

296 عفاف محمد بدر الدين

297 ي أمرهم
 علي المحمد ومن يعنييى

ى جعفر حسي 

298 خالد دغاقله

299 صفاء عبد المجيد بغدادي

300 صفاء عبد المجيد بغدادي

301 فهيمة عبدهللا

302 فهيمة عبدهللا حسن

ى والمؤمنات و ا303 يف و ابو و أم أحمد و أوالدهما و المؤمني  نيابة عن الرسول األعظم صل هللا عليه وآله وسلم و أهل البيت عليهم السالم و سيدات أهل بيت النبوة عليهن السالم و صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه الشر

304 مقتدى حيدر

305 عاطف عالو

306 جميع عائلة عيىس محمد عيىس األحياء متهم واألموات

307 جميع عائلة إيمان جعفر العصفور األحياء واألموات

308 علي عبدالنارص

309 علي عبدالنارص

310 ابراهيم العيد

311 هدى الشجار

312 قاسم حسن ابراهيم

313 عماد حمام

314 راضية البدري

315 رضا ضو

316 ي زبي 
مقرانى

317 عدي كاظم داود

318 عل عبدهللا

319 عمار عبد الحميد سمي  طالب

320 ام محمد

اعبدسهيل،مسلم لفته321 زهراء زاير، رقية زاير، مكية زاير، حميدة زاير، التفات زاير، سهيلة زاير، اخالص زاير، نسمه عبدالحسن،مي 

اعبدسهيل،مسلم لفته322 زهراء زاير، رقية زاير، مكية زاير، حميدة زاير، التفات زاير، سهيلة زاير، اخالص زاير، نسمه عبدالحسن،مي 

ى وزهراء كاظم323 ى وسج  حسي  ى ومؤتمن ومرتضى حسي  ى والزهراء حسي  ى عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسي  حسي 

324 ى سلوى شهيد حسي 

325 فاطمه حسن عبدهللا

326 بنداود لطيفة

327 ي و زهراء محمد حبيب البناي
زينب محمد حبيب البناي و فاطمه الشيخ سليمان المدنى



328 محمد عواد العيداوي

329 ي صادق عل الحاج 

330 ى حوراء تمكي 

331 عذراء

332 عذراء

333 المرحومة سكينة مهدي

334 سوسن جاسم

335 عبد العزيز بن ثابت

336 Um sajjad

337 كوثر

338 يوسف

339 عل عبدهللا

340 عل عبدهللا

341 عل عبدالیه

342 عل عبدهللا

343 اسامة سيف سعيد الدبعي

344 عل عبدهللا

345 حسناء صبجي شومان

346 ى سلوى شهيد حسي 

347 فاطمة الزهراء

348 احمد اسماعيل أبار

349 زهرا حسنوند

350 ى احمد احمد حسي 

351 بتول سيد مصطفى

352 زهراء فاضل عيىس

353 ى احمد علي حسي 

354 ى احمد فاطمة حسي 

355 زهراء محمد كاظم

356 طيبة جعفر ابراهيم

357 شهزالن مهدي احمد

358 خديجة جعفر ابراهيم

359 حوراء علي سلمان

360 آمنة حبيب كاظم

361 زينب طالب

362 ى احمد ابراهيم حسي 

363 مهدية محمدجواد

364 مسلم ابراهيم محمد

365 ى أحمد يشا حسي 

366 ى سلوى شهيد حسي 

367 يحي 

اعبدسهيل،مسلم لفته368 زهراء زاير، رقية زاير، مكية زاير، حميدة زاير، التفات زاير، سهيلة زاير، اخالص زاير، نسمه عبدالحسن،مي 

369 مهدی

370 نام

371 مهدی

372 عبد القادر

373 اإلسم

374 asd



Country Description

الجزائر فرج ال محمد حسن الخلق و الخلق شفاء الوالد رفع الهموم

كربالء المقدسة- العراق  اسأل هللا ان يهدينا وي  هديهم سبل الرشاد بحق سيدي وموالي علي بن موىس الرضا

كربالء المقدسة- العراق  ى الطاهرين نا واياهم مع محمد واله الطيبي  ي وان يحشر
اسأل هللا ان اصلهم فهم اخون 

كربالء المقدسة- العراق  نا تحت ضل رحمته مع محمد وال محمد ي بر والدي ويحشر
اسأل هللا ان يرزقيى

كربالء المقدسة- العراق  ي بر والدي ويرضا عنهما ويجمعنا معنا تحت ضل رحمته
اسأل هللا ان يرزقيى

ي وانت الكريم ابن الكرام كربالء المقدسة- العراق 
ي  وذرارينا ... سيد يا علي بن موىس الرضا سالم هللا عليك اشفع ىلي عند ربك بقضاء حاجي 

ي واخوان 
ي واخون  يف والسالم عليك يا سيدي وموالي يا علي بن موىس الرضا ... الهداية ىلي والوالدي وزوج  ك الشر ي هللا زيارة قي 

ي بارسع وقت وان يرزقيى
ي والرضا ....  وان اتم بناء بيي  ي وسِط قلي 

ى
 كان ىلي ِنْعَم الرضا  قد سنها الرُب الجليُل وما انجلت***سكَن الرضا ف

َ
ي امِر ُحِبك

ى
م ***** ف

ُ
ك
ُ
ي ُصلِب الرجاِل عرفت

ى
 ف

ُ
 مع الرضا مذ كنت

ُ
ُم فكنت

ُ
م كان ىلي*****اال بحبك

ُ
م بابا يؤوُل اىل الرضا يا اَل طه ما سواك

ُ
ك
ُ
ي***** ورضيت

ي يوِم بؤىسي او اذا حلَّ الرضا الصادقون الطيبون ائمي 
ى
ى طه سيدي ***** ف  الكوني 

ُ
 التمُس الرضا هو سيد

ُ
هم ما كنت ي غي 

ى
ي التف *****ف

ى بيى م الرضا وعل جناِح االكرمي 
ُ
ي حبه قد سنَّ ربك

ى
 ***** ف

ً
 دمعي عارفا

ُ
ي حِب عليٍ والرضا وبفاطٍم اجريت

ى
 ف

ُ
ي *****حلقت  الرضا بالسبِط من اِل الرسوِل تقرن 

َ
ما*****من دونها وهللِا لن أجد

ِّ
 ُمَسل

ُ
 الرضا وعل رماِل الطِف جئت

ُ
 ملتمسا قراِك وليس ىلي***** حسٌن اماُم الخلِق مفتاح

ُ
ي الرضا واتيت ي الشهيِد ان  ي ***** نحَر الشهيِد ان 

ي اِل الرسوِل حكايي 
ى
 ف

ُ
 يا رضا فكتبت

َ
ك
ُ
ي فديت

 فارحميى
َ
ي با*****اال ك

 حكايي 
ُ
وبكم ختمت

Algérieي وصل هللا عل محمد وآله وسلم
ى اخون  ي وبي 

ي ديوننا و وان يصبح بييى
ي اللهداية والسداد وان يقضى

ى بواليتكم سيدي ادعوا لزوجي  ي من الذنوب والمعاضي وان يرزقهم هللا االخالق الحسنة وان يكونوا من المتمسكي 
ي ان اتوفق لزيارتكم أهل البيت وان يحافظ ابنان 

السالم عليك يا موالي يابن رسول هللا علي ابن موىس الرضى ياموالي حاجي 

ي االخرهالعراق البضه
ى
ي الدنيا وشفاعته ف

ى
ى الطاهرين اللهم ارزقنا زيارته ف .السالم عليك سيدي وموالي  يا انيس النفوس وعل ابائك واجدادك الطيبي 

العراق البضه ى ع وغربته .اللهم اغفر وارحم والدي بحق عطش الحسي 

العراق البضه ى ع وغربته .اللهم اغفر وارحم والدي بحق عطش الحسي 

ي االخرهالعراق البضه
ى
ي الدنيا وشفاعته ف

ى
ى الطاهرين اللهم ارزقنا زيارته ف .السالم عليك سيدي وموالي  يا انيس النفوس وعل ابائك واجدادك الطيبي 

ي اليكلبنان
 
ي واشتياف ي سالم عليك يا مؤنىسي سالم عليك يا فؤادي وروجي سالم عليك بقدر حي  ي عطفك أحبك وأتميى أن يكون هذا الشعور متبادل يا بابا �🕺�سالم عليك يا حبيي  ي طفل يرتج 

ي أحبك كما لو أنيى
ي وتعبت من البعد عن هللا وعنك  �🕺�إنى

جاك خود بايدي انا تخلفت عن الركب وتهت ومل ىسر ي بي 
جاك معش تخيبيى ي الرجع زينب االصلية اللي كانت ب  ��بابا رضا بتعرف ادي انا بحاجتك وادي بدعي باسمك بي 

ي اللي بباىلي  طّولت كتي  عليك يا بابا١٠ ب شهر ٢٠٢٠ساعدنى
جاك يشىلي حاجي  ي لعتدك التطهر بحرمك بي 

ي ياها خدنى
ي زيارتك يا رؤوف بعرف مش ادها للزيارة بس هبيى

ي هبيى
ي وساعدنى

كيى جاك بحبك للشهيد احمد وبحبو الك ما تي  ي ما تفلت ايدي ما بظن انك افلتت ابد الشهيد احمد لحظة لكن بي 
كيى ي لقبل ما تي 

ى رجعيى ي لعندك ... لحد شهر رجب راضية رب العالمي 
ي وتاخدنى

ي وتساعدنى
كيى �🕺�بحبك كتي  بتميى ما تي 

IRAQ نيابة عن أكرم وعائلتيه وكل متعلقيه

السالم عل اإلمام الثامن الضامن شمس الشموس وانيس النفوس علي بن موىس الرضا صلوات هللا وسالمه عليهالعراق

لبنان ي للزيارة قريبا،
��السالم عليك موالي أسألك بحق الزهراء أن تدعونى

ي كل مكانالعراق
ى
ى ف ي والتفري    ج عن المؤمني 

تعجيل فرج امام زماننا روجي له الفداء وحسن العاقبة وشفاء امي وشفان 

ایران ى روحشان با اهل بیت پیامي  محشور گرداند الیه آمي 

ایران ى الضعفا آقا جان شفام بده یا امام رضا یا معي 

لبنان حسن العاقبة والتوفيق

ي اقسم عليك بامك الزهراء عليها السالم ان تقضيها ىلي... السالم عليك يا سيدي يا ابا الحسن اإلمام الثامن الضامن علي بن موىس الرضا  ورحمة هللا وبركاتهالعراق
انت اعلم بحاىلي وحاجي 

