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BIOGRAFIE

FAMILIE WORTELS

de Islamitische Wetenschappen te onderwijzen, zoals
Tafseer, Hadith, Fiqh en Tazkiyah. Hij heeft verschillen-

Imam Hasan al Basri  قدس رسه العزيزwas een van de grootste geleerden en vrome persoon in de Tabi'een die de
Deen leerde en vele grote metgezellen van de
Profeet Muhammad  صىل الله عليه وسلمvergezelde. Een van
zijn afstammelingen migreerde voor het overbrengen van de boodschap van de Islam naar het huidige
Kasjmir. Hier vergezelden zij Shaykh Bhaudeen
Zakariyah Multani Suharwardi  قدس رسه العزيزdie hen
opdroeg te migreren naar een plaats nabij Kharian,
Gujrat in de provincie Punjab. Zijn gezegende naam
was Shaykh Khayrudeen Auliyah  قدس رسه العزيزdie deze
plaats "Haqeeqah" noemde wat "de ultieme waarheid" betekent. Zij propageerden de boodschap van de
Islam in de 8e eeuw rond dat gebied en honderden
mensen traden door hun toedoen tot de Islam toe.
Ahmad Dabbagh is hun afstammeling en werd
geboren in het dorp van zijn moeder in de buurt van
Sumandr, Pakistan. Hij emigreerde op 5-jarige leeftijd
naar Denemarken en begon zijn kleuteronderwijs in
een stad genaamd Ishøj in Denemarken

de boeken geschreven over verschillende onderwerpen
en deze zijn in vele talen verkrijgbaar.

VROEGE OPVOEDING

Op 6-jarige leeftijd begon hij na het reciteren van de
Koran, deze uit het hoofd te leren. De volgende 7 jaar
bracht hij door met het bestuderen van de Islamitische Wetenschappen. Daarna studeerde hij een
aantal jaren in Pakistan en het Verenigd Koninkrijk.
Hij reisde ook naar Irak, Syrië en Marokko. Ahmad
Dabbagh zegt niet dat hij een geleerde is, maar hij
heeft verschillende licenties gekregen om verschillen
AHMAD DABB ĀGH

SECULIER ONDERWIJS
In het seculiere onderwijs studeerde hij postdoctoraal
aan de Universiteit van Salford, Manchester en MBA
aan de Universiteit van Central Lancashire. Hij heeft
gewerkt op verschillende gebieden, ﬁnanciën, marketing, gevangeniswezen en heeft ook een opleiding
gevolgd om bij de politie te werken.

ONDERWIJSINSTELLINGEN

In de afgelopen jaren heeft hij verschillende
instellingen, studiekringen, van Dhikr, Academies en
onderwijsinstellingen opgericht in het Verenigd
Koninkrijk, Denemarken, Pakistan, Canada, Bangladesh, de Verenigde Staten en Marokko.

DIENST AAN DE MENSHEID

Ahmad Dabbagh richt zich op de zuivering van de
ziel en zelfontplooiing, zodat de mens gezuiverd kan
worden van alle negatieve gedachten, handelingen,
emoties en moraal door deze te vervangen door
positieve gedachten, handelingen, emoties en
moraal. De methode staat bekend als Profetische
Methode (Tareeqah Muhammadiyah). Hierna
worden de zoekers naar het stadium van verlichting
gebracht waarna hij of zij zo'n individu wordt die de
mooiste relatie heeft met de Schepper en de schepping.
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De methode van zuivering is gebaseerd op de
Koran, de Soennah, het inzicht van Ahl ul Bayt,
metgezellen namelijk Sayiduna Ali bin Abi
Talib  رىض الله عنه, Sayiduna Imam Hassan, Imam
Hussayn  رىض الله عنه, Imam Zainulabideen  رىض الله عن,
imam Hasan Basri ,  قدس رسه العزيزSayiduna Abdul
Qadir al-Jilani ,  قدس رسه العزيزSayiduna Imam Abul
Hassan Shadhili  قدس رسه العزيزen de grote Ummi
heilige, Sayyiduna Abdul Azeez Dabbagh رحمه الله
Hij heeft Ijazas in Qadiriyah, Shadiliyah,
Rifaiyah, Suharwardiyah, Chistiyah en Naqshbandiyah Spirituele Ordes.

