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Negara yang telah dikunjungi
Berbagai Negara yang dikunjungi 
dalam melaksanakan pekerjaan 
mulia, Dakwah

Tinjauan institusi
Sekilas tentang berbagai lembaga 
yang dipimpin oleh Ahmad 
Dabbagh

Akademi Wiselife
Berbagai pelatihan singkat praktis 
untuk membantu tantangan
 hidup, seperti pernikahan

Akademi Ilmu Islam Inggris
Pelatihan menyediakan akses ke 
pengetahuan Islam yang diperlukan
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Menawarkan nasihat dan 
bimbingan yang tulus kepada 
individu

17 18 Buku ditulis oleh
Ahmad Dabbagh

Biografi 
Sejarah, pendidikan dan 
kualifikasi

Konferensi 
Daftar dari berbagai konferensi 
yang telah dihadiri

Thariqah Muhammadiyah
Ringkasan perjalan pemurnian 
diri yang mengubah hidup

Dabbagh Welfare Trust
Badan amal Thariqah
Muhammadiyah

Unveilings of the Unseen
Retret yang dirancang untuk 
melatih individu agar dapat 
melihat dan mengalami dunia 
yang tak terlihat

Sesi penyembuhan gratis
Sebuah layanan gratis yang 
bertujuan untuk menyembuhkan 
fisik, mental, penyakit supernatural 
menggunakan ajaran Nabi.
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BIOGRAFI

AKAR KELUARGA

PENDIDIKAN AWAL

PENDIDIKAN SEKULER

LEMBAGA PENDIDIKAN

LAYANAN UNTUK 
KEMANUSIAAN

IImam Hasan al Basri قدس �ه العزيز  adalah salah satu ulama 

terbesar dan orang saleh di Tabi'in yang belajar Din dan 

mendampingi banyak sahabat besar Nabi Muhammad SAW. 

Salah satu keturunannya bermigrasi untuk menyampaikan 

pesan Islam ke Kashmir saat ini. Di sini mereka menemani 

Syekh Bhaudeen Zakariyah Multani Suharwardi قدس �ه العزيز  

yang memerintahkan mereka untuk bermigrasi ke suatu 

tempat dekat Kharian, Gujrat di provinsi Punjab. Namanya 

adalah Syekh Khayrudeen Auliyah قدس �ه العزيز yang menamakan 

tempat ini "Haqiqah" yang berarti "kebenaran tertinggi". 

Mereka menyebarkan pesan Islam di abad ke-8 di sekitar 

daerah tersebut dan ratusan orang masuk Islam dengan 

tangan mereka. Ahmad Dabbagh adalah keturunan mereka 

dan lahir di desa ibu dekat Sumandr, Pakistan. Dia bermigrasi 

pada usia 5 tahun ke Denmark dan memulai pendidikan di 

sebuah kota bernama Ishoj di Denmark

Pada usia 6 tahun setelah Khatam membaca Al-Quran, dia 

mulai menghafalnya. Dia menghabiskan 7 tahun berikutnya 

mempelajari Ilmu Islam. Setelah itu dia menghabiskan 

beberapa tahun belajar di Pakistan dan Inggris. Dia juga 

melakukan perjalanan ke Irak, Suriah dan Maroko. Ahmad 

Dabbagh tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang 

ulama tetapi dia telah menerima beberapa lisensi untuk 

mengajar Ilmu Islam yang berbeda seperti Tafsir, Hadits, 

Fiqh dan Tazkiyah. Dia telah menulis beberapa buku tentang 

topik yang berbeda dan tersedia dalam banyak bahasa.

Ahmad Dabbagh menitikberatkan pada pemur-

nian jiwa dan pengembangan diri agar manusia 

dapat dimurnikan dari segala pikiran, perbuatan, 

emosi, dan moral yang negatif dengan menggan-

tinya dengan pikiran, perbuatan, emosi dan 

moral yang positif. Metode tersebut dikenal 

dengan Metode Profetik (Thariqah Muhammadi-

yah). Setelah ini para pencari dibawa ke tahap 

pencerahan setelah itu dia menjadi individu 

yang memiliki hubungan terindah dengan 

Pencipta dan ciptaannya.

