
order Name

1 ام علي

2 حمودة. بلحاج. نجاة

3 علي االكبر خليل محمد

4 هدى أمبر علي الشجار

5 نبأ سعيد عبيد

6 هدى

7 علي محمد عبدهللا

8 Zohayr

9 بتول احمد ووالديها واهلها

10 بتول احمد ووالديها واهلها

11 ن والمؤمنات األحياء واألموات بتول وولديها وجميع المؤمنير

12 يحير علي كركي

13 هادي محمد وجيه جحجاح

14 غزالة محمد جحجاح

15 حسن عبد المجيد بغدادي

16 عبد المجيد احمد بغدادي

17 صفاء عبد المجيد بغدادي

18 عباس جاسم محمد

19 حمودة. بلحاج. نجاة

20 عبدهللا

21 هناء

22 حمودة. بلحاج. نجاة

23 كريم حاجم

24 Nadia Almussawi

25 عبدهللا محمد غازي

26 منتظر

27 رقية حسن أحمد

28 رقية حسن أحمد

29 ن العكري زهرة أحمد عبدالحسير

30 يف فضل هللا وفاء شر

31 ابتسام محمد ابراهيم

32 ن محمد  ادريسية جميع المستضعفير

33 Ali Abba Gana

34 السيد حسن جعفر َوعائلته

35 ايمان جعفر علي العصفور

36 محمد باقر جعفر العصفور

37 فاضل عباس علي عباس

38 مرزوق محمد

39 حيدر ووالدته بدريه

40 بدريه وحيدر ومحمد

41 بدريه وحيدر ومحمد

42 بدريه وحيدر ومحمد

43 ف فضيلة السيد سعيد شر

44 عمار حبيب وأهله  ومدينة بلد

45 نضال بت غنيه

  



46 نضال بت غنيه

47 نضال بت غنيه

48 نضال بت جاسم وغنيه وجميع العائله قلدناكم الزيارة والدعاء

49 محمد الوتيحي

50 وفاء علي عباس

ن والمؤمنات األحياء واألموات51 علي وكميلة اخوانها واخواتها وبناتها وابنائها وجميع المؤمنير

ي طالب عليهما السالم  نيابة عن االمام صاحب العرص والزمان روحي له الفداء وعن52  بن علي بن ابر
ن ة حسن   قاسم محمد   زينب سعد المرحوم عبدهللا سعد عباس سعد هاشم سع:  زيارة سيدي وموالي االمام الحسير سعد جبر  منبر

ي طالب عليهما السالم  نيابة عن االمام صاحب العرص والزمان روحي له الفداء وعن53  بن علي بن ابر
ن ة حسن   قاسم محمد   زينب سعد المرحوم عبدهللا سعد عباس سعد هاشم سع:  زيارة سيدي وموالي االمام الحسير سعد جبر  منبر

54 حيدر جواد كاظم بطاط

55 حيدر ومحمد

56 بدريه وحيدر

57 بدريه وحيدر

58 بدريه وحيدر

59 حيدر ومحمد

60 يوسف حسن محمد

61 كاترين عباس

62 كاترين عباس

63 ن والمؤمنات  األحياء واألموات بتول ووالديها وإخوانها واخواتها وجميع المؤمنير

64 الحاجه مريم محمد ضيف علي

65 الحاج حسن علي معراج

66 الحاج حسن علي معراج

67 أبو العبد

68 أبو سمبر

69 ي النحاس
هابن

70 ّ
ي أبو أبر

71 عمار طالب

72 ة نظام سمبر

73 سهام نظام

74 عبد هللا أبو كالم

75 كوثر نزار الزين

76 غصون علي شبلي

77 وداد النوري

78 روح اله

79 ي
ي يا جواد األئمة أدركين

يا علي بن موىس الرضا يا فاطمة المعصومة يا موالب 

80 ن ابو شير ابوحسير

81 1

82 Mehdi

83 sumana

84 سعد ادهم

85 سعد ادهم

86 صفاء عبد المجيد بغدادي

87 صفاء عبد المجيد بغدادي

88 حسن عبد المجيد بغدادي

89 غزالة محمد جحجاح

90 عبد المجيد احمد بغدادي

91 صفاء عبد المجيد بغدادي

92 محمد وحيدر



93 بدريه وحيدر ومحمد

94 بدريه وحيدر ومحمد

95 محمد وحيدر

96 اشواق فرعون

97 أبو سمبر

98 ة نظام سمبر

99 963115444736ميادة نظام  

100 ي
ي النجفن عبد اآلل الحلير

101 فت كركه مبر

102 الفت كركه

103 عباس كركه

104 ة سمبر

105 صفية هاشم

106 غادة طالب

107 ي عماد باغوض
هابن

108 وداد النوري

109 حسن اشاء

110 ي واوالدي ي واهلي. بيداء ام علي وزوحر
وبناب 

111 غاليه صالح

112 رغد

113 عمار عبد الحميد سمبر طالب

114 فضيلة السيد سعيد

ن والمؤمنات االحياء منهم واالموات115 عمار حبيب  عبد الحسن وامه وابيه  واخوانه وخواته وجميع المؤمنير

ن والمؤمنات االحياء منهم واالموات116 عمار حبيب  عبد الحسن وامه وابيه  واخوانه وخواته وجميع المؤمنير

117 ابتسام محمد ابراهيم

118 إيمان هادي

119 إيمان هادي

ی ناحر و همه همسایه ها120 ی و خانواده نظری قنبر ی ابراهیم پور اسماعیل لیال غضنفری سکینه احمدی سکینه قنبر ن قنبر ی حسير اصغر نظر عل پورمرحوم غالمرضا نظر علیپور اسداله قنبر

121 ن کیابن امير

122 ن کیابن امير

123 غاليه صالح

124 علي جميل أحمد

125 مريم ام علي

126 نوال مرتضن

127 الحسن علي عبدهللا المحضار

128 سيد محمد جعفر عدنان علوي هاشم

129 صفاء عبد المجيد بغدادي

130 صفاء عبد المجيد بغدادي

131 صفاء عبد المجيد بغدادي

132 صفاء عبد المجيد بغدادي

133 بسام طالب

134 عبد الحميد سمبر طالب

135 صفية هاشم

136 عمار طالب

137 غادة طالب

138 علي رياض طالب

139 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه



140 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

141 يف فضل هللا وفاء شر

142 غزالة عبد القادر باغوض

143 بسام عبد الحميد سمبر طالب

144 أحمد أسامة كردي

145 مريم أسامة كردي

146 ي عماد باغوض
هابن

147 أية أسامة كردي

148 ايمان عماد باغوض

149 أسامة عماد باغوض

150 فاطمة محسن باغوض

151 ماجد محمد عابده

152 أسامة يحير كردي

153 عمار عبد الحميد سمبر طالب

154 يا علي بن موىس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد

155 Ali Mounzer

156 Ali Mounzer

157 Ali Mounzer

158 ليل

159 ليل

160 حسن صندوق

161 ديمه صندوق

162 عصمت عباس كركة

163 حيدر صندوق

164 فاديا طرف

165 بتول

166 ماهر صندوق

167 عمار عبد الحميد سمبر طالب

168 يوسف

169 تيسبر حسن الطالق

ن وزهراء كاظم170 ن وسحر حسير ن ومؤتمن ومرتضن حسير ن والزهراء حسير  عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسير
ن حسير

171 ي كميل علي الحاحر

172 مشتاق طالب عبادي

173 ي المعاتيق
هابن

174 ي المعاتيق
هابن

175 يوسف

176 طيبة

177 صفا

178 زمزم

179 مريم

180 زينب

181 ن حسير

182 ن حسير

183 ن ياسير

184 ن ياسمير

185 فضيلة

186 جابر



187 مروة

188 بشبر الرجال

189 ي صادق علي الحاحر

190 ي
ي النجفن ذو الفقار الحلير

191 عمار عبد الحميد سمبر طالب

192 ي وعائلته
 
ابو محمد العراق

193 صفوان الحاج علي

194 حيدر عبود نزال

195 فراس علي احمد حسن العامري

196 دعاء محمد

197 بسام طالب

198 فاطمة باغوض

199 ي بهية المغربر

200 ي
مها عدنان المزرعابن

201 مرتضن األسدي

202 هادي محمد

203 ازهار كركة

204 فتحية عمران

205 فايقة محمد حسن

206 ميادة نظام

207 ة نظام سمبر

208 موفق صندوق

209 Zainab

210 إبراهيم إسماعيل عبدهللا

211 محمد باقر

212 HUSSEIN Ali  HUSSEIN

213 ي النحاس
بتول هابن

214 عمار عبد الحميد سمبر طالب

215 ن سهام قاسم ام حسير

216 السيد علي

217 ن ريحان سهيله حسير

218 سارة حمادة

219 ن ريحان زينب حسير

220 ن ريحان زينب حسير

221 فاطمه مراد

222 أمل علي شقبر

223 عصام

224 ن سيالوي اسماعيل ماهير

225 لطیف موىس علقیم

226 نزار هاشم غضبان محمد العلي

227 الهام هاشم غضبان

228 الهام هاشم غضبان

229 ي لفته الشاوي
ن
عماد عوق

230 حيدر عبد السالم حميد

231 زينب سعد

232 مرضیه

233 مرضیه



234 مرضیه

235 سحر حمودي

236 سحر حمودي

237 ن سلوى شهيد حسير

238 صادق جعفر صالح

239 صادق جعفر صالح

240 صادق جعفر صالح

241 صادق جعفر صالح

242 نجاه اسماعيل نصار

243 صادق جعفر صالح

244 ميسون عبدالزهرة

245 ن عبيد عودة حسير

246 ن حيدر فراس/علي غانم سبهان/جواد كاظم نجاح/مجتير سعدي حسن/كرار حيدر حسير

247 المرحوم عبد الصمد خلف

248 بتول محمد  سعد

249 ايهاب فرزدق جبار

250 فرزدق جبار يوسف

251 هدى

ن وزهراء كاظم252 ن وسحر حسير ن ومؤتمن ومرتضن حسير ن والزهراء حسير  عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسير
ن حسير

253 صفاء عبد المجيد بغدادي

254 ن ريحان نمره حسير

255 صالح زهبر مللك

256 ي وارحامه  ووالدي زوحر
ن والدي وارحامنا المنسيير

257 ي
بدريه احمد بافالبن

258 عمار حبيب عبد الحسن واهله

259 ن ريحان تمام حسير

260 ن ريحان تمام حسير

261 زينب غملوش

262 محمد حسن سالمي

263 إىمان محمد عباس

264 فاطمة حاجعلي

265 فاطمة حاجعلي

266 رباب

267 رباب

268 وسن عيد الصمد حبيب

269 زينب سعد

270 رفية علي سليم

271 زينب علي سليم

ن والمؤمنات272 عادل غناوي جاسم النجار وأمه وابيه وزوجته وأوالده واسالفه وارحامه وجميع المؤمنير

ن والمؤمنات273 عادل غناوي جاسم النجار وأمه وابيه وزوجته وأوالده واسالفه وارحامه وجميع المؤمنير

274 ن والمؤمنات خنساء كريم وزوجها وامها وابيها وأهلها وابنائها وجميع المؤمنير

275 امنه عبدالرضا علي

276 ن والمؤمنات شكرية علي وزوجها وأهلها واوالدها وجميع المؤمنير

277 ن والمؤمنات غناوي جاسم النجار وزوجته وأوالده واسالفه وجميع المؤمنير

278 علية ننصار

279 عبد الصمد حبيب

280 حمد العطار



281 إيمان سعيد ظاهر

282 إيمان سعيد ظاهر

283 ايمان االسعد

284 ايمان االسعد

285 هدى أمبر علي الشجار

286 يا علي بن موىس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد

287 يا علي بن موىس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد

288 ألفت حمود

289 ألفت حمود

290 ن خليل هدى حسير

291 ن الحج ابو حاتم ركير

292 ن الحجة أم حاتم ركير

293 ية حيدر الحجة خبر

294 الحج حسن جواد فقيه

295 لينا حسن فقيه

296 ن  ��رقية إبراهيم ركير

297 ن��كوثر حيدر جابر ن ابراهيم ركير حسير

298 ن زينب محمد رقا ومحمد باقر ركير

299 زينب حسن فقيه

300 ن ابراهيم محمد عبدهللا ركير

301 ابراهيم عدنان

302 ن علي كاظم حسير

303 نور هاتف نارص

304 ن سالم حسير

305 ن سالم حسير

306 الحاج رياض شاطي وعائلتة

307 محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

308 ن الضامن حسير

309 عبد هللا القصاب

310 مهدي الضامن

311 يوسف الحريري

312 عباس المرهون

313 مصطفن الفرج

314 ي صادق علي الحاحر

315 ي صادق علي الحاحر

316 سكينه عاصم حميد عمران

317 سكينه عاصم حميد عمران

318 سكينه عاصم حميد عمران

319 ي واوالدي ووالديه غفران وزوحر

ي المرحومه حمده زغبر320
ي واطفالي وعن خالي 

عن وجدان ووالدي ووالد والدي واهلي وعائلي 

321 سید مرتضن

322 يف فضل هللا وفاء شر

323 ي موىس خبر

324 ن علوان كرار حسير

325 مها بنت هاشميه

326 ي
حامد العاب 

327 حليمه



328 ي
حامد العاب 

329 ن نورالدين السيد ابو علي حسير

330 الحاجه ام علي هنيه نورالدين

331 ساره حكمت خليفه

332 ن نورالدين رضا حسير

333 أم عمار

334 زينب رضا نورالدين

335 زهراء رضا نورالدين

336 ن نورالدين رضا حسير

337 ن عليهم السالم.. أهل البيت عليهم السالم ..والمالئكة المقربير

338 ابتسام محمد ابراهيم

339 يوسف عبدالحميد

340 صغرى إبراهيم عباس

ي ومن له حق علي قلدناكم الدعاء والزيارة341
 والمؤمنات وانا علي الحاج كريم وجميع متعلف 

ن  وجميع المؤمنير
يف فرجه وعن والديَّ نيابة عن موالي صاحب الزمان عجل هللا تعال شر

342 احالم بنت فاطمة

343 ن فاضل صفاء حسير

344 ن فاضل صفاء حسير

345 Dahdouh

346 ن فاطمة حسير

347 علي  محمد يعقوب

348 علي  محمد يعقوب

349 مريم محمد

350 فاطمة

351 ف فضيلة السيد سعيد شر

352 غفران

353 أبرار

354 محمد يعقوب يوسف

355 زهره مطر

ى بنت حسيبه سلیم حميد356 سالم عبود ووالديه شذى حسن ووالديها واحمد وطيبه وزينب وبشر

357 عمار عبد الحميد سمبر طالب

358 ي علي بن حسن  
ي علي بن حسن// رضن

رضية جعفر حسن/ مليحة يوسف // جليلة السيد جواد // عفيفة رضن

359 اهيم سارة علي يونس البر

360 اهيم فاطمة علي يونس البر

361 اهيم عبدالعزيز علي يونس البر

362 اهيم ريم علي يونس البر

363 اهيم أحمد علي يونس البر

364 اهيم جمانة علي يونس البر

365 آسيا محمد صالح الفايز

366 اهيم علي يونس عبدهللا البر

367 ابتسام محمد ابراهيم علي

368 عمار عبد الحميد سمبر طالب

369 عمار عبد الحميد سمبر طالب

370 عمار عبد الحميد سمبر طالب

371 عمار عبد الحميد سمبر طالب

372 عمار عبد الحميد سمبر طالب

373 عمار عبد الحميد سمبر طالب

374 غزالة عبد القادر باغوض



375 لطيفه محمد عابده

376 ي النحاس
بتول هابن

377 ماهر صندوق

378 ن كآظم الشكري عالء عبدالحسير

379 ن كآظم الشكري عالء عبدالحسير

380 ن كآظم الشكري عالء عبدالحسير

381 ن كآظم الشكري عالء عبدالحسير

382 ام محمد

383 محمد وحيدر

384 صفاء عبد المجيد بغدادي

385 ي عن المرحومة الشابة فاطمة حبيب علي الحلواحر

386 ي
ن
سيد يوسف الصاق

ن و اهل البيت و ابو الفضل العباس قلدناكم الدعاء والز387 ى و ام البنير ن وخديجة الكبر ن و والديها ووالدي والديها و عائلتها واخواتها و خاالتها و خيالنها و عماتها و اعمامها و اقارب  ها و احبابها والمعصومير زينب حسير

388 السيد حسن جعفر خليل وعائلته

389 Marzieh moradi

390 Marzieh moradi

391 اسماعيل

392 امل سعيد عباس وعباس ومحمد رضا وزينب جعفر لفته

393 محمد ومرتضن وإيمان لفته حمادة البازي

394 رازقية عبود ابراهيم

395 لفته حمادة البازي

396 جعفر البازي

397 عبد ااحكيم

398 مؤيد عبد الصمد خلف

399 المرحوم عبد الصمد خلف

400 المرحوم عبد الصمد خلف

401 مؤيد عبد الصمد خلف

402 زينب علي أسعد

403 أكرم

404 حيدر مفرود كرمش

405 كاترين عباس

406 ن وفاء عبد الحسير

407 مرتضن وزهرا وزهرا خدری()اموات 

408 آسیه خدری

409 رامز

410 ي وعائلته
ن الجورابن حسير

411 مريم اسماعيل

412 زينب وخديجة وزهرة

413 Ali Mantash

414 بتول ووالديها وارحامها

415 مهند

416 الرباب

417 محمد فاضل شعالن عطية

418 ليث عبد العباس جبار عباس

419 علي

420 فاطمة نعيمه

421 فاطمة نعيمه



ن والمسلمات االحياء منهم واالموات وهللا يوفقكم لما فيه الخبر والصالح ويعطيكم مرادكم422 نه وأصدقائه والمسلمير سيد إسماعيل سيد عبد هللا فالح ووالديه وإخوانه وجبر

423 ن فاضل صفاء حسير

ى بتت حسيبه وسلیم عبد الحميد و424 سالم عبود واحمد سالم و طيبه سالم وزينب سالم وشذى حسن ولطلب الشفاء لبشر

ى بتت حسيبه وسلیم عبد الحميد و425 سالم عبود واحمد سالم و طيبه سالم وزينب سالم وشذى حسن ولطلب الشفاء لبشر

ى بتت حسيبه وسلیم عبد الحميد و426 سالم عبود واحمد سالم و طيبه سالم وزينب سالم وشذى حسن ولطلب الشفاء لبشر

427 اشاء مال هللا حنظل

428 ي ي الزهبر ابو عامر الزهبر

429 ن ابراهيم محمد عبدهللا جعفر ركير

430 حسن جواد فقيه

431 ية إبراهيم حيدر خبر

432 وجدان جاسم سيد

433 بديع حميد

434 زينب عبد العباس

435 زينب عبد العباس

436 ابتسام

437 صديق عمر

438 هند النجار

439 هند النجار

440 ي  ادريس احمد،الياس احمد/اوالدي_احمد سالم /سكينة عبد المنعم ، زوحر

441 ي  ادريس احمد،الياس احمد/اوالدي_احمد سالم /سكينة عبد المنعم ، زوحر

442 محمد

443 المرحوم حميد محمد علي

444 مريم زعرور

445 صفاء عبد المجيد بغدادي

446 صفاء عبد المجيد بغدادي

447 نجوى محمد قعيق

448 المرحومة خديجة مكي علي

449 علي وغيد شبيب

450 علي وغيد شبيب

451 ي
عمرو عبدالواحد محمد االريابن

452 سحر يوسف حمودي

453 يحير أحمد أألحمر

454 فاطمة عيىس

455 ندى ذياب يحير ابنة فاطمة

456 Marzieh moradi

457 عببر علي شكر

458 ن حمادي حسير

459 ايمان جعفر ومحمد باقر العصفور وعيىس محمد

460 ن شمص وفاء حسير

461 نورة إبراهيم حمادة

462 عباس وطيبة

463 علي امبر

464 مين عباس

465 مين عباس

466 رحاب عباس احمد

ي و من له حق علي و من لم يذكرهم ذاكر من صفوة هللا آدم467
ابن ي و جبر

ي و زوجي 
ي و اخواب 

ن و من تبعهم بإحسان إل يوم الدين و عن والدي و والد والدي و اخوب  ن الطاهرين و صحبه المنتجبير نيابة عن محمد و آل محمد الطيبير

468 ي علي بن حسن
عفيفة رضن



469 ي علي بن حسن
عفيفة رضن

470 ن ام عباس فاطمة عبالحسير

471 ي علي بن حسن
عفيفة رضن

472 سناء جعفر

473 يه الشوي    خ خبر

474 ي علي بن حسن
رضن

475 ي علي بن حسن
رضن

476 فاضل عباس

477 عباس فاضل الشوي    خ

478 طيبه الشوي    خ

479 ن فاطمة عبد الحسير

480 ن فاطمة حسن ركير

481 ن بتول ياسير

482 ن كوثر ياسير

483 ن  ياسير
مريم مصطفن

484 مثين قاسم شحان

485 زينب الدليیمي

486 باي مخمد بشبر

487 زينب حسن فقيه

488 لينا حسن فقيه

489 ريان نادر

490 باي مخمد بشبر

491 ف فضيلة السيد سعيد شر

492 حياة أحمد ذكر

493 خديجه العوطه

494 حسن كاظم

495 حياة أحمد ذكر

496 فيصل مشكور كاظم

497 دعاء كاظم

498 شفاء كاظم

499 هدى أمبر علي الشجار

500 زهراء عبد الصمد خلف يعقوب

501 زهراء عبد الصمد خلف يعقوب

502 المرحوم عبد الصمد خلف

503 مؤيد عبد الصمد خلف

504 ياش محمد رمضان

505 معتوق حسن مطر

506 فوزيه محمد احمد

507 فاطمه محمد يعقوب

508 محمد يعقوب يوسف

509 زهره مطر

ن والمسلمات و أبو و أم أحمد510 ن والمؤمنات والمسلمير يف و المؤمنير 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 تعال فرجه الشر

511 صفوان الحاج علي

512 عباس

513 عباس

514 Zohayr

515 ن.صادق ي..كاظم.عبدالحسير
ي.زياره.اقلدكم.جميعا.وامواب  يحفظكم.ودعاءربر



516 زهره حمزه عباس

517 هادي غازي نشار

518 شاه زنان

519 عياس المرهون

520 مصطفن الفرج

521 ن زينب حسير

522 ن زينب حسير

523 ابراهيم محمد مرعي

524 ابراهيم محمد مرعي

525 ي صادق علي الحاحر

526 ن .زينب حسير

527 عابد فتاح بن مصطفن

528 عباس

529 عباس

530 عباس

531 عباس

532 عباس

533 عباس

534 عباس

535 يوسف رفقون

536 ي
هاشم الشيبابن

537 Suman Saleh

538 براق المحمداوي

539 براق المحمداوي

540 براق رعد كاطع

541 المرحوم سيدحمود سبد ابراهيم

542 ي وعائلته لؤي اليعقوبر

543 المرحوم حمد سيد ابراهيم

544 فاطمه لؤي

545 المرحومه نجيه محسن

546 المرحوم غالي سيد حمد

547 المرحومة  قنديله سيد لفته

548 آزاده نجف زاده

549 عمار عبد الحميد سمبر طالب

550 سید رحیم طباطبابي

551 سید رحیم طباطبابي

552 زهرا

553 ن سهامة نارص حسير

554 إيمان علي ترمس

555 هدى أمبر علي الشجار

556 احمد وكاظم وعائالتهم

557 عباس خرصن حمود

558 احمد

559 زهره حمزه عباس

560 ن مؤمنات احياء اموات صلحب الزمان منال والديها اهلها مؤمنير

561 خاور مرادی

562 شفاء كاظم



563 عبدهللا محمد غازي

564 يشى جاسم

565 زا منتظر كمال علي الفضلي المبر

566 هدى ام عون

567 سحر يوسف حمودي

568 فاطمة خالد محمود

569 مقتدى حيدر

570 ن سلوى شهيد حسير

571 ي
حسن سلمان البقىسر

572 زهره مطر

573 نرجس محمد

574 ي وعن والدي
قلدناكم الدعاء والزياره عين

ن و اهل البيت و ابو الفضل العباس قلدناكم الدعاء والزيارة نسأكم الدعاء575 ى و ام البنير ن وخديجة الكبر ن و والديها ووالدي والديها و عائلتها واخواتها و اقارب  ها و احبابها والمعصومير زينب حسير

