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AİLE KÖKLERİ

Imam hasan al basri (sevgili sırrını mübarekleştir) Dini
öğrenen Tabiin'deki en büyük bilginlerden ve dindar
kişilerden biriydi ve Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in (s.a.v.) birçok büyük sahabesine eşlik etti.
Torunlarından biri İslam'ın mesajını günümüz Keşmir'e
iletmek için göç etti. Burada, Pencap eyaletindeki
Gujrat, Kharian yakınlarındaki bir yere göç etmelerini
emreden Şeyh Bahauddin Zekeriye (sevgili sırrını
mübarekleştir) Multani Soharwardi'ye eşlik ettiler. Onun
mübarek adı, buraya “nihai gerçek” anlamına gelen
“Hakikat” adını veren Şeyh Hayrudin evliya idi. 8. yüzyılda o bölgede İslam'ın mesajını yaydılar ve yüzlerce
insan ellerinden İslam'a girdi. Ahmed Dabbagh onların
soyundan ve Pakistan'ın Sumandr kenti yakınlarındaki
bir anne tarafından olan bir köyde doğdu. 5 yaşında
Danimarka'ya göç etti ve anaokulu eğitimine Danimarka'nın Ishoj adlı kasabasında başladı.

ERKEN EĞİTİM

6 yaşındayken kur-anı okumayı tamamladıktan sonra,
ezberlemeye başladı. Sonraki 7 yılını İslami bilimlerini
incelemekle geçirdi. Daha sonra Pakistan ve Birleşik
Krallık'ta eğitim gördü. Aynı zamanda Irak, Suriye ve
Fas'ı da ziyaret etti. Ahmed Dabbagh, alim olduğunu
söylemiyor, fakat Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Tazkiye gibi farklı
İslami bilimleri öğretmek için çeşitli lisanslar aldı. Farklı
konularda birkaç kitap yazmıştır ve bunlar birçok dilde
mevcuttur.

AHMAD DABB ĀGH

LAİK EĞİTİM

Laik eğitimde Manchester, Salford Üniversitesi'nde yüksek lisans ve Central Lancashire Üniversitesi'nde MBA eğitimi aldı. Çeşitli alanlarda,
ﬁnans, Pazarlama, Cezaevi hizmetlerinde çalıştı
ve aynı zamanda polis teşkilatında çalışmak
üzere eğitim aldı.

EĞİTİM KURUMLARI

Son yıllarda Birleşik Krallık, Danimarka, Pakistan,
Kanada, Bangladeş, ABD ve Fas'ta farklı kurumlar, çalışma çemberleri, Zikir çevreleri, Akademiler ve eğitim kurumları kurdu.

İNSANLIĞA HİZMET

Ahmad Dabbagh, insanın tüm olumsuz düşüncelerden, eylemlerden, duygulardan ve ahlaki
değerlerden olumlu düşünceler, eylemler, duygular ve ahlaki değerlerle değiştirilerek arındırılması
için ruhun arınmasına ve kendini geliştirmeye
odaklar. Yöntem, Peygamberlik Yöntemi (Tarika
Muhammediye) olarak bilinir. daha sonra
arayıcılar aydınlanma aşamasına alınır ve ardından o, Yaradan ve yaratılışla en güzel ilişkiye
sahip bir birey olur.
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Arınma yöntemi Kuran'a, Sünnet'e, Ehl-i
Beyt anlayışına, sahabelere, yani Seyiduna
Ali bin Ebî Talib(Allah ondan razı olsun),
Seyiduna İmam Hasan, İmam Hüseyn (Allah
ondan razı olsun), İmam Zainulabidiin(Allah
ondan razı olsun), imam Hasan Basri (sevgili
sırrını mübarekleştir), Seyiduna Abdülkadir
el-Cilani (sevgili sırrını mübarekleştir), Seyiduna'ya dayanmaktadır. Sayiduna İmam Abul
Hassan Shadhili (sevgili sırrını mübarekleştir)
ve Büyük Ümmi azizi Seyyiduna Abdul Azeez
Dabbagh (rahimehullah) kadiriye, şahidiliye,
Rifaiyah, Suharwardiyah, Chistiyah ve Nakshbandiyah manevi düzenlerde diplomaları
tutuyorlar.

