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Preparação antes de viajar
Ó servo de Allah, certamente devemos nos preparar antes de 

encontrar / visitar meu precioso representante. Ó servo de 

Allah, você deve se preparar pelo menos um ou dois dias antes 

de visitar o santuário do meu representante.

Prescrito para você, O Seeker é realizar o máximo de Rakaats de 

Salaahtul Tawbah antes de viajar. Ó servo de Allah, você deve 

estar em um estado de arrependimento e impotência, pedindo 

ao seu Senhor que realmente o limpe para estar na presença 

de seus Mashaykhes. Deve-se estar em um estado de medo e 

arrependimento, pois seus Mashaykhes certamente lhe ensina-

ram o caminho em direção ao amado [Sobre Tareeqah Muham-

madiyah, e o curso de purificação], mas você obedeceu ao 

comando deles e está pronto para encontrar o amado represen-

tante?

você deve realizar os Rakaats da 
seguinte maneira:

�������������(1 vez)
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������������ (3 vezes)



���������������������������� (1 vez)
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	���� (1 vez)
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Após o Salaah, você deve recitar 
estes Amaals:

(10 vezes) 
��������������
(100 vezes)

(100 vezes)

(100 vezes)

(10 vezes)
O que devemos pensar,

ao recitar esses amaals?
Ó servo de Allah, imagine que você está na presença de seu 

Senhor. Imagine que a luz do nome de Allah está entrando em 

seu corpo. Imagine que a luz está viajando por todos os vãos, 

limpando seu corpo, mente e alma, para que você esteja 

pronto para encontrar seus Mashaykhes. 

Implore a seu Senhor, para que Ele possa limpar você das 

trevas e transformá-las em luz. Aqueles que verdadeiramente 

pedem perdão brilharão e brilharão na presença de meu 

amado representante.

Nossa mestre Syidina Abdul Azeez Dabbāgh [Rahimahullah] 

orientação sobre como receber o máximo de Fez e bênçãos ao 

visitar seu Mazar.
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PRIMEIROS AMAALS A SEREM REALIZADOS 
QUANDO VOCÊ VISITAR 

SAYYIDINA ABDUL AZEEZ DABBAGH
Ó buscadores da verdade, quando vocês visitarem Syidina 

Abdul Azeez Dabbāgh      , abram seu coração e mente e 

deixem que seja apenas na presença de nosso Senhor. Todas 

as bênçãos vêm dEle, o Todo-Poderoso 

Tenha sua mente e coração vazios como um vaso e as bênçãos 

de nosso Senhor se derramarão em seu coração e mente. 

Acredite e sinta que seu Mestre [Referindo-se a si mesmo] está 

presente com você e use seu coração para chamar nosso 

Senhor Allah هلالج لج, para guiá-lo e, em seguida, realizar os 

seguintes Amaals:

(10 vezes) Durood Sharif

(10 vezes)

(66 vezes)

(66 vezes)

(33 vezes)

������������������������������ (3 vezes)
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(10 × times) �������������

Nota: Acima de amaals também deve ser realizado ao visitar 

outros Mashayekhs de Tareeqah Muhammadiyah

O que os buscadores devem pensar ao 
realizar esses amaals? 

Ó buscadores da verdade, imagine que as palavras abençoad-

as [acima de amaals] de nosso Senhor estão saindo de sua 

boca. Imagine que o nome de Allah está acima do Mazar e as 

palavras de nosso Senhor estão entrando no nome de Allah. 

Então imagine um raio de luz de misericórdia atingindo o 

Mazar e então refletindo e derramando em seu coração e 

mente.

Esta luz é como uma água de orientação, uma vez que foi 

provada, nenhuma alma pode ser desencaminhada. Aqueles 

que têm um vaso vazio no coração e na mente, certamente 

saciarão sua sede com as bênçãos e orientação de seu Mestre 

[Referindo-se a todas as bênçãos que se podem receber de 

Syidina Abdul Azeez Dabbagh  
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Como pode um buscador esvaziar seu 
coração e mente

Quando eu digo para esvaziar seu coração e mente, significa 

de todo amor ao mal e todos os materiais e desejos e o mal que 

se conecta a ele. Em vez disso, você deve pensar e sentir o 

nome de 'Allah هلالج لج' dentro do seu coração e mente [vendo você, 

ouvindo você e presente com você. Todos os pensamentos e 

desejos, Allah certamente vê e ouve tudo]. Se um buscador 

pensa assim, então seu coração e mente certamente estarão 

vazios de todo o mal e presentes com seu Senhor. Pense que o 

coração e a mente são como um vaso vazio esperando para ser 

derramado com luz de orientação.

Se o buscador realizar os Amaals conforme prescrito, eles 

alcançarão a luz da orientação e a proximidade de mim e de 

todos os seus Mashaykhes.

Ó seguidores do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, para visitar qualquer um dos 

representantes e companheiros do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص é como se você 

o estivesse visitando. Todos os companheiros e Mashaykhes 

moram com o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص em Barzakh.
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Amaals matinais e noturnos a serem realizados 
durante a visita ao santuário abençoado de 

nosso Mestre Syidina Abdul Azeez 
Dabbāgh

Ó seguidor do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, pode-se receber o máximo de 

proximidade com Syidina Abdul Azeez Dabbāgh          realizando 

esses amaals todas as manhãs e à noite: 

Faça o Zikr:
1. (Uma hora)

, *



2. (Uma hora)*

3. (45 minutos)- Durood Shareef *

4. Salatul Tawbah – com Amaals prescritos *

(please see page 1)

5. Salatul Shukr – para agradecer ao nosso Senhor por esta 

visita.*

*(10 veses) - Durood Shareef -para ser recitado antes e depois 

de cada amaal.