لبنان هللا نوىلي زيارة ونضت السيد حسن

البحرين ي االخرة
ى
ي الدنيا وشفاعته ف

ى
اللهم ارزقنا زيارته ف

لبنان ي زمرتهم (ع)السالم عليك يا سيدي وموالي يا انيس النفوس يا علي ابن موىس الرضا 
ى
ى بواليتهم والفائزين بشفاعتهم والمحشورين ف والشفاء والصحة والعافية بدعائهم والسالم عليهم ورحمة هللا وبركاته... اللهم اجعلنا من المتمسكي 

الجزائر نسالكم الدعاء للتوفيق لنا بالزيارة

العراق هجرة و استقرار

العراق قضاء حاجة صعبة يعلمها هللا

 يديه بحق محمد وال محمد اللهم صلي عل محمد وال محمدالعراق
ى اللهم عجل لوليك الفرج بحق انيس النوس بحق غريب طوس وجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بي 

العراق نضة اهل البيت عليهم السالم ونضة امام الزمان عجل هللا فرجه

اليا اسي  الهدايا

ي لزيارتك واختك السيدة معصومه وان ارزق بهذا الشهر الولد الصالح تام الخلقه واقوم وياه بالسالمه بحق محمد وآل محمدالعراق
بجاهك عند ربك يا سيدي وموالي الرضا ان توفقيى

ي لزيارتك واختك السيدة معصومه وان ارزق بهذا الشهر الولد الصالح تام الخلقه واقوم وياه بالسالمه بحق محمد وآل محمدالعراق
بجاهك عند ربك يا سيدي وموالي الرضا ان توفقيى

ي القريب العاجل بإذن هللاالبحرين
ى
اللهم صل عل محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم السالم عليك يا علي بن موىس الرضا ياضامن الجنان أللهم أكشف هذه الغمه عن هذا األمه بحق محمد وال محمد ورزقنا زيارتكم ف

اللهم صل عل محمد وآل محمد بسم هللا الرحمن الرحيم  أن يعجل فرج موالنا صاحب العض والزمان وأن يحفظه من كل سوء بحق محمد وآل محمدالعراق

العراق لتعجيل فرج موالنا صاحب الزمان ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج

العراق لتعجيل فرج موالنا صاحب الزمان ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج

العراق لتعجيل فرج موالنا صاحب الزمان ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج

العراق ى فرج موالي صاحب الزمان عج  وقضاء الحوائج المتاخرة والصعبة الحمل. وتعجيل. الشفاعة ىلي واىل اهلي واىل شيعية امي  المؤمني 

ى الطاهرين وعجل فرجهمالعراق  كربالءالمقدسة زيارة قربةاىل اللة وانيشافينا  والذرية إىل ولدي عامر بحق غريب بحق محمد وال محمد الطيبي 

لبنان

لبنان

لبنان

ي من البعد والمشاكل والحرام وارزقنا بالرزق الواسع الحالل والطف بنا وبأطفاىلي وابعد عنا كل سوء وارزقنا خي  الدنيا واالخره بحق موالي االمام علي بن موىس االرضاالعراق
ي وخلصيى ى سالم نيابه عن أبيك  االمام موىس بن جعفر ياسيدي وياموالي يارؤوف الطف بحاىلي وحال زوج  السالم عل االمام الرؤوف السالم عل االمام الغريب الشهيد السالم عليك وعل آبائك وأبنائك المعصومي 

البحرين

ي قربه اىل هللا تعاىلالعراق
ي واهلي وذريي 

ي واخوان 
ي وعن والدي واخوانى

قلدناكم الدعاء والزياره بنيابه عيى

ي قربه اىل هللا تعاىلالعراق
ي واهلي وذريي 

ي واخوان 
ي وعن والدي واخوانى

قلدناكم الدعاء والزياره بنيابه عيى

  



 عندهللا اشفع ىلي عندهللا السالم عليك سيدي ورحمة هللا وبركاتهالسعودية
ً
كات طبيب النفوس االمام علي بن موىس الرضا عليه السالم ياوجيها ي سليمة بي 

الشفاء العاجل وفحوصان 

يا أن يفتح هللا ىلي أبواب الرزق من كل مكان وأن يجعل أهلي كلهم من أحباب أهل البيت عليهم السالمنيجي 

ي ياكريم بحق االمام علي الرضا وابائه وابنائه اغفر لموتانا وارحمهم  ووسع عليهم قبورهم  ياكريم بحق الحبيب محمد واهل بيته الكرماءالعراق ي فاطمه فرح قلبها بالخي  ويش امرها  ياموالي بحقك عند هللا اشفع لنا عند هللا  يارن 
ي زينب نولها المعدل العاىلي وابني 

ي المحافظه المناسبه وابني 
ى
ي محمد اغنيه من واسع الرزق الحالل والقبول الزين ف

ي  ابيى
ي حياتهم ويشلهم الصعب ونور عقلهم بنور محمد وال بيت محمد وثبتهم عل الواليه والحب لكم سادن 

ى
ل وفق اوالدي لك خي  ف ى

اء ميى ي من كل وباء وبالء يش ىلي امر رسر
ي واحبي  ي واوالدي وزوج 

ي الزهراء احفظيى
يا موالي ياامامي ياعلي بن موىس الرضا  بحق موالن 

ي ياكريم بحق االمام علي الرضا وابائه وابنائه اغفر لموتانا وارحهم  ووسع عليهم قبورهم  ياكريم بحق الحبيب محمد واهل بيته الكرماء  والعراق ي فاطمه فرح قلبها بالخي  ويش امرها  ياموالي بحقك عند هللا اشفع لنا عند هللا  يارن 
ي زينب نولها المعدل العاىلي وابني 

ي المحافظه المناسبه وابني 
ى
ي من واسع الرزق الحالل وقبول الزين ف

ي محمد اغيى
ي  ابيى

ي حياتهم ويشلهم الصعب ونور عقلهم بنور محمد وال بيت محمد وثبتهم عل الواليه والحب لكم سادن 
ى
ي ف

ل وفق اوالدي لك جى ى اء ميى ي من كل وباء وبالء يش ىلي امر رسر
ي واحبي  ي واوالدي وزوج 

ي الزهراء احفظيى
يا موالي ياامامي ياعلي بن موىس الرضا  بحق موالن 

ى الحاقدين ويضف عنا البالء الیهي بحق االنيس سيدي وموالي الرضا اسألك قضاء حاجاتنا ياهللاالعراق ي طلبتها من االمام الرضا واعطانياها سيدي ان يرزقنا بيت ملك لنا ،يكفينا رسر الظالمي 
ي النى

ى تسهيل دراسي  ي تعيي  .صحةوسالمةلناو الوالدي باالخص، ولزوج 

ى الحاقدين ويضف عنا البالء الیهي بحق االنيس سيدي وموالي الرضا اسألك قضاء حاجاتنا ياهللاالعراق ي طلبتها من االمام الرضا واعطانياها سيدي ان يرزقنا بيت ملك لنا ،يكفينا رسر الظالمي 
ي النى

ى تسهيل دراسي  ي تعيي  .صحةوسالمةلناو الوالدي باالخص، ولزوج 

ىالجزائر ى يأرحم الراحمي  ي عبد الرحمن وزوجته أطفال عاجال وليس أجال يارب العالمي 
.اللهم يارب بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد،،، أرزق إبيى

البحرين

لبنان (ع)اللهم ارزقنا العودة لجنة الرضا و ارزقنا زيارة سيد الشهداء 

ي بحق أمك الزهراء عليها السالم و حفيدكم االمام الحجة عجسوريا
ي اموري كلها و تول انت كفايي 

ى
ي و العافية ف ي أمري و قضاء حوائج 

ى
السالم عليكم موالي و رحمة هللا و تحياته و بركاته و صلواته عليكم موالي و ابن مواىلي و عل األئمة من ولدك  السالم عليكم بجوامع السالم  أسئلك سيدي النظر ف

ي بحق أمك الزهراء عليها السالم و حفيدكم االمام الحجة عجسوريا
ي اموري كلها و تول انت كفايي 

ى
ي و العافية ف ي أمري و قضاء حوائج 

ى
السالم عليكم موالي و رحمة هللا و تحياته و بركاته و صلواته عليكم موالي و ابن مواىلي و عل األئمة من ولدك  السالم عليكم بجوامع السالم  أسئلك سيدي النظر ف

ي بحق محمد وآله األطهارلبنان
ي حوائجهم ويصلح الفاسد من بيي 

ي بوجاهته عند هللا ويكون شفيعا لوالدّي ويكفل دين اوالدي مريم وسارة وحسن وأمي  ويغي  سوء حالهم اىل احسن حال  ويقضى ي حوائج 
ي زيارته قريبا ويقضى

ان يرزقيى

البحرين

العراق قضاء الدين والرزق الصحة والعافية وزيارة االمام وزياد رزق المال

العراق

اليمن الوصال

لبنان

ي من أهوال ما بعد الموتكندا
ي عل واليتهم عليهم السالم عند الموت وأن يشفع ىلي عند هللا تعاىل يوم القيامة وان ينجييى

ان يثبتيى

لبنان

لبنان

ایران سالم التماس دعا

لبنان الزيارة والشفاء

العراق

البحرين اللهم ارزقنا الزيارة قريبا

لبنان

لبنان

البحرين نسألكم الدعاء  وقلدناكم الدعاء والزيارة

البحرين ي وأهلها
ي وعن اهلي وعن زوجي 

نسألكم الدعاء  وقلدناكم الدعاء والزيارة  نيابة عيى

الیهي بعلي بن موىس الرضا  نسألكم الدعاء  بقضاء حاجة متعشة الیهي وسيدي وموالي  ارزق كل طالب ذرية بالذرية الصالحةالبحرين

البحرين الیهي بعلي بن موىس الرضا

البحرين الزيارة عاجال

يا اهل بيت النبوة ص و معدن الرسالة و مختلف المالئكة  أنتم رحمة هللا الواسعة و باب نجاة األمةالبحرين