576 (ام محمد رضا)اسالم كمونه

577 ي أمرهم
 علي المحمد ومن يعنيين

ن جعفر حسير

578 حيدر عزيز خماط

579 ن فاضل صفاء حسير

580 قيس حازم

581 قيس حازم كلف

582 فاضل عباس علي عباس

583 محمد ماجد محمد اسماعيل

584 عمار عبد الحميد سمبر طالب

585 ن حوراء تمكير

586 محمد باقر

587 شهید حیدر گوران

588 شهید حیدر گوران

589 خاور مرادی

590 ي واهلي جميعا 
ي وعن والدي ووالدب 

علي-خادم االمام الرضا ع عين

591 كامل طالب اسماعيل

592 عبدهللا موحي عبيد الوحيد

593 فاطمة حسن علي

594 صفوان الحاج علي

595 زهراء عبدالجبار

596 غادة

597 فوزية موىس شحان

598 حكيمه عبدهللا

599 حسن محمد

600 محمد جاسم

601 زينب السيد محمود

602 جعفر محمد

603 مريم حسن ام علي

604 احمد ابو حسن

605 ي
حسن سلمان البقىسر

606 محمد

607 ن ن وكاظمية مفي  ى هاشم وهاشم حسير بشر

608 صبا صاحب يونس

609  علي
ن سلوى شهيد حسير



610 ام حمود

611 حوراء

612 عماد زين

613 مروة

614 نا المالح مبر

615 نا المالح مبر

616 فاضل البطاط

617 ف الدين عبدهللا شر

618 حيدر مصطفن

619 احمد عبد الحسن حمزه

620 عبد الحسن حمزه

621 راضية البدري

622 رضا ضو

623 فراس الموسوي الهاشیمي

624 عماد المهندس

625 ، ام مرتضن ، ابو مرتضن زينب، مرتضن

626 عماد عبدالهادي الجابري

627 ي نواف عبدهللا الخزرحر

628 ي صادق جعفر ااحتبر

629 رقية

630 مصطفن محمد وعائلته

631 سحر يوسف حمودي

632 محمد يعقوب يوسف

633 محمد يعقوب يوسف

634 زهره مطر

635 Khalid Albadri

636 ن جابر ياسمير

637 أحمد مكي قاسم

638 سید رضا

639 غسان عبدالكاظم

640 َسكينة حيدر

641 فاتنة علي الرز بنت ناديا حالوي

642 نورهان حيدر

643 ن قميحة حسير

644 حسام دقيق

645 علي فاضل

646 ي المبشر
هابن

647 انتصار كاظم

648 نبأ رسول

649 نرجس محمد عبد االمبر

650 مروة جابر

651 روضة برّيد

652 نة برّيد
ّ
د

653 زهرة هادي

654 احمد مكي قاسم

655 زينب ناجح

656 عبدهللا محمد غازي



657 Ali abdulla

658 حيدر نارص مجيد موىس الشامي

659 خديجه العوطه

660 ام أمبر الدلوي

661 ن الدلوي أبو أمبر حسير

662 محمد قاسم احمد الوتيحي

663 الباحث عن الحقيقة

664 يف فواد محمد الشر

665 يوسف مصطفن

666 يوسف مصطفن

667 الحسن عبدالوهاب محمد علي احمد علي النونو

668 سعادة شحاده

669 ي زببر
مقرابن

670 سید مرتضن

671 عبدالجليل يوسف

672 ي
ة الحسيين امبر

673 ي
ة الحسيين امبر

674 ن رنا حسن ام حسير

675 ن قبالن حسن حسير

676 ي
رويدا غسابن

677 ي
رويدا غسابن

678 فامر صار

679 فاطمة باستان

680 ي سجاد أكبر

681 ي صادق علي ال حاحر

682 فالح حميد

683 محّمد بوكريطة

684 محّمد بوكريطة

685 بتول كمال الدين

686 عفاف محمد بدر الدين

687 ي أمرهم
 علي المحمد ومن يعنيين

ن جعفر حسير

688 خالد دغاقله

689 صفاء عبد المجيد بغدادي

690 صفاء عبد المجيد بغدادي

691 فهيمة عبدهللا

692 فهيمة عبدهللا حسن

ن والمؤمنات و ا693 يف و ابو و أم أحمد و أوالدهما و المؤمنير 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 تعال فرجه الشر

694 مقتدى حيدر

695 عاطف عالو

696 جميع عائلة عيىس محمد عيىس األحياء متهم واألموات

697 جميع عائلة إيمان جعفر العصفور األحياء واألموات

698 علي عبدالنارص

699 علي عبدالنارص

700 ابراهيم العيد

701 هدى الشجار

702 قاسم حسن ابراهيم

703 عماد حمام



704 راضية البدري

705 رضا ضو

706 ي زببر
مقرابن

707 عدي كاظم داود

708 عل عبدهللا

709 عمار عبد الحميد سمبر طالب

710 ام محمد

اعبدسهيل،مسلم لفته711 زهراء زاير، رقية زاير، مكية زاير، حميدة زاير، التفات زاير، سهيلة زاير، اخالص زاير، نسمه عبدالحسن،مبر

اعبدسهيل،مسلم لفته712 زهراء زاير، رقية زاير، مكية زاير، حميدة زاير، التفات زاير، سهيلة زاير، اخالص زاير، نسمه عبدالحسن،مبر

ن وزهراء كاظم713 ن وسحر حسير ن ومؤتمن ومرتضن حسير ن والزهراء حسير  عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسير
ن حسير

714 ن سلوى شهيد حسير

715 فاطمه حسن عبدهللا

716 بنداود لطيفة

717 ي و زهراء محمد حبيب البناي
زينب محمد حبيب البناي و فاطمه الشيخ سليمان المدبن

718 محمد عواد العيداوي

719 ي صادق عل الحاحر

720 ن حوراء تمكير

721 عذراء

722 عذراء

723 المرحومة سكينة مهدي

724 سوسن جاسم

725 عبد العزيز بن ثابت

726 Um sajjad

727 كوثر

728 يوسف

729 عل عبدهللا

730 عل عبدهللا

731 عل عبدالیه

732 عل عبدهللا

733 اسامة سيف سعيد الدبعي

734 عل عبدهللا

735 حسناء صبحي شومان

736 ن سلوى شهيد حسير

737 فاطمة الزهراء

738 احمد اسماعيل أبار

739 زهرا حسنوند

740 ن احمد احمد حسير

741 بتول سيد مصطفن

742 زهراء فاضل عيىس

743 ن احمد علي حسير

744 ن احمد فاطمة حسير

745 زهراء محمد كاظم

746 طيبة جعفر ابراهيم

747 شهزالن مهدي احمد

748 خديجة جعفر ابراهيم

749 حوراء علي سلمان

750 آمنة حبيب كاظم



751 زينب طالب

752 ن احمد ابراهيم حسير

753 مهدية محمدجواد

754 مسلم ابراهيم محمد

755 ن أحمد يشا حسير

756 ن سلوى شهيد حسير

757 يحير

اعبدسهيل،مسلم لفته758 زهراء زاير، رقية زاير، مكية زاير، حميدة زاير، التفات زاير، سهيلة زاير، اخالص زاير، نسمه عبدالحسن،مبر

759 مهدی

760 نام

761 مهدی

762 عبد القادر

763 اإلسم

764 asd



Country

العراق

تونس

عراق

البحرين

العراق

السعودية

البحرين

Norway

الجزائر

الجزائر

العراق

لبنان

سوريا

سوريا

سوريا

سوريا

سوريا

العراق

تونس

اإلمارات

العراق

تونس

العراق

United Kingdom

العراق

العراق

البحرين

البحرين

البحرين

كا امبر

البحرين

المغرب

Nigeria

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

الجزائر

العراق

العراق

العراق

العراق

البحرين

العراق

العراق العراق

  



العراق العراق

العراق العراق

العراق

اليمن

العراق

العراق

United States

United States

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

البحرين

لبنان

لبنان

العراق

البحرين

البحرين

البحرين

سوريا

سوريا

دمشق الباب الصغبر

سوريا- حلب 

دمشق

سوريا

دمشق سوريا

دمشق  شاغور

دمشق السيدة عليها السالم

سوريا- حمص  

ن- دمشق  شارع األمير

ایران

لبنان

القطيف

11

ایران

bh

ایران

ایران

سوريا

سوريا

سوريا

سوريا

سوريا

سوريا

العراق



العراق

العراق

العراق

العراق

سوريا

دمشق

سوريا- دمشق 

حلب

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

ن- دمشق  شارع األمير

تركيا- استنبول 

السيدة زينب عليها السالم- دمشق 

سوريا- دمشق 

الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق 

سوريا- دمشق 

لبنان

العراق

لبنان

دنمارك

سوريا- دمشق 

البحرين

العراق

العراق

البحرين

العراق

العراق

ایران

ایران

ایران

لبنان

البحرين

البحرين

اليا اوسب 

صنعاء اليمن

البحرين

سوريا

سوريا

سوريا

سوريا

سوريا

الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق 

الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق 

سوريا- دمشق 

الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق 

سوريا

العراق



العراق

كا امبر

الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق 

سوريا

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

لبنان

Lebanon

Lebanon

لبنان

لبنان

لبنان

ف النجف األشر

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

ف النجف األشر

سوريا- دمشق 

تركيا- استنبول 

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

المغرب

القطيف

العراق

القطيف

العراق

القطيف

القطيف

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

لبنان

لبنان

العراق

العراق

العراق

العراق



العراق

القطيف

القطيف

سوريا- حلب 

سوريا- دمشق 

العراق

سوريا

العراق بغداد الكاظمية

العراق

سوريا- دمشق 

سوريا

الفوعة

برصى الشام

برصى الشام

ي 
دمشق- نجفن

دمشق سوريا- بغدادي 

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

دمشق- نجفية 

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

Denmark

ألمانيا

العراق

Itaq

سوريا- دمشق 

سوريا- دمشق 

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

العراق

انيه ن االهواز غبر

ایران

العراق

البرصة

البرصة

العراق

العراق

لبنان

ایران

ایران



ایران

لبنان

لبنان

العراق

العراق ، بغداد

العراق ، بغداد

العراق ، بغداد

العراق ، بغداد

Canada Lebonon

العراق ، بغداد

العراق بغداد

العراق

العراق

العراق البرصه

اليا اسب 

العراق

العراق

السعودية

العراق

سوريا

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

عراق

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

العراق

لبنان

لبنان

لبنان

العراق

العراق

العراق

الكويت

العراق

العراق

لبنان

العراق

لبنان



العراق

العراق

لبنان

لبنان

البحرين

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

الكويت

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

القطيف

القطيف

القطيف

القطيف

القطيف

القطيف

القطيف

القطيف

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

ایران

لبنان

العراق

العراق

العراق بغداد

العراق

كويت



العراق

لبنان

لبنان

لندن

بريطانيا

البحرين

بريطانيا

بريطانيا

بريطانيا

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

العراق

لبنان

العراق

العراق

Belgique

العراق

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

العراق

سوريا- دمشق 

البحرين

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

البحرين

سوريا-دمشق 

سوريا-دمشق 

سوريا-دمشق 

سوريا-دمشق 

سوريا-دمشق 

سوريا-دمشق 

السيدة زينب عليها السالم- دمشق 



السيدة زينب سالم هللا عليها- دمشق 

دمشق

دمشق

الكوفة العلوية المقدسة. عراق المقدسآت 

الكوفة العلوية المقدسة. عراق المقدسآت 

الكوفة العلوية المقدسة. عراق المقدسآت 

الكوفة العلوية المقدسة. عراق المقدسآت 

لبنان

العراق

سوريا

البحرين

العراق

بحرين

البحرين

ایران

ایران

الجزائر

كربالء المقدسة- العراق 

كربالء المقدسة- العراق 

كربالء المقدسة- العراق 

كربالء المقدسة- العراق 

كربالء المقدسة- العراق 

Algérie

العراق البرصه

العراق البرصه

العراق البرصه

العراق البرصه

لبنان

IRAQ

العراق

لبنان

العراق

ایران

ایران

لبنان

العراق

لبنان

البحرين

لبنان

الجزائر

العراق

العراق

العراق

العراق

اليا اسب 

العراق

العراق



البحرين

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق  كربالءالمقدسة

لبنان

لبنان

لبنان

العراق

البحرين

العراق

العراق

السعودية

يا نيجبر

العراق

العراق

العراق

العراق

الجزائر

البحرين

لبنان

سوريا

سوريا

لبنان

البحرين

العراق

العراق

اليمن

لبنان

كندا

لبنان

لبنان

ایران

لبنان

العراق

البحرين

لبنان

لبنان

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين



البحرين

البحرين

البحرين

لبنان

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

لبنان

لبنانص

لبنان

لبنان

العراق

العراق

الجزاءر

لبنان

لبنان

لبنان

الجزاءر

البحرين

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

لبنان

البحرين

العراق

العراق

العراق البرصه

العراق البرصه

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

سلطنة عمان

سوريا

العراق

العراق

Norway

..ق٠العرا



العراق البرصه

لبنان

اليون سبر

القطيف

القطيف

العراق

العراق

العراق

العراق

القطيف

العراق

المغرب

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

المغرب

الكاظميه المقدسه

b.h

العراق

العراق

العراق

العراق

اليا اسب 

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

ايران

سوريا-دمشق 

ایران

ایران

ایران

العراق كربالء المقدسة

لبنان

البحرين

العراق

العراق

البحرين

العراق البرصه

البحرين

ایران

لبنان



العراق

المملكة العربية السعودية

العراق النجف

هجر

لبنان

لبنان

العراق

العراق

الكويت

البحرين

الكويت

العراق

البحرين

العراق

السعودية

ف العراق النجف االشر

العراق

العراق

العراق

البحرين

العراق

سوريا-دمشق 

فنلندا

ايران

عراق

عراق

ایران

العراق

العراق

البرصه العراق

البحرين

سوريا

البحرين

لبنان

لبنان

القطيف

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

العراق

الكويت

الجزائر

العراق

العراق

العراق



الكويت

لبنان

لبنان

العراق

لبنان

لبنان

اليا أسب 

لبنان

لبنان

ف العراق النجف االشر

ف العراق النجف االشر

تونس

تونس

بريطانيا

العراق

العراق

العراق

العراق

النجف/ العراق

العراق

العراق

لبنان

البحرين

البحرين

البحرين

Australia

العراق

العراق

ایران

العراق

لبنان

ن  المانيا-برلير

لبنان

لبنان

لبنان

العراق

القطيف

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق



البحرين

العراق

لبنان

أنقرة تركيا

تركيا

اليمن

اليمن

اليمن

لبنان

لبنان

اليمن

لبنان

الجزائر

ایران

البحرين

ألمانيا

ألمانيا

العراق

لبنان

لبنان

لبنان

السنغال

إیران

إیران

القطيف

العراق

الجزائر

الجزائر

لبنان

لبنان

السعودية

قم المقدسه

سوريا

سوريا

البحرين

اابحرين

سلطنة عمان

العراق

سوريا

البحرين

البحرين

الكويت

الكويت

الكويت

البحرين

البحرين

سوريا



تونس

تونس

الجزائر

الكويت

ایران

سوريا-دمشق 

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

الكويت

يال كندا منب 

البحرين

العراق

القطيف

فنلندا

بلجيكا

بلجيكا

البحرين

البحرين

الجزائر

Britain

لبنان

رفقون

ایران

ایران

شوش دانیال

ایران

اليمن

ایران

لبنان

العراق

الجزائر

ي
جبوب 

ايران

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين



البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

البحرين

العراق

العراق

العراق

ایران اسالم

کشور

الجمهوریة االسالمیة

الجزائر

البلد

asd



Description SubmitDate

12/8/2021 1:22:12 PM

ي. العظيم. وعبد. المعصومة. وفاطمة. الرضا. االمام. زيارة
العظيم. البلد. هذا. ازور. ان. واتمين. لكم. وشكرا. السالم. عليهم. الحسيين 12/8/2021 11:35:38 AM

ي الهم بار وخادم بحق محمد وال محمد
الشفاء ألمي وابوي ويجعلين 12/8/2021 10:51:49 AM

ي و موالي و رحمة هللا و بركاته
ي.  السالم عليكم يا ساداب 

ي حل مشكلي 
ن
ي ق
ي و مساعدب 

ي قضاء حاجي 
ن
ي خائبة.توسلت بكم إل هللا ق

ي ال تردوبن
ن. و أنتم معروفون بالكرم و الجود.ما خاب من توسل بكم. يا ساداب  ي اآلخرة شفاعتكم و غفر لنا ذنوبنا بحقكم إنه أرحم الراحمير

ن
ي الدنيا زيارتكم و ق

ن
.و السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.  و رزقنا هللا ق 12/8/2021 8:31:43 AM

ن يا وجيها عند هللا اشفع لنا عند هللا ي االخرة اللهم ثبتنا عل واليتهم يا ارحم الراحمير
ن
ي الدنيا وشفاعته ق

ن
اللهم ارزقنا زيارته ق 12/8/2021 7:23:53 AM

يفة رد كيد االعداء ال نحورهم فرج صاحب العرص والزمان عج الوجاه والرزق الواسع تسهيل اموري ت ت ق حسن العاقبة  زيارة المراقد الشر 12/8/2021 12:25:54 AM

12/8/2021 12:19:21 AM

Allahoma dåkk i 3ala Mohamed wa al mohamed❤ 12/7/2021 11:59:08 PM

نسالكم الدعاء للتوفيق لنا بالزيارة 12/7/2021 11:34:20 PM

نسالكم الدعاء للتوفيق لنا بالزيارة 12/7/2021 11:33:55 PM

ي اآلخرة
ن
ي الدنيا وشفاعتهم ق

ن
ن والمؤمنات وارزقنا زيارتهم ق ي مرضن المؤمنير

ن
اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهم  اللهم بحقهم شاق 12/7/2021 10:08:40 PM

ن عليه السالم ي الدنيا واآلخرة والثبات عل الوالية المبر المؤمنير
ن
يف أسألك الشفاعة عند هللا والتوفيق ق ن الممهدين للظهور الشر ن والعاملير اللهم عجل لوليك الفرج بحق محمد وال محمد واجعلنا من المنتظرين المخلصير 12/7/2021 9:49:23 PM

12/7/2021 7:49:39 PM

12/7/2021 7:49:17 PM

12/7/2021 7:48:55 PM

12/7/2021 7:48:21 PM

ي اموري كلها
ن
ي أسئلك ان تشفع لي بالمغفرة و الرحمة و التوفيق ووالعصمة ق ي لكم هي أم حوائحر

 
ي و شوق

ي  أصل الكرم  و موالي و ابن موالي وحاجي  السالم عليك سيدي و موالي  أنيس النفوس و طبيب القلوب و سلطان الرحمة عزيز قلير 12/7/2021 7:47:46 PM

يف تعجيل فرج صاحب العرص َالزمان عجل هللا فرجه الشر 12/7/2021 7:06:35 PM

ي. العظيم. وعبد. المعصومة. وفاطمة. الرضا. االمام. زيارة
العظيم. البلد. هذا. ازور. ان. واتمين. لكم. وشكرا. السالم. عليهم. الحسيين 12/7/2021 6:07:07 PM

 آدم عليه السالم إل قيام يوم الدين
ُ
د ُمنذ .الزيارة بالنيابة عن كل مؤمن و ُمَوحِّ 12/7/2021 6:06:34 PM

ن اعف عنا وارحمنا وارزقنا حسن الخاتمة وارض عنا  ك واعف عنا بعفوك ياكريم بحق الكرام المعصومير
ن جميًعا  .اللهم جللنا بسب  ن المعصومير ي وأملي يارب بحق الِكرام الميامير

.رضاك غايي  12/7/2021 5:55:47 PM

12/7/2021 5:45:41 PM

ي ولم يوصينا بالدعاء والزياره
ي ومن اوصابن

ابن ي ومراجعنا العظماء وعلمائنا اإلعالم األحياء واألموات ومن له حق علينا وجبر ي وفاطمة الزهراء عليهما السالم وشهداء االسالم وشهداء الحشد الشعير  ومحير
ن ن والمسلمات االحياء منهم واالموات وبالخصوص شيعة أمبر المؤمنير ن والمؤمنات والمسلمير ي وابناءي وآلمؤمنير

ي وزوجي 
ي واخوابن

ي وعن والدي وامواب 
عين 12/7/2021 5:15:06 PM

ا ي صغبر
ي أرحمهما كما ربيابن ي ارحم والدي ربر ي ربر

ي أغفر لي ولوالدي وكل أجدادي وامواب  يف  ربر
ي خلقه  اللهم عجل لوليك الفرج   اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهم الشر

ن
ة هللا ق ي الدنيا واالخرة  اللهم أسالك رضاك وعفوك اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنا. بسم هللا الرحمن الرحيم  السالم عليكم يا خبر

ن
ي ما ضاهر وخفن. ربنا ال تحملنا ما ال طاقة لنا به. اللهم أسالك أن ترزقنا شفاعة االئمة األطهار ق

ن
ي وانت أعلم ق ي العالج الذي استطيع تجرعه  اللهم أصلح لي حالي وزواحر

ي ودبر لي أمري وارزقين
ي اللهم أشفيين

ي كدرت حياب 
ي من القلق والحالة النفسية الي 

ي خلصين ي منه   ربر
ي الشفاء من ما أعابن

ن   اللهم ارزقين  مبينا برحمتك يا أرحم الراحمير
ً
ي كل أمورها وراحت البال وقبول األعمال   اللهم أفتح لي فتحا

ن
كة ق ي صدري وال أدري إل من أشكو سواك. اللهم ارجع لي مدثر ابن بلقيس إذا كان فيه صالحي. اللهم بارك بعمر وعافية أمي وارزقها البر

ن
ي فانا ال حيلة لي وانت تعلم ما يثقل حملة ق

 لي ما ترضاه وما تكمن فيه راحي 
ة. أنت تعلم يارب ما هو حالي ومن لي أنت لي يارب وليس لي سواك. اللهم إخب  ي الدنيا واالخبر

ن
ي يارب وخذ بيدي لما فيه فالحي ونجاحي ق

 وانت خبر الراز.   ساعدبن
ً
ي فردا
ي ال تذربن ربر 12/7/2021 4:30:47 PM

السالم عليك يا سيدي وموالي يا علي ابن موىس الرضا يا أنيس النفوس ويا شمس الشموس ورحمة هللا وبركاته 12/7/2021 4:17:37 PM

نطلب الزيارة محبة بهم 12/7/2021 4:11:58 PM

قلدناكم الدعاء و الزيارة لتسهيل االمور 12/7/2021 3:58:02 PM

قلدناكم الدعاء و الزيارة لتسهيل االمور 12/7/2021 3:57:54 PM

ي حوائجكم. رضا هللا و رضاكم آل محمد ورضا الوالدين واطالة عمرهم. أن يعجل فرج صاحب الزمان عج
ن والمؤمنات كرب  هم و يقضن ي وإقامة الصالة والسبر عل نهج محمد وآله.  الشفاء و الصحة والعافية لخدمة اإلسالم.  أن يفرج عن جميع المؤمنير

ي سبيله بشهادٍة يرضاها هللا.  الهداية والثبات عل الرصاط لي ولذريي 
ن
ي سبيل هللا و الممات ق

ن
 ومودة ورحمة.  أن يرزقنا زيارة محمد وآله. الحياة ق

ً
ن سكنا  ثابت اليقير

ً
 مؤمنا
ً
 صالحا

ً
ل سكن آمن. زوجا ن  يكف به حاجتنا للناس. مبن

ً
 طيبا
ً
 حالال
ً
ي هللا ويجعلنا من جنود صاحب األمر عجل هللا فرجه ، ورزقا

ن
ن بدعاء صاحب الزمان عج أرواحنا لمقدمه الفداء. يوحد األمة اإلسالمية و ينرص اإلسالم عل الكفر.  يرزقنا كل ما يرضاه ويحبه من عباده وسالمة الدين وأهل أنس ق  و يحفظ الجمهورية اإلسالمية و اليمن و لبنان و العراق وكل بالد. يجعلنا من المشمولير

ً
 آمنا
ً
.يحفظ القادة و السادة و المراجع و يمكننا من برهم. يفرج عن البحرين ويجعله بلدا 12/7/2021 3:42:25 PM

12/7/2021 3:42:22 PM

ي القريب العاجل 
ن
�😭💔�زيارة اإلمام الرضا ع ق 12/7/2021 3:02:57 PM

ن تعجيل الظهور و تفري    ج هموم جميع المستضعفير 12/7/2021 2:21:17 PM

Peace,  house promotion in work place and general need 12/7/2021 2:14:15 PM
ن ي حاجات الطالبير

