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محتو
کشور های دیده شده
کشور های مختلف دیده شد برای انجام دادن کار مبارک دعوا

5

زنده گی نامه
تاریخ ،علم و مهارت فن

2

نظر کلی از موسسات
یک مشاهده کوتاه به موسسات مختلف راه اندازی
شده توسط احمد دباغ

8

کنفرانس ه
لست کنفرانس های مختلف رسیده گی شده

6

آموزشگاه وایزالیف
کورسهایعملیکوتاهمختلفبرایکمکمنودن
همرای چالش های زنده گی مانند ازدواج

10

طریقه محمدیه
خالصه کورس تغییر دهنده زنده گی از تزکیه نفس

9

بریتانیا دانشگاه علوم اسالمی
کورس ها برای ایجاد منودن دسرتسی
به علوم رضوری اسالمی

13

اعتامد رفاهی دباغ
شاخه صدقه و دستگیری طریقه

12

مشاوره و مربی گری
پیشکش منودن نصیحت و رهنامیی های صادق برای افراد

16

آشکار منودن مشاهده نشده
عقب نشینی هایی که برای آموزش افراد برای دیدن
و تجربه دنیای غیب طراحی شده است

14

کتاب های تالیف شده توسط احمد دباغ

18

جلسات آموزشی رایگان
خدمات رایگان با هدف درمان جسمی ،روانی ،فوق
طبیعی با استفاده از آموزه های پیشگویی ونبوتی

17

زنده گی نامه

آموزش دنیوی

در آموزش سکوالر یا دنیوی او تا تحصیالت تکمیلی در دانشگاه سالفورد،
منچسرت و ام بی اه )کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی( در دانشگاه مرکزی
لنکاشایر تحصیل کرد .او در زمینه های مختلف ،امور مالی ،بازاریابی ،خدمات
.زندان کار کرده است و همچنین آموزش دیده برای کار در نیروی پولیس است

موسسات آموزشی

در سال های اخیر او موسسات مختلف ،محافل مطالعه ،محافل ذکر ،آکادمی ها
و موسسات آموزشی در انگلستان ،دامنارک ،پاکستان ،کانادا ،بنگالدش ،ایاالت
.متحده آمریکا و مراکش تاسیس شده است

خدمت به برشیت

احمد دباغ بر تزکیه روح و پیرشفت خود مترکز دارد تا با جایگزینی افکار،
اعامل ،احساسات و اخالق مثبت ،انسان را از همه اندیشه ها ،اعامل،
احساسات و اخالق منفی پاک کند .این روش به روش پیشگویی یانبوی
)طریقه محمدیه( معروف است .پس از این سالک ها و محققین به
مرحله روشنگری برده می شوند و پس از آن او چنین فردی می شود که
.زیباترین رابطه را با خالق و آفرینش دارد
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ریشه های خانوادگی

امام حسن البرصی یکی از بزرگرتین علام و افراد مذهبی وپرهیزگار در طیبین
بودند که دین را آموختند و همراه بسیاری از همراهان بزرگ پیامرب محمد)صىل
الله و آله( بودند .یکی از اوالده های او برای انتقال پیام اسالم به کشمیر امروز
مهاجرت کرد .در اینجا آنها شیخ بهودین زکریه مولتانی سهر واردی را همراهی
کردند که به آنها دستور داد به جایی در نزدیکی خریان ،گجرات در ایالت پنجاب
مهاجرت کنند .نام پر برکت او» ،الشیخ خیریودن اولیا « بود که نام این مکان را
»حقیقه« گذاشته که به معنای »حقیقت نهایی« است .آنها پیام اسالم را در قرن
هشت در اطراف آن منطقه منترش کردند و صدها نفر به دست اسالم وارد شدند.
احمد د باغ از نواسه آنهاست و در قریه مادری در نزدیکی شهر سوماندر پاکستان
به دنیا آمده است .او در سن پنج سالگی به دمنارک مهاجرت کرد و تحصیالت
.کودکستان خود را در شهری به نام ایشاج در دمنارک آغاز کرد

