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Duaa Jawshan Kabir -Súplica Grande Armadura 

َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا َاهلُل يا َرْحمُن يا َرحيُم يا َكريُم يا ُمقيُم يا َعظيُم يا َقديُم يا َعليُم يا حَ ليُم يا َحكيُم 
  ُسْبحاَنَك يا ال ِالـَه إاّل َاْنَت اْلَغْوَث اْلَغْوَث َخلِّْصنا ِمَن الّناِر يا َربِّ 

1 -  ALLAHUMMA ( Deus nosso), em verdade vos suplico em Teu nome: Ó Allah, ó 

Misericordioso, O Clemente, O Mais Generoso, ó Subsistente por Si próprio, O Maior, O Eterno, 

O Onisciente, O Tolerante, O Sábio. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL 

GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

يا َسيَِّد الّساداِت يا ُمجيَب الدََّعواِت يا راِفَع الدََّرجاِت يا َوِليَّ اْلَحَسناِت يا غاِفَر اْلَخطيئاِت يا ُمْعِطَي الْ َمْسَأالِت يا  
ْصواِت يا عاِلَم اْلَخِفّياِت يا داِفَع اْلَبِلّياتِ  ََ  قاِبَل التَّْوباِت يا ساِمَع ااْل

.2- Ó Mestre dos Mestres, Ó Quem  aceita as súplicas orações, O Elevador das classificações, O 

Guardião boas ações, O Perdoador de maldades, O Fornecedor  de pedidos, Ó Quem aceita a 

contrição, O Ouvinte dos chamados, O Conhecedor do oculto, O Protetor das calamidades. 

Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

يا َخْيَر اْلغاِفريَن يا َخْيَر اْلفاِتحيَن يا َخْيَر الّناِصريَن يا َخْيَر اْلحاِكميَن يا َخْيَر الرّاِزقيَن يا َخْيَر اْلواِرثيَن يا َخْيَر 
مْحِسنينَ  َُ  اْلحاِمديَن يا َخْيَر الّذاِكريَن يا َخْيَر اْلُمْنِزليَن يا َخْيَر اْل

 3-O Melhor dos perdoadores, O Melhor das aberturas , O Melhor dos triunfadores, O Melhor 

dos governantes, O Melhor dos sustentadores, O Melhor dos herdeiros, O Melhor dos 

louváveis, O Melhor de recordadores, O Melhor descendente, O Melhor dos benfeitores. 

Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

ء ََ  ِِ يا َمْن َلُه اْلِعزَُّة َواْلَجماُل يا َمْن َلُه اْلُقْدَرُة َواْلَكماُل يا َمْن َلُه اْلُمْلُك َواْلَجالُل يا َمْن ُهَو اْلكَ بيُر اْلُمَتعاُل يا ُمْن
ديُد اْلِعقاِب يا َمْن ِعْنَدُه ُحْسُن  َِ محالِ  يا َمْن ُهَو َسريُع اْلِحساِب يا َمْن ُهَو  َِ ديُد اْل َِ حاِب الثِّقاِل يا َمْن ُهَو  اْلسَّ
  الثَّواِب يا َمْن ِعْنَدُه ُامُّ اْلِكتابِ 

4- O Aquele a Quem é toda a glória e a virtude, Ó Aquele a quem é todo o poder e 

a perfeição, Ó Aquele a quem é todo o domínio e a sublimidade, Ó Ele, que é 



2 
 

grande, acima de tudo, Ó Ele, que cria nuvens pesadas, ó Ele, que é o mais 

poderoso, Ó Ele, que é rápido a fazer contas, Ó Ele, que é severo nas punições, Ó 

Ele, Quem possui a melhor recompensa, Ó Ele, Quem é a fonte do livro 

verdadeiro. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio 

alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا َحّناُن يا َمّناُن يا َدّياُن يا ُبْرهاُن يا ُسْلطاُن يا ِرْضواُن يا ُغْفراُن يا ُسْبحاُن يا ُمْسَتعاُن 
  يا َذا اْلَمنِّ َواْلَبيانِ 

5- Ó Deus, em verdade vos suplico em Teu nome: O Caridoso, O Benfeitor, O Juiz, 

O Provador, O Soberano, O Aprovador, O Perdoador, O Elevado, O Consolador, O 

Titular de bênçãos e manifestações. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL 

GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

ِتِه يا َمْن َخَضَع ُكلُّ  ْي َ ِلِعزَّ َِ ْي َ ِلُقْدَرِتِه يا َمْن َذلَّ ُكلُّ  َِ ْي َ ِلَعَظَمِتِه يا َمِن اْسَتْسَلَم ُكلُّ  َِ يا َمْن َتواَضَع ُكلُّ 
ماواُت ِبَاْمرِِه  قََّقِت اْلِجباُل ِمْن َمخاَفِتِه يا َمْن قاَمِت السَّ َِ َيِتِه يا َمْن َت ِْ ْي َ ِمْن َخ َِ ْي َ ِلَهْيَبِتِه يا َمِن اْنقاَد ُكلُّ  َِ

َرُضوَن ِبِاْذِنِه يا َمْن ُيَسبُِّح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه يا َمنْ  ال َيْعَتدي َعلء َاْهِل َمْمَلَكِته ََ  يا َمِن اْسَتَقرَِّت ااْل

 

6- Oh Aquele! Por Sua Magnificência se submetem todas as coisas; Oh Aquele, 
por Seu Poder se subordinam todas as coisas; Oh Aquele, por Sua Grandeza se 
humilham todas as coisas; Oh  Aquele por Sua Excelência se subjugam todas as 
coisas; Oh Aquele, que por temor a Ele se curvam todas as coisas; Oh Aquele  que 
por apreensão a Ele se racham as montanhas, Oh Aquele por  Sua Ordem se 
elevaram os céus; Oh Aquele por Sua Anuência  
se arraigaram as terras; Oh Aquele, por Sua Louvação glorifica o Trono; Oh Aquele, que não 
arremete contra a gente de Seu Reino! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL 
GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

َف اْلَباليا يا ُمْنَتَهي الرَّجايا يا ُمْجِزَل اْلَعطايا يا واِهَب اْلَهدايا يا راِزَق اْلَبرايا يا قاِضَي  ِِ يا غاِفرَ  اْلَخطايا يا كا
سارى َُ كايا يا باِعَث اْلَبرايا يا ُمْطِلَق ااْل َِّ  اْلَمنايا يا ساِمَع ال

7- Oh Perdoador dos erros; Oh Quem afasta as desgraças; 

Oh Meta das esperanças; Oh Incrementador das dádivas; 
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Oh Dispensador dos obséquios; Oh Quem sustenta a humanidade; 

Oh Quem satisfaz os anseios; Oh Quem escuta os lamentos; Oh Quem ressuscita a  

humanidade; Oh Quem libera os prisioneiros!  
Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 
Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
  

نا َِ يا َذا اْلَعْهِد َواْلَوفا َِ يا َذا الْ عَ ْفِو َوالرِّضا َِ يا َذا  مْجِد َوالسَّ ََ ياَذا اْلَحْمِد َوالثَّنا َِ يا َذا اْلَفْخِر َوْالَبها َِ يا َذا اْل
خا َِ يا َذا ااْلال َِ َوالنَّْعما َِ   اْلَمنِّ َواْلَعطا َِ يا َذا اْلَفْضِل َواْلَقضا َِ يا َذا اْلِعزِّ َواْلَبقا َِ يا َذا اْلُجوِد َوالسَّ

8- Oh Possuidor da Louvação e Elogio; Oh Possuidor do Orgulho e do Esplendor; 

Oh Possuidor da Liberdade e da Sublimidade; Oh Dono do Pacto e da Fidelidade; 

Oh Dono do Perdão e da Complacência; Oh Dono da Graça e da Dádiva; Oh Dono 

do Favor e Benevolência; Oh Dono da Grandeza e da Permanência; Oh Dono da 

Generosidade e da Munificência e Oh Dono das mercês e bênçãos! 
Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 
Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
 
  َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا ماِنُع يا داِفُع يا راِفُع يا صاِنُع يا ناِفُع يا ساِمُع يا جاِمُع يا ِاِفُع يا واِسُع يا ُموِسعُ 

