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Besøgte Lande 
Forskellige Lande, der blev besøgt for 
at udføre Da'wa's velsignede arbejde

Oversigt over Institutioner
Kort gennemgang af de forskellige 
institutioner under ledelse af Ahmad 
Dabbagh

Wiselife Academy 
Forskellige praktiske korte kurser til at 
hjælpe med livets udfordringer, f.eks. 
ægteskab

UK Academy of
Islamic Sciences 
Kurser, der giver adgang til den 
nødvendige islamiske viden

14 16 Rådgivning og coaching 
Tilbyder oprigtig rådgivning og 
vejledning til enkeltpersoner

17 18 Bøger Forfattere af Ahmad 
Dabbagh

Biografi 
Historie, uddannelse og 
kvalifikationer

Konferencer
Liste over de forskellige 
afholdte konferencer

Tareeqah Muhammadiyah 
Resumé af det livsændrende 
kursus i selvrensning

Dabbagh Welfare Trust 
Tareeqah Muhammadiyahs 
velgørenhedsafdeling

Afsløringer af det Usynlige 
Retræter, der er designet til at 
træne enkeltpersoner i at se og 
opleve det usynlige

Gratis healingsessioner 
En gratis tjeneste, der har til formål 
at helbrede fysiske, mentale og 
overnaturlige lidelser ved hjælp af 
profetisk lære
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BIOGRAFI 

FAMILIENS RØDDER

TIDLIG UDDANNELSE 

SEKULÆR UDDANNELSE 

UDDANNELSESINSTITUTIONER 

TJENESTE FOR MENNESKEHEDEN 

Imam Hasan al Basri قدس �ه العزيز var en af de største 
lærde og fromme personer i Tabi'en, som lærte Deen 
og ledsagede mange af profeten Muhammads ص� الله عليه 
-s store ledsagere. En af hans efterkommere udvan'وسلم
drede for at viderebringe islams budskab til det 
nuværende Kashmir. Her ledsagede de Shaykh Bhau-
deen Zakariyah Multani Suharwardi قدس �ه العزيز, som 
beordrede dem til at migrere til et sted nær Kharian, 
Gujrat i Punjab-provinsen. Hans velsignede navn var 
Shaykh Khayrudeen Auliyah قدس �ه العزيز, som gav dette 
sted navnet "Haqeeqah", som betyder "den ultimative 
sandhed". De udbredte islams budskab i det 8. århun-
drede omkring dette område, og hundredvis af menne-
sker trådte ind i islam på deres hænder. Ahmad 
Dabbagh er deres efterkommer og blev født i moder-
landsbyen nær Sumandr i Pakistan. Han udvandrede i 
en alder af 5 år til Danmark og begyndte sin børnehav-
euddannelse i en by kaldet Ishøj i Danmark 

I en alder af 6 år begyndte han at lære Koranen 
udenad efter at have afsluttet recitationen af 
Koranen. Han brugte de næste 7 år på at studere de 
islamiske videnskaber. Derefter tilbragte han en 
række år med at studere i Pakistan og Storbritannien. 
Han rejste også til Irak, Syrien og Marokko. Ahmad 
Dabbagh siger ikke, at han er en lærd, men han har 
modtaget adskillige licenser til at undervise i 

Ahmad Dabbagh fokuserer på renselse af sjælen og 
selvudvikling, så mennesket kan blive renset for alle 
negative tanker, handlinger, følelser og moral ved at 
erstatte dem med positive tanker, handlinger, følels-
er og moral. Metoden er kendt som den profetiske 
metode (Tareeqah Muhammadiyah). Herefter føres 
de søgende til oplysningsstadiet, hvorefter han eller 
hun bliver et sådant individ, som har det smukkeste 
forhold til Skaberen og skabelsen

Han har studeret til postgraduate niveau på Salford 
University i Manchester og har en MBA på University 
of Central Lancashire. Han har arbejdet inden for 
forskellige områder, finans, marketing, 
fængselsvæsen og har også uddannet sig til at 
arbejde i politiet.

forskellige islamiske videnskaber såsom Tafseer, 
Hadith, Fiqh og Tazkiyah. Han har skrevet flere bøger 
om forskellige emner, og de er tilgængelige på 
mange sprog. 

I de seneste år har han etableret forskellige institu-
tioner, studiekredse, Dhikr-kredse, akademier og 
uddannelsesinstitutioner i Storbritannien, Danmark, 
Pakistan, Canada, Bangladesh, USA og Marokko.