İNANÇLAR VE DÜŞÜNCE OKULU
O Ahlus-Sünnet ve cemaatine aittir ve Ehl-i
Beyt'i çok seviyor. Haneﬁ Fıkıh'ı takip eder
ve diğer imamlara saygı duyar. Evliyanın ve
dindarların yolunu izler, şeriatı ve sünneti
sıkı bir şekilde takip eder.

AİLE HAYATI
Evlidir ve eşi ve çocukları ile Greater Manchester, İngiltere'de yaşamaktadır.

Seyahatler
Ahmad Dabbagh, yılda 7 ay boyunca yoğun
bir şekilde seyahat ediyor, Kanada'dan
Malezya ve Endonezya'da uzak doğuyavve
yalın köylülerden Üniversite aydınlarına ve
hükümet yetkililerine kadar adresler.

REFAH ETKİNLİKLERİ
İnsanlığın ﬁziksel ve mali acısını haﬁﬂetmek
için birçok ülkede muhtaç ve yoksullara
yardım eden Dabbagh Refah Vakfı'nı kurdu

AHMAD DABB ĀGH
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EĞİTİM

İSLAM EĞİTİMİ

LAİK EĞİTİM

1975 – 1989 Akide : imam Abu
Maturudinin (rahimehullah) başarısına

MBA ve DBA
1990 - 1995 Salford Üniversitesi ve
Central Lancashire Üniversitesi

Fıkıh : imam Abu Hanifenin
(rahimehullah) başarısına
Hadis : Altı Hadis kitabında icazet
(diploma), Sahih-i Müslim, ebu davud,
nisai tirmidhi & ibn majah.
Tezkiye : seyudune Abdul kadie el cilaninin
(rahimehullah) başarısına
Hayat, Dinin Prensipleri ve tüm Kuran
Hıfzının başarısı.

College
AHMADname
DABB ĀGH

BTEC İşletme ve Finans Alanında Birinci
Diploma
BTEC İşletme Finansmanı Ulusal Diploması
İşletme Yüksek Lisans Diploması
Kamu Hizmetleri tercümanlık
çalışmalarında DPSI Diploması
1995 - Günümüzde Çeşitli Kurumlar
Dil öğretimi (İngilizce, Urduca, Arapça)
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Ziyaret edilen ülkeler

KUZEY AMERİKA

AFRİKA

AVRUPA

KANADA, ABD

MISIR, FAS, SENEGAL,

GÜNEY AFRİKA, TANZANYA

DANİMARKA, FRANSA,

ALMANYA, HOLLANDA,

İTALYA, NORVEÇ, İSPANYA,

İSVEÇ, TÜRKİYE

GUYANA, TRİNİDAD,

TOBAGO, BATI HİNDİSTLER

BAHREYN, BANGLADEŞ,

SUUDİ ARABİSTAN,

FİLİSTİN, PAKİSTAN,

BRUNEI KRALLIĞI, MALEZYA,

IRAK, HİNDİSTAN, ENDONEZYA,

GÜNEY AMERİKA

ASYA VE
ORTA DOĞU
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SİNGAPUR, SRI LANKA

College name

KATILDIĞI KONFERANSLAR

Uluslararası Suﬁ Konferansı, Fes, Fas

Uluslararası İslami Maneviyat Konferansı,
Touba, Senegal

İmam Zeyn el-Abidin'in Hayatı ve
Öğretileri - Irak

Uluslararası Öğretmenler Konferansı,
Lahor, Pakistan

AHMAD DABB ĀGH
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KATILDIĞI KONFERANSLAR
Dünya Shahada Konferansı, Malezya

Uluslararası Konferans, Endonezya

Sünni Konferansı, İngiltere

Uluslararası Konferans, Türkiye

Ayrıca bunlara da katıldı:
Yale Üniversitesi, ABD
Manchester Üniversitesi, İngiltere