9- Deus nosso, certamente te peço por Teu Nome; Oh Quem impede; 
Oh  Quem protege; Oh Quem eleva; Oh Criador; Oh Benfeitor; Oh 
Ouvinte; Oh Quem reúne; Oh Intercessor; Oh Quem É vasto (na Sua 
Misericórdia); Oh Magnifico!. 
Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 
Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
 
َف ُكلِّ َمْكُروب يا فاِرَج  ِِ يا صاِنَع ُكلِّ َمْصُنوع يا خاِلقَ  ُكلِّ َمْخُلوق يا راِزَق ُكلِّ َمْرُزوق يا ماِلَك ُكلِّ َمْمُلوك يا كا
  ُكلِّ َمْهُموم يا راِحَم ُكلِّ َمْرُحوم يا ناِصَر ُكلِّ َمْخُذول يا ساِتَر ُكلِّ َمْعُيوب يا َمْلَجَأ ُكلِّ َمْطُرود

10- Oh Formador de toda obra; Oh Criador de toda criatura; Oh Sustentador de todo sustentado; Oh 

Soberano de todo súdito; Oh Quem faz desaparecer toda aflição, Oh Consolador de toda tristeza; Oh 

Misericórdia a todo piedoso; Oh Quem auxilia a todo desamparado; Oh Quem cobre todo o imperfeito; 

Oh Refugio de todo desamparado! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH 

AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 
َِ تي يا صاِحبي ِعْنَد ُغْرَبتي يا َوِلّيي ِعْنَد ِنْعَمتي  دَّتي يا َرجائي ِعْنَد ُمصيَبتي يا ُموِنسي ِعْنَد َوْح ِِ يا ُعدَّتء ِعْنَد 
 يا ِغياثء ِعْنَد ُكْرَبتء يا َدليلي ِعْنَد َحْيَرتء يا َغنائء ِعْنَد اْفِتقارى يا َملَجئي ِعْنَد اْضِطرارى يا ُمعينء ِعْنَد مَ ْفَزعء
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11- Oh meu Protetor diante as dificuldades; Oh minha Esperança diante a desgraça; Oh meu 

Companheiro na solidão; Oh Inseparável quando me distancio; Oh Favorecedor das minhas 

graças; Oh meu 

Auxiliador nas aflições; Oh meu Guia no confronto; Oh minha Riqueza na pobreza; Oh meu 

Refugio na necessidade; oh meu Socorredor no temor! 

! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

َر   َف اْلُكُروِب يا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب يا َطبيَب اْلُقُلوِب يا ُمَنوِّ ِِ يا َعاّلَم اْلُغُيوِب يا َغّفاَر الذُُّنوِب يا َستّاَر اْلُعُيوِب يا كا
  اْلُقُلوِب يا َانيَس اْلُقُلوِب يا ُمَفرَِّج اْلُهُموِم يا ُمَنفَِّس اْلُغُمومِ 
12- Oh Conhecedor do Oculto; Oh Perdoador dos pecados; Oh Quem oculta os defeitos; Oh Quem 

aparta as aflições; Oh Quem altera os corações; Oh Curador dos corações; Oh Quem ilumina os 
corações; Oh Quem intima cm os corações; Oh Dissipador das penas; Oh Aliviador das tristezas! 

! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

  َالّلـُهمَّ ِاّنء َاْسَأُلَك ِبْاسِمَك يا َجليُل يا َجميُل يا َوكيُل يا َكفيُل يا َدليُل يا َقبيُل يا ُمديُل يا ُمنيُل يا ُمقيُل يا ُمحيلُ 
13- Deus nosso, certamente te peço por Teu Nome; Oh Majestoso; Oh Belo; Oh Defensor; Oh 

Tutor; oh Orientador; oh Avaliador; Oh Julgador,  Oh Outorgador; Oh Renovador! 

  Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

يا َدليَل اْلُمَتَحيِّريَن يا ِغياَث اْلُمْسَتغيثيَن يا َصريَخ اْلُمْسَتْصِرخيَن يا جاَر اْلُمْسَتجيريَن يا َاماَن اْلخاِئفيَن يا َعْوَن 
 اْلُمْؤِمنيَن يا راِحَم اْلَمساكيَن يا َمْلَجَأ اْلعاصيَن يا غاِفَر اْلُمْذِنبيَن يا ُمجيَب َدْعَوِة اْلُمْضَطّرينَ 
 

14- Oh Guia dos desconcertados; Oh Auxiliador dos que procuram socorro; Oh Aquele a Quem 

clamam os que imploram; Oh Asilo dos que buscam refugio; Oh Seguridade para os temerosos; 

Oh Ajuda dos crentes; oh Quem se compadece dos indigentes; Oh Quem Acolhe os 

desobedientes; oh Perdoador dos pecados; oh Quem responde a súplica dos apreciados! 

Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

  

ْبحاِن يا َذا اْلِحْكَمِة  ماِن يا َذا اْلُقْدِس َوالسُّ ََ ْمِن َوااْل ََ ْمِتناِن يا َذا ااْل َِ ْحساِن يا َذا اْلَفْضِل َوااْل َِ يا َذا اْلُجوِد َوااْل
ْلطاِن يا َذا الرَّْأفَ ِة َواْلُمْسَتعاِن يا َذا الَعْفِو  ِة َواْلُبْرهاِن يا َذا اْلَعَظَمِة َوالسُّ َواْلَبياِن يا َذا الرَّْحَمِة َوالرِّْضواِن يا َذا اْلُحجَّ

  َواْلُغْفرانِ 
15- Oh Dono da Generosidade e Louvação, Oh Dono do Favor e Mercê; Oh Dono da 

Seguridade e  Proteção; Oh Dono da Santidade e Glorificação; oh Dono da Sapiência e 

Elucidação; Oh Dono da Misericórdia e Complacência; Oh Dono da Prova e Argumento; Oh 
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Dono da Majestade e Domínio; Oh Dono da Magnanimidade e Auxilio; Oh Dono da Indulgencia 

e Perdão! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio 

alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

  

ْي َ يا َمْن  َِ ْي َ يا َمْن ُهَو صاِنُع ُكلِّ  َِ ي َ يا َمْن ُهَو خاِلُق ُكلِّ  َِ ْي َ يا َمْن ُهَو ِالـُه ُكلِّ  َِ يا َمْن ُهَو َربُّ ُكلِّ 
ْي َ يا َمْن ُهَو قاِدٌر  َِ ْي َ يا َمْن ُهَو عاِلٌم ِبُكلِّ  َِ ْي َ يا َمْن ُهَو َفْوَق ُكلِّ  َِ ْي َ يا َمْن ُهَو َبْعَد ُكلِّ  َِ ُهَو َقْبَل ُكلِّ 

يْ  َ َِ ْي َ يا َمْن ُهَو َيْبقء َوَيْفنء ُكلُّ  َِ  َعلء ُكلِّ 
16- Oh Quem é o Senhor de todas as coisas; Oh Quem é a Divindade de todas as coisas; Oh 

Quem é o Criador de todas as coisas; Oh Quem é o Fazedor de todas as coisas; Oh Quem é o 

Anterior a todas as coisas; Oh Quem é o Posterior a todas as coisas; Oh Quem está por encima de 

todas as coisas; Oh Quem é Conhecedor de todas as coisas; Oh Quem é Poderoso sobre todas as 

coisas; Oh Quem Permanecerá quando desaparecerão todas as coisas! Louvor a Ti, não há outra 

divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó 

Senhor!! YA RABB!! 

