
Name Country Description

ي الدرسا/ عبد الهادي الدرسا 
مصطف  وت  ي حوائجنالبنان/ بير

 اللهم بحق  علي بن موسي بن جعفر عليهم السالم ان تقض 
ي ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويرحم امواتنا  وأموات المؤمنير 

نسال سيدي وموالي علي بن موسي ان يشفع عند هللا اىل اخوت 

محمد الدرسا/راجية السيد  لبنان ي عند هللا وان يعفو ويرحمهم ي الحوائج  ان تشفع المي وات 
السالم عليك يا سيدي وموالي علي بن موسي الرضا يا قاض 

محمد و جميع المستضعفير  سويرسا تعجيل الظهور و تفري    ج هموم المستضعفير 

جاسم حمزه سلومي وعائلته واخوانه العراق ياوجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا

 عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسير  والزهراء حسير  ومؤتمن ومرتض  حسير  وسج  حسير  وزهراء كاظم
حسير  العراق ياوجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا

يف و المؤمنير  والمؤمنات والمسلمير  والمسلمات و أبو و أم أحمد نيابة عن الرسول األعظم صل هللا عليه وآله وسلم و أهل البيت عليهم السالم و سيدات أهل البيت عليهن السالم و صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه الرسر ي القريب العاجل إنه سميع مجيب و صل هللا عل نبيه محمد و آله الطيبير  الطاهرينسلطنة عمان
 
ي الحسن علي بن موس الرضا عليهما السالم ف ي هللا مرضانا و أن يشفينا هللا و أن ينجينا هللا و أن ينرصنا هللا و أن يوفقنا هللا لزيارة المراقد المقدسة و زيارة اإلمام أت 

ي هللا حوائجنا و أن يشف 
ي هللا مرضاهم و أن يدفع هللا هذا الوباء و البالء و أن يقض 

ي هللا حوائجهم و أن يشف 
ي جملة أوليائه و أن يحفظ هللا العلماء و المراجع و المراقد المقدسة و جميع المؤمنير  والمؤمنات والمسلمير  والمسلمات و أن يقض 

 
يف و أن يجعلنا هللا من أنصار و أعوانه و المستشهدين بير  يديه الطاهرتير  ف يف و تسخيل مخرجه الرسر تعجيل فرج صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه الرسر

موالي الرؤوف السيدة فاطمة المعصومة لبنان يا رب،

عفاف محمد بدر الدين لبنان ي اآلخرة
 
ي الدنيا وشفاعته ف

 
أسأل هللا ان ال يحرمنا من زيارة الموىل ثامن الحجج االمام الرضا عليه السالم ف

بتول ووالديها وإخوانها وإخواتها وجميع المؤمنير  والمؤمنات األحياء واألموات ومن لم يذكرهم ذاكر ي اآلخرة شفاعتهم  اريد اطلب من اإلمام الرضا عليه السالم ان يشفع للوالدّي وجميع المؤمنير  والمؤمنات األحياء منهم واألمواتالعراق
 
ي الدنيا زيارتهم وف

 
اللهم ارزقنا ف

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات عل هذا الحال اقسم عليكم باهلل واإلمام توصل الرسالهالعراق

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات عل هذا الحال اقسم عليكم باهلل واإلمام توصل الرسالهالعراق

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات عل هذا الحال اقسم عليكم باهلل واإلمام توصل الرسالهالعراق

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات عل هذا الحال اقسم عليكم باهلل واإلمام توصل الرسالهالعراق

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات عل هذا الحال اقسم عليكم باهلل واإلمام توصل الرسالهالعراق

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات عل هذا الحال اقسم عليكم باهلل واإلمام توصل الرسالهالعراق

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات عل هذا الحال اقسم عليكم باهلل واإلمام توصل الرسالهالعراق

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه أقسم عليكم باهلل واإلمام الرضا توصل الرساله خالص دعواتكمالعراق

عقيل الفرج القطيف

يا علي مدد يا زهراء لبنان ي زيارة قريبة الحرم موالي اإلمام الرؤوف علي بن موس الرضا عليه السالم
.اللهم ارزقن 

يا علي مدد يا حسير  يا زهراء يا أم البنير  يا موالي الرؤوف لبنان .يا رب

يب مجتن  كريم عالوي شر العراق ي العلم والحلم والفصاحه
ان يرزقن 

ة سمير تركيا اللهم بحق وليك المزور صلواتك وسالمه عليه صل وسلم وبارك عل سيدتنا الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها

صفية هاشم دمشق اللهم استغثنا واستجرنا بالصديقة الطاهرة خير مالذ فأعنا ياغياث المغيثير 

عمار طالب سوريا ا ىلي ي اذا كانت الوفاة خير
، وتوفن  ا ىلي ي ما علمت الحياة خير

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عل الخلق أحيين 

ي بتول قاسم خير العراق ي بركات وهديها اىل الرصاط المستقيم•السالم عليك يا غريب طوس ورحمة 
ي بلنجاح واشف كل ّمَرَي ّض يارب ورزق كل فقير اللهي بحق الرضا وفق صديقن 

ي الصحه والعافيه واخوت 
ي خائبه يارب وارزق والدي ووالدت 

 نردت 
ٱ
ي بحق موالي الرضا ل

ن علي بلشفاء العاجل فقد صاق صدري وقلت حيلن 
 
 ہ ̥̣ وبركاته اللهم بحق غريب طوس االمام الرضا عجل لوليك الفرج وسهل ڵ ٍه مخرجه يارب العالمير  اللهم وبحقهم م̷  ـِْ

ّ
الل

لينا جميل جابر ي   السالم عليك يا موالي السالم عليك يا حبيب القلوب يا أنيس النفوسسويرسا
ي حاجن 

 أرجو الشفاعة يا موالي ما خاب من تمسك بكم  إمامي ىلي حاجة عندك أتوسل إليك اقضيها بحق اإلمام الجواد عليه السالم اقض 
ي الحال لجأت إليك يا إمامي أنتم الوسيلة إىل رب العالمير    ليس ىلي حيلة و ضاق ت 

ي اليك فالقلب مشتاق   لجأت إليك يا إمامي أنا محطمة من الداخل و سواد حاىلي يكير
 أزيل كل ما يوجد بداخلي موالي اعدت 

يحك يا موالي و أبكي حن 
.لينا جميل جابر.   السالم عليك يا شمس الشموس السالم عليك يا أنيس النفوس السالم عليك أيها اإلمام الرؤوف  السالم عل من ذكره تهواه القلوب و قربه يداوي النفوس   أشتهي الوقوف أمام قبة ض 

ام محمد لبنان ي              والسالم عليك يا موالي ورحمة هللا وبركاته                                    شكرا. السالم عليك يا موالي
ي الجواب عل قصن 

ي للدنيا واآلخرة وتيسير األمور وان تعطين  وعل اجدادك واحفادك ورحمة هللا وبركاته اطلب منك يا موالي بالدعاء للشفاء من األمراض والهداية وإصالح أحوالنا وقضاء حواءج 

ام عزيز الهنداوي العراق كربالء الشفاعة يوم العرض  شفاء المرضن
ى محمد حسير  كي  الكويت الدعاء للمرحومه سكنيه سياواش اغا رضا

رامي لبنان ي وان توصل الزيارة واهديها اىل جميع المؤمنير 
ي وكل من يعنين 

ي واخن 
ي واج  ي بالسفر وان يحمي امي وات  ان يوفقا ىلي رت 

Shaker Meqemesh Norway .الشفاء ىل والعائله







زهراء معير  سليم لبنان تسيير األمور

زهراء معير  سليم لبنان تسيير األمور

المرحوم عبدهللا فضل البحرين السالم عليك يا انيس النفوس

ي عبدهللا ابوعلي المرحوم حج  البحرين السالم عليك يا انيس النفوس
ام بنير  العراق البرصه السالم عليك يا موالي ياعلي ابن موس الرضا قلدناكم الدعاء والزياره أمنه ادعوىلي بالشفاء العاجل من مرض الرسطان أم ل خمسة اطفال صغار

المرحوم جاسم بداو والمرحوم محمد عبدالحسير  البحرين السالم عليك يا انيس النفوس
ام بنير  العراق البرصه السالم عليك يا موالي ياعلي ابن موس الرضا قلدناكم الدعاء والزياره أمنه ادعوىلي بالشفاء العاجل من مرض الرسطان أم ل خمسة اطفال صغار

ي حسن الريس والمرحوم يوسف ال اسماعيل
المرحوم عبدالغن  البحرين السالم عليك يا أنيس النفوس

المرحوم عبدهللا محمد الريس واخواته واوالده وزوجاته البحرين السام عليك ياعلي ابن موس الرضا

علي محمد عبدهللا ووالديه واخوانه وزوجته واوالده البحرين السالم عليك يا انيس النفوس

حسنه المقداد لبنان ي القريب العاجل تعجيل فرج صاحب الزمان
 
السالم عليك يا موالي علي الرضا هللا زيارتك ف

حسنه المقداد لبنان ي القريب العاجل تعجيل فرج صاحب الزمان
 
السالم عليك يا موالي علي الرضا هللا زيارتك ف
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ابراهيم النجف السالم عل السلطان االمام علي بن موس الرضا قلدتكم الزياره والدعاء واالستغفار والذكر

يا علي يا فاطمة المعصومة يا علي الرضا يا زهراء لبنان .يا بضعة رسول هللا . اللهم صل عل فاطمة و أبيها و بعملها و بينها و الرس المستودع فيها

هديه الكويت نا مع محمد وآل محمد)بسم هللا الرحمن الرحيم وصل اللهم عل محمد وعل آله الطاهرين انه والفوز بجنته ويحرسر ي طاعته وعبادته والعتق من نير
ي من الذنوب ويرزقن 

ي ويغفرىلي ويتوب علي ويعصمن 
ي توجهت بك اىل هللا تعاىل ان يرض  عن 

ي اىل هللا السالم عليك يا إمام علي بن موس الرضا السالم عليك وعل رسول هللا وعل األئمة عليهم السالم ،إت 
ي ويرحمنا برحمته . السالم عليك يا إمامي وسبيلي ووسيلن  ي وزوج 

ي وي  هدي ابنات 
ي وي  هدين 

ي ويعافين 
(واسأل هللا بك ان يشفين 

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

 محمد كركي/ فاطمة محمد كركي/ مريم محمد كركي 
حسير  لبنان

 كركي/سارة علي الدنا
محمد حسير  لبنان

لبيبة صالح الخنساء/ علي عوض الدنا لبنان

سارة علي حمود/ علي عبد الكريم حمود/ مريم علي الدنا  لبنان

هدى أمير علي الشجار البحرين ي من مرضنا يا أنيس النفوس.  السالم عليك يا موالي يا أبا الحسن علي بن موس الرضا و رحمة هللا وبركاته
ي و شافن 

ي عائلن 
 
ي الدنيا زيارتك و باآلخرة شفاعتك و رحمة هللا و بركاته. سيدي شاف

 
.و ارزقنا ف

ام علي ج لبنان ي نظرة منكم إلينا
السالم عل االمام الرؤوف حاجن 

ام علي ج لبنان ي نظرة منكم إلينا
السالم عل االمام الرؤوف حاجن 

إبتسام ابراهيم كرنيب لبمان ي ي واغفر ىلي ذنوت 
ي واهلي. اللهم بحق محمد وآل محمد وبحق اإلمام الرضا عليهم السالم ان ترض  عن 

ي ىلي والخوت 
يف.اللهم يرس ىلي امري واحسن خاتمن  .وصل هللا عل محمد وآل محمد وعجل فرجهم الرسر

فردوس محمد العراق ي الدنيا وادخلنه الجنة بشفاعتهم وعرف بيننا وبينهم  دائما وابدا
 
يا هللا بحق األمام اجعلنا من زوار اهل البيت ف

وسام محمد فحص ي سبيلك يا رب العالمير  بحق باب الحوائج اإلمام الرضا عليه السالملبنان
 
ي الشهادة ف

ي وان ترزقن 
ي بقضاء دين 

ي حاجن 
ي كل جري    ح وتفك كل اسير وان تقض 

 
ي كل مريض وتعاف

ي حاجة كل محتاج وان تشف 
ي زيارة مقام االمام علي بن موس الرضا عليه السالم وان تقض 

يف وانا ترزقن  اللهم اسألك بحق محمد وال محمد عليهم السالم أن تعجل بفرج موالناصاحب العرص والزمان عج هللا تعاىل فرجه الرسر

علي لبنان ي دمتم سالمير  ان شاء هللا
ي وألبنات 

 الصحة والعافية ىلي ولعائلن 
الحمدهلل رب العالمير 



 عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسير  والزهراء حسير  ومؤتمن ومرتض  حسير  وسج  حسير  وزهراء كاظم
حسير  العراق ياوجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا

 عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسير  والزهراء حسير  ومؤتمن ومرتض  حسير  وسج  حسير  وزهراء كاظم
حسير  العراق ياوجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا

ف فضيلة السيد سعيد شر ي أمرهم وأمواتنا من أهلي من أدم عليه السالم إىل يومنا هذا وأموات المؤمنير  والمؤمنات ومن ليس له ذاكر ولشفاء مرضانا ومرض  المؤمنير  والمؤمنات والمسلمير  والمسلمات وقضاء الحوائج وفكاك األشىالبحرين
ي ومن يعنين 

ي وذراري  هم ومتعلقيهم وأصحاب المظالم من 
ي وأخواىلي وخاالت 

ي وأعمامي وعمات 
ات 
ّ
ي وأجدادي وجد

ي وأخوات 
ي وعن والدّي وإخوات 

نيابة عن صاحب الزمان عليه السالم وعن 

حسير  بهجه لبنان

اكثم اثير علي العراق ي 
ي فرج موالنا صاحب العرص و الزمان  الشفاء من مرض 

 
.التعجيل ف

مهدی ایران اسالم حسن الخاتمة یارب  بحق موالنا اإلمام الرؤوف علیه السالم

Shaker Meqemesh Norway  الدنيا واالخره
 
.التوفيق ف

عبدالعزيز مرهون يوسف شبيب البحرين ي قضاء حوائج الدنيا واآلخرة عاجال
 
ي واشفع ىلي ف

ي وانرصت 
.يا موالي يا ضامن الجنان  أغثن 

المرحوم مرهون يوسف شبيب ووالديه وعائلته ومن له حق عليهم البحرين

جمال عباس طليس وهدى عباس طليس لبنان ي االخرة
 
ي الدنيا وشفاعتك ف

 
رزقنا هللا زيارتك ف

هدى عباس طليس لبنان ي االخرة
 
ي الدنيا وشفاعتك ف

 
السالم عل االمام غريب الغرباء يانيس النفوس شفاعتك لنا ولجميع الشعوب المؤمنة بك رزقنا هللا زيارتك ف

هدى محمد عيىس Lebanon ي مسامحتهما يا رب  وتغجل فرج موالنا صاخب الزملن وتجعلنا من انصاره وترزقنا الشهادة يا رب العالمير
ي وتغفر لوالدي  وترزقن 

ي واخوت 
ي جميع اخوات 

 
ي من هذا المرض وتشاف

ي حاجتيوتشافين 
السالم عليك يا موالي يا علي بن موس الرضا اقسم عليك بحق هذه االيام الفاطمية بضلع جدتك الزهراء عليها السالم ان تقض 

علي عراق ي والمؤمنير  والمؤمنات األحياء واالموات قربة اىل هللا تعاىل
ي واصدقات 

ي واخوات 
ي وعن والدي ووالد والدي واخوت 

نيابة عن 

ي وكل عائلتها واصحابها واحبابها األحياء واألموات
نور ترحين  لبنان

قاسم حسن ابراهيم ابونصيب ي عبدهللا الحسير  عليهم السالمالبحرين  ووفقنا لخدمة الموىل ات 
ي حوائجنا جميعا للدين والدنيا واالخرة وثبتنا عل والية امير المومنير 

ي فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والرس المستودع فيها اقض 
ي اسالك بحق موالت 

الهي ات 

زهراء لبنان

بتول لبنان

بتول لبنان

نور لبنان

هايلو لبنان

شحادي لبنان

خديجة لبنان

أحمد لبنان

افراز لبنان

مه لبنان

دياب لبنان

حسن لبنان
حسير  لبنان

هادي لبنان

آية لبنان

ى و ام البنير  و اهل البيت و ابو الفضل العباس قلدناكم الدعاء والزيارة زينب  و والديها ووالدي والديها و عائلتها واخواتها و خاالتها و خيالنها و عماتها و اعمامها و اقارب  ها و احبابها والمعصومير  وخديجة الكي  البحرين  و ما ارض ويخف والدي
 
اتشاف

سهام لبنان الهم عجل لو ليك الفرج امير  يارب العالمير   الهم ارزقنا زيارة اإلمام الرضا عليه السالم نلتمس منكم الدعاء والزيارة

عمار حبيب وأهله ومدينته العراق مشتاقلك سيدي وإمامي



(أم زينب)مريم جعفر  البحرين:المنامة ي خدمة أهل البيت عليهم السالم وخدمة سيدي وموالي صاحب الزمان / أقلدكم الدعاء والزيارة 
 
ي ف ي ألقوم بواجن 

 من مرض 
 
 وأتعاف

 
ي كما ضمن الغزال وأن أتشاف

ي من اإلمام الرضا أن يضمن 
ي بحاجة دعوات المؤمنير   (عج)أطلب حاجن 

ي من دعواتكم فإت 
ي تربية صالحة ال تنسوت 

بية بنات  �🔲🨭�وقضاء حوائج الناس والقيام عل خدمتهم وأن أعيش بصحة وعافية لي 

نجاة علي الجاسم السعودية

رضا علي السعودية اللهم نسألك رجاء المطلوبية وتعجيل الفرج وقضاء حوائجنا وتسهيل االمور وتفري    ج زيارة االمام الرضا

سماء لبنان ي 
❤❤أن يتحقق ما اتمناه و ما ادعو له دوما، و أن يرَض هللا عن 

سماء لبنان ي 
❤❤أن يتحقق ما اتمناه و ما ادعو له دوما، و أن يرَض هللا عن 

إبتهاج عبدالرسول إبراهيم ي القريب العاجلالبحرين
 
ي زيارتك وزيارة ابا عيدهللا الحسير  ف

ي عندك وانت تعلمها  اسال هللا ان يفرج همي ويرزقن 
السالم عليك ياسيدي وموالي يا علي بن موس الرضا حاجن 

عائلة حميد عيد البحرين

فاطمة عزالدين لبنان ي االمتحانات الرسمّية
 
الفرج والنجاح ف

ي
ند ى وهدى ونهاد وفاطمة عبد الرسول جزين  لبنان ي رتبكم هللا عليها

السالم عليك يا سيدي يا علي بن موس الرضا عليكم منا سالم هللا ابد ا ولعن هللا الظالمير  لكم والذين ازال كم عن مراتبكم الن 

ي
ي وعلي عبد الرسول جزين 

ي ومحمد عبد الرسول جزين 
ي وبالل عبد الرسول جزين 

ي وعبدالرسول محمد جزين 
نعيمة محمد حرسر لبنان ي رتبكم هللا عليها

السالم عليك يا سيدي يا علي بن موس الرضا عليكم منا سالم هللا ابدا  ولعن هللا الظالمير  لكم والذين ازال كم عن مراتبكم الن 

ي
ي وعلي عبد الرسول جزين 

ي ومحمد عبد الرسول جزين 
ي وبالل عبد الرسول جزين 

ي وعبدالرسول محمد جزين 
نعيمة محمد حرسر لبنان ي رتبكم هللا عليها

السالم عليك يا سيدي يا علي بن موس الرضا عليكم منا سالم هللا ابدا  ولعن هللا الظالمير  لكم والذين ازال كم عن مراتبكم الن 

جنا حسير  شهاب برعشيت ي سالم هللا ابدا ما بقيت  (ع)السالم عليك سيدي وموالي يا علي بن موس الرضا 
��عليك من 

نور حسير  لبنان

ي محسن عبد الرسول ال حاج  القطيف

يوسف المغرب ي مناي. بسم هللا الرحمن الرحيم و الصالة و السالم عل رسوله و أله األطهار
ي طريق الحق و ترحم والداي و تيرس أمري و أن تبلغن 

 
ي الفهم و الصي  و الثبات ف

ي و ترزقن 
ي و ترحمن 

ي أسألك بحق محمد وال محمد أن توفقن 
.اللهم إت 

ابتسام محمد ابراهيم علي حسن البحرين ي القريب العاجل 
 
�😭😭😭😭💔�زيارة االمام الرضا ع ف

محمد بن علي القطيف

هدى محمد عيىس ي قلبكلبنان
 
ي من المرض الذي يأكل جسدي بحق محبتها ف

ي جميع المرض  وتشفين 
السالم عليكم يا انيس النفوس يا علي ابن موس الرضا  عظم هللا لكم االجر بشهادة امك الزهراء ع  اقسم عليك بوجعها المكتوم ان تشف 

ليل ام حوراء وعائلتها جميعا األهل جميعهم ي الصحة والعافية ومن اردنا بسوء فأرده  اللهم صل عل محمد وآل محمدالبحرين
اللهم عجل لوليك الفرج اللهم سهل له المخرج  اللهم بحق اإلمام الرضا فرج عنا أشانا جميعا يارب وردهم الينا سالمير   وفرج عن المرض  جميعا وأعطن 

محمد فالح حسن وأهله واقربائه وجميع المسلمير  والمسلمات والمؤمنير  والمؤمنات األحياء منهم واألموات ومن لم يذكرهم ذاكر وكل معارفنا و اقاربنا وجزاكم هللا خير الجزاء ي االخره وتعجيل فرج موالنا صاحب الزمان سالم هللا علیه والحفظ لنا ولجميع احبابنا و معارفنا واصدقائنا وللمؤمنير  والمؤمنات والمسلمير  والمسلمات من شر الفي  العراق
 
ي إيران قريبا عاجال كلمح البرص او هو أقرب وشفاعتكم يا موالي ف

 
حاجتنا يا موالنا زيارتكم انت واختك المعصومه وجميع المشاهد المقدسه ف

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي خمس سنوات أرسل رسالة اريد جوابك أقسم عليك باهلل والسيدة الزهراء عليها السالم فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريهالعراق

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي خمس سنوات أرسل رسالة اريد جوابك أقسم عليك باهلل والسيدة الزهراء عليها السالم فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريهالعراق

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي خمس سنوات أرسل رسالة اريد جوابك أقسم عليك باهلل والسيدة الزهراء عليها السالم فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريهالعراق

حوراء لبنان نسألكم الدعاء لتخفيف آالم هدى وشفائها من مرض الرسطان

بالل لبنان ي اقرب وقت ممكن
 
 عن. السالم علیک يا سيدي وموالي نرجو ان نزوركم ف

ً
ي-مجتن -جمانا-سمر-عصام-لطيفة-محمود-حوراء-بالل-ابو مهدي-قاسم-حسن-علي-(عج)اإلمام الحجة:  نسألكم الزيارة نيابة

ي-عبير-نكوال-الشهداء-محمد-محسن-سمير-كربال-هات 
 
-جنان-علي -محمد-زهراء-علي-حسير -زينة-أحمد-عفيف-زينب-ساره-جواد-عليا-مرام-جواد-محمد-فاطمة-ريان-ماغ

ومن يعنيهم أمرهم آجركم الل-فاطمة-فاطمة-مصطف -سه-ابو مهدي-عصام-محمد-زينب -علي-حسام-جابر-حياة-زينب-إحسان-أبو تراب-سميحة-حسن-كامل-محسن-علي-جابر-بتول-نوال-حسن-فاطمة-حسن-فاطمة-حسن-محمد-هدى-غدير-بيان-روان-حسن-ريما-علي-نقوال-المؤمنير  والمؤمنات-بتول-علي-محمد حسير -محمد-آية-آالء-فادي-آيات-ابراهيم-مصطف 

صفاء حسير  فاضل ي إيران وان يحفظ العراق السيما شيعة امير المؤمنير  العراق
 
ي كل بقاع العالم وأن يحفظ كادر قناة الكوثر الجميلة الرائعة وان يجعلها االوىل عالمير  بحق فاطمة الزهراء  (عليه السالم )اللهم صل عل محمد وآل محمد بسم هللا الرحمن الرحيم  نسال هللا ان يعجل فرج موالنا صاحب العرص والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء وان يحفظ الجمهورية اإلسالمية ف

 
(عليها افضل الصالة والسالم)ف

صفاء حسير  فاضل ي إيران وان يحفظ العراق السيما شيعة امير المؤمنير  العراق
 
ي كل بقاع العالم وأن يحفظ كادر قناة الكوثر الجميلة الرائعة وان يجعلها االوىل عالمير  بحق فاطمة الزهراء  (عليه السالم )اللهم صل عل محمد وآل محمد بسم هللا الرحمن الرحيم  نسال هللا ان يعجل فرج موالنا صاحب العرص والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء وان يحفظ الجمهورية اإلسالمية ف

 
(عليها افضل الصالة والسالم)ف

صفاء حسير  فاضل ي إيران وان يحفظ العراق السيما شيعة امير المؤمنير  العراق
 
ي كل بقاع العالم وأن يحفظ كادر قناة الكوثر الجميلة الرائعة وان يجعلها االوىل عالمير  بحق فاطمة الزهراء  (عليه السالم )اللهم صل عل محمد وآل محمد بسم هللا الرحمن الرحيم  نسال هللا ان يعجل فرج موالنا صاحب العرص والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء وان يحفظ الجمهورية اإلسالمية ف