آموزش و پرورش اولیه

در سن شش سالگی پس از امتام خواندن قرآن ،او رشوع به حفظ آن کرد .او 7
سال آینده را در تحصیل علوم اسالمی به رس برد .پس از آن او سال های
زیادی را رصف تحصیل در پاکستان و بریتانیا کرد .وی همچنین به عراق،
سوریه و مراکش سفر کرد .احمد دباغ منی گوید که او یک محقق است اما او
چندین مجوز برای تدریس علوم مختلف اسالمی مانند تفسیر ،حدیث ،فقه و
تزکیه دریافت کرده است .او چندین کتاب در موضوعات مختلف نوشته است
.و آنها در دسرتس هستند در بسیاری از زبان ها
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روش تصفیه بر اساس قرآن ،سنه ،درک اهل بیت ،همراهان به نام های
سیدنا علی بن ابی طالب رىض الله عنه  ،سیدنا امام حسن ،امام حسین
علیهاالسالم ،امام زین العابدین  ،امام حسن برصی  ،سیدنا عبدالقدیر
الجیالنی ،سیدنا امام ابوالحسن و بزرگ امه سیدنا عبدالعزیز دباغ او در
او متعلق به اهل سنه والجامعه است و بی اندازه اهل بیت را دوست قادریه ،شادیلیه ،ریفاییه ،سهر واردیه ،چیستیه و نقش بندیه دستورات
دارد .او از فقه حنفی پیروی می کند و به امامان دیگر احرتام می نهد .معنوی را در دست دارد
او از راه اولیا و پرهیزگاران پیروی می کند و به شدت از رشیعت و
سنه پیروی می کند

اعتقادات و مکتب فک

زندگی خانوادگی

او ازدواج کرده است و با همرس و فرزندانش در منچسرت بزرگ بریتانیا
زندگی می کند

سفر

احمد دباغ در یک سال به مدت هفت ماه به طور گسرتده سفر می
کند ،از کانادا تا رشق دور در مالیزیا و اندونیزیا ،و آدرس هایی از
روستاییان ساده گرفته تا روشن فکران دانشگاه و مقامات دولتی

فعالیت های رفاهی

او برای کاهش رنج جسمی و مالی برشیت ،اعتامد رفاهی دباغ را
تاسیس کرده است که به نیازمندان و فقرا در بسیاری از کشورها کمک
می کند
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آموزش و پرورش

آموزش سکوالریا دنیوی
ام بی ای و دی بی ای
دانشگاه سالفورد و دانشگاه مرکزی لنکاشایر 1990 – 1995
اولین دیپلم تجارت و امور مالی
در امور مالی کسب و کار  BTECدیپلم ملی
دیپلم تحصیالت تکمیلی در مدیریت بازرگانی

تعلیامت اسالمی
رحمه الله
عقیده :سند به امام ابو مرتدی رحمه الله 1975-1989
رحمه الله
فقه :سند به امام ابوحنیفه رحمه الله
حدیث :اجازه در شش کتاب حدیث ،صحیح البخاری
.مسلم ،ابوداوود ،نسایی ،ترمذی و ابن ماجه

دی پی اس آی دی پی آی در خدمات عامه کار را تفسیر می کند
در حال حارض نهاد های مختلف – 1374
)زبان های تدریس )انگلیسی ،زبان عربی ،زبان عربی

تزکیه :سند به سیدنا عبدالقدیر الجیالنی رحمه الله

سیره :اصول دین و سند حفظ مکمل قرآن کریم
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،دمنارک ،فرانسه ،آملان ،هالند
ایتالیا ،ناروی ،اسپانیا ،سویدن ،ترکیه

گویان ،ترینی داد ،توباگو ،هند غربی

،بحرین ،بنگالدش ،عراق ،هند
اندونزی ،پادشاهی برونئی ،م
الزی ،فلسطین ،پاکستان ،عربستانtt
سعودی ،سنگاپور ،رسیالنکا

شامل امریکا

آفریقا

اروپا

آسیا و خاورمیانه

جنوب امریکا

مرص ،مراکش ،سنگال ،آفریقای جنوبی ،تانزانیا

کانادا ،ایاالت متحده آمریکا
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بازدید کشورها