ٓ يا قاضن ي ي قلير
ن
ي ما ق

ي َوالكون أن تقضن   الیهي بحق أئمة الُهدى وانوار الدياحر
ن ن َويا ارحم الراحمير ن َواآلخرين من اآلن حي  قيام يوم الدين يا رب العالمير  َواإلنس من األولير

نَ الطاهرين َوعّجل فرجهم َوفرجنا بهم يآ كريم َوالعن اعدائهم من الجنِّ  عل محّمد َوآل محّمد الطيبير
اللهم صلِّ 12/7/2021 2:05:31 PM

12/7/2021 1:38:28 PM

12/7/2021 1:38:06 PM

ن أفضل الصالة والسالم ي محمد صل هللا عليه وآله وآل بيته عليهم أجمعير تعجيل الفرج لصحاب الزمان عليه السالم والتوفيق لزيارة النير 12/7/2021 1:26:34 PM

التوفيق لزيارة االمام الرضا عليه السالم 12/7/2021 1:09:03 PM

ء إل اسوء السالم عليكم يااهل بيت النبوه اطلب من هللا تعال ومنكم فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات عل هذا الحال وال فرج ومن ىسي 12/7/2021 12:43:48 PM

ء إل اسوء السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه حسينيه بظهر الغيب التنىس توصل الرساله لالمام محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص خمس سنوات عل هذا الحال من ىسي 12/7/2021 12:40:10 PM

ء إل اسوء السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه حسينيه بظهر الغيب التنىس توصل الرساله لالمام محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص خمس سنوات عل هذا الحال من ىسي 12/7/2021 12:39:53 PM

ء إل اسوء السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه حسينيه بظهر الغيب التنىس توصل الرساله لالمام محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص خمس سنوات عل هذا الحال من ىسي 12/7/2021 12:39:41 PM

ن والمسلمات وقضاء الحوائج ن والمؤمنات والمسلمير ن والمؤمنات ومن ليس له ذاكر لشفاء مرضانا ومرضن المؤمنير ي أمرهم وأمواتنا من أهلي من أدم عليه السالم إل يومنا هذا وأموات المؤمنير
ي ومن يعنيين

ي وذراري  هم ومتعلقيهم وأصحاب المظالم مين
ي وأخوالي وخاالب 

ي وأعمامي وعماب 
اب 
ّ
ي وأجدادي وجد

ي وأخواب 
ي وعن والدّي وإخوابن

قلدناكم الدعاء والزيارة والصالة والتسبيح والذكر نيابة عن صاحب الزمان عليه السالم وعين 12/7/2021 12:33:46 PM

��السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  12/7/2021 12:16:26 PM

ي الزوج الصالح وهللا يرزقنه الزيارة
ي شفاء المرضه غنيه ومحمد وابتسام وايمن وامبر ورقيه واحمد ومحمود وحميد وقضاء الحوائج وحاجي 

حاجي  12/7/2021 12:09:16 PM

  



ي الزوج الصالح وهللا يرزقنه الزيارة
ي شفاء المرضه غنيه ومحمد وابتسام وايمن وامبر ورقيه واحمد ومحمود وحميد وقضاء الحوائج وحاجي 

حاجي  12/7/2021 12:09:07 PM

ي الزوج الصالح وهللا يرزقنه الزيارة
ي شفاء المرضه غنيه ومحمد وابتسام وايمن وامبر ورقيه واحمد ومحمود وحميد وقضاء الحوائج وحاجي 

حاجي  12/7/2021 12:08:51 PM

12/7/2021 12:05:03 PM

ي األرض الفساد. اللهم نتوسل اليك بمحمد وآل محمد أن ترفع الظلم عن أهل اليمن وتنرصهم عل من عاداهم
ن
هم وعدوانهم فإنهم قد أعاثوا ق هم وتكبر وا ووالوا اليهود والنصارى فعجل بزوالهم وأرح األمة من شر .اللهم أنك تعلم بأن آل سعود وآل زايد قد طغوا وتكبر 12/7/2021 11:27:10 AM

اللهم عجل لوليك الفرج 12/6/2021 9:05:02 PM

ن والمؤمنات ن  وارحمنا وارحم امواتنا وأموات المؤمنير ن ارحمنا برحمتك الواسعة وعجل فرجهم األهم أمير اللهم بحق محمد وال محمد صلوات هللا عليهم اجمعير 12/6/2021 9:02:56 PM
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته انا فاطمة سعد اطلب من هللا بجاهك ياموالي وبجاه ابائك الطاهرين وبجاه الصديقة فاطمة الزهرا)َوأ 12/6/2021 8:01:19 PM

السالم عليكم يا سيدي و يا موالي 12/6/2021 12:24:38 PM

ي غيور بظهر الغيب
السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه اخ حسيين 12/6/2021 11:54:05 AM

السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه اقسم عليكم باهلل واإلمام وبحق السيده فاطمه الزهراء عليها السالم التنىس توصل الرساله لالمام خالص دعواتكم عند الزيارة والصاله 12/6/2021 11:53:58 AM

السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه اقسم عليكم باهلل واإلمام وبحق السيده فاطمه الزهراء عليها السالم التنىس توصل الرساله لالمام خالص دعواتكم عند الزيارة والصاله 12/6/2021 11:53:30 AM

السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه اقسم عليكم باهلل واإلمام وبحق السيده فاطمه الزهراء عليها السالم التنىس توصل الرساله لالمام خالص دعواتكم عند الزيارة والصاله 12/6/2021 11:53:01 AM

ي غيور بظهر الغيب
السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه اخ حسيين 12/6/2021 11:50:27 AM

موالي لنا مريض بحاالة حرجة نرجو دعائكم 12/6/2021 11:14:33 AM

��بانتظار دعوتك يا غالي..السالم عليك موالي الرؤوف 12/5/2021 8:27:11 PM

��بانتظار دعوتك يا غالي..السالم عليك موالي الرؤوف 12/5/2021 8:26:38 PM

ن والمؤمنات ن عليه السالم وارحم امواتنا وأموات المؤمنير اللهم أنا نسألك بحق محمددوال محمد بالتعجيل الفرج وأختم لنا بالعاقبة الحسنه وانرص اإلسالم واهله وانرص شيعة امبر المؤمنير 12/5/2021 5:50:54 PM

ثبتنا هللا عل واليه محمد و آل محمد 12/3/2021 9:47:03 AM

ثبتنا هللا عل واليه محمد و آل محمد 12/3/2021 9:45:52 AM

ثبتنا هللا عل واليه محمد و آل محمد 12/3/2021 9:44:44 AM

يامن عال فقهر وملك فقدر وبطن فخبر وعبد فشكر وعضي فغفريا من ال تحويه الفكر وال يدركه برص وال يخفن عليه اثر يا رازق البشر ومقدر كل قدر     أبو العبد 12/2/2021 11:26:58 PM

ي
ي نعمي 
ن
ي ق ي يا ولير

ي وحدب 
ن
ي يا مؤنىسي ق

ي غربي 
ن
ي ق
ي  يا حافظن

ي شدب 
ن
ي ق
يا عدب  12/2/2021 11:26:07 PM

ي كل صاحب
ي األقارب ويخذلين

مين
ّ
ي المذاهب وتسل

ن تعييين ي حير
يا كهفن 12/2/2021 11:25:09 PM

ن ّ تكشفه ونرص تعّزه  وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمير اللهم فتح تعّجله ورصن 12/2/2021 11:24:00 PM

ي قناة الكوثر عل هذا العمل الجبار الجليل الجميل اللهم نسألك من جمالك بأجمله  وكل جمالك جميل اللهم نسألك بجمالك كله
ن
ن ق اللهم أجزل عطائك للعاملير 12/2/2021 11:22:45 PM

ي عل ما أطيق
ي شر ما ال أطيق وأعين

ي كل هم وضيق واكفين
ي من حلق المضيق وارصف عين

ين
ّ
يا شفيق يا رفيق فك 12/2/2021 11:21:41 PM

ن  علينا بالصحة والشفاء ودفاع األسقام برحمتك يا أرحم الراحمير
اللهم ُمنَّ 12/2/2021 11:20:39 PM

اللهم شافنا وعافنا واعف عنا واجعل عاقبة أمورنا إل خبر 12/2/2021 11:19:29 PM
ً
ا ي صغبر

رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربيابن 12/2/2021 11:18:25 PM

اللهم ارزقنا من عندك وافض علينا من رحمتك وانشر علينا من بركاتك 12/2/2021 11:17:05 PM

ن فارفعنا وجوار نبيك وآله عليه وعليهم السالم فأسكنا ي علّيير
ن
ن فأدخلنا وق ي الصالحير

ن
اللهم برحمتك ق 12/2/2021 11:16:06 PM

ن برای امواتم تمام عزیزانم  و تمام شیعیان چهارده معصوم علیهم السالم از اول عالم تا روز قیامت م تا بتونم قرآن خوب بخونم روزی .   سالم نایب بشير چطور میتونم مطالب سایت شمارا دانلود کنم تا بعدا مطالعه کنم   ؟ با تشکر فراوان. اینکه دوست دارم زبان عربر یاد بگبر 12/2/2021 3:01:40 PM

.يا رب 12/1/2021 5:52:37 PM

12/1/2021 5:34:52 PM

1111 12/1/2021 4:55:24 PM

ت معصومه زودتر برآورده بشه یا امام رضا کمکم کن، یا امام رضا پدر و مادرم رو شفاعت کن یا امام رضا یه حاجي  دارم شفاعت کن پیش خواهرت حرصن 12/1/2021 8:37:55 AM

توسل لنا عند هللا لشفائنا مما ابتلينا به... سيدي بحق جوادك جد علينا 12/1/2021 3:17:57 AM

شفاء مرضانا و قضاء الحوائج 11/30/2021 6:49:57 PM

شفاء مرضانا و قضاء الحوائج 11/30/2021 6:49:40 PM

ي الغفلة و الجهل و الحجب و االمراض و العيوب 
ن
ي انا الضعيف الحقبر المذنب الغارق ق

ي.. السالم عليكم إمامي الرؤوف السالم عليك يا أنيس النفوس  سالم مين
ي و يسامحوبن

ي خائبة بحق امك الزهراء عليها السالم و بحق اجدادك و اشفعلي كي يرضو عين
ي اهلك يا باب الرافة و الكرم و الرحمة  ناديتك و سلمت عليك فال تردبن

كين ي من كل هذا و ال تب 
موالي استنقذبن 11/30/2021 2:52:06 PM

ي الغفلة و الجهل و الحجب و االمراض و العيوب 
ن
ي انا الضعيف الحقبر المذنب الغارق ق

ي.. السالم عليكم إمامي الرؤوف السالم عليك يا أنيس النفوس  سالم مين
ي و يسامحوبن

ي خائبة بحق امك الزهراء عليها السالم و بحق اجدادك و اشفعلي كي يرضو عين
ي اهلك يا باب الرافة و الكرم و الرحمة  ناديتك و سلمت عليك فال تردبن

كين ي من كل هذا و ال تب 
موالي استنقذبن 11/30/2021 2:51:56 PM

11/30/2021 2:51:45 PM

11/30/2021 2:51:31 PM

11/30/2021 2:51:14 PM

ي الغفلة و الجهل و الحجب و االمراض و العيوب 
ن
ي انا الضعيف الحقبر المذنب الغارق ق

ي.. السالم عليكم إمامي الرؤوف السالم عليك يا أنيس النفوس  سالم مين
ي و يسامحوبن

ي خائبة بحق امك الزهراء عليها السالم و بحق اجدادك و اشفعلي كي يرضو عين
ي اهلك يا باب الرافة و الكرم و الرحمة  ناديتك و سلمت عليك فال تردبن

كين ي من كل هذا و ال تب 
موالي استنقذبن 11/30/2021 2:50:48 PM

ي عن سؤالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه نخوه حسينيه بظهر الغيب التنىس توصل الرساله لالمام الرضا عليه السالم
علمك بحالي يغين 11/30/2021 6:54:31 AM



السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات عل هذا الحال وال فرج 11/30/2021 6:54:14 AM

السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات عل هذا الحال وال فرج 11/30/2021 6:54:01 AM

ي عن سؤالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه نخوه حسينيه بظهر الغيب التنىس توصل الرساله لالمام الرضا عليه السالم
علمك بحالي يغين 11/30/2021 6:51:05 AM

ي حيل وتعبت ترى
ي مااريد الن اذابن

ي من اركان كلىسر
السالم عليكم ياسيدي و موالي  اريد تاخذلي حف  11/28/2021 6:04:59 PM

ي عند مفزعي سبحانك يا ال إله إال أنت الغوث الغوث الغوث خلصنا من النار يارب
ي عند افتقاري يا ملجأي عند اضطراري يا معيين

ي يا غناب 
ب  ي يا دليلي عند حبر

ي عند كربي 
ي يا غياب 

ي عند نعمي  ي يا ولير
ي عند غربي  ي  يا صاحير

ي يا مؤنىسي عند وحدب 
ي عند مصيبي 

ي يا رجاب 
ي عند شدب 

يا عدب  11/28/2021 5:16:29 PM
ً
 بحق باب الحوائج صلواتك وسالمك عليه  أبدا

ً
ي ال تنفد أبدا

يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم نسألك أن تمن علينا من خزائنك الي  11/28/2021 5:15:32 PM
ن ي ما أنت أهله يا رب العالمير  ال يعلم صل عل محمد وآل محمد وافعل بر

ً
ي الظلم يا عالما

ن
ن ق يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشير 11/28/2021 5:13:50 PM

ن  برحمتك يا أرحم الراحمير
ً
 ونراه قريبا

ً
اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه األمة بحضوره وعّجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا 11/28/2021 5:12:20 PM

 لكم
ً
م صلوات هللا وسالمه عليه وشكرا

ّ
الحمد هلل الذي وفقنا لزيارة ولّيه المعظ 11/28/2021 5:11:28 PM

اب
ّ
اللهم تقبل أعمالنا ويّش أمورنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوه 11/28/2021 5:10:29 PM

اللهم شافنا وعافنا واعف عنا بحق وليك المزور 11/28/2021 5:09:27 PM

ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 11/28/2021 5:07:51 PM
ن ي برحمتك يا أرحم الراحمير

ي الغابرين وارحمين
ن
 واخلف عل أهلي ق

ن ي أعل عليير
ن
ي عندك ق

اللهم اجعلين 11/28/2021 5:06:04 PM

ي مع من كنت أتواله وأحبه من األئمة الطاهرين
بن اللهم احشر 11/28/2021 5:04:08 PM

ي بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتالف فإنك تحب الحالل وتكره الحرام
ها ورضاها وأرضين

ّ
ي الفها وود

ي لمن ترزقين
اللهم وفقين 11/28/2021 5:03:10 PM

ي بها عن رحمة من سواك
ي واسكن إلي من رحمتك رحمة استغين

ي وارحم غربي 
ي وآنس وحشي 

اللهم صل وحدب  11/28/2021 5:02:04 PM

ي ...العطوف...الحنون ...موالي يا ايها الرؤوف ي موالي اما حان اللقاء؟ فالشوق اتعب قلير
ي كل تفاصيل حياب 

ن
��ما زلت التمس الطافك ق 11/28/2021 11:18:37 AM

ي واهلي ي وحفظ زوحر ي الن  هو مايححر  يححر
ي علي حي 

ي وتوفيقهن بدراستهن وحفظ اوالدي وأسأل االمام ان بحقه عند هللا تعال ان يساعد ابين
ي االخرة ونحاح بناب 

ن
ي الدنيا وشفاعته ق

ن
نسأل االمام زيارته ق 11/28/2021 8:40:28 AM

ي محمد همام واوالدي ي ان يذكر اسیمي غاليه صالح ووالدييا وزحر
ي شفاعتهم  والرضن والشفاء من كل داء حاجي 

ي من خبر الدنيا واالخره ويجعل اوالدنا عل مللت محمد وال  محمد اللهم صلي عل محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولكم اآلجر والثواب. هللا َصل عل محمد وآل محمد وارزقين
ي كل مريض ويجعلنا من اهل الجنه ويعطيين

ي من اوجاعي ويشفن
ي هللا زيارتهم  وان يشفيين

ي واستجاب دعاءي بالتوفيق والهدايه للجميع وان يرزقين
ي الدنيا و االخره و لقضاء حاجاب 

ن
ي كل دعاء يجعل لي  نصيبا فيه وان يشفعو لنا ق

ن
ي كل زياره عند االمام الرضا ع وعند السيده فاطمه المعصومه ع وق

ن
ي االموات منهم واالحياء ق

ي واخواب 
ي همام واوالدهم  واحفادي واخوب 

قاسم ورانيا وفاطمه وزينب ومريم وتهابن 11/27/2021 9:57:06 PM

ي بالي بحق محمد وال محمد صل عل محمد وال محمد
ن
يارب بحق االمام الرضا احصل عل الجنسية الدنماركية وجميع الحوائج الي ق 11/27/2021 9:48:06 PM

ي للسيدة زينب عليها السالم والسيدة رقية عليها السالم
ي والسيدة داورزبن

 
ي قناة الكوثر وعن السيد صادق

ن
ن ق اللهم تقبل زيارتنا باإلنابة عن العاملير 11/27/2021 5:13:06 PM

ن والمؤمنات ومن ليس له ذاكر ي أمرهم وأمواتنا من أهلي من أدم عليه السالم إل يومنا هذا وأموات المؤمنير
ي ومن يعنيين

ي وذراري  هم ومتعلقيهم وأصحاب المظالم مين
ي وأخوالي وخاالب 

ي وأعمامي وعماب 
اب 
ّ
ي وأجدادي وجد

ي وأخواب 
ي وعن والدّي وإخوابن

قلدناكم الدعاء والزيارة والصالة والتسبيح والذكر نيابة عن صاحب الزمان عليه السالم وعين 11/27/2021 4:48:01 PM

ي ارجوك  احبك سيدي وموالي ياانيس النفوس
ي ازورك والزم الشباك وكذلك شباك سيدتنا وموالتنا فاطمة المعصومة   وسيدي ارجوك تعبت من تفكبر الزائد وامور اخرى ساعدبن السالم عليك ياسيدي وموالي يا أمام علي بن موىس الرضا سيدي اريد احر 11/27/2021 2:59:06 PM

ي ارجوك  احبك سيدي وموالي ياانيس النفوس
ي ازورك والزم الشباك وكذلك شباك سيدتنا وموالتنا فاطمة المعصومة   وسيدي ارجوك تعبت من تفكبر الزائد وامور اخرى ساعدبن السالم عليك ياسيدي وموالي يا أمام علي بن موىس الرضا سيدي اريد احر 11/27/2021 2:58:49 PM

ي القريب العاجل
ن
السالم عليك ياسيدي وموالي ياعلي بن موىس الرضا ،زيارة االمام الرضا ق 11/27/2021 12:45:40 PM

ي زيارتك ياانيس النفوس ياعلي ابن موىس الرضا ع
حاجي  11/27/2021 11:08:18 AM

ي زيارتك يا أنيس النفوس ياعلي ابن موىس الرضا ع
حاجي  11/27/2021 11:06:59 AM

11/27/2021 1:50:56 AM

ت عبدالعظیم به فریادم برس یا حرصن 11/26/2021 1:04:26 PM

.به دادم برس (ع)یا امام رضا  11/26/2021 1:02:03 PM

ي من خبر الدنيا واالخره ويجعل اوالدنا عل مللت محمد وال محمد ولكم اآلجر والثواب
ي كل مريض ويجعلنا من اهل الجنه ويعطيين

ي من اوجاعي ويشفن
ي هللا زيارتهم  وان يشفيين

ي واستجاب دعاءي بالتوفيق والهدايه للجميع وان يرزقين
ي الدنيا و االخره و لقضاء حاجاب 

ن
ي كل دعاء يجعل لي  نصيبا فيه وان يشفعو لنا ق

ن
ي كل زياره عند االمام الرضا ع وعند السيده فاطمه المعصومه ع وق

ن
ي االموات منهم واالحياء ق

ي واخواب 
ي واوالدي واحفادي واخوب  ي ان يذكر اسیمي ووالدييا وزحر

حاجي  11/25/2021 10:41:45 PM

ي ان أحصل عل وظيفة مناسبة و ان يزيد هللا عل من فضله فهو كريم مجيد
حاجي  11/24/2021 3:02:56 PM

ي من بالءك 
ي وعافين

ي زياره امامي علي بن موىس الرضا بحق محمد وال محمد..اللهم بحق علي بن موىس الرضا شافين
ي من حيث احتسب ومن حيث ال احتسب وارزقين

وارزقين 11/24/2021 1:46:19 PM

ن والمسلمات  وجزاكم هللا خبر الجزاء ن والمؤمنات المسلمير ي وعن الموءمنير
ي وأخوابن

ي وعن والديه وعن أخواب 
الزياره والدعاء والصالة نيابة عين 11/24/2021 1:44:25 PM

ي انفسهم وان يبعد عنا الحسد والهم والغم
ن
ي وي  هلكهم ويشغلهم ق

ي ويكف اعداب 
 
ي ويسهل رزق

ي حاجي 
ي وسالمي عل محمد وال محمد واسال هللا ان يرحم والداي ويغفرلهم ويسكنهم فسيح جناته ويغفر لنا ذنوبنا ماضهر منها وما بطن وان يقضن

تحياب  11/21/2021 8:16:17 PM

ي اسافر ال بريطانيا لدراسة الماجستبر
ي الجامعة و ان تجعلين

ن
ي اسئلك بحق محمد وال محمد و بجاه االمام علي بن موىس الرضا عليه السالم، ان تفرج عن االمام المهدي و عن االمام السيد موىس الصدر، وان تيش اموري ق

ي ابن .يا ربر 11/21/2021 4:45:43 PM

ى و أبيها و بعلها و بنيها و الش المستودع فيها أقسم عليك بهم يا موالي أنيس النفوس ي كل اموره بحق عزيزتك و جدتك الصديقة الكبر
ن
ي الذنوب و الغفلة و العیم سالم من مريض سقيم  يسألكم العالج و الشفاء و العافية ق

ن
ي و رحمة هللا و بركاته سالم من محب لكم غارق ق السالم عليك يا موالي و ابن موالير 11/21/2021 12:12:56 AM

ى و أبيها و بعلها و بنيها و الش المستودع فيها أقسم عليك بهم يا موالي أنيس النفوس ي كل اموره بحق عزيزتك و جدتك الصديقة الكبر
ن
ي الذنوب و الغفلة و العیم سالم من مريض سقيم  يسألكم العالج و الشفاء و العافية ق

ن
ي و رحمة هللا و بركاته سالم من محب لكم غارق ق السالم عليك يا موالي و ابن موالير 11/21/2021 12:12:44 AM

ى و أبيها و بعلها و بنيها و الش المستودع فيها أقسم عليك بهم يا موالي أنيس النفوس ي كل اموره بحق عزيزتك و جدتك الصديقة الكبر
ن
ي الذنوب و الغفلة و العیم سالم من مريض سقيم  يسألكم العالج و الشفاء و العافية ق

ن
ي و رحمة هللا و بركاته سالم من محب لكم غارق ق السالم عليك يا موالي و ابن موالير 11/21/2021 12:12:24 AM

ى و أبيها و بعلها و بنيها و الش المستودع فيها أقسم عليك بهم يا موالي أنيس النفوس ي كل اموره بحق عزيزتك و جدتك الصديقة الكبر
ن
ي الذنوب و الغفلة و العیم سالم من مريض سقيم  يسألكم العالج و الشفاء و العافية ق

ن
ي و رحمة هللا و بركاته سالم من محب لكم غارق ق السالم عليك يا موالي و ابن موالير 11/21/2021 12:11:55 AM

 لكم
ً
ربنا التزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وشكرا 11/20/2021 7:57:10 PM

ً
اللهم مرضاتك طلبت وثوابك ابتغيت بزيارة ثامن األئمة عليهم السالم مأجورين عنا جميعا 11/20/2021 7:55:48 PM

اللهم تقّبل أعمالنا وزيارتنا وبارك فيمن ناب عنا بجزيل الثواب 11/20/2021 7:54:25 PM
ن جزاكم هللا عنا أفضل الجزاء وأثابكم بعظيم الثواب إنه ال يضيع أجر العاملير 11/20/2021 7:53:17 PM