 
(عليها افضل الصالة والسالم)ف

منار الحمد البحرين اللهم بحق االمام الرضا البسها ثوب الصحة و العافية و ابعد عنها كل شر و وفقها



حسن ابوقاسم ي من مطلب وحاجةالبحرين ي قلن 
 
ي طريق الحق وان يحقق ماف

 
ي سبيل هللا وف

 
ي الشهادة ف

ي زيارته و ان يرزقن 
ي زيارة مشهد وليه االمام الرضا واتوسل باالمام ان يرزقن 

اسال هللا ان يرزقن 

عاتقة سلمان احمد ي منصورة موفقةالبحرين
ي فاطمة الزهراء عليها السالم و بابنك االمام الجواد عليه السالم اال ما يرست امري و اخرجتن 

السالم عليك يا ابن السادة الميامير   السالم عليك و عل آبائك الطاهرين و ابنائك المنتجبير  و عل امك خديجة سيدة نساء العالمير  و عل عمتك زينب بنت أمير المؤمنير  و عل اختك فاطمة المعصومة و عل عمك ابا الفضل العباس بن أمير المؤمنير  و عل اخوته وكل من واالمم و احبكم   سيدي أقسم عليك بموالت 

حليمة علي احمد البحرين ي القريب العاجل غير اآلجل
 
ي واياها زيارتك ف

ي أرضه   سيدي ألبس أمي لباس الصحة و العافية و ارزقن 
 
السالم عليك يا سيدي يا أمير  هللا ف

المرحوم الحاج سلمان احمد البحرين  لكم سيدي
ً
ي فإنه كان محبا ي برحمتك الواسعة  سيدي و موالي يا امامي الرضا اشفع الت  هللا ارحم ات 

رقية مصطف  لبنان ي  وشكرا لكم
ي المدرسة و قضاء حاجن 

 
النجاح ف

بدر حسير  العراق ي ي انا رجل فاقد البرص احتاج اىل زوجة صالحة تهتم ت 
حاجن 

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات أرسل رسالة اريد جوابك

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات أرسل رسالة اريد جوابك

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات أرسل رسالة اريد جوابك

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات أرسل رسالة اريد جوابك

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات أرسل رسالة اريد جوابك

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات أرسل رسالة اريد جوابك

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات أرسل رسالة اريد جوابك

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات أرسل رسالة اريد جوابك

بدريه وحيدر ومحمد سيدي وموالي أقسم عليك باهلل والسيده الزهراء عليها السالم فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرصالعراق

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي أقسم عليك باهلل فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص

داليا علي موس العراق ي والمهندس ورفاقهما من الشهداء
زيارة االمام الرضا واهداء ثوابها اىل روح الشهيدين القائدين سليمات 

نوار اسماعيل طاهر. سالف علي موس. داليا علي موس العراق كات محمد و ال محمد وبركة االمام الرؤوف بتوسعة الرزق. تعجيل فرج موالنا صاحب العرص والزمان والشهادة بير  يديه تسهيل زيارة االمام الرضا قريبا والتفضل من هللا بي 

حسن بغدادي سوريا

غزالة جحجاح سوريا

عبد المجيد بغدادي سوريا

صفاء ي لوىلي أمري االمام الحجة عجسوريا  قلن 
ي بما انا اهله و لير 

ي فاطمة ان تنظر ىلي نظرة رأفة و رحمة و شفاعة و مغفرة و ال تعاملن 
السالم عليك موالي شمس الشموس  السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته  أسألك بحق موالت 

صفاء ي لوىلي أمري االمام الحجة عجسوريا  قلن 
ي بما انا اهله و لير 

ي فاطمة ان تنظر ىلي نظرة رأفة و رحمة و شفاعة و مغفرة و ال تعاملن 
السالم عليك موالي شمس الشموس  السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته  أسألك بحق موالت 

علي محمد عبدهللا ووالديه واخوانه وزوجته واوالده البحرين السالم عليك ياسيدي يا انيس النفوس

يف فضل هللا علياء شر لبنان

يف فضل هللا عايده شر لبنان

نها د حسن الخليل لبنان

يف محمد فضل هللا شر لبنان

ي
ي واطفاىلي واخوات 

اباذر ىلي ولوالدي و زوجن  العراق ي و نسئلكم الدعاء لقضاء حوائجنا
تعجيل الفرج لصاحب العرص والزمان  وهللا وصاحب الزمان اعرف باحاجن 

ي
الهاشمي العيدات  الجزائر الرزق الحالل والتوبة عل ما فعلت

يا زهراء لبنان ي زيارة أئمة األطهار
ك. يا رب. اللهم ارزقن  ي اسالك بحق فاطمة و أبيها و بعملها و بينها و الرس المستودع فيها رب صل عل فاطمة الزهراء صالة ال يقوى عل أحيائها غير

.اللهم ات 

ف السيد علوي السيد محفوظ علوي الموسوي زكيه السيد شر البحرين ي فاطمة المعصومه ..السالم عليك يا سيدي وموالي يا غريب الغرباء 
ي وموالت 

ي الدنيا واآلخره ..السالم عليك وعل أختك سيدت 
 
ي حوائج المؤمنير  والمؤمنات وحوائجنا يا سيدي المبن  معطل من  الفرج ..يا وجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا ف

 وزيارة السيده زينب والسيده رقيه والسيده فاطمة المعصومه وزيارة أبناء وبنات األئمة السيد أحمد شاه جراغ وزيارتك يا سيدي ياعلي ابن موس الرضا مشتاقييير  يا سيدي من  الفرج اسال هللا سيدي أن يرفع هذا الوباء والبالء عن امة محمد صل هللا عليه وآله الطيبير  الطاهرين وأن يقض 
ي ذريه رساليه صالحه ويثبتنا عل والية أمير المؤمنير  عل واألئمة المعصومير  عليهم السالم ويرزقنا ف القريب العاجل حج بيته الحرام وزيارة نبيه محمد صل هللا عليه وآله الطيبير  الطاهرين وزيارة األئمة المعصومير 

ي ويحفظ عراق إمامنا الحسير  عليه السالم ويحفظ السيد حسن نرص هللا وينرص شيعة أمير المؤمنير  ويحفظهم وأن يجعل ذرين 
ي والسيد علي السيستات 

ي أيران ويحفظ قائدنا السيد علي الخامنات 
 
نسألك الدعاء سيدي اسأل هللا أن يحفظ أمامناالمهدي المنظر وأن يلير  قلوبنا له وانيعجل فرجه ويجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بير  يديه وأن يحفظ الجمهورية األسالميه ف

ف السيد علوي السيد محفوظ علوي الموسوي زكيه السيد شر البحرين ي فاطمة المعصومه ..السالم عليك يا سيدي وموالي يا غريب الغرباء 
ي وموالت 

ي الدنيا واآلخره ..السالم عليك وعل أختك سيدت 
 
ي حوائج المؤمنير  والمؤمنات وحوائجنا يا سيدي المبن  معطل من  الفرج ..يا وجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا ف

 وزيارة السيده زينب والسيده رقيه والسيده فاطمة المعصومه وزيارة أبناء وبنات األئمة السيد أحمد شاه جراغ وزيارتك يا سيدي ياعلي ابن موس الرضا مشتاقييير  يا سيدي من  الفرج اسال هللا سيدي أن يرفع هذا الوباء والبالء عن امة محمد صل هللا عليه وآله الطيبير  الطاهرين وأن يقض 
ي ذريه رساليه صالحه ويثبتنا عل والية أمير المؤمنير  عل واألئمة المعصومير  عليهم السالم ويرزقنا ف القريب العاجل حج بيته الحرام وزيارة نبيه محمد صل هللا عليه وآله الطيبير  الطاهرين وزيارة األئمة المعصومير 

ي ويحفظ عراق إمامنا الحسير  عليه السالم ويحفظ السيد حسن نرص هللا وينرص شيعة أمير المؤمنير  ويحفظهم وأن يجعل ذرين 
ي والسيد علي السيستات 

ي أيران ويحفظ قائدنا السيد علي الخامنات 
 
نسألك الدعاء سيدي اسأل هللا أن يحفظ أمامناالمهدي المنظر وأن يلير  قلوبنا له وانيعجل فرجه ويجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بير  يديه وأن يحفظ الجمهورية األسالميه ف



عمار عبد الحميد سوريا ي الطلبات ومفرج الكربات اقض حائجنا وحوائج من أنبناه عنا للزيارة والدعاء ي الحاجات وملن 
ياقاض 

ي وعائلته
حسير  الجورات  عراق ي انت اعلم بها واتوسل بك اايوم ام تفضيها ىلي فانت سيدي االمام الرؤوف  وتعلم بحاىلي... السالم عليك ياسيدي  يا انيس النفوس ايها المدفون بارض طوس.... اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين

اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين... حاجن 

زهرة رمضان مهدي سلمان و أبيها و زوجها وأوالدها و من تحب ووالدىلي Bahrain ي من حاجة ي قلن 
 
التوفيق واألخالص والرحمة و هللا يعلم ما ف

سلوى شهيد حسير  العراق ي الدنيا وشفاعته باآلخرة يا هللا يا رحٰمن يا رحيم يا رب
 
اللهم صلِّ عل محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج  اللهم ارزقنا زيارة موالي الرؤوف ف

بدريه وحيدر ومحمد العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

بدريه وحيدر ومحمد العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

بدريه وحيدر ومحمد العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

بدريه وحيدر ومحمد العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

بدريه وحيدر ومحمد العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

حيدر ووالدته بدريه ومحمد العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

حيدر ومحمد ووالدتهم بدريه العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه

ام عون السعودية ي الرحمة ي الدنيا واالخرة وزيارة نن 
 
ي اختبارات تخصص وق وحسن العاقبة والوجاه ف

 
التخلص من الظالمير  واهل الكيد والحسد الموفقية ف

صفاء عبد المجيد بغدادي ي و بينهم يارب ياكريم و ال تكلمي لنفىسي طرفة عير  أبداسوريا
ي الدنيا و االخرة و ال تفرق بين 

 
ي و بينهم ف

ي و ووالة األمر و أهل الذكر  السالم عليكم و رحمة هللا و رضوانه و صل هللا عليكم جميعا و رحماته و بركاته هللا اجمع بين 
السالم عليكم مواىلي و سادت 

يف و المؤمنير  والمؤمنات والمسلمير  والمسلمات و أبو و أم أحمد نيابة عن الرسول األعظم صل هللا عليه وآله وسلم و أهل البيت عليهم السالم و سيدات أهل البيت عليهن السالم و صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه الرسر ي القريب العاجلسلطنة عمان
 
ي الحسن علي بن موس الرضا عليهما السالم ف  األعداء و السحر و أن يرزقنا هللا زيارة المراقد المقدسة و زيارة اإلمام أت 

ي هللا مرضانا و أن يشفينا هللا و ينجينا من شر
ي هللا حوائجنا و أن يشف 

ي هللا مرضاهم و أن يقض 
ي هللا حوائجهم و أن يشف 

ي جملة أوليائه و أن يدفع هللا هذا الوباء و البالء و أن يحفظ هللا المراقد المقدسة و العلماء و المراجع و المؤمنير  و المؤمنات و المسلمير  و المسلمات و أن يقض 
 
يف و أن يجعلنا هللا من أنصاره و أعوانه و المستشهدين بير  يديه الطاهرتير  ف يف و تسهيل مخرجه الرسر تعجيل فرج صاحب العرص و الزمان أرواحنا فداه و عليه السالم و عجل هللا تعاىل فرجه الرسر

ف السيد علوي الموسوي زكيه السيد شر ي فاطمة المعصومهالبحرين
ي الليل والنهار وعل أختك سيدت 

ي سالم هللا أبدا ما بقيت وبف 
ي وعليك من 

ي وأن يرزقنا من فضله ونكمل المأتم ووفقنا إلقامة مجالس أفراحكم وأحزانكم مجالس حسينيه متقبله بنية األخالص هلل تعاىل ولكم سادت 
ي ذرية طيبه وييرس للمبن  يستأجرونه يا حوزه علميه يا عوائل مؤمنه يقام فيه ذكر هللا تعاىل وذكركم سادت 

ي القريب العاجل وزيارتك يا سيدي يا إمامي يا علي ابن موس مشتاقييييير  ويرزقنا شفاعتكم اسأل هللا تعاىل أن يجعل ذرين 
 
ي والسيد حسن نرص هللا ويؤيدهم بنرصه ويثبتنا عل والية أمير المؤمنير  واألئمة المعصومير  ويرزقنا زيارتهم ف

ي والسيد السيستات 
بسمه تعاىل سالم عليك يا إمامي نسألك الدعاء اسال هللا ان يعجل فرج موالنا امامنا صاحب الزمان عج وأن يحفظ السيد القائد الخامنات 

ف السيد علوي الموسوي زكيه السيد شر ي فاطمة المعصومهالبحرين
ي الليل والنهار وعل أختك سيدت 

ي سالم هللا أبدا ما بقيت وبف 
ي وعليك من 

ي وأن يرزقنا من فضله ونكمل المأتم ووفقنا إلقامة مجالس أفراحكم وأحزانكم مجالس حسينيه متقبله بنية األخالص هلل تعاىل ولكم سادت 
ي ذرية طيبه وييرس للمبن  يستأجرونه يا حوزه علميه يا عوائل مؤمنه يقام فيه ذكر هللا تعاىل وذكركم سادت 

ي القريب العاجل وزيارتك يا سيدي يا إمامي يا علي ابن موس مشتاقييييير  ويرزقنا شفاعتكم اسأل هللا تعاىل أن يجعل ذرين 
 
ي والسيد حسن نرص هللا ويؤيدهم بنرصه ويثبتنا عل والية أمير المؤمنير  واألئمة المعصومير  ويرزقنا زيارتهم ف

ي والسيد السيستات 
بسمه تعاىل سالم عليك يا إمامي نسألك الدعاء اسال هللا ان يعجل فرج موالنا امامنا صاحب الزمان عج وأن يحفظ السيد القائد الخامنات 

شمعه خليل معتوك العراق
سلوى شهيد حسير  ي الدنيا وشفاعته باآلخرة يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللاالعراق

 
ي زيارته ف

 عل محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم اسألك بحق موالي علي بن موس الرضا ترزقن 
اللهم صلِّ

ي
ي وأوالدي وبنات 

ي وعن والدي وزوجن 
اباذر عن  العراق ي (ع)تعجيل فرج صاحب العرص والزمان 

وهللا وصاحب الزمان اعرف بحاجن 

المرحومة خادمة اهل البيت الحاجة زهراء عبدهللا حميد ال جواد ووالديها القطيف ي الدنيا واآلخرة واليفرق بيننا وبينهم طرفة عير  ابدا انه اكرم االكرمير 
 
نسأل هللا ان يجعلنا مع محمد وال محمد ف

المرحوم الحاج سعيد جواد محمد حسير  ال كرم ووالديه القطيف ي االخرة
 
ي الدنيا ومن شفعائهم ف

 
نسال هللا ان يجعلنا من زوار محمد وال محمد ف

محمد كامل عيىس يدمشق ِ
اَين 
َ
َولَّ ِكف
َ
، َو ت ي ِ
 ِبَحاَجن 
 
د رَّ
َ
ف
َ
، َبل  ت
َ
ِقك
ْ
ل
َ
 خ
ى
ي ِإىل ِ
ن 
ْ
ِكل
َ
 ت
َ
، َو ال ي ِ
 
ف
 
َّ ِرز ي
ى
ل
َ
ر  ع
ُ
ظ ح 
َ
 ت
َ
ال
َ
ِر، ف
 
ق
َ
ف
ْ
 ال
ى
ل
َ
 ىِلي ع
َ
ة وَّ
ُ
 ق
َ
ِء، َو ال

َ
َبال
ْ
 ال
ى
ل
َ
 ىِلي ع
َ  َصي  
َ
ِد، َو ال َجه 

ْ
 ىِلي ِبال
َ
ة
َ
اق
َ
 ط
َ
ُهمَّ ال
َّ
الل

سلوى حيدر دمشق ي
ي شر الجن واالنس من أعدات 

ي واكفن 
إليك يارب نصبت وجهي فال تقطع من فضلك رجات 

ازهار كركه دمشق ي
ي نعمن 
 
ي ف ي يا ولنر

ي شدت 
 
ي ف يا صاحن 

ي
ي النجف  عبد اآلل الحلن  دمشق ي بسوء فأرده 

لة منك وأخصهم زلفة لديك, اللهم ومن أرادت   عندك وأقرب  هم مي  
ً
ي من أحسن عبيدك نصيبا

ي فكده واجعلن 
ومن كادت 

بتول النحاس دمشق شارع األمير  اللهم ال نرجو إال فضلك وال نخىسر إال عدلك وال نعتمد إال قولك وال نمسك إال حبلك وال نتبع إال آلك

بتول الغرير سوريا-  حمص   لكم
ً
اللهم ال أجد أفضل وأجمل من ابتداء يومي هذا واختتامه بزيارة هي أفضل الزيارات فتقبل أعمالنا وشكرا

ي وجميع من يتصل به ي الجنن 
نضال تف  تك سيدي و زيارة مرقد اختك المعصومة  وان يرفع هللا هذا الوباء والغمه ويرزقنا وجميع المسلمير  العافية والرخاء وشفاء المرض  وغفران الذنوب وقضاء الحاجاتالسعودية ي حرص 

 
السالم عليك يا سيدي يا علي ابن موس الرضا أسأل هللا الزيارة ف

سوما سنندج  ایران ت زهرا طرف بشه برای همیشه��دعاکنید خداوند حاجت من و شیوا رو بده از همه غم ها نجاتمون بده زندگیمون رو برای همیشه ازهمه نظردرست کنه همرس من و همرس شیوا بیان بریم شزندگیمون(س)سالم آقاجان قسمتون میدم به خدای عزوجل و مادرتون حرص  تش وموانعي  چندساله آواره هستیم هرکىس وارد زندگیمون شده خدابي 
عابد فتاح ابن مصطف  المغرب ا ي فاطمة بنت محمد و بتسهيل الزواج ىلي جزاكم هللا خير

الشفاء لوالدت 

علي رياض سوريا  إال دفعته ببسم هللا خير األسماء
ً
 إال دفعته وال عدوا

ً
 إال فرجته  وال غّما

ً
 إال غفرته وال هّما

ً
اللهم ال تدع ىلي ذنبا

ة سمير تركيا ي آمير  رب العالمير  ي واقض حوائج  ي أتقرب إليك بجودك وكرمك بزيارة وليك صلواتك عليه وسالمه فاغفر ذنن 
اللهم إت 

أبو العبد سوريا يا سابغ النعم يا دافع النقم يا بارئ النسم يا كاشف الرص  واأللم يا ذا الجود والكرم صل عل محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله



ي أبو أت  ي واستغفرك فاغفر ىليالسيدة زينب عليها السالم
ي واستعير  بك فاعن 

ي واستنرصك عل عدوي فانرصت 
ي واتوكل عليك فاكفن 

زقك فارزقن  ي واسي 
ي واستجير بك فأجرت 

ي أعود بك فأعذت 
اللهم إت 

فاطمة الزهراء صيداوي دمشق اللهم صل عل محمد وآل محمد الذين أمرتا  بطاعتهم وعجل فرج قائمهم وتقبل أعمالنا وساعد من ساعدنا

جعفر الصيداوي دمشق اللهم أعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع

عمار طالب سوريا ي آمير  رب العالمير  ي واقض حوائج  ي أتقرب إليك بجودك وكرمك بزيارة وليك صلواتك عليه وسالمه فاغفر ذنن 
اللهم إت 

ي النحاس
رغيد هات  دمشق ي بعزك الذي ال يضام

ي ال تنام  وأعزت 
ي بعينك الن 

اللهم احفظن 

غادة عبد الحميد سوريا- دمشق  ي آمير  رب العالمير  ي واقض حوائج  ي أتقرب إليك بجودك وكرمك بزيارة وليك صلواتك عليه وسالمه فاغفر ذنن 
اللهم إت 

صفية هاشم السيد زينب عليها السالم ي سواك
ي حفرت 
 
ي الناس ف

ي وال ليوم فقري يوم يفردت 
اللهم ال أرجو لدنياي وآخرت 

بدريه وحيدر ومحمد السالم عليك يا سيدي وموالي أقسم عليك باهلل واإلمام الرضا توصل الرساله محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه حسينيه بظهر الغيب خدمه لوجه هللا تعاىل لعلكم األقرب إىل هللا تعاىلالعراق

بدريه وحيدر ومحمد السالم عليك يا سيدي وموالي أقسم عليك باهلل واإلمام الرضا توصل الرساله محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه حسينيه بظهر الغيب خدمه لوجه هللا تعاىل لعلكم األقرب إىل هللا تعاىلالعراق

بدريه وحيدر ومحمد السالم عليك يا سيدي وموالي أقسم عليك باهلل واإلمام الرضا توصل الرساله محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه حسينيه بظهر الغيب خدمه لوجه هللا تعاىل لعلكم األقرب إىل هللا تعاىلالعراق

بدريه وحيدر ومحمد السالم عليك يا سيدي وموالي أقسم عليك باهلل واإلمام الرضا توصل الرساله محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه حسينيه بظهر الغيب خدمه لوجه هللا تعاىل لعلكم األقرب إىل هللا تعاىلالعراق

بدريه وحيدر ومحمد السالم عليك يا سيدي وموالي أقسم عليك باهلل واإلمام الرضا توصل الرساله محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه حسينيه بظهر الغيب خدمه لوجه هللا تعاىل لعلكم األقرب إىل هللا تعاىلالعراق

بدريه وحيدر ومحمد السالم عليك يا سيدي وموالي أقسم عليك باهلل واإلمام الرضا توصل الرساله محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه حسينيه بظهر الغيب خدمه لوجه هللا تعاىل لعلكم األقرب إىل هللا تعاىلالعراق

عائشة المغرب ي
.نسأل هللا بحق محمد وال محمد الهداية و الصي  ىلي وألبنات 

صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا ي
ي بما أنتم أهله سادت 

السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته  السالم عليكم بجوامع السالم  السالم عليكم محتاااااااااااااااجتكم  عاملوت 

S.S.Dhife b.h ..ياوجيها عند هللا اشفع لنا عند هللا.. يابن موس الرضا انا توجهنا وتوسلنا بك اىل هللا وقدمناك بير  يدي حاجاتنا

بتول والديها جميع المؤمنير  والمؤمنات األحياء واالمواز العراق ي كل مريض بحق محمد وال محمد اللهم صل عل محمد وال محمد نسألكم الدعاء
 
اللهم شاف

ايمان عراق موالي موالي الطريق بعيد ولقلب حريق

علي وزوجته واوالده وبناته وجميع المؤمنير  والمؤمنات األحياء واألموات العراق ي اآلخرة
 
ي الدنيا وشفاعتهم ف

 
ي زيارتهم ف

اللهم ارزقن 

قاسم العبودي العراق  
ً
ك باألمام الرضا عليه السالم ثانيا . رفع الحصار األقتصادي الجائر عن الجمهورية األسالمية أوال ي اىل مشهد للتي 

 تسهيل مقصد زيارت 
ً
ي فائق الشكر والتقدير. وثانيا

ولكم من 

سید عادل ایران یا امام رضا ع.     شفاعت ما رو بکن. حقوقم کمه. به مردم بده دارم، قسط دارم ، مستاجر م. اوضاع مالیم خوب نیست (ع)یا امام رضا 

ي ليل
مقرات  الجزائر اقلدكم الزيارة و ان بحاجة ماسة لها

عمار طالب سوريا- دمشق  ّ الكورونا كما أنهيت من قبلها الطاعونا  بزيارة مثلها كانت عونا وصونا وكما ابتلعت األرض قارونا اللهم ِقنا شر

علي رياض سوريا إلهي تركت الخلق كلهم ومضيت إليك يا خير مضيف ومدعو فاغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت األعز األجل األكرم

بسام عبد الحميد سوريا اللهم ال نملك إال الدعاء واللواذ بقبور األولياء فندعوك كما أمرت فاستجب لنا كما وعدت

عمار طالب سوريا- دمشق  ا
ّ
ي فتقّبل اللهم منا وأجز من ناب عن

ي وثوابك ابتغيت بدعات 
ي ومرضاتك طلبت بإنابن 

اللهم إليك توجهت بزيارت 

الحاج أحمد عبدالحسير  العكري البحرين ي أوطاننا ارحم الشهداء
 
اللهم اجعل هذا البلد آمنا وكل بالد المسلمير   امنا ف

مدينة أحمد حسير  القمر البحرين �🄲�اللهم عجل لوليك الفرج

زهرة أحمد عبدالحسير  العكري البحرين ي الدنيا واآلخرة
 
 لإلسالم وصاحب الزمان عج وىلي ف

ٌ �🄲🢛�أن يفعل هللا بنا ما هو أهله وال يفعل بنا ما نحن أهله.. ما هو خير

عل/ حسير  محمودی جمهوریه ایران االسالمیه  مشارق االرض ومغارب  ها
 
یف وشفاء جمیع مرض  المومنین  و المسلمير  ف .سالمه االمام الحجه عجل هللا تعاىل فرجه الرسر

