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História Muhammadiyah 
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BIOGRAFIA

RAÍZES FAMILIARES

EDUCAÇÃO PRECOCE

EDUCAÇÃO SECULAR

INSTITUTOS EDUCACIONAIS

SERVIÇO À HUMANIDADE

Imam Hasan al Basri قدس �ه العزيز foi um dos maiores eruditos e 

pessoa piedosa dos Tabi’een que aprendeu o Deen e 

acompanhou muitos grandes companheiros do Profeta 

Muhammad ص� الله عليه وسلم. Um de seus descendentes migrou 

para transmitir a mensagem do Islã à Caxemira dos dias 

atuais. Aqui, eles acompanharam o Shaykh Bhaudeen 

Zakariyah Multani Suharwardi قدس �ه العزيز, que os ordenou 

que migrassem para um lugar perto de Kharian, Gujrat, na 

província de Punjab. Seu nome abençoado era Shaykh 

Khayrudeen Auliyah قدس �ه العزيز, que chamou este lugar de 

“Haqeeqah” que significa “a verdade suprema”. Eles propa-

garam a mensagem do Islã no século 8 em torno dessa 

área e centenas de pessoas entraram no Islã por suas mãos. 

Ahmad Dabbagh é descendente deles e nasceu em uma 

aldeia materna perto de Sumandr, no Paquistão. Ele 

migrou com 5 anos de idade para a Dinamarca e começou 

sua educação infantil em uma cidade chamada Ishoj na 

Dinamarca 

Aos 6 anos de idade, após completar a recitação do Alcorão, 

ele começou a memorizá-lo. Ele passou os próximos 7 anos 

estudando as Ciências Islâmicas. Posteriormente, ele passou 

vários anos estudando no Paquistão e no Reino Unido. Ele 

também viajou para o Iraque, Síria e Marrocos. Ahmad 

Dabbagh não diz que é um estudioso, mas recebeu várias 

licenças para ensinar diferentes ciências islâmicas, como 

Tafseer, Hadith, Fiqh e Tazkiyah. Ele escreveu vários livros 

sobre diferentes tópicos e eles estão disponíveis em vários 

idiomas.

Ahmad Dabbagh concentra-se na purificação da 

alma e no autodesenvolvimento para que o ser 

humano possa ser purificado de todos os pensa-

mentos, ações, emoções e morais negativos, 

substituindo-os por pensamentos, ações, 

emoções e morais positivas. O método é conheci-

do como Método Profético (História Muhammadi-

yah). Depois disso, os buscadores são levados ao 

estágio de iluminação, após o qual ele ou ela se 

torna o indivíduo que tem o mais belo relaciona-

mento com o Criador e a criação.

 

Na educação secular, ele estudou até o nível de pós-gradu-

ação na Salford University, Manchester e MBA na Universi-

dade de Central Lancashire. Ele já trabalhou em várias áreas, 

finanças, marketing, serviço penitenciário e também treinou 

para trabalhar na polícia.

Nos últimos anos, ele estabeleceu diferentes instituições, 

círculos de estudo, círculos de Dhikr, Academias e institu-

ições educacionais no Reino Unido, Dinamarca, Paquistão, 

Canadá, Bangladesh, EUA e Marrocos.



VIAGENS

ATIVIDADES DE BEM-ESTAR

CRENÇAS E ESCOLA DE 
PENSAMENTO

VIDA FAMILIAR

De methode van zuivering is gebaseerd op de 

Koran, de Soennah, het inzicht van Ahl ul Bayt, 

metgezellen namelijk Sayiduna Ali bin Abi Talib �ر 

 ر� الله Sayiduna Imam Hassan, Imam Hussayn , الله عنه

 imam Hasan Basri , ر� الله عن Imam Zainulabideen , عنه

 قدس �ه العزيز , Sayiduna Abdul Qadir al-Jilani قدس �ه العزيز ,

Sayiduna Imam Abul Hassan Shadhili قدس �ه العزيز en 

de grote Ummi heilige, Sayyiduna Abdul Azeez 

Dabbagh رحمه الله Hij heeft Ijazas in Qadiriyah, Shadili-

yah, Rifaiyah, Suharwardiyah, Chistiyah en Naqsh-

bandiyah Spirituele Ordes.