کنفرانس های حضور داشتند

کنفرانس بین املللی معنویت اسالمی ،توبا ،سنگال

کنفرانس بین املللی معلم ،الهور ،پاکستان
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کنفرانس بین املللی مردمی ،فز ،مراکش

زندگی و آموزه های امام زین العابدین عراق
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کنفرانس های حضور داشتند
کنفرانس بین املللی اندونزی

کنفرانس بین املللی ،ترکیه

کنفرانسجهانیشهدا،مالیزیا

کنفرانس سنی ها ،انگلستان

:همچنین حضور داشتند
دانشگاه ییل ،ایاالت متحده آمریکا
دانشگاه منچسرت ،انگلستان
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آموزشگاه وایزالیف
یک برنامه ابتکاری و عملی برای حل مشکالت روزمره در رسارس جهان

برنامه های آموزشی رایگان
رقیه رایگان و خدمات بهداشتی با توجه به آیات و سنه

طریقه محمدیه
یک دوره عملی تزکیه نفس

اعتامد رفاهی دباغ
کمک به فقرا و نیازمندان در رسارس جهان

برنامه صعود معنوی
.دست یافنت به حقالیقین از طریق مناز و تفکر

آکادمی علوم اسالمی انگلستان
 tبسرت تسهیل یادگیری دانش رضوری اسالمی

طریقه محمدیه
هدف نهایی

دعوا

رحمت و مرحمت
خداوند متعال

تصفیه

چهار اهداف
ترجیح دادن
)به پیامرب )صلی الله به خداوند
محبت وی و سنه ،متعال و دستوراتش
حضور خداوند متعال

دانش
توبه

بدن روح روشن

ذهن

کوه از چهار رشایط

فروتنی و صمیمیت

صمیمیت و اخالص

صمیمیت و اخالص
صمیمیت و اخالص

فروتنی و صمیمیت

رویاها
معجزات
احساسات

) (2تصفیه ذهن
حفظ قلب و ذهن از افکار بد ،جایگزینی آن با افکار خوب و خالص و در ذهن به حضور خدا

خداى بزرگ ،پیامرب را فرستاد تا به انسان ها یاد دهد که چگونه
زندگی خود را در عبادت خداوند متعال سپری کنند تا خداوند
متعال خوشنود شود . .طریقه محمدیه ،راه خود پاکى است که به
.يک شخص کمک مي کند تا به اين هدف دست یابد
برای خشنودی خدا ،باید چهار ویژگی زیر را توسعه داد

) (3تصفیه قلب و روح
ریشه کن کردن صفات شیطانی مانند حسادت ،نفرت ،تنفر وتکرب موجود در درون قلب ،سپس
آراستگی درونی خود با صفات خوب مانند صمیمیت ،صرب ،قدردانی ،اعتامد و دوری

) (1ترجیح دادن به خداوند متعال
) (2ترجیح دادن به رسول خدا
) (3شفقت بر خلقت

) (4تنویر روح

) (4آگاهی مداوم از خدا چهار مرحله تصفیه

برای از بین بردن درونی و ظاهری در عشق و اطاعت از خدا
و رسول ،که نتیجه آن دستیابی به نزدیکی ،خوشنودی و شناخت وی است

) (1تصفیه بدن
،پس از امتام چهار مرحله تصفیه ،سالک به سمت داخل با دوستی و حضور خدا روشنگر خواهد شد
و او رشوع به دعوت دیگران به سفر راه که بر روی آن او راه می رفت
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اعتقادات
تالش

شفقت بر خلقت

کوه از چهار هدف
خوشنودی خداوند متعال و پادشاهی آسامن ها

قلب

چهار رشایط

،برای محافظت از اندام های بدن خود را از جرم زبان ،گوش ،چشم
دست ،پا ،معده و قطعات خصوصی
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آموزشگاه وایزالیف

مدیر کل :احمد دباغ

:بیانیه ماموریت

انتقال نور حکمت الهی و انسانی به شیوه ای عملی ،معنی
دار و قابل اجرا به زندگی روزمره ،حل مشکالت روزمره ،در
جهانخالص و در ذهن به حضور خدا.
ارسخوب و
افکار
.حفظ قلب و ذهن از افکار بد ،جایگزینی آن بارس

.