ي
ي وأوالدي وبنات 

ي وزوجن  جاسم أحمد علي ،وأمي وات  البحرين الزرق الحالل واألخالق الفاضلة والتوفيق

عباس خرص  حمود العراق ي و الشهيد ابو مهدي المهندس
الرحمة و الخلود و الجنة ان شاءهللا للشهداء و خاصة الشهيدان الحاج قاسم سليمات 

إبراهيم إسماعيل عبدهللا ألمانيا ي ولكم االجر والثواب
ي وعن اهلي وعائلن 

.زيارة اإلمام الرضا عليه السالم عن 



أحمد علواوا المغرب ،وجزاكم هللا كل خير ي
موفقير  إن شاء هللا. بسم هللا الرحمن الرحيم  اللهم صل عل محمد وآل محمد  ألتمس منكم زيارة اإلمام الرضا عليه السالم نيابة عن 

هنية بنت إدريس العلواوي المغرب ،وجزاكم هللا كل خير ي
موفقير  إن شاء هللا. بسم هللا الرحمن الرحيم  اللهم صل عل محمد وآل محمد  ألتمس منكم زيارة اإلمام الرضا عليه السالم نيابة عن 

بدريه وحيدر ومحمد العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه اقسم باهلل والسيده الزهراء عليها السالم

حيدر ووالدته بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي أقسم عليك باهلل والسيدة الزهراء عليها السالم التنىس محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرصالعراق

حيدر ووالدته بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي أقسم عليك باهلل والسيدة الزهراء عليها السالم التنىس محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرصالعراق

حيدر ووالدته بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي أقسم عليك باهلل والسيدة الزهراء عليها السالم التنىس محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرصالعراق

حيدر ووالدته بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي أقسم عليك باهلل والسيدة الزهراء عليها السالم التنىس محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرصالعراق

حيدر ووالدته بدريه السالم عليك يا سيدي وموالي أقسم عليك باهلل والسيدة الزهراء عليها السالم التنىس محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرصالعراق

بدريه وحيدر ومحمد العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه اقسم باهلل والسيده الزهراء عليها السالم

ي وزوجته واوالده
 
ابو محمد العراف العراق ها بعد كرس الضلع. حن  القريبير  منا بدأو بالتشمت بينة. ياموالي وصلت للعظم وبعد مابيهة مجال اي طاقة تحمل دخيلك ياضامن يارؤف الحالة صعبة وانتم اهل لها تدرون اىلي اريدة شنو ي واقعة الطف االليمة اقسم عليك بضلع امك المكسور وشهيقها وزفير

 
ي زينب وماجرى عليها من مآسي ف

ي وموالت  ي زينب وسن 
ي عليك عرضك وموالت 

امىسر

صالح صندوق سوريا- دمشق  اللهم أسألك من كل خير سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استغاث بك منه عبادك المفلحون وتقبل هللا عملكم

ي
ي النجف  عبد اآلل الحلن  سوريا ي وصحبه والمطهري وعباس الموسوي

ي والباقرين الصدر والحكيم والشهداء األبرار محمد حسير  بهشن 
ي والخمين 

زيارة عن المراجع الكبار الخوت 

وجيهه جعفر عبدهللا عيىس ي بخصوص التقاعد وتوفيق اوالدي وكل امور الدنيا واالخرة  شكرا لكم ارجوكم موضوغي امانه عندكم بشكل عاجلالبحرين
 
ي  وتيسير امور اوراف

ي تحت قبته من زواج من ابن خاىلي  محمد الرفاغي يتم ع خير ورزق ونرص ف المحكمه ف القضيه البنن   والدعاء ىلي  بقضاء حوائج 
ي ركعتير 

السالم عليك يا موالي يا امام رضا سالمي لالمام  والصالة نيابة عن 

يف فضل هللا وفاء شر كا امير

اباذر كاظم العراق ي
تعجيل الفرج لصاحب الزمان وزيارة إالمام الرضا عليه السالم وهللا أعلم بحاجن 

محمد نیک نیا ایران محمد نیک نیا فوق لیسانس زبان و ادبیات فارس از دانشگاه مازندران ساکن روستای جمشید آباد آمل. از آینده شغل ام م ترسم و نگرانم. سالم  هرچه م خواه از امام رضا بخواه

إبراهيم عبدهللا ألمانيا زيارة اإلمام الرضا عليه السالم

حوراء لبنان

بالل لبنان

ي
خالد علواوا الحسن  ي والعائلة جميعا،وجزاكم هللا خير الجزاءالمغرب

ي وعن والدَي وإخوت 
وفقكم هللا تعاىل. بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم صل عل محمد وآل محمد ألتمس من اإلخوة الكرام الزيارة بالنيابة عن 

ي
خالد علواوا الحسن  ي والعائلة جميعا،وجزاكم هللا خير الجزاءالمغرب

ي وعن والدَي وإخوت 
وفقكم هللا تعاىل. بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم صل عل محمد وآل محمد ألتمس من اإلخوة الكرام الزيارة بالنيابة عن 

مهدي الجمهورية االسالمية اسئل هللا العظيم حسن األخالق و حسن الخاتمة بحق موالي الرضا عليه السالم

ي زبير
مقرات  الجزائر زيارة بالنيابة ىلي و الهلي و لكم جزيل الشكر و الثواب

سيد كاظم النوري ي كل مريضالعراق
 
ي اآلخرة واتوسل اىل هللا بحق االمام الرضا ع ان يشاف

 
ي الدنيا و شفاعته ف

 
السالم عليك يا علي بن موس الرضا عليه السالم اللهم ارزقنا زيارته ف

صفوان الحاج علي سوريا الهدى والرشاد والصالح والعافية والغن  والتوفيق لكل خير وقضاء الحوائج

Mohammed Farhod يهالعراق ي هللا يحفظه ويجعله ذخرا لكل البرسر
ي اآلتفاق النووي صالح هللا يقدمه واال فليخلص االسالميه منه اليوم صليت الصبح عند حظرت اإلمامير  الكاظميير  ودعوت للفريق المفاوض بالنرص والثبات ودعوت للسيد الخامنن 

 
إن كان ف

Mohammed Farhod العراق ي اآلتفاق النووي صالح هللا يقدمه واال فليخلص االسالميه منه
 
إن كان ف

Mohammed Farhod العراق ي اآلتفاق النووي صالح هللا يقدمه واال فليخلص االسالميه منه
 
إن كان ف

ابومهدي الربيعي ايران ي
ي انجازمعاملن 

السالم عليك يي   رسول هللا وعل ابائك وابنائك ع حاجن 

علي وزوجته واوالده وبناته وجميع المؤمنير  والمؤمنات األحياء واألموات ي مرض  المؤمنير  والمؤمنات وارحم امواتنا وامواتكمالعراق
 
 بالحسير  عليه السالم اللهم بحق محمد وا ل محمد صلوات هللا عليهم اجمعير  شاف

ً
ي عندك وجيها

اللهم اجعلن 
سلوى شهيد حسير  ي الدنيا وشفاعته باآلخرة  يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللاالعراق

 
ي زيارة موالي الرؤوف ف

اللهم صلِّ عل محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج  اللهم ارزقن 

مهدی ایران اسالم سالم هللا علیه

 عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسير  والزهراء حسير  ومؤتمن ومرتض  حسير  وسج  حسير  وزهراء كاظم
حسير  العراق ياوجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا



 عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسير  والزهراء حسير  ومؤتمن ومرتض  حسير  وسج  حسير  وزهراء كاظم
حسير  العراق ياوجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا

رحاب احمد حسن المؤمنير  ابعد عنا كل شرالعراق ي وشيعة امير المؤمنير  واللهم ابعد عنا نحن شيعة امير ي زينب وزوج 
ي وابنن 
ي واخوات 

ي واخوات   واللهم احفظ امي وات 
ي حسير  اوالد صالحير  ي وزوج 

اللهم عجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا ات 

ام علي العراق

حمودة. بلحاج. نجاة تونس ي. العظيم. وعبد. المعصومة. وفاطمة. الرضا. االمام. زيارة
العظيم. البلد. هذا. ازور. ان. واتمن . لكم. وشكرا. السالم. عليهم. الحسين 

علي االكي  خليل محمد عراق ي الهم بار وخادم بحق محمد وال محمد
الشفاء ألمي وابوي ويجعلن 

هدى أمير علي الشجار البحرين ي و مواىلي و رحمة هللا و بركاته
ي.  السالم عليكم يا سادات 

ي حل مشكلن 
 
ي ف
ي و مساعدت 

ي قضاء حاجن 
 
ي خائبة.توسلت بكم إىل هللا ف

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

 
ي الدنيا زيارتكم و ف

 
.و السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.  و رزقنا هللا ف

نبأ سعيد عبيد العراق ي االخرة اللهم ثبتنا عل واليتهم يا ارحم الراحمير  يا وجيها عند هللا اشفع لنا عند هللا
 
ي الدنيا وشفاعته ف

 
اللهم ارزقنا زيارته ف

هدى السعودية يفة رد كيد االعداء اىل نحورهم فرج صاحب العرص والزمان عج الوجاه والرزق الواسع تسهيل اموري ت ت ق حسن العاقبة  زيارة المراقد الرسر

علي محمد عبدهللا البحرين

Zohayr Norway Allahoma dåkk i 3ala Mohamed wa al mohamed❤

بتول احمد ووالديها واهلها الجزائر نسالكم الدعاء للتوفيق لنا بالزيارة

بتول احمد ووالديها واهلها الجزائر نسالكم الدعاء للتوفيق لنا بالزيارة

بتول وولديها وجميع المؤمنير  والمؤمنات األحياء واألموات العراق ي اآلخرة
 
ي الدنيا وشفاعتهم ف

 
ي مرض  المؤمنير  والمؤمنات وارزقنا زيارتهم ف

 
اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهم  اللهم بحقهم شاف

يحنر علي كركي ي الدنيا واآلخرة والثبات عل الوالية المير المؤمنير  عليه السالملبنان
 
يف أسألك الشفاعة عند هللا والتوفيق ف اللهم عجل لوليك الفرج بحق محمد وال محمد واجعلنا من المنتظرين المخلصير  والعاملير  الممهدين للظهور الرسر

هادي محمد وجيه جحجاح سوريا

غزالة محمد جحجاح سوريا

حسن عبد المجيد بغدادي سوريا

عبد المجيد احمد بغدادي سوريا

صفاء عبد المجيد بغدادي ي اموري كلهاسوريا
 
ي أسئلك ان تشفع ىلي بالمغفرة و الرحمة و التوفيق ووالعصمة ف ي لكم هي أم حوائج 

 
ي و شوف

ي  أصل الكرم  و موالي و ابن مواىلي وحاجن  السالم عليك سيدي و موالي  أنيس النفوس و طبيب القلوب و سلطان الرحمة عزيز قلن 

عباس جاسم محمد العراق يف تعجيل فرج صاحب العرص َالزمان عجل هللا فرجه الرسر

حمودة. بلحاج. نجاة تونس ي. العظيم. وعبد. المعصومة. وفاطمة. الرضا. االمام. زيارة
العظيم. البلد. هذا. ازور. ان. واتمن . لكم. وشكرا. السالم. عليهم. الحسين 

عبدهللا اإلمارات  آدم عليه السالم إىل قيام يوم الدين
ُ
د ُمنذ .الزيارة بالنيابة عن كل مؤمن و ُمَوحِّ

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

.رضاك غاين 

حمودة. بلحاج. نجاة تونس

كريم حاجم ي ولم يوصينا بالدعاء والزيارهالعراق
ي ومن اوصات 

ات  ي ومراجعنا العظماء وعلمائنا اإلعالم األحياء واألموات ومن له حق علينا وجير ي وفاطمة الزهراء عليهما السالم وشهداء االسالم وشهداء الحشد الشعن   ومحن 
ي وابناءي وآلمؤمنير  والمؤمنات والمسلمير  والمسلمات االحياء منهم واالموات وبالخصوص شيعة أمير المؤمنير 

ي وزوجن 
ي واخوات 

ي وعن والدي واموات 
عن 

Nadia Almussawi United Kingdomا ي صغير
ي أرحمهما كما ربيات  ي ارحم والدي رت  ي رت 

ي أغفر ىلي ولوالدي وكل أجدادي واموات  يف  رت 
ي خلقه  اللهم عجل لوليك الفرج   اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهم الرسر

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

 
ي ما ضاهر وخف . ربنا ال تحملنا ما ال طاقة لنا به. اللهم أسالك أن ترزقنا شفاعة االئمة األطهار ف

 
ي وانت أعلم ف ي العالج الذي استطيع تجرعه  اللهم أصلح ىلي حاىلي وزواج 

ي ودبر ىلي أمري وارزقن 
ي اللهم أشفين 

ي كدرت حيات 
ي من القلق والحالة النفسية الن 

ي خلصن  ي منه   رت 
ي الشفاء من ما أعات 

 مبينا برحمتك يا أرحم الراحمير    اللهم ارزقن 
ً
ي كل أمورها وراحت البال وقبول األعمال   اللهم أفتح ىلي فتحا

 
كة ف ي صدري وال أدري إىل من أشكو سواك. اللهم ارجع ىلي مدثر ابن بلقيس إذا كان فيه صالجي. اللهم بارك بعمر وعافية أمي وارزقها الي 

 
ي فانا ال حيلة ىلي وانت تعلم ما يثقل حملة ف

 ىلي ما ترضاه وما تكمن فيه راحن 
ة. أنت تعلم يارب ما هو حاىلي ومن ىلي أنت ىلي يارب وليس ىلي سواك. اللهم إخي  ي الدنيا واالخير

 
ي يارب وخذ بيدي لما فيه فالجي ونجاجي ف

 وانت خير الراز.   ساعدت 
ً
ي فردا
ي ال تذرت  رت 

عبدهللا محمد غازي العراق السالم عليك يا سيدي وموالي يا علي ابن موس الرضا يا أنيس النفوس ويا شمس الشموس ورحمة هللا وبركاته

منتظر العراق نطلب الزيارة محبة بهم

رقية حسن أحمد البحرين قلدناكم الدعاء و الزيارة لتسهيل االمور

رقية حسن أحمد البحرين قلدناكم الدعاء و الزيارة لتسهيل االمور

زهرة أحمد عبدالحسير  العكري البحرين ي حوائجكم. رضا هللا و رضاكم آل محمد ورضا الوالدين واطالة عمرهم. أن يعجل فرج صاحب الزمان عج
ي وإقامة الصالة والسير عل نهج محمد وآله.  الشفاء و الصحة والعافية لخدمة اإلسالم.  أن يفرج عن جميع المؤمنير  والمؤمنات كرب  هم و يقض 

ي سبيله بشهادٍة يرضاها هللا.  الهداية والثبات عل الرصاط ىلي ولذرين 
 
ي سبيل هللا و الممات ف

 
 ومودة ورحمة.  أن يرزقنا زيارة محمد وآله. الحياة ف

ً
 ثابت اليقير  سكنا

ً
 مؤمنا
ً
 صالحا

ً
ل سكن آمن. زوجا  يكف به حاجتنا للناس. مي  

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

 
 و يحفظ الجمهورية اإلسالمية و اليمن و لبنان و العراق وكل بالد. يجعلنا من المشمولير  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 ف

ً
 آمنا
ً
.يحفظ القادة و السادة و المراجع و يمكننا من برهم. يفرج عن البحرين ويجعله بلدا

يف فضل هللا وفاء شر كا امير

ابتسام محمد ابراهيم البحرين ي القريب العاجل 
 
�😭💔�زيارة اإلمام الرضا ع ف



محمد  ادريسية جميع المستضعفير  المغرب تعجيل الظهور و تفري    ج هموم جميع المستضعفير 

Ali Abba Gana Nigeria Peace,  house promotion in work place and general need

السيد حسن جعفر َوعائلته ي حاجات الطالبير البحرين
ٓ يا قاض  ي ي قلن 

 
ي ما ف

ي َوالكون أن تقض    الهي بحق أئمة الُهدى وانوار الدياج 
 َواإلنس من األولير  َواآلخرين من اآلن حن  قيام يوم الدين يا رب العالمير  َويا ارحم الراحمير 

 عل محّمد َوآل محّمد الطيبير َ الطاهرين َوعّجل فرجهم َوفرجنا بهم يآ كريم َوالعن اعدائهم من الجنِّ
اللهم صلِّ

ايمان جعفر علي العصفور البحرين

محمد باقر جعفر العصفور البحرين

فاضل عباس علي عباس البحرين ي محمد صل هللا عليه وآله وآل بيته عليهم أجمعير  أفضل الصالة والسالم تعجيل الفرج لصحاب الزمان عليه السالم والتوفيق لزيارة النن 

مرزوق محمد الجزائر التوفيق لزيارة االمام الرضا عليه السالم

حيدر ووالدته بدريه ء إىل اسوءالعراق السالم عليكم يااهل بيت النبوه اطلب من هللا تعاىل ومنكم فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات عل هذا الحال وال فرج ومن سي

بدريه وحيدر ومحمد ء إىل اسوءالعراق 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 سي

بدريه وحيدر ومحمد ء إىل اسوءالعراق 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 سي

بدريه وحيدر ومحمد ء إىل اسوءالعراق 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 سي

ف فضيلة السيد سعيد شر ي أمرهم وأمواتنا من أهلي من أدم عليه السالم إىل يومنا هذا وأموات المؤمنير  والمؤمنات ومن ليس له ذاكر لشفاء مرضانا ومرض  المؤمنير  والمؤمنات والمسلمير  والمسلمات وقضاء الحوائجالبحرين
ي ومن يعنين 

ي وذراري  هم ومتعلقيهم وأصحاب المظالم من 
ي وأخواىلي وخاالت 

ي وأعمامي وعمات 
ات 
ّ
ي وأجدادي وجد

ي وأخوات 
ي وعن والدّي وإخوات 

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

عمار حبيب وأهله  ومدينة بلد العراق ��السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

نضال بت غنيه العراق العراق ي الزوج الصالح وهللا يرزقنه الزيارة
ي شفاء المرضه غنيه ومحمد وابتسام وايمن وامير ورقيه واحمد ومحمود وحميد وقضاء الحوائج وحاجن 

حاجن 

نضال بت غنيه العراق العراق ي الزوج الصالح وهللا يرزقنه الزيارة
ي شفاء المرضه غنيه ومحمد وابتسام وايمن وامير ورقيه واحمد ومحمود وحميد وقضاء الحوائج وحاجن 

حاجن 

نضال بت غنيه العراق العراق ي الزوج الصالح وهللا يرزقنه الزيارة
ي شفاء المرضه غنيه ومحمد وابتسام وايمن وامير ورقيه واحمد ومحمود وحميد وقضاء الحوائج وحاجن 

حاجن 

نضال بت جاسم وغنيه وجميع العائله قلدناكم الزيارة والدعاء العراق

محمد الوتيجي اليمن ي األرض الفساد. اللهم نتوسل اليك بمحمد وآل محمد أن ترفع الظلم عن أهل اليمن وتنرصهم عل من عاداهم
 
هم وعدوانهم فإنهم قد أعاثوا ف هم وتكي  وا ووالوا اليهود والنصارى فعجل بزوالهم وأرح األمة من شر .اللهم أنك تعلم بأن آل سعود وآل زايد قد طغوا وتكي 

وفاء علي عباس العراق اللهم عجل لوليك الفرج

علي وكميلة اخوانها واخواتها وبناتها وابنائها وجميع المؤمنير  والمؤمنات األحياء واألموات اللهم بحق محمد وال محمد صلوات هللا عليهم اجمعير  ارحمنا برحمتك الواسعة وعجل فرجهم األهم أمير   وارحمنا وارحم امواتنا وأموات المؤمنير  والمؤمناتالعراق

ي طالب عليهما السالم  نيابة عن االمام صاحب العرص والزمان روجي له الفداء وعن  بن علي بن ات 
ة حسن   قاسم محمد   زينب سعد المرحوم عبدهللا سعد عباس سعد هاشم سع:  زيارة سيدي وموالي االمام الحسير  سعد جي   منير United Statesي
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ى
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته انا فاطمة سعد اطلب من هللا بجاهك ياموالي وبجاه ابائك الطاهرين وبجاه الصديقة فاطمة الزهرا)َوأ

حيدر جواد كاظم بطاط العراق السالم عليكم يا سيدي و يا موالي

حيدر ومحمد ي غيور بظهر الغيبالعراق
السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه اخ حسين 

بدريه وحيدر 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 والصالهالعراق

بدريه وحيدر 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 والصالهالعراق

بدريه وحيدر 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 والصالهالعراق

حيدر ومحمد ي غيور بظهر الغيبالعراق
السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه اخ حسين 

يوسف حسن محمد البحرين موالي لنا مريض بحاالة حرجة نرجو دعائكم

كاترين عباس لبنان ��بانتظار دعوتك يا غاىلي..السالم عليك موالي الرؤوف

كاترين عباس لبنان ��بانتظار دعوتك يا غاىلي..السالم عليك موالي الرؤوف

بتول ووالديها وإخوانها واخواتها وجميع المؤمنير  والمؤمنات  األحياء واألموات اللهم أنا نسألك بحق محمددوال محمد بالتعجيل الفرج وأختم لنا بالعاقبة الحسنه وانرص اإلسالم واهله وانرص شيعة امير المؤمنير  عليه السالم وارحم امواتنا وأموات المؤمنير  والمؤمناتالعراق

الحاجه مريم محمد ضيف علي البحرين ثبتنا هللا عل واليه محمد و آل محمد



الحاج حسن علي معراج البحرين ثبتنا هللا عل واليه محمد و آل محمد

الحاج حسن علي معراج البحرين ثبتنا هللا عل واليه محمد و آل محمد

أبو العبد يامن عال فقهر وملك فقدر وبطن فخي  وعبد فشكر وعضي فغفريا من ال تحويه الفكر وال يدركه برص وال يخف  عليه اثر يا رازق البرسر ومقدر كل قدر     أبو العبدسوريا

أبو سمير سوريا ي
ي نعمن 
 
ي ف ي يا ولنر

ي وحدت 
 
ي يا مؤنىسي ف

ي غربن 
 
ي ف
ي  يا حافظ 

ي شدت 
 
ي ف
يا عدت 

ي النحاس
هات  دمشق الباب الصغير ي كل صاحب

ي األقارب ويخذلن 
من 
ّ
ي المذاهب وتسل

ي حير  تعيين 
يا كهف 

ّ
ي أبو أت  سوريا- حلب  ه  وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمير 

ّ
ّ تكشفه ونرص تعز اللهم فتح تعّجله وض 

عمار طالب ي قناة الكوثر عل هذا العمل الجبار الجليل الجميل اللهم نسألك من جمالك بأجمله  وكل جمالك جميل اللهم نسألك بجمالك كلهدمشق
 
اللهم أجزل عطائك للعاملير  ف

ة نظام سمير سوريا ي عل ما أطيق
ي شر ما ال أطيق وأعن 

ي كل هم وضيق واكفن 
ي من حلق المضيق واضف عن 

ن 
ّ
يا شفيق يا رفيق فك

سهام نظام دمشق سوريا  علينا بالصحة والشفاء ودفاع األسقام برحمتك يا أرحم الراحمير 
اللهم ُمنَّ

عبد هللا أبو كالم دمشق  شاغور اللهم شافنا وعافنا واعف عنا واجعل عاقبة أمورنا إىل خير

كوثر نزار الزين دمشق السيدة عليها السالم
ً
ا ي صغير

رب اغفر ىلي ولوالدي رب ارحمهما كما ربيات 

غصون علي شبلي سوريا- حمص   اللهم ارزقنا من عندك وافض علينا من رحمتك وانرسر علينا من بركاتك

وداد النوري شارع األمير - دمشق  ي علّيير  فارفعنا وجوار نبيك وآله عليه وعليهم السالم فأسكنا
 
ي الصالحير  فأدخلنا وف

 
اللهم برحمتك ف

روح اله ایران م تا بتونم قرآن خوب بخونم روزی .   سالم نایب بشير  برای امواتم تمام عزیزانم  و تمام شیعیان چهارده معصوم علیهم السالم از اول عالم تا روز قیامت چطور میتونم مطالب سایت شمارا دانلود کنم تا بعدا مطالعه کنم   ؟ با تشکر فراوان. اینکه دوست دارم زبان عرت  یاد بگير

ي
ي يا جواد األئمة أدركن 

يا علي بن موس الرضا يا فاطمة المعصومة يا موالت  لبنان .يا رب

ابوحسير  ابو شير القطيف
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Mehdi ت معصومه زودتر برآورده بشهایران یا امام رضا کمکم کن، یا امام رضا پدر و مادرم رو شفاعت کن یا امام رضا یه حاجن  دارم شفاعت کن پیش خواهرت حرص 

sumana bh توسل لنا عند هللا لشفائنا مما ابتلينا به... سيدي بحق جوادك جد علينا

سعد ادهم ایران شفاء مرضانا و قضاء الحوائج

سعد ادهم ایران شفاء مرضانا و قضاء الحوائج

صفاء عبد المجيد بغدادي ي الغفلة و الجهل و الحجب و االمراض و العيوب سوريا
 
ي انا الضعيف الحقير المذنب الغارق ف

ي.. السالم عليكم إمامي الرؤوف السالم عليك يا أنيس النفوس  سالم من 
ي و يسامحوت 

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

كن  ي من كل هذا و ال تي 
موالي استنقذت 

صفاء عبد المجيد بغدادي ي الغفلة و الجهل و الحجب و االمراض و العيوب سوريا
 
ي انا الضعيف الحقير المذنب الغارق ف

ي.. السالم عليكم إمامي الرؤوف السالم عليك يا أنيس النفوس  سالم من 
ي و يسامحوت 

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

كن  ي من كل هذا و ال تي 
موالي استنقذت 

حسن عبد المجيد بغدادي سوريا

غزالة محمد جحجاح سوريا

عبد المجيد احمد بغدادي سوريا

صفاء عبد المجيد بغدادي ي الغفلة و الجهل و الحجب و االمراض و العيوب سوريا
 
ي انا الضعيف الحقير المذنب الغارق ف

ي.. السالم عليكم إمامي الرؤوف السالم عليك يا أنيس النفوس  سالم من 
ي و يسامحوت 

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

كن  ي من كل هذا و ال تي 
موالي استنقذت 

محمد وحيدر ي عن سؤاىلي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه نخوه حسينيه بظهر الغيب التنىس توصل الرساله لالمام الرضا عليه السالمالعراق
علمك بحاىلي يغن 