 

ُن يا ُمَمكِّ ُن يا ُمَزيُِّن يا ُمْعِلُن يا  ُن يا ُمَلقُِّن يا ُمَبيُِّن يا ُمَهوِّ َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا ُمْؤِمُن يا ُمَهْيِمُن يا ُمَكوِّ
مُ    ُمَقسِّ

17- Deus nosso, certamente te peço por Teu nome; Oh Quem outorga a seguridade; Oh 

Dominador; Oh Originador; Oh Aquele que sugere; Oh Quem evidencia (todas as coisas); Oh 

Aquele que facilita as coisas; Oh Aquele que possibilita; Oh Aquele que Ornamenta; Oh Aquele 

que anuncia; Oh Aquele que separa as coisas!  
Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

يا َمْن ُهَو فء ُمْلِكِه ُمقيٌم يا َمْن ُهَو فء ُسْلطاِنِه َقديٌم يا َمْن ُهو فء َجالِلِه َعظيٌم يا َمْن ُهَو َعلء ِعباِدِه َرحيٌم  
ْي َ َعليٌم يا َمْن ُهَو ِبَمْن َعصاُه َحليٌم يا َمْن ُهَو ِبَمْن َرجاُه َكريٌم يا َمْن ُهَو فء ُصْنِعهِ  َحكيٌم يا  َِ يا َمْن ُهَو ِبُكلِّ 

 َمْن ُهَو فء ِحْكَمِتِه َلطيٌف يا َمْن ُهَو فء ُلْطِفِه َقديمٌ 
18- Oh Quem em Seu reino é Instaurador; Oh Quem em Seu domínio é Eterno; Oh Quem em Sua 
imponência é Majestoso; Oh Quem é Misericordioso com Seus servos; Oh Quem é Conhecedor de todas 
as coisas; Oh Quem é Tolerante com quem lhe desobedece; Oh Quem é Generoso com quem lhe 
almeja; Oh Quem é Sapiente em Sua criação, Oh Quem é Benevolente em Sua Sapiência; 

Oh Quem é Eterno em Sua benevolência. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL 

GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

يا َمْن ال ُيْرجء إاّل َفْضُلُه يا َمْن ال ُيْسَأُل إاّل َعْفُوُه يا َمْن ال ُيْنَظُر إالُّ يا َمْن ال ُيخاُف إاّل َعْدُلُه يا َمْن ال َيُدوُم إاّل 
ْي َ َرْحَمُتُه يا َمْن َسَبَقْت َرْحَمُتُه َغَضَبُه يا مَ ْن َاحاَط ِبُكلِّ  َِ ُمْلُكُه يا َمْن ال ُسْلطاَن إاّل ُسْلطاُنُه يا َمْن َوِسَعْت ُكلَّ 

ْي َ ِعْلُمُه يا َمْن َلْيَس َاَحٌد ِمْثَلهُ  َِ  
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19- Oh Aquele de Quem não se espera senão Seu Favor; Oh Aquele de Quem não se pede senão Sua 
Indulgencia; Oh Aquele de Quem não se vê senão Seu Bem; Oh Aquele de Quem não se teme senão a 
Sua Justiça; Oh Aquele que salvo Seu reino nada durará; Oh Aquele que salvo Seu domínio não ha mais 
domínio; Oh Aquele cuja Misericórdia abarca todas as coisas; Oh Aquele cuja Misericórdia antecede a 
Seu castigo; Oh Aquele cujo conhecimento abarca todas as coisas; oh Aquele que não tem igual! 

Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

َف اْلَغمِّ يا غاِفَر الذَّْنِب يا قاِبَل التَّْوِب يا خاِلَق اْلخَ ْلِق يا صاِدَق اْلَوْعِد يا ُموِفَء اْلَعْهِد يا   ِِ يا فاِرَج اْلَهمِّ يا كا
نامِ  ََ رِّ يا فاِلَق اْلَحبِّ يا راِزَق ااْل  عاِلَم السِّ

20- Oh Quem alivia as preocupações; Oh Quem afasta a aflição; Oh Quem perdoa o pecado; Oh Quem 
aceita o arrependimento; Oh Originador da criação; Oh Veraz na promessa; Oh Cumpridor dos pactos; 
oh Conhecedor dos secretos; Oh Aquele que faz brotar o grão; Oh Aquele que sustenta a Humanidade! 

Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

  َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا َعِليُّ يا َوِفيُّ يا َغِنيُّ يا َمِليُّ يا َحِفيُّ يا َرِضيُّ يا َزِكيُّ يا َبِديُّ  يا َقِويُّ يا َوِليُّ 
 
21- Deus nosso, certamente te peço por Teuu nome; Oh Exaltado; Oh 
Fiel; Oh Autossuficiente; Oh Opulento; oh Acolhedor; Oh Compassível; Oh Purificador; Oh Originador; 

Oh Poderoso; Oh Protetor! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL 

GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
 
 

ْتَر يا َعظيَم اْلَعْفِو يا َحَسَن  ا َمْن َاْظَهَر اْلَجميَل يا َمْن َسَتَر اْلَقبيَح يا َمْن َلْم ُيؤاِخْذ ِباْلَجريَرِة يا َمْن َلْم َيْهِتِك السِّ
ْكوى َِ  التَّجاُوِز يا واِسَع اْلَمْغِفَرِة يا باِسَط اْلَيَدْيِن ِبالرَّْحَمِة يا صاِحَب ُكلِّ َنْجوى يا ُمْنَتهء ُكلِّ 
22-Oh Quem manifesta o belo; Oh Quem oculta o execrável; Oh Quem não reprende por o 

(mero) atrevimento; Oh Quem não vulnera a coberta (da humilhação); Oh Grandioso no perdão; 

Oh Quem bondosamente não pune nossos erros; oh Amplíssimo no perdão; Oh Dadivoso com 

misericórdia; Oh Dono de toda confidencia; oh Propósito de todas as queixas! Louvor a Ti, não 

há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, 

Ó Senhor!! YA RABB!! 
 

يا َذا النِّْعَمِة الّساِبَغِة يا َذا الرَّْحَمِة اْلواِسَعِة يا َذا اْلِمنَِّة الّساِبَقِة يا َذا اْلِحْكَمِة اْلباِلَغِة يا َذا اْلُقْدَرِة اْلكاِمَلِة يا َذا  
ِة اْلقاِطَعِة يا َذا اْلَكراَمِة الّظاِهرَ ِة يا َذا اْلِعزَِّة الّداِئَمِة يا َذا اْلُقوَِّة اْلَمتيَنِة يا َذا اْلَعَظَمِة اْلَمنيَعةِ   اْلُحجَّ
23- Oh Dotado das mercês abundantes; Oh Dotado da ampla misericórdia; Oh Dotado do favor 

precedente; Oh Dotado da abarcadora sabedoria; Oh Dotado do poder absoluto; Oh Dotado da 

prova categórica; oh Dotado da dignidade manifesta; Oh Dotado da grandeza perpetua; Oh 

Dotado da força inquebrantável; Oh Dono da majestade inibidora! Louvor a Ti, não há outra 

divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó 

Senhor!! YA RABB!! 
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ْمواِت يا   ََ ماواِت يا جاِعَل الظُُّلماِت يا راِحَم اْلَعَبراِت يا ُمقيَل اْلَعَثراِت يا ساِتَر اْلَعْوراِت يا ُمْحِيَي االْ  يا َبديَع السَّ
ديَد النَِّقماتِ  َِ يِّئاِت يا  َف اْلَحَسناِت يا ماِحَي السَّ ُر يا (25)ُمْنِزَل االياِت يا ُمَضعِّ َالّلـُهمَّ ِاّنء َاْسأَُلَك ِباْسِمَك يا ُمَصوِّ
رُ  ُم يا ُمَؤخِّ ُر يا ُمْنِذُر يا ُمَقدِّ ِِّ ُر يا ُمَب ُر يا ُمَيسِّ ُر يا ُمَنوِّ ُر يا ُمَدبُِّر يا ُمَطهِّ   ُمَقدِّ
24- Oh Originador dos céus; Oh Quem estabeleceu as sombras; Oh Quem se compadece das 

lágrimas; Oh Quem anula os deslizes; Oh Quem oculta os defeitos; Oh Ressuscitador dos mortos; 

Oh Quem faz descender os versículos; Oh Multiplicador das boas obras; Oh Quem suprime as 

más ações; Oh Tenaz nos escarmentos! ! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL 

GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 
ُم يا  ِِّ ُر يا ُمْنِذُر يا ُمَقدِّ ُر يا ُمَب ُر يا ُمَيسِّ ُر يا ُمَنوِّ ُر يا ُمَدبُِّر يا ُمَطهِّ ُر يا ُمَقدِّ َالّلـُهمَّ ِاّنء َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا ُمَصوِّ
رُ   ُمَؤخِّ
25- Deus nosso, certamente te peço por Tu nome; Oh Conformador; 