Ahmad Dabbagh viaja extensivamente por 7 

meses em um ano, do Canadá ao Extremo 

Oriente da Malásia e Indonésia, e fala de simples 

aldeões a intelectuais universitários e funcionári-

os do governo.

Ele pertence a Ahlus-Sunnah wal Jama'ah e ama 

imensamente a Ahlul Bayt. Ele segue Hanafi Fiqh 

e respeita outros Imams. Ele segue o caminho de 

Auliyah e dos piedosos, e segue estritamente a 

Shariah e a Sunnah.

Para aliviar o sofrimento físico e financeiro da 

humanidade, ele fundou o Dabbagh bem-estar 

Confiar, que ajuda os necessitados e pobres em 

muitos países.

Ele é casado e vive com sua esposa e filhos na 

Grande Manchester, Reino Unido.
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EDUCAÇÃO ISLÂMICA

Fiqh: Sanad para Imam Abu Haneefah رحمه الله

Hadith: Ijazah em seis livros de Hadith, 
Saheeh Bukhari Muslim, Abu Dawood, 
Nisa’ie, Tirmidhi & Ibne Majah

Tazkiyah: Sanad para Syyiduna Abdul 
Qadir Al Jilaani رحمه الله

Seerah, Princípios de Deen & Sanad de 
Hifz de todo o Alcorão.

EDUCAÇÃO SECULAR

MBA e DBA

1990 - 1995 Salford Universidade e 
Universidade de Central Lancashire

Primeiro Diploma BTEC em Negócios e 
Finanças
Diploma Nacional BTEC em Finanças 
Empresariai
Diploma de pós-graduação em 
administração de empresas

Diploma DPSI em trabalho de 
interpretação de serviços públicos

1995 - Atual Várias Instituições
Ensino de línguas (inglês, urdu, árabe)

EDUCAÇÃO

1975 - 1989 Aqidah: Sanad para 
Imam Abu Matureedi رحمه الله
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PARTICIPANTES DE CONFERÊNCIAS

Conferência Internacional Sufi, Fez, Marrocos Conferência Internacional sobre 
Espiritualidade Islâmica, Touba, Senegal

Vida e Ensinamentos do Imam 
Zain Al-Abidin - Iraque

Conferência Internacional de Professores, 
Lahore, Paquistão
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PARTICIPANTES DE CONFERÊNCIAS
Conferência Mundial Shahada, Malásia Conferência Internacional, Indonésia

Conferência Sunita, Inglaterra Conferência Internacional, Turquia

Também compareceu:
Yale University, EUA
Universidade de Manchester, Reino Unido
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1. DANDO PREFERÊNCIA PARA ALLAH هلالج لج

2. . DANDO PREFERÊNCIA AO MENSAGEIRO 
DE ALLAH ص� الله عليه وسلم

3. COMPAIXÃO PELA CRIAÇÃO

4. CONSCIÊNCIA CONSTANTE DE ALLAH 
AS QUATRO ESTÁGIOS DE PURIFICAÇÃO

1. PURIFICAÇÃO DO CORPO
Para proteger seus órgãos corporais dos 
pecados da língua, ouvidos, olhos, mãos, 
pés, estômago e partes íntimas.

2. PURIFICAÇÃO DA MENTE
Preservando o coração e a mente de maus 
pensamentos, substituindo-os por pensamentos 
bons e puros e instilando na mente a presença 
de Allah.

3. PURIFICAÇÃO DO CORAÇÃO 
E DA ALMA
Erradicar os traços malignos como inveja, ódio, 
ostentação e arrogância contidos no coração e, 
em seguida, adornar o próprio interior com bons 
traços, como sinceridade, paciência, gratidão, 
confiança e abstinência.

4. ILUMINAÇÃO DO ESPÍRITO (RUH)

Para aniquilar o interior e o exterior no amor e 
obediência de Allah e do Mensageiro, ص� الله عليه وسلم, 
cujo resultado será a obtenção da proximidade, 
prazer e gnose de Allah.