Dalam pendidikan sekuler ia belajar hingga tingkat 

pascasarjana di Salford University, Manchester dan 

MBA di University of Central Lancashire. Ia telah 

bekerja di berbagai bidang, Keuangan, Pemasaran, 

Pelayanan penjara dan juga dilatih untuk bekerja di 

kepolisian.

Dalam beberapa tahun terakhir beliau telah mendiri-

kan berbagai lembaga, Kumpulan studi, Kumpulan 

Dzikir, Akademi, dan lembaga pendidikan di Inggris, 

Denmark, Pakistan, Kanada, Bangladesh, AS, dan 

Maroko.



PERJALANAN

AKTIVITAS WELFARE

KEYAKINAN DAN 
SEKOLAH PIKIRAN

KEHIDUPAN KELUARGA
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Metode penyucian didasarkan pada Alquran, 

Sunnah, pemahaman Ahlul Bayt, sahabat yaitu 

Sayiduna Ali bin Abi Thalib ر� الله عنه, Sayiduna 

Imam Hassan, Imam Hussayn ر� الله عنه, Imam 

Zainulabideen ر� ر� الله عنه,  imam Hasan Basri , قدس 

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

Sayiduna Imam Abul Hassan Shadhili قدس �ه العزيز  

dan Yang Agung Ummi Suci, Sayyiduna Sayyidu-

na Abdul Azeez Dabbagh ر رحمه الله. Dia memegang 

Ijazah di Tarekat Spiritual Qadiriyah, Shadiliyah, 

Rifaiyah, Suharwardiyah, Chistiyah dan Naqsyb-

andiyah.

Ahmad Dabbagh melakukan perjalanan secara 

ekstensif selama 7 bulan dalam setahun, dari 

Kanada hingga ujung timur di Malaysia dan 

Indonesia, dan berbicara dari penduduk desa 

yang sederhana hingga para intelektual Universi-

tas dan pejabat pemerintah.

Beeliau milik Ahlus-Sunnah wal Jama'ah dan 

sangat mencintai Ahlul Bayt. Dia mengikuti Fiqh 

Hanafi dan menghormati Imam lainnya. Dia 

mengikuti jalan Auliyah dan orang-orang saleh, 

dan secara ketat mengikuti Syariah dan Sunnah.

Untuk meringankan penderitaan fisik dan 

finansial umat manusia, ia mendirikan Dabbagh 

Welfare Trust yang membantu orang yang 

membutuhkan dan miskin di banyak negara.

Beliau telah menikah dan tinggal bersama istri 

dan anak-anaknya di Greater Manchester, 

Inggris.
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PENDIDIKAN ISLAM

Fiqih : Sanad kepada Imam Abu 
Hanifah رحمه الله

Hadist : Ijazah di 6 buku Hadist, sahih 
Bukhari Muslim, Abu Daud, Nisa’I, 
Timidhi & Ibnu Majah

Tazkiyah : Sanad kepada Sayyidina Abdul Qadir
 Al Jilaani  رحمه الله

Sirah, Prinsip Din & Sanad dari Hifz dari 
seluruh Qur’an

PENDIDIKAN SEKULAR

MBA & DBA

1990 – 1995 Salford University & University of 
Central Lancashire

BTEC Diploma Satu  di Bisnis & Finance

BTEC National Diploma di Bisnis Finance

PascaSarjana Diploma di Administrasi Bisnis

DPSI Diploma di Pekerjaan interpretasi 
Pelayanan Publik

1995 – sekarang, Berbagai Institusi
Mengajar Bahasa  (Inggris, Urdu, Arab)

PENDIDIKAN

1975-1989 Aqidah :Sanad kepada Imam 
Abu Matureedi رحمه اللهرحمه الله
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KONFERENSI YANG TELAH DIHADIRI

International Sufi Conference, Fez, Morocco International Conference on Islamic Spirituality, 
Touba, Senegal