ن يوم يقوم الحساب  بثواب الزيارة المباركة رّب اغفر لي ولوالدّي وللمؤمنير 11/20/2021 7:52:29 PM

ن وشفاعة وليك المزورعليه السالم اللهم أتيتك بحب محمد وآل محمد صلوات هللا عليهم أجمعير 11/20/2021 7:50:49 PM

ي غيور بظهر الغيب خدمه لوجه هللا تعال محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص
فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه اخ حسيين 11/20/2021 3:31:00 PM



ي غيور بظهر الغيب خدمه لوجه هللا تعال محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص
فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه اخ حسيين 11/20/2021 3:30:21 PM

11/20/2021 2:32:35 PM

ي
اللهم أسألك من كّل خبر أعطيته لمحمد وآل محمد اللهم أسألك الرضا والعافية والرزق لي ولجميع أحبي  11/19/2021 12:51:23 PM

دناه الدعاء والزيارة
ّ
اللهم تقّبل زيارتنا لسّيدنا وموالنا االمام علي بن موىس الرضا صلوات هللا وسالمه عليه وآجر من قل 11/19/2021 12:49:08 PM

ض طاعته  صلوات هللا عليه ايا نسألك يا خبر مسؤول سئل بكرامة االمام المفب  يا منتیه الرجايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البر 11/18/2021 7:28:27 PM

ي
ي وحقق أملي ورجاب 

ي واستجب دعاب 
ي من استغناه يا مقوي من استقواه صل عل غريب طوس واسمع نداب 

ي من استكفاه يا مغين
ن
ياكاق 11/18/2021 7:26:57 PM

ي سوء حالي يا مفرج الهموم يا منفس الغموم يا مطلق األسارى يا كاشف الرزايا يا دافع الباليا  بحق الموسوي الرضا عليه السالم ي وأفرط بر
اللهم عظم بالب  11/18/2021 7:26:18 PM

ن ه بكرامة حفيد الزهراء البتول سالم هللا عليهم أجمعير
ته أو خطأ سب  لته أو بّر نشر

ّ
ي من كل أنزلته أو احسان فض

اللهم أسألك أن توفر حظنّ 11/18/2021 7:25:29 PM

يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا معظي المسأالت يا دافع البليات يا قابل الزيارات 11/18/2021 7:24:24 PM

ي األلطاف نّجنا مما نخاف وفك أشنا وحصن فروجنا وادفع عنا مانخشاه برحمتك وشفاعة وليك سالم هللا عليه أسامة عماد باغوض 
0963993615840ياخفن 11/18/2021 7:23:20 PM

كات الرضا سالم هللا عليه اللهم شافنا وعافنا واعف عنا وسدد خطانا وأصح أبداننا ووسع أرزاقنا ببر 11/18/2021 7:22:00 PM

ي البائس الفقبر يا راحم الشيخ الكببر ياجابر العظم الكسبر فرج عنا بحق وليك المزورعليه السالم
يارازق الطفل الصغبر يا مغين 11/18/2021 7:21:01 PM

ي من حيث احتسب ومن حيث ال احتسب
ي وارزقين

ي ونيل سؤلي وتوفيق ولدي وتقبل زيارب 
ي وقضاء حاجي 

ي بنجح طلبي 
ين
ّ
اللهم تول 11/18/2021 7:19:59 PM

 وال نجوى
ً
ي سيدي وموالي يا شديد القوى يامن عل العرش استوى عزيز علي أن أرى الخلق والُيرى وال أسمع له حسيسا

ي وأربن
ي وأجز المؤدي عين

بنفىسي من مغيب لم يخل منا, اللهم تقّبل زيارب  11/18/2021 7:18:40 PM

يا رب 11/17/2021 6:01:38 PM

ان حسناتكم ن ي مبر
ن
ن عليه السالم ماتو ولم يستطيعوا الزياره ونخص بالذكر الذين ليس لهم احد يذكرهم وجزاكم هللا خبر الجزاء وجعل عملكم هذا يضاعف ق ي أتوجه بالزيارة والدعاء أيضا لكل مؤمن ومؤمنةبنهج الحسير

ف بالزيارة وكما ابن ن من بابهم ال هللا تعال اسمه ان يوفقنا للتشر يف ومقام اإلمام علي بن موىس الرضا عليه وعل آبائه التحية والسالم نتوجه إل هللا تعال بالدعاء متوسلير
ي بغاية الشوق لزيارة مقامها الشر

ان حسناتكم وكما ابن ن ي مبر
ن
ن ورحمة هللا وبركاته... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته جزاكم هللا خبر الجزاء وجعل عملكم هذا يضاعف ق ن وعل أصحاب الحسير ن وعل أوالد الحسير  وعل علي بن الحسير

ن ...السالم عل الحسير 11/17/2021 1:37:36 AM

ان حسناتكم ن ي مبر
ن
ن عليه السالم ماتو ولم يستطيعوا الزياره ونخص بالذكر الذين ليس لهم احد يذكرهم وجزاكم هللا خبر الجزاء وجعل عملكم هذا يضاعف ق ي أتوجه بالزيارة والدعاء أيضا لكل مؤمن ومؤمنةبنهج الحسير

ف بالزيارة وكما ابن ن من بابهم ال هللا تعال اسمه ان يوفقنا للتشر يف ومقام اإلمام علي بن موىس الرضا عليه وعل آبائه التحية والسالم نتوجه إل هللا تعال بالدعاء متوسلير
ي بغاية الشوق لزيارة مقامها الشر

ان حسناتكم وكما ابن ن ي مبر
ن
ن ورحمة هللا وبركاته... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته جزاكم هللا خبر الجزاء وجعل عملكم هذا يضاعف ق ن وعل أصحاب الحسير ن وعل أوالد الحسير  وعل علي بن الحسير

ن ...السالم عل الحسير 11/17/2021 1:37:35 AM

ة اإلعالم المتقدمة  نتمين لكم ما نتمناه ألنفسنا من خبر الدنيا واآلخرة ي َمسبر
ن
ي آن معا . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته نتمين لكم التوفيق والنجاح الدائم ق

ن
ن برسالتكم الهادئة والهادفة ق امي الشديد لكم))لقد فقدنا اإلعالم الصادق ونحن نبحث عن امثالكم ومثالكم صار قليل إليصال رسالة كلمة الحق الرصي    ح حي  تتحول َمثل خنجر يبقر حنب الظلم الذي طوقنا وإخراج منه الحق ال المأل رغم أنف الحاقدين مستعينير

ن عليه السالم وقضاء الحوائج ============================= ((علي منذر. مع احب  ي وعن كل مؤمن ومؤمنةبنهج الحسير
ن عليه السالم.. زيارة نيابة عين ن بنهج اإلمام الحسير ن والمؤمنات الذين ماتو ولم يستطيعوا الزياره ونخص بالذكر الذين ليس لهم احد يذكرهم وهم مؤمنير وزيارة نيابية عن المؤمنير 11/17/2021 1:26:00 AM

ي اآلخرة وقضاء حوائجنا وقبول أعمالنا والتوفيق واليش والعافية
ن
ي الدنيا وشفاعتهم ق

ن
..رزق زيارتهم ق 11/16/2021 3:50:50 PM

ي اآلخرة وقضاء حوائجنا وقبول أعمالنا والتوفيق واليش والعافية
ن
ي الدنيا وشفاعتهم ق

ن
..رزق زيارتهم ق 11/16/2021 3:50:38 PM

ي الحاجات يا مجيب الدعوات يا معظي السؤالت يا موفق السفرات اقض حوائجنا بحق باب الحوائج سالم هللا عليه  حسن
يا قاضن 11/15/2021 11:30:00 PM

ي امتحانات الدنيا واآلخرة وادفع عنا كل المحن إنك سميع مجيب
ن
اللهم ال ترد سؤلنا وأنجح طلبتنا ووفقنا ق 11/15/2021 11:28:41 PM
ي الدنيا واآلخرة لما تحب وترضن

ن
اللهم وفقنا ق 11/15/2021 11:26:15 PM

ن  إال كشفته برحمتك يا أرحم الراحمير
ً
 إال فّرجته وال غّما

ً
 إال غفرته وال هّما

ً
ك وال تدع لنا ذنبا

ّ
اللهم احفظنا بحفظك وارزقنا بمن 11/15/2021 11:25:00 PM

اب   فاديا طرف, وانشر علينا من رحمتك , اللهم أفض علينا من بركاتك 
ّ
ك يا وه

ّ
وارزقنا بمن 11/15/2021 11:23:36 PM

ربنا ال تحّملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا بحق ولّيك المزور  بتول  تركيا 11/15/2021 11:22:27 PM

اننا د خطانا ويّش أمرنا ووفق اوالدنا واجعل الجنة مأوانا وآل البيت عليهم السالم شفعاءنا وجبر
ّ
اللهم أنجح طلبتنا وسد 11/15/2021 11:20:52 PM

ن ي محجته وأنفذ أمره واشدد ازره يا أرحم الراحمير  يديه وسّهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بر
ن ن عنه والمستشهدين بير اللهم عّجل فرج حفيده وليك المنتظر المؤمل واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذاّبير 11/15/2021 11:18:30 PM

ة و الثبات عل نهج محمد و أل محمد يشِّ أمورنا و ترزقنا الفهم و البصبر
ُ
ي أسألك بحق محمد و أل محمد أن ت

.اللهم إبن 11/15/2021 6:03:13 PM

11/15/2021 12:06:41 PM

ياوجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا 11/14/2021 11:48:29 PM

11/14/2021 5:07:48 PM

11/14/2021 3:15:42 PM

11/14/2021 12:59:35 PM

11/14/2021 12:59:29 PM

11/14/2021 12:47:18 PM

11/14/2021 12:47:04 PM

11/14/2021 12:46:55 PM

11/14/2021 12:46:45 PM

11/14/2021 12:46:26 PM

وفقها يا رب بحق الرضا اشفع الها والنا وارزقها زيارتك وارزقنا 11/14/2021 12:46:14 PM

نسالك توفقة بكل حياته وتثبته عل دينة 11/14/2021 12:45:26 PM

11/14/2021 12:44:42 PM

11/14/2021 12:44:32 PM

11/14/2021 12:44:20 PM

11/14/2021 12:44:06 PM

11/14/2021 12:43:51 PM



انت العالم… موالي الرضا  11/14/2021 12:43:31 PM

11/14/2021 12:32:16 PM

11/14/2021 12:31:19 PM

ن عبيدك المبتل وأرنا سيدنا ياشديد القوى  علي نسألك الرضا بحق الرضا وأغث ياغياث المستغيثير
ّ
اللهم ياعلي بحق 11/14/2021 7:23:14 AM

 لعفوك وثوابك 
ً
 ألوامرك وطلبا

ً
 بك وامتثاال

ً
ي يوم الجزاء وال جعله هللا آخر العهد منا لزيارته, وبحق من جعلت زيارته أفضل الزيارات , الللهم ايمانا

ن
ي الزيارة والدعاء أفضل العطاء ق

ن
ان وأجز من ينوب عنا ق ن  لقضاء الحاجات أسألك شفاعته عند تطاير الكتب وعبور الرصاط ونصب المبر

ً
وجعلته بابا 11/14/2021 7:22:13 AM

ي السيدة زينب صلواة هللا وسالمه عليها
ي وسيدب 

ي عمتك موالب  ي عماتك يوم عاشوراء وعياالت جدك المظلوم اقسم عليك بامك الزهراء وضلعهة المكسور وسير ي سالمة من ديننا وسالمتنة ومانريد واحد يتشمت بينة من جن وانس وينجينا مما نخاف ونحذر ،اقسم عليك بسير
ن
ن عطفك وكرمك وكرم امام زماننا الحجة بن الحسن صلواة هللا وسالمه عليكم،ق  ،محتاجير

ياضامن صارت ضيگة حيل وبعد مابيهة مجال نصبر اكب  11/14/2021 1:25:24 AM

الهدى والرشاد والطاعات ورضن هللا والسداد والتوفيق والفرج والعافية والغين وكل الحاجات 11/14/2021 1:21:34 AM

سيدي ياصاحب الزمان اسألك الدعاء لخبر الدنيا واالخرة 11/13/2021 6:55:13 PM
ن ي ذريه صالحه والحمد هلل رب العالمير

ن الطاهرين  وارزقين ن وصل يارب عل محمد وال محمد الطيبير كا وال نصيبا برحمتك يا ارحم الراحمير ي واجعله يا رب خلقا سويا وال تجعل لشيطان فيه شر
ي ويستغفر لي بعد مماب 

ي حياب 
ن
ي ق  وهب لي من لدنك وليا يبر بر

ن ي فردا وأنت خبر الوارثير
ي ال تذربن ربر 11/13/2021 6:54:39 PMً

الزيارة بنية الشفاء والتوفيق ولكم األجر عنا جميعا 11/13/2021 6:35:13 PM

زيارة المامنا وسيدنا صلوات هللا عليه لقضاء حوائج الدنيا واآلخرة 11/13/2021 6:33:44 PM

اللهم شافنا وعافنا واعف عنا بحق باب الحوائج اليك 11/13/2021 6:31:26 PM

زيارة االمام الرضا عليه السالم بنية العودة للديار المغتصبة 11/13/2021 6:29:47 PM

زيارة االمام الرضا عليه السالم لقضاء الحاجة ورحمة الوالد 11/13/2021 6:28:24 PM

 لرضا هللا ورحمة الوالد ولك الثواب واألجر عنا
ً
زيارة سيدي االمام الرضا عليه السالم سعيا 11/13/2021 6:26:44 PM

زيارة االمام الرضا صلوات هللا عليه بنية طلب الشفاء واألجر والثواب لنا ولكم إن شاء هللا 11/13/2021 6:25:06 PM

زيارة موالنا وسيدنا االمام علي بن موىس الرضا عليه السالم لقضاء الحوائج ولكم األجر والثواب 11/13/2021 6:23:01 PM

زيارة االمام الرضا سالم هللا عليه 11/13/2021 6:21:43 PM

زيارة موالنا االمام الرضا صلوات هللا عليه 11/13/2021 6:20:20 PM

ن لقضاء الحوائج زيارة ثامن األئمة صلوات هللا عليهم أجمعير 11/13/2021 6:16:26 PM

زيارة باب الحوائج موالي االمام الرضا عليه أفضل الصلوات والتسليم 11/13/2021 6:14:48 PM

زيارة سيدي وموالي االمام الرضا عليه السالم ولكم الشكر 11/13/2021 6:13:14 PM

شفاء غدير وهدايه عالوي ويه العاءله 11/13/2021 5:44:33 PM

زيارة اإلمام الرضا عليه السالم 11/13/2021 4:42:50 PM

اللهم عجل لوليك الفرج 11/13/2021 3:58:26 PM

ن الطاهرين ي خبر الدنبا وحسن ثواب االخرة وصل هللا عل محمد وآل محمد الطيبير
ي فرج موالنا صاحب العرص والزمان وان يرزقين

ن
ن الطاهرين وبعجل ق تستل هللا ان يصلي عل محمد وآل محمد الطيبير 11/13/2021 3:43:24 PM

ي العراق حيدر وحسن
ن
زيارة سيدي وموالي االمام علي بن موىس الرضا عليه أفضل السالم والتحية لحفظ وتوفيق ولدّي ق 11/13/2021 12:46:33 PM

ن الطاهرين  ن : بسم هللا الرحمن اارحيم والصالة والسالم عل محمد وآله الطيبير ي المؤمنير
ن
ي وعن أهلي ومعارق

قضن هللا حوائجكم كما تقضوا عنا ومن لم يشكركم لم يشكر هللا,نقلدكم الزيارة والدعاء عين 11/13/2021 12:18:56 PM

هللا يشفن كل مريض 11/12/2021 7:38:41 AM

المطلوب زيارة االمام والشفاعة مع الدعاء ان اكون من جند االمام المهدي عج وشكرا 11/11/2021 11:06:21 PM

ي االخره والعوده للزياره والصحه والعافيه
ن
الشفاعه ق 11/11/2021 10:59:10 PM

ي والتقرب من هللا تعال
ي وامي وجدي وجدب  ي ورزقت ابر

ن وزيارة اإلمام الرضا  وتيسبر أمري ورزقي  ي زيارة اإلمام الحسير
ي هي رزقي 

.حاجي  11/11/2021 6:19:38 PM

كة محمد وٱل محمد ن ببر ي وتيسبر األمور لهم وتبعد عنهم الدربات واوالد السوء يارب العللمير
ي وقبول اعمالي واستجابة الدعاء وبسط الرزق حي  ال أحتاج احد سواك ياكريم وهداية عائلي 

بسم هللا الرحمن الرحيم الهم صلي عل محمد وٱل محمدالمغفره والتوبه لقضاء حاجي  11/11/2021 6:17:20 PM

كة محمد وٱل محمد ن ببر ي وتيسبر األمور لهم وتبعد عنهم الدربات واوالد السوء يارب العللمير
ي وقبول اعمالي واستجابة الدعاء وبسط الرزق حي  ال أحتاج احد سواك ياكريم وهداية عائلي 

بسم هللا الرحمن الرحيم الهم صلي عل محمد وٱل محمدالمغفره والتوبه لقضاء حاجي  11/11/2021 6:17:01 PM

ي واقاربس
ابن ي وجبر

ي واخواب   والشفاء لنفىسي واوالدي َوجوزي امي وابر
ن ن باللربعير ان انال زيارة االمام الرضا وزيارة االمام الحسير 11/11/2021 6:12:37 PM

تيسبر زيارة االمام ال ضا 11/11/2021 3:58:49 PM

ي دام هللا ظله اللهم وتقبل دعائنا وانرصنا ع القوم الكافرين اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهم
ي دام هللا ظله والسيد السيستابن

ي بقاع العالم واحفظ علمائنا االعالم خصوصا السيد الولي الخامني 
ن
ن ق ي العراق وايران واليمن والسعودية والبحرين وسوريا ولبنان وكل المؤمنير

ن
ن ق ي وسهل لي اموري ودنياي اللهم انرص االسالم والمسلير ي حوائحر

ي واقضن
 
 لي ال بيت محمد ومن انصار صاحب الزمان عجل هللا فرجه واشفع لي يوم القيامة ووسع علي رزق

ن ي من موالير
اللهم صل عل محمد وال محمد ياسيدي وموالي بحقك عند هللا تبارك وتعال اجعلين 11/11/2021 11:20:17 AM

اللهم صل عل محمد وآل محمد وعجل فرجهم 11/11/2021 9:21:47 AM

اللهم بحق اإلمام رضا علیه السالم عجل لولیک الفرج. فاشفع ل عند هللا . انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک ال هللا . یا ابالحسن یا عل ابن موىس الرضا یا بن رسول هللا  11/11/2021 2:14:44 AM

نسالكم الدعاء والزيارة والصالة والسالم عل محمد وال محمد 11/11/2021 12:05:38 AM

دعائكم لنا بصحة والعافية 11/11/2021 12:04:38 AM

دعواتكم لنا بصحة والعافية والذرية الصالحة 11/11/2021 12:03:08 AM

آللهم صل عل محمد وال محمد  اللهم ارزقنا الذرية الصالحة 11/10/2021 11:57:51 PM

مريض نفىسي بجاه الرضا اطلب الشفاء العاجل إنشاء هللا 11/10/2021 9:05:30 PM

ي االخرة 
ن
ي الدنيا وشفاعتة ق

ن
ي ارزقنا زيارتة ق ي عمرها وثبتها عل والية اهل البيت واجعل لها ذرية صالحة بارة  السالم عليك يا موالي يا انيس النفوس ويا شمس الشموس ربر

ن
ن وذات حظ عظيم واسعدها ق ي ريم من المحظوظير

ي وسيدي وموالي اجعل ابني  ي ال تنام بحق محمد وال محمد واجعل لهم ذرية صالحة بارة وافتح لهم ابواب الرزق بحق سيدي وموالي االمام الرضا ع لولدي علي ومحمد وهادي وريم ربر
ي طريقهم اللهم احفظ لي اوالدي بحفظك وبعينك الي 

ن
ار وكيد الفجار واوالد الحرام وسخر لهم اوالد الحالل ق ن اللهم من عليهم بلصحة والعافية وطول العمر وابعد عنهم شر االشر ن بمحمد وال محمد واحفظهم بحفظك واجتلهم من المرزوقير ن البارين المتمسكير  ويش لي امور اوالدي وانجحهم واجعلهم من الصالحير

ن نا اللهم يش امور جميع الشباب المؤمنير ن والمؤمنات وارحم امواتهم وامواتنا واغفر لحينا وميتنا لصغرينا وكببر  اال شافيته وعافيته وال حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صالح اال قضيتها يا هللا اللهم اقِض حوائج المؤمنير
ً
ته وال سقما  اال سب 

ً
 اال غفرته وال عيبا

ً
ي الدنيا زيارتهم وبالخرة شفاعتهم وارحمنا برحمتك الواسعة وفرح عنا بحقهم اللهم ال تدع لنا ذنبا

ن
اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم ارزقنا ق 11/10/2021 8:45:25 PM

سالم التماس دعا 11/10/2021 7:46:35 PM

سالم التماس دعا 11/10/2021 7:46:26 PM



سالم التماس دعا 11/10/2021 7:46:21 PM

11/10/2021 7:29:59 PM

11/10/2021 7:29:39 PM

ي زيارة موالي الرضا عليه السالم يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا
 عل محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج الیهي وموالي ارزقين

اللهم صلِّ 11/10/2021 6:50:22 PM

،  قلدناكم دعا وزياره العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا، ن ن الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم يارب العالمير العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،  اللهم صلي عل محمد وآل محمد الطيبير 11/10/2021 6:39:43 PM

،  قلدناكم دعا وزياره العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا، ن ن الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم يارب العالمير العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،  اللهم صلي عل محمد وآل محمد الطيبير 11/10/2021 6:39:16 PM

،  قلدناكم دعا وزياره العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا، ن ن الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم يارب العالمير العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،  اللهم صلي عل محمد وآل محمد الطيبير 11/10/2021 6:39:07 PM

،  قلدناكم دعا وزياره العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا، ن ن الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم يارب العالمير العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،  اللهم صلي عل محمد وآل محمد الطيبير 11/10/2021 6:38:56 PM

ي وحاجه اوالدي 
ي حاجي 

ي وحاجه كل محتاج بحق عمتكم زينب عليها السالم اقضن
ي حاجي 

ي الزواج عن قريب بحق محمد وال محمد دخيلك يا موالي يا علي بن موىس الرضا عليه السالم اقضن
ن
ي واوالدي واهلي وامواتنا ماجورين يا رب لتوفيق اوالدي وتيسبر امورهم جميعا ويرزقهم ويحفظهم ويكبر حظهم ق ي وعن زوحر

�😪😪😪�قلدناكم الدعاء والزياره نيابة عين 11/10/2021 6:36:08 PM

،  قلدناكم دعا وزياره العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا، ن ن الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم يارب العالمير العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،  اللهم صلي عل محمد وآل محمد الطيبير 11/10/2021 6:36:02 PM

ن والمسلمات  ولجميع المسلمير
امورالسب  العافية وقضاء حاجة وتيسبر 11/10/2021 6:07:19 PM

حاجة يعلمها اإلمام 11/10/2021 5:33:06 PM

عمِتنا موالنا وحبيبنا صاحب العرص والزمان 
ِّ
نا نسئُل هللا عز وجل أن ُيعجل فرج صاحب امرنا وولي ن

ُ
طوس   حاجات �💔�السالُم عليك يا شمس الشموس السالُم عليك ياانيس النفوس السالُم عليك أُيها الغريِب بِّ 11/10/2021 4:01:02 PM

ن وغربته ي بحق عطش الحسير
السالم عليك يا غريب الغرباء اللهم اغفر وارحم والدي  واحفظ والدب  11/10/2021 3:46:01 PM

11/10/2021 3:36:50 PM

ي الزوجة الصالحة والذرية الصالحة
.اسأل هللا بحق محمد وال محمد وبحق األمام الضامن ان يرزقين 11/10/2021 1:30:25 PM

.شفاء الطفل المريض حسن جبار سعد وان يرزقة الصحة والعافية (عليه السالم  )الدعاء والزيارة لي ولوالدي المرحوم فرزدق جبار يوسف  و نسأل هللا بحق األمام الرضا  11/10/2021 1:29:27 PM