REJSER 

VELFÆRDSAKTIVITETER 

OVERBEVISNINGER OG 
TANKEGANG 

FAMILIE LIV 

Metoden til rensning er baseret på Koranen, 
Sunnah, forståelsen af Ahl ul Bayt, ledsagere 
nemlig Sayiduna Ali bin Abi Talib الله عنه �ر , 
Sayiduna Imam Hassan, Imam Hussayn الله �ر 
 imam Hasan , ر� الله عنن Imam Zainulabideen , عنه
Basri , قدس �ه العزيز Sayiduna Abdul Qadir al-Jilani , 
 Sayiduna Imam Abul Hassan Shadhili قدس �ه العزيز
 ,og den fremragende ummi-helgen قدس �ه العزيز
Sayyiduna Abdul Azeez Dabbagh رحمه اللله Han 
har Ijazaer i Qadiriyah, Shadiliyah, Rifaiyah, 
Suharwardiyah, Chistiyah og Naqshbandiyah 
spirituelle ordener.

Ahmad Dabbagh rejser meget i 7 måneder 
om året fra Canada til det fjerneste Østen i 
Malaysia og Indonesien og henvender sig til 
alt fra simple landsbyboere til universitetsin-
tellektuelle og regeringsembedsmænd.

Han tilhører Ahlus-Sunnah wal Jama'ah og 
elsker Ahlul Bayt umådeligt højt. Han følger 
Hanafi Fiqh og respekterer andre imamer. 
Han følger Auliyahs og de frommes vej og 
følger strengt Shariah og Sunnah.

For at lindre menneskehedens fysiske og 
økonomiske lidelser har han grundlagt 
Dabbagh Welfare Trust, som hjælper de 
trængende og fattige i mange lande..

Han er gift og bor sammen med sin kone og 
børn i Greater Manchester, Storbritannien.
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ISLAMISK UDDANNELSE 

Fiqh : Sanad til Imam Abu Haneefah رحمه الله 

Hadith: Ijazah i seks bøger af Hadith, 
Saheeh Bukhari Muslim, Abu Dawood, Nisa'ie, 
Tirmidhi & Ibne Majah 

Tazkiyah : Sanad til Syyiduna Abdul Qadir Al 
Jilaani رحمه الله 

Seerah, Principper af Deen & 
Sanad af Hifz af hele Koranen.

SEKULÆR UDDANNELSE

MBA og DBA

1990 - 1995 Salford 
University & University of Central Lancashire 

BTEC First Diploma in Business & Finance 

BTEC National Diploma in Business Finance 

Postgraduate Diploma in Business 
Administration 

DPSI-diplom i tolkearbejde i offentlige 
tjenester 

1995 - i dag Forskellige institutioner 

Undervisning i sprog (engelsk, urdu, arabisk)

UDDANNELSE 

1975 - 1989 Aqeedah : Sanad til Imam 
Abu Matureedi رحمه الللهه
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DELTAGET KONFERENCER

International Sufi-konference, Fez, Marokko International konference om islamisk 
spiritualitet, Touba, Senegal 

Imam Zain Al-Abidins liv og lærdom - Irak International lærerkonference, Lahore, 
Pakistan 
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DELTAGET KONFERENCER
Verdens Shahada-konference, Malaysia International konference, Indonesien 

Sunni-konferencen, England International konference, Tyrkiet 

Har også deltaget:  
Yale University, USA 
University of Manchester, UK  
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1. FORTRUKNE ALLAH هلالج لج

2. FORTRUKNE ALLAHS BUDBRINGER
 ص� الله عليه وسلم     

3. MEDFØLELSE MED SKABELSEN 

4. KONSTANT BEVIDSTHED OM ALLAH 
OG DE FIRE STADIER AF RENSELSE

1. RENSNING AF KROPPEN 
At beskytte sine kropsorganer mod synder 
fra tunge, ører, øjne, hænder, fødder, mave 
og private dele.

2. RENSNING AF SINDET 
At bevare hjertet og sindet fra onde tanker, erstatte 
det med gode og rene tanker og indgyde Allahs 
nærvær i sindet .

3. RENSNING AF HJERTE OG SJÆL 
Udryddelse af de onde træk som misundelse, had, 
pral og arrogance, der findes i hjertet, og derefter 
udsmykning af ens indre selv med gode træk som 
oprigtighed, tålmodighed, taknemmelighed, tillid 
og afholdenhed.