REIZEN
Ahmad Dabbagh reist 7 maanden per jaar
uitgebreid, van Canada tot het verre oosten
in Maleisië en Indonesië, en richt zich tot
eenvoudige dorpelingen tot universitaire
intellectuelen en regeringsfunctionarissen.

GELOOFSOVERTUIGING
EN SCHOOL VAN DENKEN
Hij behoort tot Ahlus-Sunnah wal Jama'ah
en heeft de Ahlul Bayt zeer lief. Hij volgt
Hanaﬁ Fiqh en respecteert andere Imams.
Hij volgt de weg van Auliyah en de vromen,
en volgt strikt de Shariah en Sunnah.

GEZINSLEVEN
Hij is getrouwd en woont met zijn vrouw en
kinderen in Greater Manchester, UK.

WELZIJNSACTIVITEITEN
Om het fysieke en ﬁnanciële lijden van de
mensheid te verlichten heeft hij de
Dabbagh Welfare Trust opgericht, die de
behoeftigen en armen in vele landen helpt.

AHMAD DABB ĀGH
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ONDERWIJS

ISLAMITISCH ONDERWIJS SECULIER ONDERWIJS
1975 - 1989 Aqeedah : Sanad aan
Imam Abu Matureedi رحمه الله
Fiqh : Sanad aan Imam Abu Haneefah رحمه الله
Hadith: Ijazah in zes boeken van Hadith,
Saheeh Bukhari Muslim, Abu Dawood,
Nisa'ie, Tirmidhi & Ibne Majah

MBA & 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

Tazkiyah : Sanad aan Syyiduna Abdul Qadir
Al Jilaani رحمه الله

DPSI Diploma in Public Services
interpreting work

Seerah, Principes van Deen & Sanad van
Hifz van de hele Quran.

1995 – Present Various Institutions
Teaching Languages (English, Urdu, Arabic)

College
AHMADname
DABB ĀGH
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BEZOCHTE LANDEN

CANADA, USA

EGYPTE, MAROKKO,

SENEGAL, ZUID-

AFRIKA, TANZANIA

NOORWEGEN, SPANJE,

DUITSLAND, HOLLAND, ITALIË,

DENEMARKEN, FRANKRIJK,

NOORD AMERIKA

AFRIKA

EUROPA

ZWEDEN, TURKIJE

GUYANA, TRINIDAD,

TOBAGO, WEST-INDIË

BAHREIN, BANGLADESH,

IRAK, INDIA, INDONESIË,

SINGAPORE, SRI LANKA

SAOEDI-ARABIË,

PALESTINA, PAKISTAN,

KONINKRIJK BRUNEI,
AZIË &
MIDDEN-OOSTEN MALEISIË,

ZUID-AMERIKA
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College name

BIJGEWOONDE CONFERENTIES

International Suﬁ Conference, Fez, Marokko

Life & Teachings of Imam Zain Al-Abidin – Irak

AHMAD DABB ĀGH

International Conference on Islamic Spirituality,
Touba, Senegal

International Teacher’s Conference, Lahore,
Pakistan
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BIJGEWOONDE CONFERENTIES
World Shahada Conference, Malaysia Maleisië

Sunni Conference, England

International Conference, Indonesië

International Conference, Turkije

Ook bijgewoond:
Yale University, USA
University of Manchester, UK

AHMAD DABB ĀGH
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SPIRITUEEL HEMELVAART PROGRAMMA
Het bereiken van Haqqul Yaqeen door
gebed en meditatie

UK ACADEMIE VAN
ISLAMITISCHE WETENSCHAPPEN

Platform om het leren van
essentiële islamitische kennis te vergemakkelijken

Een praktische cursus van zelfreiniging

Tareeqah Muhammadiyah

DABBAGH WELFARE TRUST

Hulp aan armen en behoeftigen over de hele wereld

WISELIFE ACADEMIE

Een innovatief en praktisch
programma om alledaagse problemen
overde hele wereld op te lossen

GRATIS GENEZINGSPROGRAMMA

Een gratis Ruqya en genezingsdienst
volgens de Koran & Sunnah.