Fazer todos esses Amaals é uma oportunidade de realmente 

agradecer ao nosso Senhor por lhe dar um guia e todos os seus 

Mashaykhes, pois eles mostraram a você um caminho claro em 

direção ao nosso Senhor e Seu Amado Mensageiro  ملسو هيلع هللا ىلص.
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O que o buscador deve pensar ao realizar o 
Zikr Amaals

Ó seguidor do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, você deve chamar Allah com todo o 

seu corpo, mente e coração, com verdadeira necessidade e 

devoção.

1. Em primeiro lugar, sinta a presença de Allah; que Ele está 

vendo você, ouvindo você e está presente com você.

2. Então imagine que o nome de Alá está acima do santuário de 

Syidina Abdul Azeez Dabbagh     . Imagine que o nome de 

'Allah' está gravado e iluminando o santuário da amada 

representante Syidina Abdul Azeez Dabbāgh 

3. Então imagine que a luz do Gumbad-e-Khizrah também está 

atingindo este santuário abençoado.

4. Agora imaginem que esta luz irradiada está se expandindo 

do santuário e se transferindo para seus corações. Conforme 

esta luz atinge seu coração, imagine-a sendo gravada com o 

nome de ‘Dabbagh’ e o amor e a honra de seu Mestre são seres 

absorvidos em seus corações.

5. Em seguida, imagine que todo o seu corpo está gravado com 

o amor e a honra, primeiro com o bendito nome de ‘Dabbagh’, 

depois ‘Muhammad [Sallallahu Alaihi Wasallam]’ e, finalmente, 

o nome Supremo ‘Allah هلالج لج’.

6. Para alcançar o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, o buscador precisa ser 

totalmente aniquilado nos Mestres de Tareeqah Muhammadi-

yah. Com o curso de Tareeqah M, o buscador será naturalmente 

aniquilado em seu Mashaykhes e o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.
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7. Finalmente imagine que seu Mestre [Syidina Abdul Azeez 

Dabbagh     está se levantando de seu túmulo e abraçando 

você. Aqueles com verdadeira sinceridade certamente serão 

guiados e abraçados com todos os seus Mashaykhes. Ser 

abraçado por qualquer um de seus Mashaykhes é como se 

você estivesse sendo abraçado por mim ”

Como o buscador pode preservar todas as 
bênçãos após retornar da visita de nosso 

Mestre Syidina Abdul Azeez Dabbagh
Ó seguidor do Último e Último Mensageiro ملسو هيلع هللا ىلص, o método de 

preservação é semelhante aos Amaals do Hajj e da visitação da 

Umrah.

QUANDO VOCÊ VOLTAR, FAÇA OS SEGUINTES:

1. 4 Rakaats de Salaahtul Tawbah com os amaals prescritos. 

Peça perdão por todas as deficiências e erros que você come-

teu na presença de seu Mestre Syidina Abdul  Azeez  Dabbagh  

 

2. 4 Rakaats de Salaahtul Shukr, agradecendo a nosso Senhor 

pelo favor desta visitação.

3. Para preservar esta bênção, realize 10 minutos de meditação 

após chegar (após descanso suficiente) e realize este Amaal 

todas as segundas-feiras [meditação apenas].
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O que o buscador deve pensar ao 
realizar esta meditação

Ó seguidor do Último e Último Mensageiro ملسو هيلع هللا ىلص, o buscador 

deve repetir a jornada desta visitação ao santuário abençoado 

de seu mestre. Ele deve sentir que sua alma ainda está aos pés 

de seu mestre, realizando os amaals. Ele deve imaginar que 

todo o fez que recebeu está fluindo dentro de seu corpo e uma 

concha protetora com o nome de 'Allah هلالج لج' está preservando 

isso e aumentando as bênçãos. 

Aqueles que agem no amaal certamente estão com seu 

mestre. Ó buscador da verdade, pense nele (Syidina Abdul 

Azeez Dabbagh      ), e ele certamente estará com você ”
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Resumo de Amaals
Preparação antes de viajar

Execute tantos Rakaats de Salaahtul Tawbah antes de viajar. 

Você deve realizar os Rakaats da seguinte maneira:

Surah Fatiha (1 vez)

Ayatul Kursi (3 vezes)

Últimos versos da Surah Hashr(1 vez)

Surah Ikhlas (1 vez)

Após o Salaah, você deve recitar estes Amaals:

(10 vezes) �������������

(100 vezes)

(100 vezes)

(100 vezes)

(10 vezes) �������������

2. (Uma hora)*
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3. (45 minutos) Durood Shareef *

4. Salatul Tawbah - com Amaals prescritos* 

(por favor veja a página 1)

5. Salatul Shukr - para agradecer ao nosso Senhor por esta 

visita*

*(10 vezes) - Durood Shareef -para ser recitado antes e depois 

de cada amaal.

COMO É QUE ESSES TAMBÉM NÃO VÃO 
RECEBER AS BÊNÇÃOS?

Para aqueles que não podem ir devido a dificuldades financei-

ras ou outras, e desejam receber as bênçãos espirituais dos 

mashayekhs, podem realizar um quarto de manhã e um quarto 

de noite de amadores.

EXEMPLO

1 hora- Allah, Allah > 15 minutos

1 hora- Allahumma ya rabbi...> 15 minutos 

45 minutos- Durood Shareef >15 minutos 

execute 2 rakaats of Salatul Tawba and Salatul Shukr

(10 vezes)

(66 vezes)

(66 vezes)

(33 vezes)

visitar SAYYIDINA ABDUL AZEEZ DABBAGH  
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Últimos versos da Surah Muminun (3 vezes)

(10 vezes) Durood Shareef

Amaais matinais e noturnos a serem realizados

, *1. (Uma hora)
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