Oh Decretador; Oh Provedor; Oh Purificador; Oh iluminador; Oh Quem facilita (os assuntos); 

Oh Quem da às boas noticias; Oh Admoestador; Oh Quem adianta; Oh Quem adia! ! Louvor a 

Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos 

do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
 

َعِر اْلَحراِم يا َربَّ  ِْ ْهِر اْلَحراِم يا َربَّ اْلَبَلِد اْلَحراِم يا َربَّ الرُّكْ ِن َواْلَمقاِم يا َربَّ اْلَم َِّ يا َربَّ اْلَبْيِت اْلَحراِم يا َربَّ ال
نامِ  ََ الِم يا َربَّ اْلُقْدَرِة ِفي ااْل  اْلَمْسِجِد اْلَحراِم يا َربَّ اْلِحلِّ َواْلَحراِم يا َربَّ النُّوِر َوالظَّالِم يا َربَّ التَِّحيَِّة َوالسَّ
26- Oh Senhor da Casa Sagrada (Kaaba); Oh Senhor do Mês Sagrado (Ramadan); Oh 

Senhor da Terra Sagrada; oh Senhor do Pilar (da Kaaba) e 

o Setial (de Abraão em Meca); Oh Senhor da Sagrada Mashaar (lugar sagrado em Muzdalifah); 

Oh Senhor da Mesquita Sagrada; Oh Senhor da zona consagrada (de Meca) e restante; Oh Senhor 

da luz e da escuridão; Oh Senhor da saudação e paz; Oh Senhor do poder sobre a humanidade! ! 

Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
 

يا َاْحكَ َم اْلحاِكميَن يا َاْعَدَل اْلعاِدليَن يا َاْصَدَق الّصاِدقيَن يا َاْطَهَر الّطاِهريَن يا َاْحَسَن اْلخاِلقيَن يا َاْسَرَع 
ْكَرمينَ  ََ اِفعيَن يا َاْكَرَم ااْل ِّ َفَع ال ِْ  اْلحاِسبيَن يا َاْسَمَع الّساِمعيَن يا َاْبَصَرالّناِظريَن يا َا
27- Oh o mais Sapiente dos sábios; Oh o mais Justo dos justos; Oh o mais Veraz dos verazes; Oh 

o mais Puro dos puros; Oh o Melhor dos criadores; Oh o mais Veloz no julgamento; Oh  Quem 

Melhor  ouve entre os ouvintes; Oh o que Melhor vê entre os observantes; Oh o Melhor 

Intercessor entre os intercessores; Oh o mais Generoso entre os generosos! ! Louvor a Ti, não há 

outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó 

Senhor!! YA RABB!! 

 

يا ِعماَد َمْن ال ِعماَد َلُه يا َسَنَد َمْن ال َسَنَد َلُه يا ُذْخَر َمْن ال ُذْخَر َلُه يا ِحْرَز َمْن ال ِحْرَز َلُه يا ِغياَث َمْن ال 
ِغياَث َلُه يا َفْخَر َمْن ال َفْخَر َلُه يا ِعزَّ َمْن ال ِعزَّ َلُه يا ُمعيَن َمْن ال ُمعيَن َلُه يا َانيَس َمْن ال َانيَس َلُه يا َاماَن 

  َمْن ال َاماَن َلهُ 
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28- Oh Sustentador dos que não tem sustento; Oh Protetor dos que não tem proteção; oh Reserva 

dos que não tem reserva; Oh Resguardo dos que não tem resguardo; Oh Auxilio dos que não tem 

auxilio; Oh Orgulho dos que não tem orgulho; Oh Grandeza dos que não tem grandeza; Oh 

Assistência dos que não tem assistência; Oh Companhia dos que não tem companhia; Oh 

Seguridade dos que não tem salvaguarda! ! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL 

GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
 

  اَ لّلـُهمَّ ِاّنء َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا عاِصُم يا قاِئُم يا داِئُم يا راِحُم يا ساِلُم يا حاِكُم يا عاِلُم يا قاِسُم يا قاِبُض  يا باِسطُ 
29- Deus nosso, certamente te peço por Teu bendito nome; Oh Quem Oferece o perdão da 

culpa; Oh Instaurador; Oh Eterno; Oh Misericordioso; Oh Quem Oferece o bem estar; Oh 

Governador; Oh Sapientíssimo; Oh Quem separa as coisas; Oh Quem leva as almas; Oh Quem 

expande Sua generosidade! ! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL 

GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
 

يا عاِصَم َمِن اْسَتْعَصَمُه يا راِحَم َمِن اْسَتْرَحَمُه يا غاِفَر َمِن اْسَتْغَفَرُه يا ناِصَر َمِن اْسَتْنَصَرُه يا حاِفظَ  َمِن 
َدُه يا َصر يَخ َمِن اْسَتْصَرَخُه يا ُمعيَن َمِن اْسَتعاَنُه يا ُمغيَث  َِ َد َمِن اْسَتْر ِِ اْسَتْحَفَظُه يا ُمْكِرَم َمِن اْسَتْكَرَمُه يا ُمْر

 َمِن اْسَتغاَثهُ 
30- Oh Quem Oferece o perdão a quem requer; Oh Quem se compadece de quem procura Sua 

misericórdia; Oh Perdoador de quem procura Seu perdão; Oh Auxiliador de quem procura Sua 

assistência; Oh Protetor de quem procura Seu amparo; Oh Magnânimo com quem procura Sua 

generosidade; Oh Orientador de quem procura Sua guia; Oh Quem acode a quem clama por Ele; 

Oh Quem socorre a quem procura Sua ajuda; Oh Quem recorre a quem procura Seu auxilio! ! 

Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

يا َعزيزًا ال ُيضاٌم يا َلطيفًا ال ُيراُم يا َقيُّومًا ال َيناُم يا داِئمًا ال َيُفوُت يا َحّيًا ال َيُموُت يا َمِلكًا ال َيُزوُل يا باِقيًا ال  
  َيْفنء يا عاِلمًا ال َيْجَهُل يا َصَمدًا ال ُيْطَعُم يا َقِوّيًا ال َيْضُعفُ 

31- Oh Poderoso que não é subjugado, Oh Benevolente que não é desacatado, Oh Subsistente 

que não dorme, Oh Eterno que não é extinto, Oh Vivo que não morre, Oh Soberano sem fim, 

Oh Perpetuo que não expira, Oh Sábio que não ignora, Oh Imutável que não é sustentado, Oh 

Poderoso que não se debilita!   Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL 
GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
 

ُد يا باِعُث يا واِرُث يا ضارُّ  يا ناِفعُ  ِِ   َالّلـُهمَّ ِاّنء َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا َاَحُد يا واِحُد يا ِاِهُد يا ماِجُد يا حاِمُد يا را
32- Deus meu, certamente te peço por Seu Nome, Oh Único, Oh Um, Oh Testemunho, Oh 

Glorioso, Oh Louvado, Oh Orientador, Oh Ressuscitador, Oh Herdeiro, Oh Prejudicador, Oh 

Benfeitor! 