TAREEQAH MUHAMMADIYAH
Overtuigingen

Kennis

Streven
Berouw

Lichaam

Geest

Hart

ULTIEME DOEL

DAWAH

VOORRANG GEVEN:
Verlichte Ziel

Aan Allah en
Zijn geboden

Mededogen met
de schepping

BERG VAN 4 VOORWAARDEN

DE BARMHARTIGHEID EN
GENADE VAN ALLAH

De 4 DOELEN

PURIFICATIE

De 4 voorwaarden

BRUG VAN ZUIVERING

Aan Profeet ﷺ, Zijn
liefde & Soennah
Aanwezigheid van
Allah

BERG VAN 4 DOELSTELLINGEN

GENOEGEN VAN ALLAH &
HET KONINKRIJK DER HEMELEN

SINCERITEIT
VISIES
DROOMEN

NEDERIGHEID &
OPRECHTHEID

MIRACLES
GEVOELENS

Allah de Verhevene zond de profeet صىل الله عليه
 وسلمom de mensen te onderwijzen hoe zij
hun leven moeten besteden aan het Allah te
aanbidden, om Hem te behagen. Tareeqah
Muhammadiyah is de cursus van zelf-zuivering die een persoon helpt dit te bereiken.
Allah de Verhevene zond de profeet صىل الله عليه
 وسلمom de mensen te onderwijzen hoe zij
hun leven moeten besteden aan het Allah te
aanbidden, om Hem te behagen. Tareeqah
Muhammadiyah is de cursus van zelf-zuivering die een persoon helpt dit te bereiken.

2. ZUIVERING VAN DE GEEST
Het hart en de geest te behoeden voor slechte
gedachten, deze te vervangen door goede en
zuivere gedachten en in de geest de aanwezigheid
van Allah in te boezemen.

3. ZUIVERING VAN HET HART EN
DE ZIEL

1. VOORKEUR GEVEN AAN ALLAH

Het uitroeien van de slechte eigenschappen zoals
afgunst, haat, pronkzucht en arrogantie die in het
hart besloten liggen en vervolgens het versieren van
het innerlijk met goede eigenschappen zoals
oprechtheid, geduld, dankbaarheid, vertrouwen
en onthouding.

2. HET GEVEN VAN VOORKEUR AAN DE
BOODSCHAPPER VAN ALLAH صىل الله عليه وسلم

4. VERLICHTING VAN DE GEEST (RUH)

Om Allah te behagen, moet men de volgende vier eigenschappen ontwikkelen:

3. MEDEDOGEN MET DE SCHEPPING
4. HET VOORTDUREND BEWUSTZIJN VAN
ALLAH DE VIER STADIA VAN ZUIVERING

Het vernietigen van het innerlijke en uiterlijke in de
liefde en gehoorzaamheid van Allah en de
boodschapper,  صىل الله عليه وسلمmet als resultaat het
bereiken van Allah's nabijheid, genot en gnosis.

1. ZUIVERING VAN HET LICHAAM
Om zijn lichaamsorganen te beschermen
tegen de zonden van de tong, oren, ogen,
handen, voeten, maag en geslachtsdelen.