ي تجدد العهد بكم  و قد جاورة هللا جل جالله   فكونوا لها شفهاءالبحرين
ى
ى ف سيدي أبا الحسن يا علي بن موىس الرضا ع   اتتكم قبل عامي 

ي تجدد العهد بكم  و قد جاورة هللا جل جالله   فكونوا لها شفهاءالبحرين
ى
ى ف سيدي أبا الحسن يا علي بن موىس الرضا ع   اتتكم قبل عامي 

البحرين ي وتحقيق مرادي
ي وتسهيل حملي ووالدن 

الهداية والصالح وتفري    ج عيى

ي تجدد العهد بكم  و قد جاورة هللا جل جالله   فكونوا لها شفهاءالبحرين
ى
ى ف سيدي أبا الحسن يا علي بن موىس الرضا ع   اتتكم قبل عامي 

لبنان .سجل اسىمي الكون من زوارك وكن ىلي شفيعا يوم القيامة .السالم عليك يا غريب الغرباء موالي علي بن موىس الرضا 

البحرين ي مراديفارسوقت
ي وينعطييى

هللا يرفع حظى

البحرين ي اآلخرة معكم سيدي أبا الحسن
ى
زخ و ف ي حياة الي 

ى
ي راحة ف

ى
أن تشفع لواىلي و يكون ف

البحرين ي اآلخرة معكم سيدي أبا الحسن
ى
زخ و ف ي حياة الي 

ى
ي راحة ف

ى
أن تشفع لواىلي و يكون ف

البحرين ي
احصل بيت  تسهل عل زوجي 

البحرين الهداية والثبات عل ملة محمد وال محمد

البحرين

البحرين

ى بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صلِّ عل محمد وآل محمدلبنان ى علينا برضاك وهب لنا رأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمي  اللهم ارزقنا من عندك وأفض علينا من فضلك واميى

ي هللا زيارتكم عما قريب و دائًما فالدنيا و شفاعتكم فاالخرةلبنانص
ي ، رزقيى كن شفيعي عند هللا بقضاء حوائج 

ي هللا زيارتكم عما قريب و دائًما فالدنيا و شفاعتكم فاالخرةلبنان
ي ، رزقيى كن شفيعي عند هللا بقضاء حوائج 



ي كل عام لبنان
ى
ي عامنا هذا وف

ى
ي الدنيا واآلخرة وان ال يحرمنا شفاعتك وزيارتك ف

ى
ي وحوائج اوالدي ف ك موالي  �🄲�️♥��السالم عليك سيدي وموالي اإلمام الرضا الرؤوف الضامن اتوّسل اليك عند هللا بقضاء حوائج 

ّ
ل
ّ
��شتقت

العراق اللهم سجلنا من زوار اإلمام علي بن َموىس الرضا عليه السالم

العراق السالم عليك ياموالي علي ابن موىس الرضا سهل لنا زيارة مشهد المقدس

ىالجزاءر  علي وابناءه المعصومي 
ى ي االخرى والتمسك لوالية امي  المؤمني 

ى
ي الدنيا وننال شفاعته ف

ى
ى ف ان نزور االمام الحسي 

لبنان

لبنان

️♥لبنان

ىالجزاءر  علي وابناءه المعصومي 
ى ي االخرى والتمسك لوالية امي  المؤمني 

ى
ي الدنيا وننال شفاعته ف

ى
ى ف ان نزور االمام الحسي 

ى والمؤمناتالبحرين ى والمؤمنات ومن ليس له ذاكر والشفاء مرضانا ومرضى المؤمني  ي أمرهم وأمواتنا من أهلي من أدم عليه السالم إىل يومنا هذا وأموات المؤمني 
ي ومن يعنييى

ي وذراري  هم ومتعلقيهم وأصحاب المظالم ميى
ي وأخواىلي وخاالن 

ي وأعمامي وعمان 
ان 
ّ
ي وأجدادي وجد

ي وأخوان 
ي وعن والدّي وإخوانى

قلدناكم الدعاء والزيارة والصالة والتسبيح والذكر نيابة عن صاحب الزمان عليه السالم وعيى

لبنان قضاء الحاجة ودوام العافية يارؤوف

لبنان ي افضل السالم والتحيه 
ى وابا الفصل قريبآ. السالم عليك سيدي وامامي موالى الرضا عليك ميى ي االخرة وترزقنا زيارتك وزيارة ابا عبدهللا الحسي 

ى
ي ف

ي واخوان 
ي هي تكون شفيعي وشفيع والداى واخون 

حاجي 

لبنان تيسي  األمور وقضاء الحاجة

لبنان قضاء الحاجة ودوام العافية يارؤوف

لبنان قضاء الحاجة وتيسي  األمر لزيارة كربالء ان شاء هللا

لبنان قضاء الحاجة ياموالي

لبنان ي عندك ياموالي الرؤوف ياضامن الغزال 
ي اقرب وقت بحق جدك أباعبدهللا عليه السالم. حاجي 

ى
ي ف

ي ياموالي ألكون لك زائرا اطلبيى
اطلبيى

ي دائما و رحمة هللا و بركاتهالبحرين
ي انتم وسيلي 

ي سواكم يا سادان  ي و انت اعلم بها ال احد لي 
ي حل مشكلي 

ى
ي ف

السالم عليك يا موالي يا أبا الحسن يا علي ابن موىس الرضا سيدي ساعدنى

ي  اللهم اجعلنا من أنصار  اإلمام الحجه واعوانه اللهم ارزقنا شفاعه ال البيت زيارتهمالعراق
ي يارب  والتوفيق  بحيان 

ى وهللا يشفييى بحق اإلمام الرضا ع ان شاء هللا  لتعيي 

ي  اللهم اجعلنا من أنصار  اإلمام الحجه واعوانه اللهم ارزقنا شفاعه ال البيت زيارتهمالعراق
ي يارب  والتوفيق  بحيان 

ى وهللا يشفييى بحق اإلمام الرضا ع ان شاء هللا  لتعيي 

العراق البضه .اللهم اغفر وارحم لوالد ي واحفظ امي

ي االخره العراق البضه
ى
ي الدنيا شفاعته ف

ى
وحسن العاقبه.السالم عل شمس الشموس السالم عل المدفون بأرض طوس اللهم ارزقنا زيارته ف

البحرين ي الجواب يا موالي
يارب الفرج بحق ابنك الجواد هبيى

البحرين يارب الفرج لصاحب الفرج

البحرين ي برؤية ولدي بخروجه من السجن بحق موالي الرضاع
يارب تقر عييى

البحرين ي
يارب تيش االمور وتفرجها إلبني 

البحرين زيارة لموالي الرضا وتيسي  االمور والفرج

البحرين تكتبنا من زوارك يا سيدي �🄲�يارب 

ا و السالم عليك يا سيدي و موالي يا أبا الحسن يا علي بن موىس الرضا عليهما السالم و رحمة هللا و بركاتهسلطنة عمان ا كثي   الطاهرين و سلم تسليما كثي 
ى ي القريب العاجل و صل هللا عل نبيه محمد و آله الطيبي 

ى
ي هللا مرضاهم و مرضانا و أن يشفينا هللا و أن ينجينا هللا من رسر األعداء و أن يرزقنا هللا زيارة المراقد المقدسة و زيارة االمام الرضا عليه السالم ف

ى والمسلمات و حوائجنا و أن يشفى ى والمؤمنات والمسلمي  ي هللا حوائج المؤمني 
يف و أن يجعلنا هللا من أنصار و اعوانه و أن يوفقنا هللا لخدمته و نضته و أن يدفع هللا هذا الوباء و البالء و أن يقضى يف و تسهيل مخرجه الشر .تعجيل فرج صاحب العض والزمان عجل هللا تعاىل فرجه الشر

سوريا الهدى والرشاد والصالح والطاعات والصحة والغيى وصالح الدنيا واآلخرة

العراق التوفيق وتسهيل الزياره وقضاء الدين والصحة والعافية  وإصالح االوالد

العراق التوفيق وتسهيل الزياره وقضاء الدين والصحة والعافية  وإصالح االوالد
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ي الزوجه الصالحهالعراق البضه
قلدناكم الدعاء والزيارة رحم هللا والديكم عدنه مرضى وأريد من االمام الرضا عليه السالم ان يرزق ابيى

لبنان

اليون سي  ي الدين والدنيا
ى
العافية ف

القطيف

القطيف

العراق كم. السالم عليك يا موالي يا علي إبن موىس الرضا اعرف انه هوااااي مقضة ى و بس انتم تدلونة عل الطريق الصحيح. يا أنيس النفوس. اقبلونة عل خربطتنة ونظم الهوسة اىلي بأنفسنا. بس ياسيدي احنة مالنا غي  سيدي ارزقنا زيارتك. سيدي ضايعي 

العراق كم. السالم عليك يا موالي يا علي إبن موىس الرضا اعرف انه هوااااي مقضة ى و بس انتم تدلونة عل الطريق الصحيح. يا أنيس النفوس. اقبلونة عل خربطتنة ونظم الهوسة اىلي بأنفسنا. بس ياسيدي احنة مالنا غي  سيدي ارزقنا زيارتك. سيدي ضايعي 

العراق يحك سيدي  انت االمي  ونحن الخدم فادعونا لكرمك اشتقنا رصى

العراق يحك سيدي  انت االمي  ونحن الخدم فادعونا لكرمك اشتقنا رصى

القطيف

العراق كم. السالم عليك يا موالي يا علي إبن موىس الرضا اعرف انه هوااااي مقضة ى و بس انتم تدلونة عل الطريق الصحيح. يا أنيس النفوس. اقبلونة عل خربطتنة ونظم الهوسة اىلي بأنفسنا. بس ياسيدي احنة مالنا غي  سيدي ارزقنا زيارتك. سيدي ضايعي 

ي فاطمة بنت محمدالمغرب
ي ان شاء هللا الشفاء لوالدن  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته اللهم صل عل محمد وآل محمد و عجل فرجهم طلي 

العراق يعلمها هللا

العراق



العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

ى اللهم وفقنا لما تحب وترضى و ارحمنا وارحم والديناالمغرب ى و حفظ المرسلي  ي فهم النبيئي 
ي عليه و أن ترزقيى