 

يا َاْعَظَم ِمْن ُكلِّ َعظيم يا َاْكَرَم ِمْن ُكلِّ َكريم يا َاْرَحَم ِمْن ُكلِّ َرحيم يا َاْعَلَم ِمْن ُكلِّ َعليم يا َاْحكَ َم ِمْن ُكلِّ َحكيم يا 
 َاْقَدَم ِمْن ُكلِّ َقديم يا َاْكَبَر ِمْن ُكلِّ َكبير يا َاْلَطَف ِمْن ُكلِّ َلطيف يا َاَجلَّ ِمن ُكلِّ َجليل يا َاَعزَّ ِمْن ُكلِّ َعزيز



9 
 

33- Oh o mais Majestoso de todos os majestosos, Oh o mais Nobre de todos os nobres, Oh o 

mais Misericordioso de todos os misericordiosos, Oh o mais Sábio de todos os sábios, Oh o mais 

Sapiente de todos os sapientes, Oh o mais Antigo de todo o antigo, Oh o Maior de todos os 

maiores, Oh o mais Benevolente de todos os benevolentes, Oh o mais Honorável de todos os 

honoráveis, Oh o mais Poderoso de todos os poderosos!  Louvor a Ti, não há outra divindade 
além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
 
ْنِع يا ُمَنفَِّس اْلَكْرِب يا   ْفِح يا َعظيَم اْلَمنِّ يا َكثيَر اْلَخْيِر يا َقديَم اْلَفْضِل يا داِئَم اللُّْطِف يا َلطيفَ  الصُّ يا َكريَم الصَّ

رِّ يا ماِلَك اْلُمْلِك يا قاِضَي اْلَحقِّ  َف الضُّ ِِ  كا

34- Oh Generoso no perdão, Oh Magnânimo na graça, Oh Abundante no bem, Oh Eterno no 

favor, Oh Permanente na benevolência, Oh Sutil na criação, Oh Quem tira a aflição, Oh Quem 

afasta o prejuízo, Oh Dono do reino, Oh Quem julga com a verdade!  Louvor a Ti, não há outra 

divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó 

Senhor!! YA RABB!! 

 

ِتِه َعِليٌّ يا َمْن ُهَو في ُعُلوِّهِ  َقريٌب يا َمنْ    يا َمْن ُهَو فء َعْهِدِه َوِفيٌّ يا َمْن ُهَو في َوفاِئِه َقِويٌّ يا َمْن ُهَو في ُقوَّ
َرِفِه َعزيٌز يا َمْن ُهَو فء ِعّزِِه َعظيٌم يا َمنْ  ُهَو  َِ ريٌف يا َمْن ُهَو فء  َِ ُهَو فء ُقْرِبِه َلطيٌف يا َمْن ُهَو فء ُلْطِفِه 

 فء َعَظَمِتِه َمجيٌد يا َمْن ُهَو فء َمْجِدِه َحميدٌ 
 

35- Oh Quem em Seu pacto é Fiel, Oh Quem em Sua fidelidade é Poderoso, Oh Quem em Seu 

poder é Exaltado, Oh Quem em Sua exaltação é Próximo, Oh Quem em sua proximidade é 

Bondoso, Oh Quem em Sua bondade é Nobre, Oh Quem em Sua nobreza é Grandioso, Oh 

Quem em Sua grandeza é Majestoso, Oh Quem em Sua Majestade é Glorioso, Oh Quem em Sua 

glória é Louvado! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH 

( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

 

َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا كافء يا ِافء يا وافء يا ُمعافء يا هادى يا داعء يا قاضء يا راضء يا عالي يا  
 باقي

36- Deus meu, te peço pelo Teu nome, Oh Suficiente, Oh Intercessor, Oh Fiel, Oh Perdoador, 

Oh Guia, Oh Invocador, Oh Juiz, Oh Complacente, Oh Elevadíssimo, Oh Permanente!  Louvor 

a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-

nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

ْي َ َمْوُجودٌ  ِبِه يا   َِ ْي َ كاِئٌن َلُه يا َمْن ُكلُّ  َِ ٌع َلُه يا َمْن ُكلُّ  ِِ ْي َ خا َِ ْي َ خاِضٌع َلُه يا َمْن ُكلُّ  َِ يا َمْن ُكلُّ 
ْي َ صاِئرٌ  ِاَلْيِه يا َمْن  َِ ْي َ قاِئٌم ِبِه يا َمْن ُكلُّ  َِ ْي َ خاِئٌف ِمْنُه يا َمْن ُكلُّ  َِ ْي َ ُمنيٌب ِاَلْيِه يا َمْن ُكلُّ  َِ َمْن ُكلُّ 

ْي َ هاِلٌك إاّل َوْجَههُ  َِ ْي َ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه يا َمْن ُكلُّ  َِ  ُكلُّ 

37- Oh Aquele diante de Quem tudo se humilha, Oh Aquele a Quem tudo se submete, Oh 

Aquele por Quem tudo existe, Oh Aquele a Quem tudo deve sua existência, Oh Aquele a Quem 

tudo retorna, Oh Aquele a Quem todos temem, Oh Aquele em Quem tudo o que existe está 
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sustentado, Oh Aquele a Quem todos se voltam, Oh Aquele a Quem todos glorificam em Seu 

louvor, Oh Aquele que Sua Face permanecerá quando tudo perecerá! Louvor a Ti, não há outra 

divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó 

Senhor!! YA RABB!! 

 

 يا َمْن ال َمْفَزَع إاّل ِاَلْيِه يا َمْن ال َمْقَصَد إاّل ِاَلْيِه يا َمْن ال َمْنجا ِمْنُه إاّل ِاَلْيِه يا َمْن ال ُيْرَغبُ  إاّل  يا َمْن ال َمَفرَّ إالّ 
ِاَلْيِه يا َمْن ال َحْوَل َوال ُقوََّة إاّل ِبِه يا َمْن ال ُيْسَتعاُن إاّل ِبِه يا َمْن ال ُيَتَوكَّ ُل إاّل َعَلْيِه يا َمْن ال ُيْرجء إاّل ُهَو يا َمْن 

 ال ُيْعَبُد إاّل هو

38- Oh Quem não há escapatória além Dele, Oh Quem se não for Nele não há lugar de refúgio, 

Oh Quem sem Ele não há meta, Oh Quem sem Ele não há salvação, Oh Quem senão por Ele 

somos protegidos, Oh Quem além Dele não há poder nem glória, Oh Quem senão for Nele não 

se procura auxilio, Oh Quem se não for Nele ninguém se encomenda, Oh Quem se não for Ele 

nada é ansiado, Oh Quem senão for Ele nada é Adorado!  

 

يا َخْيَر اْلَمْرُهوبيَن يا َخْيَر اْلَمْرُغوبيَن يا َخْيَر اْلَمْطُلوبيَن يا َخْيَر اْلَمْسؤوليَن يا َخْيَر اْلَمْقُصوديَن يا َخْيَر  
مْحُبوبيَن يا َخْيَر اْلَمْدُعّويَن يا َخْيَر اْلُمْسَتْأِنسينَ  ََ ُكوريَن يا َخْيَر اْل ِْ  اْلَمْذُكوريَن يا َخْيَر اْلَم

39- Oh o Melhor dos temidos, Oh o Melhor dos desejados, Oh o Melhor dos procurados, Oh o 

Melhor dos implorados, Oh o Melhor dos queridos, Oh o Melhor dos lembrados, Oh o Melhor 

dos que se agradece, Oh o Melhor dos amados, Oh o Melhor dos invocados, Oh o Melhor dos 

íntimos! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio 

alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

 َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا غاِفُر يا ساِتُر يا قاِدُر يا قاِهُر يا فاِطُر يا كاِسُر يا جاِبُر يا ذاِكُر يا ناظِ ُر يا ناِصرُ  
40- Deus meu, certamente suplico-te por Teu Nome, Oh Perdoador, oh Ocultador, oh Poderoso, 

oh Subjugador, oh Originador, oh Derrotador, oh Investigador, oh Recordador, oh Observador, 

oh Auxiliador! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( 

alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

فُ  اْلَبْلوى يا َمنْ  َيْسَمعُ  النَّْجوى يا َمنْ  ُيْنِقذُ  اْلَغْرقء يا َمنْ    ِِ يا َمنْ  َخَلقَ  َفَسّوى يا َمنْ  َقدَّرَ  َفَهدى يا َمنْ  َيْك
ْوَجْينِ  الذََّكرَ   ِفي اْلَمْرضء يا َمنْ  َاْضَحكَ  َوَاْبكء يا َمنْ  َاماتَ  َوَاْحيء يا َمنْ  َخَلقَ  الزَّ ِْ ُيْنِجي اْلَهْلكء يا َمنْ  َي