4. ÅNDENS OPLYSNING (RUH) 
At udslette det indre og det ydre i kærlighed og 
lydighed mod Allah og Sendebuddet, ص� الله عليه وسلم, 
hvis resultat vil være opnåelse af Allahs nærhed, 
velbehag og gnose.  

Efter at have fuldført de fire renselsesfaser vil den 
søgende persons indre blive oplyst af Allahs venskab 
og nærvær, og han vil begynde at invitere andre til 
at gå den vej, som han har vandret.

De 4 Betingelser OPRENSNING De 4 MÅL ALLAHS NÅDE OG 
BARMHJERTIGHED ULTIMATIVE MÅL DAWAH 

Overbevisninger Stræben
Viden Omvendelse

Krop Sind Hjerte
Oplyst sjæl

AT GIVE PRÆFERENCE: 
Til Allah og 

Hans befalinger 
Til profeten ملسو هيلع هللا ىلص, Hans 
kærlighed og Sunnah 

Medfølelse med 
skabelsen Allahs nærvær

ALLAHS GLÆDE OG 
HIMMERIGES RIGE

YDMYGHED OG 
OPRIGTIGHED  

BJERG AF 4 BETINGELSER BRO AF RENSELSE 

SINCERITY

VISIONER

DRØMME

MIRAKLER

FØLELSER 

BJERG AF 4 MÅL 

SINCERITÀ

Metodo Muhammadiyah

Allah den Ophøjede sendte profeten ص� 
 ,for at lære menneskeheden اللله عليه وسلم
hvordan de skal tilbringe deres liv i 
tilbedelsen af Allah, for at behage Ham. 
Tareeqah Muhammadiyah er det kursus 
i selvrensning, der hjælper en person til 
at opnå dette. For at behage Allah skal 
man udvikle følgende fire kvaliteter:



WISELIFE ACADEMY 

Generaldirektør: Ahmad Dabbāgh 

MISSION UDMELDING: 

OM HVAD DE HAR GJORT INDTIL VIDERE 
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At overføre lyset fra guddommelig og 
menneskelig visdom på en praktisk, 
meningsfuld og anvendelig måde til hverd-
agslivet og løse hverdagens problemer i 
hele verden.

Som unge muslimer lever vi i en tid, 
hvor mennesker har et højere 
uddannelsesniveau og større 
adgang til information end nogen-
sinde før. Men på trods af at vores 
vægge er beklædt med eksamens-
beviser og vores hjerner fyldt til 
randen med information, er vi 
måske ikke den klogeste genera-
tion, der nogensinde har levet. Det 
er ikke nødvendigvis fordi vores 
generation er uklog, men fordi vi er 
distraheret og ude af stand til at 
filtrere gennem masse informa-
tionerne for at finde det, der virke-
lig er vigtigt, og bruge denne viden 
på en anvendelig måde til at leve 
klogere, sundere og mere produk-
tive liv.

Wise life Academy har gennemført workshops i 
Storbritannien, USA, Danmark og Pakistan, hvor 
over 500 deltagere har deltaget. Wise life opnåede 
en anbefalingsprocent på 100 % fra deltagerne, 
som anbefalede Wise life Academy til familie og 
venner.



PERFEKT DIT ÆGTESKAB

PERFEKT DIN 
KARAKTER

FASTE; UD OVER SULT OG 
TØRSTFASTE; UD OVER SULT 
OG TØRST

KOMMENDE 
WORKSHOPS: 

WORKSHOPS
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Perfekt dit ægteskab er baseret på islamiske prin-
cipper, men er designet til alle par og dem, der 
søger ægteskab med eller uden islamisk baggr-
und. Workshoppen dækker moduler om ægteskab 
med kroppen, men hvad med sindet, opdag 
kærlighedens virkelighed, opdag din personlighed-
stype, som undervises ud fra principperne i 
Koranen og Sunnah i forbindelse med teknikker fra 
moderne videnskab og psykologi.

Ramadan handler ikke kun om at være 
sulten, det er en mulighed for at forfine 
og optimere din livsstil og for at skabe 
åndelig kontakt. Workshoppen dækker 
moduler om at booste viljestyrke, 
udvikle fokus, udvikle tidsintelligens og 
systematiseret spiritualitet. 