کاری که آنها تا حال انجام داده

̵ ̵ϥ ΰ̵ ΎΟ
اکادمی وایزالیف کارگاه های آموزشی را در رسارسˬΪΑبریتانیا ،امریکا ،دمنارک
έΎϓ
ضد ίرشکت کننده در
و پاکستان برگزار کرد که به این دلیل بیش از پنج
فیصد ازاشرتاک کننده
آن رشکت کرده اند .وایزالیف به میزان توصیه صدϦϫΫ
گان ،به توصیه آکادمی وایزالیف به خانواده و دوستان ϭدست یافت
ΐϠϗ
φϔΣ
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درباره

به عنوان ΪΧ
مسلامنان جوان ،ما در دورانی زندگی می
έϮπΣ
 ϪΑسطوح باالتری از آموزش و
کنیم که انسان ها
ϦϫΫاطالعات را بیش از هر زمان
دسرتسی بیشرت به
έΩ
دیگری دارند .اما ،با ϭوجود این واقعیت است که
κϟΎΧو ذهن ما پر از اطالعات
دیوارهای ما با درجه
اندوده شده ،ما ممکن ϭاست عاقالنه ترین نسل که
ΏϮΧ
کردند،نباشیم .لزوماً این نیست
تا کنون زندگی می έΎϓ
که نسل ما غیرعادالنه ΎΑ
است ،بلکه ما پریشان
ϥ
هستیم؛ قادر به فیلرت کردن از طریق اطالعات
جمعی برای پیدا کردن آنچه که واقعا مهم است و
استفاده از این دانش به روشی قابل اجرا برای
زندگی عاقالنه تر ،زنده گی سامل تر و سازنده تر
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روزه; فراتر از گرسنگی و تشنگی
ماه رمضان فقط در مورد گرسنه شدن نیست ،این
فرصتی است برای توجیه و بهینه سازی شیوه زندگی
خود را ،و از نظر معنوی متصل است .این کارگاه
آموزشی را پوشش می دهد قالب در افزایش اراده,
توسعه مترکز ,توسعه هوش زمان و معنویت سیستم

کارگاه های آموزشی
ازدواج خود را کامل کن
کامل ازدواج شام بر اساس اصول اسالمی است اما برای همه زوج ها و
کسانی که به دنبال ازدواج با یا بدون سابقه اسالمی طراحی شده است.
این کارگاه آموزشی را پوشش می دهد در ازدواج با بدن اما آنچه در
مورد ذهن ،کشف واقعیت عشق ،کشف نوع شخصیت خود را که تحت
اصول قرآن و سنه در ارتباط با تکنیک های علم و روانشناسی مدرن روز
تدریس می شود

کارگاه های آموزشی آینده
آزادی از اعتیاد
کشف زندگی
مقابله با تراژدی

حل مشکالت روزمره ،در رسارس جهان
شخصیت خود را کامل کن

صد فیصد از رشکت کننده آموزشگاه وایزالیف را ب
.دوستان و خانواده توصیه خواهند کرد
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کارگاه دو روزه توسعه شخصیت ،ریشه در
اصول جهانی اسالمی دارد ،که ترکیبی از
منحرص به فرد روش برای درک اینکه چگونه
شام می توانید به طور سیستامتیک جایگزین
صفات شخصیت منفی با کیفیت است که
منعکس کننده بهرتین برشیت است .این
کارگاه را پوشش می دهد قالب در رفتار زیبا,
مدیریت احساسات ,پاک کردن قلب و مسیر
به شخصیت بد
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اعتامد رفاهی دباغ