 ىلي الطريق الصحيح وتثبتيى
ى بي ّ
ُ
ي اسألك بحقهم أن ت

ى الطاهرين اللهم انى .بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم عل رسول هللا و أله الطيبي 

الكاظميه المقدسه ى (عج)زيارة نيابه عن صاحب الزمان  ى وصل هللا عل محمد وآل محمد وعجل فرجهم ياكريم يارب العالمي  ي الدنيا واآلخرة برحمتك يا أرحم الراحمي 
ى
ي حوائجنا ف

ى والمسلمات االحياء منهم واالموات وأن يغفر لنا ويقضى ى والمؤمنات والمسلمي  وعن والدي و ما ولدى وعن المؤمني 

b.h يارب بحق الضامن ارزقنا مانتمناه

العراق ى منتظر بن حنان بحالل ي وبي 
اللهم اجمع بييى

العراق ى منتظر بن حنان بحالل ي وبي 
اللهم اجمع بييى

العراق ي دنياي
ى
ي ف

ى من احب واعيى ي وبي 
ي واجمع بييى

ي اغنثيى
ي وفرج كربي 

ي حاجي 
اللهم اقضى

العراق

اليا اسي 

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

السالم علیک یا امام رضا علیه السالم درود بر پدر و مادر پاک و جد مطهرت یا امام غریب شفاعت بکن من بیام حرمت زیارتت کنم تو را به مادرت خانم فاطمه زهرا سالم هللا علیها قسم میدم اول سالم منو به امام زمان عجل هللا برسان و دعا کن من و بچه هام و تمام دوستداران امام از یاران باوفایش باشیم و در راه خدا شهید بشیم السالم علیکم ورحمةهللا و برکاتهايران

سوريا-دمشق  ى, اللهم نذرت الزيارة واستجبت ىلي ولم أتمكن من قضاء النذر بعد  ي قضاء نذري واحفظه وارزقه وساعده يا رب العللمي 
ى
ي ف

فآجر من ينوب عيى

ایران یا امام رضا خیل دلم گرفته بطلب بیاییم پابوست

ایران به یاد مادم که دوازده روز در دل خاک ارمیده

السالم علیک یا عل بن موىس الرضا علیه السالم  آقای مهربانیها بنده را به خادم خودت قبول کن وخودتان دعوتم کنید نهایت آرزومه آقاجان منتظرمایران

العراق كربالء المقدسة ي الروح والبدن�😭�سيدي وموالي غفران الذنوب وسي  العيوب والشفاعة وزيارتك .. من العبد الذليل إىل الموىل الجليل
ى
�💔�سالم هللا عليك يا ابا الجواد ... وزواج ولدي احمد والرزق الحالل والعافية ف

لبنان ى يديه اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بي 

ى الطاهرين و رحمة هللا و بركاتهالبحرين ي اآلخرة شفاعتك  و صل هللا عل محمد و آله الطيبي 
ى
ي الدنيا زيارتك و ف

ى
ي سيدي ف

ي يا هللا ارزقيى ي و يشها لي 
ي دراسي 

ى
ي ف

السالم عليك يا موالي يا علي ابن موىس الرضا  الیهي بحق هذا االمام الغريب المسموم وفقيى

العراق ي  ي به يا شمس الشموس...يا موالي يا علي ابن موىس الرضا ابنتِك اشتاقت إليك يا حبيي 
موالي يا سيدي يا أنيس النفوس انت تعلم ما بداخلي اجمعيى

العراق تعجيل الضهور المقدس

البحرين ️❤... سيدي اعلم بها

ىالعراق البضه ي كل مريض ومرضانا منهم بحق هوا اإلمام الرضا عليه السالم ويرزقنا زيارته بلعاجل يارب العالمي 
ى
ي ويعاف

ى
اطلب من هللا بجاها الرضا عنده ومن اإلمام الضامن يشاف

البحرين

ایران سالم التماس دعا

لبنان ي ياموالي يا انيس النفوس اقسم عليك بضلع فاطمة الزهراء عليها السالم
اطلبيى

السالم عليك يا سيدي وموالي يا علي ابن موىس الرضا يا أنيس النفوس ويا شمس الشموس ورحمة هللا وبركاتهالعراق

المملكة العربية السعودية الهداية التوفيق وتيسي  االمور

، وصل هللا عل محمد وآله خي  الورى األطهارالعراق النجف ي
.السالم عليكم ياسيدي وموالي انا عبدكم ارجو منكم نظرة علي واسئلكم بوجودكم وكرمكم ياموالى ان تكون معي ومع جميع الشيعة سندا وغوثا وعونا فاليليق بجودك وكرمك ان ترفضيى

ي الدنيا واالخرةهجر
ى
ي الدنيا واالخرة وزيارة المدينة المنورة وكربالء ومشهد وحفظ كتاب هللا والسي  ف

ى
حسن العاقبة والوجاه ف

لبنان

لبنان

ي لنجاح والتوفيق با لمتحاناتالعراق
سالم عليك يا سيدي وموالي سيدي يا ابا لجواد محتاج لنجاح سيدي اقسم عليك بضلع امك فاطمه الزهراء أن ترزقيى

ي الدنيا وشفاعته باآلخرة يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللاالعراق
ى
ي زيارة موالي الرضا عليه السالم ف

اللهم صلِّ عل محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم ارزقيى

ي ولدي عليالكويت
ى
ي ويعاف

ى
ي جنات الخلد اللهم صل عل محمد وال محمد وان يشاف

ى
ي االخرة شفاعتكم والحشر والسكن معكم ف

ى
ي عمري بطاعته واالبتعاد عن معصيته وان يعتق رقابنا من النار ويرزقنا ف

ى
ي الدعاء والزيارة وان يطيل ف

ي وكل من قلدنى
ي وولدي وزوجي 

ي عمر امي وعمر اخوانى
ى
ي طالب ع وان هللا يرحم والدي وان يطيل ف ي ونسال هللا بحسن الخاتمه بشاهده معكم وان هللا يثبتنا عل والية علي بن ان 

ي ولحيان 
السالم عليك ياغريب الغرباء وياانيس النفوس موالي نسألك الدعاء لصالن 

البحرين ي القلوب الوالهه
ى
يا أنيس النفوس تعلم ما ف

الكويت زيارة موالي و تعجيل الفرج

العراق

ي بحق ابنك باب المرادالبحرين
ي و اهدييى

ي شافييى ي زيارتك و اشفع وامسح علي 
سيدي و امامي اارزقيى

كة الصالة عل محمد وآل محمدالعراق ي فرج مالنا صاحب العض والزمان بي 
ى
ى والمؤمنات وان يرفع هذا الوباء والبالء عنا وعنكم وان يعجل ف ي جميع المرضى وعل الخصوص المرضى المنظورين من المؤمني 

ى
ي وعاف

ى
السالم عليك ياعلي ابن موىس الرضا  السالم عليك ياشمس الشموس وانيس النفوس المدفون بأرض طوس الیهي شاف



السعودية ي
��الدراسة والعيش بجوارك مع عائلي 

ف العراق النجف االرسر

العراق يف إن يحفظ سيدي وموالي صاحب الزمان ويعجل فرجه الشر

العراق ى وصحه زواج وتعي 

العراق ى وصحه زواج وتعي 

البحرين ي طلب الشفاء للوالدين امي وان 

العراق ي المنطقع هذا االسبوع اض الدور االول   وزواج  ي اعي 
ى
نجاجي ف

ف بزيارة األعتاب الطاهرة لإلمام علي بن موىس الرضا عليه أفضل الصلوات وسالمه وهل يمكن قضاء نذر عقدته من عقود لذلك سوريا-دمشق  ي بالتشر
ى وأرجو أن تساعدونيى  لخدمة كل المؤمني 

ً
حقظم الموىل القدير ورعاكم وأيدكم بنضه, بارك هللا بكم دائما

فنلندا السالم عليك يا سيدي اسألك الشفاعه واتوسل بك اىل هللا لتفري    ج همومنا

ايران

عراق

عراق اللهم اغفر ذنوب  هم و ارحمهم

ایران سالم التماس دعا

ي كل ساعة االف التحبة والثناء والسالم واردد علينا منهم السالمالعراق
ى
ي هذه الساعة وف

ى
ف واكرم خلقك محمد وال محمد وابلغهم منا ف ي سبيلك اللهم  نسالك عافية الدين والدبيا واالخرة اللهم صل عل خي  وارسر

ى
ى يديه ف ي زمرتهم واجعلنا من خواص انصار واصحاب االمام المهدي الحجة بن الحسن عليه الصالة والسالم والمستشهدين بي 

ى
نا ف ي الدنيا واالخرة وارزقنا شفاعتهم وثبتنا عل حبك وحبهم ومودتهم وطاعتهم واحشر

ى
ى ايدا ف ي الليل والنهار  اللهم التحرمنا صحبة محمد وال محمد صلواتك  وبركاتك عليهم طرفة عي 

ي ومن  والدي واهلي  جميعا مابقينا وبف 
ي الجواد ميى

السالم عليك ياسيدنا وموالنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا وقرة اعيننا وامامنا  شمس الشموس وانيس النفوس وغريب طوس االمام الضامن ثامن الحجج االمام الرؤؤف سلطان الدنيا واالخرة السالم عليك سيدنا ياابا الحسن علي بن موىس الرضا وعل اختك الزكية التقية النقية  الطهرة الطاهرة المطهرة فاطمة المعصومة  نبت االمام موىس بن جعفر النور الكاظم اخت االمام علي بن موىس الرضا  وعمة االمام محمد بن علي التف 

ي ، وأن اختار قرارات صحيحةالعراق
ي ويرزقيى

ي األذى، وي  هدييى
ي بعيد... اطلب من اإلمام الرضا ابن الجواد ع أن يكتب ىلي كل ما هو خي  وان يبعد عيى

ي إليكم فأنى
...لك سالمي يا إمامي.. سيدي غريب طوس قربيى

ي جميعا ولكم االجر والثوابالبضه العراق
ي وعن اموان 

ي وجميع عائلي 
ي وبنان 

ي وابنان 
ي وعن زوجي 

ي وعن والدي ووالدن 
؛ اللهم صل عل محمد وآل محمد وعجل فرجهم ماجورين قلدناكم الدعاء والزيارة عيى