Após completar os quatro estágios de purificação, 
o buscador interior se tornará iluminado com a 
amizade e a presença de Allah, e ele começará a 
convidar outros a percorrer o caminho que ele 
percorreu.

As 4 Condições PURIFICAÇÃO Os 4 OBJETIVOS A MISERICÓRDIA E 
A GRAÇA DE ALÁ

AIM FINAL DAWAH 

Crenças Conhecimento

Esforçando-seArrependimento
Corpo

Mente
Coração

Alma iluminada

DANDO PREFERÊNCIA:
Para Allah 

e Seus comandos
Para Allah e Seus
 comandos

Compaixão pela 
Criação Presença de Allah

PRAZER DE ALÁ E
 O REINO DOS CÉUS

HUMILDADE E SINCERIDADE

MONTANHA DE 4 OBJETIVOS PONTE DE PURIFICAÇÃO

SINCERIDADE

VISÕES

SONHOS

MILAGRES
SENTIMENTOS

MONTANHA DE 4 CONDIÇÕES

História Muhammadiyah

Allah, o Exaltado, enviou o Profeta ص� الله عليه وسلم para 
ensinar a humanidade como passar a vida no
adoração de Allah, a fim de agradá-Lo. Tareeqah 
Muhammadiyah é o curso de autopurificação que 
ajuda uma pessoa a conseguir isso.

Para agradar a Allah, deve-se desenvolver as 
seguintes quatro qualidades:



WISELIFE ACADEMIA

Executivo Geral: Ahmad Dabbāgh

DECLARAÇÃO DE MISSÃO:

CERCA DE O QUE ELES FIZERAM ATÉ AGORA 
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Para transmitir a luz da sabedoria Divina e humana 
de uma forma prática, significativa e aplicável na vida 
cotidiana, resolvendo problemas cotidianos, em todo 
o mundo.

Como jovens muçulmanos, vivemos em 
uma era em que os humanos têm níveis 
mais altos de educação e acesso à 
informação mais do que nunca. Mas, 
apesar do fato de que nossas paredes 
são revestidas de degraus e nossas 
mentes cheias de informações até a 
borda, podemos não ser a geração mais 
sábia que já viveu. Não é necessaria-
mente que nossa geração seja insensata, 
mas que estamos distraídos; incapaz de 
filtrar informações de massa para encon-
trar o que é realmente importante e usar 
esse conhecimento de maneira aplicável 
para viver de maneira mais sábia,
vidas mais saudáveis e produtivas.

A Wiselife Academia conduziu oficinas em todo o Reino 
Unido, América, Dinamarca e Paquistão, onde mais de 
500 participantes compareceram. A Wiselife atingiu uma 
taxa de recomendação de 100% dos participantes para 
recomendar a Academia Wiselife à família e amigos.



APERFEIÇOE SEU CASAMENTO

APERFEIÇOE SEU 
PERSONAGEM

JEJUM; ALÉM DA FOME 
E DA SEDE

PRÓXIMOS OFICINAS:

OFICINAS
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Aperfeiçoe o seu casamento é baseado nos princípios 
islâmicos, mas projetado para todos os casais e aqueles 
que buscam casamento com ou sem ascendência islâmica. 
O workshop cobre módulos sobre casamento com o corpo, 
mas e a mente, descubra a realidade do amor, descubra 
seu tipo de personalidade, que é ensinado sob os 
princípios do Alcorão e da sunnah em conjunto com técni-
cas da ciência e psicologia modernas.

O Ramadã não é apenas para ficar com 
fome, é uma oportunidade para refinar e 
otimizar seu estilo de vida e se conectar 
espiritualmente. O oficina abrange módu-
los sobre aumentar a força de vontade, 
desenvolver o foco, desenvolver a inteligên-
cia do tempo e a espiritualidade siste-
matizada.

“Resolvendo problemas 
cotidianos, em todo o mundo”

Um oficina de desenvolvimento de 
caráter de dois dias, baseado em 
princípios islâmicos universais. Que 
combina o único metodologias para 
entender como você pode substituir 
sistematicamente traços de caráter 
negativos por qualidades que 
refletem o melhor da humanidade. 
O oficina abrange módulos sobre 
comportamento bonito, gerencia-
mento de emoções, limpeza do 
coração e o caminho para o mau 
caráter.