بدريه وحيدر ومحمد العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات عل هذا الحال وال فرج

بدريه وحيدر ومحمد العراق السالم عليك يا سيدي وموالي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه خمس سنوات عل هذا الحال وال فرج

محمد وحيدر ي عن سؤاىلي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه نخوه حسينيه بظهر الغيب التنىس توصل الرساله لالمام الرضا عليه السالمالعراق
علمك بحاىلي يغن 

اشواق فرعون العراق ي حيل وتعبت ترى
ي مااريد الن اذات 

ي من اركان كلىسر
السالم عليكم ياسيدي و موالي  اريد تاخذىلي حف 

أبو سمير ي عند مفزغي سبحانك يا ال إله إال أنت الغوث الغوث الغوث خلصنا من النار ياربسوريا
ي عند افتقاري يا ملجأي عند اضطراري يا معين 

ي يا غنات 
ت  ي يا دليلي عند حير

ي عند كربن 
ي يا غياتر

ي عند نعمن  ي يا ولنر
ي عند غربن  ي  يا صاحن 

ي يا مؤنىسي عند وحدت 
ي عند مصيبن 

ي يا رجات 
ي عند شدت 

يا عدت 



ة نظام سمير دمشق
ً
 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 الن 

963115444736ميادة نظام   سوريا- دمشق  ي ما أنت أهله يا رب العالمير   ال يعلم صل عل محمد وآل محمد وافعل ت 
ً
ي الظلم يا عالما

 
يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشير  ف

ي
ي النجف  عبد اآلل الحلن  حلب  برحمتك يا أرحم الراحمير 

ً
 ونراه قريبا

ً
اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه األمة بحضوره وعّجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا

فت كركه مير سوريا- دمشق   لكم
ً
م صلوات هللا وسالمه عليه وشكرا

ّ
الحمد هلل الذي وفقنا لزيارة ولّيه المعظ

الفت كركه سوريا- دمشق  اب
ّ
اللهم تقبل أعمالنا ويرّس أمورنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوه

عباس كركه شارع األمير - دمشق  اللهم شافنا وعافنا واعف عنا بحق وليك المزور

ة سمير تركيا- استنبول  ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا

صفية هاشم السيدة زينب عليها السالم- دمشق  ي برحمتك يا أرحم الراحمير 
ي الغابرين وارحمن 

 
 واخلف عل أهلي ف

ي أعل عليير 
 
ي عندك ف

اللهم اجعلن 

غادة طالب سوريا- دمشق  ي مع من كنت أتواله وأحبه من األئمة الطاهرين
ت  اللهم احرسر

ي عماد باغوض
هات  الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق  ي بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتالف فإنك تحب الحالل وتكره الحرام

ها ورضاها وأرضن 
ّ
ي الفها وود

ي لمن ترزقن 
اللهم وفقن 

وداد النوري سوريا- دمشق  ي بها عن رحمة من سواك
ي واسكن إىلي من رحمتك رحمة استغن 

ي وارحم غربن 
ي وآنس وحشن 

اللهم صل وحدت 

حسن اشاء لبنان ي ...العطوف...الحنون ...موالي يا ايها الرؤوف ي موالي اما حان اللقاء؟ فالشوق اتعب قلن 
ي كل تفاصيل حيات 

 
��ما زلت التمس الطافك ف

ي واوالدي ي واهلي. بيداء ام علي وزوج 
وبنات  ي واهليالعراق ي وحفظ زوج  ي الن  هو مايحج   يحج 

ي علي حن 
ي وتوفيقهن بدراستهن وحفظ اوالدي وأسأل االمام ان بحقه عند هللا تعاىل ان يساعد ابن 

ي االخرة ونحاح بنات 
 
ي الدنيا وشفاعته ف

 
نسأل االمام زيارته ف

غاليه صالح ي محمد همام واوالديلبنان ي ان يذكر اسمي غاليه صالح ووالدييا وزج 
ي شفاعتهم  والرض  والشفاء من كل داء حاجن 

ي من خير 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 وارزقن 
ي كل مريض ويجعلنا من اهل الجنه ويعطين 

ي من اوجاغي ويشف 
ي هللا زيارتهم  وان يشفين 

ي واستجاب دعاءي بالتوفيق والهدايه للجميع وان يرزقن 
ي الدنيا و االخره و لقضاء حاجات 

 
ي كل دعاء يجعل ىلي  نصيبا فيه وان يشفعو لنا ف

 
ي كل زياره عند االمام الرضا ع وعند السيده فاطمه المعصومه ع وف

 
ي االموات منهم واالحياء ف

ي واخوات 
ي همام واوالدهم  واحفادي واخوت 

قاسم ورانيا وفاطمه وزينب ومريم وتهات 

رغد دنمارك ي باىلي بحق محمد وال محمد صل عل محمد وال محمد
 
يارب بحق االمام الرضا احصل عل الجنسية الدنماركية وجميع الحوائج اىلي ف

عمار عبد الحميد سمير طالب سوريا- دمشق  ي للسيدة زينب عليها السالم والسيدة رقية عليها السالم
ي والسيدة داورزت 

 
ي قناة الكوثر وعن السيد صادف

 
اللهم تقبل زيارتنا باإلنابة عن العاملير  ف

فضيلة السيد سعيد ي أمرهم وأمواتنا من أهلي من أدم عليه السالم إىل يومنا هذا وأموات المؤمنير  والمؤمنات ومن ليس له ذاكرالبحرين
ي ومن يعنين 

ي وذراري  هم ومتعلقيهم وأصحاب المظالم من 
ي وأخواىلي وخاالت 

ي وأعمامي وعمات 
ات 
ّ
ي وأجدادي وجد

ي وأخوات 
ي وعن والدّي وإخوات 

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

عمار حبيب  عبد الحسن وامه وابيه  واخوانه وخواته وجميع المؤمنير  والمؤمنات االحياء منهم واالموات ي ارجوك  احبك سيدي وموالي ياانيس النفوسالعراق
ي ازورك والزم الشباك وكذلك شباك سيدتنا وموالتنا فاطمة المعصومة   وسيدي ارجوك تعبت من تفكير الزائد وامور اخرى ساعدت  السالم عليك ياسيدي وموالي يا أمام علي بن موس الرضا سيدي اريد اج 

عمار حبيب  عبد الحسن وامه وابيه  واخوانه وخواته وجميع المؤمنير  والمؤمنات االحياء منهم واالموات ي ارجوك  احبك سيدي وموالي ياانيس النفوسالعراق
ي ازورك والزم الشباك وكذلك شباك سيدتنا وموالتنا فاطمة المعصومة   وسيدي ارجوك تعبت من تفكير الزائد وامور اخرى ساعدت  السالم عليك ياسيدي وموالي يا أمام علي بن موس الرضا سيدي اريد اج 

ابتسام محمد ابراهيم البحرين ي القريب العاجل
 
السالم عليك ياسيدي وموالي ياعلي بن موس الرضا ،زيارة االمام الرضا ف

إيمان هادي العراق ي زيارتك ياانيس النفوس ياعلي ابن موس الرضا ع
حاجن 

إيمان هادي العراق ي زيارتك يا أنيس النفوس ياعلي ابن موس الرضا ع
حاجن 

ی ناج  و همه همسایه ها ی و خانواده نظری قني  ی ابراهیم پور اسماعیل لیال غضنفری سکینه احمدی سکینه قني  ی حسير  قني  اصغر نظر عل پورمرحوم غالمرضا نظر علیپور اسداله قني  ایران
امير  کیات  ایران ت عبدالعظیم به فریادم برس یا حرص 
امير  کیات  ایران .به دادم برس (ع)یا امام رضا 

غاليه صالح ي من خير الدنيا واالخره ويجعل اوالدنا عل مللت محمد وال محمد ولكم اآلجر والثوابلبنان
ي كل مريض ويجعلنا من اهل الجنه ويعطين 

ي من اوجاغي ويشف 
ي هللا زيارتهم  وان يشفين 

ي واستجاب دعاءي بالتوفيق والهدايه للجميع وان يرزقن 
ي الدنيا و االخره و لقضاء حاجات 

 
ي كل دعاء يجعل ىلي  نصيبا فيه وان يشفعو لنا ف

 
ي كل زياره عند االمام الرضا ع وعند السيده فاطمه المعصومه ع وف

 
ي االموات منهم واالحياء ف

ي واخوات 
ي واوالدي واحفادي واخوت  ي ان يذكر اسمي ووالدييا وزج 

حاجن 

علي جميل أحمد البحرين ي ان أحصل عل وظيفة مناسبة و ان يزيد هللا عل من فضله فهو كريم مجيد
حاجن 

مريم ام علي البحرين ي من بالءك 
ي وعافن 

ي زياره امامي علي بن موس الرضا بحق محمد وال محمد..اللهم بحق علي بن موس الرضا شافن 
ي من حيث احتسب ومن حيث ال احتسب وارزقن 

وارزقن 
نوال مرتض  اليا اوسي  ي وعن الموءمنير  والمؤمنات المسلمير  والمسلمات  وجزاكم هللا خير الجزاء

ي وأخوات 
ي وعن والديه وعن أخوات 

الزياره والدعاء والصالة نيابة عن 

الحسن علي عبدهللا المحضار ي انفسهم وان يبعد عنا الحسد والهم والغمصنعاء اليمن
 
ي وي  هلكهم ويشغلهم ف

ي ويكف اعدات 
 
ي ويسهل رزف

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

تحيات 

سيد محمد جعفر عدنان علوي هاشم ي اسافر اىل بريطانيا لدراسة الماجستيرالبحرين
ي الجامعة و ان تجعلن 

 
ي اسئلك بحق محمد وال محمد و بجاه االمام علي بن موس الرضا عليه السالم، ان تفرج عن االمام المهدي و عن االمام السيد موس الصدر، وان تيرس اموري ف

ي ات  .يا رت 

صفاء عبد المجيد بغدادي ى و أبيها و بعلها و بنيها و الرس المستودع فيها أقسم عليك بهم يا موالي أنيس النفوسسوريا ي كل اموره بحق عزيزتك و جدتك الصديقة الكي 
 
ي الذنوب و الغفلة و العم سالم من مريض سقيم  يسألكم العالج و الشفاء و العافية ف

 
ي و رحمة هللا و بركاته سالم من محب لكم غارق ف السالم عليك يا موالي و ابن موالنر

صفاء عبد المجيد بغدادي ى و أبيها و بعلها و بنيها و الرس المستودع فيها أقسم عليك بهم يا موالي أنيس النفوسسوريا ي كل اموره بحق عزيزتك و جدتك الصديقة الكي 
 
ي الذنوب و الغفلة و العم سالم من مريض سقيم  يسألكم العالج و الشفاء و العافية ف

 
ي و رحمة هللا و بركاته سالم من محب لكم غارق ف السالم عليك يا موالي و ابن موالنر



صفاء عبد المجيد بغدادي ى و أبيها و بعلها و بنيها و الرس المستودع فيها أقسم عليك بهم يا موالي أنيس النفوسسوريا ي كل اموره بحق عزيزتك و جدتك الصديقة الكي 
 
ي الذنوب و الغفلة و العم سالم من مريض سقيم  يسألكم العالج و الشفاء و العافية ف

 
ي و رحمة هللا و بركاته سالم من محب لكم غارق ف السالم عليك يا موالي و ابن موالنر

صفاء عبد المجيد بغدادي ى و أبيها و بعلها و بنيها و الرس المستودع فيها أقسم عليك بهم يا موالي أنيس النفوسسوريا ي كل اموره بحق عزيزتك و جدتك الصديقة الكي 
 
ي الذنوب و الغفلة و العم سالم من مريض سقيم  يسألكم العالج و الشفاء و العافية ف

 
ي و رحمة هللا و بركاته سالم من محب لكم غارق ف السالم عليك يا موالي و ابن موالنر

بسام طالب سوريا  لكم
ً
ربنا التزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وشكرا

عبد الحميد سمير طالب الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق 
ً
اللهم مرضاتك طلبت وثوابك ابتغيت بزيارة ثامن األئمة عليهم السالم مأجورين عنا جميعا

صفية هاشم الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق  اللهم تقّبل أعمالنا وزيارتنا وبارك فيمن ناب عنا بجزيل الثواب

عمار طالب سوريا- دمشق  جزاكم هللا عنا أفضل الجزاء وأثابكم بعظيم الثواب إنه ال يضيع أجر العاملير 

غادة طالب الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق  رّب اغفر ىلي ولوالدّي وللمؤمنير  يوم يقوم الحساب  بثواب الزيارة المباركة

علي رياض طالب سوريا اللهم أتيتك بحب محمد وآل محمد صلوات هللا عليهم أجمعير  وشفاعة وليك المزورعليه السالم

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه ي غيور بظهر الغيب خدمه لوجه هللا تعاىل محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرصالعراق
فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه اخ حسين 

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه ي غيور بظهر الغيب خدمه لوجه هللا تعاىل محمد وحيدر ووالدتهم بدريه فرج وشفاء عاجل كلمح البرصالعراق
فرج وشفاء عاجل كلمح البرص نخوه اخ حسين 

يف فضل هللا وفاء شر كا امير

غزالة عبد القادر باغوض الجوار المبارك للحوراء زينب سالم هللا عليها- دمشق  ي
اللهم أسألك من كّل خير أعطيته لمحمد وآل محمد اللهم أسألك الرضا والعافية والرزق ىلي ولجميع أحبن 

بسام عبد الحميد سمير طالب سوريا دناه الدعاء والزيارة
ّ
اللهم تقّبل زيارتنا لسّيدنا وموالنا االمام علي بن موس الرضا صلوات هللا وسالمه عليه وآجر من قل

أحمد أسامة كردي سوريا- دمشق  ض طاعته  صلوات هللا عليه ايا نسألك يا خير مسؤول سئل بكرامة االمام المفي  يا منته الرجايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق الي 

مريم أسامة كردي سوريا- دمشق  ي
ي وحقق أملي ورجات 

ي واستجب دعات 
ي من استغناه يا مقوي من استقواه صل عل غريب طوس واسمع ندات 

ي من استكفاه يا مغن 
 
ياكاف

ي عماد باغوض
هات  سوريا- دمشق  ي سوء حاىلي يا مفرج الهموم يا منفس الغموم يا مطلق األسارى يا كاشف الرزايا يا دافع الباليا  بحق الموسوي الرضا عليه السالم ي وأفرط ت 

اللهم عظم بالت 

أية أسامة كردي سوريا- دمشق  ه بكرامة حفيد الزهراء البتول سالم هللا عليهم أجمعير 
ته أو خطأ سي  لته أو بّر نرسر

ّ
ي من كل أنزلته أو احسان فض

اللهم أسألك أن توفر حظ ّ

ايمان عماد باغوض سوريا- دمشق  يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا وىلي الحسنات يا معظي المسأالت يا دافع البليات يا قابل الزيارات

أسامة عماد باغوض سوريا- دمشق  ي األلطاف نّجنا مما نخاف وفك أشنا وحصن فروجنا وادفع عنا مانخشاه برحمتك وشفاعة وليك سالم هللا عليه أسامة عماد باغوض 
0963993615840ياخف 

فاطمة محسن باغوض سوريا- دمشق  كات الرضا سالم هللا عليه اللهم شافنا وعافنا واعف عنا وسدد خطانا وأصح أبداننا ووسع أرزاقنا بي 

ماجد محمد عابده سوريا- دمشق  ي البائس الفقير يا راحم الشيخ الكبير ياجابر العظم الكسير فرج عنا بحق وليك المزورعليه السالم
يارازق الطفل الصغير يا مغن 

أسامة يحنر كردي سوريا- دمشق  ي من حيث احتسب ومن حيث ال احتسب
ي وارزقن 

ي ونيل سؤىلي وتوفيق ولدي وتقبل زيارت 
ي وقضاء حاجن 

ي بنجح طلبن 
ن 
ّ
اللهم تول

عمار عبد الحميد سمير طالب  وال نجوىسوريا- دمشق 
ً
ي سيدي وموالي يا شديد القوى يامن عل العرش استوى عزيز علي أن أرى الخلق والُيرى وال أسمع له حسيسا

ي وأرت 
ي وأجز المؤدي عن 

بنفىسي من مغيب لم يخل منا, اللهم تقّبل زيارت 

يا علي بن موس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد لبنان يا رب

Ali Mounzer Lebanonان حسناتكم ي مير 
 
ي أتوجه بالزيارة والدعاء أيضا لكل مؤمن ومؤمنةبنهج الحسير  عليه السالم ماتو ولم يستطيعوا الزياره ونخص بالذكر الذين ليس لهم احد يذكرهم وجزاكم هللا خير الجزاء وجعل عملكم هذا يضاعف ف

ف بالزيارة وكما ات  يف ومقام اإلمام علي بن موس الرضا عليه وعل آبائه التحية والسالم نتوجه إىل هللا تعاىل بالدعاء متوسلير  من بابهم اىل هللا تعاىل اسمه ان يوفقنا للترسر
ي بغاية الشوق لزيارة مقامها الرسر

ان حسناتكم وكما ات  ي مير 
 
 وعل علي بن الحسير  وعل أوالد الحسير  وعل أصحاب الحسير  ورحمة هللا وبركاته... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته جزاكم هللا خير الجزاء وجعل عملكم هذا يضاعف ف

...السالم عل الحسير 

Ali Mounzer Lebanonان حسناتكم ي مير 
 
ي أتوجه بالزيارة والدعاء أيضا لكل مؤمن ومؤمنةبنهج الحسير  عليه السالم ماتو ولم يستطيعوا الزياره ونخص بالذكر الذين ليس لهم احد يذكرهم وجزاكم هللا خير الجزاء وجعل عملكم هذا يضاعف ف

ف بالزيارة وكما ات  يف ومقام اإلمام علي بن موس الرضا عليه وعل آبائه التحية والسالم نتوجه إىل هللا تعاىل بالدعاء متوسلير  من بابهم اىل هللا تعاىل اسمه ان يوفقنا للترسر
ي بغاية الشوق لزيارة مقامها الرسر

ان حسناتكم وكما ات  ي مير 
 
 وعل علي بن الحسير  وعل أوالد الحسير  وعل أصحاب الحسير  ورحمة هللا وبركاته... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته جزاكم هللا خير الجزاء وجعل عملكم هذا يضاعف ف

...السالم عل الحسير 

Ali Mounzer ة اإلعالم المتقدمة  نتمن  لكم ما نتمناه ألنفسنا من خير الدنيا واآلخرةلبنان ي َمسير
 
ي آن معا . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته نتمن  لكم التوفيق والنجاح الدائم ف

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

ي وعن كل مؤمن ومؤمنةبنهج الحسير  عليه السالم وقضاء الحوائج ============================= ((علي منذر. مع احي 
وزيارة نيابية عن المؤمنير  والمؤمنات الذين ماتو ولم يستطيعوا الزياره ونخص بالذكر الذين ليس لهم احد يذكرهم وهم مؤمنير  بنهج اإلمام الحسير  عليه السالم.. زيارة نيابة عن 

ليل لبنان ي اآلخرة وقضاء حوائجنا وقبول أعمالنا والتوفيق واليرس والعافية
 
ي الدنيا وشفاعتهم ف

 
..رزق زيارتهم ف

ليل لبنان ي اآلخرة وقضاء حوائجنا وقبول أعمالنا والتوفيق واليرس والعافية
 
ي الدنيا وشفاعتهم ف

 
..رزق زيارتهم ف

حسن صندوق ف النجف األشر ي الحاجات يا مجيب الدعوات يا معظي السؤالت يا موفق السفرات اقض حوائجنا بحق باب الحوائج سالم هللا عليه  حسن
يا قاض 

ديمه صندوق سوريا- دمشق  ي امتحانات الدنيا واآلخرة وادفع عنا كل المحن إنك سميع مجيب
 
اللهم ال ترد سؤلنا وأنجح طلبتنا ووفقنا ف

عصمت عباس كركة سوريا- دمشق  ي الدنيا واآلخرة لما تحب وترض 
 
اللهم وفقنا ف

حيدر صندوق ف النجف األشر  إال كشفته برحمتك يا أرحم الراحمير 
ً
 إال فّرجته وال غّما

ً
 إال غفرته وال هّما

ً
ك وال تدع لنا ذنبا

ّ
اللهم احفظنا بحفظك وارزقنا بمن



فاديا طرف سوريا- دمشق  اب   فاديا طرف, وانرسر علينا من رحمتك , اللهم أفض علينا من بركاتك 
ّ
ك يا وه

ّ
وارزقنا بمن

بتول تركيا- استنبول  ربنا ال تحّملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا بحق ولّيك المزور  بتول  تركيا

ماهر صندوق سوريا- دمشق  اننا د خطانا ويرّس أمرنا ووفق اوالدنا واجعل الجنة مأوانا وآل البيت عليهم السالم شفعاءنا وجير
ّ
اللهم أنجح طلبتنا وسد

عمار عبد الحميد سمير طالب ي محجته وأنفذ أمره واشدد ازره يا أرحم الراحمير سوريا- دمشق   يديه وسّهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك ت 
اللهم عّجل فرج حفيده وليك المنتظر المؤمل واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذاّبير  عنه والمستشهدين بير 

يوسف المغرب ة و الثبات عل نهج محمد و أل محمد يرسِّ أمورنا و ترزقنا الفهم و البصير
ُ
ي أسألك بحق محمد و أل محمد أن ت

.اللهم إت 

تيسير حسن الطالق القطيف

 عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسير  والزهراء حسير  ومؤتمن ومرتض  حسير  وسج  حسير  وزهراء كاظم
حسير  العراق ياوجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا

ي كميل علي الحاج  القطيف

مشتاق طالب عبادي العراق

ي المعاتيق
هات  القطيف

ي المعاتيق
هات  القطيف

يوسف العراق

طيبة العراق

صفا العراق

زمزم العراق

مريم العراق

زينب العراق وفقها يا رب بحق الرضا اشفع الها والنا وارزقها زيارتك وارزقنا
حسير  لبنان نسالك توفقة بكل حياته وتثبته عل دينة
حسير  لبنان
ياسير  العراق
ياسمير  العراق

فضيلة العراق

جابر العراق

مروة العراق انت العالم… موالي الرضا 

بشير الرجال القطيف

ي صادق علي الحاج  القطيف

ي
ي النجف  ذو الفقار الحلن  سوريا- حلب   علي نسألك الرضا بحق الرضا وأغث ياغياث المستغيثير  عبيدك المبتل وأرنا سيدنا ياشديد القوى

ّ
اللهم ياعلي بحق

عمار عبد الحميد سمير طالب سوريا- دمشق   لعفوك وثوابك 
ً
 ألوامرك وطلبا

ً
 بك وامتثاال

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

 
ي الزيارة والدعاء أفضل العطاء ف

 
ان وأجز من ينوب عنا ف  لقضاء الحاجات أسألك شفاعته عند تطاير الكتب وعبور الرصاط ونصب المير 

ً
وجعلته بابا

ي وعائلته
 
ابو محمد العراف ي السيدة زينب صلواة هللا وسالمه عليهاالعراق

ي وسيدت 
ي عمتك موالت  ي عماتك يوم عاشوراء وعياالت جدك المظلوم اقسم عليك بامك الزهراء وضلعهة المكسور وسن  ي سالمة من ديننا وسالمتنة ومانريد واحد يتشمت بينة من جن وانس وينجينا مما نخاف ونحذر ،اقسم عليك بسن 

 
 ،محتاجير  عطفك وكرمك وكرم امام زماننا الحجة بن الحسن صلواة هللا وسالمه عليكم،ف

ياضامن صارت ضيگة حيل وبعد مابيهة مجال نصي  اكير

صفوان الحاج علي سوريا الهدى والرشاد والطاعات ورض  هللا والسداد والتوفيق والفرج والعافية والغن  وكل الحاجات

حيدر عبود نزال العراق بغداد الكاظمية سيدي ياصاحب الزمان اسألك الدعاء لخير الدنيا واالخرة

فراس علي احمد حسن العامري ي ذريه صالحه والحمد هلل رب العالمير العراق
كا وال نصيبا برحمتك يا ارحم الراحمير  وصل يارب عل محمد وال محمد الطيبير  الطاهرين  وارزقن  ي واجعله يا رب خلقا سويا وال تجعل لشيطان فيه شر