"Løse hverdagens problemer 
i hele verden"

En todages workshop om karak-
terudvikling, der er baseret på 
universelle islamiske principper. 
Som kombinerer unikke metod-
er til at forstå, hvordan du 
systematisk kan erstatte nega-
tive karaktertræk med kvaliteter, 
der afspejler det bedste af men-
neskeheden. Workshoppen 
dækker moduler om smuk 
adfærd, håndtering af følelser, 
rensning af hjertet og vejen til 
dårlig karakter.

- FRIHED FRA AFHÆNGIGHED 
- LIVSOPDAGELSE 
- HÅNDTERING AF TRAGEDIE 

100% AF DELTAGERNE VIL 
ANBEFALE WISELIFE 
ACADEMY TIL VENNER 
OG FAMILIE 



95 % af 
donationerne 
når frem til de 
nødlidende 

Protektor - Ahmad Dabbagh 

MISSION UDMELDING

OM 

HVAD DE HAR GJORT 

DABBAGH WELFARE TRUST 
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At tjene menneskeheden med dedika-
tion ved at fokusere på de mest træn-
gende medlemmer af det globale 
samfund, fra enkeltpersoner, familier, 
forældreløse børn og lokalsamfund 
og lette deres grundlæggende behov.

Dabbagh Welfare Trust har til formål at 
hjælpe verdens fattigste mennesker med 
deres lidelser ved kollektivt at uddele 
Sadaqah, Zakat og Lillah på en profetisk 
måde. Ud over at reagere på katastrofer og 
nødsituationer er det en uafhængig 
ikke-statslig organisation (NGO), der blev 
grundlagt i England i 2011. Dabbagh 
Welfare Trusts fordeler de indsamlede 
penge gennem en ansøgningsproces og 
agenter på stedet, som giver donorerne 
mulighed for at vælge, hvor de ønsker, at 
pengene skal fordeles uden nogen form for 
diskrimination.

Ydet hjælp til England, Pakistan, Indien, Bangla-
desh, Myanmar, Syrien, Filippinerne, Gaza, Tanzania 
osv. i forskellige projekter såsom madpakker, kollek-
tive ægteskaber, vandbrønde og -pumper, vand-
sanering, øjenpleje, uddannelse, gavepakker til 
børn, vinterpakker, støtte til enker, nødhjælp, 
indkomstgenerering, hellig husholdning, pleje af 
forældreløse børn, da'wa og husly.



DET BRITISKE AKADEMI FOR 
ISLAMISKE VIDENSKABER 

Forstander - Ahmad Dabbāgh 

MISSION UDMELDING
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At formidle den korrekte lære fra 
Ahlus Sunnah Wah Al Jamma på en 
systematiseret og organiseret 
måde og at tilbyde uddannelse til 
alle demografiske grupper.

Jamia Muhammadiyah har etableret centre i 
Bolton, Hyde, Oldham, Manchester, Eccles, 
Birmingham, London, Danmark, USA og 
Pakistan, hvor tusindvis af studerende har 
draget fordel af undervisningen.

Der tilbydes en række kurser på forskellige 
niveauer, der passer til elever i alle aldre. Uanset 
om du ønsker at genopfriske din eksisterende 
viden, eller om du ønsker at tage et strukture-
ret kursus på vej til at blive en kvalificeret Alim 
eller Alimah, har vi helt sikkert et kursus, der 
passer til dine behov.

Vi har følgende kurser til rådighed: Vi tilby-
der korte kurser i Aqeedah, Fiqh, Usool Fiqh 
og Tazkiyah  

Workshops og seminarer, der dækker en række 
discipliner som f.eks:
Tidsstyring, uopmærksomhed, håndtering af 
kampspørgsmål, sort magi, spirituelle element-
er, husholdnings- og husholdningsøkonomiske 
kurser.

Målet med Ja'amia Muhammadiyah 
er at give adgang til den nødven-
dige viden om islamisk videnskab 
såsom tro (Aqeedah), islamisk lov 
(Fiqh), recitation af Koranen 
(Tajweed) og renselse (Tazkiyah) og 
mange andre videnskaber. Selv om 
Ja'amia Muhammediyah dækker 
alle islamiske emner på en omfat-
tende måde, er vores hovedspecial-
itet Da'wah (at formidle islam) og 
Tazkiyah. Ja'amia Muhammadiyah 
mener, at der ud over Ta'leem 
(viden) bør også lægges stor vægt 
på den praktiske lære af islam 
(Tarbiyah). Viden (Ilm) alene vil ikke 
være tilstrækkelig, før den korrekte 
anvendelse af denne ilm omsættes 
til praksis.