Life & Teachings of Imam Zain Al-Abidin – Iraq International Teacher’s Conference, Lahore, 
Pakistan
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KONFERENSI YANG TELAH DIHADIRI
World Shahada Conference, Malaysia International Conference, Indonesia

Sunni Conference, England International Conference, Turkey

Hadir Juga:
Universitas Yale, AS
University of Manchester, Inggris
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4. KESADARAN KONSTAN TERHADAP 
ALLAH (4 TAHAP PEMURNIAN)

1. MEMBERI PREFERENSI KEPADA ALLAH SWT

2. MEMBERI PREFERENSI KEPADA 
UTUSAN ALLAH SWT (MUHAMMAD SAW)

3. BELAS KASIH TERHADAP CIPTAAN  ALLAH

1. PEMURNIAN TUBUH
Untuk melindungi organ tubuh dari dosa 
yang dilakukan oleh lidah, mata tangan, 
kaki, perut, dan bagian pribadi.

2. PEMURNIAN PIKIRAN
Melestarikan hati dan pikiran dari pikiran jahat 
dan menggantinya dengan pemikiran murni 
serta kebaikan,dan menanamkan kehadiran Allah 
di pikiran.

3. PEMURNIAN HATI DAN JIWA
Memberantas sifat jelek yang berada dalam hati 
seperti, iri, dengki, dan sombong. Lalu menghiasi 
diri sendiri dengan sifat sifat baik seperti 
ketulusan, kesabar, rasa syukur, dan menahan 
nafsu.

4. CAHAYA DARI JIWA (RUH)
Untuk memusnahkan lahir dan batin dalam 
cinta dan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah 
SAW, hasilnya adalah mencapai kedekatan, 
kesenangan, dan kebencian Allah SWT.

Atas selesainya 4 tahapan pemurnian, batin sang 
pencari akan menjadi cerah dengan kehadiran 
Allah SWT, dan dia akan mulai mengajak yang 
lain untuk menempuh jalan yang dilaluinya.

4 syarat PEMURNIAN 4 TUJUAN Belas kasihan dan 
Anugrah Allah SWT Tujuan Akhir Dakwah

Keyakinan Pengetahuan

Berjuang Tobat 
Tubuh

Pikiran Hati Jiwa yang 
dicerahkan

MEMBERI PREFERENSI
Untuk Allah &

 perintahnya
Untuk Nabi Muhammad 
SAW, Cinta & Sunnah-Nya

Welas asih atas
ciptaannya

Kehadiran Allah

KENIKMATAN ALLAH SWT
& KERAJAAN SURGA 

KETULUSAN &
KERENDAHAN HATI 

PUNCAK DARI 4 SYARAT JEMBATAN PEMURNIAN

KETULUSAN

VISI

IMPIAN

KEAJAIBAN

PERASAAN

PUNCAK DARI 4 TUJUAN

KETULUSAN 
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THARIQAH MUHAMMADIYAH

Allah SWT yang maha Agung mengirim 
Muhammad SAW untuk membimbing 
manusia untuk menghabisi hidup 
mereka dengan memuja Allah SWT, agar 
mendapatkan berkahnya. Thariqah 
Muhammadiyah adalah pelatihan pemur-
nian diri yang akan membantu seseorang 
untuk mencapai hal ini.

Untuk mendapat berkah Allah SWT, 
seseorang harus mengembangkan 4 
kualitas berikut:



AKADEMI WISELIFE 

General Executive: Ahmad Dabbagh

PERNYATAAN MISI:

TENTANG KAMI
APA YANG TELAH MEREKA
LAKUKAN SEJAUH INI
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Untuk mengirimkan cahaya illahi dan 
kebijaksanaan manusia dalam praktik , 
bermakna, dan dapat diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari, diseluruh dunia.