AHMAD DABB ĀGH
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MANEVİ YÜKSELİŞ PROGRAMI
Hakka'l-yakîn'e dua ve
meditasyon yoluyla ulaşmak

İNGİLTERE İSLAMİ BİLİMLER
AKADEMİSİ
Temel İslami Bilgilerin öğrenilmesini
kolaylaştıran platform

Pratik bir kendini arındırma k ursu

Tarika Muhammediye

Dabbagh Refah Güveni

Dünyanın dört bir yanındaki fakir ve
muhtaçlara yardım etmek

WİSELİFE AKADEMİSİ

Dünyadaki günlük sorunları çözmek
için yenilikçi ve pratik bir program

ÜCRETSİZ İYİLEŞTİRME
PROGRAMI

Kuran ve Sünnete göre ücretsiz bir
Rukye ve şifa hizmeti

TARİKA MUHAMMEDİYE
(muhammediyenin yolu)
ARINMA

4 Koşul
inançlar
Çabalamak

4 HEDEF

ALLAH'IN MERHAMETİ
VE LÜTFU

ESAS AMAÇ

DAVAH

ÖNCELİK VERME:

Bilgi
Pişmanlık

Beden zihin

Kalp

Aydınlanmış
Allah'a ve O'nun Peygamber'e (s.a.v.),
Ruh
emirlerine Sevgisine ve Sünnetine
Yaratılışa Merhamet

4 ŞARTLI DAĞ

ARITMA KÖPRÜSÜ

SAMİMİYET
VİZYONLAR
RÜYALAR

Allah'ın varlığına

4 HEDEFLİ DAĞ
ALLAH'IN VE CENNET ALEMİNİN
MEMNUNİYETİ

SAMİMİYET

ALÇALGÖNÜLLÜLÜK VE SAMİMİYET

MUCİZELER
DUYGULAR

Yüce Allah, Allah'ı razı etmek için
insanlara hayatlarını Allah'a ibadetle
geçirmeyi öğretmesi için Peygamberimizİ (S.A.V.) gönderdi. Tarika
Muhammediye, bir kişinin bunu
başarmasına yardımcı olan kendini
arındırma sürecidir.

1-ALLAH'A ÖNCELİK VERMEK

ZİHNİN ARINMASI
Kalbi ve aklı kötü düşüncelerden korumak,
yerine güzel ve saf düşünceler koymak ve
zihne Allah'ın huzurunu aşılamak.

KALBİN VE RUHUN ARINMASI
Kalpteki kıskançlık, nefret, gösteriş ve küstahlık
gibi kötü özellikleri ortadan kaldırmak, ardından
içsel benliğini samimiyet, sabır, minnettarlık,
güven ve perhiz gibi güzel özelliklerle süslemek.

2-ALLAHIN ELÇİSİNE (S.A.V.) ÖNCELİK
VERMEK
3-YARATILIŞA MERHAMET

RUHUN AYDINLATILMASI

4-ALLAH'IN SÜREKLİ FAKINDALIĞI,
ARINMANIN DÖRT AŞAMASI

Allah'ın ve Reslullah'ın (s.a.v.) sevgisi ve itaatinde
içe ve dışa dönük olanı yok etmek, bunun sonucu
da Allah'ın yakınlığına, zevkine ve ruhani bilgisine
kavuşmaktır.

BEDENİN ARINMASI
Vücut organlarını dil, kulak, göz, el,
ayak, mide ve özel bölgelerinin
günahlarından korumak.

AHMAD DABB ĀGH

Arınmanın dört aşamasını tamamladıktan sonra,
arayanın içi Allah'ın dostluğu ve huzuruyla
aydınlanacak ve yürüdüğü yola başkalarını davet
etmeye başlayacaktır.
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WİSELİFE AKADEMİSİ

Genel Yönetici: Ahmad Dabbāgh

GÖREV BEYANI:

İlahi ve insan bilgeliğinin ışığını pratik,
anlamlı ve uygulanabilir bir şekilde
günlük yaşamlara aktarmak, tüm
dünyadaki günlük sorunları çözmek
için.