AHMAD DABB ĀGH

Na het voltooien van de vier stadia van zuivering, zal
het innerlijk van de zoeker verlicht worden met de
vriendschap en de aanwezigheid van Allah, en hij zal
anderen beginnen uit te nodigen om het pad te
bewandelen waarop hij is gegaan.
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WISELIFE ACADEMIE

Algemeen directeur: Ahmad Dabbāgh

MISSIEVERKLARING:

Het licht van Goddelijke en menselijke wijsheid
op een praktische, zinvolle en toepasbare
manier overbrengen in alledaagse levens, het
oplossen van alledaagse problemen, over de
hele wereld.

OVER
Als jonge moslims leven wij in een
tijdperk waarin de mens een hoger
opleidingsniveau heeft en meer
toegang heeft tot informatie dan
ooit tevoren. Maar ondanks het feit
dat onze muren zijn bekleed met
diploma's en onze geesten tot de
rand zijn gevuld met informatie, zijn
wij misschien niet de wijste generatie die ooit heeft geleefd. Het is niet
noodzakelijkerwijs zo dat onze generatie onverstandig is, maar dat we
afgeleid zijn; niet in staat om door de
massa informatie te ﬁlteren om te
vinden wat echt belangrijk is en deze
kennis op een toepasbare manier te
gebruiken om wijzer te leven,
gezonder en productiever te leven.

AHMAD DABB ĀGH

WAT ZE TOT NU TOE
HEBBEN GEDAAN

Wise life Academy heeft workshops gegeven in het
Verenigd Koninkrijk, Amerika, Denemarken en
Pakistan, waaraan meer dan 500 deelnemers
hebben deelgenomen. Wise life heeft een 100%
aanbevelingspercentage van de deelnemers om
Wise life Academy aan te bevelen aan familie en
vrienden.
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WORKSHOPS
PERFECTIONEER JE HUWELIJK
Perfectoneer je huwelijk is gebaseerd op Islamitische
principes maar ontworpen voor alle stellen en huwelijkszoekenden met of zonder Islamitische achtergrond. De workshop behandelt modules over getrouwd zijn met het lichaam maar hoe zit het met de
geest, ontdek de realiteit van de liefde, ontdek je
persoonlijkheidstype die wordt onderwezen volgens
de principes van Koran en sunnah in combinatie met
technieken uit de hedendaagse wetenschap en
psychologie.

VASTEN; VOORBIJ HONGER
EN DORST
Ramadan gaat niet alleen over honger
lijden, het is een kans om je levensstijl
te verﬁjnen en optimaliseren, en je
spiritueel te verbinden. De workshop
behandelt modules over het stimuleren
van wilskracht, het ontwikkelen van
focus, het ontwikkelen van tijdsintelligentie en gesystematiseerde spiritualiteit.

KOMENDE
WORKSHOPS:

"Het oplossen van alledaagse
problemen, over de hele wereld"

- VRIJHEID VAN VERSLAVINGEN
- ONTDEKKING VAN HET LEVEN
- OMGAAN MET TRAGEDIE

PERFECTIONEER
JE KARAKTER
Een tweedaagse workshop
karakterontwikkeling, geworteld
in universele islamitische principes. Die unieke methodologieën
om te begrijpen hoe je systematisch negatieve karaktereigenschappen kunt vervangen door
kwaliteiten die het beste van de
mensheid weerspiegelen. De
workshop behandelt modules
over mooi gedrag, het managen
van emoties, het reinigen van
het hart en de weg naar slecht
karakter.

AHMAD DABB ĀGH

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

Beschermheer - Ahmad Dabbagh

MISSIEVERKLARING

Het dienen van de mensheid met
toewijding door zich te richten op de
meest behoeftige leden van de
wereldwijde samenleving, van individuen, gezinnen, wezen en gemeenschappen en het faciliteren van hun
basisbehoeften.

WAT ZE HEBBEN GEDAAN
Hulp verleend aan Engeland, Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, Syrië, Filippijnen, Gaza, Tanzania etc
in verschillende projecten zoals voedselpakketten,
collectieve huwelijken, waterputten & pompen,
watersanitatie, oogzorg, onderwijs, kindercadeaupakketten, winterpakketten, weduwenhulp, noodhulp,
inkomensgeneratie, heilig huishouden, zorg voor
weeskinderen, da'wa en onderdak.