 بن علي عليهما السالم
ن ي الدنيا واالخرة بحق سيدي الحسير

ن
ي االختبارات والوجاه ق

ن
ي االخرة ونرجو حسن العاقبة والهداية والموفقية ق

ن
ي الدنيا وشفاعتكم ق

ن
السالم عليك ياطبيب النفوس ياغريب طوس رزقنا هللا زيارتكم ق 11/10/2021 1:27:16 PM

يا وجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا 11/10/2021 1:23:57 PM

ي
ي من مرضن

ي لك يا موالي هي أم الحوائج  انت اعلم بحالي  اسألك ان تتول أمري و صالح حالي و شفاب 
حاجي  11/10/2021 1:14:06 PM

ي واحیمي اوالدي وارزقهم العافيه ي زوحر
ي واشفن
السالم عل علي الرضا اللهم ارزقنا العوده لزيارته وشفاعته واشفين 11/10/2021 12:49:43 PM

الشفاعة 11/10/2021 12:28:43 PM

ي االخره واجر زيارته
ن
شفاعته ق 11/10/2021 12:19:06 PM

ي االخره وتيسبر امورنا السالم عليك يا عل بن موىسي الرضا
ن
العوده لزيارتك وشفاعتك ق 11/10/2021 12:16:25 PM

دخيلك سيدي اريد اجيك والزم الشباك 11/10/2021 12:14:29 PM

ي
ي قضاء حاجي 

ن
ي الي هللا ق

ي فكن وسيلي  ي قلير
ن
ي االخره شفاعته وانت اعلم ما ق

ن
ي الدنيا العوده لزيارته وق

ن
السالم عل االمام علي بن موىس الرضا ع  اللهم ازقنا ق 11/10/2021 12:10:41 PM

ي
ي قضاء حاجي 

ن
ي الي هللا ق

ي فكن وسيلي  ي قلير
ن
ي االخره شفاعته وانت اعلم ما ق

ن
ي الدنيا العوده لزيارته وق

ن
السالم عل االمام علي بن موىس الرضا ع  اللهم ازقنا ق 11/10/2021 12:10:23 PM

ن وشفاء جميع المرضن ي هللا واهل البيت سالم هللا عليهم اجمعير
ي زيارته مرة ثانية وهو وكل اال ئمة االطهار وقضاء جمبع حوائجنا لما يرضن

ي كل مكان وان يطعمين
ن
ن ق ن وشيعة امبر المؤمنير تعجيل ظهور موالنا صاحب العرص والزمان وكشف هذه الغمة عن هذه االمة ونرص المؤمنير 11/10/2021 12:09:59 PM

ي ال تحقيق ذلك عند هللا
ي لي أمري وكن وسيلي 

ي بالي فاقضن
ن
ي وما ق

السالم عل غريب طوس  يا سيدي وموالي انت تعلم حاجاب  11/10/2021 12:07:35 PM

ي يا إمامي يا غريب طوس ي زيارة اإلمام الرضا اإلمام العطوف أنيس النفوس حبيير
ن ويختم عمري بخبر ويرزقين ي عل والية أمبر المؤمنير

ي  ويثبي 
ي ويغفر لي ويعفو عين

 من هللا العلي القدير ان يشفيين
أتمين 11/10/2021 12:03:00 PM

أطلب من هللا سبحانه وتعال الشفاء بحق اإلمام علي بن موىس الرضا 11/10/2021 11:59:49 AM

أطلب من هللا سبحانه وتعال الشفاء بحق اإلمام علي بن موىس الرضا 11/10/2021 11:59:41 AM

ي القريب العاجل
ن
أسال هللا الزيارة ق 11/10/2021 11:22:01 AM

ي القريب العاجل
ن
أسال هللا الزيارة ق 11/10/2021 11:21:47 AM

ي كل مريض بحق محمد وال محمد
ن
ي المرض ياموالي      اللهم شاق

الشفاء ياموالي الشفاء العاجل  تعبين 11/10/2021 11:10:20 AM

ي االخرة 
ن
ي الدنيا وشفاعتة ق

ن
ي ارزقنا زيارتة ق ي عمرها وثبتها عل والية اهل البيت واجعل لها ذرية صالحة بارة  السالم عليك يا موالي يا انيس النفوس ويا شمس الشموس ربر

ن
ن وذات حظ عظيم واسعدها ق ي ريم من المحظوظير

ي وسيدي وموالي اجعل ابني  ي ال تنام بحق محمد وال محمد واجعل لهم ذرية صالحة بارة وافتح لهم ابواب الرزق بحق سيدي وموالي االمام الرضا ع لولدي علي ومحمد وهادي وريم ربر
ي طريقهم اللهم احفظ لي اوالدي بحفظك وبعينك الي 

ن
ار وكيد الفجار واوالد الحرام وسخر لهم اوالد الحالل ق ن اللهم من عليهم بلصحة والعافية وطول العمر وابعد عنهم شر االشر ن بمحمد وال محمد واحفظهم بحفظك واجتلهم من المرزوقير ن البارين المتمسكير  ويش لي امور اوالدي وانجحهم واجعلهم من الصالحير

ن نا اللهم يش امور جميع الشباب المؤمنير ن والمؤمنات وارحم امواتهم وامواتنا واغفر لحينا وميتنا لصغرينا وكببر  اال شافيته وعافيته وال حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صالح اال قضيتها يا هللا اللهم اقِض حوائج المؤمنير
ً
ته وال سقما  اال سب 

ً
 اال غفرته وال عيبا

ً
ي الدنيا زيارتهم وبالخرة شفاعتهم وارحمنا برحمتك الواسعة وفرح عنا بحقهم اللهم ال تدع لنا ذنبا

ن
اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم ارزقنا ق 11/10/2021 11:00:32 AM

يا رب تيش امرها وشفاءها من كل سوء وتوفيق ابنها علي 11/10/2021 10:34:18 AM

ي القريب العاجل
ن
الیهي بحق فاطمة وابيهاوالش المستودع فيها  ان تعجل فرج المهدى وان تفرج عنا وترحمنا وتشفن مرضانا وتوفقل ابنىحسن  وتشفيه بحق االمام الرضا وتوفقنا لزيارته ق 11/10/2021 10:32:42 AM

ي زيارة سيدي وموالي اإلمام الرضا عليه السالم
اللهم صل عل محمد وآل محمد   اللهم ارزقين 11/10/2021 10:23:32 AM

ي زيارة سيدي وموالي اإلمام الرضا عليه السالم
اللهم صل عل محمد وآل محمد   اللهم ارزقين 11/10/2021 10:23:20 AM

ي زيارة االمام الرضا عليه الصالة والسالم..اللهم صل عل محمد وآل محمد
اللهم ارزقين 11/10/2021 10:20:48 AM

11/10/2021 10:19:21 AM

ي زيارة االمام الرضا عليه الصالة والسالم..اللهم صل عل محمد وآل محمد
اللهم ارزقين 11/10/2021 10:18:45 AM

ي زيارة سيدي وموالي اإلمام الرضا عليه الصالة والسالم..اللهم صل عل محمد وآل محمد
اللهم ارزقين 11/10/2021 10:16:29 AM

ي الرضا ثم الرضا من هللا عز وجل ي االخرة وتعجيل فرجهم وقضاء حوائحر
ن
ي الدنيا وشفاعته مع جده المصطفن ص واهل بيته االبرار ق

ن
ي  زيارته ق

ي بان يرزقين
سالمي المامي الرضا ع  وتمنياب  11/10/2021 9:48:59 AM

ي  من ألم المفاصل
اللهم صل عل محمد وآل محمد  اللهم  شافين 11/10/2021 9:21:26 AM

الرحمه والمغفره 11/10/2021 9:20:47 AM



أللهم أرزقنا الزيارة 11/10/2021 9:00:20 AM

أللهم أرزقنا الزيارة 11/10/2021 8:59:17 AM

ي الدنيا واالخرة انه سميع مجيب
ن
ي لما هو خبر لنا ق

ي واخواب 
ي واهلي واخوب 

 ع والتوفيق لي و لعائلي 
ن ي ومن اراد ذلك لزيارة موالي الرضا ع وزيارة موالي الحسير

ي وعائلي 
ن والمؤمنات والشفاء من كل داء وسقم وتوفيف  ي وللمؤمنير

ابن ي واهلي وجبر
حسن العاقبة لي ولعاىلي  11/10/2021 8:26:47 AM

ي الدنيا واالخرة انه سميع مجيب
ن
ي لما هو خبر لنا ق

ي واخواب 
ي واهلي واخوب 

 ع والتوفيق لي و لعائلي 
ن ي ومن اراد ذلك لزيارة موالي الرضا ع وزيارة موالي الحسير

ي وعائلي 
ن والمؤمنات والشفاء من كل داء وسقم وتوفيف  ي وللمؤمنير

ابن ي واهلي وجبر
حسن العاقبة لي ولعاىلي  11/10/2021 8:26:27 AM

ي ما خاب من التجأ اليكم يا موالي انتم خبر سند و ملجأ لنا نحن الضعفاء ال حول لنا و ال قوة و انتم سادتنا يا موالي  بحق محمد وآل محمد  ر و رحمة هللا و بركاته ي و تري    ح قلب أبر
ي دراسي 

ن
ي ق
ي و توفقين

ي حل مشكلي 
ن
ي ق
السالم عليك يا موالي يا أبا الحسن يا علي ابن موىس الرضا  يا موالي اترجاك يا سيدي ان تعينين 11/10/2021 8:21:40 AM

ي آخرة شفاعته 
ن
ي الدنيا زيارته و ق

ن
ي زيارة قريبة بسيدي و موالي اإلمام الرضا عليه السالم ق

.اللهم ارزقين 11/10/2021 7:59:48 AM

ي آخرة شجاعته
ن
ي الدنيا زيارته و ق

ن
ي زيارة قريبة بسيدي و موالي اإلمام الرضا عليه السالم ق

.اللهم ارزقين 11/10/2021 7:59:27 AM

ي زيارته وشفاعته
اللهم ارزقين 11/10/2021 7:40:50 AM

ي زيارته وشفاعته
اللهم ارزقين 11/10/2021 7:40:44 AM

.زيارتهم وشفاعتهم ورضاهم عنا 11/10/2021 7:25:44 AM

11/10/2021 7:22:31 AM

11/10/2021 7:22:14 AM

11/10/2021 7:21:50 AM

11/10/2021 7:21:33 AM

11/10/2021 7:21:13 AM

11/10/2021 7:20:58 AM

11/10/2021 7:20:37 AM

11/10/2021 7:19:49 AM

11/10/2021 7:19:21 AM

11/10/2021 7:19:03 AM

ن الشهيد عليهم السالم ي القريب العاجل و زيارة قبر جدك رسول هللا و زيارة الحسير
ن
ي و يمن بدوام الصحة و العافيه عل والدي و ان يكتب لنا زيارتك ق

ي و اخواب 
ن  اسال هللا بحقك أن يجعل لنا من أمرنا مخرجا و ان يسهل المتعش من اموري و امور اخوب  ن و بن فاطمة سيدة نساء العالمير السالم عليك يا علي بن موىس الرضا  السالم عليك يا بن رسول هللا السالم عليك يا بن سيد الوصيير 11/10/2021 7:03:14 AM

ي
ي بتمام و دوام الصحة و العافية و الخالص التام من المرض الخبيث  و الدعاء لوالدي بالصحة العافية و الخوابن

زيارة االمام الرضا عليه السالم و الدعاء بالشفاء التام و العاجل لزوجي  11/10/2021 6:50:07 AM

الزيارة بالنيابة و الدعاء ال نور بنت احالم للشفاء العاجل و التام من  مرض الشطان بحق محمد و آل محمد 11/10/2021 6:45:45 AM

اللهم بحق االمام الرضا عجل لوليك الفرج وسعة من الرزق الرحمة لي ولوالدي 11/10/2021 6:03:05 AM

اللهم بحق االمام الرضا عجل لوليك الفرج وسعة من الرزق 11/10/2021 6:02:06 AM

...السالم عليك يا علي بن موىس الرضا ورحمة هللا وبركاته 11/10/2021 5:46:58 AM

فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه توصل الرساله لالمام التنىس خالص دعواتكم عند الزيارة والصاله 11/10/2021 5:38:31 AM

11/10/2021 5:07:27 AM

11/10/2021 5:06:25 AM

11/10/2021 5:05:58 AM

11/10/2021 5:05:28 AM

11/10/2021 5:04:46 AM

11/10/2021 5:04:05 AM

11/10/2021 5:03:03 AM

11/10/2021 5:03:03 AM

ن الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم ي احسن حال والسالم عليك يا سيدي وموالي ياعلي بن موىس الرضا اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير
ن
ي زيارتك واناق

ي ويرزقين
ي ويعافيين

ي المودة والمحبة واسال هللا بشفاعتك ان يشافيين
ي وابناءي واخوب   زوحر

ن ي وبير
ي ان يجعل بيين

 الطاهرين وعجل فرجهم السالم عليك ياسيدي وموالي ياعلي بن موىس الرضا السالم عليك ياسيدي وابن سيدي اسأل هللا بشفاعتك ان تقضن حاجي 
ن اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير 11/10/2021 4:43:57 AM

ن الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم ي احسن حال والسالم عليك يا سيدي وموالي ياعلي بن موىس الرضا اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير
ن
ي زيارتك واناق

ي ويرزقين
ي ويعافيين

ي المودة والمحبة واسال هللا بشفاعتك ان يشافيين
ي وابناءي واخوب   زوحر

ن ي وبير
ي ان يجعل بيين

 الطاهرين وعجل فرجهم السالم عليك ياسيدي وموالي ياعلي بن موىس الرضا السالم عليك ياسيدي وابن سيدي اسأل هللا بشفاعتك ان تقضن حاجي 
ن اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير 11/10/2021 4:43:42 AM

ي احسن حال والسالم عليك يا سيدي وموالي ورحمة هللا وبركاته اللهم عجل لوليك الفرج بحق محمد وال محمد.. اللهم صل عل محمد وآل محمد
ن
ي زيارتك واناق

ي ويرزقين
ي ويعافيين

ي المودة والمحبة واسال هللا بشفاعتك ان يشافيين
ي وابناءي واخوب   زوحر

ن ي وبير
ي ان يجعل بيين

السالم عليك ياسيدي وموالي ياعلي بن موىس الرضا سالم هللا عليك سيدي وابن سيدي اسأل هللا بشفاعتك ان تقضن حاجي  11/10/2021 4:37:14 AM

11/10/2021 3:12:55 AM

ي ويش امورنا بالصحه والعافيه والرزق الواسع الحالل بفضلك وفضل الصاله عل محمد وال محمد
ي سعيده مع عائلي 

السالم عل االمام الرؤوف السالم عل الغريب العطوف السالم عليك سالم اعرف بحقكم مواليا لوليكم معاديا لعدوكم اسال هللا بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لديك ان يصلي عل محمد وال محمد وان يجعلين 11/10/2021 2:58:56 AM

فقبر  لما انزلت ال من خبر
، ربیابن  قلير

ن
یا امام الرضا انت تعلم ماق 11/10/2021 2:04:40 AM

🌿﷽      🌿 🌹 ل محمد  )
ٓ
ي وعني  (عجل الله فرجه الشريف )نيابة عن صاحب العصر والزمان سيدنا وموال نا اال مام الحجة القائم المنتظر قلدتكم الدعاء والصالة والزيارة والقراءة والصلوات المحمدية والذكر والتسبيحات والتعويذ والذكر واالستغفار   �� (اللهم صل عل محمد وا

ي وبعد مماب 
ي ومن اليوم ال يوم مماب 

ي واخعن والدي ووالدب 
ي  واقربائي واوالدي  واخواتي وابن

ٔ
صدقابي
ٔ
ي وا
ابن موات وال ارواح الشهداء السعداء لتعجيل شفاء المرضن و قضاء الحاجات ودفع البالء والمؤمنين والمؤمنات وجبر

ٔ
حياء منهم واال

ٔ
وجزاكم هللا خبر الجزاء وتقبل اعمالكم��اال 🌿11/10/2021 1:27:34 AM

.ياعلي بن موىس الرضا ورحمة هللا وبركانه .. السالم عليكم  11/10/2021 1:21:14 AM

❤يا علي أبن موىس الرضا أطلب الشفاعة منك انا مريض ومهموم يا أنيس النفوس  11/10/2021 12:58:14 AM

ى وسهل كل امورنا وحق االمام الرضا عليه السالم ن يرزق زوجها ويفتحه وجه مقداد ابن بشر ن وحنير  بنت مها وتغبر الحال االفضل حال يسد دينه وفرج عنه ويشافينه ويعافينه ورزقنه بيت ملك والشغله الي ناوي عليها صباح اتم ع خبر ويحفظنه من كل سوء ورزق وشغله االحمد ابن مها ويوفق اوالدي هاجر وجنات واحمد وبنير
ن ي صباح ابن خالديه والقسمه بنير الرزق الزوحر 11/10/2021 12:54:32 AM

ي ومثواي  ي لمنقلير
ب  ي عبدهللا حامد من المرض والعلل وكل ما هو فيه يا وجيهٱ عندهللا اشفع لنا عندهللا بحقك وحق ابائك وابنائك الطاهرين..السالم عليك سيدي يا انيس النفوس وشمس الشموس يا باب الحوائج سيدي وموالي االمام علي بن موىس الرضا ذخري وذخبر

ن
ي وتعاق

ن
أنخاك سيدي ان تشاق 11/10/2021 12:30:06 AM

ن ي من زعل سنتير
ي تكون حامل    وولدي يكلمين

ان شا هللا بني  11/10/2021 12:29:37 AM



ي ومثواي  ي لمنقلير
ب  ي عبدهللا حامد من المرض والعلل وكل ما هو فيه يا وجيهٱ عندهللا اشفع لنا عندهللا بحقك وحق ابائك وابنائك الطاهرين..السالم عليك سيدي يا انيس النفوس وشمس الشموس يا باب الحوائج سيدي وموالي االمام علي بن موىس الرضا ذخري وذخبر

ن
ي وتعاق

ن
أنخاك سيدي ان تشاق 11/10/2021 12:29:10 AM

المفغره وحسن الخاتمه 11/10/2021 12:26:44 AM

11/10/2021 12:26:06 AM

11/10/2021 12:24:51 AM

ي زياره االئمه عليهم السالم
ي  واهلي وعائلي 

اللهم اهدبن 11/10/2021 12:24:25 AM

ي زيارة ال أهل الببت وتهدي أوالدي
ن وتيسبر أموري وتعطيين ي عل والية أمبر المؤمنير

ي من أصحاب االمام القائم وثبتين
حسن الخاتمه وان تجعين 11/10/2021 12:22:48 AM

، ن ي من عبادك الصالحير
ي واجعلين

ي اهدبن ربر 11/10/2021 12:21:53 AM

ي عل الرصاط المستقيم،
اللهم اهديين 11/10/2021 12:21:05 AM

11/10/2021 12:19:39 AM

ي الدنيا و اآلخرة
ن
ي الدنيا و اآلخرة و الشفاعة ق

ن
هللا يرزقنا الزيارات المقبولة ق 11/10/2021 12:09:06 AM

ي القريب العاجل ،الصحة والعافية ،التوفيق والنجاح ،الزوج الصالح
ن
زيارة االمام الرضا ق 11/10/2021 12:04:49 AM

ي الذرية الصالحة بحق سيدي وموالى علي بن موىس الرضا عليهما السالم
ي الصحة والعافية...... اللهم ارزقين

وحسن الخاتمة والشفاعة....... ويعطيين 11/10/2021 12:04:47 AM

ي...... بحق موالي عل بن موىس الرضا عليهما السالم
ح صدري ويذهب الوسواس عين ي االرادة القوية..... يشر

ي نفىسي ويعطيين
ن
ي بالذرية الصالحة..... وتصبر عندي الثقة ق

ي مشهد لمدى الحياة... وهللا يرزقين
ن
وأتمين أن اسكن ق 11/10/2021 12:01:50 AM

ي انت تعلم بحالي ي... سيدي لطفك وكرمك واحسانك وعفوك وتسديدك... قد أوكلته اليك.. صل هللا عليك يا أبا الحسن يا علي بن موىس الرضا سيدي وحبيير
ي واستغيث بك فأغثين

ن بك فأعين والسالم عليك يا موالي وعل أختك الكريمة المعصومة وعل آبائك وأبنائك ورحمة هللا وبركاته....  استعير 11/9/2021 11:53:09 PM

ي احمد ابن احالم للتوفيق بدراسته 
��دعاء إلبين 11/9/2021 11:39:02 PM

ي حواءجه  وان يرزقنا زيارة اإلمام الرضا 
وان يحفظ علماء الشيعة االبرار ويطول ابعمارهم وان يحفظ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والعراق (عليه السالم  )أن يعجل فرج موالنا صاحب العرص والزمان ويقضن 11/9/2021 11:15:48 PM

ي حواءجه  وان يرزقنا زيارة اإلمام الرضا 
وان يحفظ علماء الشيعة االبرار ويطول ابعمارهم وان يحفظ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والعراق (عليه السالم  )أن يعجل فرج موالنا صاحب العرص والزمان ويقضن 11/9/2021 11:15:39 PM

Réussite pour la famille 11/9/2021 11:09:17 PM

يحك  ي حاليا ما اكدر اوصل لرصن
ن
ق ي وازورك واشتم نسمة هواك واعالج روحي بقربك بس انت اعلم بحالي واعلم برصن  احر

تك اتمين  روحي طبر واطبر لحرصن
ي يا علي بن موىس الرضا ع وحق امك الزهراء انه مشتاقتلك ومشتاقة لزيارتك انه محتاجتك يا ابا الحسن اتمين ي يتهيأ الي حته ازورك ... السالم عليك يا سيدي وموالي يا سلطان قلير

ي راح كلىسر ي احر
ي لزيارتك ألن اذا انت ردتين

ي وزوجة اخوي لزيارتك بأقرب وقت بحق عزيزة قلبك امك الزهراء بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والش المستودع فيها بحق محمد وآل محمد . موالي ادعيلي محتاجة دعائك محتاجة حنانك ودعوبن
ي وارزق اهلي امي وابوي واخوي واخي 

ي بزيارتك. ارزقين يا انيس النفوس نفس كربر 11/9/2021 11:00:01 PM

11/9/2021 10:45:10 PM

11/9/2021 10:45:01 PM

ن و الروق بالذرية الصالحة يارب الفرج عن جميع المعتقلير 11/9/2021 10:43:39 PM
ن زيارة االمام الحسير 11/9/2021 10:42:33 PM

ن والمسلمات وقضاء الحوائج ن والمؤمنات والمسلمير ن والمؤمنات ومن ليس له ذاكر وشفاء مرضانا ومرضن المؤمنير ي أمرهم وأمواتنا من أهلي من أدم عليه السالم إل يومنا هذا وأموات المؤمنير
ي ومن يعنيين

ابن ي وجبر
ي وأصدقاب 

ي وذراري  هم ومتعلقيهم وأصحاب المظالم مين
ي وأخوالي وخاالب 

ي وأعمامي وعماب 
اب 
ّ
ي وأجدادي وجد

ي وأخواب 
ي وعن والدّي وإخوابن

قلدناكم الدعاء والزيارة والصالة والتسبيح والذكر نيابة عن صاحب الزمان عليه السالم وعين 11/9/2021 10:42:19 PM
ن زيارة االمام الحسير 11/9/2021 10:42:07 PM

11/9/2021 10:41:34 PM

11/9/2021 10:40:12 PM

ي القلوب الوالهه يا موالي
ن
تعلم ما ق 11/9/2021 10:39:19 PM

لتعجيل فرج موالنا اإلمام المهدي ولشفاء المرضن ولقضاء الحوائج 11/9/2021 10:13:22 PM

ي علي رياض طالب ولكم جزيل األجر والثواب
ن
ي المتوق

زيارة بالنيابة عن أحن 11/9/2021 10:01:20 AM

يا رحمة هللا الواسعة يا باب نجاة األمة   اللهم عجل لوليك الفرج 11/7/2021 8:14:10 AM

ن والمؤمنات ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  وإمامي علي إبن أبر
ن ن الطاهرين المعصومير ن محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير 11/6/2021 9:44:21 PM

ن والمؤمنات ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  وإمامي علي إبن أبر
ن ن الطاهرين المعصومير ن محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير 11/6/2021 9:43:47 PM

ن والمؤمنات ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  وإمامي علي إبن أبر
ن ن الطاهرين المعصومير ن محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير 11/6/2021 9:42:32 PM