HAKKINDA
Genç Müslümanlar olarak, insanların
daha yüksek eğitim düzeylerine ve bilgiye her zamankinden daha fazla erişime
sahip olduğu bir çağda yaşıyoruz. Fakat,
duvarlarımızın derecelerle kaplı olmasına
ve zihnimizin bilgiyle dolu olmasına
rağmen, şimdiye kadar yaşamış en bilge
nesil olmayabiliriz. Bizim neslimizin
akılsız olması zorunlu değil,
ama bizim dikkatimizin
dağılması; gerçekten önemli
olanı bulmak için toplu
bilgileri ﬁltreleyemez ve bu
bilgiyi daha akıllı, daha
sağlıklı ve daha üretken bir
yaşam sürmek için
uygulanabilir bir şekilde
kullanamaz.

AHMAD DABB ĀGH

ŞİMDİYE KADAR NE
YAPTILAR
Wiselife Akademisi, İngiltere, Amerika,
Danimarka ve Pakistan'da 500'den
fazla katılımcının katıldığı atölyeler
düzenledi. Wiselife, Wiselife Akademi'yi ailelerine ve arkadaşlarına
tavsiye etme konusunda katılımcılardan% 100 tavsiye oranı elde etti.
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ATÖLYELER
EVLİLİĞİNİZİ
MÜKEMMELLEŞTİRİN

Evliliğinizi Mükemmelleştirin, İslami
ilkelere dayanır ancak tüm çiftler ve
İslami geçmişi olan veya olmayan evlilik
arayanlar için tasarlanmıştır. Atölye,
bedenle evli modülleri kapsıyor ama
peki ya zihin, aşkın gerçekliğini keşfedin, Kuran ve sünnet esasları altında
öğretilen kişilik tipinizi, günümüz bilim
ve psikolojisinin teknikleriyle birlikte
keşfedin.

ORUÇ; AÇLIK VE SUSUZLUĞUN
ÖTESİNDE
Ramazan sadece acıkmakla ilgili
değildir, yaşam tarzınızı iyileştirmek ve
optimize etmek ve ruhsal olarak
bağlantı kurmak için bir fırsattır. atölye,
iradeyi artırma, odak geliştirme, zaman
zekası geliştirme ve sistemli maneviyatla ilgili modülleri kapsıyor.

GELECEK OLAN ATÖLYELER:
"Dünya genelinde gündelik
sorunları çözme"

• BAĞIMLILIKLARDAN ÖZGÜRLÜK
• HAYAT KEŞİFİ
• TRAJEDİ İLE BAŞA ÇIKMAK

KARAKTERİNİZİ
MÜKEMMELLEŞTİRİN
Kökleri evrensel İslami
ilkelere dayanan iki
günlük bir karakter
geliştirme atölyesi. Negatif karakter özelliklerini
insanlığın en iyisini
yansıtan niteliklerle sistematik olarak nasıl
değiştirebileceğinizi
anlamak için benzersiz
metodolojileri birleştirir.
Atölye, güzel davranış,
duyguları yönetme, kalbi
temizleme ve kötü karaktere giden yol üzerine
modülleri kapsıyor.

AHMAD DABB ĀGH

KATILIMCILARIN% 100'ü AR
KADAŞLARA VE AİLELERE
WISELIFE AKADEMİSİNİ
TAVSİYE EDİYOR
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Dabbagh Refah Güveni

Patron – Ahmad Dabbagh

GÖREV BEYANI

Bireylerden, ailelerden, yetimlerden ve
topluluklardan küresel toplumun en
ihtiyaç duyan üyelerine odaklanarak ve
temel ihtiyaçlarını kolaylaştırarak insanlığa özveri ile hizmet etmek.