چی کاری انها انجام داده اند

کمک هایی به انگلستان ،پاکستان ،هند ،بنگالدش ،میامنار ،سوریه ،فیلیپین،
غزه ،تانزانیا و غیره در پروژه های مختلف مانند بسته های غذایی ،ازدواج
جمعی ،چاه های آب و پمپ ،بهداشت آب ،مراقبت از چشم ،آموزش و
پرورش ،بسته های هدیه کودکان ،بسته های زمستانی ،حامیت بیوه ،پاسخ
اضطراری ،نسل درآمد ،خانواده مقدس ،مراقبت از کودکان ،داوا
و رس پناهگاه

بیانیه ماموریت

حامی  -احمد دباغ

خدمت به برشیت با مترکز بر نیازمند ترین اعضای
جامعه جهانی ،از فردی ،خانواده ها ،یتیم ها ،و
جوامع و تسهیل نیاز اساسی آنها

درباره

کمک های مالی
به نیازمندان می رسد
نود و پنج فیصد
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هدف از اعتامد رفاهی د باغ کمک به فقیرترین مردم جهان با
رنج های خود ،با توزیع جمعی صدقه ،زکات و لیله به شیوه
ای نبوی است .این سازمان عالوه بر پاسخ به فاجعه ها و
رشایط اضطراری ،یک سازمان غیر دولتی مستقل است که در
.سال  2011در بریتانیا تاسیس شد
سازمان های رفاهی دباغ پول جمع آوری شده را از طریق
یک روند درخواست و بر روی ماموران زمینی توزیع می کنند
که به کمک کنندگان اجازه می دهد انتخاب کنند که پول
بدون هیچ گونه محدودیتی و بدون کدام تبعیضی در کجا
توزیع شود
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آکادمی علوم اسالمی انگلستان

مدیر  -احمد دباغ

بیانیه ماموریت

جمیع محمديه مراکزی را در بولتون ،هاید ،اولدهام ،منچسرت،
اکولس ،بیرمنگام ،لندن ،دمنارک ،ایاالت متحده امریکا و پاکستان
.ایجاد کرده است که هزاران دانشجو از آن بهره مند شده اند
طیف وسیعی از دوره ها در ارائه در سطوح مختلف هستند ،با توجه به
یاد گیرندگان در متام سنین .این که آیا شام به دنبال تازه کردن دانش
موجود خود و یا اینکه آیا شام به دنبال سوار شدن در یک دوره ساختار
در مسیر به تبدیل شدن به یک علیم واجد رشایط یا علیمه ،ما قطعا یک
دوره با توجه به نیازهای شام داریم
ما دوره های زیر را در دسرتس داریم :دوره های کوتاه در
مورد عقید ،فقه ،اصول فقه ،و تزکیه
کارگاه ها و سمینارها که طیف وسیعی از رشته ها را پوشش می
:دهد مانند
مدیریت زمان ،بی توجهی ،برخورد با مسائل رزمی ،سحر و جادو
سیاه و سفید ،عنارص معنوی ،طبقات داخلی و خانگی اقتصادی است
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انتقال آموزه های صحیح اهل سنه و الجامعه به
روشی سازمان یافته و فراهم کردن آموزش برای
متام جمعیت شناسی

هدف جمیع محمديه فراهم کردن دسرتيس به
دانش الزم علوم اسالمي از جمله عقيده ،حقوق
اسالمي )فقه(،تالوت قرآين )تجويد( ،تزکيه و
بسیاری دیگر از علوم .اگرچه جامع محمديه همه
موضوعات اسالمى را به طور جامع پوشش مي
دهد ،اما تخصص اصىل ما در دعوا )رشیک منودن
اسالم( و تزکیه است
جمیع محمدیه به این باور است که در پهلوی علم
باید اهمیت زیادی به عملی منودن آن هم باشد
یعنی -تربیه
علم بدون عمل فایده ندارد تا وقت که این علم در
عمل استفاده نشود
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پرده برداری از نهان

سه سطح محکومیت
) (1علم الیقین )علم عقیده("دانش یقین
) (2عین الیقین دیدن آنچه شام اعتقاد دارید
چشم یقین "102:7"-
) (3حق الیقین تجربه و
مزه دیدن باور و عقیده
حقیقت  /واقعیت یقین "56:95"-

