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Persiapan sebelum melancong
Wahai hamba Allah, seseorang mesti bersiap sebelum 

bertemu / mengunjungi wakil sesuatu berharga. Wahai hamba 

Allah, anda harus mempersiapkan sekurang-kurangnya satu 

atau dua hari sebelumnya untuk mengunjungi wakil saya.

Disarankan kepada Pemburu melakukan sebanyak mungkin 

rakaat semasa menunaikan Solat Sunat Taubat sebelum 

bergerak. Wahai hamba Allah, kamu seharusnya bertaubat 

dan tidak berdaya meminta Tuhan untuk benar-benar 

membersihkan untuk berada di hadapan masyaikh (ketua 

agama). Berada dalam keadaan takut dan bertaubat, seperti 

masyaikh telah mengajar jalan menuju yang dikasihi [Menge-

nai Tareeqah Muhammadiyah, dan kursus penyucian] tetapi 

adakah anda mematuhi perintah mereka? Sudahkah bersedia 

bertemu dengan wakil yang dikasihi?

laksanakan setiap rakaat dengan cara berikut:
�������������(1 kez )
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Selepas solat amalkan membaca ini:

��������������
(10 kali)

(100 kali)

(100 kali)

(10 kali)

Apa yang harus kita fikirkan, ketika membaca 
amalan ini?

Wahai hamba Allah, bayangkan kamu berada di hadapan 

Tuhan. Bayangkan cahaya nama Allah memasuki badan. 

Bayangkan cahaya bergerak melalui setiap urat, membersih-

kan badan, fikiran dan jiwa, sehingga anda mungkin bersedia 

temui masyaikh anda. Mintalah Tuhanmu, supaya Dia 

membersihkan dari kegelapan dan mengubahnya menjadi 

terang. Mereka yang benar-benar meminta pengampunan 

akan bersinar di hadapan wakil yang dikasihi.

Guru kami Syidina Abdul Azeez Dabbāgh [Rahimahullah] 

memberi panduan bagaimana untuk menerima paling banyak 

Fez dan keberkatan ketika mengunjungi Mazarnya
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AMAALS PERTAMA UNTUK DILAKUKAN APABILA 
ANDA LAWATAN Sayyidina Abdul Azeez Dabbagh 

Wahai pencari kebenaran, ketika mengunjungi Syidina Abdul 

Azeez Dabbāgh     , buka hati fikiran dan biarkannya di 

hadapan Tuhan. Semuakeberkatan datang dari-Nya, Yang 

Maha Kuasa.

Biarkan fikiran, hati anda kosong seperti pasu dan rahmat 

Tuhan akan tercurah ke dalam hati dan fikiran. Percayalah dan 

rasakan bahawa [Merujuk kepada DiriNya] hadir bersama dan 

gunakan hati untuk memanggil Tuhan kita Allah [Azzawajal], 

untuk memberi petunjuk dan kemudian lakukan amalan 

berikut:

(10 kali) Durood Sharif

(10 kali)

(66 kali)

(66 kali)

(33 kali)

������������������������������� (3 kali)
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(10 kali) �������������

Nota: Amaals atas juga yang akan dilakukan ketika melawat 

Mashayekhs lain Tareeqah Muhammadiyah

Apa yang harus difikirkan oleh para pemburu 
ketika mengamalkan ini?

Wahai Pencari Kebenaran, bayangkan kata-kata [di atas kehor-

matan] Tuhan kita keluar dari mulut anda. Bayangkan nama 

Allah berada di atas Mazar dan kata-kata Tuhan masuk ke 

dalam nama Allah. Kemudian bayangkan pancaran cahaya 

belas kasihan melanda Mazar dan kemudian ia mengalir ke 

dalam hati dan fikiran.