NE YAPTILAR

İngiltere, Pakistan, Hindistan, Bangladeş,
Myanmar, Suriye, Filipinler, Gazze, Tanzanya
vb. İçin gıda paketleri, toplu evlilikler, su
kuyuları ve pompaları, su sanitasyonu, göz
bakımı, eğitim, çocuk hediye paketleri, kış
paketleri, dul desteği, acil müdahale, gelir
yaratma, kutsal ev, yetimlerin bakımı, davah
ve barınak. gibi çeşitli farklı projelerde yardım
sağlanmıştır.。

HAKKINDA
Dabbagh Refah güven, Sadaka, Zekat ve
Lillah'ı peygamberlik yoluyla toplu olarak
dağıtarak dünyanın en fakir insanlarına
acılarına yardım etmeyi amaçlamaktadır.
Afetlere ve acil durumlara müdahale
etmenin yanı sıra, 2011 yılında İngiltere'de
kurulan bağımsız bir Sivil Toplum Kuruluşu'dur (STK). Dabbagh refah güven, toplanan parayı bir başvuru süreci ve yer aracıları
aracılığıyla dağıtır, bağışçıların herhangi bir
ayrım gözetmeksizin paranın nereye dağıtılmasını istediklerini seçmelerine izin verir.

AHMAD DABB ĀGH

Bağışların%
95'i
muhtaçlara
ulaşıyor
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İNGİLTERE İSLAMİ BİLİMLER AKADEMİSİ

Müdür - Ahmad Dabbāgh

GÖREV BEYANI
Ahlus Sünnet ve cemaatinin doğru
öğretilerini sistemli, organize bir
şekilde aktarmak ve tüm
demograﬁk gruplar için bir eğitim
sağlamak
Camia (medrese) Muhammediyenin Amacı, inanç (Akide), İslam
Hukuku (Fıkıh), Kur'an okuma
(Tecvid) ve Arınma (tezkiye) ve diğer
birçok bilim gibi İslami ilimler
hakkında gerekli bilgilere erişim
sağlamaktır. camia Muhammediye
tüm İslami konuları kapsamlı bir
şekilde ele alsa da, ana uzmanlığımız Davah (İslami Paylaşmak) ve
tezkiyedir. camia Muhammediye,
Talim (bilgi) kadar İslam'ın pratik
öğretilerine (Terbiye) de güçlü bir
vurgu yapılması gerektiğine
inanıyor. Bu ilmin doğru uygulaması uygulamaya konulana kadar
tek başına Bilgi (Ilm) yeterli olmayacaktır.

AHMAD DABB ĀGH

camia Muhammediye, binlerce öğrencinin yararlanabileceği Bolton, Hyde,
Oldham, Manchester, Eccles, Birmingham, Londra, Danimarka, ABD ve Pakistan gibi yerlerde merkezler kurdu.
Her yaştan öğrenciye uyacak şekilde
farklı seviyelerde çeşitli kurslar sunulmaktadır. İster mevcut bilgilerinizi
tazelemek istiyor olun, ister nitelikli bir
Alim veya Alime olma yolunda
yapılandırılmış bir kursa başlamak
istiyorsanız, kesinlikle ihtiyaçlarınıza
uygun bir kursumuz olacaktır.

Aşağıdaki kurslarımız mevcuttur:
Akide, Fıkıh, Fıkıhın usulu ve Tezkiye
üzerine kısa kurslar
Aşağıdakiler gibi çeşitli disiplinleri
kapsayan Atölyeler ve Seminerlerimiz:
Zaman yönetimi, gaﬂet, evlilik meseleleriyle uğraşma, kara büyü, manevi
unsurlar, ev içi ve ev ekonomik sınıﬂarı.
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GÖRÜNMEYENİN AÇILIŞLARI

İnsanlık her zaman amaç ve hakikat
arayışı içinde olmuştur. Önemli teknolojik
ve bilimsel gelişmelerin yaşandığı bir
dünyada, maddi ve manevi gerçeklikler
arasında bir kopukluk yaşanmış, bunun
bir sonucu olarak çoğu, görünmeyen
dünyanın, ahiretin varlığını sorgulamaya
başlamıştır. Pek çok gelenek manevi
olarak görünmeyene inanmasına
rağmen, beşeri bilimlere olan bu inancın
bilinçli, bilinçli ve pozitif olarak üretken
yaşamları sürdürme arayışı yavaş yavaş
aşınmıştır.