ي ويستغفر ىلي بعد ممات 
ي حيات 
 
ي ف  وهب ىلي من لدنك وليا يي  ت 

ي فردا وأنت خير الوارثير 
ي ال تذرت  رت 

دعاء محمد سوريا- دمشق 
ً
الزيارة بنية الشفاء والتوفيق ولكم األجر عنا جميعا



بسام طالب سوريا زيارة المامنا وسيدنا صلوات هللا عليه لقضاء حوائج الدنيا واآلخرة

فاطمة باغوض الفوعة اللهم شافنا وعافنا واعف عنا بحق باب الحوائج اليك

ي بهية المغرت  برصى الشام زيارة االمام الرضا عليه السالم بنية العودة للديار المغتصبة

ي
مها عدنان المزرعات  برصى الشام زيارة االمام الرضا عليه السالم لقضاء الحاجة ورحمة الوالد

مرتض  األسدي ي 
دمشق- نجف   لرضا هللا ورحمة الوالد ولك الثواب واألجر عنا

ً
زيارة سيدي االمام الرضا عليه السالم سعيا

هادي محمد دمشق سوريا- بغدادي  زيارة االمام الرضا صلوات هللا عليه بنية طلب الشفاء واألجر والثواب لنا ولكم إن شاء هللا

ازهار كركة سوريا- دمشق  زيارة موالنا وسيدنا االمام علي بن موس الرضا عليه السالم لقضاء الحوائج ولكم األجر والثواب

فتحية عمران سوريا- دمشق  زيارة االمام الرضا سالم هللا عليه

فايقة محمد حسن دمشق- نجفية  زيارة موالنا االمام الرضا صلوات هللا عليه

ميادة نظام سوريا- دمشق  زيارة ثامن األئمة صلوات هللا عليهم أجمعير  لقضاء الحوائج

ة نظام سمير سوريا- دمشق  زيارة باب الحوائج موالي االمام الرضا عليه أفضل الصلوات والتسليم

موفق صندوق سوريا- دمشق  زيارة سيدي وموالي االمام الرضا عليه السالم ولكم الشكر

Zainab Denmark شفاء غدير وهدايه عالوي ويه العاءله

إبراهيم إسماعيل عبدهللا ألمانيا زيارة اإلمام الرضا عليه السالم

محمد باقر العراق اللهم عجل لوليك الفرج

HUSSEIN Ali  HUSSEIN Itaqي خير الدنبا وحسن ثواب االخرة وصل هللا عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين
ي فرج موالنا صاحب العرص والزمان وان يرزقن 

 
تستل هللا ان يصلي عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين وبعجل ف

ي النحاس
بتول هات  سوريا- دمشق  ي العراق حيدر وحسن

 
زيارة سيدي وموالي االمام علي بن موس الرضا عليه أفضل السالم والتحية لحفظ وتوفيق ولدّي ف

عمار عبد الحميد سمير طالب سوريا- دمشق  ي المؤمنير  : بسم هللا الرحمن اارحيم والصالة والسالم عل محمد وآله الطيبير  الطاهرين 
 
ي وعن أهلي ومعارف

قض  هللا حوائجكم كما تقضوا عنا ومن لم يشكركم لم يشكر هللا,نقلدكم الزيارة والدعاء عن 

ام حسير  سهام قاسم لبنان هللا يشف  كل مريض

السيد علي لبنان المطلوب زيارة االمام والشفاعة مع الدعاء ان اكون من جند االمام المهدي عج وشكرا

سهيله حسير  ريحان لبنان ي االخره والعوده للزياره والصحه والعافيه
 
الشفاعه ف

سارة حمادة لبنان ي والتقرب من هللا تعاىل
ي وامي وجدي وجدت  ي ورزقت ات 

ي زيارة اإلمام الحسير  وزيارة اإلمام الرضا  وتيسير أمري ورزقن 
ي هي رزقن 

.حاجن 

زينب حسير  ريحان كة محمد وٱل محمدلبنان ي وتيسير األمور لهم وتبعد عنهم الدربات واوالد السوء يارب العللمير  بي 
ي وقبول اعماىلي واستجابة الدعاء وبسط الرزق حن  ال أحتاج احد سواك ياكريم وهداية عائلن 

بسم هللا الرحمن الرحيم الهم صلي عل محمد وٱل محمدالمغفره والتوبه لقضاء حاجن 

زينب حسير  ريحان كة محمد وٱل محمدلبنان ي وتيسير األمور لهم وتبعد عنهم الدربات واوالد السوء يارب العللمير  بي 
ي وقبول اعماىلي واستجابة الدعاء وبسط الرزق حن  ال أحتاج احد سواك ياكريم وهداية عائلن 

بسم هللا الرحمن الرحيم الهم صلي عل محمد وٱل محمدالمغفره والتوبه لقضاء حاجن 

فاطمه مراد لبنان ي واقاربس
ات  ي وجير

ي واخوات   والشفاء لنفىسي واوالدي َوجوزي امي وات 
ان انال زيارة االمام الرضا وزيارة االمام الحسير  باللربعير 

أمل علي شقير لبنان تيسير زيارة االمام ال ضا

عصام ي دام هللا ظله اللهم وتقبل دعائنا وانرصنا ع القوم الكافرين اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهمالعراق
ي دام هللا ظله والسيد السيستات 

ي بقاع العالم واحفظ علمائنا االعالم خصوصا السيد الوىلي الخامنن 
 
ي العراق وايران واليمن والسعودية والبحرين وسوريا ولبنان وكل المؤمنير  ف

 
ي وسهل ىلي اموري ودنياي اللهم انرص االسالم والمسلير  ف ي حوائج 

ي واقض 
 
 ىلي ال بيت محمد ومن انصار صاحب الزمان عجل هللا فرجه واشفع ىلي يوم القيامة ووسع علي رزف

ي من موالير 
اللهم صل عل محمد وال محمد ياسيدي وموالي بحقك عند هللا تبارك وتعاىل اجعلن 

اسماعيل ماهير  سيالوي انيه االهواز غير  اللهم صل عل محمد وآل محمد وعجل فرجهم

لطیف موس علقم ایران اللهم بحق اإلمام رضا علیه السالم عجل لولیک الفرج. فاشفع ىل عند هللا . انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک اىل هللا . یا ابالحسن یا عل ابن موس الرضا یا بن رسول هللا 

نزار هاشم غضبان محمد العلي العراق نسالكم الدعاء والزيارة والصالة والسالم عل محمد وال محمد

الهام هاشم غضبان البرصة دعائكم لنا بصحة والعافية

الهام هاشم غضبان البرصة دعواتكم لنا بصحة والعافية والذرية الصالحة

ي لفته الشاوي
 
عماد عوف العراق آللهم صل عل محمد وال محمد  اللهم ارزقنا الذرية الصالحة



حيدر عبد السالم حميد العراق مريض نفىسي بجاه الرضا اطلب الشفاء العاجل إنشاء هللا

زينب سعد ي االخرة لبنان
 
ي الدنيا وشفاعتة ف

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

 
ي ريم من المحظوظير  وذات حظ عظيم واسعدها ف

ي وسيدي وموالي اجعل ابنن  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 رت 
ي طريقهم اللهم احفظ ىلي اوالدي بحفظك وبعينك الن 

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

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

ً
 اال غفرته وال عيبا

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

 
اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم ارزقنا ف

مرضیه ایران سالم التماس دعا

مرضیه ایران سالم التماس دعا

مرضیه ایران سالم التماس دعا

سج  حمودي لبنان

سج  حمودي لبنان
سلوى شهيد حسير  ي زيارة موالي الرضا عليه السالم يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللاالعراق

 عل محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج الهي وموالي ارزقن 
اللهم صلِّ

صادق جعفر صالح ،  قلدناكم دعا وزياره العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،العراق ، بغداد العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،  اللهم صلي عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم يارب العالمير 

صادق جعفر صالح ،  قلدناكم دعا وزياره العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،العراق ، بغداد العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،  اللهم صلي عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم يارب العالمير 

صادق جعفر صالح ،  قلدناكم دعا وزياره العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،العراق ، بغداد العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،  اللهم صلي عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم يارب العالمير 

صادق جعفر صالح ،  قلدناكم دعا وزياره العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،العراق ، بغداد العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،  اللهم صلي عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم يارب العالمير 

نجاه اسماعيل نصار Canada Lebonon ي وحاجه اوالدي
ي حاجن 

ي وحاجه كل محتاج بحق عمتكم زينب عليها السالم اقض 
ي حاجن 

ي الزواج عن قريب بحق محمد وال محمد دخيلك يا موالي يا علي بن موس الرضا عليه السالم اقض 
 
ي واوالدي واهلي وامواتنا ماجورين يا رب لتوفيق اوالدي وتيسير امورهم جميعا ويرزقهم ويحفظهم ويكي  حظهم ف ي وعن زوج 

�😪😪😪�قلدناكم الدعاء والزياره نيابة عن 

صادق جعفر صالح ،  قلدناكم دعا وزياره العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،العراق ، بغداد العوده يبو محمد نظره موالي منكم طالت وهللا،  اللهم صلي عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم يارب العالمير 

ميسون عبدالزهرة العراق بغداد  ولجميع المسلمير  والمسلمات
امورالسي  العافية وقضاء حاجة وتيسير

حسير  عبيد عودة العراق حاجة يعلمها اإلمام
حيدر فراس/علي غانم سبهان/جواد كاظم نجاح/مجتن  سعدي حسن/كرار حيدر حسير  عمِتنا موالنا وحبيبنا صاحب العرص والزمان العراق

ِّ
نا نسئُل هللا عز وجل أن ُيعجل فرج صاحب امرنا ووىلي ن

ُ
طوس   حاجات �💔�السالُم عليك يا شمس الشموس السالُم عليك ياانيس النفوس السالُم عليك أُيها الغريِب بِّ

المرحوم عبد الصمد خلف العراق البرصه ي بحق عطش الحسير  وغربته
السالم عليك يا غريب الغرباء اللهم اغفر وارحم والدي  واحفظ والدت 

بتول محمد  سعد اليا اسي 

ايهاب فرزدق جبار العراق ي الزوجة الصالحة والذرية الصالحة
.اسأل هللا بحق محمد وال محمد وبحق األمام الضامن ان يرزقن 

فرزدق جبار يوسف العراق .شفاء الطفل المريض حسن جبار سعد وان يرزقة الصحة والعافية (عليه السالم  )الدعاء والزيارة ىلي ولوالدي المرحوم فرزدق جبار يوسف  و نسأل هللا بحق األمام الرضا 

هدى  بن علي عليهما السالمالسعودية
ي الدنيا واالخرة بحق سيدي الحسير 

 
ي االختبارات والوجاه ف

 
ي االخرة ونرجو حسن العاقبة والهداية والموفقية ف

 
ي الدنيا وشفاعتكم ف

 
السالم عليك ياطبيب النفوس ياغريب طوس رزقنا هللا زيارتكم ف

 عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسير  والزهراء حسير  ومؤتمن ومرتض  حسير  وسج  حسير  وزهراء كاظم
حسير  العراق يا وجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا

صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا ي
ي من مرض 

ي لك يا موالي هي أم الحوائج  انت اعلم بحاىلي  اسألك ان تتوىل أمري و صالح حاىلي و شفات 
حاجن 

نمره حسير  ريحان لبنان ي واحمي اوالدي وارزقهم العافيه ي زوج 
ي واشف 
السالم عل علي الرضا اللهم ارزقنا العوده لزيارته وشفاعته واشفن 

صالح زهير مللك لبنان الشفاعة

ي وارحامه  ووالدي زوج 
والدي وارحامنا المنسيير  لبنان ي االخره واجر زيارته

 
شفاعته ف

ي
بدريه احمد بافالت  لبنان ي االخره وتيسير امورنا السالم عليك يا عل بن موسي الرضا

 
العوده لزيارتك وشفاعتك ف

عمار حبيب عبد الحسن واهله عراق دخيلك سيدي اريد اجيك والزم الشباك

تمام حسير  ريحان يلبنان
ي قضاء حاجن 

 
ي اىلي هللا ف

ي فكن وسيلن  ي قلن 
 
ي االخره شفاعته وانت اعلم ما ف

 
ي الدنيا العوده لزيارته وف

 
السالم عل االمام علي بن موس الرضا ع  اللهم ازقنا ف

تمام حسير  ريحان يلبنان
ي قضاء حاجن 

 
ي اىلي هللا ف

ي فكن وسيلن  ي قلن 
 
ي االخره شفاعته وانت اعلم ما ف

 
ي الدنيا العوده لزيارته وف

 
السالم عل االمام علي بن موس الرضا ع  اللهم ازقنا ف

زينب غملوش ي هللا واهل البيت سالم هللا عليهم اجمعير  وشفاء جميع المرض لبنان
ي زيارته مرة ثانية وهو وكل اال ئمة االطهار وقضاء جمبع حوائجنا لما يرض 

ي كل مكان وان يطعمن 
 
تعجيل ظهور موالنا صاحب العرص والزمان وكشف هذه الغمة عن هذه االمة ونرص المؤمنير  وشيعة امير المؤمنير  ف

محمد حسن سالمي لبنان ي اىل تحقيق ذلك عند هللا
ي ىلي أمري وكن وسيلن 

ي باىلي فاقض 
 
ي وما ف

السالم عل غريب طوس  يا سيدي وموالي انت تعلم حاجات 



إىمان محمد عباس ي يا إمامي يا غريب طوسلبنان ي زيارة اإلمام الرضا اإلمام العطوف أنيس النفوس حبين 
ي عل والية أمير المؤمنير  ويختم عمري بخير ويرزقن 

ي  ويثبن 
ي ويغفر ىلي ويعفو عن 

 من هللا العلي القدير ان يشفين 
أتمن 

فاطمة حاجعلي لبنان أطلب من هللا سبحانه وتعاىل الشفاء بحق اإلمام علي بن موس الرضا

فاطمة حاجعلي لبنان أطلب من هللا سبحانه وتعاىل الشفاء بحق اإلمام علي بن موس الرضا

رباب لبنان ي القريب العاجل
 
أسال هللا الزيارة ف

رباب لبنان ي القريب العاجل
 
أسال هللا الزيارة ف

وسن عيد الصمد حبيب العراق ي كل مريض بحق محمد وال محمد
 
ي المرض ياموالي      اللهم شاف

الشفاء ياموالي الشفاء العاجل  تعبن 

زينب سعد ي االخرة لبنان
 
ي الدنيا وشفاعتة ف

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

 
ي ريم من المحظوظير  وذات حظ عظيم واسعدها ف

ي وسيدي وموالي اجعل ابنن  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 رت 
ي طريقهم اللهم احفظ ىلي اوالدي بحفظك وبعينك الن 

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

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

ً
 اال غفرته وال عيبا

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

 
اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم ارزقنا ف

رفية علي سليم لبنان يا رب تيرس امرها وشفاءها من كل سوء وتوفيق ابنها علي

زينب علي سليم ي القريب العاجللبنان
 
الهي بحق فاطمة وابيهاوالرس المستودع فيها  ان تعجل فرج المهدى وان تفرج عنا وترحمنا وتشف  مرضانا وتوفقل ابنىحسن  وتشفيه بحق االمام الرضا وتوفقنا لزيارته ف

عادل غناوي جاسم النجار وأمه وابيه وزوجته وأوالده واسالفه وارحامه وجميع المؤمنير  والمؤمنات العراق ي زيارة سيدي وموالي اإلمام الرضا عليه السالم
اللهم صل عل محمد وآل محمد   اللهم ارزقن 

عادل غناوي جاسم النجار وأمه وابيه وزوجته وأوالده واسالفه وارحامه وجميع المؤمنير  والمؤمنات العراق ي زيارة سيدي وموالي اإلمام الرضا عليه السالم
اللهم صل عل محمد وآل محمد   اللهم ارزقن 

خنساء كريم وزوجها وامها وابيها وأهلها وابنائها وجميع المؤمنير  والمؤمنات العراق ي زيارة االمام الرضا عليه الصالة والسالم..اللهم صل عل محمد وآل محمد
اللهم ارزقن 

امنه عبدالرضا علي الكويت

شكرية علي وزوجها وأهلها واوالدها وجميع المؤمنير  والمؤمنات العراق ي زيارة االمام الرضا عليه الصالة والسالم..اللهم صل عل محمد وآل محمد
اللهم ارزقن 

غناوي جاسم النجار وزوجته وأوالده واسالفه وجميع المؤمنير  والمؤمنات العراق ي زيارة سيدي وموالي اإلمام الرضا عليه الصالة والسالم..اللهم صل عل محمد وآل محمد
اللهم ارزقن 

علية ننصار ي الرضا ثم الرضا من هللا عز وجللبنان ي االخرة وتعجيل فرجهم وقضاء حوائج 
 
ي الدنيا وشفاعته مع جده المصطف  ص واهل بيته االبرار ف

 
ي  زيارته ف

ي بان يرزقن 
سالمي المامي الرضا ع  وتمنيات 

عبد الصمد حبيب العراق ي  من ألم المفاصل
اللهم صل عل محمد وآل محمد  اللهم  شافن 

حمد العطار لبنان الرحمه والمغفره

إيمان سعيد ظاهر العراق أللهم أرزقنا الزيارة

إيمان سعيد ظاهر العراق أللهم أرزقنا الزيارة

ايمان االسعد ي الدنيا واالخرة انه سميع مجيبلبنان
 
ي لما هو خير لنا ف

ي واخوات 
ي واهلي واخوت 

 ع والتوفيق ىلي و لعائلن 
ي ومن اراد ذلك لزيارة موالي الرضا ع وزيارة موالي الحسير 

ي وعائلن 
ي وللمؤمنير  والمؤمنات والشفاء من كل داء وسقم وتوفيف 

ات  ي واهلي وجير
حسن العاقبة ىلي ولعاىلن 

ايمان االسعد ي الدنيا واالخرة انه سميع مجيبلبنان
 
ي لما هو خير لنا ف

ي واخوات 
ي واهلي واخوت 

 ع والتوفيق ىلي و لعائلن 
ي ومن اراد ذلك لزيارة موالي الرضا ع وزيارة موالي الحسير 

ي وعائلن 
ي وللمؤمنير  والمؤمنات والشفاء من كل داء وسقم وتوفيف 

ات  ي واهلي وجير
حسن العاقبة ىلي ولعاىلن 

هدى أمير علي الشجار ي ما خاب من التجأ اليكم يا موالي انتم خير 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 بركاتهالبحرين ي و تري    ح قلب أت 
ي دراسن 

 
ي ف
ي و توفقن 

ي حل مشكلن 
 
ي ف
السالم عليك يا موالي يا أبا الحسن يا علي ابن موس الرضا  يا موالي اترجاك يا سيدي ان تعينن 

يا علي بن موس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد لبنان ي آخرة شفاعته 
 
ي الدنيا زيارته و ف

 
ي زيارة قريبة بسيدي و موالي اإلمام الرضا عليه السالم ف

.اللهم ارزقن 

يا علي بن موس الرضا يا علي يا علي يا علي مدد لبنان ي آخرة شجاعته
 
ي الدنيا زيارته و ف

 
ي زيارة قريبة بسيدي و موالي اإلمام الرضا عليه السالم ف

.اللهم ارزقن 

ألفت حمود لبنان ي زيارته وشفاعته
اللهم ارزقن 

ألفت حمود لبنان ي زيارته وشفاعته
اللهم ارزقن 

هدى حسير  خليل لبنان .زيارتهم وشفاعتهم ورضاهم عنا
الحج ابو حاتم ركير  لبنان
الحجة أم حاتم ركير  لبنان

ية حيدر الحجة خير لبنان

الحج حسن جواد فقيه لبنان

لينا حسن فقيه لبنان



��رقية إبراهيم ركير   لبنان

حسير  ابراهيم ركير ��كوثر حيدر جابر لبنان
زينب محمد رقا ومحمد باقر ركير  لبنان

زينب حسن فقيه لبنان
ابراهيم محمد عبدهللا ركير  لبنان

ابراهيم عدنان ي القريب العاجل و زيارة قي  جدك رسول هللا و زيارة الحسير  الشهيد عليهم السالمالكويت
 
ي و يمن بدوام الصحة و العافيه عل والدي و ان يكتب لنا زيارتك ف

ي و اخوات 
السالم عليك يا علي بن موس الرضا  السالم عليك يا بن رسول هللا السالم عليك يا بن سيد الوصيير  و بن فاطمة سيدة نساء العالمير   اسال هللا بحقك أن يجعل لنا من أمرنا مخرجا و ان يسهل المتعرس من اموري و امور اخوت 

علي كاظم حسير  يالعراق
ي بتمام و دوام الصحة و العافية و الخالص التام من المرض الخبيث  و الدعاء لوالدي بالصحة العافية و الخوات 

زيارة االمام الرضا عليه السالم و الدعاء بالشفاء التام و العاجل لزوجن 

نور هاتف ناض العراق الزيارة بالنيابة و الدعاء اىل نور بنت احالم للشفاء العاجل و التام من  مرض الرسطان بحق محمد و آل محمد

حسير  سالم العراق اللهم بحق االمام الرضا عجل لوليك الفرج وسعة من الرزق الرحمة ىلي ولوالدي

حسير  سالم العراق اللهم بحق االمام الرضا عجل لوليك الفرج وسعة من الرزق

الحاج رياض شاطي وعائلتة العراق ...السالم عليك يا علي بن موس الرضا ورحمة هللا وبركاته

محمد وحيدر ووالدتهم بدريه العراق فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه توصل الرساله لالمام التنىس خالص دعواتكم عند الزيارة والصاله

حسير  الضامن القطيف

عبد هللا القصاب القطيف

مهدي الضامن القطيف

يوسف الحريري القطيف

عباس المرهون القطيف

مصطف  الفرج القطيف

ي صادق علي الحاج  القطيف

ي صادق علي الحاج  القطيف

سكينه عاصم حميد عمران ي احسن حال والسالم عليك يا سيدي وموالي ياعلي بن موس الرضا اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين وعجل فرجهم ياكريمالعراق
 
ي زيارتك واناف

ي ويرزقن 
ي ويعافين 

ي المودة والمحبة واسال هللا بشفاعتك ان يشافين 
ي وابناءي واخوت   زوج 

ي وبير 
ي ان يجعل بين 

 الطاهرين وعجل فرجهم السالم عليك ياسيدي وموالي ياعلي بن موس الرضا السالم عليك ياسيدي وابن سيدي اسأل هللا بشفاعتك ان تقض  حاجن 
اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير 

سكينه عاصم حميد عمران ي احسن حال والسالم عليك يا سيدي وموالي ياعلي بن موس الرضا اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين وعجل فرجهم ياكريمالعراق
 
ي زيارتك واناف

ي ويرزقن 
ي ويعافين 

ي المودة والمحبة واسال هللا بشفاعتك ان يشافين 
ي وابناءي واخوت   زوج 

ي وبير 
ي ان يجعل بين 

 الطاهرين وعجل فرجهم السالم عليك ياسيدي وموالي ياعلي بن موس الرضا السالم عليك ياسيدي وابن سيدي اسأل هللا بشفاعتك ان تقض  حاجن 
اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير 

سكينه عاصم حميد عمران العراق 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
 
ي زيارتك واناف

ي ويرزقن 
ي ويعافين 

ي المودة والمحبة واسال هللا بشفاعتك ان يشافين 
ي وابناءي واخوت   زوج 

ي وبير 
ي ان يجعل بين 

السالم عليك ياسيدي وموالي ياعلي بن موس الرضا سالم هللا عليك سيدي وابن سيدي اسأل هللا بشفاعتك ان تقض  حاجن 

ي واوالدي ووالديه غفران وزوج  العراق

ي المرحومه حمده زغير
ي واطفاىلي وعن خالن 

عن وجدان ووالدي ووالد والدي واهلي وعائلن  ي ويرس امورنا بالصحه والعافيه والرزق الواسع الحالل بفضلك وفضل الصاله عل محمد وال محمدالعراق
ي سعيده مع عائلن 

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 يجعلن 
سید مرتض  ایران فقير  لما انزلت اىل من خير

، ربیات   قلن 
 
یا امام الرضا انت تعلم ماف

يف فضل هللا وفاء شر لبنان 🌿﷽      🌿 🌹 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 ممات 
ي ومن اليوم اىل يوم ممات 

ي واخعن والدي ووالدت 
ي  واقربائي واوالدي  واخواتي وات 

ٔ
صدقاتي
ٔ
ي وا
ات  موات واىل ارواح الشهداء السعداء لتعجيل شفاء المرض  و قضاء الحاجات ودفع البالء والمؤمنين والمؤمنات وجير

ٔ
حياء منهم واال

ٔ
وجزاكم هللا خير الجزاء وتقبل اعمالكم��اال 🌿

ي موس خير العراق .ياعلي بن موس الرضا ورحمة هللا وبركانه .. السالم عليكم 

كرار حسير  علوان العراق ❤يا علي أبن موس الرضا أطلب الشفاعة منك انا مريض ومهموم يا أنيس النفوس 

مها بنت هاشميه ى وسهل كل امورنا وحق االمام الرضا عليه السالمالعراق بغداد  بنت مها وتغير الحال االفضل حال يسد دينه وفرج عنه ويشافينه ويعافينه ورزقنه بيت ملك والشغله اىلي ناوي عليها صباح اتم ع خير ويحفظنه من كل سوء ورزق وشغله االحمد ابن مها ويوفق اوالدي هاجر وجنات واحمد وبنير  وحنير  يرزق زوجها ويفتحه وجه مقداد ابن برسر
ي صباح ابن خالديه والقسمه بنير  الرزق الزوج 