OVER
Dabbagh Welfare Trust heeft tot doel de
armste mensen ter wereld te helpen met
hun lijden, door collectief Sadaqah, Zakat
en Lillah op een profetische manier te
verspreiden. Naast het reageren op rampen
en noodsituaties, is het een onafhankelijke
niet-gouvernementele organisatie (NGO)
die in 2011 in het VK is opgericht. Dabbagh
Welfare Trusts verdeelt het ingezamelde
geld via een aanvraagprocedure en lokale
agenten, waardoor donoren kunnen kiezen
waar ze willen dat het geld zonder geld
wordt verdeeld discriminatie.

AHMAD DABB ĀGH

95% van de
donaties
bereikt de
zbehoeftigen
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UK ACADEMY OF ISLAMIC
WETENSCHAPPEN

Directeur - Ahmad Dabbāgh

MISSIEVERKLARING
Het overbrengen van de juiste leer van de
Ahlus Sunnah Wah Al Jamma op een
gesystematiseerde, georganiseerde
manier en het verzorgen van onderwijs
voor alle bevolkingsgroepen.
Het doel van Ja'amia Muhammadiyah is
toegang te verschaffen tot de noodzakelijke kennis van Islamitische wetenschappen zoals geloof (Aqeedah), Islamitische
wet (Fiqh), Koranrecitatie (Tajweed) en
zuivering (Tazkiyah) en vele andere
wetenschappen. Hoewel Ja'amia
Muhammadiyah alle Islamitische onderwerpen uitvoerig behandelt, ligt onze
voornaamste specialiteit in Da'wah
(Islam delen) en Tazkiyah. Ja'amia
Muhammadiyah gelooft dat naast
Ta'leem (kennis) er ook een sterke
nadruk moet zijn op de praktische leer
van Islam (Tarbiyah). Kennis (Ilm) alleen
zal niet voldoende zijn totdat de juiste
toepassing van deze ilm in de praktijk
wordt gebracht.

AHMAD DABB ĀGH

Jamia Muhammadiyah heeft centra opgericht
in Bolton, Hyde, Oldham, Manchester, Eccles,
Birmingham, Londen, Denemarken, de VS en
Pakistan, waar duizenden studenten baat bij
hebben gehad.
Er wordt een reeks cursussen op verschillende niveaus
aangeboden, die geschikt zijn voor leerlingen van alle
leeftijden. Of u nu uw bestaande kennis wilt opfrissen
of dat u een gestructureerde cursus wilt beginnen op
weg naar een gediplomeerde Alim of Alimah te
worden, wij hebben zeker een cursus die aan uw
wensen voldoet.
Wij hebben de volgende cursussen beschikbaar: Korte cursussen over Aqeedah, Fiqh,
Usool Fiqh, en Tazkiyah

Workshops en seminars over een scala van disciplines zoals:
Time management, achteloosheid, omgaan met
krijgskwesties, zwarte magie, spirituele elementen, huishoudelijke en huishoudelijke economische
lessen.
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ONTHULLINGEN VAN HET ONGEZIENE

De mensheid is altijd op zoek geweest naar doel
en waarheid. In een wereld die aanzienlijke
technologische en wetenschappelijke vooruitgang heeft gekend, is er een kloof ontstaan
tussen de materiële en Als gevolg hiervan zijn
velen gaan twijfelen aan het bestaan van de
ongeziene wereld, het hiernamaals. Hoewel vele
tradities volgens de Schrift in het onzichtbare
geloven, is de afdruk van dit geloof in de mensheid om bewust, doelgericht en positief productief te leven, langzaam uitgehold.
Vaak drijft het ons ertoe deze behoefte te
vervullen met destructieve maatregelen. Het
verlaten van de massa's het gevoel losgekoppeld, depressief en in constante achtervolging van het vervullen van onze spirituele
behoeften tevergeefs. Om deze steeds dringende problemen te bestrijden, zijn spirituele
ascensies retraites ontworpen en uitgevoerd
om deelnemers een voorproefje te geven van
het ongeziene, het opbouwen van de drie
niveaus van overtuiging hieronder vermeld.