برشیت همواره در جستجوی هدف و حقیقت بوده است.
در دنیایی که پیرشفت های تکنولوژیکی و علمی قابل
توجهی را تجربه کرده است ،قطع ارتباط بین مواد و واقعیت
های معنوی ،بسیاری از این به عنوان یک نتیجه از این رشوع
.به سوال وجود جهان نهان و آخرت
اگرچه بسیاری از سنت ها به کتاب مقدس در دیده نشده
اعتقاد دارند ،اثر این باور در علوم انسانی پیگیری برای
زندگی آگاهانه ،هدفمند و مثبت مولد به آرامی از بین رفته
است

اغلب ما را به انجام این نیاز با استفاده از اقدامات مخرب
رانندگی .ترک توده ها احساس قطع ارتباط ،افرسده و در
پیگیری مداوم از تحقق نیازهای معنوی ما در هیچ فایده
ای ندارد .برای مبارزه با این مسائل همیشه فشار ،عقب
نشینی صعود معنوی طراحی شده اند و انجام شده به
رشکت کنندگان طعم و مزه نهان ،ساخت سه سطح از
محکومیت ذکر شده در زیر

این عقب نشینی ها نیازهای معنوی برشیت
را به صورت قانونی و ستایش آمیز ،جوان
سازی ارتباط بني رشکت کنندگان و خداوند
متعال و ارتباط مجدد رشکت کنندگان با
هدف گسرتده تر زندگی
PAGE 15#
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مراقبه ها در یک عقب نشینی معنوی دو تا چهار روز آموزش
داده می شوند ،جایی که رشکت کننده از سطح تازه کار گرفته
می شود ،تا قادر به تجربه واقعیت های نهان باشد .رشکت
کنندگان از جمعیت شناسی گسرتده ای آمده اند ،از روستاییان
تا به روشن فکران دانشگاه

انواع مختلف مراقبه ها )عبادت و تفکر (
مراقبه معراج – برای ورود به قلمرو معنوی و بخشی را
در سفر معنوی به فز ،مدینه منوره ،مکه املکرمه ،مسجد
االقصی 7 ،آسامن ،قصبه برزخ ،درخت لوطی و فراتر از
آن به منظور محکم کردن باور نهان و گرفنت راهنامیی
برای ترجمه به زندگی عملی ما
مراقبه برزخ – برای ورود به قلمروهای معنوی با قصد
دیدن وضعیت برزخ )قرب( به منظور محکم کردن طبیعت
قرب .رشکت کنندگان به برزخ نگاه
اجاملی می اندازند ،تا باور خود را افزایش دهند و این
امر رشکت کنندگان را افزایش می دهد تا خود را با
رشیعت همسو کنند
مراقبه محمديه – ورود به قلمرو روحاين و شاهد حضور
پیامرب (صىل الله) رشکت کنندگان از نقاط عطف متعددی
عبور خواهند کرد که در آن مرحله نهایی شاهد حضور
بزرگرتین آفرینش سیدنا محمد خواهد بود

مراقبه دوآ – برای ارتباط با خداوند متعال و در حضور
خداوند متعال با بدن ،ذهن ،قلب و روح ،به منظور یک
ارتباط عمیق ،معنی دار و از خداوند متعال بخواهید که
خداوند متعال گناهان من را ببخشد ،سپاسگزاری برای
برکت من ،ارائه هر گونه نیازهای من ،ارائه هر گونه
نگرانی من ،درخواست راهنامیی در زندگی من و سپس
به خداوند متعال اعتامد منودن برای پی آمد
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مشاوره و مربیگری

خدمات از خود گذشته معلم کمک کرده است هزاران نفر از افراد به دست آوردن
اعتامد به نفس در جنبه های مختلف زندگی خود را ،که منجر به افزایش محبوبیت ملی
.و بین املللی ،به جای آن صف به طور کلی گرفنت اکرثیت شب است
بسیاری از افراد از کشورهای مختلف به او می آیند تا از جلسات مشاوره و مربیگری او
بهره مند شوند ،مانند بریتانیا ،پاکستان ،مالزی ،اندونزی ،مراکش ،دمنارک ،کانادا ،ایاالت
متحده آمریکا و ...این نشان می دهد که خدمات بزرگ او ارائه شده در رسارس جهان
است
جلسات مشاوره و مربیگری رایگان توسط یک زمان یا
مکان محدود منی شود ،چرا که او به طور مداوم به
ایمیل ها ،متاس های تلفنی و پیام ها پاسخ می دهد.
هنگامی که او در حال سفر و گسرتش آموزه های نبوی
در رسارس جهان ،در زمان خود را 'رایگان' او ارائه زندگی
در حال تغییر مشاوره و مربیگری