ÜÇ KAVRAMA SEVİYESİ
1-ilme'l-yakīn (İnanç bilgisi)
"Kesinlik Bilgisi“(102:5)
2-Ayne'l-yakîn (Neye inandığınızı görmek)
"Kesinliğin Gözü“(102:7)
3-Hakk-ul-yakîn (İnancı yaşamak ve tatmak)
"Doğruluk - Kesinliğin Gerçeği" (56:95)

Çoğu zaman bizi yıkıcı önlemler
kullanarak bu ihtiyacı karşılamaya
yöneltir. Kitleleri kopuk, bunalımda
ve manevi ihtiyaçlarımızı boşuna
karşılamanın peşinde bırakarak. Bu
sürekli zorlayıcı sorunlarla mücadele
etmek için, aşağıda listelenen üç
inanç düzeyini inşa ederek,
katılımcılara görünmeyeni tattırmak
için manevi yükseliş inzivaları tasarlandı ve gerçekleştirildi.
Bu geri çekilmeler, insanlığın manevi ihtiyaçlarını
yasal ve övgüye değer bir
şekilde besler, katılımcılar
ile Allah (celle celaleh)ile
arasındaki ilişkiyi canlandırmak ve katılımcıları hayatın
daha geniş amacına
yeniden bağlamak için.
AHMAD DABB ĀGH
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MURAKABE'NİN FARKLI
TÜRLERİ (MEDİTASYON)
Mirac Murakabesi - Manevi Alemlere
girmek ve görünmeyenin inancını
pekiştirmek için Fes, Medine Münavvere, Mekke-i Mükerreme, Mescid el
Aksa, 7 Cennet, Berzah Kubbesi, Lote
Ağacı ve ötesine ruhsal yolculuğa
çıkmak ve Pratik yaşamımıza
tercüme etmek için rehberlik.

Murakabe, katılımcının görünmeyen
gerçekleri deneyimleyebilmesi için acemi
bir seviyeden alındığı 2-4 günlük bir
manevi inzivada öğretilir. Katılımcılar,
köylülerden üniversite aydınlarına kadar
geniş bir demograﬁden gelecek.

Berzah murakabesi - Mezarın
doğasını sağlamlaştırmak için
Berzah (mezar) durumunu görme
niyetiyle ruhani alemlere girmek.
Katılımcılar, inançlarını artırmak için
Berzaha bir bakış atıyorlar ve bu,
katılımcıların kendilerini Şeriata
uydurmalarını sağlayacak.
Muhammediye murakabesi - Manevi
Alemlere girmek ve Peygamberimizin (s.a.v.) huzuruna şahit olmak.
Katılımcılar, son aşamada yaratılışın
en büyüğü Seyyiduna
Muhammed'in (s.a.v.) varlığına tanık
olacağı sayısız kilometre taşından
geçecekler.

Dua murakebesi - Allah'a (celle
celalühü)bağlanmak ve beden, akıl,
kalp ve ruh ile Allah'ın (celle
celalühü) huzurunda olmak, derin,
anlamlı bir bağ kurmak ve Allah'tan
(celle celalühü) günahlarımı affetmesini, nimetlerime şükretmesini, sahip
olduğum her türlü ihtiyacımı
sunmasını, mevcut Herhangi bir
endişem varsa, hayatımda hidayet
istemek ve sonra sonucu için Allah'a
(celle celalühü) güvenmek.

AHMAD DABB ĀGH
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DANIŞMANLIK VE KOÇLUK

Tarika Muhammediyenin Öğretmeni, Ahmad Dabbagh, gizli bir ortamda bağımsız, ücretsiz bir danışmanlık ve koçluk seansı sunuyor, insanları dikkatle dinliyor ve ihtiyaç
duyan kişilere zamanlarını, empati,
bilgi ve saygılarını sunuyor.
Temel amacı, insanların yaşam
amaçlarını
gerçekleştirmelerini
sağlamak için ücretsiz bir hizmet
sunmak,
ve modern bir bilimsel yaklaşımla aşılanmış Peygamberlik
öğretilerinden
değişen yenilikçi,
çağdaş ve pratik
rehberlik sağlar.
Hem İslami hem de
laik alemlerdeki
engin yaşam tecrübesi ve hikmeti
nedeniyle, ihtiyaç duyan kişilere tavsiye,
rehberlik ve yönlendirme sunar. Bu,
yönettikleri kurumların kişisel, sosyal,
eğitimsel, İslami, ailevi, manevi ve idari
görevleri gibi hayatın tüm yönlerinden
kaynaklanmaktadır.
AHMAD DABB ĀGH