Sebagai pemuda Muslim, kita hidup di era di 
mana manusia memiliki tingkat pendidikan 
yang lebih tinggi dan akses yang lebih besar 
ke informasi lebih dari era sebelumnya. 
Tetapi, terlepas dari kenyataan bahwa dind-
ing kita dilapisi dengan degrees dan pikiran 
kita dipenuhi dengan informasi, kita mun-
gkin bukan generasi paling bijaksana yang 
pernah hidup. Ini tidak selalu berarti 
bahwa generasi kita tidak 
bijaksana, tetapi perhatian 
kita terganggu; tidak dapat 
menyaring informasi besar
untuk menemukan apa 
yang benar-benar penting 
dan menggunakan pengeta
huan ini dengan cara yang 
dapat diterapkan untuk
hidup yang lebih bijaksana,
sehat dan lebih produktif

Akademi Wiselife mengadakan work-
shops di Inggris, Amerika, Denmark dan 
Pakistan dimana 500+ peserta telah hadir. 
Wiselife mendapatkan 100% tingkat 
rekomendasi dari peserta untuk mere-
komendasikan Wiselife Academy kepada 
keluarga dan teman.



SEMPURNAKAN 
PERNIKAHANMU 

SEMPURNAKAN 
KARAKTERMU

PUASA, DIBALIK RASA LAPAR 
DAN HAUS

WORKSHOP YANG AKAN 
DATANG

WORKSHOPS
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“Sempurnakan Pernikahanmu” didasarkan 
pada prinsip-prinsip Islam tetapi dirancang 
untuk semua pasangan dan mereka yang 
ingin menikah dengan atau tanpa latar 
belakang Islam. Workshop ini mencakup 
modul tentang menikah dengan tubuh 
tetapi bagaimana dengan pikiran, menemu-
kan realitas cinta, menemukan tipe kepriba-
dian Anda yang diajarkan berdasarkan 
prinsip-prinsip Al-Qur’an dan sunnah dalam 
hubungannya dengan teknik-teknik dari 
sains dan psikologi modern.

Ramadhan bukan hanya tentang menahan 
rasa lapar, ini adalah kesempatan untuk 
memperbaiki dan mengoptimalkan gaya 
hidup Anda, dan terhubung secara spiritual. 
Lokakarya ini mencakup modul tentang 
meningkatkan kemauan, mengembangkan 
fokus, mengembangkan kecerdasan waktu 
dan spiritualitas yang tersistem.

“Pecahkan masalah sehari-
hari, diseluruh dunia.”

Workshop pengemban-
gan karakter selama dua 
hari, berakar pada prin-
sip-prinsip universal Islam. 
yang menggabungkan 
metodologi unik untuk 
memahami bagaimana 
Anda dapat secara siste-
matis mengganti karakter 
negatif dengan kualitas 
yang mencerminkan sifat  
terbaik dari kemanusiaan. 
Workshop ini mencakup 
modul tentang perilaku 
yang baik, mengelola 
emosi, membersihkan 
hati dan jalan menuju 
karakter buruk.

1- KEBEBASAN DARI ADIKSI
2- PENEMUAN DALAM HIDUP
3- MENGHADAPI TRAGEDI

100% PESERTA AKAN 
MEREKOMENDASI 
AKADEMI WISELIFE 
KEPADA KELUARGA & 
TEMAN



95% dari 
donasi sampai 
ke yang 
membutuhkan

Pelindung-Ahmad Dabbagh

PERNYATAAN MISI

TENTANG KAMI

APA YANG TELAH
MEREKA KERJAKAN

DABBAGH WELFARE TRUST
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Untuk melayani umat manusia dengan 
dedikasi dan berfokus pada anggota 
masyarakat global yang paling membu-
tuhkan, dari individu, keluarga, yatim 
piatu, dan komunitas serta memfasilita-
si kebutuhan dasar mereka.

Dabbagh Welfare Trust bertujuan untuk 
membantu orang-orang termiskin di dunia 
dengan penderitaan mereka, dengan 
membagikan Shadaqah, Zakat dan Lillah 
secara kolektif secara profetik. Selain 
menanggapi bencana dan keadaan daru-
rat, ini adalah Lembaga Swadaya Mas-
yarakat (LSM) independen yang didirikan di 
Inggris pada tahun 2011. Dabbagh Welfare 
Trust mendistribusikan uang yang terkum-
pul melalui proses aplikasi dan di agen 
lapangan, yang memungkinkan penyum-
bang untuk memilih di mana mereka ingin 
uang mereka dibagikan tanpa ada diskrimi-
nasi.