AFSLØRINGER AF DET USYNLIGE

TRE NIVEAUER AF DOMFÆLDELSE 
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Menneskeheden har altid været på jagt efter 
formål og sandhed. I en verden, der har oplevet 
betydelige teknologiske og videnskabelige 
fremskridt, har der været en afbrydelse af forbin-
delsen mellem det materielle og åndelige 
realiteter, og mange er som følge heraf begyndt 
at sætte spørgsmålstegn ved eksistensen af den 
usynlige verden, det hinsides. Dog, mange 
traditioner tror på det usynlige i henhold til 
skrifterne, har denne tros aftryk i menneske-
hedens stræben efter at leve et bevidst, 
målrettet og positivt produktivt liv, er blevet 
langsomt udhulet.

Ofte får det os til at opfylde dette behov ved 
hjælp af destruktive foranstaltninger. Det 
efterlader masserne med en følelse af man-
glende forbindelse, depression og konstant 
søgen efter at opfylde vores åndelige behov 
uden resultat. For at bekæmpe disse stadigt 
presserende problemer er der blevet designet 
og gennemført åndelige opstignings tilbaget-
rækninger for at give deltagerne en smag-
sprøve på den usynlige og opbygge de tre 
niveauer af overbevisning, der er anført neden-
for.

Disse tilbagetrækninger nærer men-
neskehedens åndelige behov på en 
lovlig og prisværdig måde, idet de 
forynger forholdet mellem deltag-
erne og Allah جل ج�له og genoptager 
forbindelsen mellem deltagerne og 
det bredere formål med livet.

1. 'Ilm ul Yaqeen (viden om tro) 
"Viden om vished "(102:5) 

2. 'Ayn ul Yaqeen (At se det, man tror) 
"Vishedens øje "(102:7) 

3. Haqq ul Yaqeen (Oplevelse og smage 
troen) 
"Vishedens sandhed/virkelighed" (56:95)



FORSKELLIGE TYPER 
MURAQABAHS (MEDITATION)
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Muraqabah e Miraj - At træde ind i de 
åndelige riger og tage på den åndelige 
rejse til Fez, Madinah Munawwarah, 
Makkah al Mukarrama, Masjid al Aqsa, 
de 7 himle, Barzakh-kuplen, Lote-træet 
og videre for at styrke troen på det 
usynlige og tage vejledning til at 
omsætte den i vores praktiske liv.

Muraqabahs undervises på et 2-4 dages 
spirituelt tilflugtssted, hvor deltageren tages 
fra et begynder niveau til at kunne opleve 
de usynlige realiteter. Deltagerne er 
kommet fra en bred befolkningsgruppe, fra 
landsbyboere til universitets intellektuelle.

Muraqabah e Barzakh - At træde ind i de 
åndelige riger med den hensigt at se 
Barzakh (gravens) tilstand for at styrke 
naturen, Graven. Deltagerne får et glimt 
af Barzakh for at øge deres tro, og dette 
vil styrke deltagerne til at tilpasse sig 
Shariah.

Muraqabah e Muhammadiyah - At 
komme ind i de åndelige riger og være 
vidne til profeten ص� الله عليه وسلم. Deltagerne 
vil gennemgå adskillige milepæle, hvor 
den sidste etape vil være at bevidne 
tilstedeværelsen af den største af 
skabelsen, Sayyiduna Muhammad .ص� الله 
عليه وسلم

Muraqabah e Dua - at forbinde sig med 
Allah جل ج�له og være i Allah جل ج�له's 
nærvær med krop, sind, hjerte og sjæl 
for at have en dyb, meningsfuld forbind-
else og bede Allah جل ج�له om at tilgive 
sine synder, takke for sine velsignelser, 
præsentere eventuelle behov personen 
har, præsentere eventuelle bekymring-
er personen har, bede om vejledning i 
sit liv og derefter at stole på Allah جل ج�له 
for resultatet.



RÅDGIVNING OG COACHING 
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Læreren af Tareeqah Muhammadiyah, 
Ahmad Dabbagh, tilbyder en uafhængig, 
gratis rådgivning og coaching i fortrolige 
omgivelser, hvor han lytter opmærksomt 
til folk og tilbyder sin tid og empati, viden 
og respekt for de personer, der har brug 
for det.