ي امرهالبحرين
ي وولدي وكل من يعنييى ي وزوج 

اننا وألخواننا وألهلي حيهم وميتهم واصلحيى ي ربنا وتفبل دعاء  اغفر لنا ولجي 
ي مقيم الصالة ومن ذريي 

رب اجعليى

الصالة والسالم عل رسول هللا وأهل بيته ، الهداية والرشد والتوفيق ورضى الرحمن والفرج والصحة والغيى وكل حوائجناسوريا

ي للدنيا واآلخرة بجاهك عند هللاالبحرين ي حوائج 
ي شفاعتك وان يقضى

ي لزيارتك وان يرزقيى
السالم عليك ياعلي بن موىس اسأل  هللا ان يوفقيى

لبنان لكم االجر والثواب �🙏�قلدناكم الدعاء والزيارة 

لبنان

القطيف الصحة والعافية والهداية

البحرين الصحة والعافية

البحرين قضاء الدين والصحة والعافية

البحرين الذريه الصالحه والشفاء العاجل

البحرين الذريه الصالحه وقضاء الدين

البحرين ى الرحمه والمغفره من رب العالمي 

ي فيها دفنتم الهم اقظ حوائجنا بحق الرضا عليه السالمالعراق
ى رسول هللا طبتم وطابت األرض الي  ي انت وامي يي  السالم عليك ياباب الحوائج يا انيس النفوس  بأن 

ي الذريه الصالحه ب احسن حال   اللهم صل عل محمد وآل محمدالكويت
ي وبينها موده ورحمه الهم ارزقيى

ي الصحه والعافيه اللهم صل عل محمد وآل محمد  ياوجيها عندهللا اشفع لنا عند هللا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك اىل هللا واستنقذنا من ذنوبنا عندهللا عزوجل  واجمع بييى
ه وارزقيى ي الدين والدنيا واالخي 

ى
ي حالوة محبة هللا ومحبة محمد وآل محمد ف

ي ولدي علي  وارزقيى
ى
ي وعاف

ى
ي الدين والدنيا وشاف

ى
ي وولدي شفاعتك وشافعة محمد وال محمد ف

ي وزوجي 
ي واخوانى

السالم عليك ياامامي ياعلي بن موىس الرضا اللهم صل عل محمد وآل محمد اللهم ارزق والدي وارزقيى

مالجزائر
ّ
كة اإلمام من آل محمد صل هللا عليه وآله وسل ى الشفاء،،، بي  ك باإلمام الرضى عليه السالم، طالبا من هللا تعاىل الشفاء ىلي ولجميع المسلمي  أنا جد مريض أتي 

العراق

ي الدنيا واآلخرةالعراق
ى
ي قضاء الحوائج ف ي واطفاىلي وزوج  الدعاء بالصحة والعافية ىلي ولوالدي امي وان 

،  نظرة منك يا إمامي الرؤوف واسألك الدعاء للوصول إليكالعراق ي
يحك اتوسلك واقسم عليك بضلع الزجية ال تردنى ي من الغربة واريد اوصل رصى

ي زيارتك، يا سيدي اعانى
اللهم صلِّ عل محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج يا هللا  يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا. السالم عليك يا موالي يا علي بن موىس الرضا ورحمة هللا وبركاته، اتوسلك يا موالي تشفعلي عند هللا بالمغفرة ويرزقيى

كة موالنا صاحب العض والزمان عجل هللا له الفرج روجي لمقدمه الفداء والحمدهلل تعاىل وصل اللهم عل محمد وآل محمدالكويت كة الصالة عل محمد وآل محمد وبي  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته يا إمامي وسيدي وموالي ازوركم واعزيكم بوفاة جدكم رسول هللا واتوسل بكم اىل هللا بالشفاء العاجل وتسهيل االمور بي 

ي زيارته وشفاعته يوم المحشر وأن أرزق بزيارة الموىل أبا عبد هللا ع وأهل بيته األطهارلبنان
ي أن يرزقيى ي هي 

��حاجي 

لبنان اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهه

ي االخرة شفاعتكالعراق
ى
ي الدنيا زيارتك وف

ى
السالم عليك ياسيدي وموالي ياعلي بن موىس الرضا رزقنا اللة ف

هالبنان ي بحق أمك الزهراء ما احلفك غي 
ي ىلي حاجي 

ي وان تقضى
انى ي وجي 

ي واخوان 
ي واهلي وأخون  ي ووالدي وزوج 

ي العودة وتحميلي عيلي 
يحك واقبل أعتابك يا موالي يا الرضا يا باب المراد وباب الجواد ترزقيى ي العودة وترزقها لكل محب لقد اشتقت لشم رائحة رصى

ي وان ترزقيى
ي طوس السالم عليك يا علي ابن موىس الرضا أحلفك بأمك السيدة فاطمة الزهراء ان تقبل زيارن 

ى
السالم عليك يا أنيس النفوس ويا غريب ف

هالبنان ي بحق أمك الزهراء ما احلفك غي 
ي ىلي حاجي 

ي وان تقضى
انى ي وجي 

ي واخوان 
ي واهلي وأخون  ي ووالدي وزوج 

ي العودة وتحميلي عيلي 
يحك واقبل أعتابك يا موالي يا الرضا يا باب المراد وباب الجواد ترزقيى ي العودة وترزقها لكل محب لقد اشتقت لشم رائحة رصى

ي وان ترزقيى
ي طوس السالم عليك يا علي ابن موىس الرضا أحلفك بأمك السيدة فاطمة الزهراء ان تقبل زيارن 

ى
السالم عليك يا أنيس النفوس ويا غريب ف

اليا أسي  ي الدنيا ونسألهم حسن العاقبه
ى
ى فاالخره وزيارتهم ف اللهم ارزقنا شفاعة الحسي 

لبنان

لبنان اللهم ارزقنا من رزقك الحالل الطيب. اللهم اقض عنا الدين. هللا ارزقنا زيارة اإلمام الرضا

ف العراق النجف االرسر

ف العراق النجف االرسر

تونس ي الدنيا و اآلخرة
ى
جازاكم هللا كل الخي . السالم عليكم الرجاء الزيارة و الدعاء ألطفاىلي بالتوفيق ف

تونس ي الدنيا و اآلخرة
ى
جازاكم هللا كل الخي . السالم عليكم الرجاء الزيارة و الدعاء ألطفاىلي بالتوفيق ف

ي وأوالدهم ونيابة عن جميع إعمامي وأوالدهم وأخواىلي وأوالهمبريطانيا
ي المرحومة ووالدي صادق جعفر ونيابة عن إخون 

ي محمود.. أقلدكم الزيارة نيابة عن والدن 
ي كوثر وإبيى

ي وعن أهلي وابني 
ي وشفاء خاىلي المريض صادق وكذلك األذن ىلي بزيارته وتسهيل أمري من أجل ذلك.. ونيابة عيى

ي وشفان 
.أرجو من موالي اإلمام الشفاعة ىلي وقبول طلبي 



العراق ي عن سؤاىلي
علمك بحاىلي يغيى

 عندك فاننا مشتاقون اىل زيارتك يا موالي والسالم عليك ورحمة هللا وبركاتهالعراق
ً
ي زيارتكم فاسأل هللا لنا بجاهك عند هللا ان نكون ضيوفا

ى
ها الن االنس والتوفيق والرزق وخي  الزاد هو عندكم والخي  ف ي وهي زادي من الدنيا وال اريد غي 

 عندك وان تسهل لنا زيارة اىل مرقدك الطاهر ومشهدك المقدس لنكحل عيوننا بتلك القبة الغراء والمنارة الشماء المالمسة للسماء سيدي يا ابا الحسن هذه طلبي 
ً
ي ورحمة هللا وبركاته  سيدي ليس ىلي حاجة سوى ان تقبلنا ضيوفا

ي النف 
السالم عليك يا سيدي وموالي شمس الشموس وانيس النفوس وغريب طوس علي بن موىس الرضا المرتضى التف 

العراق ي كل مريض
ى
يا اللیهي شاف

من الوباء والبالء  أين ماكانوا وحسن العاقبة وأرزقنا علم آل محمد  بحب محمد واله الطاهرين(عليهم السالم )نسأل هللا ان يفرج عنا بفرج وليك صاحب العض والزمان  عج والتوفيق للخي  والعمل الصالح وحفظ شيعة أهل البيت العراق

النجف/ العراق نسأل هللا التوفيق لما يرضى ويرزقنا شفاعة االمام الرصا يوم الورود

العراق

العراق حسن العاقبة والتوفيق

لبنان

البحرين

البحرين

ي بنظرة منك يا سيدي يا شمس الشموسالبحرين
ي الجواب وان تشمليى

السالم عليك موالي يا انيس النفوس ياغريب الغرباء  أسألك بحق ابنك الجواد أن تهبيى
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العراق الشفاء العاجل وقضاء الحوائج وتفري    ج الهموم

العراق ��يا ضامن 

اللهم التوفیق الدایم اللهم عجل لولیک الفرج و تقبل اعمالنا ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنهایران

العراق حسن العاقبة

لبنان

ى  ي  من زوارك بالدنيا  واآلخرة  يا وجيها عند هللا اشفع ىلي عند هللاالمانيا-برلي 
ي انا بحبك كتي  اكتبيى

ي  اال بتسهيل اموري  بحق محمد وال محمد لما استجبت دعان 
ي  يا كريم يا ابن  الكرام  ال تردنى ي  واحبان 

ي  مشتاقة شوف اوالدي واحفادي  وامي  واخوان  ي  اال بقضاء حوائج 
ي  زورك  يا موالي ان شاءهللا  دخيلك يا موالي ما تردنى ي   يا موالي بدي إقامة انت سهل أمري  واحصل عل إقامة وان شاءهللا يا موالي بدي اج  السالم عليك يا أنيس النفوس يا علي بن موىس الرضا اشفع ىلي عند هللا لقضاء حوائج 

لبنان

لبنان

لبنان

العراق

القطيف

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق غفران الذنوب والرحمة

العراق قضاء الحوائج

 إلمام الزمان وان تكون الدنيا آخر همهالعراق
ً
ي دراسته الحوزوية ،اللهم ونور طريقه لكل خي  وصااح واعنه عل ان يكون خادما