ن والمؤمنات ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  وإمامي علي إبن أبر
ن ن الطاهرين المعصومير ن محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير 11/6/2021 9:41:26 PM

ن والمؤمنات ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  وإمامي علي إبن أبر
ن ن الطاهرين المعصومير ن محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير 11/6/2021 9:40:45 PM

ن والمؤمنات ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  وإمامي علي إبن أبر
ن ن الطاهرين المعصومير ن محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير 11/6/2021 9:39:51 PM

ن والمؤمنات ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  وإمامي علي إبن أبر
ن ن الطاهرين المعصومير ن محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير 11/6/2021 9:38:45 PM

ن والمؤمنات ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  وإمامي علي إبن أبر
ن ن الطاهرين المعصومير ن محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير 11/6/2021 9:19:50 PM

ي القريب العاجل ،الصحة والعافية ،التوفيق والنجاح
ن
زيارة االمام الرضا ق 11/6/2021 7:53:11 PM

ي صديقة علي طالب رحمها هللا وأحسن إليكم وإليها
زيارة نيابة عن عمي  11/6/2021 2:29:48 PM

 لكم
ً
ي بسام عبد الحميد سمبر طالب عافاه وشفاه هللا وشكرا

زيارة عن أحن 11/6/2021 2:28:30 PM

ي علي رياض طالب رحمه هللا
زيارة نيابة عن أحن 11/6/2021 2:22:09 PM

ي جوار سيدته وموالته زينب العقيلة الحوراء سالم هللا عليها
ن
زيارة نيابة عن والدي عبد الحميد سمبر طالب المدفون ق 11/6/2021 2:19:57 PM

ي جوار سيدتها وموالتها زينب العقيلة الحوراء سالم هللا عليها
ن
ي صفية هاشم المدفونة ق

زيارة عن والدب  11/6/2021 2:18:16 PM

ي جوار سيدتها وموالتها زينب العقيلة الحوراء سالم هللا عليها 
ن
ي المتوفية غادة عبد الحميد سمبر طالب المدفونة ق

ن, زيارة عن أخي  أثابكم هللا عنا وعن جميع المؤمنير 11/6/2021 2:16:34 PM

ي الحوزة العلمية بحق االمام الرضا مشكورين عنا أجزل الثواب بحق المول العلي القدير
ن
لتوفيق اوالدي ق 11/6/2021 2:10:23 PM



زيارة سيدي وموالي ثامن األئمة عليهم السالم مأجورين إن شاء هللا 11/6/2021 2:07:07 PM

زيارة الرضا عليه السالم ولكم جزيل الثواب 11/6/2021 2:02:51 PM

ن بارك هللا بكم لحفظكم وحفظ جميع المؤمنير 11/6/2021 2:00:58 PM

ي كلها بحق محمد وآل محمد صل هللا عليه وآله وسلم ي كل مكان وزمان هلل فيه رضآ وطآعة وعبآدة ولكم ولي فيه خبر وعفو وعآفية الدنيا واآلخرة بجآه محمد وآل محمد صل هللا عليه وآله وسلم ألبد أآلبدين... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ومسآكم هللا بالخبر إنشاء هللا وأسألكم وأقلدكم الدعاء لغفرآن ذنوبر
ن
...وأسألكم وأقلدكم الدعاء والزيارة والشفآعة يآكرآم ق 11/5/2021 5:00:18 PM

يف ي كل مكان وزمان هلل فيه رضآ وطآعة وعبآدة ولكم ولي فيه خبر وعفو وعآفية الدنيا واآلخرة اللهم صل عل محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشر
ن
ي كلها بحق محمد وآل محمد صل هللا عليه وآله وسلم وأسألكم وأقلدكم الدعاء والزيارة والشفآعة ق أسألكم وأقلدكم الدعاء لغفرآن ذنوبر 11/5/2021 4:55:12 PM

ي الدآرين 
ن
ي كلها ق م ألبد أآلبدين . ألسآلم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسألكم وأقلدكم الدعاء والزيارة والشفآعة يآكرآم بغفرآن ذنوبر

ّ
...بحق محمد وآل محمد صل هللا عليه وآله وسل 11/5/2021 4:53:52 PM

ي كلها  ...وأسألكم  الزيارة والشفآعة بكل مكآن وزمآن هلل فيه طآعة وعبآدة ورضآ ولكم ولي فيه خبر وعفو وعآفية الدنيا واآلخرة بجآه محمد وآل محمد صل هللا عليه وآله وسلم ألبد أآلبدين. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ومسآكم هللا بالخبر والصحة والعافية والتوفيق إنشاء هللا وأسآلكم وأقلدكم الدعاء لغفرآن ذنوبر 11/5/2021 4:50:41 PM

ي وزيارتك والسالم عليك يا موالي ورحمة هللا وبركاته (ع)السالم عليك يا أنيس النفوس يا موالي االمام الرضا  و عل اباءك وذريتك ورحمة هللا وبركاته اطلب منك يا موالي الدعاء للشفاء والهداية وإصالح أمورنا للدنيا واآلخرة وقضاء حواءحر 11/5/2021 8:33:40 AM

ي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه ارب  ع سنوات عل هذا الحال
السالم عليك يا سيدي وموالي قر عيين 11/5/2021 7:35:38 AM

ي
الشفاء من مرضن 11/5/2021 4:41:16 AM

ن و المؤمنات بمحمد و آل محمد صلوات هللا عليه و آله   المؤمنير
.الرحمة و الغفران لها و لجميع موب  11/4/2021 11:36:20 PM

تعجيل فرج موالنا صاحب العرص والزمان اإلمام الحجة عجل هللا فرجه 11/4/2021 10:13:18 PM

الشفاء و الرحمة و المغفرة من هللا بحق االمام الرضا 11/4/2021 10:02:51 PM
ي ما اتمين

ي وأعطين
ي حاجاب 

ي الحاجات اقضن
يا قاضن 11/4/2021 8:21:35 PM

سالم التماس دعا 11/4/2021 7:10:33 PM

سالم التماس دعا 11/4/2021 7:10:09 PM

فرج ال محمد حسن الخلق و الخلق شفاء الوالد رفع الهموم 11/3/2021 11:47:08 PM

اسأل هللا ان يهدينا وي  هديهم سبل الرشاد بحق سيدي وموالي علي بن موىس الرضا 11/2/2021 8:58:55 PM

ن الطاهرين نا واياهم مع محمد واله الطيبير ي وان يحشر
اسأل هللا ان اصلهم فهم اخوب  11/2/2021 8:57:30 PM

نا تحت ضل رحمته مع محمد وال محمد ي بر والدي ويحشر
اسأل هللا ان يرزقين 11/2/2021 8:55:57 PM

ي بر والدي ويرضا عنهما ويجمعنا معنا تحت ضل رحمته
اسأل هللا ان يرزقين 11/2/2021 8:54:45 PM

ي وانت الكريم ابن الكرام 
ي  وذرارينا ... سيد يا علي بن موىس الرضا سالم هللا عليك اشفع لي عند ربك بقضاء حاجي 

ي واخواب 
ي واخوب  يف والسالم عليك يا سيدي وموالي يا علي بن موىس الرضا ... الهداية لي والوالدي وزوحر

ك الشر ي هللا زيارة قبر
ي باشع وقت وان يرزقين

ي والرضا ....  وان اتم بناء بيي  ي وسِط قلير
ن
 كان لي ِنْعَم الرضا  قد سنها الرُب الجليُل وما انجلت***سكَن الرضا ق

َ
ي امِر ُحِبك

ن
م ***** ق

ُ
ك
ُ
ي ُصلِب الرجاِل عرفت

ن
 ق
ُ
 مع الرضا مذ كنت

ُ
ُم فكنت

ُ
م كان لي*****اال بحبك

ُ
م بابا يؤوُل ال الرضا يا اَل طه ما سواك

ُ
ك
ُ
ي***** ورضيت

ي يوِم بؤىسي او اذا حلَّ الرضا الصادقون الطيبون ائمي 
ن
ن طه سيدي ***** ق  الكونير

ُ
 التمُس الرضا هو سيد

ُ
هم ما كنت ي غبر

ن
ي التف *****ق

ن بين م الرضا وعل جناِح االكرمير
ُ
ي حبه قد سنَّ ربك

ن
 ***** ق

ً
 دمعي عارفا

ُ
ي حِب عليٍ والرضا وبفاطٍم اجريت

ن
 ق
ُ
ي *****حلقت  الرضا بالسبِط من اِل الرسوِل تقربر

َ
ما*****من دونها وهللِا لن أجد

ِّ
 ُمَسل
ُ
 ملتمسا قراِك وليس لي***** حسٌن اماُم الخلِق مفتاُح الرضا وعل رماِل الطِف جئت

ُ
ي الرضا واتيت ي الشهيِد ابر ي ***** نحَر الشهيِد ابر

ي اِل الرسوِل حكايي 
ن
 ق
ُ
 يا رضا فكتبت

َ
ك
ُ
ي فديت
 فارحمين

َ
ي با*****اال ك

 حكايي 
ُ
وبكم ختمت 11/2/2021 8:40:52 PM

ي وصل هللا عل محمد وآله وسلم
ن اخوب  ي وبير

ي ديوننا و وان يصبح بيين
ي اللهداية والسداد وان يقضن

ن بواليتكم سيدي ادعوا لزوجي  ي من الذنوب والمعاضي وان يرزقهم هللا االخالق الحسنة وان يكونوا من المتمسكير
ي ان اتوفق لزيارتكم أهل البيت وان يحافظ ابناب 

السالم عليك يا موالي يابن رسول هللا علي ابن موىس الرضن ياموالي حاجي  11/1/2021 10:54:23 AM

ي االخره
ن
ي الدنيا وشفاعته ق

ن
ن الطاهرين اللهم ارزقنا زيارته ق .السالم عليك سيدي وموالي  يا انيس النفوس وعل ابائك واجدادك الطيبير 11/1/2021 9:07:39 AM

ن ع وغربته .اللهم اغفر وارحم والدي بحق عطش الحسير 11/1/2021 9:07:20 AM

ن ع وغربته .اللهم اغفر وارحم والدي بحق عطش الحسير 11/1/2021 9:07:05 AM

ي االخره
ن
ي الدنيا وشفاعته ق

ن
ن الطاهرين اللهم ارزقنا زيارته ق .السالم عليك سيدي وموالي  يا انيس النفوس وعل ابائك واجدادك الطيبير 11/1/2021 9:05:46 AM

ي اليك
 
ي واشتياق ي سالم عليك يا مؤنىسي سالم عليك يا فؤادي وروحي سالم عليك بقدر حير ي عطفك أحبك وأتمين أن يكون هذا الشعور متبادل يا بابا �🕺�سالم عليك يا حبيير ي طفل يرتحر

ي أحبك كما لو أنين
ي وتعبت من البعد عن هللا وعنك  �🕺�إبن

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

ي اللي ببالي  طّولت كتبر عليك يا بابا١٠ ب شهر ٢٠٢٠ساعدبن
جاك يشلي حاجي 

ي لعتدك التطهر بحرمك بب 
ي ياها خدبن

ي زيارتك يا رؤوف بعرف مش ادها للزيارة بس هبين
ي هبين
ي وساعدبن

كين جاك بحبك للشهيد احمد وبحبو الك ما تب  ي ما تفلت ايدي ما بظن انك افلتت ابد الشهيد احمد لحظة لكن بب 
كين ي لقبل ما تب 

ن رجعين ي لعندك ... لحد شهر رجب راضية رب العالمير
ي وتاخدبن

ي وتساعدبن
كين �🕺�بحبك كتبر بتمين ما تب  11/1/2021 1:02:50 AM

نيابة عن أكرم وعائلتيه وكل متعلقيه 10/31/2021 11:56:49 AM

السالم عل اإلمام الثامن الضامن شمس الشموس وانيس النفوس علي بن موىس الرضا صلوات هللا وسالمه عليه 10/31/2021 6:19:28 AM

ي للزيارة قريبا،
��السالم عليك موالي أسألك بحق الزهراء أن تدعوبن 10/30/2021 7:14:58 PM

ي كل مكان
ن
ن ق ي والتفري    ج عن المؤمنير

تعجيل فرج امام زماننا روحي له الفداء وحسن العاقبة وشفاء امي وشفاب  10/30/2021 3:30:01 PM
ن روحشان با اهل بیت پیامبر محشور گرداند الیه آمير 10/30/2021 9:10:11 AM

ن الضعفا آقا جان شفام بده یا امام رضا یا معير 10/30/2021 9:06:43 AM

حسن العاقبة والتوفيق 10/30/2021 7:41:06 AM

ي اقسم عليك بامك الزهراء عليها السالم ان تقضيها لي... السالم عليك يا سيدي يا ابا الحسن اإلمام الثامن الضامن علي بن موىس الرضا  ورحمة هللا وبركاته
انت اعلم بحالي وحاجي  10/30/2021 1:05:35 AM

هللا نولي زيارة ونرصت السيد حسن 10/29/2021 4:30:28 PM

ي االخرة
ن
ي الدنيا وشفاعته ق

ن
اللهم ارزقنا زيارته ق 10/29/2021 4:10:29 PM

ي زمرتهم (ع)السالم عليك يا سيدي وموالي يا انيس النفوس يا علي ابن موىس الرضا 
ن
ن بواليتهم والفائزين بشفاعتهم والمحشورين ق والشفاء والصحة والعافية بدعائهم والسالم عليهم ورحمة هللا وبركاته... اللهم اجعلنا من المتمسكير 10/27/2021 10:28:32 PM

نسالكم الدعاء للتوفيق لنا بالزيارة 10/27/2021 5:17:13 PM

هجرة و استقرار 10/27/2021 4:25:29 PM

قضاء حاجة صعبة يعلمها هللا 10/27/2021 4:24:26 PM

 يديه بحق محمد وال محمد اللهم صلي عل محمد وال محمد
ن اللهم عجل لوليك الفرج بحق انيس النوس بحق غريب طوس وجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بير 10/27/2021 3:33:01 PM

نرصة اهل البيت عليهم السالم ونرصة امام الزمان عجل هللا فرجه 10/27/2021 2:53:30 PM

الهدايا 10/27/2021 2:21:10 PM

ي لزيارتك واختك السيدة معصومه وان ارزق بهذا الشهر الولد الصالح تام الخلقه واقوم وياه بالسالمه بحق محمد وآل محمد
بجاهك عند ربك يا سيدي وموالي الرضا ان توفقين 10/27/2021 1:55:36 PM

ي لزيارتك واختك السيدة معصومه وان ارزق بهذا الشهر الولد الصالح تام الخلقه واقوم وياه بالسالمه بحق محمد وآل محمد
بجاهك عند ربك يا سيدي وموالي الرضا ان توفقين 10/27/2021 1:55:09 PM



ي القريب العاجل بإذن هللا
ن
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 ق 10/27/2021 12:53:22 PM

اللهم صل عل محمد وآل محمد بسم هللا الرحمن الرحيم  أن يعجل فرج موالنا صاحب العرص والزمان وأن يحفظه من كل سوء بحق محمد وآل محمد 10/27/2021 12:09:59 PM

لتعجيل فرج موالنا صاحب الزمان ولشفاء المرضن وقضاء الحوائج 10/27/2021 11:14:33 AM

لتعجيل فرج موالنا صاحب الزمان ولشفاء المرضن وقضاء الحوائج 10/27/2021 11:14:25 AM

لتعجيل فرج موالنا صاحب الزمان ولشفاء المرضن وقضاء الحوائج 10/27/2021 11:14:05 AM
ن فرج موالي صاحب الزمان عج  وقضاء الحوائج المتاخرة والصعبة الحمل. وتعجيل. الشفاعة لي وال اهلي وال شيعية امبر المؤمنير 10/27/2021 7:55:36 AM

ن الطاهرين وعجل فرجهم زيارة قربةال اللة وانيشافينا  والذرية إل ولدي عامر بحق غريب بحق محمد وال محمد الطيبير 10/27/2021 7:50:15 AM

10/27/2021 7:32:23 AM

10/27/2021 7:31:56 AM

10/27/2021 7:31:35 AM

ي من البعد والمشاكل والحرام وارزقنا بالرزق الواسع الحالل والطف بنا وبأطفالي وابعد عنا كل سوء وارزقنا خبر الدنيا واالخره بحق موالي االمام علي بن موىس االرضا
ي وخلصين  سالم نيابه عن أبيك  االمام موىس بن جعفر ياسيدي وياموالي يارؤوف الطف بحالي وحال زوحر

ن السالم عل االمام الرؤوف السالم عل االمام الغريب الشهيد السالم عليك وعل آبائك وأبنائك المعصومير 10/27/2021 7:09:05 AM

10/27/2021 5:34:55 AM

ي قربه ال هللا تعال
ي واهلي وذريي 

ي واخواب 
ي وعن والدي واخوابن

قلدناكم الدعاء والزياره بنيابه عين 10/27/2021 4:25:45 AM

ي قربه ال هللا تعال
ي واهلي وذريي 

ي واخواب 
ي وعن والدي واخوابن

قلدناكم الدعاء والزياره بنيابه عين 10/27/2021 4:25:30 AM

 عندهللا اشفع لي عندهللا السالم عليك سيدي ورحمة هللا وبركاته
ً
كات طبيب النفوس االمام علي بن موىس الرضا عليه السالم ياوجيها ي سليمة ببر

الشفاء العاجل وفحوصاب  10/27/2021 2:43:10 AM

أن يفتح هللا لي أبواب الرزق من كل مكان وأن يجعل أهلي كلهم من أحباب أهل البيت عليهم السالم 10/27/2021 2:03:42 AM

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

ي المحافظه المناسبه وابني 
ن
ي محمد اغنيه من واسع الرزق الحالل والقبول الزين ق

ي  ابين
ي حياتهم ويشلهم الصعب ونور عقلهم بنور محمد وال بيت محمد وثبتهم عل الواليه والحب لكم سادب 

ن
ل وفق اوالدي لك خبر ق ن

اء مبن ي من كل وباء وبالء يش لي امر شر
ي واحبي  ي واوالدي وزوحر

ي الزهراء احفظين
يا موالي ياامامي ياعلي بن موىس الرضا  بحق موالب  10/27/2021 1:56:33 AM

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

ي المحافظه المناسبه وابني 
ن
ي من واسع الرزق الحالل وقبول الزين ق

ي محمد اغين
ي  ابين
ي حياتهم ويشلهم الصعب ونور عقلهم بنور محمد وال بيت محمد وثبتهم عل الواليه والحب لكم سادب 

ن
ي ق
ل وفق اوالدي لك حن ن اء مبن ي من كل وباء وبالء يش لي امر شر

ي واحبي  ي واوالدي وزوحر
ي الزهراء احفظين

يا موالي ياامامي ياعلي بن موىس الرضا  بحق موالب  10/27/2021 1:55:14 AM

 الحاقدين ويرصف عنا البالء الیهي بحق االنيس سيدي وموالي الرضا اسألك قضاء حاجاتنا ياهللا
ن ي طلبتها من االمام الرضا واعطانياها سيدي ان يرزقنا بيت ملك لنا ،يكفينا شر الظالمير

ي البن
ن تسهيل دراسي  ي تعيير .صحةوسالمةلناو الوالدي باالخص، ولزوحر 10/27/2021 1:02:26 AM

 الحاقدين ويرصف عنا البالء الیهي بحق االنيس سيدي وموالي الرضا اسألك قضاء حاجاتنا ياهللا
ن ي طلبتها من االمام الرضا واعطانياها سيدي ان يرزقنا بيت ملك لنا ،يكفينا شر الظالمير

ي البن
ن تسهيل دراسي  ي تعيير .صحةوسالمةلناو الوالدي باالخص، ولزوحر 10/27/2021 1:01:59 AM

ن ن يأرحم الراحمير ي عبد الرحمن وزوجته أطفال عاجال وليس أجال يارب العالمير
.اللهم يارب بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد،،، أرزق إبين 10/27/2021 12:55:16 AM

10/27/2021 12:29:05 AM

(ع)اللهم ارزقنا العودة لجنة الرضا و ارزقنا زيارة سيد الشهداء  10/26/2021 11:41:25 PM

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

ن
ي و العافية ق ي أمري و قضاء حوائحر

ن
السالم عليكم موالي و رحمة هللا و تحياته و بركاته و صلواته عليكم موالي و ابن موالي و عل األئمة من ولدك  السالم عليكم بجوامع السالم  أسئلك سيدي النظر ق 10/26/2021 11:39:29 PM

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

ن
ي و العافية ق ي أمري و قضاء حوائحر

ن
السالم عليكم موالي و رحمة هللا و تحياته و بركاته و صلواته عليكم موالي و ابن موالي و عل األئمة من ولدك  السالم عليكم بجوامع السالم  أسئلك سيدي النظر ق 10/26/2021 11:39:16 PM

ي بحق محمد وآله األطهار
ي حوائجهم ويصلح الفاسد من بيي 

ي بوجاهته عند هللا ويكون شفيعا لوالدّي ويكفل دين اوالدي مريم وسارة وحسن وأمبر ويغبر سوء حالهم ال احسن حال  ويقضن ي حوائحر
ي زيارته قريبا ويقضن

ان يرزقين 10/26/2021 11:36:27 PM

10/26/2021 11:24:58 PM

قضاء الدين والرزق الصحة والعافية وزيارة االمام وزياد رزق المال 10/26/2021 10:12:13 PM

10/26/2021 10:10:30 PM

الوصال 10/26/2021 9:57:18 PM

10/26/2021 9:38:22 PM

ي من أهوال ما بعد الموت
ي عل واليتهم عليهم السالم عند الموت وأن يشفع لي عند هللا تعال يوم القيامة وان ينجيين

ان يثبتين 10/26/2021 8:31:50 PM

10/26/2021 8:17:35 PM

10/26/2021 8:17:01 PM

سالم التماس دعا 10/26/2021 7:56:19 PM

الزيارة والشفاء 10/26/2021 7:50:26 PM

10/26/2021 7:36:12 PM

اللهم ارزقنا الزيارة قريبا 10/26/2021 7:22:48 PM

10/26/2021 7:07:33 PM

10/26/2021 7:04:12 PM

نسألكم الدعاء  وقلدناكم الدعاء والزيارة 10/26/2021 6:59:26 PM

ي وأهلها
ي وعن اهلي وعن زوجي 

نسألكم الدعاء  وقلدناكم الدعاء والزيارة  نيابة عين 10/26/2021 6:58:58 PM

الیهي بعلي بن موىس الرضا  نسألكم الدعاء  بقضاء حاجة متعشة الیهي وسيدي وموالي  ارزق كل طالب ذرية بالذرية الصالحة 10/26/2021 6:58:24 PM

الیهي بعلي بن موىس الرضا 10/26/2021 6:57:29 PM

الزيارة عاجال 10/26/2021 6:39:15 PM

يا اهل بيت النبوة ص و معدن الرسالة و مختلف المالئكة  أنتم رحمة هللا الواسعة و باب نجاة األمة 10/26/2021 6:39:13 PM

ي تجدد العهد بكم  و قد جاورة هللا جل جالله   فكونوا لها شفهاء
ن
ن ق سيدي أبا الحسن يا علي بن موىس الرضا ع   اتتكم قبل عامير 10/26/2021 6:35:44 PM



ي تجدد العهد بكم  و قد جاورة هللا جل جالله   فكونوا لها شفهاء
ن
ن ق سيدي أبا الحسن يا علي بن موىس الرضا ع   اتتكم قبل عامير 10/26/2021 6:35:03 PM

ي وتحقيق مرادي
ي وتسهيل حملي ووالدب 

الهداية والصالح وتفري    ج عين 10/26/2021 6:33:58 PM

ي تجدد العهد بكم  و قد جاورة هللا جل جالله   فكونوا لها شفهاء
ن
ن ق سيدي أبا الحسن يا علي بن موىس الرضا ع   اتتكم قبل عامير 10/26/2021 6:32:31 PM

.سجل اسیمي الكون من زوارك وكن لي شفيعا يوم القيامة .السالم عليك يا غريب الغرباء موالي علي بن موىس الرضا  10/26/2021 6:31:27 PM