ي
حامد العات  ي ومثواي العراق ي لمنقلن 

ت  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 موس الرضا ذخري وذخير
 
ي وتعاف

 
أنخاك سيدي ان تشاف

حليمه كويت ي من زعل سنتير 
ي تكون حامل    وولدي يكلمن 

ان شا هللا بنن 

ي
حامد العات  ي ومثواي العراق ي لمنقلن 

ت  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 موس الرضا ذخري وذخير
 
ي وتعاف

 
أنخاك سيدي ان تشاف



السيد ابو علي حسير  نورالدين لبنان المفغره وحسن الخاتمه

الحاجه ام علي هنيه نورالدين لبنان

ساره حكمت خليفه لندن

رضا حسير  نورالدين بريطانيا ي زياره االئمه عليهم السالم
ي  واهلي وعائلن 

اللهم اهدت 

أم عمار البحرين ي زيارة اىل أهل الببت وتهدي أوالدي
ي عل والية أمير المؤمنير  وتيسير أموري وتعطين 

ي من أصحاب االمام القائم وثبتن 
حسن الخاتمه وان تجعن 

زينب رضا نورالدين بريطانيا ، ي من عبادك الصالحير 
ي واجعلن 

ي اهدت  رت 

زهراء رضا نورالدين بريطانيا ي عل الرصاط المستقيم،
اللهم اهدين 

رضا حسير  نورالدين بريطانيا

..والمالئكة المقربير  عليهم السالم.. أهل البيت عليهم السالم البحرين ي الدنيا و اآلخرة
 
ي الدنيا و اآلخرة و الشفاعة ف

 
هللا يرزقنا الزيارات المقبولة ف

ابتسام محمد ابراهيم البحرين ي القريب العاجل ،الصحة والعافية ،التوفيق والنجاح ،الزوج الصالح
 
زيارة االمام الرضا ف

يوسف عبدالحميد البحرين ي الذرية الصالحة بحق سيدي وموالى علي بن موس الرضا عليهما السالم
ي الصحة والعافية...... اللهم ارزقن 

وحسن الخاتمة والشفاعة....... ويعطين 

صغرى إبراهيم عباس البحرين ي...... بحق موالي عل بن موس الرضا عليهما السالم
ح صدري ويذهب الوسواس عن  ي االرادة القوية..... يرسر

ي نفىسي ويعطين 
 
ي بالذرية الصالحة..... وتصير عندي الثقة ف

ي مشهد لمدى الحياة... وهللا يرزقن 
 
وأتمن  أن اسكن ف

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

 وجميع المؤمنير 
يف فرجه وعن والديَّ نيابة عن موالي صاحب الزمان عجل هللا تعاىل شر العراق ي انت تعلم بحاىلي ي... سيدي لطفك وكرمك واحسانك وعفوك وتسديدك... قد أوكلته اليك.. صل هللا عليك يا أبا الحسن يا علي بن موس الرضا سيدي وحبين 

ي واستغيث بك فأغثن 
والسالم عليك يا موالي وعل أختك الكريمة المعصومة وعل آبائك وأبنائك ورحمة هللا وبركاته....  استعير  بك فأعن 

احالم بنت فاطمة لبنان ي احمد ابن احالم للتوفيق بدراسته 
��دعاء إلبن 

صفاء حسير  فاضل العراق 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 ويقض 

صفاء حسير  فاضل العراق 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 ويقض 

Dahdouh Belgique Réussite pour la famille
فاطمة حسير  يحك العراق ي حاليا ما اكدر اوصل لرص 

 
ف ي وازورك واشتم نسمة هواك واعالج روجي بقربك بس انت اعلم بحاىلي واعلم برص   اج 

تك اتمن   روجي طير واطير لحرص 
ي يا علي بن موس الرضا ع وحق امك الزهراء انه مشتاقتلك ومشتاقة لزيارتك انه محتاجتك يا ابا الحسن اتمن  ي يتهيأ اىلي حته ازورك ... السالم عليك يا سيدي وموالي يا سلطان قلن 

ي راح كلىسر ي اج 
ي لزيارتك ألن اذا انت ردتن 

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

ي بزيارتك. ارزقن  يا انيس النفوس نفس كرت 

علي  محمد يعقوب البحرين

علي  محمد يعقوب البحرين

مريم محمد البحرين الفرج عن جميع المعتقلير  و الروق بالذرية الصالحة يارب

فاطمة البحرين زيارة االمام الحسير 

ف فضيلة السيد سعيد شر ي أمرهم وأمواتنا من أهلي من أدم عليه السالم إىل يومنا هذا وأموات المؤمنير  والمؤمنات ومن ليس له ذاكر وشفاء مرضانا ومرض  المؤمنير  والمؤمنات والمسلمير  والمسلمات وقضاء الحوائجالبحرين
ي ومن يعنين 

ات  ي وجير
ي وأصدقات 

ي وذراري  هم ومتعلقيهم وأصحاب المظالم من 
ي وأخواىلي وخاالت 

ي وأعمامي وعمات 
ات 
ّ
ي وأجدادي وجد

ي وأخوات 
ي وعن والدّي وإخوات 

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

غفران البحرين زيارة االمام الحسير 

أبرار البحرين

محمد يعقوب يوسف البحرين

زهره مطر البحرين ي القلوب الوالهه يا موالي
 
تعلم ما ف

ى بنت حسيبه سلم حميد سالم عبود ووالديه شذى حسن ووالديها واحمد وطيبه وزينب وبرسر العراق لتعجيل فرج موالنا اإلمام المهدي ولشفاء المرض  ولقضاء الحوائج

عمار عبد الحميد سمير طالب سوريا- دمشق  ي علي رياض طالب ولكم جزيل األجر والثواب
 
ي المتوف

زيارة بالنيابة عن أج 

ي علي بن حسن  
ي علي بن حسن// رض 

رضية جعفر حسن/ مليحة يوسف // جليلة السيد جواد // عفيفة رض  البحرين يا رحمة هللا الواسعة يا باب نجاة األمة   اللهم عجل لوليك الفرج

اهيم سارة علي يونس الي  ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  والمؤمناتالمملكة العربية السعودية  وإمامي علي إبن أت 
زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير  محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين المعصومير 

اهيم فاطمة علي يونس الي  ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  والمؤمناتالمملكة العربية السعودية  وإمامي علي إبن أت 
زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير  محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين المعصومير 

اهيم عبدالعزيز علي يونس الي  ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  والمؤمناتالمملكة العربية السعودية  وإمامي علي إبن أت 
زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير  محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين المعصومير 



اهيم ريم علي يونس الي  ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  والمؤمناتالمملكة العربية السعودية  وإمامي علي إبن أت 
زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير  محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين المعصومير 

اهيم أحمد علي يونس الي  ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  والمؤمناتالمملكة العربية السعودية  وإمامي علي إبن أت 
زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير  محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين المعصومير 

اهيم جمانة علي يونس الي  ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  والمؤمناتالمملكة العربية السعودية  وإمامي علي إبن أت 
زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير  محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين المعصومير 

آسيا محمد صالح الفايز ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  والمؤمناتالمملكة العربية السعودية  وإمامي علي إبن أت 
زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير  محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين المعصومير 

اهيم علي يونس عبدهللا الي  ي طالب عليه السالم وعلي وآسيا وجمانة وأحمد وريم وعبدالعزيز وفاطمة وسارة ووالدي والمؤمنير  والمؤمناتالمملكة العربية السعودية  وإمامي علي إبن أت 
زيارة عن نبينا وخاتم األنبياء والمرسلير  محمد اللهم صل عل محمد وآل محمد الطيبير  الطاهرين المعصومير 

ابتسام محمد ابراهيم علي البحرين ي القريب العاجل ،الصحة والعافية ،التوفيق والنجاح
 
زيارة االمام الرضا ف

عمار عبد الحميد سمير طالب سوريا-دمشق  ي صديقة علي طالب رحمها هللا وأحسن إليكم وإليها
زيارة نيابة عن عمن 

عمار عبد الحميد سمير طالب سوريا-دمشق   لكم
ً
ي بسام عبد الحميد سمير طالب عافاه وشفاه هللا وشكرا

زيارة عن أج 

عمار عبد الحميد سمير طالب سوريا-دمشق  ي علي رياض طالب رحمه هللا
زيارة نيابة عن أج 

عمار عبد الحميد سمير طالب سوريا-دمشق  ي جوار سيدته وموالته زينب العقيلة الحوراء سالم هللا عليها
 
زيارة نيابة عن والدي عبد الحميد سمير طالب المدفون ف

عمار عبد الحميد سمير طالب سوريا-دمشق  ي جوار سيدتها وموالتها زينب العقيلة الحوراء سالم هللا عليها
 
ي صفية هاشم المدفونة ف

زيارة عن والدت 

عمار عبد الحميد سمير طالب سوريا-دمشق  ي جوار سيدتها وموالتها زينب العقيلة الحوراء سالم هللا عليها 
 
ي المتوفية غادة عبد الحميد سمير طالب المدفونة ف

أثابكم هللا عنا وعن جميع المؤمنير , زيارة عن أخن 

غزالة عبد القادر باغوض السيدة زينب عليها السالم- دمشق  ي الحوزة العلمية بحق االمام الرضا مشكورين عنا أجزل الثواب بحق الموىل العلي القدير
 
لتوفيق اوالدي ف

لطيفه محمد عابده السيدة زينب سالم هللا عليها- دمشق  زيارة سيدي وموالي ثامن األئمة عليهم السالم مأجورين إن شاء هللا

ي النحاس
بتول هات  دمشق زيارة الرضا عليه السالم ولكم جزيل الثواب

ماهر صندوق دمشق لحفظكم وحفظ جميع المؤمنير  بارك هللا بكم

عالء عبدالحسير  كآظم الشكري الكوفة العلوية المقدسة. عراق المقدسآت  ي كلها بحق محمد وآل محمد صل هللا عليه وآله وسلم ي كل مكان وزمان هلل فيه رضآ وطآعة وعبآدة ولكم وىلي فيه خير وعفو وعآفية الدنيا واآلخرة بجآه محمد وآل محمد صل هللا عليه وآله وسلم ألبد أآلبدين... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ومسآكم هللا بالخير إنشاء هللا وأسألكم وأقلدكم الدعاء لغفرآن ذنوت 
 
...وأسألكم وأقلدكم الدعاء والزيارة والشفآعة يآكرآم ف

عالء عبدالحسير  كآظم الشكري يفالكوفة العلوية المقدسة. عراق المقدسآت  ي كل مكان وزمان هلل فيه رضآ وطآعة وعبآدة ولكم وىلي فيه خير وعفو وعآفية الدنيا واآلخرة اللهم صل عل محمد وآل محمد وعجل فرجهم الرسر
 
ي كلها بحق محمد وآل محمد صل هللا عليه وآله وسلم وأسألكم وأقلدكم الدعاء والزيارة والشفآعة ف أسألكم وأقلدكم الدعاء لغفرآن ذنوت 

عالء عبدالحسير  كآظم الشكري الكوفة العلوية المقدسة. عراق المقدسآت  ي الدآرين 
 
ي كلها ف م ألبد أآلبدين . ألسآلم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأسألكم وأقلدكم الدعاء والزيارة والشفآعة يآكرآم بغفرآن ذنوت 

ّ
...بحق محمد وآل محمد صل هللا عليه وآله وسل

عالء عبدالحسير  كآظم الشكري الكوفة العلوية المقدسة. عراق المقدسآت  ي كلها  ...وأسألكم  الزيارة والشفآعة بكل مكآن وزمآن هلل فيه طآعة وعبآدة ورضآ ولكم وىلي فيه خير وعفو وعآفية الدنيا واآلخرة بجآه محمد وآل محمد صل هللا عليه وآله وسلم ألبد أآلبدين. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ومسآكم هللا بالخير والصحة والعافية والتوفيق إنشاء هللا وأسآلكم وأقلدكم الدعاء لغفرآن ذنوت 

ام محمد لبنان 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 حواءج 

محمد وحيدر العراق ي فرج وشفاء عاجل كلمح البرص محمد وحيدر ووالدتهم بدريه ارب  ع سنوات عل هذا الحال
السالم عليك يا سيدي وموالي قر عين 

صفاء عبد المجيد بغدادي سوريا ي
الشفاء من مرض 

ي عن المرحومة الشابة فاطمة حبيب علي الحلواج  البحرين  المؤمنير  و المؤمنات بمحمد و آل محمد صلوات هللا عليه و آله 
.الرحمة و الغفران لها و لجميع موت 

ي
 
سيد يوسف الصاف العراق تعجيل فرج موالنا صاحب العرص والزمان اإلمام الحجة عجل هللا فرجه

ى و ام البنير  و اهل البيت و ابو الفضل العباس قلدناكم الدعاء والز زينب حسير  و والديها ووالدي والديها و عائلتها واخواتها و خاالتها و خيالنها و عماتها و اعمامها و اقارب  ها و احبابها والمعصومير  وخديجة الكي  بحرين الشفاء و الرحمة و المغفرة من هللا بحق االمام الرضا

السيد حسن جعفر خليل وعائلته البحرين ي ما اتمن 
ي وأعطن 

ي حاجات 
ي الحاجات اقض 

يا قاض 

Marzieh moradi ایران سالم التماس دعا

Marzieh moradi ایران سالم التماس دعا

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

امل سعيد عباس وعباس ومحمد رضا وزينب جعفر لفته كربالء المقدسة- العراق  اسأل هللا ان يهدينا وي  هديهم سبل الرشاد بحق سيدي وموالي علي بن موس الرضا

محمد ومرتض  وإيمان لفته حمادة البازي كربالء المقدسة- العراق  نا واياهم مع محمد واله الطيبير  الطاهرين ي وان يحرسر
اسأل هللا ان اصلهم فهم اخوت 

رازقية عبود ابراهيم كربالء المقدسة- العراق  نا تحت ضل رحمته مع محمد وال محمد ي بر والدي ويحرسر
اسأل هللا ان يرزقن 



لفته حمادة البازي كربالء المقدسة- العراق  ي بر والدي ويرضا عنهما ويجمعنا معنا تحت ضل رحمته
اسأل هللا ان يرزقن 

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

ي واخوات 
ي واخوت  يف والسالم عليك يا سيدي وموالي يا علي بن موس الرضا ... الهداية ىلي والوالدي وزوج 

ك الرسر ي هللا زيارة قي 
ي باشع وقت وان يرزقن 

ي والرضا ....  وان اتم بناء بين  ي وسِط قلن 
 
َم الرضا  قد سنها الرُب الجليُل وما انجلت***سكَن الرضا ف  كان ىلي ِنع 

َ
ي امِر ُحِبك

 
م ***** ف

ُ
ك
ُ
ي ُصلِب الرجاِل عرفت

 
 ف
ُ
 مع الرضا مذ كنت

ُ
ُم فكنت

ُ
م كان ىلي*****اال بحبك

ُ
م بابا يؤوُل اىل الرضا يا اَل طه ما سواك

ُ
ك
ُ
ي***** ورضيت

ي يوِم بؤسي او اذا حلَّ الرضا الصادقون الطيبون ائمن 
 
 الكونير  طه سيدي ***** ف

ُ
 التمُس الرضا هو سيد

ُ
هم ما كنت ي غير

 
ي التف *****ف

م الرضا وعل جناِح االكرمير  بن 
ُ
ي حبه قد سنَّ ربك

 
 ***** ف

ً
 دمعي عارفا

ُ
ي حِب عليٍ والرضا وبفاطٍم اجريت

 
 ف
ُ
ي *****حلقت  الرضا بالسبِط من اِل الرسوِل تقرت 

َ
ما*****من دونها وهللِا لن أجد

ِّ
 ُمَسل
ُ
 الرضا وعل رماِل الطِف جئت

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

ُ
ي الرضا واتيت ي الشهيِد ات  ي ***** نحَر الشهيِد ات 

ي اِل الرسوِل حكاين 
 
 ف
ُ
 يا رضا فكتبت

َ
ك
ُ
ي فديت
 فارحمن 

َ
ي با*****اال ك

 حكاين 
ُ
وبكم ختمت

عبد ااحكيم Algérieي وصل هللا عل محمد وآله وسلم
ي وبير  اخوت 

ي ديوننا و وان يصبح بين 
ي اللهداية والسداد وان يقض 

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

السالم عليك يا موالي يابن رسول هللا علي ابن موس الرض  ياموالي حاجن 

مؤيد عبد الصمد خلف العراق البرصه ي االخره
 
ي الدنيا وشفاعته ف

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

المرحوم عبد الصمد خلف العراق البرصه .اللهم اغفر وارحم والدي بحق عطش الحسير  ع وغربته

المرحوم عبد الصمد خلف العراق البرصه .اللهم اغفر وارحم والدي بحق عطش الحسير  ع وغربته

مؤيد عبد الصمد خلف العراق البرصه ي االخره
 
ي الدنيا وشفاعته ف

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

زينب علي أسعد لبنان ي اليك
 
ي واشتياف ي سالم عليك يا مؤنىسي سالم عليك يا فؤادي وروجي سالم عليك بقدر حن  ي عطفك أحبك وأتمن  أن يكون هذا الشعور متبادل يا بابا �🔲�سالم عليك يا حبين  ي طفل يرتج 

ي أحبك كما لو أنن 
ي وتعبت من البعد عن هللا وعنك  �🔲�إت 

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

ي اللي بباىلي  طّولت كتير عليك يا بابا١٠ ب شهر ٢٠٢٠ساعدت 
جاك يرسىلي حاجن 

ي لعتدك التطهر بحرمك بي 
ي ياها خدت 

ي زيارتك يا رؤوف بعرف مش ادها للزيارة بس هبن 
ي هبن 
ي وساعدت 

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

ي لعندك ... لحد شهر رجب راضية رب العالمير  رجعن 
ي وتاخدت 

ي وتساعدت 
كن  �🔲�بحبك كتير بتمن  ما تي 

أكرم IRAQ نيابة عن أكرم وعائلتيه وكل متعلقيه

حيدر مفرود كرمش العراق السالم عل اإلمام الثامن الضامن شمس الشموس وانيس النفوس علي بن موس الرضا صلوات هللا وسالمه عليه

كاترين عباس لبنان ي للزيارة قريبا،
��السالم عليك موالي أسألك بحق الزهراء أن تدعوت 

وفاء عبد الحسير  العراق ي كل مكان
 
ي والتفري    ج عن المؤمنير  ف

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

مرتض  وزهرا وزهرا خدری()اموات  ایران روحشان با اهل بیت پیامي  محشور گرداند اله آمير 

آسیه خدری ایران یا امام رضا یا معير  الضعفا آقا جان شفام بده

رامز لبنان حسن العاقبة والتوفيق

ي وعائلته
حسير  الجورات  العراق ي اقسم عليك بامك الزهراء عليها السالم ان تقضيها ىلي... السالم عليك يا سيدي يا ابا الحسن اإلمام الثامن الضامن علي بن موس الرضا  ورحمة هللا وبركاته

انت اعلم بحاىلي وحاجن 

مريم اسماعيل لبنان هللا نوىلي زيارة ونرصت السيد حسن

زينب وخديجة وزهرة البحرين ي االخرة
 
ي الدنيا وشفاعته ف

 
اللهم ارزقنا زيارته ف

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

بتول ووالديها وارحامها الجزائر نسالكم الدعاء للتوفيق لنا بالزيارة

مهند العراق هجرة و استقرار

الرباب العراق قضاء حاجة صعبة يعلمها هللا

محمد فاضل شعالن عطية  يديه بحق محمد وال محمد اللهم صلي عل محمد وال محمدالعراق
اللهم عجل لوليك الفرج بحق انيس النوس بحق غريب طوس وجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بير 

ليث عبد العباس جبار عباس العراق نرصة اهل البيت عليهم السالم ونرصة امام الزمان عجل هللا فرجه

علي اليا اسي  الهدايا

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

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

نه وأصدقائه والمسلمير  والمسلمات االحياء منهم واالموات وهللا يوفقكم لما فيه الخير والصالح ويعطيكم مرادكم سيد إسماعيل سيد عبد هللا فالح ووالديه وإخوانه وجير ي القريب العاجل بإذن هللاالبحرين
 
اللهم صل عل محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم السالم عليك يا علي بن موس الرضا ياضامن الجنان أللهم أكشف هذه الغمه عن هذا األمه بحق محمد وال محمد ورزقنا زيارتكم ف

صفاء حسير  فاضل 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 محمدالعراق

ى بتت حسيبه وسلم عبد الحميد و سالم عبود واحمد سالم و طيبه سالم وزينب سالم وشذى حسن ولطلب الشفاء لبرسر العراق لتعجيل فرج موالنا صاحب الزمان ولشفاء المرض  وقضاء الحوائج

ى بتت حسيبه وسلم عبد الحميد و سالم عبود واحمد سالم و طيبه سالم وزينب سالم وشذى حسن ولطلب الشفاء لبرسر العراق لتعجيل فرج موالنا صاحب الزمان ولشفاء المرض  وقضاء الحوائج

ى بتت حسيبه وسلم عبد الحميد و سالم عبود واحمد سالم و طيبه سالم وزينب سالم وشذى حسن ولطلب الشفاء لبرسر العراق لتعجيل فرج موالنا صاحب الزمان ولشفاء المرض  وقضاء الحوائج

اشاء مال هللا حنظل العراق فرج موالي صاحب الزمان عج  وقضاء الحوائج المتاخرة والصعبة الحمل. وتعجيل. الشفاعة ىلي واىل اهلي واىل شيعية امير المؤمنير 



ي ي الزهير ابو عامر الزهير العراق  كربالءالمقدسة زيارة قربةاىل اللة وانيشافينا  والذرية إىل ولدي عامر بحق غريب بحق محمد وال محمد الطيبير  الطاهرين وعجل فرجهم
ابراهيم محمد عبدهللا جعفر ركير  لبنان

حسن جواد فقيه لبنان

ية إبراهيم حيدر خير لبنان

وجدان جاسم سيد ي من البعد والمشاكل والحرام وارزقنا بالرزق الواسع الحالل والطف بنا وبأطفاىلي وابعد عنا كل سوء وارزقنا خير الدنيا واالخره بحق موالي االمام علي بن موس االرضاالعراق
ي وخلصن   سالم نيابه عن أبيك  االمام موس بن جعفر ياسيدي وياموالي يارؤوف الطف بحاىلي وحال زوج 

السالم عل االمام الرؤوف السالم عل االمام الغريب الشهيد السالم عليك وعل آبائك وأبنائك المعصومير 

بديع حميد البحرين

زينب عبد العباس العراق ي قربه اىل هللا تعاىل
ي واهلي وذرين 

ي واخوات 
ي وعن والدي واخوات 

قلدناكم الدعاء والزياره بنيابه عن 

زينب عبد العباس العراق ي قربه اىل هللا تعاىل
ي واهلي وذرين 

ي واخوات 
ي وعن والدي واخوات 

قلدناكم الدعاء والزياره بنيابه عن 

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

الشفاء العاجل وفحوصات 

صديق عمر يا نيجير أن يفتح هللا ىلي أبواب الرزق من كل مكان وأن يجعل أهلي كلهم من أحباب أهل البيت عليهم السالم

هند النجار ي ياكريم بحق االمام علي الرضا وابائه وابنائه اغفر لموتانا وارحمهم  ووسع عليهم قبورهم  ياكريم بحق الحبيب محمد واهل بيته الكرماءالعراق ي فاطمه فرح قلبها بالخير ويرس امرها  ياموالي بحقك عند هللا اشفع لنا عند هللا  يارت 
ي زينب نولها المعدل العاىلي وابنن 

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

ي  ابن 
ي حياتهم ويرسلهم الصعب ونور عقلهم بنور محمد وال بيت محمد وثبتهم عل الواليه والحب لكم سادت 

 
ل وفق اوالدي لك خير ف  

اء مي  ي من كل وباء وبالء يرس ىلي امر شر
ي واحبن  ي واوالدي وزوج 

ي الزهراء احفظن 
يا موالي ياامامي ياعلي بن موس الرضا  بحق موالت 

هند النجار ي ياكريم بحق االمام علي الرضا وابائه وابنائه اغفر لموتانا وارحهم  ووسع عليهم قبورهم  ياكريم بحق الحبيب محمد واهل بيته الكرماء  والعراق ي فاطمه فرح قلبها بالخير ويرس امرها  ياموالي بحقك عند هللا اشفع لنا عند هللا  يارت 
ي زينب نولها المعدل العاىلي وابنن 

ي المحافظه المناسبه وابنن 
 
ي من واسع الرزق الحالل وقبول الزين ف

ي محمد اغن 
ي  ابن 
ي حياتهم ويرسلهم الصعب ونور عقلهم بنور محمد وال بيت محمد وثبتهم عل الواليه والحب لكم سادت 

 
ي ف
ل وفق اوالدي لك ج  اء مي   ي من كل وباء وبالء يرس ىلي امر شر

ي واحبن  ي واوالدي وزوج 
ي الزهراء احفظن 

يا موالي ياامامي ياعلي بن موس الرضا  بحق موالت 

ي  ادريس احمد،الياس احمد/اوالدي_احمد سالم /سكينة عبد المنعم ، زوج   الحاقدين ويرصف عنا البالء الهي بحق االنيس سيدي وموالي الرضا اسألك قضاء حاجاتنا ياهللاالعراق
ي طلبتها من االمام الرضا واعطانياها سيدي ان يرزقنا بيت ملك لنا ،يكفينا شر الظالمير 