ى
التوفيق ف

العراق ي عليه ، قضاء حوائج موالنا صاحب الزمان وتعجيل فرجه ،صلوات رن 

السالم عليك يا سيدي وموالي يا علي ابن موىس الرضا يا أنيس النفوس ويا شمس الشموس ورحمة هللا وبركاته عليكم أهل البيتالعراق

 عليه السالم و والدى و والد والدى و كل من له حق علي و والديهم ومتعلقيهم و ذراريه  جزيل الشكر لكم عل هذه الخدمة وفقكم هللا لما ييحب ويرضىالبحرين
ى ى وخدمة ابا عبدهللا الحسي  ى و عموم شيعة امي  المؤمني  ى و األوصياء و الصالحي   قدير  زيارة نيابية لإلمام الرؤوف علي بن موىس الرضا عليه االف التحية و الثناء  مخصوصة لعموم األنبياء و المرسلي 

 الطاهرين وارحم والدى و والد والدى  وكل من له حق علي و اخوانى و اخوان  و وفقهم لما تحب و ترضى وابعد عنهم كل سوء و مرض وبالء وفقر وبؤس انك عل كل ىسر 
ى ى بحق محمد و آله الطيبي  ى  اللهم ال تدع لنا ذنبآ إال غفرته و ال هما إال فرجته و ال مريضا اال شافيته و عافيته و ال غائبآ إال ادنيته وال رزق اال قربته وال ميتا اال رحمته وال حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صالح اال قضيتها يارب العالمي  ى الطاهرين صلواتك عليهم اجمعي   هذه السنه وكل سنه حجة وعمرة متقبلةو وفقناوال تحرمنا من زيارة مراقد أنبيائك و اوصيائك و أوليائك الطيبي 

ى
 الدارين و قنا عذاب القي  و اكتب لنا و وفقنا ف

ى
سيدى علمك بحاىل يغيى عن سؤاىل اللهم وفقنا لما تحب وترضى و ارزقنا العفو و العافية و المعافاة ف

العراق # عظم هللا اجرك سيدي بماصبكم آل بيت النبوه بفقد جدكم الرسول االعظم صل هللا عليه وآله وسلم///•*•السالم عل ابو الحسن علي ابن موىس الرضا ورحمة هللا وبركاته   •*•

ي مأجورين تقبل هللا والسالم عليكملبنان
ي الشهيد المجاهد علي العوطه وبنية قضاء حاجي 

ي احمد واجى
ي مقام االمام الرضا ع لروح والداي واجى

ى
ي تقبل هللا اعمالكم وارجو قراءة الفاتحه مع الصلوات ف

ي واخوان 
ي وعن والداى واخون 

قلدناكم الدعاء وازيارة نيابة عن صاحب العض والزمان وعيى

أنقرة تركيا
ً
ي وعن والدينا وأمواتنا جميعا

هللا يرضى عنكم... ونية قضاء حاجتنا المستعصية وآل متوقفة... الدعاء والزيارة والصالة نيابة عيى

تركيا
ً
ي وعن والدينا وأمواتنا جميعا

وبنية قضاء حاجة مستعصية جزاكم هللا خي  الجزاء... قلدناكم الدعاء والزيارة والصالة نيابة عيى

ي الدين ويسهل الرزقاليمن
ي األرض ويمدهم بالنض،وأن يقضى

ى
.أن يمكن هللا شيعة أهل البيت ف

اليمن ين،وتسهيل الرزق
َ
ي األرض ومدهم بالنض، وقضاء الد

ى
ى شيعة أهل البيت ف .تمكي 

اليمن

لبنان عند هللا اشفع لنا عند هللا" يا وجيها

لبنان عند هللا اشفع لنا عند هللا" يا وجيها

اليمن زيادة الرزاق والزواج والنض عل األعداء

لبنان زيارة االمام الرضا وكربالء المقدسة

الجزائر زيارة بالنيابة

یا امام رضا تو عالم به قلب من هسي  تو خودت میدانى چه میخواهم حي  اگر بر صالحم نباسد هم تو قدرتش را داری که انرا به صالح من کيى یا امام رضا دخیلکایران



البحرين ي القلب
ى
ف

ألمانيا طلب الزيارة والشفاء وقضاء الحوائج وشكرا

ألمانيا طلب الزيارة والشفاء وقضاء الحوائج وشكرا

العراق قلدناكم الزيارة ودعاء وشفاء

لبنان قضاء حوائج موالنا صاحب الزمان وتعجيل الفرج

ي الدنيا واآلخرة بحق بجوادك محمد الجواد ع با ب المرادلبنان
ى
ي ف ي الدنيا وشفاعتك باآلخرة  وبقضاء حوائج 

ى
ي عند هللا بتعجيل فرج موالنا صاحب العض والزمان عج ويجعلنا من أنصاره ورزقنا هللا زيارتك ف بسم هللا الرحٰمن الرحيم اللهم صل عل محمد وآل محمد وعج  السالم عل غريب طوي أنيس النفوس والشمس الشموس المدفون بأرض طوس علي بن موىس الرضا ورحمة هللا وبركاته سيدي أسأل هللا بالشأن الذي لك عنده أن يصلي عل محمد وآل محمد وعج بقضاء حوائج 

ي الدنيا واآلخرة بحق بجوادك محمد الجواد ع با ب المرادلبنان
ى
ي ف ي الدنيا وشفاعتك باآلخرة  وبقضاء حوائج 

ى
ي عند هللا بتعجيل فرج موالنا صاحب العض والزمان عج ويجعلنا من أنصاره ورزقنا هللا زيارتك ف بسم هللا الرحٰمن الرحيم اللهم صل عل محمد وآل محمد وعج  السالم عل غريب طوي أنيس النفوس والشمس الشموس المدفون بأرض طوس علي بن موىس الرضا ورحمة هللا وبركاته سيدي أسأل هللا بالشأن الذي لك عنده أن يصلي عل محمد وآل محمد وعج بقضاء حوائج 

السنغال ..الذهاب للزيارة

إیران ي کربالء
ى
أعیش ف

إیران ، زیارة األئمة، السعادة ي
ي مجاالت حیان 

ى
التوفیق ف

القطيف

ي بحق االمام الرضاالعراق
ي العسكرية واتحول مدنى

ي والنقل من وظيفي 
 ادعوىلي بقضاءحاجي 

ى ي الرحمةواالئمةالمعصومي  اللهم بحق ني 

الجزائر ....نرجو من هللا حسن الخاتمة وجوار محمد وآل بيته....اللهم صل وسلم وبارك عل سيدنا محمد وآل سيدنا محمد

الجزائر ....نرجو من هللا حسن الخاتمة وجوار محمد وآل بيته....اللهم صل وسلم وبارك عل سيدنا محمد وآل سيدنا محمد

ى واحفظنا واهلنا وعيالنالبنان اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك ويش لنا أمورنا لما فيها خي  لنا ورضا لك يا أرحم الراحمي 

زيارة نيابة عن عفاف محمد بدر الدين وقضاء حاجة اوالدها وشفاءزوجها وقضاء دين ابنتهالبنان

السعودية ي الحوزة بجوار أختك المعصومة أن موالي
ى
أدرس ف

قم المقدسه آقا برای دلم دعا کن

يسوريا
ي الدين و الدنيا ىلي و ألرسن 

ى
ي اموري كلها و السالمة ف

ى
ي  عندي مرض مزمن أريد الشفاء منه  وأسئلك العافية ف

ي بدنى
ى
ي رسول هللا و أهل بيته  أسئلك العافية ف

ى
السالم عل االمام الرؤوف  أنيس النفوس  عظم هللا لك االجر ف

يسوريا
ي الدين و الدنيا ىلي و ألرسن 

ى
ي اموري كلها و السالمة ف

ى
ي  عندي مرض مزمن أريد الشفاء منه  وأسئلك العافية ف

ي بدنى
ى
ي رسول هللا و أهل بيته  أسئلك العافية ف

ى
السالم عل االمام الرؤوف  أنيس النفوس  عظم هللا لك االجر ف

البحرين هداية البنات للسي  والصالة

ي للسي  والحجاب وان يردهم ردا كريما ويبعد عندهم صديقات السوء ويبعد عنهم االلحاد ويردهم اىل صالتهماابحرين
ي توجهت واستشفعت بك اىل هللا تشفع ىلي ياسيدي بجاهك ياسيدي اطلب من هللا هداية بنان 

السالم سيدي وموالي يا ثامن الحجج ياأبا الجواد ياابن رسول يابن فاطمة الزهراء انى

ىسلطنة عمان ى الطاهرين صلوات هللا وسالمه عليهم أجمعي  هم و أن يوفقنا هللا لزيارة اإلمام علي بن موىس الرضا عليهما السالم و جميع المراقد المقدسة بحق محمد وال محمد الطيبي  ي هللا مرضانا و أن ينضنا هللا عل األعداء و أن ينجينا من رسر
ي هللا حوائجنا و أن يشفى

ي هللا مرضاهم و أن يقضى
ى والمسلمات و أن يشفى ى والمؤمنات والمسلمي  ي هللا حوائج المؤمني 

ى و أن يقضى يف و أن يدفع هللا هذا الوباء و البالء عن بالد المسلمي  يف و أن يجعلنا هللا من أنصاره و أعوانه و أن ندرك ظهوره الشر يف و تسهيل مخرجه الشر تعجيل فرج موالنا صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه الشر

العراق

سوريا

البحرين اللهم ارزقنا الشفاء والشفاعة والزيارة

البحرين ى عليهم السالم قريبا اللهم رزقنا زيارة المعصومي 

الكويت ي مناي وصل هللا عل محمد واله الطاهرين
اللهم بلغيى

الكويت ي مناي وصل هللا عل محمد واله الطاهرين
اللهم بلغيى

ي برهماالكويت
ي نصيبا من االزواج الطاهرين و الذرية الطيبة  و ان تدخل الشور عل قلب والدي و تديم عليهما نعمة الصحة و العافية و ترزقيى