ي مراديفاشوقت
ي وينعطيين

هللا يرفع حظن 10/26/2021 6:31:13 PM

ي اآلخرة معكم سيدي أبا الحسن
ن
زخ و ق ي حياة البر

ن
ي راحة ق

ن
أن تشفع لوالي و يكون ق 10/26/2021 6:30:04 PM

ي اآلخرة معكم سيدي أبا الحسن
ن
زخ و ق ي حياة البر

ن
ي راحة ق

ن
أن تشفع لوالي و يكون ق 10/26/2021 6:29:45 PM

ي
احصل بيت  تسهل عل زوجي  10/26/2021 6:28:26 PM

الهداية والثبات عل ملة محمد وال محمد 10/26/2021 6:27:36 PM

10/26/2021 6:26:33 PM

10/26/2021 6:25:28 PM

ن بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صلِّ عل محمد وآل محمد ن علينا برضاك وهب لنا رأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمير
اللهم ارزقنا من عندك وأفض علينا من فضلك وامين 10/26/2021 6:22:58 PM

ي هللا زيارتكم عما قريب و دائًما فالدنيا و شفاعتكم فاالخرة
ي ، رزقين كن شفيعي عند هللا بقضاء حوائحر 10/26/2021 6:10:22 PM

ي هللا زيارتكم عما قريب و دائًما فالدنيا و شفاعتكم فاالخرة
ي ، رزقين كن شفيعي عند هللا بقضاء حوائحر 10/26/2021 6:09:33 PM

ي كل عام 
ن
ي عامنا هذا وق

ن
ي الدنيا واآلخرة وان ال يحرمنا شفاعتك وزيارتك ق

ن
ي وحوائج اوالدي ق ك موالي  �🄲�️♥��السالم عليك سيدي وموالي اإلمام الرضا الرؤوف الضامن اتوّسل اليك عند هللا بقضاء حوائحر

ّ
ل
ّ
��شتقت 10/26/2021 5:58:23 PM

اللهم سجلنا من زوار اإلمام علي بن َموىس الرضا عليه السالم 10/26/2021 5:53:26 PM

السالم عليك ياموالي علي ابن موىس الرضا سهل لنا زيارة مشهد المقدس 10/26/2021 5:48:54 PM
ن  علي وابناءه المعصومير

ن ي االخرى والتمسك لوالية امبر المؤمنير
ن
ي الدنيا وننال شفاعته ق

ن
ن ق ان نزور االمام الحسير 10/26/2021 5:46:22 PM

10/26/2021 5:45:04 PM

10/26/2021 5:44:41 PM

♥️ 10/26/2021 5:30:17 PM
ن  علي وابناءه المعصومير

ن ي االخرى والتمسك لوالية امبر المؤمنير
ن
ي الدنيا وننال شفاعته ق

ن
ن ق ان نزور االمام الحسير 10/26/2021 5:29:27 PM

ن والمؤمنات ن والمؤمنات ومن ليس له ذاكر والشفاء مرضانا ومرضن المؤمنير ي أمرهم وأمواتنا من أهلي من أدم عليه السالم إل يومنا هذا وأموات المؤمنير
ي ومن يعنيين

ي وذراري  هم ومتعلقيهم وأصحاب المظالم مين
ي وأخوالي وخاالب 

ي وأعمامي وعماب 
اب 
ّ
ي وأجدادي وجد

ي وأخواب 
ي وعن والدّي وإخوابن

قلدناكم الدعاء والزيارة والصالة والتسبيح والذكر نيابة عن صاحب الزمان عليه السالم وعين 10/26/2021 5:18:59 PM

قضاء الحاجة ودوام العافية يارؤوف 10/26/2021 5:09:15 PM

ي افضل السالم والتحيه 
ن وابا الفصل قريبآ. السالم عليك سيدي وامامي موالى الرضا عليك مين ي االخرة وترزقنا زيارتك وزيارة ابا عبدهللا الحسير

ن
ي ق
ي واخواب 

ي هي تكون شفيعي وشفيع والداى واخوب 
حاجي  10/26/2021 5:06:09 PM

تيسبر األمور وقضاء الحاجة 10/26/2021 5:02:37 PM

قضاء الحاجة ودوام العافية يارؤوف 10/26/2021 5:01:47 PM

قضاء الحاجة وتيسبر األمر لزيارة كربالء ان شاء هللا 10/26/2021 5:01:05 PM

قضاء الحاجة ياموالي 10/26/2021 5:00:11 PM

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

ن
ي ق
ي ياموالي ألكون لك زائرا اطلبين

اطلبين 10/26/2021 4:58:44 PM

ي دائما و رحمة هللا و بركاته
ي انتم وسيلي 

ي سواكم يا ساداب  ي و انت اعلم بها ال احد لير
ي حل مشكلي 

ن
ي ق
السالم عليك يا موالي يا أبا الحسن يا علي ابن موىس الرضا سيدي ساعدبن 10/26/2021 4:57:05 PM

ي  اللهم اجعلنا من أنصار  اإلمام الحجه واعوانه اللهم ارزقنا شفاعه ال البيت زيارتهم
ي يارب  والتوفيق  بحياب 

ن وهللا يشفيين بحق اإلمام الرضا ع ان شاء هللا  لتعيير 10/26/2021 4:39:29 PM

ي  اللهم اجعلنا من أنصار  اإلمام الحجه واعوانه اللهم ارزقنا شفاعه ال البيت زيارتهم
ي يارب  والتوفيق  بحياب 

ن وهللا يشفيين بحق اإلمام الرضا ع ان شاء هللا  لتعيير 10/26/2021 4:39:07 PM

.اللهم اغفر وارحم لوالد ي واحفظ امي 10/26/2021 4:22:23 PM

ي االخره 
ن
ي الدنيا شفاعته ق

ن
وحسن العاقبه.السالم عل شمس الشموس السالم عل المدفون بأرض طوس اللهم ارزقنا زيارته ق 10/26/2021 4:19:21 PM

ي الجواب يا موالي
يارب الفرج بحق ابنك الجواد هبين 10/26/2021 4:16:10 PM

يارب الفرج لصاحب الفرج 10/26/2021 4:15:16 PM

ي برؤية ولدي بخروجه من السجن بحق موالي الرضاع
يارب تقر عيين 10/26/2021 4:14:32 PM

ي
يارب تيش االمور وتفرجها إلبني  10/26/2021 4:13:22 PM

زيارة لموالي الرضا وتيسبر االمور والفرج 10/26/2021 4:12:23 PM

تكتبنا من زوارك يا سيدي �🄲�يارب  10/26/2021 4:11:19 PM

ا و السالم عليك يا سيدي و موالي يا أبا الحسن يا علي بن موىس الرضا عليهما السالم و رحمة هللا و بركاته ا كثبر  الطاهرين و سلم تسليما كثبر
ن ي القريب العاجل و صل هللا عل نبيه محمد و آله الطيبير

ن
ي هللا مرضاهم و مرضانا و أن يشفينا هللا و أن ينجينا هللا من شر األعداء و أن يرزقنا هللا زيارة المراقد المقدسة و زيارة االمام الرضا عليه السالم ق

ن والمسلمات و حوائجنا و أن يشفن ن والمؤمنات والمسلمير ي هللا حوائج المؤمنير
يف و أن يجعلنا هللا من أنصار و اعوانه و أن يوفقنا هللا لخدمته و نرصته و أن يدفع هللا هذا الوباء و البالء و أن يقضن يف و تسهيل مخرجه الشر .تعجيل فرج صاحب العرص والزمان عجل هللا تعال فرجه الشر 10/26/2021 4:10:48 PM

الهدى والرشاد والصالح والطاعات والصحة والغين وصالح الدنيا واآلخرة 10/26/2021 4:08:41 PM

التوفيق وتسهيل الزياره وقضاء الدين والصحة والعافية  وإصالح االوالد 10/26/2021 3:58:53 PM

التوفيق وتسهيل الزياره وقضاء الدين والصحة والعافية  وإصالح االوالد 10/26/2021 3:57:36 PM

Dua for my parents🙏 10/26/2021 3:51:50 PM
ي..وقضاء..محمد.وال.محمد.حشر ي.حواىحر

ن
ي.امري.وتسهيل.سيدي.بااشعوقت.ع.الرضاء.االمام.بحق...صالحه.وزوجه..واالخره.دنيا.ق محمد.وال.محمد.بحق.يحفظكم.ربر 10/26/2021 3:40:55 PM



ي الزوجه الصالحه
قلدناكم الدعاء والزيارة رحم هللا والديكم عدنه مرضن وأريد من االمام الرضا عليه السالم ان يرزق ابين 10/26/2021 3:39:29 PM

10/26/2021 3:37:52 PM

ي الدين والدنيا
ن
العافية ق 10/26/2021 3:31:37 PM

10/26/2021 3:21:22 PM

10/26/2021 3:20:17 PM

كم. السالم عليك يا موالي يا علي إبن موىس الرضا اعرف انه هوااااي مقرصة ن و بس انتم تدلونة عل الطريق الصحيح. يا أنيس النفوس. اقبلونة عل خربطتنة ونظم الهوسة الي بأنفسنا. بس ياسيدي احنة مالنا غبر سيدي ارزقنا زيارتك. سيدي ضايعير 10/26/2021 3:18:57 PM

كم. السالم عليك يا موالي يا علي إبن موىس الرضا اعرف انه هوااااي مقرصة ن و بس انتم تدلونة عل الطريق الصحيح. يا أنيس النفوس. اقبلونة عل خربطتنة ونظم الهوسة الي بأنفسنا. بس ياسيدي احنة مالنا غبر سيدي ارزقنا زيارتك. سيدي ضايعير 10/26/2021 3:18:09 PM

يحك سيدي  انت االمبر ونحن الخدم فادعونا لكرمك اشتقنا رصن 10/26/2021 3:18:04 PM

يحك سيدي  انت االمبر ونحن الخدم فادعونا لكرمك اشتقنا رصن 10/26/2021 3:16:51 PM

10/26/2021 3:14:58 PM

كم. السالم عليك يا موالي يا علي إبن موىس الرضا اعرف انه هوااااي مقرصة ن و بس انتم تدلونة عل الطريق الصحيح. يا أنيس النفوس. اقبلونة عل خربطتنة ونظم الهوسة الي بأنفسنا. بس ياسيدي احنة مالنا غبر سيدي ارزقنا زيارتك. سيدي ضايعير 10/26/2021 3:14:52 PM

ي فاطمة بنت محمد
ي ان شاء هللا الشفاء لوالدب  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته اللهم صل عل محمد وآل محمد و عجل فرجهم طلير 10/26/2021 3:12:17 PM

يعلمها هللا 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

ن اللهم وفقنا لما تحب وترضن و ارحمنا وارحم والدينا ن و حفظ المرسلير ي فهم النبيئير
ي عليه و أن ترزقين

 لي الطريق الصحيح وتثبتين
ن بيرّ
ُ
ي اسألك بحقهم أن ت

ن الطاهرين اللهم ابن .بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم عل رسول هللا و أله الطيبير 10/19/2021 5:27:12 PM

ن (عج)زيارة نيابه عن صاحب الزمان  ن وصل هللا عل محمد وآل محمد وعجل فرجهم ياكريم يارب العالمير ي الدنيا واآلخرة برحمتك يا أرحم الراحمير
ن
ي حوائجنا ق

ن والمسلمات االحياء منهم واالموات وأن يغفر لنا ويقضن ن والمؤمنات والمسلمير وعن والدي و ما ولدى وعن المؤمنير 10/19/2021 7:19:30 AM

يارب بحق الضامن ارزقنا مانتمناه 10/16/2021 5:05:16 PM

ن منتظر بن حنان بحالل ي وبير
اللهم اجمع بيين 10/15/2021 10:58:24 PM

ن منتظر بن حنان بحالل ي وبير
اللهم اجمع بيين 10/15/2021 10:58:04 PM

ي دنياي
ن
ي ق
ن من احب واعين ي وبير

ي واجمع بيين
ي اغنثين
ي وفرج كربي 

ي حاجي 
اللهم اقضن 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

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 برکاته 10/15/2021 12:49:39 AM

ن, اللهم نذرت الزيارة واستجبت لي ولم أتمكن من قضاء النذر بعد  ي قضاء نذري واحفظه وارزقه وساعده يا رب العللمير
ن
ي ق
فآجر من ينوب عين 10/14/2021 4:57:58 PM

یا امام رضا خیل دلم گرفته بطلب بیاییم پابوست 10/13/2021 5:34:06 PM

به یاد مادم که دوازده روز در دل خاک ارمیده 10/13/2021 5:33:02 PM

السالم علیک یا عل بن موىس الرضا علیه السالم  آقای مهربانیها بنده را به خادم خودت قبول کن وخودتان دعوتم کنید نهایت آرزومه آقاجان منتظرم 10/13/2021 3:07:04 PM

ي الروح والبدن�😭�سيدي وموالي غفران الذنوب وسب  العيوب والشفاعة وزيارتك .. من العبد الذليل إل المول الجليل
ن
�💔�سالم هللا عليك يا ابا الجواد ... وزواج ولدي احمد والرزق الحالل والعافية ق 10/13/2021 8:30:38 AM

ن يديه اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بير 10/13/2021 8:10:07 AM

ن الطاهرين و رحمة هللا و بركاته ي اآلخرة شفاعتك  و صل هللا عل محمد و آله الطيبير
ن
ي الدنيا زيارتك و ق

ن
ي سيدي ق

ي يا هللا ارزقين ي و يشها لير
ي دراسي 

ن
ي ق
السالم عليك يا موالي يا علي ابن موىس الرضا  الیهي بحق هذا االمام الغريب المسموم وفقين 10/13/2021 7:57:22 AM

ي  ي به يا شمس الشموس...يا موالي يا علي ابن موىس الرضا ابنتِك اشتاقت إليك يا حبيير
موالي يا سيدي يا أنيس النفوس انت تعلم ما بداخلي اجمعين 10/13/2021 7:17:20 AM

تعجيل الضهور المقدس 10/13/2021 5:07:13 AM

❤... سيدي اعلم بها 10/13/2021 3:42:22 AM
ن ي كل مريض ومرضانا منهم بحق هوا اإلمام الرضا عليه السالم ويرزقنا زيارته بلعاجل يارب العالمير

ن
ي ويعاق

ن
اطلب من هللا بجاها الرضا عنده ومن اإلمام الضامن يشاق 10/13/2021 1:49:18 AM

10/13/2021 12:46:45 AM

سالم التماس دعا 10/12/2021 10:12:18 PM

ي ياموالي يا انيس النفوس اقسم عليك بضلع فاطمة الزهراء عليها السالم
اطلبين 10/12/2021 8:20:01 PM



السالم عليك يا سيدي وموالي يا علي ابن موىس الرضا يا أنيس النفوس ويا شمس الشموس ورحمة هللا وبركاته 10/12/2021 8:17:27 PM

الهداية التوفيق وتيسبر االمور 10/12/2021 7:55:50 PM

، وصل هللا عل محمد وآله خبر الورى األطهار 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 ترفضين 10/12/2021 7:40:37 PM

ي الدنيا واالخرة
ن
ي الدنيا واالخرة وزيارة المدينة المنورة وكربالء ومشهد وحفظ كتاب هللا والسب  ق

ن
حسن العاقبة والوجاه ق 10/12/2021 7:37:24 PM

10/12/2021 4:43:07 PM

10/12/2021 4:39:33 PM

ي لنجاح والتوفيق با لمتحانات
سالم عليك يا سيدي وموالي سيدي يا ابا لجواد محتاج لنجاح سيدي اقسم عليك بضلع امك فاطمه الزهراء أن ترزقين 10/12/2021 4:04:11 PM

ي الدنيا وشفاعته باآلخرة يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا
ن
ي زيارة موالي الرضا عليه السالم ق

اللهم صلِّ عل محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم ارزقين 10/12/2021 3:28:19 PM

ي ولدي علي
ن
ي ويعاق

ن
ي جنات الخلد اللهم صل عل محمد وال محمد وان يشاق

ن
ي االخرة شفاعتكم والحشر والسكن معكم ق

ن
ي عمري بطاعته واالبتعاد عن معصيته وان يعتق رقابنا من النار ويرزقنا ق

ن
ي الدعاء والزيارة وان يطيل ق

ي وكل من قلدبن
ي وولدي وزوجي 

ي عمر امي وعمر اخوابن
ن
ي طالب ع وان هللا يرحم والدي وان يطيل ق ي ونسال هللا بحسن الخاتمه بشاهده معكم وان هللا يثبتنا عل والية علي بن ابر

ي ولحياب 
السالم عليك ياغريب الغرباء وياانيس النفوس موالي نسألك الدعاء لصالب  10/12/2021 2:52:51 PM

ي القلوب الوالهه
ن
يا أنيس النفوس تعلم ما ق 10/12/2021 2:33:35 PM

زيارة موالي و تعجيل الفرج 10/12/2021 2:17:53 PM

10/12/2021 1:46:20 PM

ي بحق ابنك باب المراد
ي و اهديين

ي شافيين ي زيارتك و اشفع وامسح علير
سيدي و امامي اارزقين 10/12/2021 1:24:21 PM

كة الصالة عل محمد وآل محمد ي فرج مالنا صاحب العرص والزمان ببر
ن
ن والمؤمنات وان يرفع هذا الوباء والبالء عنا وعنكم وان يعجل ق ي جميع المرضن وعل الخصوص المرضن المنظورين من المؤمنير

ن
ي وعاق

ن
السالم عليك ياعلي ابن موىس الرضا  السالم عليك ياشمس الشموس وانيس النفوس المدفون بأرض طوس الیهي شاق 10/12/2021 1:18:13 PM

ي
��الدراسة والعيش بجوارك مع عائلي  10/12/2021 1:11:46 PM

10/12/2021 1:11:04 PM

يف إن يحفظ سيدي وموالي صاحب الزمان ويعجل فرجه الشر 10/12/2021 1:06:16 PM

ن وصحه زواج وتعير 10/12/2021 1:05:30 PM

ن وصحه زواج وتعير 10/12/2021 1:04:09 PM

ي طلب الشفاء للوالدين امي وابر 10/12/2021 1:03:27 PM

ي المنطقع هذا االسبوع اض الدور االول   وزواحر
ي اعب 
ن
نجاحي ق 10/8/2021 4:34:31 PM

ف بزيارة األعتاب الطاهرة لإلمام علي بن موىس الرضا عليه أفضل الصلوات وسالمه وهل يمكن قضاء نذر عقدته من عقود لذلك 
ي بالتشر
ن وأرجو أن تساعدونين  لخدمة كل المؤمنير

ً
حقظم المول القدير ورعاكم وأيدكم بنرصه, بارك هللا بكم دائما 10/8/2021 2:19:05 PM

السالم عليك يا سيدي اسألك الشفاعه واتوسل بك ال هللا لتفري    ج همومنا 10/7/2021 8:54:39 PM

10/7/2021 4:57:13 PM

10/7/2021 3:22:12 PM

اللهم اغفر ذنوب  هم و ارحمهم 10/7/2021 3:21:43 PM

سالم التماس دعا 10/7/2021 12:40:02 PM

ي كل ساعة االف التحبة والثناء والسالم واردد علينا منهم السالم
ن
ي هذه الساعة وق

ن
ف واكرم خلقك محمد وال محمد وابلغهم منا ق ي سبيلك اللهم  نسالك عافية الدين والدبيا واالخرة اللهم صل عل خبر واشر

ن
ن يديه ق ي زمرتهم واجعلنا من خواص انصار واصحاب االمام المهدي الحجة بن الحسن عليه الصالة والسالم والمستشهدين بير

ن
نا ق ي الدنيا واالخرة وارزقنا شفاعتهم وثبتنا عل حبك وحبهم ومودتهم وطاعتهم واحشر

ن
ن ايدا ق ي الليل والنهار  اللهم التحرمنا صحبة محمد وال محمد صلواتك  وبركاتك عليهم طرفة عير

ي ومن  والدي واهلي  جميعا مابقينا وبف 
ي الجواد مين

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  10/7/2021 12:15:54 PM

ي ، وأن اختار قرارات صحيحة
ي ويرزقين

ي األذى، وي  هديين
ي بعيد... اطلب من اإلمام الرضا ابن الجواد ع أن يكتب لي كل ما هو خبر وان يبعد عين

ي إليكم فأبن
...لك سالمي يا إمامي.. سيدي غريب طوس قربين 10/7/2021 12:05:40 PM

ي جميعا ولكم االجر والثواب
ي وعن امواب 

ي وجميع عائلي 
ي وبناب 
ي وابناب 
ي وعن زوجي 

ي وعن والدي ووالدب 
؛ اللهم صل عل محمد وآل محمد وعجل فرجهم ماجورين قلدناكم الدعاء والزيارة عين 10/7/2021 11:05:40 AM

ي امره
ي وولدي وكل من يعنيين ي وزوحر

اننا وألخواننا وألهلي حيهم وميتهم واصلحين ي ربنا وتفبل دعاء  اغفر لنا ولجبر
ي مقيم الصالة ومن ذريي 

رب اجعلين 10/7/2021 10:22:09 AM

الصالة والسالم عل رسول هللا وأهل بيته ، الهداية والرشد والتوفيق ورضن الرحمن والفرج والصحة والغين وكل حوائجنا 10/7/2021 10:14:37 AM

ي للدنيا واآلخرة بجاهك عند هللا ي حوائحر
ي شفاعتك وان يقضن

ي لزيارتك وان يرزقين
السالم عليك ياعلي بن موىس اسأل  هللا ان يوفقين 10/7/2021 8:27:03 AM

لكم االجر والثواب �🙏�قلدناكم الدعاء والزيارة  10/7/2021 7:14:37 AM

10/7/2021 6:39:38 AM

الصحة والعافية والهداية 10/7/2021 5:34:21 AM

الصحة والعافية 10/7/2021 5:33:38 AM

قضاء الدين والصحة والعافية 10/7/2021 5:33:02 AM

الذريه الصالحه والشفاء العاجل 10/7/2021 5:32:08 AM

الذريه الصالحه وقضاء الدين 10/7/2021 5:30:06 AM
ن الرحمه والمغفره من رب العالمير 10/7/2021 5:28:46 AM

ي فيها دفنتم الهم اقظ حوائجنا بحق الرضا عليه السالم
ن رسول هللا طبتم وطابت األرض الي  ي انت وامي يير السالم عليك ياباب الحوائج يا انيس النفوس  بأبر 10/7/2021 5:21:55 AM

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

ي الصحه والعافيه اللهم صل عل محمد وآل محمد  ياوجيها عندهللا اشفع لنا عند هللا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك ال هللا واستنقذنا من ذنوبنا عندهللا عزوجل  واجمع بيين
ه وارزقين ي الدين والدنيا واالخبر

ن
ي حالوة محبة هللا ومحبة محمد وآل محمد ق

ي ولدي علي  وارزقين
ن
ي وعاق

ن
ي الدين والدنيا وشاق

ن
ي وولدي شفاعتك وشافعة محمد وال محمد ق

ي وزوجي 
ي واخوابن

السالم عليك ياامامي ياعلي بن موىس الرضا اللهم صل عل محمد وآل محمد اللهم ارزق والدي وارزقين 10/7/2021 5:13:58 AM

م
ّ
كة اإلمام من آل محمد صل هللا عليه وآله وسل ن الشفاء،،، ببر  عليه السالم، طالبا من هللا تعال الشفاء لي ولجميع المسلمير

ك باإلمام الرضن أنا جد مريض أتبر 10/7/2021 2:53:39 AM

10/7/2021 2:34:11 AM

ي الدنيا واآلخرة
ن
ي قضاء الحوائج ق ي واطفالي وزوحر الدعاء بالصحة والعافية لي ولوالدي امي وابر 10/7/2021 2:21:53 AM

،  نظرة منك يا إمامي الرؤوف واسألك الدعاء للوصول إليك ي
يحك اتوسلك واقسم عليك بضلع الزجية ال تردبن ي من الغربة واريد اوصل رصن

ي زيارتك، يا سيدي اعابن
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 ويرزقين 10/7/2021 12:10:13 AM



كة موالنا صاحب العرص والزمان عجل هللا له الفرج روحي لمقدمه الفداء والحمدهلل تعال وصل اللهم عل محمد وآل محمد كة الصالة عل محمد وآل محمد وببر السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته يا إمامي وسيدي وموالي ازوركم واعزيكم بوفاة جدكم رسول هللا واتوسل بكم ال هللا بالشفاء العاجل وتسهيل االمور ببر 10/7/2021 12:00:16 AM

ي زيارته وشفاعته يوم المحشر وأن أرزق بزيارة المول أبا عبد هللا ع وأهل بيته األطهار
ي أن يرزقين ي هير