ي الت 
ي تعيير  تسهيل دراسن  .صحةوسالمةلناو الوالدي باالخص، ولزوج 

ي  ادريس احمد،الياس احمد/اوالدي_احمد سالم /سكينة عبد المنعم ، زوج   الحاقدين ويرصف عنا البالء الهي بحق االنيس سيدي وموالي الرضا اسألك قضاء حاجاتنا ياهللاالعراق
ي طلبتها من االمام الرضا واعطانياها سيدي ان يرزقنا بيت ملك لنا ،يكفينا شر الظالمير 

ي الت 
ي تعيير  تسهيل دراسن  .صحةوسالمةلناو الوالدي باالخص، ولزوج 

محمد الجزائر ي عبد الرحمن وزوجته أطفال عاجال وليس أجال يارب العالمير  يأرحم الراحمير 
.اللهم يارب بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد،،، أرزق إبن 

المرحوم حميد محمد علي البحرين

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

صفاء عبد المجيد بغدادي ي بحق أمك الزهراء عليها السالم و حفيدكم االمام الحجة عجسوريا
ي اموري كلها و تول انت كفاين 

 
ي و العافية ف ي أمري و قضاء حوائج 

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

صفاء عبد المجيد بغدادي ي بحق أمك الزهراء عليها السالم و حفيدكم االمام الحجة عجسوريا
ي اموري كلها و تول انت كفاين 

 
ي و العافية ف ي أمري و قضاء حوائج 

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

نجوى محمد قعيق ي بحق محمد وآله األطهارلبنان
ي حوائجهم ويصلح الفاسد من بين 

ي بوجاهته عند هللا ويكون شفيعا لوالدّي ويكفل دين اوالدي مريم وسارة وحسن وأمير ويغير سوء حالهم اىل احسن حال  ويقض  ي حوائج 
ي زيارته قريبا ويقض 

ان يرزقن 

المرحومة خديجة مكي علي البحرين

علي وغيد شبيب العراق قضاء الدين والرزق الصحة والعافية وزيارة االمام وزياد رزق المال

علي وغيد شبيب العراق

ي
عمرو عبدالواحد محمد االريات  اليمن الوصال

سج  يوسف حمودي لبنان

يحنر أحمد أألحمر كندا ي من أهوال ما بعد الموت
ي عل واليتهم عليهم السالم عند الموت وأن يشفع ىلي عند هللا تعاىل يوم القيامة وان ينجين 

ان يثبتن 

فاطمة عيىس لبنان

ندى ذياب يحنر ابنة فاطمة لبنان

Marzieh moradi ایران سالم التماس دعا

عبير علي شكر لبنان الزيارة والشفاء

حسير  حمادي العراق

ايمان جعفر ومحمد باقر العصفور وعيىس محمد البحرين اللهم ارزقنا الزيارة قريبا

وفاء حسير  شمص لبنان



نورة إبراهيم حمادة لبنان

عباس وطيبة البحرين نسألكم الدعاء  وقلدناكم الدعاء والزيارة

علي امير البحرين ي وأهلها
ي وعن اهلي وعن زوجن 

نسألكم الدعاء  وقلدناكم الدعاء والزيارة  نيابة عن 

من  عباس البحرين الهي بعلي بن موس الرضا  نسألكم الدعاء  بقضاء حاجة متعرسة الهي وسيدي وموالي  ارزق كل طالب ذرية بالذرية الصالحة

من  عباس البحرين الهي بعلي بن موس الرضا

رحاب عباس احمد البحرين الزيارة عاجال

ي و من له حق علي و من لم يذكرهم ذاكر من صفوة هللا آدم
ات  ي و جير

ي و زوجن 
ي و اخوات 

نيابة عن محمد و آل محمد الطيبير  الطاهرين و صحبه المنتجبير  و من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين و عن والدي و والد والدي و اخوت  البحرين يا اهل بيت النبوة ص و معدن الرسالة و مختلف المالئكة  أنتم رحمة هللا الواسعة و باب نجاة األمة

ي علي بن حسن
عفيفة رض  البحرين ي تجدد العهد بكم  و قد جاورة هللا جل جالله   فكونوا لها شفهاء

 
سيدي أبا الحسن يا علي بن موس الرضا ع   اتتكم قبل عامير  ف

ي علي بن حسن
عفيفة رض  البحرين ي تجدد العهد بكم  و قد جاورة هللا جل جالله   فكونوا لها شفهاء

 
سيدي أبا الحسن يا علي بن موس الرضا ع   اتتكم قبل عامير  ف

فاطمة عبالحسير  ام عباس البحرين ي وتحقيق مرادي
ي وتسهيل حملي ووالدت 

الهداية والصالح وتفري    ج عن 

ي علي بن حسن
عفيفة رض  البحرين ي تجدد العهد بكم  و قد جاورة هللا جل جالله   فكونوا لها شفهاء

 
سيدي أبا الحسن يا علي بن موس الرضا ع   اتتكم قبل عامير  ف

سناء جعفر لبنان .سجل اسمي الكون من زوارك وكن ىلي شفيعا يوم القيامة .السالم عليك يا غريب الغرباء موالي علي بن موس الرضا 

يه الشوي    خ خير البحرين ي مراديفاشوقت
ي وينعطين 

هللا يرفع حظ 

ي علي بن حسن
رض  البحرين ي اآلخرة معكم سيدي أبا الحسن

 
زخ و ف ي حياة الي 

 
ي راحة ف

 
أن تشفع لواىلي و يكون ف

ي علي بن حسن
رض  البحرين ي اآلخرة معكم سيدي أبا الحسن

 
زخ و ف ي حياة الي 

 
ي راحة ف

 
أن تشفع لواىلي و يكون ف

فاضل عباس البحرين ي
احصل بيت  تسهل عل زوجن 

عباس فاضل الشوي    خ البحرين الهداية والثبات عل ملة محمد وال محمد

طيبه الشوي    خ البحرين
فاطمة عبد الحسير  البحرين
فاطمة حسن ركير    علينا برضاك وهب لنا رأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمير  بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صلِّ عل محمد وآل محمدلبنان

اللهم ارزقنا من عندك وأفض علينا من فضلك وامي 
بتول ياسير  لبنانص ي هللا زيارتكم عما قريب و دائًما فالدنيا و شفاعتكم فاالخرة

ي ، رزقن  كن شفيعي عند هللا بقضاء حوائج 
كوثر ياسير  لبنان ي هللا زيارتكم عما قريب و دائًما فالدنيا و شفاعتكم فاالخرة

ي ، رزقن  كن شفيعي عند هللا بقضاء حوائج 
 ياسير 

مريم مصطف  ي كل عام لبنان
 
ي عامنا هذا وف

 
ي الدنيا واآلخرة وان ال يحرمنا شفاعتك وزيارتك ف

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

ّ
ل
ّ
��شتقت

مثن  قاسم شحان العراق اللهم سجلنا من زوار اإلمام علي بن َموس الرضا عليه السالم

زينب الدليمي العراق السالم عليك ياموالي علي ابن موس الرضا سهل لنا زيارة مشهد المقدس

باي مخمد بشير الجزاءر  علي وابناءه المعصومير 
ي االخرى والتمسك لوالية امير المؤمنير 

 
ي الدنيا وننال شفاعته ف

 
ان نزور االمام الحسير  ف

زينب حسن فقيه لبنان

لينا حسن فقيه لبنان

ريان نادر لبنان ♥️

باي مخمد بشير الجزاءر  علي وابناءه المعصومير 
ي االخرى والتمسك لوالية امير المؤمنير 

 
ي الدنيا وننال شفاعته ف

 
ان نزور االمام الحسير  ف

ف فضيلة السيد سعيد شر ي أمرهم وأمواتنا من أهلي من أدم عليه السالم إىل يومنا هذا وأموات المؤمنير  والمؤمنات ومن ليس له ذاكر والشفاء مرضانا ومرض  المؤمنير  والمؤمناتالبحرين
ي ومن يعنين 

ي وذراري  هم ومتعلقيهم وأصحاب المظالم من 
ي وأخواىلي وخاالت 

ي وأعمامي وعمات 
ات 
ّ
ي وأجدادي وجد

ي وأخوات 
ي وعن والدّي وإخوات 

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

حياة أحمد ذكر لبنان قضاء الحاجة ودوام العافية يارؤوف

خديجه العوطه لبنان ي افضل السالم والتحيه 
ي االخرة وترزقنا زيارتك وزيارة ابا عبدهللا الحسير  وابا الفصل قريبآ. السالم عليك سيدي وامامي موالى الرضا عليك من 

 
ي ف
ي واخوات 

ي هي تكون شفيعي وشفيع والداى واخوت 
حاجن 



حسن كاظم لبنان تيسير األمور وقضاء الحاجة

حياة أحمد ذكر لبنان قضاء الحاجة ودوام العافية يارؤوف

فيصل مشكور كاظم لبنان قضاء الحاجة وتيسير األمر لزيارة كربالء ان شاء هللا

دعاء كاظم لبنان قضاء الحاجة ياموالي

شفاء كاظم لبنان ي عندك ياموالي الرؤوف ياضامن الغزال 
ي اقرب وقت بحق جدك أباعبدهللا عليه السالم. حاجن 

 
ي ف
ي ياموالي ألكون لك زائرا اطلبن 

اطلبن 

هدى أمير علي الشجار ي دائما و رحمة هللا و بركاتهالبحرين
ي انتم وسيلن 

ي سواكم يا سادات  ي و انت اعلم بها ال احد لنر
ي حل مشكلن 

 
ي ف
السالم عليك يا موالي يا أبا الحسن يا علي ابن موس الرضا سيدي ساعدت 

زهراء عبد الصمد خلف يعقوب ي  اللهم اجعلنا من أنصار  اإلمام الحجه واعوانه اللهم ارزقنا شفاعه ال البيت زيارتهمالعراق
ي يارب  والتوفيق  بحيات 

بحق اإلمام الرضا ع ان شاء هللا  لتعيير  وهللا يشفين 

زهراء عبد الصمد خلف يعقوب ي  اللهم اجعلنا من أنصار  اإلمام الحجه واعوانه اللهم ارزقنا شفاعه ال البيت زيارتهمالعراق
ي يارب  والتوفيق  بحيات 

بحق اإلمام الرضا ع ان شاء هللا  لتعيير  وهللا يشفين 

المرحوم عبد الصمد خلف العراق البرصه .اللهم اغفر وارحم لوالد ي واحفظ امي

مؤيد عبد الصمد خلف العراق البرصه ي االخره 
 
ي الدنيا شفاعته ف

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

ياش محمد رمضان البحرين ي الجواب يا موالي
يارب الفرج بحق ابنك الجواد هبن 

معتوق حسن مطر البحرين يارب الفرج لصاحب الفرج

فوزيه محمد احمد البحرين ي برؤية ولدي بخروجه من السجن بحق موالي الرضاع
يارب تقر عين 

فاطمه محمد يعقوب البحرين ي
يارب تيرس االمور وتفرجها إلبنن 

محمد يعقوب يوسف البحرين زيارة لموالي الرضا وتيسير االمور والفرج

زهره مطر البحرين تكتبنا من زوارك يا سيدي �🄲�يارب 

يف و المؤمنير  والمؤمنات والمسلمير  والمسلمات و أبو و أم أحمد نيابة عن الرسول األعظم صل هللا عليه وآله وسلم و أهل البيت عليهم السالم و سيدات أهل البيت عليهن السالم و صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه الرسر ا و السالم عليك يا سيدي و موالي يا أبا الحسن يا علي بن موس الرضا عليهما السالم و رحمة هللا و بركاتهسلطنة عمان ا كثير  الطاهرين و سلم تسليما كثير
ي القريب العاجل و صل هللا عل نبيه محمد و آله الطيبير 

 
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 ف

ي هللا حوائج المؤمنير  والمؤمنات والمسلمير  والمسلمات و حوائجنا و أن يشف 
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 يقض  يف و تسهيل مخرجه الرسر .تعجيل فرج صاحب العرص والزمان عجل هللا تعاىل فرجه الرسر

صفوان الحاج علي سوريا الهدى والرشاد والصالح والطاعات والصحة والغن  وصالح الدنيا واآلخرة

عباس العراق التوفيق وتسهيل الزياره وقضاء الدين والصحة والعافية  وإصالح االوالد

عباس العراق التوفيق وتسهيل الزياره وقضاء الدين والصحة والعافية  وإصالح االوالد
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زهره حمزه عباس العراق البرصه ي الزوجه الصالحه
قلدناكم الدعاء والزيارة رحم هللا والديكم عدنه مرض  وأريد من االمام الرضا عليه السالم ان يرزق ابن 

هادي غازي نشار لبنان

شاه زنان اليون سير ي الدين والدنيا
 
العافية ف

عياس المرهون القطيف

مصطف  الفرج القطيف
زينب حسير  العراق كم. السالم عليك يا موالي يا علي إبن موس الرضا اعرف انه هوااااي مقرصة سيدي ارزقنا زيارتك. سيدي ضايعير  و بس انتم تدلونة عل الطريق الصحيح. يا أنيس النفوس. اقبلونة عل خربطتنة ونظم الهوسة اىلي بأنفسنا. بس ياسيدي احنة مالنا غير
زينب حسير  العراق كم. السالم عليك يا موالي يا علي إبن موس الرضا اعرف انه هوااااي مقرصة سيدي ارزقنا زيارتك. سيدي ضايعير  و بس انتم تدلونة عل الطريق الصحيح. يا أنيس النفوس. اقبلونة عل خربطتنة ونظم الهوسة اىلي بأنفسنا. بس ياسيدي احنة مالنا غير

ابراهيم محمد مرغي العراق يحك سيدي  انت االمير ونحن الخدم فادعونا لكرمك اشتقنا ض 

ابراهيم محمد مرغي العراق يحك سيدي  انت االمير ونحن الخدم فادعونا لكرمك اشتقنا ض 

ي صادق علي الحاج  القطيف
.زينب حسير  العراق كم. السالم عليك يا موالي يا علي إبن موس الرضا اعرف انه هوااااي مقرصة سيدي ارزقنا زيارتك. سيدي ضايعير  و بس انتم تدلونة عل الطريق الصحيح. يا أنيس النفوس. اقبلونة عل خربطتنة ونظم الهوسة اىلي بأنفسنا. بس ياسيدي احنة مالنا غير



عابد فتاح بن مصطف  المغرب ي فاطمة بنت محمد
ي ان شاء هللا الشفاء لوالدت  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته اللهم صل عل محمد وآل محمد و عجل فرجهم طلن 

عباس العراق يعلمها هللا

عباس العراق

عباس العراق

عباس العراق

عباس العراق

عباس العراق

عباس العراق

يوسف رفقون ي فهم النبيئير  و حفظ المرسلير  اللهم وفقنا لما تحب وترض  و ارحمنا وارحم والديناالمغرب
ي عليه و أن ترزقن 

 ىلي الطريق الصحيح وتثبتن 
بيرّ 
ُ
ي اسألك بحقهم أن ت

.بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم عل رسول هللا و أله الطيبير  الطاهرين اللهم ات 

ي
هاشم الشيبات  الكاظميه المقدسه ي الدنيا واآلخرة برحمتك يا أرحم الراحمير  وصل هللا عل محمد وآل محمد وعجل فرجهم ياكريم يارب العالمير  (عج)زيارة نيابه عن صاحب الزمان 

 
ي حوائجنا ف

وعن والدي و ما ولدى وعن المؤمنير  والمؤمنات والمسلمير  والمسلمات االحياء منهم واالموات وأن يغفر لنا ويقض 

Suman Saleh b.h يارب بحق الضامن ارزقنا مانتمناه

براق المحمداوي العراق ي وبير  منتظر بن حنان بحالل
اللهم اجمع بين 

براق المحمداوي العراق ي وبير  منتظر بن حنان بحالل
اللهم اجمع بين 

براق رعد كاطع العراق ي دنياي
 
ي ف
ي وبير  من احب واعن 

ي واجمع بين 
ي اغنثن 
ي وفرج كربن 

ي حاجن 
اللهم اقض 

المرحوم سيدحمود سبد ابراهيم العراق

ي وعائلته لؤي اليعقوت  اليا اسي 

المرحوم حمد سيد ابراهيم العراق

فاطمه لؤي العراق

المرحومه نجيه محسن العراق

المرحوم غاىلي سيد حمد العراق

المرحومة  قنديله سيد لفته العراق

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

عمار عبد الحميد سمير طالب سوريا-دمشق  ي قضاء نذري واحفظه وارزقه وساعده يا رب العللمير , اللهم نذرت الزيارة واستجبت ىلي ولم أتمكن من قضاء النذر بعد 
 
ي ف
فآجر من ينوب عن 

سید رحیم طباطباتي ایران یا امام رضا خیل دلم گرفته بطلب بیاییم پابوست

سید رحیم طباطباتي ایران به یاد مادم که دوازده روز در دل خاک ارمیده

زهرا السالم علیک یا عل بن موس الرضا علیه السالم  آقای مهربانیها بنده را به خادم خودت قبول کن وخودتان دعوتم کنید نهایت آرزومه آقاجان منتظرمایران
سهامة ناض حسير  العراق كربالء المقدسة ي الروح والبدن�😭�سيدي وموالي غفران الذنوب وسي  العيوب والشفاعة وزيارتك .. من العبد الذليل إىل الموىل الجليل

 
�💔�سالم هللا عليك يا ابا الجواد ... وزواج ولدي احمد والرزق الحالل والعافية ف

إيمان علي ترمس لبنان اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بير  يديه

هدى أمير علي الشجار ي اآلخرة شفاعتك  و صل هللا عل محمد و آله الطيبير  الطاهرين و رحمة هللا و بركاتهالبحرين
 
ي الدنيا زيارتك و ف

 
ي سيدي ف

ي يا هللا ارزقن  ي و يرسها لنر
ي دراسن 

 
ي ف
السالم عليك يا موالي يا علي ابن موس الرضا  الهي بحق هذا االمام الغريب المسموم وفقن 

احمد وكاظم وعائالتهم العراق ي  ي به يا شمس الشموس...يا موالي يا علي ابن موس الرضا ابنتِك اشتاقت إليك يا حبين 
موالي يا سيدي يا أنيس النفوس انت تعلم ما بداخلي اجمعن 

عباس خرص  حمود العراق تعجيل الضهور المقدس

احمد البحرين ❤... سيدي اعلم بها

زهره حمزه عباس ي كل مريض ومرضانا منهم بحق هوا اإلمام الرضا عليه السالم ويرزقنا زيارته بلعاجل يارب العالمير العراق البرصه
 
ي ويعاف

 
اطلب من هللا بجاها الرضا عنده ومن اإلمام الضامن يشاف



صلحب الزمان منال والديها اهلها مؤمنير  مؤمنات احياء اموات البحرين

خاور مرادی ایران سالم التماس دعا

شفاء كاظم لبنان ي ياموالي يا انيس النفوس اقسم عليك بضلع فاطمة الزهراء عليها السالم
اطلبن 

عبدهللا محمد غازي العراق السالم عليك يا سيدي وموالي يا علي ابن موس الرضا يا أنيس النفوس ويا شمس الشموس ورحمة هللا وبركاته

يرسى جاسم المملكة العربية السعودية الهداية التوفيق وتيسير االمور

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

هدى ام عون هجر ي الدنيا واالخرة
 
ي الدنيا واالخرة وزيارة المدينة المنورة وكربالء ومشهد وحفظ كتاب هللا والسي  ف

 
حسن العاقبة والوجاه ف

سج  يوسف حمودي لبنان

فاطمة خالد محمود لبنان

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

سلوى شهيد حسير  ي الدنيا وشفاعته باآلخرة يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا هللاالعراق
 
ي زيارة موالي الرضا عليه السالم ف

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

ي
حسن سلمان البقىسر ي ولدي عليالكويت

 
ي ويعاف

 
ي جنات الخلد اللهم صل عل محمد وال محمد وان يشاف

 
ي االخرة شفاعتكم والحرسر والسكن معكم ف

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

 
ي الدعاء والزيارة وان يطيل ف

ي وكل من قلدت 
ي وولدي وزوجن 

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

ي ولحيات 
السالم عليك ياغريب الغرباء وياانيس النفوس موالي نسألك الدعاء لصالت 

زهره مطر البحرين ي القلوب الوالهه
 
يا أنيس النفوس تعلم ما ف

نرجس محمد الكويت زيارة موالي و تعجيل الفرج

ي وعن والدي
قلدناكم الدعاء والزياره عن  العراق

ى و ام البنير  و اهل البيت و ابو الفضل العباس قلدناكم الدعاء والزيارة نسأكم الدعاء زينب حسير  و والديها ووالدي والديها و عائلتها واخواتها و اقارب  ها و احبابها والمعصومير  وخديجة الكي  البحرين ي بحق ابنك باب المراد
ي و اهدين 

ي شافين  ي زيارتك و اشفع وامسح علنر
سيدي و امامي اارزقن 

(ام محمد رضا)اسالم كمونه كة الصالة عل محمد وآل محمدالعراق ي فرج مالنا صاحب العرص والزمان بي 
 
ي جميع المرض  وعل الخصوص المرض  المنظورين من المؤمنير  والمؤمنات وان يرفع هذا الوباء والبالء عنا وعنكم وان يعجل ف

 
ي وعاف

 
السالم عليك ياعلي ابن موس الرضا  السالم عليك ياشمس الشموس وانيس النفوس المدفون بأرض طوس الهي شاف

ي أمرهم
 علي المحمد ومن يعنين 

جعفر حسير  السعودية ي
��الدراسة والعيش بجوارك مع عائلن 

حيدر عزيز خماط ف العراق النجف االشر

صفاء حسير  فاضل العراق يف إن يحفظ سيدي وموالي صاحب الزمان ويعجل فرجه الرسر

قيس حازم العراق زواج وتعير  وصحه

قيس حازم كلف العراق زواج وتعير  وصحه

فاضل عباس علي عباس البحرين ي طلب الشفاء للوالدين امي وات 

محمد ماجد محمد اسماعيل العراق ي المنطقع هذا االسبوع اض الدور االول   وزواج 
ي اعي 
 
نجاجي ف

عمار عبد الحميد سمير طالب ف بزيارة األعتاب الطاهرة لإلمام علي بن موس الرضا عليه أفضل الصلوات وسالمه وهل يمكن قضاء نذر عقدته من عقود لذلك سوريا-دمشق 
ي بالترسر
 لخدمة كل المؤمنير  وأرجو أن تساعدونن 

ً
حقظم الموىل القدير ورعاكم وأيدكم بنرصه, بارك هللا بكم دائما

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

محمد باقر ايران

شهید حیدر گوران عراق

شهید حیدر گوران عراق اللهم اغفر ذنوب  هم و ارحمهم

خاور مرادی ایران سالم التماس دعا

ي واهلي جميعا 
ي وعن والدي ووالدت 

علي-خادم االمام الرضا ع عن  ي كل ساعة االف التحبة والثناء والسالم واردد علينا منهم السالمالعراق
 
ي هذه الساعة وف

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

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

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

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

ي ومن  والدي واهلي  جميعا مابقينا وبف 
ي الجواد من 

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 موس الرضا وعل اختك الزكية التقية النقية  الطهرة الطاهرة المطهرة فاطمة المعصومة  نبت االمام موس بن جعفر النور الكاظم اخت االمام علي بن موس الرضا  وعمة االمام محمد بن علي التف 

كامل طالب اسماعيل العراق ي ، وأن اختار قرارات صحيحة
ي ويرزقن 

ي األذى، وي  هدين 
ي بعيد... اطلب من اإلمام الرضا ابن الجواد ع أن يكتب ىلي كل ما هو خير وان يبعد عن 

ي إليكم فأت 
...لك سالمي يا إمامي.. سيدي غريب طوس قربن 

عبدهللا موجي عبيد الوحيد ي جميعا ولكم االجر والثوابالبرصه العراق
ي وعن اموات 

ي وجميع عائلن 
ي وبنات 
ي وابنات 
ي وعن زوجن 

ي وعن والدي ووالدت 
؛ اللهم صل عل محمد وآل محمد وعجل فرجهم ماجورين قلدناكم الدعاء والزيارة عن 



فاطمة حسن علي ي امرهالبحرين
ي وولدي وكل من يعنين  ي وزوج 

اننا وألخواننا وألهلي حيهم وميتهم واصلحن  ي ربنا وتفبل دعاء  اغفر لنا ولجير
ي مقيم الصالة ومن ذرين 

رب اجعلن 

صفوان الحاج علي سوريا الصالة والسالم عل رسول هللا وأهل بيته ، الهداية والرشد والتوفيق ورض  الرحمن والفرج والصحة والغن  وكل حوائجنا

زهراء عبدالجبار البحرين ي للدنيا واآلخرة بجاهك عند هللا ي حوائج 
ي شفاعتك وان يقض 

ي لزيارتك وان يرزقن 
السالم عليك ياعلي بن موس اسأل  هللا ان يوفقن 

غادة لبنان لكم االجر والثواب �🙏�قلدناكم الدعاء والزيارة 

فوزية موس شحان لبنان

حكيمه عبدهللا القطيف الصحة والعافية والهداية

حسن محمد البحرين الصحة والعافية

محمد جاسم البحرين قضاء الدين والصحة والعافية

زينب السيد محمود البحرين الذريه الصالحه والشفاء العاجل

جعفر محمد البحرين الذريه الصالحه وقضاء الدين

مريم حسن ام علي البحرين الرحمه والمغفره من رب العالمير 

احمد ابو حسن ي فيها دفنتم الهم اقظ حوائجنا بحق الرضا عليه السالمالعراق
ي انت وامي يي   رسول هللا طبتم وطابت األرض الن  السالم عليك ياباب الحوائج يا انيس النفوس  بأت 