Memberikan bantuan kepada Inggris, Pakistan, India, 
Bangladesh, Myanmar, Suriah, Filipina, Gaza, Tanzania 
dll dalam berbagai proyek yang berbeda seperti 
paket makanan, pernikahan kolektif, sumur & pompa 
air, sanitasi air, perawatan mata, pendidikan, paket 
hadiah anak-anak, paket musim dingin, bantuan 
untuk janda, tanggap darurat, pendapatan, rumah 
tangga suci, pengasuhan anak yatim, dakwah dan 
penampungan.



AKADEMI ILMU ISLAM INGGRIS

Pimpinan- Ahmad Dabbagh

PERNYATAAN MISI
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Menyampaikan ajaran Ahlus 
Sunnah Wah Al Jamma yang benar 
dan secara sistematis, terorganisir 
serta memberikan edukasi bagi 
seluruh demografi.

Jamia Muhammadiyah telah mendirikan 
pusat-pusat di Bolton, Hyde, Oldham, Manches-
ter, Eccles, Birmingham, London, Denmark, AS 
dan Pakistan, di mana ribuan siswa telah mem-
peroleh manfaat darinya.

Berbagai pelatihan ditawarkan di berbagai 
tingkatan, agar sesuai dengan orang dari segala 
usia. Apakah Anda mencari pelatihan untuk 
menyegarkan pengetahuan Anda atau apakah 
Anda ingin memulai pelatihan terstruktur dalam 
perjalanan menjadi Alim atau Alimah yang 
berkualitas, tentunya kami akan memiliki pelati-
han yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Kami memiliki beberapa pelatihan yang tersedia: 
pelatihan pendek tentang Aqiqah, Fiqih, Ushul 
Fiqih, dan Tazkiyah.

Workshop dan Seminar yang mencakup berb-
agai disiplin ilmu seperti:
Manajemen waktu, kelalaian, berurusan dengan 
masalah bela diri, ilmu hitam, elemen spiritual, 
kelas ekonomi domestik dan rumah tangga.

Tujuan dari Ja'amia Muhammadiyah 
adalah untuk memberikan akses 
terhadap ilmu-ilmu Islam yang diper-
lukan seperti keyakinan (Aqidah), 
Hukum Islam (Fiqih), pengajian 
(Tajwid) dan Pemurnian.
(Tazkiyah) dan banyak ilmu lainnya. 
Meskipun Ja'amia Muhammadiyah 
mencakup semua mata pelajaran 
Islam secara komprehensif, spesialisa-
si utama kami adalah Dakwah (Berba-
gi Islam) dan Tazkiyah. Ja'amia 
Muhammadiyah percaya bahwa 
selain Ta'lim (ilmu) juga harus ada 
penekanan yang kuat pada ajaran 
praktis Islam (Tarbiyah). Pengetahuan 
(Ilmu) saja tidak akan cukup, sampai 
penerapan yang benar dari ilmu ini 
dipraktikkan.



GMENYINGKAPKAN YANG TIDAK
TERLIHAT

TIGA TINGKATAN KEYAKINAN
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Umat manusia selalu mencari tujuan dan 
kebenaran. Di dunia yang telah mengalami 
kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan 
yang signifikan, telah terjadi keterputusan 
antara materi dan realitas spiritual, sebagai 
akibatnya banyak yang mulai mempertanya-
kan keberadaan dunia gaib, akhirat. Meskipun 
banyak tradisi percaya secara spiritual pada 
yang ghaib, jejak keyakinan pada humaniora 
yang mengejar untuk menjalani kehidupan 
secara sadar, memiliki tujuan dan kehidupan 
produktif yang positif perlahan-lahan terkikis..