• LIBERDADE DE VÍCIOS
• DESCOBERTA DA VIDA
• LIDANDO COM A TRAGÉDIA 

100% DOS PARTICIPANTES 
RECOMENDARIAM A 
WISELIFE ACADEMIA 
PARA AMIGOS E FAMÍLIA 



95% das 
doações 
chegam aos 
necessitados 

Patrono - Ahmad Dabbagh

DECLARAÇÃO DE MISSÃO

CERCA DE

O QUE ELES FIZERAM

DABBAGH Dabbagh Bem-estar CONFIAR EM 
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Para servir a humanidade com dedicação, 
focando nos membros mais necessitados 
da sociedade global, desde indivíduos, 
famílias, órfãos e comunidades e facilitan-
do suas necessidades básicas.

O Dabbagh Bem-estar Relações de confiança 
visa ajudar as pessoas mais pobres do mundo 
com seus sofrimentos, distribuindo coletiva-
mente Sadaqah, Zakat e Lillah de uma forma 
profética. Além de responder a desastres e 
emergências, é uma Organização Não Governa-
mental (ONG) independente fundada no Reino 
Unido em 2011. Dabbagh Bem-estar Relações de 
confiança distribui o dinheiro arrecadado por 
meio de um processo de inscrição e agentes 
locais, que permitem aos doadores escolher 
onde eles querem que o dinheiro seja distribuí-
do sem qualquer discriminação.

Prestou ajuda à Inglaterra, Paquistão, Índia, Bangladesh, 
Mianmar, Síria, Filipinas, Gaza, Tanzânia etc. em vários 
projetos diferentes, como embalagens de alimentos, 
casamentos coletivos, poços e bombas de água, sanea-
mento básico, cuidados oculares, educação, pacotes de 
presentes para crianças, inverno matilhas, apoio à viúva, 
resposta de emergência, geração de renda, família 
sagrada, cuidado de órfãos, da'wa e abrigo.

APERFEIÇOE SEU PERSONAGEM 



Reino Unido ACADEMIA DE 
CIÊNCIAS ISLÂMICAS

Diretor - Ahmad Dabbāgh

DECLARAÇÃO DE MISSÃO
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Para transmitir os ensinamentos corretos da 
Ahlus Sunnah Wah Al Jamma de uma forma 
sistematizada e organizada e proporcionando 
uma educação para todos os grupos 
demográficos.

Jamia Muhammadiyah estabeleceu centros em 
Bolton, Hyde, Oldham, Manchester, Eccles, 
Birmingham, Londres, Dinamarca, EUA e 
Paquistão, onde milhares de estudantes se benefi-
ciaram.

Uma variedade de cursos são oferecidos em diferentes 
níveis, para atender alunos de todas as idades. Se você está 
buscando atualizar seus conhecimentos existentes ou se 
você está procurando embarcar em um curso estruturado a 
caminho de tornando-se um Alim ou Alimah qualificado, 
certamente teremos um curso para atender às suas necessi-
dades.

Temos os seguintes cursos disponíveis: Cursos de 
curta duração em Aqidah, Fiqh, Usool Fiqh e 
Tazkiyah

Oficinas e seminários cobrindo uma variedade de 
disciplinas, como:
Gerenciamento do tempo, negligência, lidar com 
questões marciais, magia negra, elementos espirituais, 
classes econômicas domésticas e domésticas.

O objetivo do Ja'amia Muhammadiyah é 
fornecer acesso ao conhecimento necessário 
das ciências islâmicas, como crença 
(Aqidah), Lei Islâmica (Fiqh), recitação do 
Alcorão (Tajweed) e Purificação
(Tazkiyah) e muitas outras ciências. Embora 
Ja’amia Muhammadiyah cubra todos os 
assuntos islâmicos de forma abrangente, 
nossa principal especialidade é Da’wah 
(Compartilhar o Islã) e Tazkiyah. Ja’amia 
Muhammadiyah acredita que, assim como 
Ta’leem (conhecimento), também deve 
haver uma forte ênfase nos ensinamentos 
práticos do Islã (Tarbiyah). O conhecimento 
(Ilm) por si só não será suficiente até que a 
aplicação correta deste ilm seja posta em 
prática.