ى ع و ان تكتب الخوانى ي لزيارة الحسي 
ى وان تسجليى ي يا أكرم االكرمي 

 
ي رزف

ى
 ان تمن علي بتسهيل االمور و تجعل السعة ف

ى السالم عليك يا علي بن موىس الرضا اسال هللا بحقك و بحق االئمة المعصومي 

ي اآلخرة و رحمة هللا و بركاتهالبحرين
ى
ي الدنيا و شفاعتك ف

ى
ك ف ي سيدي بزيارة قي 

السالم عليك يا موالي يا عي بن موىس الرضا ارزقيى

ى واهل البيت عليهم السالم وحسن الخاتمةالبحرين ي عبدهللا الحسي  ي طالب وخدمة الموىل ان  حه اهل البيت عليهم السالم باستمرار والثبات عل والية علي ابن ان  الصحة والعافية والرزق الواسع وزيارة ارصى

سوريا

تونس ي
.جازاكم هللا كل خي . السالم عليكم الرجاء زيارة العتبة الرضوية المقدسة بالنيابة عيى

تونس ي
ي لزيارة العتبات المقدسة جميعها. السالم عليكم الرجاء زيارة العتبة الرضوية المقدسة بالنيابة عيى

جازاكم هللا كل خي . وأسأل هللا أن يوفقيى

الجزائر الزيارة بالنيابة

الكويت ي زيارتك ياموالي
حاجي 

ایران )ع(

سوريا-دمشق  ونشكر من يؤديها بالنيابة وله األجر والثواب, نذرت للزيارة السقاط صدام حينها ولم أتمكن بعد من الوفاء 

ي  وان تدعو ىلي بزياره االمام الرضا عن قريبالعراق
ي  واشياء اخرى هللا يعلمها  ونجاح ابني 

ي وبنان 
ي والسي  والعافيه البيى

تيسي  اموري وقضاء دييى

العراق ..............السالم علیك سيدي موالي يا انيس النفوس وشمس الشموس 

العراق ..............السالم علیك سيدي موالي يا انيس النفوس وشمس الشموس 

العراق يا وجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا

ي بجاههالعراق
ي زيارة موالي الرضا عليه السالم وفرج عيى

اللهم صلِّ عل محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم ارزقيى

ى يدي حاجاتنا يا وجيها عند هللا اشفع لنا عند هللا الكويت ي الليل و النهار و رحمة هللا و بركاته  يا موالي يا علي بن موىس الرضا يا بن رسول هللا يا حجة هللا عل خلقه يا سيدنا و موالنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بكم اىل هللا و قدمنا بي 
ي انت به اعلم و الشالم عليك ابدا ما بقيت و بف 

 
ى و الباف ى العابدين المتقي  ى الصالحي  ي سبيل الرشاد و بأن اكون من المومني 

ي يا موالي علي بن موىس الرضا زيارة قبوركم و خدمتكم و شفاعتكم و البكاء عليكم و عشقكم و هدايي 
.حاجي 

يال ي العام المقبل يا هللا يا هللا يا هللا   جزاكم هللا خي  الجزاءكندا مني 
ى
ي فاطمة المعصومة ف

يف وزيارة سيدن  ك الشر ي هللا من زيارة قي 
ي وأطلب من اإلمام الرضا أن يكتبيى

ي من كل مرض يألميى
ي وهي يرزق أوالدي درية صالحة ويشفييى أتوسل بسيدنا اإلمام الرضا لقضاء حواءج 

ي  و زياره قي  االئمه جميعا وان اكون من المشايه السنه المقبله وكل سنه وهذه السنه ، شكراالبحرين
ي دراسي 

ى
ي ف

كون صاله واحده واكون غي  متهاونه فيها و ان توفقيى
ى الصاله الذين ال يي  ي من مقيمي 

ى وابناءه ويجعليى ي حب االمام علي واالمام الحسي 
ي كلها بحق محمد و آل محمد وان يرزقيى السالم عليك يا امامي يارضا  اتميى منك المغفره لكل ما فعله وخصوصا عقوق الوالدين اشفع ىلي عند هللا ان يغفر ىلي ذنون 



العراق يا ذا الجالل و اإلكرام أكرمنا العافية

القطيف

فنلندا

ى واهدي قلب سجاد عل  بنته ريحانهبلجيكا ي يكتبلي زيلرتك موالي  حيى ى بحق هذة اليله العظيم. سالم هللا عليك ياموالي رضا ياموالي ادعي رن  ف بنته ويحن قلبه ويسهل امر جنسيه ويكتبلي زيارتك وزيارة االمام الحسي 
ي يعي  ي امانته بيك موالي رضا خاف االمان كل امل انك تدعو رن 

ي وعافنا واعف بنته موالي رضا وانى ف بيها  تعبت موالي صارىلي سته سنوات ونص اتوسل ن  ي يعي  وتدعي رن 

ى واهدي قلب سجاد عل  بنته ريحانهبلجيكا ي يكتبلي زيلرتك موالي  حيى ى بحق هذة اليله العظيم. سالم هللا عليك ياموالي رضا ياموالي ادعي رن  ف بنته ويحن قلبه ويسهل امر جنسيه ويكتبلي زيارتك وزيارة االمام الحسي 
ي يعي  ي امانته بيك موالي رضا خاف االمان كل امل انك تدعو رن 

ي وعافنا واعف بنته موالي رضا وانى ف بيها  تعبت موالي صارىلي سته سنوات ونص اتوسل ن  ي يعي  وتدعي رن 

البحرين

البحرين ي الدين والدنيا
ى
العافية ف

الجزائر ي الرزق و الهجرة اىل الخارج
ى
التوسعة ف

Britainِ
ى  ُحَسي ْ

ْ
ْصَحاِب ال

َ
ٰل أ

َ
، َوع ِ

ى  ُحَسي ْ
ْ
ِد ال

َ
ْوال
َ
ٰل أ

َ
، َوع ِ

ى  ُحَسي ْ
ْ
ِّ ْبِن ال ِلي

َ
ٰل ع

َ
، َوع ِ

ى  ُحَسي ْ
ْ
ٰل ال

َ
ُم ع

َ
ال لسَّ

َ
ْم، أ

ُ
ي ِلِزَياَرِتك

َعْهِد ِميىِّ
ْ
 آِخَر ال

ُ  اّٰلله
ُ
ه
َ
 َجَعل

َ
َهاُر، َوال

َّ
ْيُل َوالن

َّ
َ الل ي ِ

 َوَبف 
ُ
 َما َبِقيت

ً
َبدا
َ
ِ أ
ه
ُم اّٰلل

َ
ي َسال

 ِميىِّ
َ
ْيك

َ
ل
َ
، ع

َ
 آِئك

َ
 ِبِفن

ْ
ت
َّ
ي َحل ِ

ي 
َّ
ْرَواِح ال

َ
ٰل األ

َ
ِ َوع

ه
ْبِد اّٰلل

َ
َبا ع

َ
 َيا أ

َ
ْيك

َ
ل
َ
ُم ع

َ
ال لسَّ

َ
.أ

لبنان ي ا يا سلطان قلي 
ً ي, موالي الرؤوف لقد اشتقت لرؤيتك ولم أعد أطيق صي 

ي آخر زيارة ىلي همست عندك بحاجي 
ى
والزلت انتظرك, ف

رفقون ى الطاهرين . بسم هللا والصالة والسالم عل رسول هللا و أله الطيبي 
ً
ي طريقنا وي  هدينا سبلنا و ينضنا نضا قريبا عاجال

ى
نسأل هللا بحق محمد وال محمد الشهداء األحياء، أن يرحمنا و أن يهدينا و يثبتنا عل طريق األِئمة و يغفر لنا  وأن يوفقنا ف

 ن  دراسي   وقضى ىل حاجان  یارب  الهم عجل لولیک الفرج صاحب العض ولزمانایران
(عج)الهم وفقيى

ایران  ن  ضهور مالنا ال امام  قاام آل محمد 
ى  ن  دراسي  ووفق اقرباءی ولمسلمي 

(عج)الهم وفقيى

شوش دانیال  دراسي  حفظ اقباءی بحق ال امام قاءم آل محمد 
ى
(عح)الهم وفقيى ف

ایران الهم وفقيى بزیارت ال امام ارضا و ابعد هاذ الواباء وباء کرونا

اليمن ى والدعاء ولوالدي زيارة العتبة الرضوية المقدسة كّل أربعاء وزيارة مقام الحسي 

 دراسي  االهم اکش هاذه ال امه عت هاذه ال امه ن  ضهور موال ن وسیدنا ال المام قاام آل محمدایران
ى
(عج)الهم وافقيى ف

ي الملهوف يا موالي الرؤوف وأحط برأفتك من أرى فيه نورا من نور رأفتكلبنان ي أقرب وقت يا ضامن الغزال وضامن قلي 
ى
ي وصالك ف

ان اللهفة إىل زيارتك أال فارزقيى ي الذي يكتوي بني   عنك أشواق قلي 
ي جنتك السماوية يا شمس الشموس وأنت الذي ال يخفى

ى
ي طوس ف

ى
يف أحسست وكأن روجي فارقت جسدي وبقيت هناك ف موالي الرؤوف مذ فارق جسدي مقامك الشر

العراق ي زيارة موالي الرضا
اللهم صل عل محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم ارزقيى

الجزائر تهم  و تيسي  خدمة السيدة زينب عليها السالم, الدعاء  والقرب من حضى

ي
ي ممن ينتض لدينه بمحمد وآل محمدجبون 

ي ويجعليى
 
ي رزف

ى
ي خي  وعافية ويوسع ف

ى
ى و أسؤل هللا ان يطيل عمري ف ى ع س وأدعو هللا أن يرفع عنا المظلومية وعن جميع المستضعفي  ي من زوار الحسي 

ى وبعد أسىل هللا ان يجعليى و شكرا.ان يغفر هللا ىلي ولوالدي وألمواتنا وأموات المؤمني 

ايران ي فرج موالنا صاحب الزمان 
ى
ى ان شاهللا (عج)تعجيل ف ي و طلب عفو المغفرت باهللا بسبب شفاعت ائمه معصومي 

و طلب شفا كل المرضى

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

ي الدنيا وشفاعتك باآلخرة، اللهم صل عل محمد وآل محمدالعراق
ى
ي زيارتك ف

اللهم عجل لوليك الفرج بحق محمد وآل محمد، اتوسلك يا موالي تشفع ىلي عند هللا ويرزقيى

العراق ع

العراق .........................................السالم عليك سيدي وموالي ياعلي بن موىس الرضا 