Seringkali mendorong kita untuk 
memenuhi kebutuhan ini dengan meng-
gunakan tindakan destruktif. Membuat 
massa merasa terputus, tertekan, dan 
terus-menerus mengejar pemenuhan 
kebutuhan spiritual kita tanpa hasil. 
Untuk mengatasi masalah yang terus 
mendesak ini, retret kenaikan spiritual 
telah dirancang dan dilakukan untuk 
memberi peserta rasa tentang
tak terlihat, membangun tiga tingkat 
keyakinan yang tercantum di bawah ini.

Retret ini menyehatkan kebu-
tuhan spiritual umat manusia 
dengan cara yang halal dan 
terpuji, meremajakan hubun-
gan antara peserta dan Allah 
SWT serta menghubungkan 
kembali peserta dengan 
tujuan hidup yang lebih luas.

1. Ilmul Yaqin (pengetahuan tentang keper-
cayaan)
“pengetahuan tentang kepastian” (102:5)

2. Ainul Yaqin (melihat apa yang kau 
percayai)
“Mata Kepastian” (102:7)

3. Haqqul Yaqin (mengalami dan merasakan 
berkah)
“kenyataan/kebenaran dari kepastian” 
(56:95)



MACAM-MACAM 
MURAQABAH (MEDITASI)
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Muraqabah e Miraj - Untuk memasuki Alam 
Spiritual dan ikut dalam perjalanan spiritual 
ke Fez, Madinah Munawwarah, Makkah al 
Mukarrama, Masjid al Aqsa, 7 Surga, Kubah 
Barzakh, Pohon Lote dan seterusnya untuk 
memperkuat keyakinan yang tak terlihat 
dan mengambil Pedoman untuk diterjemah-
kan ke dalam praktik kehidupan kita.

Muraqabah diajarkan dalam retret 
spiritual selama 2-4 hari, di mana peser-
tanya diambil dari tingkat pemula, 
untuk dapat mengalami realitas gaib. 
Peserta berasal dari demografis yang 
luas, dari
penduduk desa hingga para intelektual 
universitas.

Muraqabah e Barzakh - Untuk memasuki 
Alam Spiritual dengan tujuan untuk meli-
hat keadaan Barzakh (kuburan) untuk 
memantapkan alam Makam. Para peserta 
dapat melihat sekilas tentang Barzakh, 
untuk meningkatkan keyakinan mereka 
dan ini akan meningkatkan peserta untuk 
menyelaraskan diri dengan Syariah.

Muraqabah e Muhammadiyah - Untuk 
memasuki Alam Spiritual dan men-
yaksikan kehadiran Nabi SAW. Para peser-
ta akan melalui berbagai pencapaian, di 
mana tahap terakhir akan menyaksikan 
kehadiran ciptaan terbesar, Sayyiduna 
Muhammad SAW.

Muraqabah e Dua - untuk terhubung 
dengan Allah SWT dan berada di hadapan 
Allah SWT dengan tubuh, pikiran, hati dan 
jiwa, untuk memiliki hubungan yang 
dalam, bermakna dan meminta pada 
Allah SWT untuk mengampuni dosa-do-
saku, bersyukur untuk berkah yang telah 
diperikan kepada saya, hadirkan segala 
kebutuhan yang saya miliki, tunjukkan 
segala kekhawatiran yang saya miliki, 
minta petunjuk dalam hidup saya dan 
kemudian serahkan pada Allah SWT  
untuk hasilnya.



PELATIHAN DAN KONSELING
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Guru Thariqah Muhammadiyah, Ahmad Dabbagh 
menawarkan sesi konseling dan pembinaan mandi-
ri gratis dalam suasana rahasia, mendengarkan 
dengan penuh perhatian kepada orang-orang dan 
menawarkan waktu, empati, pengetahuan, dan 
rasa hormatnya kepada individu yang membutuh-
kannya.

Tujuan utama beliau 
adalah untuk memberi-
kan layanan gratis untuk 
memungkinkan orang 
mewujudkan tujuan 
hidup mereka, dan mem-
berikan bimbingan yang 
inovatif, kontemporer dan 
praktis mulai dari ajaran 
Nabi yang diresapi 
dengan pendekatan 
ilmiah modern.

