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SEYAHAT ÖNCESİ HAZIRLIK
Ey Allah'ın kulu, değerli temsilcimle görüşmeden , ziyaret 

etmeden önce mutlaka hazırlık yapmalısınız. Ey Allah'ın kulu, 

Temsilcimin türbesini ziyaret etmeden önce en az bir veya iki 

gün önce hazırlık yapmalısınız.

Ey arayıcı senin için emredilen şey, Siz ziyarete gitmeden önce 

tevbe namazlarının rekatlarını kılmaktır. Ey Allah'ın kulu, tövbe 

ve çaresizlik içinde olmalısın, Rabbinden seni gerçekten 

temizlemesini istemelisin ki meşayihlerinizin huzurunda 

olabilesiniz. Kişi korku ve tövbe halinde olmalı, meşayihleriniz 

kesinlikle size sevgili (Tarika Muhammediye ve arınma kursuna 

ilişkin) giden yolu öğrettiği gibi, peki onların emrine itaat ettiniz 

mi ve sevgili temsilci ile tanışmaya hazır mısınız?

Rekatları aşağıdaki şekilde
gerçekleştirmelisiniz:
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Namazdan sonra bu amelleri okumalısınız:

���������Ş�����
(10 kere)

(100 kere)

(100 kere)

(100 kere)

Bu amelleri okurken ne hakkında düşünmeliyiz?
Ey Allah'ın kulu, Allahın huzurunda olduğunu hayal et. Allah'ın 

isminin nurunun bedeninize girdiğini hayal edin Işığın 

bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu temizleyerek her boş yere 

gittiğini hayal edin, böylece meşayihlerinizle tanışmaya hazır 

olabilirsiniz.

Rabbinize yalvarın, böylece sizi karanlıklardan arındırıp 

aydınlığa çevirsin. Gerçekten af dileyenler, sevgili temsilcimin 

huzurunda ışıldayacak ve parlayacak.

Seyyüdüna Abdul Aziz Dabbagh (RAHİMEHULLAH), Mazar'ı 

ziyaret ederken en çok Fes'i ve nimetleri nasıl alacağınız 

konusunda rehberlik.
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seyyüdüna Abdul Aziz Dabbagh       ZİYARET 
ETTİĞİNİZDE YAPILACAK İLK AMAALLER

Ey, gerçeği arayanlar  seyyüdüna Abdul Aziz Dabbagh     , 

ziyaret ederken kalbinizi ve zihninizi açın ve sadece Rabbimizin 

huzurunda olmasına izin verin. Her Şeye Gücü Yeten Tüm 

bereketler O'ndan gelir.

Aklınızı ve kalbinizi bir vazo gibi boş bırakın, Rabbimizin 

nimetleri yüreğinize ve zihninize aksın. Efendinizin (Kendisine 

atıfta bulunarak) sizinle birlikte olduğuna inanın ve hissedin ve 

kalbinizi Rabbimize Allah'ı (azze ve celle) çağırmak için 

kullanın. size rehberlik etmek ve ardından aşağıdaki Amelleri 

gerçekleştirmek için:

(10 kere) salavatı şerif

(10 kere)

(66 kere)

(66 kere)

(33 kere)


	���������������������������� (3 kere)
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(10 kere) salavatı şerif

Not: Yukarıdaki emirler, Tareeqah Muhammadiyah'ın diğer 

Mashayekh'lerini ziyaret ederken de yapılmalıdır.

Arayıcılar bu amelleri okurken ne hakkında  
düşünmelidir?

Ey, gerçeği arayanlar, Rabbimizin mübarek sözlerini(yukarıda 

ki ameller) ağzınızdan çıktığını hayal edin.  Allah'ın isminin 

Mazar'ın üstünde olduğunu ve Rabbimiz'in sözleri Allah'ın 

adında girdiğini hayal edin. Sonra bir merhamet ışığının 

Mazar'a çarptığını ve sonra kalbinize ve zihninize yansıdığını ve 

aktığını hayal edin.