Cahaya ini seperti air petunjuk, setelah dirasakan tiada jiwa 

yang sesat. Mereka yang mempunyai pasu kosong di hati dan 

fikiran, pasti akan menghilangkan dahaga mereka dengan 

rahmat dan bimbingan dari ketua [Merujuk segala rahmat 

yang diterima oleh Syidina Abdul Azeez Dabbagh        ].
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Bagaimana seseorang dapat mengosongkan hati 
dan fikiran

Apabila saya mengatakan untuk mengosongkan hati dan 

fikiran, itu bermaksud dari semua cintakan kejahatan dan 

semua keinginan jahat. Sebaliknya berfikir dan rasakan nama 

'Allah [Azzawajal]' di dalam hati dan fikiran [melihat, menden-

gar dan hadir bersama anda. Semua fikiran dan keinginan, 

Allah pasti melihat dan mendengar semua]. Sekiranya seorang 

pencari berfikir seperti ini, maka hati dan fikirannya pasti 

kosong dari semua kejahatan dan ada bersama Tuhannya. 

Fikirkan bahawa hati dan akal itu seperti pasu kosong menung-

gu untuk dicurahkan dengan cahaya petunjuk.

Sekiranya melakukan amalan seperti yang ditentukan, mereka 

akan mendapat cahaya bimbingan, kedekatan kepada semua 

masyaikhnya.

Wahai umat Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, mengunjungi mana-mana kerabat dan 

sahabat baginda ,seolah-olah anda sedang melawatnya. 

Semua sahabat dan masyaikh tinggal bersama Nabi ملسو هيلع هللا ىلص di 

Alam Barzakh.
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Amalan Pagi dan Petang yang akan dilakukan 
semasa lawatan ke Tempat Syidina Abdul Azeez 

Dabbāgh
 Wahai pengikut Rasulullah [S.A.W.] seseorang dapat meneri-

ma paling banyak kedekatan dengan Syidina Abdul Azeez 

Dabbāgh        dengan melakukan amalan menakjubkan setiap 

pagi dan malam ini:

MELAKUKAN BERIKUT ZIKIR:
1. (Satu jam)

, *



2. (Satu jam)*

3. (45 minit)- Durood Shareef *

4. Solat Sunat Taubat dengan amalan yang disarankan*

(sila lihat halaman 1)

5. Sujud Syukur - bersyukur pada Allah*

*10 kali selawat sebelum dan selepas setiap amalan

Untuk melakukan semua amalan ini adalah peluang untuk 

benar-benar berterima kasih kepada Tuhan kerana telah 

memberikan panduan dan semua masyaikh, mereka telah 

menunjukkan jalan yang jelas ke arah Tuhan dan Rasulullah 

yang dikasihi  ملسو هيلع هللا ىلص.
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Apa yang perlu difikirkan semasa berzikir
Wahai Umat Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, panggil Allah dengan seluruh badan, 

fikiran dan hati anda, atas kehendak dan pengabdian sejati.

1. Pertama rasakan kehadiran Allah; bahawa Dia melihat anda, 

mendengar dan hadir bersama.

2. Kemudian bayangkan nama Allah berada di tempat Syidina 

Abdul Azeez Dabbagh    . Bayangkan nama 'Allah' terukir 

menerangi kesayangan Syidina Abdul Azeez Dabbāgh        .

3. Kemudian bayangkan cahaya dari Gumbad-e-Khizrah juga 

menerangi.

4. Sekarang bayangkan cahaya yang terpancar ini mengem-

bang dan pindah ke dalam hati anda. Semasa cahaya ini 

menyentuh hati, bayangkan ia terukir nama kasih dan penghor-

matan diserap ke dalam hati.

5. Kemudian bayangkan seluruh tubuh anda terukir dalam 

cinta dan kehormatan, Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 'dan akhirnya nama 

Utama' Allah [Azzawajal]. Untuk mendekati Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, sepenuhn-

ya di peringkat Sarjana Tareeqah Muhammadiyah. Dengan 

kursus Tareeqah pencari secara semula jadi akan dengan 

masyaikh dan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص.