ایران اسالم سالم هللا علیک یا سلطان

کشور حاجت شم

الجمهوریة االسالمیة ...السالم علیك أیها اإلمام الرؤوف 

ى الطاهرينالجزائر ي األعظم محمد ص و كافة أهل بيته الطيبي  ي هللا زيارة للني 
ي و ان يرزقيى

ي و إبني 
شفاء والدن 

البلد أكتب حاجتك
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10/26/2021 3:51:50 PM

10/26/2021 3:40:55 PM

10/26/2021 3:39:29 PM

10/26/2021 3:37:52 PM

10/26/2021 3:31:37 PM

10/26/2021 3:21:22 PM

10/26/2021 3:20:17 PM

10/26/2021 3:18:57 PM

10/26/2021 3:18:09 PM

10/26/2021 3:18:04 PM

10/26/2021 3:16:51 PM

10/26/2021 3:14:58 PM

10/26/2021 3:14:52 PM

10/26/2021 3:12:17 PM

10/26/2021 3:06:25 AM

10/26/2021 3:04:40 AM



10/26/2021 3:04:40 AM

10/26/2021 3:04:40 AM

10/26/2021 3:04:39 AM

10/26/2021 3:04:39 AM

10/26/2021 3:04:39 AM

10/19/2021 5:27:12 PM

10/19/2021 7:19:30 AM

10/16/2021 5:05:16 PM

10/15/2021 10:58:24 PM

10/15/2021 10:58:04 PM

10/15/2021 10:57:15 PM

10/15/2021 10:46:25 AM

10/15/2021 10:45:24 AM

10/15/2021 10:44:28 AM

10/15/2021 10:43:56 AM

10/15/2021 10:43:34 AM

10/15/2021 10:43:10 AM

10/15/2021 10:42:21 AM

10/15/2021 12:49:39 AM

10/14/2021 4:57:58 PM

10/13/2021 5:34:06 PM

10/13/2021 5:33:02 PM

10/13/2021 3:07:04 PM

10/13/2021 8:30:38 AM

10/13/2021 8:10:07 AM

10/13/2021 7:57:22 AM

10/13/2021 7:17:20 AM

10/13/2021 5:07:13 AM

10/13/2021 3:42:22 AM

10/13/2021 1:49:18 AM

10/13/2021 12:46:45 AM

10/12/2021 10:12:18 PM

10/12/2021 8:20:01 PM

10/12/2021 8:17:27 PM

10/12/2021 7:55:50 PM

10/12/2021 7:40:37 PM

10/12/2021 7:37:24 PM

10/12/2021 4:43:07 PM

10/12/2021 4:39:33 PM

10/12/2021 4:04:11 PM

10/12/2021 3:28:19 PM

10/12/2021 2:52:51 PM

10/12/2021 2:33:35 PM

10/12/2021 2:17:53 PM

10/12/2021 1:46:20 PM

10/12/2021 1:24:21 PM

10/12/2021 1:18:13 PM



10/12/2021 1:11:46 PM

10/12/2021 1:11:04 PM

10/12/2021 1:06:16 PM

10/12/2021 1:05:30 PM

10/12/2021 1:04:09 PM

10/12/2021 1:03:27 PM

10/8/2021 4:34:31 PM

10/8/2021 2:19:05 PM

10/7/2021 8:54:39 PM

10/7/2021 4:57:13 PM

10/7/2021 3:22:12 PM

10/7/2021 3:21:43 PM

10/7/2021 12:40:02 PM

10/7/2021 12:15:54 PM

10/7/2021 12:05:40 PM

10/7/2021 11:05:40 AM

10/7/2021 10:22:09 AM

10/7/2021 10:14:37 AM

10/7/2021 8:27:03 AM

10/7/2021 7:14:37 AM

10/7/2021 6:39:38 AM

10/7/2021 5:34:21 AM

10/7/2021 5:33:38 AM

10/7/2021 5:33:02 AM

10/7/2021 5:32:08 AM

10/7/2021 5:30:06 AM

10/7/2021 5:28:46 AM

10/7/2021 5:21:55 AM

10/7/2021 5:13:58 AM

10/7/2021 2:53:39 AM

10/7/2021 2:34:11 AM

10/7/2021 2:21:53 AM

10/7/2021 12:10:13 AM

10/7/2021 12:00:16 AM

10/6/2021 11:48:08 PM

10/6/2021 10:57:57 PM

10/6/2021 10:57:25 PM

10/6/2021 10:12:55 PM

10/6/2021 10:11:38 PM

10/6/2021 9:15:44 PM

10/6/2021 8:35:59 PM

10/6/2021 7:56:08 PM

10/6/2021 7:52:34 PM

10/6/2021 7:50:57 PM

10/6/2021 7:19:52 PM

10/6/2021 7:19:21 PM

10/6/2021 7:01:19 PM



10/6/2021 6:45:29 PM

10/6/2021 6:19:53 PM

10/6/2021 6:04:00 PM

10/6/2021 6:01:31 PM

10/6/2021 6:01:04 PM

10/6/2021 5:47:19 PM

10/6/2021 5:34:45 PM

10/6/2021 5:31:01 PM

10/6/2021 5:28:25 PM

10/6/2021 5:28:06 PM

10/6/2021 5:26:04 PM

10/6/2021 5:22:04 PM

10/6/2021 5:12:04 PM

10/6/2021 5:04:39 PM

10/6/2021 4:53:47 PM

10/6/2021 4:52:08 PM

10/6/2021 4:39:22 PM

10/6/2021 4:39:11 PM

10/6/2021 4:39:05 PM

10/6/2021 4:38:46 PM

10/6/2021 4:38:36 PM

10/6/2021 4:38:24 PM

10/6/2021 4:38:12 PM

10/6/2021 4:37:53 PM

10/6/2021 4:37:38 PM

10/6/2021 4:37:25 PM

10/6/2021 4:37:15 PM

10/6/2021 4:37:04 PM

10/6/2021 4:36:51 PM

10/6/2021 4:36:25 PM

10/6/2021 4:35:50 PM

10/6/2021 4:33:48 PM

10/6/2021 4:21:06 PM

10/6/2021 4:16:08 PM

10/6/2021 4:13:08 PM

10/6/2021 4:12:06 PM

10/6/2021 4:06:34 PM

10/6/2021 4:04:49 PM

10/6/2021 3:50:33 PM

10/6/2021 3:48:27 PM

10/6/2021 3:45:51 PM

10/6/2021 3:31:09 PM

10/6/2021 3:31:02 PM

10/6/2021 3:19:13 PM

10/6/2021 3:08:36 PM

10/6/2021 2:59:52 PM

10/6/2021 2:58:35 PM



10/6/2021 2:54:40 PM

10/6/2021 2:52:39 PM

10/6/2021 2:52:09 PM

10/6/2021 2:41:17 PM

10/6/2021 2:39:32 PM

10/6/2021 2:36:52 PM

10/6/2021 2:36:08 PM

10/6/2021 2:22:31 PM

10/6/2021 2:13:01 PM

10/6/2021 2:11:47 PM

10/6/2021 2:04:06 PM

10/6/2021 1:47:12 PM

10/6/2021 1:16:07 PM

10/6/2021 1:15:21 PM

10/6/2021 1:14:18 PM

10/6/2021 1:12:45 PM

10/6/2021 1:12:15 PM

10/6/2021 1:10:32 PM

10/6/2021 1:07:29 PM

10/6/2021 1:06:52 PM

10/6/2021 1:06:51 PM

10/6/2021 1:05:41 PM

10/6/2021 12:58:38 PM

10/6/2021 12:04:41 PM

10/6/2021 11:56:10 AM

10/6/2021 11:51:56 AM

10/6/2021 11:50:47 AM

10/6/2021 11:20:33 AM

10/6/2021 11:20:32 AM

10/6/2021 11:15:46 AM

10/6/2021 11:13:37 AM

10/6/2021 10:56:58 AM

10/6/2021 10:53:25 AM

10/5/2021 12:11:13 PM

10/5/2021 12:09:46 PM

10/4/2021 5:14:34 PM

10/3/2021 10:50:55 PM

10/2/2021 2:38:37 PM

10/2/2021 8:32:07 AM

10/1/2021 8:08:44 AM

9/30/2021 4:13:35 PM

9/30/2021 4:13:08 PM

9/30/2021 1:20:33 PM

9/29/2021 11:19:23 PM

9/29/2021 10:19:38 PM

9/29/2021 6:18:29 PM

9/29/2021 1:12:20 PM



9/29/2021 6:27:16 AM

9/28/2021 4:43:11 PM

9/27/2021 9:29:56 PM

9/27/2021 8:37:32 PM

9/27/2021 8:37:14 PM

9/27/2021 6:15:09 PM

9/27/2021 6:14:37 PM

9/27/2021 10:56:25 AM

9/26/2021 10:33:46 PM

9/26/2021 1:24:03 AM

9/25/2021 5:10:19 PM

9/25/2021 4:20:50 PM

9/25/2021 4:12:55 PM

9/25/2021 3:52:58 PM

9/25/2021 3:45:51 PM

9/25/2021 6:40:42 AM

9/25/2021 1:07:43 AM

9/24/2021 11:17:34 PM

9/22/2021 10:19:45 PM

9/21/2021 9:56:59 PM

9/21/2021 12:40:39 AM

9/20/2021 6:47:28 PM

9/16/2021 2:43:53 AM

9/16/2021 2:43:32 AM

9/16/2021 2:43:10 AM

9/16/2021 2:42:56 AM

9/16/2021 2:42:32 AM

9/16/2021 2:42:18 AM

9/16/2021 2:41:57 AM

9/16/2021 2:41:40 AM

9/16/2021 2:41:08 AM

9/16/2021 2:40:14 AM

9/16/2021 2:39:38 AM

9/16/2021 2:39:22 AM

9/16/2021 2:39:12 AM

9/16/2021 2:38:49 AM

9/16/2021 2:38:29 AM

9/16/2021 2:37:51 AM

9/15/2021 7:00:28 PM

9/14/2021 6:48:27 AM

9/13/2021 6:08:18 PM

9/11/2021 5:40:54 PM

9/11/2021 5:20:09 PM

9/11/2021 12:44:26 AM

9/10/2021 7:09:29 PM

9/7/2021 12:50:12 PM

9/7/2021 11:51:46 AM