Bu ışık bir rehberlik suyu gibidir, Bir kez tadına bakıldıktan 

sonra hiçbir ruh yanlış yönlendirilemez. Kalbinde ve zihninde 

boş vazo olanlara, Susuzluklarını, Efendilerinden gelen 

bereketler ve rehberlikle kesinlikle giderecektir.(kişinin 

seyyüdüna Abdul Aziz Dabbagh    tan alabileceği tüm 

nimetlere atıfta bulunarak). 
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Bir arayıcı  kalbini ve zihnini nasıl boşaltabilir

Kalbini ve Zihnini boşalt dediğimde, tüm kötülük sevgisinden, 

tüm materyallerden ve arzulardan ve ona bağlanan kötülükten 

anlamına gelir. Bunun yerine kalbinizde ve zihninizde "Allah 

(azze ve celle)" adını düşünmeli ve hissetmelisiniz.( seni görme-

si, duyması ve seninle olması. Tüm düşüncelerini ve arzularını, 

şüphesiz Allah her şeyi görür ve işitir). Arayıcı böyle düşünürse, 

kalbi ve zihni kesinlikle tüm kötülüklerden arınmış olur ve 

Rabbinin yanında olacaktır. Kalbin ve zihnin, yol gösterenin 

ışığı ile dökülmeyi bekleyen boş bir vazo gibi olduğunu 

düşünün.

Arayıcı, Amelleri  belirtildiği gibi gerçekleştirirse, bana ve tüm 

meşayihlerine hidayet ve yakınlık ışığını elde edecekler.

Ey peygamber ملسو هيلع هللا ىلص efendinin takipçileri Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص temsilcil-

erinden veya sahabelerinden herhangi birini ziyaret etmek 

sanki onu ziyaret ediyormuşsunuz gibi olur. Tüm sahabeler ve 

meşayihler Peygamberملسو هيلع هللا ىلص  ile birlikte berzahta yaşıyor.
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seyüdüne Abdul Aziz Dabbagh       'ın mübarek 
türbesini ziyaret ederken sabah akşam amelleri-

nin okunması gerekir.
 

Ey peygamber ملسو هيلع هللا ىلص efendimizin takipçisi kişi Seyüdüne Abdul 

Aziz Dabbagh       yakınlığına ulaşabilmek için sabah akşam bu 

amelleri yerine getirebilir:

Zikri yapınız:
1. (Bir saat)

, *



2. (Bir saat)*

3. (45 dakika)- salavatı şerif*

4. Tevbe namazı – buyrulan ameller ile*

(lütfen 1. sayfaya bakın)

5. Şükür namazı – bu ziyaret için allaha teşekkür etmek*

*(10 kere) - salavatı şerif -Her amelleri önce ve sonra okunacak.

Tüm bu Amelleri yapmak size bir rehber ve tüm meşayihlerinizi 

verdiği için Rabbimize gerçekten teşekkür etmek için bir 

fırsattır. Rabbimize ve sevgili Peygamberine ملسو هيلع هللا ىلص doğru size açık 

bir yol gösterenlerdir.
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Arayıcı, Zikr Amelleri gerçekleştirirken ne 
düşünmelidir

Ey peygamber ملسو هيلع هللا ىلص efendimizin takipçisi, Allah'ı tüm bedeniniz, 

aklınız ve kalbinizle gerçek istekle ve özveri ile çağırmalısınız.

1.Ilk olarak Allahın varlığını hisset: seni gördüğünü, duyduğunu 

ve seninle olduğunu.

2.Sonra Allahın adının Seyüdüne Abdul Aziz Dabbagh    nın 

turbesinin üstünde olduğunu hayal edin. "Allah" adının 

kazınmış olduğunu ve sevgili temsilcisi Seyüdüne Abdul Aziz 

Dabbagh         'ın türbesini aydınlattığını hayal edin.

3.Sonra  yeşil kubbe'den gelen ışığın da bu mübarek türbeye 

çarptığını hayal edin.

4.Şimdi bu yayılan ışığın türbeden büyüdüğünü ve kalplerinize       

aktığını hayal edin. Bu ışık kalbinize çarptığında, 'Dabbagh' 

adıyla kazındığını ve Üstadınızın sevgisinin ve onurunun kalpler-

inize emildiğini hayal edin.

5.Sonra tüm vücudunuzun sevgi ve şerefle kazındığını hayal 

edin, önce mübarek olan ad 'Dabbagh', sonra 'Muhammed ملسو هيلع هللا ىلص  

ve son olarak Nihai isim 'Allah [Azze ve cell]' ile.