ْنثء َُ  َوااْل

41- Oh Quem criou e deu forma, oh Quem decreta e guia, oh Quem tira a aflição, o Quem escuta 

a confidencia, o Quem resgata os náufragos, oh Quem salva os expostos a destruição, oh Quem 

cura os doentes, oh Quem dá o riso e choro, oh Quem outorga a vida e a morte, oh Quem criou o 

casal, o macho e a fêmea! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL 

GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
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يا َمنْ  فيِ  اْلَبرِّ  َواْلَبْحرِ  َسبيُلهُ  يا َمنْ  ِفي ااْلفاقِ  اياُتهُ  يا َمنْ  ِفء ااْلياتِ  ُبْرهاُنهُ  يا َمنْ  ِفي اْلَمماتِ  ُقْدَرُتهُ  يا َمنْ  
ِفي اْلُقُبورِ  ِعْبَرُتهُ  يا َمنْ  ِفي اْلِقياَمةِ  ُمْلُكهُ  يا َمنْ  ِفي اْلِحسابِ  َهْيَبُتهُ  يا َمنْ  ِفي اْلميزانِ  َقضاُؤهُ  يا َمنْ  ِفي اْلَجنَّةِ  

 َثواُبهُ  يا َمنْ  ِفي الّنارِ  ِعقاُبهُ 
42- Oh Aquele cujo  caminho está na terra e no mar, oh Aquele cujos sinais estão nos horizontes, 

oh Aquele em cujas provas se acham Seus sinais, oh Aquele cujo poder se expõe na morte, oh 

Aquele cuja advertência está nos túmulos, oh Aquele cujo reino se fará manifesto na Ressurreição, 

oh Aquele cujo porte intimidador se destacará na prestação de contas, oh Aquele cujo decreto se 

mostrará ( ao pesar as ações) na balança, oh Aquele cuja recompensa se brindará no paraíso, oh 

Aquele cujo castigo será ministrado no fogo! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL 

GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

َرب   اِلَي هِ  َمن   يا ذ نِب ونَ  َيف َزع   ِالَي هِ  َمن   يا ال خاِئف ونَ  يَه  نيب ونَ  يَق ِصد   اِلَي هِ  َمن   يا ال م   اَِلي هِ  َمن   يا ال م 

َغب   ونَ  َيل َجأ   اِلَي هِ  َمن   يا الّزاِهد ونَ  يَر  تََحيِّر  تَأ نِس   ِبهِ  َمن   يا ال م  ريد ونَ  يَس   يَف تَِخر   بِه َمن   يا ال م 

مِحبُّونَ   ُ َمع   َعف ِوهِ  فى َمن   يا ال  ك ن   اِلَي هِ  َمن   يا ال خاِطئ ونَ  يَط  وقِن ونَ  يَس   يَتََوكَّل   َعلَي هِ  َمن   يا ال م 

ل ونَ  تََوّكِ  ال م 
43- Oh Aquele em quem se apegam os temerosos, oh Aquele em que se refugiam os pecadores, 

oh Aquele a quem se dirigem os arrependidos, oh Aquele que é querido pelos desapegados, oh 

Aquele em quem se resguardam os desconcertados, oh Aquele com quem os devotos tem 

intimidade, oh Aquele com quem se orgulham os apaixonados, oh Aquele cuja indulgência 

buscam os que se equivocaram, oh Aquele com quem se assossegam os que têm certeza, oh 

Aquele a quem se encomendam os encomendados! Louvor a Ti, não há outra divindade além de 

Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

مَّ  أَل كَ  ِانّى اَللّـه  ِمكَ  اَس  هيب   يا َحسيب   يا َرقيب   يا قَريب   يا َطبيب   يا َحبيب   يا بِاس  ثيب   يا م   يا م 

جيب   بَصير   يا َخبير   يا م   
44- Suplico-te, Oh Deus meu, pelo Teu nome, oh Amado, oh Salvador, oh Próximo, oh Vigilante, 

oh Quem calcula o tempo, oh Outorgador, oh Recompensador, oh Respondedor, oh Informado, 

oh Quem tudo vê!  Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL 

GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

بَرَ  يا بَصير ك لِّ  ِمن   اَب َصرَ  يا َحبيب ك لِّ  ِمن   اََحبَّ  يا قَريب ك لِّ  ِمن   اَقََربَ  يا  ك لِّ  ِمن   اَش َرفَ  يا َخبير ك لِّ  ِمن   اَخ 

فَعَ  يا َشريف َودَ  يا َغنِّي   ك لِّ  ِمن   اَغ نى يا قَِوّي   ك لِّ  ِمن   اَق وى يا َرفيع ك لِّ  ِمن   اَر  اَفَ  يا َجواد ك لِّ  ِمن   اَج   ك لِّ  ِمن   اَر 

ف  َرؤو 
45- Oh o Mais próximo dos próximos, oh o Mais amado dos amados, oh Quem mais vê dos que 

veem, oh o Mais informado dos que sabem, oh o Mais honrados dos nobres, oh o Mais enaltecido 

dos elevados, oh o Mais poderoso dos poderosos, oh o Mais rico dos ricos, oh o Mais munificente 

dos generosos, oh o Mais compassivo dos misericordiosos!  Louvor a Ti, não há outra divindade 

além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA 

RABB!! 
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ل وق َغي رَ  خاِلقا   يا ن وعَمص   َغي رَ  صانِعا   يا َمغ ل وب َغي رَ  غاِلبا   يا ل وك َغي رَ  ماِلكا   يا َمخ   قاِهرا   يا َمم 

ف وع َغي رَ  رافِعا   يا َمق ه ور َغي رَ  ف وظ َغي رَ  حافِظا   يا َمر   َغي رَ  شاِهدا   يا َمن ص ور َغي رَ  ناِصرا   يا َمح 

بَعيد َغي رَ  قَريبا   يا غائِب  
46- Oh Vencedor nunca vencido, oh Originador que não foi originado, oh Criador que não foi 

criado, oh Soberano que não é regido, oh Subjugador que não é submetido, oh Sublime que não 

precisa ser elevado, oh Quem custodia e não é custodiado, oh Auxiliador que não necessita ser 

auxiliado, oh Quem está presente sem jamais se ausentar, oh Próximo que jamais se distancia! 

 

رَ  يا النُّورِ  ن ورَ  يا نَّوِ دَبِّرَ  يا النُّورِ  خاِلقَ  يا النُّورِ  م  رَ  يا النُّورِ  م  قَدِّ  ن ورا   يا ن ور ك لِّ  ن ورَ  يا النُّورِ  م 

قَ  ن ورا   يا ن ور ك لِّ  بَع دَ  ن ورا   يا ن ور ك لِّ  قَب لَ  ن ور   َكِمث ِلهِ  لَي سَ  ن ورا   يا ن ور ك لِّ  فَو   
47- Oh Luz de luz, oh Quem ilumina a luz, oh Quem criou a luz, oh Quem rege a luz, oh Quem 

determina a luz, oh Luz de toda luz, oh Luz anterior a toda luz, o Luz posterior a toda luz, oh Luz 

por cima de toda luz, oh Luz cuja luz é incomparável! Louvor a Ti, não há outra divindade além 

de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

ريٌف يا َمْن ِفْعُلُه َلطيٌف يا َمْن ُلْطُفُه ُمقيمٌ  يا َمْن ِاْحساُنُه َقديٌم يا َمْن َقْوُلُه َحقٌّ يا َمْن َوْعُدُه  َِ يا َمْن َعطاُؤُه 
 ِصْدٌق يا َمْن َعْفُوُه َفْضٌل يا َمْن َعذاُبُه َعْدٌل يا َمْن ِذْكُرُه ُحْلٌو يا َمْن َفْضُلُه َعميمٌ 

48- Oh Aquele cuja dádiva é nobre, oh Aquele cujas ações são benevolentes, oh Aquele cuja 

benevolência é permanente, oh Aquele cujo bem é precedente, oh Aquele cuja palavra é verdade, 

oh Aquele cuja promessa e verídica, oh Aquele cujo perdão conforma uma mercê, oh Aquele cujo 

castigo é justiça, oh aquele cuja lembrança é doce, oh Aquele cujo favor é extensivo!  

Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

ُل يا ُمْفِضُل يا ُمْجِزُل يا ُمْمِهُل يا   ُل يا ُمَنوِّ ُل يا ُمَذلُِّل يا ُمَنزِّ ُل يا ُمَبدِّ ُل يا ُمَفصِّ َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا ُمَسهِّ
 ُمْجِملُ 

49- Suplico-te Deus meu, pelo Teu nome, oh Facilitador, oh Quem estabelece as distribuições, oh 

Quem dispõe mudanças, oh Domador, oh Revelador, oh Outorgador, oh Favorecedor, oh 

Magnânimo, oh Quem prorroga, oh Quem faz belo! Louvor a Ti, não há outra divindade além de 

Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

  

يا َمْن َيرى َوال ُيرى يا َمْن َيْخُلُق َوال ُيْخَلُق يا َمْن َيْهدى وَ ال ُيْهدى يا َمْن ُيْحيي َوال ُيْحيا يا َمْن َيْسَأُل َوال ُيْسَأُل  
يا َمْن ُيْطِعُم َوال ُيْطَعُم يا َمْن ُيجيُر َوال ُيجاُر َعَلْيِه يا َمْن َيْقضء َوال ُيْقضء َعَلْيِه يا َمْن َيْحُكُم َوال ُيْحَكُم َعَلْيِه يا 

 َمْن َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد َوَلْم يَ ُكْن َلُه ُكُفوًا َاَحدٌ 

50- Oh Quem tudo vê e não é visto, oh Quem cria sem ser criado, oh Quem guia sem ser guiado, 

oh Quem dá a vida sem ter recebido vida, oh Quem questiona sem ser questionado, oh Quem 

sustenta sem ser sustentado, oh Quem protege sem precisar proteção, oh Quem impõe seus 

desígnios e nada Lhe é imposto, oh Quem governa sem ser governado, oh Quem não  fecundou 

ou foi fecundado, e não há nada que se assemelhe a Ele! Louvor a Ti, não há outra divindade 

além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA 

RABB!! 
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يا ِنْعَم اْلَحسيُب يا ِنْعَم الطَّبيُب يا ِنْعَم الرَّقيُب يا ِنْعَم اْلَقريُب يا ِنْعَم اْلمـٌجيُب يا ِنْعَم اْلَحبيُب يا نِ ْعَم اْلَكفيُل يا ِنْعَم 
 اَلْوكيُل يا ِنْعَم اْلَمْولء يا ِنْعَم النَّصيرُ 

51- Oh o Melhor Avaliador, oh o Melhor sanador, oh o Melhor observador, oh o Melhor dos 

próximos, oh o Melhor dispensador, oh o Melhor dos amados, oh a Melhor garantia, oh o 

Melhor defensor, oh o Melhor protetor, oh o Melhor auxiliador! Louvor a Ti, não há outra 

divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó 

Senhor!! YA RABB!! 

 

يا ُسُروَر اْلعاِرفيَن يا ُمَنء اْلمِحّبيَن يا َانيَس اْلُمريديَن يا َحبيَب التَّّوابيَن يا راِزَق اْلُمِقّليَن يا َرجا ََ الْ ُمْذِنبيَن يا  
ليَن َواالِخرينَ   ُقرَّةَ  َعْيِن اْلعاِبديَن يا ُمَنفُِّس َعِن اْلَمْكُروبيَن يا ُمَفرُِّج َعِن اْلَمْغُموميَن يا ِالـَه ااْلوَّ

52- Oh Alegria dos gnósticos, oh Esperança dos apaixonados, oh Compaixão dos devotos, oh 

Amigo dos arrependidos, oh Sustentador dos desprovidos, oh Esperança dos pecadores, oh Luz 

dos olhos dos adoradores, oh Quem brinda alívio aos angustiados, oh Quem dá alegria aos 

entristecidos, oh Deus dos primeiros e dos últimos! Louvor a Ti, não há outra divindade além de 

Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا َربَّنا يا ِالَهنا يا َسيَِّدنا يا َمْوالنا يا ناِصَرنا يا حاِفَظنا يا َدليَلنا يا ُمعيَننا يا َحبيَبنا يا 
  َطبيَبنا

53- Deus meu, certamente suplico-te por Teu Nome, oh nosso Amo, oh nosso Deus, oh nosso 

Senhor, oh nosso Protetor, oh nosso Auxiliador, oh nosso Guardião, oh nosso Orientador, oh 

nosso Socorredor, oh nosso Amado, oh nosso Sanador! Louvor a Ti, não há outra divindade além 

de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 
غارِ  َواْلِكبارِ  يا َربَّ  اْلُحُبوبِ   ْخيارِ  يا َربَّ  اْلَجنَّةِ  َوالّنارِ  يا َربَّ  الصِّ ََ ّديقينَ  َوااْل يا َربَّ  النَّبّيينَ  َوااْلْبرارِ  يا َربَّ  الصِّ
حارى َواْلِقفارِ  يا َربَّ  اْلَبراري َواْلِبحارِ  يا َربَّ  اللَّْيلِ  َوالنَّهارِ  يا َربَّ   جارِ  يا َربَّ  الصَّ ِْ ََ َوالِّثمارِ  يا َربَّ  ااْلْنهارِ  َوااْل

 ااْلْعالنِ  َوااْلْسرارِ 
54-Senhor dos profetas e dos justos; O Senhor dos vorazes e dos benfeitores; O Senhor do 

Paraiso e do fogo; O Senhor dos pequenos e dos grandes; O Senhor dos grãos e das frutas; O 

Senhor dos rios e das arvores; O Senhor dos desertos e das regiões desoladas; O Senhor das 

terras firmes e dos mares; O Senhor da noite e dos dias; O Senhor do manifesto e oculto. Louvor 

a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-

nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

ْي َ ُقْدَرُتُه يا مَ ْن ال ُتْحِصء   َِ ْي َ ِعْلُمُه يا َمْن َبَلَغْت ِالء ُكلِّ  َِ ْي َ َاْمُرُه يا َمْن َلِحَق ِبُكلِّ  َِ يا َمْن َنَفَذ في ُكلِّ 
وْ هاُم ُكْنَهُه يا َمِن  ََ ْفهاُم َجالَلُه يا َمْن ال َتناُل ااْل ََ ْكَرُه يا َمْن ال ُتْدِرُك ااْل ُِ اْلِعباُد ِنَعَمُه يا َمْن ال َتْبُلُغ اْلَخالِئُق 
  اْلَعَظَمُة َواْلِكْبِريا َُ ِرداُؤُه يا َمْن ال َتُردُّ اْلِعباُد َقضا ََُه يا َمْن ال ُمْلَك إاّل ُمْلُكُه يا َمْن ال َعطا ََ إاّل َعطاُؤهُ 
55 – O Aquele cuja ordem se executa em todas as coisas; O Aquele cuja ciência abrange todas as 

coisas; O Aquele cujo poder alcança todas as coisas. O Aquele cujas mercês não podem ser 
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contadas por seus servos. O Aquele a quem as criaturas não conseguem agradecer. O Aquele 

cuja majestade não pode ser alcançada pelos entendimentos. O Aquele cuja essência não e 

compreendida pela imaginação aquele que investe na magnificência e na grandeza. O Aquele 

cujos desígnios não podem ser desviados por seus servos. O Aquele que salvou seu reino. O 

Aquele que salvou sua mercê e sua dadiva. O Aquele a quem pertence seu mais sublime 

exemplo. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio 

alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

ولء يا َمْن َلُه اْلَجنَُّة اْلَمْاوى يا َمْن َلُه   َُ فاُت اْلُعْليا يا َمْن َلُه ااْلِخَرُة َوااْل يا َمْن َلُه اْلَمَثُل ااْلْعلء يا َمْن َلُه الصِّ
ْسما َُ اْلُحْسنء يا َمْن َلُه اْلُحْكُم َواْلَقضا َُ يا َمْن َلُه اْلَهوا َُ َواْلَفضا َُ يا َمْن َلُه اْلَعْرُش  ََ االياُت اْلُكْبرى يا َمْن َلُه ااْل

ماواُت اْلُعلء  َوالثَّرى يا َمْن َلُه السَّ
 

56- O Aquele a quem pertence os mais sublimes atributos. O Aquele a quem pertence a mais 

distante vida mundana. O Aquele quem pertence o Paraiso acolhedor. O Aquele a quem pertence 

os maiores presságios. O Aquele a quem pertence os mais belos nomes. O Aquele a quem 

pertence o ar e o espaço. O Aquele a quem pertence o trono e a terra. O Aquele a quem pertence 

os mais altos céus. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL 

GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

ُكوُر يا َرؤوُف يا َعُطوُف يا َمْسؤوُل يا َوُدودُ  يا ُسبُّوُح   َِ َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا َعُفوُّ يا َغُفوُر يا َصُبوُر يا 
 يا ُقدُّوُس 