DRIE NIVEAUS VAN OVERYUIGING
1. 'Ilm ul Yaqeen (kennis van overtuiging)
"Kennis van Zekerheid "(102:5)
2. 'Ayn ul Yaqeen (Zien wat je gelooft)
"Oog van Zekerheid "(102:7)
3. Haqq ul Yaqeen (Het ervaren en
proeven van geloof)
"Waarheid / Realiteit van Zekerheid" (56:95)

Deze retraites voeden de spirituele behoeften van de mensheid
op een wettige en prijzenswaardige manier, verjongen de relatie
tussen de deelnemers en Allah جل
 جاللهen de deelnemers opnieuw te
verbinden met het bredere doel
van het leven.
AHMAD DABB ĀGH
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VERSCHILLENDE SOORTEN
MURAQABAHS (MEDITATIE)
Muraqabah e Miraj - Het betreden van de
Spirituele Rijken en een deel van de
spirituele reis naar Fez, Madinah Munawwarah, Makkah al Mukarrama, Masjid al
Aqsa, 7 Hemelen, Koepel van de Barzakh,
De Lote Boom en daarbuiten om het
geloof in het ongeziene te staven en
begeleiding te nemen om te vertalen
naar ons praktische leven.

De muraqabahs worden onderwezen in een
2-4-daagse spirituele retraite, waarbij de
deelnemer van een beginnersniveau wordt
gebracht, om in staat te zijn de ongeziene
realiteiten te ervaren. Deelnemers zijn
afkomstig uit een grote demograﬁe, van
dorpelingen tot de intellectuelen van de
universiteit.

Muraqabah e Barzakh - Het betreden
van de Spirituele Rijken met de intentie
om de staat van de Barzakh (graf) te
zien, om de aard, het Graf, te staven. De
deelnemers krijgen een glimp in de
Barzakh, om hun geloof te vergroten en
dit zal de deelnemers versterken om
zich af te stemmen op de Shariah.

Muraqabah e Muhammadiyah - Het
betreden van de Spirituele Rijken en
getuige zijn van de aanwezigheid van de
Profeet صىل الله عليه وسلم. De deelnemers
zullen vele mijlpalen doorlopen, waarbij
de laatste fase het getuige zijn van de
aanwezigheid van de grootste van de
schepping, Sayyiduna Muhammad .صىل الله
عليه وسلم
Muraqabah e Dua - contact maken met
Allah  جل جاللهen in de aanwezigheid van
Allah  جل جاللهzijn met het lichaam, de geest,
het hart en de ziel, om een diepe, betekenisvolle verbinding te hebben en Allah
 جل جاللهte vragen om mijn zonden te
vergeven, dankbaar te zijn voor mijn zegeningen, alle behoeften die ik heb voor te
leggen, alle zorgen die ik heb voor te
leggen, te vragen om leiding in mijn leven
en dan te vertrouwen op Allah  جل جاللهvoor
de uitkomst.

AHMAD DABB ĀGH
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COUNSELING EN COACHING

De leraar van Tareeqah Muhammadiyah,
Ahmad Dabbagh biedt een onafhankelijke, gratis counseling- en coachingssessie
in een vertrouwelijke omgeving, waarbij
hij aandachtig luistert naar mensen en
zijn tijd, empathie kennis en respect voor
de individuen die het nodig hebben.