Karena kebijaksanaan dan pengalamannya 
yang luas dalam hidup baik di dunia Islam 
maupun dunia sekuler, ia menawarkan 
nasehat, bimbingan dan arahan kepada 
orang-orang yang membutuhkannya. Ini 
berasal dari semua aspek kehidupan seperti 
tugas pribadi, sosial, pendidikan, Islam, 
keluarga, spiritual dan administrasi dari 
lembaga yang mereka pimpin.

Sesi konseling dan pembinaan gratis tidak 
terikat oleh waktu atau tempat, karena 
beliau  terus menerus membalas Email, 
Panggilan telepon, dan pesan. Ketika dia 
bepergian dan menyebarkan ajaran Nabi 
ke seluruh dunia, di waktu 'senggangnya' 
dia menawarkan nasihat dan pembinaan 
yang mengubah hidup.

Layanan tanpa pamrih yang Guru lakukan 
telah membantu ribuan orang mendapat-
kan kepercayaan dalam berbagai aspek 
kehidupan mereka, yang telah menghasil-
kan peningkatan popularitas nasional dan 
internasional, di mana antrian umumnya 
menghabiskan sebagian besar malam. sesi 
konseling dan pembinaan, seperti Inggris, 
Pakistan, Malaysia, Indonesia, Maroko, 
Denmark, Kanada, AS, dan seterusnya,
                            untuk mencari nasihat
                            untuk berbagai macam      
                            kesulitan. Ini menunjukkan
                            layanan hebat yang dia 
                            berikan di seluruh dunia



SESI PENYEMBUHAN GRATIS
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Tujuan sesi penyembuhan kolektif gratis adalah untuk menyediakan pelayanan dimana 
penyakit fisik, mental atau spiritual disembuhkan menggunakan ajaran Nabi.
Masalah yang diberikan kepada umat 
manusia melalui penyakit membuat 
individu, keluarga dan orang yang dicin-
tai merasa tersesat, terpencar dan putus 
asa. Karena banyaknya emosi yang 
meluap-luap, orang-orang sering men-
cari ke mana-mana untuk menemukan 
obat dari penyakit mereka dan dalam 
beberapa kasus hal itu melanggar 
hukum dan peraturan Syariah.

Sesi penyembuhan menjembatani 
kesenjangan dan menyediakan layanan 
dimana peserta yang merasa berada di 
titik terendah dapat diberikan bantuan 
spiritual yang praktis untuk mengatasi 
masalahnya. Kami sepenuhnya men-
gandalkan Allah SWT sebagai Salah satu 
sifatnya yang tak terbatas adalah 'Ash 
Shafi' (orang yang menyembuhkan).

Sifat penyakit yang unik dan individu 
untuk peserta sehingga oleh karena 
itu mereka menawarkan penghibu-
ran gratis dan pribadi 1 ke 1 untuk 
menangani orang-orang yang ingin 
menangani mereka.

Perhatian di lingkungan pribadi. 
Juga, ini sesuai dengan Syariah, 
dimana perempuan harus datang 
dengan mahram mereka, atau 
mereka tidak akan terlihat.



BUKU YANG DITULIS OLEH AHMAD
DABBAGH
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Pure Gold from the Words of Sayyidī ʿAbd 
al-ʿAzīz al-Dabbāgh, Kata pengantar ditulis 
oleh Ahmad Dabbagh

The Journey to the 
Pleasure & Close-
ness to Allah له�جل ج 
tersedia dalam 
banyak bahasa,
termasuk bahasa 
Arab, Urdu, Turki, 
Prancis, Spanyol, 
Melayu, Denmark, 
Bangla, Italia, dan 
sebagainya.

Semua buku karan-
gan Ahmad Dab-
bagh tersedia dalam 
berbagai bahasa 
sebanyak mungkin, 
sehingga seluruh 
dunia bisa mendapa-
tkan manfaatnya.
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