6.Peygamberimize ملسو هيلع هللا ىلص ulaşmak için, Arayıcı, Tarika 

Muhammediye Ustalarında tamamen imha edilmelidir. Tarika 

muhammediye'nin seyri ile Arayıcı doğal olarak Meşayihlerinde 

ve Peygamberinde ملسو هيلع هللا ىلص  yok edilecektir.
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7.Sonunda Efendinizin (Seyüdüne Abdul Aziz Dabbagh   ), 

mezarından kalktığını ve sonra sizi kucakladığını  hayal edin. 

Gerçek samimiyete sahip olanlar elbette tüm Meşayihleriyle 

yönlendirilecek ve kucaklanacaktır. meşayihlerinizden herhan-

gi biri tarafından kucaklanmak, sanki benim tarafımdan kucak-

lanıyormuşsunuz gibi olur ”

Arayıcı, efendimiz Seyüdüne Abdul Aziz Dabbagh 
ziyaretinden döndükten sonra tüm duaları 

nasıl koruyabilir.
Ey Son ve nihai Elçi'nin ملسو هيلع هللا ىلص takipçisi, koruma yöntemi Hac Amell-

erine ve Umre ziyaretlerine benzer.

GERİ DÖNDÜĞÜNÜZDE AŞAĞIDAKİLERİ YAPIN:

1. 4 Rekatını emredilen amellerle kılın. Seyüdüne Abdul Aziz 

Dabbagh        huzurunda  yaptığınız  tüm  eksikliklerden ve 

hatalardan af dileyin.      .

2. Ayrıca şükür namazını Dört (4) Rekatını kılın ve bu ziyaretin 

iyiliği için Rabbimize şükredin.

3. Bu duaları korumak için, geldikten sonra 10 dakika Medita-

syon yapın (yeterince dinlendikten sonra) ve bu Ameli her 

Pazartesi yapın (sadece meditasyon).
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Arayıcı bu meditasyonu gerçekleştirirken

ne düşünmeli

Ey Son ve nihai Elçi'nin ملسو هيلع هللا ىلص takipçisi, Arayıcı, efendisinin 

mübarek türbesini bu ziyaretin yolculuğunu tekrarlamalıdır. 

Ruhunun hâlâ orada, efendisinin ayaklarının dibinde olduğunu, 

amellerinin icra ettiğini hissetmelidir. Aldığı tüm feslerin 

vücudunda aktığını hayal etmelidir. ve "Allah (azze ve celle)" 

isimli koruyucu bir kabuk bunu korumakta ve nimetleri 

artırmaktadır.

Amel üzerinden hareket edenler, muhakkak ki efendilerin-

dendir. Ey Hakikatın Arayıcı, onu düşün Seyüdüne Abdul Aziz 

Dabbagh        ve o kesinlikle seninle olacak "
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Amellerin özeti 
SEYAHAT ÖNCESİ HAZIRLIK

Seyhate çıkmadan önce tevbe namazinin rekatlarini kılın.

Rekatları aşağıdaki şekilde gerçekleştirmelisiniz:

Fatiha suresi (1 kez)

3 kere ayetül kursi

1 kere Haşr suresinin son birkaç ayeti

3 kere İhlas Suresi

Namazdan sonra bu amelleri okumalısınız:

(10 kere) ���������Ş����

(100 kere)

(100 kere)

(100 kere)

(10 kere) ���������Ş����

2. (Bir saat)*
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3. (45 dakika) Salavatı Şerif *

4. Tevbe namazı – buyrulan ameller ile * 

(lütfen 1. sayfaya bakın)

5. Şükür namazı – bu ziyaret için allaha teşekkür etmek*

*(10 kere) - Salavatı Şerif -Her amelleri önce ve sonra okunacak

Gidemeyecek olanlar nimetleri nasıl alabilir?
Meşayihlerin manevi nimetlerini almayı dileyenler ama finansal 

veya diğer zorluklardan ötürü gidemeyenler, sabah ve akşam 

amellerinin çeyreğini gerçekleştirebilir.

MİSAL

1 saat- Allah, Allah > 15 dakika

1 saat- Allahumma ya rabbi...> 15 dakika 

45 dakika- Durood Shareef >15 dakika

Salatul Tesbih ve Salatul Şükür 2 rekat gerçekleştirin

(10 kere)

(66 kere)

(66 kere)

(33 kere)

ziyaret etmek Seyüdüne ABDUL
AZEEZ DABBAGH  
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Müminun Suresi'nin son ayetleri (3 kere)

(10 kere) Salavatı Şerif

Sabah ve Akşam Amelleri yapılacak

, *1. (Bir saat)
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