ي
حسن سلمان البقىسر ي الذريه الصالحه ب احسن حال   اللهم صل عل محمد وآل محمدالكويت

ي وبينها موده ورحمه الهم ارزقن 
ي الصحه والعافيه اللهم صل عل محمد وآل محمد  ياوجيها عندهللا اشفع لنا عند هللا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك اىل هللا واستنقذنا من ذنوبنا عندهللا عزوجل  واجمع بين 

ه وارزقن  ي الدين والدنيا واالخير
 
ي حالوة محبة هللا ومحبة محمد وآل محمد ف

ي ولدي علي  وارزقن 
 
ي وعاف

 
ي الدين والدنيا وشاف

 
ي وولدي شفاعتك وشافعة محمد وال محمد ف

ي وزوجن 
ي واخوات 

السالم عليك ياامامي ياعلي بن موس الرضا اللهم صل عل محمد وآل محمد اللهم ارزق والدي وارزقن 

محمد مالجزائر
ّ
كة اإلمام من آل محمد صل هللا عليه وآله وسل  عليه السالم، طالبا من هللا تعاىل الشفاء ىلي ولجميع المسلمير  الشفاء،،، بي 

ك باإلمام الرض  أنا جد مريض أتي 
ى هاشم وهاشم حسير  وكاظمية مفي   برسر العراق

صبا صاحب يونس العراق ي الدنيا واآلخرة
 
ي قضاء الحوائج ف ي واطفاىلي وزوج  الدعاء بالصحة والعافية ىلي ولوالدي امي وات 

 علي
سلوى شهيد حسير  ،  نظرة منك يا إمامي الرؤوف واسألك الدعاء للوصول إليكالعراق ي

يحك اتوسلك واقسم عليك بضلع الزجية ال تردت  ي من الغربة واريد اوصل ض 
ي زيارتك، يا سيدي اعات 

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 موس الرضا ورحمة هللا وبركاته، اتوسلك يا موالي تشفعلي عند هللا بالمغفرة ويرزقن 

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

حوراء لبنان ي زيارته وشفاعته يوم المحرسر وأن أرزق بزيارة الموىل أبا عبد هللا ع وأهل بيته األطهار
ي أن يرزقن  ي هنر

��حاجن 

عماد زين لبنان اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهه

مروة العراق ي االخرة شفاعتك
 
ي الدنيا زيارتك وف

 
السالم عليك ياسيدي وموالي ياعلي بن موس الرضا رزقنا اللة ف

نا المالح مير هالبنان ي بحق أمك الزهراء ما احلفك غير
ي ىلي حاجن 

ي وان تقض 
ات  ي وجير

ي واخوات 
ي واهلي وأخوت  ي ووالدي وزوج 

ي العودة وتحميلي عيلن 
يحك واقبل أعتابك يا موالي يا الرضا يا باب المراد وباب الجواد ترزقن  ي العودة وترزقها لكل محب لقد اشتقت لشم رائحة ض 

ي وان ترزقن 
ي طوس السالم عليك يا علي ابن موس الرضا أحلفك بأمك السيدة فاطمة الزهراء ان تقبل زيارت 

 
السالم عليك يا أنيس النفوس ويا غريب ف

نا المالح مير هالبنان ي بحق أمك الزهراء ما احلفك غير
ي ىلي حاجن 

ي وان تقض 
ات  ي وجير

ي واخوات 
ي واهلي وأخوت  ي ووالدي وزوج 

ي العودة وتحميلي عيلن 
يحك واقبل أعتابك يا موالي يا الرضا يا باب المراد وباب الجواد ترزقن  ي العودة وترزقها لكل محب لقد اشتقت لشم رائحة ض 

ي وان ترزقن 
ي طوس السالم عليك يا علي ابن موس الرضا أحلفك بأمك السيدة فاطمة الزهراء ان تقبل زيارت 

 
السالم عليك يا أنيس النفوس ويا غريب ف

فاضل البطاط اليا أسي  ي الدنيا ونسألهم حسن العاقبه
 
اللهم ارزقنا شفاعة الحسير  فاالخره وزيارتهم ف

ف الدين عبدهللا شر لبنان
حيدر مصطف  لبنان اللهم ارزقنا من رزقك الحالل الطيب. اللهم اقض عنا الدين. هللا ارزقنا زيارة اإلمام الرضا

احمد عبد الحسن حمزه ف العراق النجف االشر

عبد الحسن حمزه ف العراق النجف االشر

راضية البدري تونس ي الدنيا و اآلخرة
 
جازاكم هللا كل الخير. السالم عليكم الرجاء الزيارة و الدعاء ألطفاىلي بالتوفيق ف

رضا ضو تونس ي الدنيا و اآلخرة
 
جازاكم هللا كل الخير. السالم عليكم الرجاء الزيارة و الدعاء ألطفاىلي بالتوفيق ف

فراس الموسوي الهاشمي بريطانيا ي وأوالدهم ونيابة عن جميع إعمامي وأوالدهم وأخواىلي وأوالهم
ي المرحومة ووالدي صادق جعفر ونيابة عن إخوت 

ي محمود.. أقلدكم الزيارة نيابة عن والدت 
ي كوثر وإبن 

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

ي وشفات 
.أرجو من موالي اإلمام الشفاعة ىلي وقبول طلبن 

عماد المهندس العراق ي عن سؤاىلي
علمك بحاىلي يغن 

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

 
ها الن االنس والتوفيق والرزق وخير الزاد هو عندكم والخير ف ي وهي زادي من الدنيا وال اريد غير

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

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



عماد عبدالهادي الجابري العراق ي كل مريض
 
يا اللهي شاف

ي نواف عبدهللا الخزرج  العراق 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 للخير والعمل الصالح وحفظ شيعة أهل البيت 

ي صادق جعفر ااحتي  النجف/ العراق نسأل هللا التوفيق لما يرض  ويرزقنا شفاعة االمام الرصا يوم الورود

رقية العراق

مصطف  محمد وعائلته العراق حسن العاقبة والتوفيق

سج  يوسف حمودي لبنان

محمد يعقوب يوسف البحرين

محمد يعقوب يوسف البحرين

زهره مطر ي بنظرة منك يا سيدي يا شمس الشموسالبحرين
ي الجواب وان تشملن 

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

أحمد مكي قاسم العراق ��يا ضامن 

سید رضا ایران اللهم التوفیق الدایم اللهم عجل لولیک الفرج و تقبل اعمالنا ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنه

غسان عبدالكاظم العراق حسن العاقبة

َسكينة حيدر لبنان

فاتنة علي الرز بنت ناديا حالوي ي  من زوارك بالدنيا  واآلخرة  يا وجيها عند هللا اشفع ىلي عند هللاالمانيا-برلير  
ي انا بحبك كتير اكتبن 

ي  اال بتسهيل اموري  بحق محمد وال محمد لما استجبت دعات 
ي  يا كريم يا ابن  الكرام  ال تردت  ي  واحبات 

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

نورهان حيدر لبنان

حسير  قميحة لبنان

حسام دقيق لبنان

علي فاضل العراق
ي المبرسر
هات  القطيف

انتصار كاظم العراق

نبأ رسول العراق

نرجس محمد عبد االمير العراق

مروة جابر العراق

روضة برّيد العراق

نة برّيد
ّ
د العراق غفران الذنوب والرحمة

زهرة هادي العراق قضاء الحوائج

احمد مكي قاسم العراق  إلمام الزمان وان تكون الدنيا آخر همه
ً
ي دراسته الحوزوية ،اللهم ونور طريقه لكل خير وصااح واعنه عل ان يكون خادما

 
التوفيق ف

زينب ناجح العراق ي عليه ، قضاء حوائج موالنا صاحب الزمان وتعجيل فرجه ،صلوات رت 

عبدهللا محمد غازي العراق السالم عليك يا سيدي وموالي يا علي ابن موس الرضا يا أنيس النفوس ويا شمس الشموس ورحمة هللا وبركاته عليكم أهل البيت

Ali abdulla  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 ويرض البحرين
 قدير  زيارة نيابية لإلمام الرؤوف علي بن موس الرضا عليه االف التحية و الثناء  مخصوصة لعموم األنبياء و المرسلير  و األوصياء و الصالحير  و عموم شيعة امير المؤمنير  وخدمة ابا عبدهللا الحسير 

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

 
 الدارين و قنا عذاب القي  و اكتب لنا و وفقنا ف

 
سيدى علمك بحاىل يغن  عن سؤاىل اللهم وفقنا لما تحب وترض  و ارزقنا العفو و العافية و المعافاة ف

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



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

ي احمد واج 
ي مقام االمام الرضا ع لروح والداي واج 

 
ي تقبل هللا اعمالكم وارجو قراءة الفاتحه مع الصلوات ف

ي واخوات 
ي وعن والداى واخوت 

قلدناكم الدعاء وازيارة نيابة عن صاحب العرص والزمان وعن 

ام أمير الدلوي أنقرة تركيا
ً
ي وعن والدينا وأمواتنا جميعا

هللا يرض  عنكم... ونية قضاء حاجتنا المستعصية وآل متوقفة... الدعاء والزيارة والصالة نيابة عن 

حسير  الدلوي أبو أمير تركيا
ً
ي وعن والدينا وأمواتنا جميعا

وبنية قضاء حاجة مستعصية جزاكم هللا خير الجزاء... قلدناكم الدعاء والزيارة والصالة نيابة عن 

محمد قاسم احمد الوتيجي اليمن ي الدين ويسهل الرزق
ي األرض ويمدهم بالنرص،وأن يقض 

 
.أن يمكن هللا شيعة أهل البيت ف

الباحث عن الحقيقة اليمن ين،وتسهيل الرزق
َ
ي األرض ومدهم بالنرص، وقضاء الد

 
.تمكير  شيعة أهل البيت ف

يف فواد محمد الرسر اليمن
يوسف مصطف  لبنان عند هللا اشفع لنا عند هللا" يا وجيها
يوسف مصطف  لبنان عند هللا اشفع لنا عند هللا" يا وجيها

الحسن عبدالوهاب محمد علي احمد علي النونو اليمن زيادة الرزاق والزواج والنرص عل األعداء

سعادة شحاده لبنان زيارة االمام الرضا وكربالء المقدسة

ي زبير
مقرات  الجزائر زيارة بالنيابة

سید مرتض  یا امام رضا تو عالم به قلب من هسن  تو خودت میدات  چه میخواهم حن  اگر بر صالحم نباسد هم تو قدرتش را داری که انرا به صالح من کن  یا امام رضا دخیلکایران

عبدالجليل يوسف البحرين ي القلب
 
ف

ي
ة الحسين  امير ألمانيا طلب الزيارة والشفاء وقضاء الحوائج وشكرا

ي
ة الحسين  امير ألمانيا طلب الزيارة والشفاء وقضاء الحوائج وشكرا

رنا حسن ام حسير  العراق قلدناكم الزيارة ودعاء وشفاء

حسن حسير  قبالن لبنان قضاء حوائج موالنا صاحب الزمان وتعجيل الفرج

ي
رويدا غسات  ي الدنيا واآلخرة بحق بجوادك محمد الجواد ع با ب المرادلبنان

 
ي ف ي الدنيا وشفاعتك باآلخرة  وبقضاء حوائج 

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

ي
رويدا غسات  ي الدنيا واآلخرة بحق بجوادك محمد الجواد ع با ب المرادلبنان

 
ي ف ي الدنيا وشفاعتك باآلخرة  وبقضاء حوائج 

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

فامر صار السنغال ..الذهاب للزيارة

فاطمة باستان إیران ي کربالء
 
أعیش ف

ي سجاد أكي  إیران ، زیارة األئمة، السعادة ي
ي مجاالت حیات 

 
التوفیق ف

ي صادق علي ال حاج  القطيف

فالح حميد العراق ي بحق االمام الرضا
ي العسكرية واتحول مدت 

ي والنقل من وظيفن 
 ادعوىلي بقضاءحاجن 

ي الرحمةواالئمةالمعصومير  اللهم بحق نن 

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

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

بتول كمال الدين لبنان اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك ويرس لنا أمورنا لما فيها خير لنا ورضا لك يا أرحم الراحمير  واحفظنا واهلنا وعيالنا

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

ي أمرهم
 علي المحمد ومن يعنين 

جعفر حسير  السعودية ي الحوزة بجوار أختك المعصومة أن موالي
 
أدرس ف

خالد دغاقله قم المقدسه آقا برای دلم دعا کن

صفاء عبد المجيد بغدادي يسوريا
ي الدين و الدنيا ىلي و ألشت 

 
ي اموري كلها و السالمة ف

 
ي  عندي مرض مزمن أريد الشفاء منه  وأسئلك العافية ف

ي بدت 
 
ي رسول هللا و أهل بيته  أسئلك العافية ف

 
السالم عل االمام الرؤوف  أنيس النفوس  عظم هللا لك االجر ف

صفاء عبد المجيد بغدادي يسوريا
ي الدين و الدنيا ىلي و ألشت 

 
ي اموري كلها و السالمة ف

 
ي  عندي مرض مزمن أريد الشفاء منه  وأسئلك العافية ف

ي بدت 
 
ي رسول هللا و أهل بيته  أسئلك العافية ف

 
السالم عل االمام الرؤوف  أنيس النفوس  عظم هللا لك االجر ف

فهيمة عبدهللا البحرين هداية البنات للسي  والصالة



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

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

يف و ابو و أم أحمد و أوالدهما و المؤمنير  والمؤمنات و ا نيابة عن الرسول األعظم صل هللا عليه وآله وسلم و أهل البيت عليهم السالم و سيدات أهل بيت النبوة عليهن السالم و صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه الرسر هم و أن يوفقنا هللا لزيارة اإلمام علي بن موس الرضا عليهما السالم و جميع المراقد المقدسة بحق محمد وال محمد الطيبير  الطاهرين صلوات هللا وسالمه عليهم أجمعير سلطنة عمان
ي هللا مرضانا و أن ينرصنا هللا عل األعداء و أن ينجينا من شر

ي هللا حوائجنا و أن يشف 
ي هللا مرضاهم و أن يقض 

ي هللا حوائج المؤمنير  والمؤمنات والمسلمير  والمسلمات و أن يشف 
يف و أن يدفع هللا هذا الوباء و البالء عن بالد المسلمير  و أن يقض  يف و أن يجعلنا هللا من أنصاره و أعوانه و أن ندرك ظهوره الرسر يف و تسهيل مخرجه الرسر تعجيل فرج موالنا صاحب الزمان عجل هللا تعاىل فرجه الرسر

مقتدى حيدر العراق

عاطف عالو سوريا

جميع عائلة عيىس محمد عيىس األحياء متهم واألموات البحرين اللهم ارزقنا الشفاء والشفاعة والزيارة

جميع عائلة إيمان جعفر العصفور األحياء واألموات البحرين اللهم رزقنا زيارة المعصومير  عليهم السالم قريبا

علي عبدالناض الكويت ي مناي وصل هللا عل محمد واله الطاهرين
اللهم بلغن 

علي عبدالناض الكويت ي مناي وصل هللا عل محمد واله الطاهرين
اللهم بلغن 

ابراهيم العيد ي برهماالكويت
ي نصيبا من االزواج الطاهرين و الذرية الطيبة  و ان تدخل الرسور عل قلب والدي و تديم عليهما نعمة الصحة و العافية و ترزقن 

ي لزيارة الحسير  ع و ان تكتب الخوات 
ي يا أكرم االكرمير  وان تسجلن 

 
ي رزف
 
 ان تمن علي بتسهيل االمور و تجعل السعة ف

السالم عليك يا علي بن موس الرضا اسال هللا بحقك و بحق االئمة المعصومير 

هدى الشجار البحرين ي اآلخرة و رحمة هللا و بركاته
 
ي الدنيا و شفاعتك ف

 
ك ف ي سيدي بزيارة قي 

السالم عليك يا موالي يا غي بن موس الرضا ارزقن 

قاسم حسن ابراهيم ي عبدهللا الحسير  واهل البيت عليهم السالم وحسن الخاتمةالبحرين ي طالب وخدمة الموىل ات  حه اهل البيت عليهم السالم باستمرار والثبات عل والية علي ابن ات 
الصحة والعافية والرزق الواسع وزيارة اض 

عماد حمام سوريا

راضية البدري تونس ي
.جازاكم هللا كل خير. السالم عليكم الرجاء زيارة العتبة الرضوية المقدسة بالنيابة عن 

رضا ضو تونس ي
ي لزيارة العتبات المقدسة جميعها. السالم عليكم الرجاء زيارة العتبة الرضوية المقدسة بالنيابة عن 

جازاكم هللا كل خير. وأسأل هللا أن يوفقن 

ي زبير
مقرات  الجزائر الزيارة بالنيابة

عدي كاظم داود الكويت ي زيارتك ياموالي
حاجن 

عل عبدهللا ایران (ع)

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

ام محمد العراق ي  وان تدعو ىلي بزياره االمام الرضا عن قريب
ي  واشياء اخرى هللا يعلمها  ونجاح ابنن 

ي وبنات 
ي والسي  والعافيه البن 

تيسير اموري وقضاء دين 

اعبدسهيل،مسلم لفته زهراء زاير، رقية زاير، مكية زاير، حميدة زاير، التفات زاير، سهيلة زاير، اخالص زاير، نسمه عبدالحسن،مير العراق ..............السالم علیك سيدي موالي يا انيس النفوس وشمس الشموس 

اعبدسهيل،مسلم لفته زهراء زاير، رقية زاير، مكية زاير، حميدة زاير، التفات زاير، سهيلة زاير، اخالص زاير، نسمه عبدالحسن،مير العراق ..............السالم علیك سيدي موالي يا انيس النفوس وشمس الشموس 

 عبد هللا علوان ورباب حمزه سلومي وعلي حسير  والزهراء حسير  ومؤتمن ومرتض  حسير  وسج  حسير  وزهراء كاظم
حسير  العراق يا وجيها عند هللا أشفع لنا عند هللا

سلوى شهيد حسير  العراق ي بجاهه
ي زيارة موالي الرضا عليه السالم وفرج عن 

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

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

 
ي سبيل الرشاد و بأن اكون من المومنير  الصالحير  العابدين المتقير  و الباف

ي يا موالي علي بن موس الرضا زيارة قبوركم و خدمتكم و شفاعتكم و البكاء عليكم و عشقكم و هداين 
.حاجن 

بنداود لطيفة يال ي العام المقبل يا هللا يا هللا يا هللا   جزاكم هللا خير الجزاءكندا مني 
 
ي فاطمة المعصومة ف

يف وزيارة سيدت  ك الرسر ي هللا من زيارة قي 
ي وأطلب من اإلمام الرضا أن يكتبن 

ي من كل مرض يألمن 
ي وهي يرزق أوالدي درية صالحة ويشفين  أتوسل بسيدنا اإلمام الرضا لقضاء حواءج 

ي و زهراء محمد حبيب البناي
زينب محمد حبيب البناي و فاطمه الشيخ سليمان المدت  ي  و زياره قي  االئمه جميعا وان اكون من المشايه السنه المقبله وكل سنه وهذه السنه ، شكراالبحرين

ي دراسن 
 
ي ف
كون صاله واحده واكون غير متهاونه فيها و ان توفقن 

ي من مقيمير  الصاله الذين ال يي 
ي حب االمام علي واالمام الحسير  وابناءه ويجعلن 

ي كلها بحق محمد و آل محمد وان يرزقن   منك المغفره لكل ما فعله وخصوصا عقوق الوالدين اشفع ىلي عند هللا ان يغفر ىلي ذنوت 
السالم عليك يا امامي يارضا  اتمن 

محمد عواد العيداوي العراق يا ذا الجالل و اإلكرام أكرمنا العافية

ي صادق عل الحاج  القطيف
حوراء تمكير  فنلندا

عذراء بلجيكا ي يكتبلي زيلرتك موالي  حي   واهدي قلب سجاد عل  بنته ريحانه ف بنته ويحن قلبه ويسهل امر جنسيه ويكتبلي زيارتك وزيارة االمام الحسير  بحق هذة اليله العظيم. سالم هللا عليك ياموالي رضا ياموالي ادغي رت 
ي يعي  ي امانته بيك موالي رضا خاف االمان كل امل انك تدعو رت 

ي وعافنا واعف بنته موالي رضا وات  ف بيها  تعبت موالي صارىلي سته سنوات ونص اتوسل ت 
ي يعي  وتدغي رت 

عذراء بلجيكا ي يكتبلي زيلرتك موالي  حي   واهدي قلب سجاد عل  بنته ريحانه ف بنته ويحن قلبه ويسهل امر جنسيه ويكتبلي زيارتك وزيارة االمام الحسير  بحق هذة اليله العظيم. سالم هللا عليك ياموالي رضا ياموالي ادغي رت 
ي يعي  ي امانته بيك موالي رضا خاف االمان كل امل انك تدعو رت 

ي وعافنا واعف بنته موالي رضا وات  ف بيها  تعبت موالي صارىلي سته سنوات ونص اتوسل ت 
ي يعي  وتدغي رت 

المرحومة سكينة مهدي البحرين

سوسن جاسم البحرين ي الدين والدنيا
 
العافية ف



عبد العزيز بن ثابت الجزائر ي الرزق و الهجرة اىل الخارج
 
التوسعة ف
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كوثر لبنان ي ا يا سلطان قلن 
ً ي, موالي الرؤوف لقد اشتقت لرؤيتك ولم أعد أطيق صي 

ي آخر زيارة ىلي همست عندك بحاجن 
 
والزلت انتظرك, ف

يوسف رفقون . بسم هللا والصالة والسالم عل رسول هللا و أله الطيبير  الطاهرين
ً
ي طريقنا وي  هدينا سبلنا و ينرصنا نرصا قريبا عاجال

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

عل عبدهللا ایران  ت  دراسن   وقض  ىل حاجات  یارب  الهم عجل لولیک الفرج صاحب العرص ولزمان
(عج)الهم وفقن 

عل عبدهللا ایران  ت  ضهور مالنا ال امام  قاام آل محمد 
 ت  دراسن  ووفق اقرباءی ولمسلمير 

(عج)الهم وفقن 

عل عبداله شوش دانیال  دراسن  حفظ اقباءی بحق ال امام قاءم آل محمد 
 
(عح)الهم وفقن  ف

عل عبدهللا ایران الهم وفقن  بزیارت ال امام ارضا و ابعد هاذ الواباء وباء کرونا

اسامة سيف سعيد الدبعي اليمن زيارة العتبة الرضوية المقدسة كّل أربعاء وزيارة مقام الحسير  والدعاء ولوالدي

عل عبدهللا ایران  االهم اکش هاذه ال امه عت هاذه ال امه ت  ضهور موال ن وسیدنا ال المام قاام آل محمد
 دراسن 

 
(عج)الهم وافقن  ف

حسناء صبجي شومان ي الملهوف يا موالي الرؤوف وأحط برأفتك من أرى فيه نورا من نور رأفتكلبنان ي أقرب وقت يا ضامن الغزال وضامن قلن 
 
ي وصالك ف

ان اللهفة إىل زيارتك أال فارزقن  ي الذي يكتوي بنير  عنك أشواق قلن 
ي جنتك السماوية يا شمس الشموس وأنت الذي ال يخف 

 
ي طوس ف

 
يف أحسست وكأن روجي فارقت جسدي وبقيت هناك ف

موالي الرؤوف مذ فارق جسدي مقامك الرسر
سلوى شهيد حسير  العراق ي زيارة موالي الرضا

اللهم صل عل محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم ارزقن 

فاطمة الزهراء الجزائر تهم  و تيسير خدمة السيدة زينب عليها السالم, الدعاء  والقرب من حرص 

احمد اسماعيل أبار ي
ي ممن ينترص لدينه بمحمد وآل محمدجبوت 

ي ويجعلن 
 
ي رزف
 
ي خير وعافية ويوسع ف

 
ي من زوار الحسير  ع س وأدعو هللا أن يرفع عنا المظلومية وعن جميع المستضعفير  و أسؤل هللا ان يطيل عمري ف

و شكرا.ان يغفر هللا ىلي ولوالدي وألمواتنا وأموات المؤمنير  وبعد أسىل هللا ان يجعلن 

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

و طلب شفا كل المرض 

احمد حسير  احمد البحرين
بتول سيد مصطف  البحرين

زهراء فاضل عيىس البحرين

علي حسير  احمد البحرين

فاطمة حسير  احمد البحرين

زهراء محمد كاظم البحرين

طيبة جعفر ابراهيم البحرين

شهزالن مهدي احمد البحرين

خديجة جعفر ابراهيم البحرين

حوراء علي سلمان البحرين

آمنة حبيب كاظم البحرين

زينب طالب البحرين

حسير  احمد ابراهيم البحرين

مهدية محمدجواد البحرين

مسلم ابراهيم محمد البحرين

يرسا حسير  أحمد البحرين
سلوى شهيد حسير  ي الدنيا وشفاعتك باآلخرة، اللهم صل عل محمد وآل محمدالعراق

 
ي زيارتك ف

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

يحنر العراق ع
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مهدی ایران اسالم سالم هللا علیک یا سلطان

نام کشور حاجت شم

مهدی الجمهوریة االسالمیة ...السالم علیك أیها اإلمام الرؤوف 

عبد القادر الجزائر ي األعظم محمد ص و كافة أهل بيته الطيبير  الطاهرين ي هللا زيارة للنن 
ي و ان يرزقن 

ي و إبنن 
شفاء والدت 

اإلسم البلد أكتب حاجتك
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