6. Akhirnya bayangkan [Syidina Abdul Azeez Dabbagh    , 

sedang bangkit dari kubur dan kemudian memelukmu. 

Mereka yang mempunyai keikhlasan sejati pasti akan dipandu 

dan dipeluk dengan semua masyaikh. Dipeluk oleh mana-ma-

na masyaikh.
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Bagaimana dapat memelihara semua rahmat 
setelah kembali dari lawatan Tuan Guru Syidina 

Abdul Azeez Dabbagh  

Wahai umat Rasul Terakhir ملسو هيلع هللا ىلص kaedah hampir sama dengan 

kedatangan Haji dan Umrah.

Apabila anda kembali lakukan perkara berikut:

1. 4 Rakaat Solat Sunat Taubat seperti ditetapkan. Mohon 

ampun dari segala kekurangan dan kesalahan yang telah anda 

lakukan terhadap Tuan Guru Syidina Abdul Azeez Dabbagh        .

2.  Lakukan juga Empat (4) Sujud Syukur, mengucapkan terima 

kasih kepada Tuhan kami atas nikmat lawatan ini.

3. Untuk mengekalkan rahmat ini, lakukan meditasi 10 minit 

setelah anda tiba (selepas rehat yang mencukupi) dan amalkan 

setiap hari Isnin [meditasi sahaja].
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Apa yang harus difikirkan ketika 
melakukan meditasi ini

Wahai umat Rasul Terakhir ملسو هيلع هللا ىلص mesti mengulangi perjalanan 

lawatan ini ke tempat suci ini. Dia harus merasakan bahawa 

jiwanya masih melakukan yang luar biasa. Dia harus 

membayangkan semua  yang diterima mengalir dalam badan 

dan pelindung dengan nama ‘Allah [Azzawajal]’ ini melindungi 

dan menambah keberkatan.

Mereka yang beramal pasti bersama tuannya. Wahai Pencari 

Kebenaran, fikirkan (Syidina Abdul Azeez Dabbagh       ), dan dia 

pasti akan denganmu ”
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Ringkasan Amalan
PERSIAPAN SEBELUM PERJALANAN

Lakukan Solat Sunat Taubat sebanyak rakaat sebelum melaku-

kan perjalanan.

Laksanakan dengan cara berikut:

Surah Fatiha (1 kali)

Ayatul Kursi (3 kali)

Sekali beberapa ayat terakhir Surah al-Hashr

3 kali Surah al-Ikhlas

Selepas solat amalkan :

(10 kali) �������������

(100 kali)

(100 kali)

(100 kali)

(10 kali) �������������

2. (Satu jam)*

16



3. (45 minit) Durood Shareef *

4. Solat Sunat Taubat dengan amalan yang disarankan* 

(sila lihat halaman 1)

5. Sujud Syukur - bersyukur pada Allah*

*10 kali selawat hendaklah dibaca sebelum dan selepas setiap 

amalan.

BAGAIMANA MEREKA JUGA TIDAK 
MENERIMA KEBERKATAN?

Bagi yang tidak dapat hadir kerana masalah kewangan atau 

hal lain, dan mereka ingin menerima keberkatan dari 

masyayekh boleh lakukan amalan sepertiga pagi dan malam.

CONTOH

1 jam- Allah, Allah > 15 minit

1 jam- Allahumma ya rabbi...> 15 minit 

45 minit- Durood Shareef >15 minit 

Lakukan 2 rakaat Salatul Tasbih dan Salatul Shukr

(10 kali)

(66 kali)

(66 kali)

(33 kali)

KUNJUNGI SAYYIDINA ABDUL AZEEZ DABBAGH  
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Ayat terakhir dari Surah Muminun (3 kali)

(10 kali) Durood Shareef

Amalan Pagi dan Petang yang harus dilakukan

, *1. (Satu jam)
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