��حاجي  10/6/2021 11:48:08 PM

اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهه 10/6/2021 10:57:57 PM

ي االخرة شفاعتك
ن
ي الدنيا زيارتك وق

ن
السالم عليك ياسيدي وموالي ياعلي بن موىس الرضا رزقنا اللة ق 10/6/2021 10:57:25 PM

ها ي بحق أمك الزهراء ما احلفك غبر
ي لي حاجي 

ي وان تقضن
ابن ي وجبر

ي واخواب 
ي واهلي وأخوب  ي ووالدي وزوحر

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

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

ن
السالم عليك يا أنيس النفوس ويا غريب ق 10/6/2021 10:12:55 PM

ها ي بحق أمك الزهراء ما احلفك غبر
ي لي حاجي 

ي وان تقضن
ابن ي وجبر

ي واخواب 
ي واهلي وأخوب  ي ووالدي وزوحر

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

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

ن
السالم عليك يا أنيس النفوس ويا غريب ق 10/6/2021 10:11:38 PM

ي الدنيا ونسألهم حسن العاقبه
ن
ن فاالخره وزيارتهم ق اللهم ارزقنا شفاعة الحسير 10/6/2021 9:15:44 PM

10/6/2021 8:35:59 PM

اللهم ارزقنا من رزقك الحالل الطيب. اللهم اقض عنا الدين. هللا ارزقنا زيارة اإلمام الرضا 10/6/2021 7:56:08 PM

10/6/2021 7:52:34 PM

10/6/2021 7:50:57 PM

ي الدنيا و اآلخرة
ن
جازاكم هللا كل الخبر. السالم عليكم الرجاء الزيارة و الدعاء ألطفالي بالتوفيق ق 10/6/2021 7:19:52 PM

ي الدنيا و اآلخرة
ن
جازاكم هللا كل الخبر. السالم عليكم الرجاء الزيارة و الدعاء ألطفالي بالتوفيق ق 10/6/2021 7:19:21 PM

ي وأوالدهم ونيابة عن جميع إعمامي وأوالدهم وأخوالي وأوالهم
ي المرحومة ووالدي صادق جعفر ونيابة عن إخوب 

ي محمود.. أقلدكم الزيارة نيابة عن والدب 
ي كوثر وإبين

ي وعن أهلي وابني 
ي وشفاء خالي المريض صادق وكذلك األذن لي بزيارته وتسهيل أمري من أجل ذلك.. ونيابة عين

ي وشفاب 
.أرجو من موالي اإلمام الشفاعة لي وقبول طلبي  10/6/2021 7:01:19 PM

ي عن سؤالي
علمك بحالي يغين 10/6/2021 6:45:29 PM

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

ن
ها الن االنس والتوفيق والرزق وخبر الزاد هو عندكم والخبر ق ي وهي زادي من الدنيا وال اريد غبر

 عندك وان تسهل لنا زيارة ال 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 لي حاجة سوى ان تقبلنا ضيوفا

ي النف 
السالم عليك يا سيدي وموالي شمس الشموس وانيس النفوس وغريب طوس علي بن موىس الرضا المرتضن التف  10/6/2021 6:19:53 PM

ي كل مريض
ن
يا اللیهي شاق 10/6/2021 6:04:00 PM

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 العرص والزمان  عج والتوفيق للخبر والعمل الصالح وحفظ شيعة أهل البيت  10/6/2021 6:01:31 PM

نسأل هللا التوفيق لما يرضن ويرزقنا شفاعة االمام الرصا يوم الورود 10/6/2021 6:01:04 PM

10/6/2021 5:47:19 PM

حسن العاقبة والتوفيق 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

ي بنظرة منك يا سيدي يا شمس الشموس
ي الجواب وان تشملين

السالم عليك موالي يا انيس النفوس ياغريب الغرباء  أسألك بحق ابنك الجواد أن تهبين 10/6/2021 5:26:04 PM
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PM 5:22:04 10/6/2021يا ا

الشفاء العاجل وقضاء الحوائج وتفري    ج الهموم 10/6/2021 5:12:04 PM

��يا ضامن  10/6/2021 5:04:39 PM

اللهم التوفیق الدایم اللهم عجل لولیک الفرج و تقبل اعمالنا ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنه 10/6/2021 4:53:47 PM

حسن العاقبة 10/6/2021 4:52:08 PM

10/6/2021 4:39:22 PM

ي  من زوارك بالدنيا  واآلخرة  يا وجيها عند هللا اشفع لي عند هللا
ي انا بحبك كتبر اكتبين

ي  اال بتسهيل اموري  بحق محمد وال محمد لما استجبت دعاب 
ي  يا كريم يا ابن  الكرام  ال تردبن ي  واحبابر

ي  مشتاقة شوف اوالدي واحفادي  وامي  واخواب  ي  اال بقضاء حوائحر
ي  زورك  يا موالي ان شاءهللا  دخيلك يا موالي ما تردبن ي   يا موالي بدي إقامة انت سهل أمري  واحصل عل إقامة وان شاءهللا يا موالي بدي احر السالم عليك يا أنيس النفوس يا علي بن موىس الرضا اشفع لي عند هللا لقضاء حوائحر 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

غفران الذنوب والرحمة 10/6/2021 4:36:51 PM

قضاء الحوائج 10/6/2021 4:36:25 PM

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

ن
التوفيق ق 10/6/2021 4:35:50 PM

ي عليه ، قضاء حوائج موالنا صاحب الزمان وتعجيل فرجه ،صلوات ربر 10/6/2021 4:33:48 PM

السالم عليك يا سيدي وموالي يا علي ابن موىس الرضا يا أنيس النفوس ويا شمس الشموس ورحمة هللا وبركاته عليكم أهل البيت 10/6/2021 4:21:06 PM



 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 ويرضن
ن ن وخدمة ابا عبدهللا الحسير ن و عموم شيعة امبر المؤمنير ن و األوصياء و الصالحير  قدير  زيارة نيابية لإلمام الرؤوف علي بن موىس الرضا عليه االف التحية و الثناء  مخصوصة لعموم األنبياء و المرسلير

 الطاهرين وارحم والدى و والد والدى  وكل من له حق علي و اخوابن و اخواب  و وفقهم لما تحب و ترضن وابعد عنهم كل سوء و مرض وبالء وفقر وبؤس انك عل كل ىسر 
ن ن بحق محمد و آله الطيبير ن  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 العالمير ن الطاهرين صلواتك عليهم اجمعير  هذه السنه وكل سنه حجة وعمرة متقبلةو وفقناوال تحرمنا من زيارة مراقد أنبيائك و اوصيائك و أوليائك الطيبير

ن
 الدارين و قنا عذاب القبر و اكتب لنا و وفقنا ق

ن
سيدى علمك بحال يغين عن سؤال اللهم وفقنا لما تحب وترضن و ارزقنا العفو و العافية و المعافاة ق 10/6/2021 4:16:08 PM

# 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   •*•10/6/2021 4:13:08 PM

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

ي احمد واحن
ي مقام االمام الرضا ع لروح والداي واحن

ن
ي تقبل هللا اعمالكم وارجو قراءة الفاتحه مع الصلوات ق

ي واخواب 
ي وعن والداى واخوب 

قلدناكم الدعاء وازيارة نيابة عن صاحب العرص والزمان وعين 10/6/2021 4:12:06 PM
ً
ي وعن والدينا وأمواتنا جميعا

هللا يرضن عنكم... ونية قضاء حاجتنا المستعصية وآل متوقفة... الدعاء والزيارة والصالة نيابة عين 10/6/2021 4:06:34 PM
ً
ي وعن والدينا وأمواتنا جميعا

وبنية قضاء حاجة مستعصية جزاكم هللا خبر الجزاء... قلدناكم الدعاء والزيارة والصالة نيابة عين 10/6/2021 4:04:49 PM

ي الدين ويسهل الرزق
ي األرض ويمدهم بالنرص،وأن يقضن

ن
.أن يمكن هللا شيعة أهل البيت ق 10/6/2021 3:50:33 PM

ين،وتسهيل الرزق
َ
ي األرض ومدهم بالنرص، وقضاء الد

ن
ن شيعة أهل البيت ق .تمكير 10/6/2021 3:48:27 PM

10/6/2021 3:45:51 PM

عند هللا اشفع لنا عند هللا" يا وجيها 10/6/2021 3:31:09 PM

عند هللا اشفع لنا عند هللا" يا وجيها 10/6/2021 3:31:02 PM

زيادة الرزاق والزواج والنرص عل األعداء 10/6/2021 3:19:13 PM

زيارة االمام الرضا وكربالء المقدسة 10/6/2021 3:08:36 PM

زيارة بالنيابة 10/6/2021 2:59:52 PM

یا امام رضا تو عالم به قلب من هسي  تو خودت میدابن چه میخواهم حي  اگر بر صالحم نباسد هم تو قدرتش را داری که انرا به صالح من کين یا امام رضا دخیلک 10/6/2021 2:58:35 PM

ي القلب
ن
ق 10/6/2021 2:54:40 PM

طلب الزيارة والشفاء وقضاء الحوائج وشكرا 10/6/2021 2:52:39 PM

طلب الزيارة والشفاء وقضاء الحوائج وشكرا 10/6/2021 2:52:09 PM

قلدناكم الزيارة ودعاء وشفاء 10/6/2021 2:41:17 PM

قضاء حوائج موالنا صاحب الزمان وتعجيل الفرج 10/6/2021 2:39:32 PM

ي الدنيا واآلخرة بحق بجوادك محمد الجواد ع با ب المراد
ن
ي ق ي الدنيا وشفاعتك باآلخرة  وبقضاء حوائحر

ن
ي عند هللا بتعجيل فرج موالنا صاحب العرص والزمان عج ويجعلنا من أنصاره ورزقنا هللا زيارتك ق 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 حوائحر 10/6/2021 2:36:52 PM

ي الدنيا واآلخرة بحق بجوادك محمد الجواد ع با ب المراد
ن
ي ق ي الدنيا وشفاعتك باآلخرة  وبقضاء حوائحر

ن
ي عند هللا بتعجيل فرج موالنا صاحب العرص والزمان عج ويجعلنا من أنصاره ورزقنا هللا زيارتك ق 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 حوائحر 10/6/2021 2:36:08 PM

..الذهاب للزيارة 10/6/2021 2:22:31 PM

ي کربالء
ن
أعیش ق 10/6/2021 2:13:01 PM

، زیارة األئمة، السعادة ي
ي مجاالت حیاب 

ن
التوفیق ق 10/6/2021 2:11:47 PM

10/6/2021 2:04:06 PM

ي بحق االمام الرضا
ي العسكرية واتحول مدبن

ي والنقل من وظيفي 
 ادعولي بقضاءحاجي 

ن ي الرحمةواالئمةالمعصومير اللهم بحق نير 10/6/2021 1:47:12 PM

....نرجو من هللا حسن الخاتمة وجوار محمد وآل بيته....اللهم صل وسلم وبارك عل سيدنا محمد وآل سيدنا محمد 10/6/2021 1:16:07 PM

....نرجو من هللا حسن الخاتمة وجوار محمد وآل بيته....اللهم صل وسلم وبارك عل سيدنا محمد وآل سيدنا محمد 10/6/2021 1:15:21 PM

ن واحفظنا واهلنا وعيالنا اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك ويش لنا أمورنا لما فيها خبر لنا ورضا لك يا أرحم الراحمير 10/6/2021 1:14:18 PM

زيارة نيابة عن عفاف محمد بدر الدين وقضاء حاجة اوالدها وشفاءزوجها وقضاء دين ابنتها 10/6/2021 1:12:45 PM

ي الحوزة بجوار أختك المعصومة أن موالي
ن
أدرس ق 10/6/2021 1:12:15 PM

آقا برای دلم دعا کن 10/6/2021 1:10:32 PM

ي
ي الدين و الدنيا لي و ألشب 

ن
ي اموري كلها و السالمة ق

ن
ي  عندي مرض مزمن أريد الشفاء منه  وأسئلك العافية ق

ي بدبن
ن
ي رسول هللا و أهل بيته  أسئلك العافية ق

ن
السالم عل االمام الرؤوف  أنيس النفوس  عظم هللا لك االجر ق 10/6/2021 1:07:29 PM

ي
ي الدين و الدنيا لي و ألشب 

ن
ي اموري كلها و السالمة ق

ن
ي  عندي مرض مزمن أريد الشفاء منه  وأسئلك العافية ق

ي بدبن
ن
ي رسول هللا و أهل بيته  أسئلك العافية ق

ن
السالم عل االمام الرؤوف  أنيس النفوس  عظم هللا لك االجر ق 10/6/2021 1:06:52 PM

هداية البنات للسب  والصالة 10/6/2021 1:06:51 PM

ي للسب  والحجاب وان يردهم ردا كريما ويبعد عندهم صديقات السوء ويبعد عنهم االلحاد ويردهم ال صالتهم
ي توجهت واستشفعت بك ال هللا تشفع لي ياسيدي بجاهك ياسيدي اطلب من هللا هداية بناب 

السالم سيدي وموالي يا ثامن الحجج ياأبا الجواد ياابن رسول يابن فاطمة الزهراء ابن 10/6/2021 1:05:41 PM
ن ن الطاهرين صلوات هللا وسالمه عليهم أجمعير هم و أن يوفقنا هللا لزيارة اإلمام علي بن موىس الرضا عليهما السالم و جميع المراقد المقدسة بحق محمد وال محمد الطيبير

ي هللا مرضانا و أن ينرصنا هللا عل األعداء و أن ينجينا من شر
ي هللا حوائجنا و أن يشفن

ي هللا مرضاهم و أن يقضن
ن والمسلمات و أن يشفن ن والمؤمنات والمسلمير ي هللا حوائج المؤمنير

ن و أن يقضن يف و أن يدفع هللا هذا الوباء و البالء عن بالد المسلمير 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 تعال فرجه الشر 10/6/2021 12:58:38 PM

10/6/2021 12:04:41 PM

10/6/2021 11:56:10 AM

اللهم ارزقنا الشفاء والشفاعة والزيارة 10/6/2021 11:51:56 AM

ن عليهم السالم قريبا اللهم رزقنا زيارة المعصومير 10/6/2021 11:50:47 AM

ي مناي وصل هللا عل محمد واله الطاهرين
اللهم بلغين 10/6/2021 11:20:33 AM

ي مناي وصل هللا عل محمد واله الطاهرين
اللهم بلغين 10/6/2021 11:20:32 AM

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

ن ع و ان تكتب الخوابن ي لزيارة الحسير
ن وان تسجلين ي يا أكرم االكرمير

 
ي رزق
ن
 ان تمن علي بتسهيل االمور و تجعل السعة ق

ن السالم عليك يا علي بن موىس الرضا اسال هللا بحقك و بحق االئمة المعصومير 10/6/2021 11:15:46 AM

ي اآلخرة و رحمة هللا و بركاته
ن
ي الدنيا و شفاعتك ق

ن
ك ق ي سيدي بزيارة قبر

السالم عليك يا موالي يا عي بن موىس الرضا ارزقين 10/6/2021 11:13:37 AM

ن واهل البيت عليهم السالم وحسن الخاتمة ي عبدهللا الحسير ي طالب وخدمة المول ابر حه اهل البيت عليهم السالم باستمرار والثبات عل والية علي ابن ابر
الصحة والعافية والرزق الواسع وزيارة ارصن 10/6/2021 10:56:58 AM

10/6/2021 10:53:25 AM



ي
.جازاكم هللا كل خبر. السالم عليكم الرجاء زيارة العتبة الرضوية المقدسة بالنيابة عين 10/5/2021 12:11:13 PM

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

جازاكم هللا كل خبر. وأسأل هللا أن يوفقين 10/5/2021 12:09:46 PM

الزيارة بالنيابة 10/4/2021 5:14:34 PM

ي زيارتك ياموالي
حاجي  10/3/2021 10:50:55 PM

)ع( 10/2/2021 2:38:37 PM

ونشكر من يؤديها بالنيابة وله األجر والثواب, نذرت للزيارة السقاط صدام حينها ولم أتمكن بعد من الوفاء  10/2/2021 8:32:07 AM

ي  وان تدعو لي بزياره االمام الرضا عن قريب
ي  واشياء اخرى هللا يعلمها  ونجاح ابني 

ي وبناب 
ي والسب  والعافيه البين

تيسبر اموري وقضاء ديين 10/1/2021 8:08:44 AM

..............السالم علیك سيدي موالي يا انيس النفوس وشمس الشموس  9/30/2021 4:13:35 PM

..............السالم علیك سيدي موالي يا انيس النفوس وشمس الشموس  9/30/2021 4:13:08 PM

يا وجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا 9/30/2021 1:20:33 PM

ي بجاهه
ي زيارة موالي الرضا عليه السالم وفرج عين

اللهم صلِّ عل محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم ارزقين 9/29/2021 11:19:23 PM

ن يدي حاجاتنا يا وجيها عند هللا اشفع لنا عند هللا  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 ال هللا و قدمنا بير
ي انت به اعلم و الشالم عليك ابدا ما بقيت و بف 

 
ن و الباق ن العابدين المتقير ن الصالحير ي سبيل الرشاد و بأن اكون من المومنير

ي يا موالي علي بن موىس الرضا زيارة قبوركم و خدمتكم و شفاعتكم و البكاء عليكم و عشقكم و هدايي 
.حاجي  9/29/2021 10:19:38 PM

ي العام المقبل يا هللا يا هللا يا هللا   جزاكم هللا خبر الجزاء
ن
ي فاطمة المعصومة ق

يف وزيارة سيدب  ك الشر ي هللا من زيارة قبر
ي وأطلب من اإلمام الرضا أن يكتبين

ي من كل مرض يألمين
ي وهي يرزق أوالدي درية صالحة ويشفيين أتوسل بسيدنا اإلمام الرضا لقضاء حواءحر 9/29/2021 6:18:29 PM

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

ن
ي ق
كون صاله واحده واكون غبر متهاونه فيها و ان توفقين

ن الصاله الذين ال يب  ي من مقيمير
ن وابناءه ويجعلين ي حب االمام علي واالمام الحسير

ي كلها بحق محمد و آل محمد وان يرزقين  منك المغفره لكل ما فعله وخصوصا عقوق الوالدين اشفع لي عند هللا ان يغفر لي ذنوبر
السالم عليك يا امامي يارضا  اتمين 9/29/2021 1:12:20 PM

يا ذا الجالل و اإلكرام أكرمنا العافية 9/29/2021 6:27:16 AM

9/28/2021 4:43:11 PM

9/27/2021 9:29:56 PM

ن واهدي قلب سجاد عل  بنته ريحانه ي يكتبلي زيلرتك موالي  حين ن بحق هذة اليله العظيم. سالم هللا عليك ياموالي رضا ياموالي ادعي ربر ف بنته ويحن قلبه ويسهل امر جنسيه ويكتبلي زيارتك وزيارة االمام الحسير
ي يعب  ي امانته بيك موالي رضا خاف االمان كل امل انك تدعو ربر

ي وعافنا واعف بنته موالي رضا وابن ف بيها  تعبت موالي صارلي سته سنوات ونص اتوسل بر
ي يعب  وتدعي ربر 9/27/2021 8:37:32 PM

ن واهدي قلب سجاد عل  بنته ريحانه ي يكتبلي زيلرتك موالي  حين ن بحق هذة اليله العظيم. سالم هللا عليك ياموالي رضا ياموالي ادعي ربر ف بنته ويحن قلبه ويسهل امر جنسيه ويكتبلي زيارتك وزيارة االمام الحسير
ي يعب  ي امانته بيك موالي رضا خاف االمان كل امل انك تدعو ربر

ي وعافنا واعف بنته موالي رضا وابن ف بيها  تعبت موالي صارلي سته سنوات ونص اتوسل بر
ي يعب  وتدعي ربر 9/27/2021 8:37:14 PM

9/27/2021 6:15:09 PM

ي الدين والدنيا
ن
العافية ق 9/27/2021 6:14:37 PM

ي الرزق و الهجرة ال الخارج
ن
التوسعة ق 9/27/2021 10:56:25 AM
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.أ 9/26/2021 10:33:46 PM

ي ا يا سلطان قلير
ً ي, موالي الرؤوف لقد اشتقت لرؤيتك ولم أعد أطيق صبر

ي آخر زيارة لي همست عندك بحاجي 
ن
والزلت انتظرك, ق 9/26/2021 1:24:03 AM

ن الطاهرين . بسم هللا والصالة والسالم عل رسول هللا و أله الطيبير
ً
ي طريقنا وي  هدينا سبلنا و ينرصنا نرصا قريبا عاجال

ن
نسأل هللا بحق محمد وال محمد الشهداء األحياء، أن يرحمنا و أن يهدينا و يثبتنا عل طريق األِئمة و يغفر لنا  وأن يوفقنا ق 9/25/2021 5:10:19 PM

 بر دراسي   وقضن ل حاجاب  یارب  الهم عجل لولیک الفرج صاحب العرص ولزمان
(عج)الهم وفقين 9/25/2021 4:20:50 PM

 بر ضهور مالنا ال امام  قاام آل محمد 
ن  بر دراسي  ووفق اقرباءی ولمسلمير

(عج)الهم وفقين 9/25/2021 4:12:55 PM

 دراسي  حفظ اقباءی بحق ال امام قاءم آل محمد 
ن
(عح)الهم وفقين ق 9/25/2021 3:52:58 PM

الهم وفقين بزیارت ال امام ارضا و ابعد هاذ الواباء وباء کرونا 9/25/2021 3:45:51 PM

ن والدعاء ولوالدي زيارة العتبة الرضوية المقدسة كّل أربعاء وزيارة مقام الحسير 9/25/2021 6:40:42 AM

 االهم اکش هاذه ال امه عت هاذه ال امه بر ضهور موال ن وسیدنا ال المام قاام آل محمد
 دراسي 

ن
(عج)الهم وافقين ق 9/25/2021 1:07:43 AM

ي الملهوف يا موالي الرؤوف وأحط برأفتك من أرى فيه نورا من نور رأفتك ي أقرب وقت يا ضامن الغزال وضامن قلير
ن
ي وصالك ق

ان اللهفة إل زيارتك أال فارزقين ي الذي يكتوي بنبر  عنك أشواق قلير
ي جنتك السماوية يا شمس الشموس وأنت الذي ال يخفن

ن
ي طوس ق

ن
يف أحسست وكأن روحي فارقت جسدي وبقيت هناك ق

موالي الرؤوف مذ فارق جسدي مقامك الشر 9/24/2021 11:17:34 PM

ي زيارة موالي الرضا
اللهم صل عل محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم ارزقين 9/22/2021 10:19:45 PM

تهم  و تيسبر خدمة السيدة زينب عليها السالم, الدعاء  والقرب من حرصن 9/21/2021 9:56:59 PM

ي ممن ينترص لدينه بمحمد وآل محمد
ي ويجعلين

 
ي رزق
ن
ي خبر وعافية ويوسع ق

ن
ن و أسؤل هللا ان يطيل عمري ق ن ع س وأدعو هللا أن يرفع عنا المظلومية وعن جميع المستضعفير ي من زوار الحسير

ن وبعد أسىل هللا ان يجعلين و شكرا.ان يغفر هللا لي ولوالدي وألمواتنا وأموات المؤمنير 9/21/2021 12:40:39 AM

ي فرج موالنا صاحب الزمان 
ن
ن ان شاهللا (عج)تعجيل ق ي و طلب عفو المغفرت باهللا بسبب شفاعت ائمه معصومير

و طلب شفا كل المرضن 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

ي الدنيا وشفاعتك باآلخرة، اللهم صل عل محمد وآل محمد
ن
ي زيارتك ق

اللهم عجل لوليك الفرج بحق محمد وآل محمد، اتوسلك يا موالي تشفع لي عند هللا ويرزقين 9/15/2021 7:00:28 PM

ع 9/14/2021 6:48:27 AM

.........................................السالم عليك سيدي وموالي ياعلي بن موىس الرضا  9/13/2021 6:08:18 PM

سالم هللا علیک یا سلطان 9/11/2021 5:40:54 PM

حاجت شم 9/11/2021 5:20:09 PM

...السالم علیك أیها اإلمام الرؤوف  9/11/2021 12:44:26 AM

ن الطاهرين ي األعظم محمد ص و كافة أهل بيته الطيبير ي هللا زيارة للنير
ي و ان يرزقين

ي و إبني 
شفاء والدب  9/10/2021 7:09:29 PM

أكتب حاجتك 9/7/2021 12:50:12 PM

sdfsads 9/7/2021 11:51:46 AM