Öğretmenin özverili hizmeti, binlerce
kişinin hayatlarının çeşitli yönlerinde
güven kazanmasına yardımcı oldu, Bu,
ulusal ve uluslararası popülaritenin artmasıyla sonuçlandı, bu nedenle sıralar genellikle gecenin çoğunu alıyor. İngiltere,
Pakistan, Malezya, Endonezya, Fas, Danimarka, Kanada, ABD gibi çeşitli ülkelerden
pek çok kişi onun danışmanlık ve koçluk
seanslarından
faydalanmak için
ona çok çeşitli zorluklar
için danışmaya geliyor.
Bu, dünya çapında
sunduğu harika
hizmeti gösteriyor.

Ücretsiz danışmanlık ve koçluk seansları,
sürekli olarak E-postalara, Telefon görüşmelerine ve mesajlara yanıt verdiği için bir
zamana veya yere bağlı değildir. Peygamberlik öğretilerini dünya çapında seyahat
ederken ve yayarken, "boş" zamanında
hayat değiştiren danışmanlık ve koçluk
sunuyor.
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ÜCRETSİZ İYİLEŞTİRME SEANSLARI

Ücretsiz toplu iyileşirme seansları, ﬁziksel, zihinsel veya ruhsal
nitelikteki hastalıkların Peygamberlik öğretileri kullanılarak
iyileştirildiği bir hizmet sunmayı amaçlamaktadır.
İnsanlığa hastalıkların getirdiği sorunlar,
bireyleri, aileleri ve sevdiklerini
kaybolmuş, dağınık ve umutsuz hissetmelerine neden olur. Çok sayıda ezici
duygu nedeniyle, insanlar genellikle
hastalıklarına çare bulmak için çok geniş
bir alanda araştırma yaparlar ve bazı
durumlarda Şeriat kanunlarını ve yönetmeliklerini ihlal eder.
İyileştirme seansları boşluğu
doldurur ve en alt noktasında hisseden katılımcılara bu sorunların üstesinden gelmek için pratik ve manevi
yardım verilebilecek bir hizmet
sunar. Sonsuz niteliklerinden biri 'Eş
Şaﬁ' (iyileştiren) olduğu için tamamen Allah'a güveniyoruz.
Hastalıkların doğası, katılımcıya özgü
ve bireyseldir, bu nedenle, endişelerini özel bir ortamda ele almak isteyen
kişilere hitap etmek için 1'e 1 ücretsiz
ve özel bir teselli sunarlar. Ayrıca bu,
kadınların mahremleriyle gelmek
zorunda kalacağı, aksi takdirde
görünmeyecekleri şeriata uygundur.

AHMAD DABB ĀGH
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Ahmad Dabbagh tarafından
yazılan kitaplar

Seyyid'in Sözlerinden Saf Altın ʿAbd al-ʿAzīz
al-Dabbāgh Önsöz Ahmed Dabbāgh tarafından yazılmıştır

Allah'a (celle
celalühü) memnuniyet ve yakınlığa yolculuk
Arapça, Urduca,
Türkçe, Fransızca,
İspanyolca Malayca, Danca, Bangla,
İtalyanca ve diğerleri dahil olmak
üzere birçok dilde
mevcuttur.

Ahmad Dabbagh
tarafından yazılan
tüm kitaplar, tüm
dünyanın yararlanabilmesi için
olabildiğince çok
dilde sunuluyor.

AHMAD DABB ĀGH
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AHMAD DABBAGH
İNGİLTERE İSLAMİ BİLİMLER AKADEMİSİ
BAŞKANI & WISELIFE AKADEMİ DİREKTÖRÜ
zawiyah.org
prophetic-path.com
facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh
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