DESENHOS DO INVISÍVEL

TRÊS NÍVEIS DE CONVICÇÃO
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A humanidade sempre esteve em busca 
de propósito e verdade. Em um mundo 
que experimentou avanços tecnológicos 
e científicos significativos, houve uma 
desconexão entre o material erealidades 
espirituais, muitos como resultado disso 
começaram a questionar a existência do 
mundo invisível, o além. Embora muitas 
tradições acreditem biblicamente no 
invisível, a marca dessa crença nas 
humanidades
a busca por uma vida consciente, com 
propósito e positivamente produtiva foi 
lentamente erodida.

Muitas vezes nos levando a atender a 
essa necessidade por meio de medidas 
destrutivas. Deixando as massas sentin-
do-se desconectadas, deprimidas e em 
constante busca de satisfazer nossas 
necessidades espirituais sem sucesso. 
Para combater essas questões cada vez 
mais urgentes, retiros de ascensão 
espiritual foram concebidos e realizados 
para dar aos participantes uma amostra 
do
invisível, construindo os três níveis de 
convicção listados abaixo.

Esses retiros nutrem as neces-
sidades espirituais da humani-
dade de uma maneira lícita e 
louvável, rejuvenescendo o
relacionamento entre os 
participantes e Allah جل ج�له e 
reconectando os partici-
pantes ao propósito mais 
amplo da vida.

1. 'Ilm ul Yaqeen (Conhecimento de crença)
“Conhecimento da Certeza” (102: 5)

2. 'Ayn ul Yaqeen (Vendo o que você acredita)
“Olho da Certeza” (102: 7)
 

3. Haqq ul Yaqeen (Experimentando e
crença de degustação)
“Verdade / Realidade da Certeza" (56:95)



DIFERENTES TIPOS DE 
MURAQABAHS (MEDITAÇÃO) 
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Muraqabah e Miraj - Para entrar nos 
Reinos Espirituais e participar da jornada 
espiritual para Fez, Madinah Munawwar-
ah, Makkah al Mukarrama, Masjid al Aqsa, 
7 Céus, Cúpula do Barzakh, A Árvore Lote 
e além, a fim de solidificar a crença de o 
invisível e leve orientação para traduzir 
em nossa vida prática.

Os muraqabahs são ensinados em um retiro 
espiritual de 2 a 4 dias, onde o participante é 
levado a um nível de novato, para ser capaz 
de experimentar as realidades invisíveis. Os 
participantes vieram de um vasto grupo 
demográfico, de aldeões aos intelectuais 
universitários.

Muraqabah e Barzakh - Para entrar nos 
Reinos Espirituais com a intenção de ver 
o estado do Barzakh (túmulo), a fim de 
solidificar a natureza do Túmulo. Os 
participantes ganham um vislumbre do 
Barzakh, a fim de aumentar sua crença 
e isso irá aprimorar os participantes a se 
alinharem à Shariah.

Muraqabah e Muhammadiyah - Para 
entrar nos Reinos Espirituais e testemun-
har a presença do Profeta ص� الله عليه وسلم. Os 
participantes passarão por inúmeros 
marcos, nos quais a etapa final será 
testemunhar a presença do maior da 
criação, Sayyiduna Muhammad.ص� الله عليه 
وسلم

Muraqabah e Dua - para se conectar com 
Allah جل ج�له e estar na presença de Allah جل ج�له 
com o corpo, mente, coração e alma, a fim de 
ter uma conexão profunda e significativa e 
pedir a Allah جل ج�له para perdoar meus peca-
dos, agradecimento por minhas bênçãos, 
apresento todas as necessidades que tenho, 
apresento todas as preocupações que tenho, 
peço orientação em minha vida e então 
confio em Allah جل ج�له para o resultado.



