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A MANIFESTAÇÃO DE AS-SABUR (O Mais Paciente) 

 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

 

Mawlana Shaykh Nazim costumava dizer que sempre há uma manifestação especial dos nomes 

de Allah هلالج لج ,de acordo com os tempos. Como a atualidade representa o fim dos tempos, a manifestação 

atual é de As-Sabur, o Mais Paciente. As-Sabr significa paciente e As-Sabur é o Mais Paciente Allah 

‘Azza wa Jalla.  

Esta é a Sua manifestação de paciência. Existem muitos nomes de Allah 'Azza wa Jalla. Como 

Qiyāmah - o "Dia da Ressurreição" - está próximo, a manifestação do nome As-Sabur prevalece no 

mundo. Ele só não está punindo a humanidade por tanta rebelião, tanta arrogância e tantas objeções 

contra Allah هلالج لج por causa da manifestação de As-Sabur.  

As pessoas perguntam por que não há punição para tantas ações más. Sua punição estará em 

ākhirah (A vida Eterna). Não há nenhum lugar para onde possam escapar. Elas podem pensar 

“Podemos fazer tudo o que quisermos. Ninguém pode nos questionar. Ninguém pode nos dizer nada. 

Somos poderosos”... Deixe que elas pensem assim. Não há nenhum lugar para onde elas possam 

correr.  

Allah ‘Azza wa Jalla os levará a prestar contas aqui e depois. Se eles fizerem muita pressão - 

mesmo que pareçam impunes - levarão sua punição aqui mesmo. Esta é a justiça de Allah هلالج لج. Allah 

‘Azza wa Jalla irá punir a todos de acordo com suas ações. Isto é chamado de “Yawm ul-Hisab”;o “Dia 

do Juízo.” Como dissemos, Allah ‘Azza wa Jalla não dará paz àqueles que praticam o mal. Nenhum 

opressor, nenhum malfeitor pode dizer que está em paz neste mundo. É como dizem: quem tem a 

consciência tranquila, está em paz. Mesmo que possam ter uma vida atribulada, suas consciências 

estarão limpas e em paz. Um opressor nunca está em paz. Que Allah هلالج لج nos proteja. Que Allah هلالج لج nos 

proteja de oprimir alguém e de ir contra Allah هلالج لج. Que Allah هلالج لج perdoe e dê orientação às pessoas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

 
05 de setembro 2021/ 28 de Muharram 1443 
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