Hans hovedformål er 
at levere en gratis 
service, der gør det 
muligt for folk at 
realisere deres 
livsformål og give 
dem mulighed for at 
innovativ, moderne 
og praktisk vejled-
ning, der bygger på 
den profetiske lære 
tilsat en moderne 
videnskabelig tilgang.

På grund af hans store livserfaring og 
visdom i både den islamiske og den verd-
slige verden giver han råd, og vejledning til 
de personer, der har brug for det. Dette 
gælder for alle livets facetter såsom person-
lige, sociale, uddannelsesmæssige, 
islamiske, familiemæssige, åndelige og 
administrative opgaver i de institutioner, 
som de leder.

De gratis rådgivnings- og coaching-sessioner er 
ikke bundet af tid eller sted, da han konstant 
besvarer e-mails, telefonopkald og beskeder. 
Når han rejser og spreder den profetiske lære 
over hele verden, tilbyder han livsforandrende 
rådgivning og coaching i sin "fritid".

Lærerens uselviske tjeneste har hjulpet tusindvis af 
mennesker med at få tillid til forskellige aspekter af 
deres liv, hvilket har resulteret i øget national og 
international popularitet, hvor køerne generelt fylder 
det meste af natten. Mange mennesker fra forskellige 
lande kommer til ham for at drage fordel af hans 
rådgivning og coaching sessioner, såsom Storbritan-
nien, Pakistan,

 Malaysia, Indonesien, Marokko, 
Danmark, Canada, USA og så 
videre, for at søge rådgivning for 
en bred vifte af vanskeligheder. 
Dette viser den store service, han 
yder i hele verden.indonesia, 
Marocco, Danimarca, Canada, Stati 
Uniti e così via, per cercare consigli 
su un'ampia varietà di difficoltà. 
Questo dimostra l'ottimo servizio 
che sta fornendo nel tutto il 
mondo



GRATIS HEALING SESSIONER
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De gratis kollektive healingssessioner har 
til formål at yde en service, hvor sygdom-
me af fysisk, mental eller åndelig art 
helbredes ved hjælp af den profetiske 
lære.

De problemer, som menneskeheden får i 
form af sygdomme, får enkeltpersoner, 
familier og kære til at føle sig fortabte, 
forvirrede og håbløse. På grund af et væld 
af overvældende følelser søger folk ofte 
vidt og bredt for at finde en kur mod deres 
sygdomme, og i nogle tilfælde er det i strid 
med shariaens love og bestemmelser.

Healingsessionerne bygger bro over 
kløften og tilbyder en service, hvor deltage-
re, der føler sig på deres laveste punkt, kan 
få praktisk og åndelig hjælp til at overvin-
de disse problemer. Vi stoler helt på Allah 
 da en af hans uendelige kvaliteter er ,جل ج�له
"Ash Shafi" (den, der helbreder).

Sygdommenes art er unik og individuel for 
deltageren, så derfor tilbyder de en 1 til 1 
gratis og privat konsultation for at imøde-
komme de mennesker, der ønsker at løse 
deres problemer i et privat miljø. Dette er 
også i overensstemmelse med shariaen, 
hvorefter kvinderne skal komme med 
deres mahrams, ellers bliver de ikke tilset.



BØGER FORFATTET AF AHMAD DABBAGH

AHMAD DABB ĀGH PAGE 19#

Pure Gold fra Sayyidī ʿAbd al-ʿAbd al-ʿAzīz 
al-Dabbāghs ord Forord skrevet af Ahmad 
Dabbāgh 

The Journey to the 
Pleasure & Closeness 
to Allah جل ج�له er 
tilgængelig på 
mange sprog, 
herunder arabisk, 
urdu, tyrkisk, fransk, 
spansk, malayisk, 
dansk, bangla, 
italiensk osv.

Alle Ahmad Dab-
baghs bøger er ved 
at blive gjort 
tilgængelige på så 
mange sprog som 
muligt, så hele 
verden kan få gavn 
af dem.
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AHMAD DABBAGH
REKTOR FOR DET BRITISKE AKADEMI 
FOR ISLAMISKE VIDENSKABER OG 
DIREKTØR FOR WISELIFE ACADEMY

zawiyah.org

prophetic-path.com

facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh


