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مصطفى محمود

 ساعة6

رؤيا االستاذ الدكتور عجمى الدمنهورى خليفه اثناء وفاته .

لقد رآى احد اخوان جهينه وهو مقيم بالسعوديه احمد على مصباح أن الدكتور

العجمى واقف على كرسى امام باب الكعبه المشرفه ويمسك بيده التى هى على

الباب شئ مطبوع عليه علم مصر ومجموعه من االخوان خلفه وفتح باب الكعبه

ودخل الجميع بداخل الكعبه ليصلوا فيها وبعد ان خرج الجمع تكلم احمد فى الناس

وقال لهم الشيخ عجمى فتح باب لمصر فى الكعبه شفتم ببركة الصالحين يرفع

البالء وفى نيته يرفع البالء عن مصر .

وقمت باالتصال باالستاذ الدكتور سيد دياب اطال اهللا عمره وبلغته بالرؤيا وقال لى

انشرها لكي يعلم الجميع .

ونسال اهللا ان يسكن شيخنا الشيخ العجمى فسيح جناته وينفعنا بعلمه

مشاركة · تعليق · إلغاء إعجابي

 معجبون بهذا. آخرين15 وIbrahim El Roby وAhmed Fouad وFadia El Nouryأنت و

مشاركة واحدة

ببركه الصالحين يرفع البالء مصطفى محمود

2 · أعجبني ·  ساعة6

Arch Abdalgwad Ramadan الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزًءا من النبوة» رواه»

اإلمام أحمد ومسلم وابن ماجه

أعجبني ·  ساعة4

Ibrahim El Roby ِبْسِم اهللاَِّ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم * اْلَحْمُد هللاَِِّ َربِّ اْلَعاَلِميَن * الرَّْحَمِن }

ا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم * ِصَراَطالرَِّحيِم * َماِلِك َيْوِم الدِّيِن * ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن * اْهِدَن

الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّيَن } آمين

أعجبني ·  دقيقة34

الصفحة الرئيسيةالصفحة الرئيسية SabrySabry ابحث عن أشخاص وأماكن وأغراض

 لرؤية المتصلينتشغيل الدردشة

حاليا.

Ahmed Hamdy أعجبته 
.Sherif Yosryصورة 

Amr Hussein أعجبته صورة 
Mona Hussein.

Tamer Kawla Tamerعلق 
Kawla على صورة Coffee
lovers"اهللا يرحمه" :

تمت مشاركة الفيديو 
Hossam Al-Hawaryمن 

.B7bk ツقبل 

Ehab Hamdyلقي رابط 
Hossamإعجاب 

Al-Hawary.

Mohamed Abdelmagid
معجب بـمنشور مصطفى
محمود في أصوات صوفية.

) المزيد من األصدقاء0(

البحث

أصوات صوفية https://www.facebook.com/groups/279557932112824/permalink/6052...
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أعجبني ·  دقيقة33

Fedaey Abbas اهللا اهللا شيئا هللا المدد ياسيدنا الدكتور عجمي .. ومدد ياسيدنا أبا

الخيرات مدد

أعجبني ·  دقيقة14

Ashraf Shehata اهللا اهللا اهللا

أعجبني ·  دقيقة7

Fedaey Abbas "باب "الرؤي

1 · أعجبني ·  دقيقة5

اكتب تعليقًا...

 لرؤية المتصلينتشغيل الدردشة

حاليا.

Ahmed Hamdy أعجبته 
.Sherif Yosryصورة 

Amr Hussein أعجبته صورة 
Mona Hussein.

Tamer Kawla Tamerعلق 
Kawla على صورة Coffee
lovers"اهللا يرحمه" :

تمت مشاركة الفيديو 
Hossam Al-Hawaryمن 

.B7bk ツقبل 

Ehab Hamdyلقي رابط 
Hossamإعجاب 

Al-Hawary.

Mohamed Abdelmagid
معجب بـمنشور مصطفى
محمود في أصوات صوفية.

) المزيد من األصدقاء0(
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