De onbaatzuchtige dienst van de Leraar heeft duizenden individuen geholpen vertrouwen te winnen in
verschillende aspecten van hun leven, wat heeft
geresulteerd in een toegenomen nationale en internationale populariteit, waarbij de rijen over het algemeen het grootste deel van de nacht in beslag
nemen. Veel individuen uit verschillende landen
komen naar hem toe om te ccc

Zijn belangrijkste doel
is om een gratis
dienst te verlenen om
mensen in staat te
stellen hun levensdoel
te realiseren, en om
vernieuwende, eigentijdse en praktische
begeleiding te
bieden, variërend van
de Profetische leringen doordrenkt met
een moderne wetenschappelijke benadering.

Door zijn enorme levenservaring en wijsheid
in zowel de Islamitische als de seculiere
wereld, biedt hij advies, begeleiding en
richting aan die individuen die het nodig
hebben. Dit geldt voor alle facetten van het
leven, zoals persoonlijke, sociale, educatieve,
islamitische, familiale, spirituele en administratieve taken van de instellingen waaraan zij
leiding geven.
AHMAD DABB ĀGH

proﬁteren van zijn counseling- en
coachingsessies, zoals het Verenigd Koninkrijk, Pakistan, Maleisië,
Indonesië, Marokko, Denemarken,
Canada, de Verenigde Staten,
enzovoort, om advies te vragen
voor een grote verscheidenheid
aan moeilijkheden. Dit toont de
grote service aan die hij over de
hele wereld verleent.

De gratis counseling en coaching sessies zijn
niet gebonden aan een tijd of plaats, omdat hij
voortdurend reageert op e-mails, telefoontjes
en berichten. Wanneer hij reist en de Profetische leringen over de wereld, biedt hij in zijn
'vrije' tijd levensveranderende raad en coaching.
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GRATIS GENEZINGSBIJEENKOMSTEN

De gratis collectieve genezingssessies
beogen een dienst te verlenen, waarbij
ziekten van lichamelijke, geestelijke of
spirituele aard worden genezen met
behulp van de Profetische leer.
De problemen die de mensheid ondervindt
door ziekten, laten individuen, families en
geliefden zich verloren, verstrooid en hopeloos voelen. Door een overvloed aan overweldigende emoties zoeken mensen vaak
van heinde en verre naar genezing voor hun
ziekten en in sommige gevallen is dat in
strijd met de wetten en voorschriften van de
Shariah.
De healing sessies overbruggen de kloof en
bieden een service waarbij deelnemers die
zich op hun dieptepunt bevinden, praktische en spirituele hulp kunnen krijgen
om deze problemen te overwinnen. Wij
vertrouwen volledig op Allah جل جالله
aangezien een van zijn oneindige kwaliteiten 'Ash Shaﬁ' (degene die geneest) is..
De aard van de ziekte is uniek en individueel voor de deelnemer, daarom bieden
zij een 1 op 1 gratis en privé troost aan om
de mensen die dat willen in een privé
omgeving te woord te staan. Ook is dit in
overeenstemming met de Sharia, waarbij
de vrouwen met hun mahrams moeten
komen, anders wordt er niet naar hen
gekeken.

AHMAD DABB ĀGH
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BOEKEN GESCHREVEN DOOR
AHMAD DABBAGH

Pure Gold from the Words van Sayyidī ʿAbd
al-ʿAzīz al-Dabbāgh Voorwoord geschreven
door Ahmad Dabbāgh

The Journey to the
Pleasure & Closeness
van Allah  جل جاللهis
verkrijgbaar in vele
talen, waaronder
Arabisch, Urdu, Turks,
Frans, Spaans Maleis,
Deens, Bangla,
Italiaans enzovoorts.

Alle boeken van
Ahmad Dabbagh
worden in zoveel
mogelijk talen
beschikbaar gesteld,
zodat de hele wereld
ervan kan proﬁteren.

AHMAD DABB ĀGH

PAGE 19#

AHMAD DABBAGH
DIRECTEUR VAN DE UK ACADEMY OF
ISLAMIC SCIENCES & DIRECTEUR VAN
DE WISELIFE ACADEMY
zawiyah.org
prophetic-path.com
College name

facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh
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