احمد دباغ معلم محمدیه طریقه يک جلسه مستقل مشاوره و
مربيگری را در يک برنامه محرمانه ارائه می دهد ،با توجه به مردم
گوش می دهد و وقت ،همدلی خود را ارائه می دهد ،دانش و
احرتام به افرادی که به آن نیاز دارند

هدف اصلی او این است که ارائه
یک رسویس رایگان به مردم اجازه
می دهد تا هدف خود را از زندگی
درک کنند ،و ارائه
راهنامیی های نوآورانه ،معارص و
عملی از آموزه های نبوی تزریق
شده با یک رویکرد علمی مدرن روز

با توجه به تجربه گسرتده خود را در زندگی و حکمت در هر دو جهان
اسالمی و دنیوی ،او ارائه می دهد مشاوره ،راهنامیی و جهت به آن
دسته از افرادی که به آن نیاز دارند .این امر از متام جنبه های زندگی
مانند شخصی ،اجتامعی ،آموزشی ،اسالمی ،خانوادگی ،معنوی و اداری
نهادهایی که ریاست آن ها را بر عهده دارند ،ناشی می شود
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جلسات آموزشی رایگان

جلسات رایگان درمان جمعی با هدف ارائه یک رسویس ،که در آن
بیامری های جسمی ،روانی و یا معنوی با استفاده از آموزه های نبوی
درمان می شوند

مشکالتی که از طریق بیامری ها به برشیت ارائه می شود ،افراد،
خانواده ها و عزیزان را در حال از دست دادن ،در بی پرانی و
ناامیدی باقی می دارد .به دلیل وجود احساسات شدید ،مردم اغلب
به دور و بر جستجو می کنند تا درمان بیامری های خود را پیدا کنند
و در برخی موارد قوانین و مقررات رشیعت را می شکند

جلسات آموزشی شکاف را پر می کند و خدماتی را فراهم می کند که
به جای آن رشکت کنندگانی که در حال احساس خود هستند پایین
ترین نقطه را می توان کمک عملی و معنوی به منظور غلبه بر این
مسائل داده می شود .ما کامالً به خدا به عنوان یکی از ویژگی های
بی نهایت او به "الشافی" )کسی که درمان می کند( است ،تکیه می
کنیم
ماهیت بیامری های منحرص به فرد و فردی به رشکت کنندگان
بنابراین آنها را یک به یک رایگان و خصوصی به منظور رسیدگی به
افرادی که می خواهند به آنها رسیدگی
نگرانی در یک محیط خصوصی .همچنین ،این مطابق با رشیعت
است ،که به همین دلیل زنان باید با محرام های خود بیایند ،و غیر از
آن آنها دیده نخواهند شد
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کتاب هایی که توسط احمد دبغ نوشته شده است
طالی خالص از کلامت سیدی عبدالعزیزالدباغ پیشگفته نوشته
شده توسط احمد دباغ

سفر به لذت و نزدیکی به خدا
گروه در دسرتس است در
بسیاری از زبان ها ،از جمله
عربی ،زبان های عربی ،زبان
های ترکی ،فرانسوی ،اسپانیایی
ماالیی ،دامنارکی ،بنگله،
ایتالیایی و

متام کتاب هایی که احمد
دباغ نوشته است تا حد
امکان به زبان های زیادی در
دسرتس قرار داده شده تا متام
جهان از آن بهره مند شوند
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احمد دباغ

مدیر آموزشگاه علوم اسالمی انگلستان و ریس آموزشگاه وایزالیف

zawiyah.org
prophetic-path.com
College name

facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh
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