ACONSELHAMENTO E COACHING
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O professor de Tareeqah Muhammadiyah, 
Ahmad Dabbagh oferece uma sessão de 
aconselhamento e coaching independente 
e gratuita em um ambiente confidencial, 
ouvindo atentamente as pessoas e oferecen-
do seu tempo, empatia, conhecimento e 
respeito pelas pessoas que dele necessitam.

Seu principal objetivo 
é fornecer um serviço 
gratuito para permitir 
que as pessoas 
realizem seu propósi-
to de vida e fornecer 
orientação inovadora, 
contemporânea e 
prática que vai desde 
os ensinamentos 
proféticos infundidos 
com uma abordagem 
científica moderna.

Devido à sua vasta experiência de vida e 
sabedoria tanto no mundo islâmico quanto 
no secular, ele oferece conselhos, orientação 
e direção para as pessoas que precisam. Isso 
ocorre em todas as facetas da vida, como 
deveres pessoais, sociais, educacionais, 
islâmicos, familiares, espirituais e administra-
tivos das instituições que dirigem.

As sessões gratuitas de aconselhamento e coach-
ing não estão vinculadas a um horário ou local, 
uma vez que está constantemente respondendo a 
e-mails, telefonemas e mensagens. Quando ele 
está viajando e divulgando os ensinamentos 
proféticos em todo omundo, em seu tempo "livre", 
ele está oferecendo aconselhamento e coaching 
para uma mudança de vida.

O serviço abnegado do professor ajudou milhares de 
pessoas a ganhar confiança em vários aspectos de 
suas vidas, o que resultou em aumento da populari-
dade nacional e internacional, onde as filas geral-
mente ocupam a maior parte da noite. Muitos 
indivíduos de diferentes países vêm até ele para se 
beneficiarem de seu sessões de aconselhamento e 
coaching, como Reino Unido, Paquistão, .

, Malásia, Indonésia, Marrocos, 
Dinamarca, Canadá, EUA e assim 
por diante, para buscar aconselha-
mento para uma ampla variedade 
de dificuldades. Isso mostra o 
grande serviço que ele está 
prestando em todo o mundo.



SESSÕES DE CURA GRATUITAS
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As sessões de cura coletiva gratuitas têm como 
objetivo fornecer um serviço, onde doenças de 
natureza física, mental ou espiritual são cura-
das usando os ensinamentos proféticos.

Os problemas apresentados à humanidade por 
meio de doenças fazem com que indivíduos, 
famílias e entes queridos se sintam perdidos, 
dispersos e sem esperança. Devido a uma infini-
dade de emoções avassaladoras, as pessoas 
freqüentemente procuram por toda parte em 
busca de curas para suas doenças e, em alguns 
casos, isso infringe as leis e regulamentos da 
Shariah.

As sessões de cura preenchem a lacuna e 
fornecem um serviço pelo qual os partici-
pantes que estão se sentindo O ponto mais 
baixo pode receber ajuda prática e espiritual 
para superar esses problemas. Contamos 
totalmente com Allah جل ج�له, pois uma de suas 
infinitas qualidades é ‘Ash Shafi’ (aquele que 
cura).

A natureza das doenças é única e individual 
para o participante, portanto, eles oferecem 
um consolo gratuito e privado 1 para 1, a fim de 
se dirigir às pessoas que querem se dirigir a 
seus    preocupação em um ambiente privado. 
Além disso, isso está de acordo com a Sharia, 
segundo a qual as mulheres terão que vir com 
seus mahrams, ou então não serão atendidas.           
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Ouro puro das palavras de Sayyidī ʿAbd 
al-ʿAzīz al-Dabbāgh Prefácio escrito por 
Ahmad Dabbāgh

A Jornada para o 
Prazer e Proximidade 
com Allah جل ج�له está 
disponível em muitos 
idiomas,
incluindo árabe, urdu, 
turco, francês, espan-
hol malaio, dinamar-
quês, bangla, italiano 
e assim por diante.

Todos os livros de 
autoria de Ahmad 
Dabbagh estão 
sendo disponibiliza-
dos no maior 
número de idiomas 
possível, para que o 
mundo inteiro possa 
se beneficiar.
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