57- Meu Deus, certamente eu imploro pelo seu nome; O Perdoador; O  Paciente;  O Agradecido; 

O Benevolente; O Afetuoso; O Exortador; O Carinhoso; O glorificado; 

Ó Santo! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio 

alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

ْي َ َدالِئُلُه يا َمْن ِفي اْلِبحاِر َعجائِ بُ ُه يا َمْن  َِ ْرِض آياُتُه يا َمْن في ُكلِّ  ََ ما َِ َعَظَمُتُه يا َمْن ِفي ااْل يا َمْن ِفي السَّ
ْمُر ُكلُُّه يا َمْن َاْظهَ َر فء ََ ْي َ ُلْطَفُه يا  ِفي اْلِجباِل َخزاِئُنُه يا َمْن َيْبَدُأ اْلَخْلَق ثُمَّ ُيعيُدُه يا َمْن ِاَلْيِه َيْرِجـُع ااْل َِ ُكلِّ 

ْي َ َخْلَقُه يا َمْن َتَصرََّف ِفي اْلَخالِئِق ُقْدَرُته َِ  َمْن َاْحَسَن ُكلَّ 
58- O Aquele cuja grandeza esta na terra. O Aquele cujas evidencias estão em todas as coisas. 

O Aquele cujas maravilhas estão nos mares. O Aquele cujos tesouros estão nas montanhas. 

O Aquele que originou a criação e logo o fara retornar. O Aquele a quem criou com perfeição 

todas as coisas. O Aquele que tem poder sobre todas as criaturas.  
Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

فيَق َلُه يا   َِ فيَق َمْن ال  َِ يا َحبيَب َمْن ال َحبيَب َلُه يا َطبيَب َمْن ال َطبيَب َلُه يا ُمجيَب َمْن ال ُمجيَب َلُه يا 
َرفيَق َمْن ال َرفيَق َلُه يا ُمغيَث َمن ال ُمغيَث َلُه يا َدليَل َمْن ال َدليَل َلُه يا َانيَس َمْن ال َانيَس َلُه يا راِحمَ  َمْن ال 

 راِحَم َلُه يا صاِحَب َمْن ال صاِحَب َلهُ 

 

59- Oh Amado de quem não possui amor; O Curador de quem não possui cura. O Exortador para 
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aquele a quem não tem suas preces. O Afetuoso a quem não possui carinho. O Amigo de quem 

não possui amigo. O Refugio de quem não possui amparo. O Guia de quem não tem orientação. 

A Companhia a quem não possuiu companhia alguma. O Misericordioso para com Aquele que 

não tem misericórdia de ninguém. Companheiro de quem não possui companheiro. Louvor a Ti, 

não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do 

fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

فاُه   ِْ يا كاِفَي َمِن اْسَتْكفاُه يا هاِدَي َمِن اْسَتْهداُه يا كاِلء ََ َمِن اْسَتْكالُه يا راِعَي َمِن اْسَتْرعاُه يا ِاِفَي َمِن اْسَت
 يا قاِضَي َمِن اْسَتْقضاُه يا ُمْغِنَي َمِن اْسَتْغناُه يا ُموِفَي َمِن اسْ َتْوفاُه يا ُمَقوَِّي َمِن اْسَتْقواُه يا َوِليَّ َمِن اْسَتْوالهُ 
 

60- O Suficiente para quem busca conforto nele; O Guia de quem busca sua orientação. 

 O Guardião a quem busca sua proteção. O Respeitador a quem procura sua consideração. 

O Curador a quem busca a cura nele. O Juiz de quem procura seu julgamento. O Provedor a 

quem procura sua riqueza. O Quem satisfaz a quem pede satisfação. O Fortalecedor de quem 

procura seu  poder. O Protetor de quem o coloca como seu protetor. Louvor a Ti, não há outra 

divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó 

Senhor!! YA RABB!! 

 

َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا خاِلُق يا راِزُق يا ناِطُق يا صاِدُق يا فاِلُق يا فاِرُق يا فاِتُق يا راِتُق يا سابِ ُق يا  
 ساِمقُ 

61- Deus nosso, certamente te suplico por Teu nome; O Criador; O Sustentador; O Dotado de 

palavra; oh Veraz; O Honesto; Oh Quem distingue; O Desgarrador; O Recompensador, Oh 

Quem antecede; Oh Quem sucede! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL 

GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
 

ْمَس َواْلَقَمَر   َِّ َر ال لَّ َواْلَحُروَر يا َمْن َسخَّ يا َمْن ُيَقلُِّب اللَّْيَل َوالنَّهاَر يا َمْن َجَعَل الظُُّلماِت َوااْلْنواَر يا َمْن َخَلَق الظِّ
ْمُر يا َمْن َلْم َيتَِّخْذ صاِحَبًة َوال وَ َلدًا يا  ََ رَّ يا َمْن َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحياَة يا َمْن َلُه اْلَخْلُق َوااْل َِّ يا َمْن َقدََّر اْلَخيْ َر َوال

ريٌك ِفء اْلُمْلِك يا َمْن َلْم َيُكْن َلُه َوِليٌّ ِمَن الذُّلِّ  َِ  َمْن َلْيَس َلُه 

 

62- Oh Quem faz alternar a noite e o dia. Oh Quem fez a escuridão e as luzes. Oh Quem criou a 

escuridão e a luz. Oh Quem criou a sombra e o calor. Oh Quem enviou o sol e a lua; Oh Quem 

distingue o bem e o mal. Oh Quem criou a morte e a vida. Oh Quem possui a criação e a ordem. 

Oh Quem não tem nem companheira nem filhos. Oh Quem não possui sócio em seu reino. 

Oh Quem não tem patrão para humilhar se. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL 

GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

يا َمْن َيْعَلُم ُمراَد اْلُمريديَن يا َمْن َيْعَلُم َضميَر الّصاِمتيَن يا َمْن َيْسَمُع َانيَن اْلواِهنيَن يا َمْن َيرى ُبكا ََ اْلخاِئفيَن  
يا َمْن َيْمِلُك َحواِئَج الّساِئليَن يا َمْن َيْقَبُل ُعْذَر التّاِئبيَن يا َمْن ال ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسديَن يا َمْن ال ُيضيُع َاْجَر 

 اْلمـٌْحِسنيَن يا َمْن ال َيْبُعُد َعْن ُقُلوِب اْلعاِرفيَن يا َاْجَوَد ااْلْجودينَ 
63- Oh Quem conhece o objetivo o busca.  Oh Quem conhece a consciência dos silenciosos.  
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Oh Quem escuta o gemido dos agoniados. Oh Quem vê o choro dos temerosos. Oh Quem se 

quem se encarrega da necessidade dos suplicantes. Oh Quem aceita a desculpa dos arrependidos. 

Oh Quem não habilita as ações dos corruptos. Oh Quem não descuida da recompensa dos 

benfeitores. Oh Quem não se distancia dos corações dos gnósticos. O mais Generoso dos 

generosos. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( 

alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

ما َِ يا َحَسَن اْلَبال َِ يا َجميَل الثَّنا َِ   يا داِئَم اْلَبقا َِ يا ساِمَع الدُّعا َِ يا واِسَع اْلَعطا َِ يا غافِ َر اْلَخطا َِ يا َبديَع السَّ
ريَف اْلَجزا َِ  َِ نا َِ يا َكثيَر اْلَوفا َِ يا   يا َقديَم السَّ

64- O Dono da eterna permanência. O Ouvinte das suplicas. Oh Quem outorga as dadivas em 

abundancia. O Perdoador dos erros. O Originador dos céus. Oh Quem bondosamente impõe 

provas. Oh Aquele da bela fartura. Oh  Aquele da sublimidade anunciada. Oh Aquele da lealdade 

abundante. Oh Aquele da nobre recompensa. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL 

GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا َستّاُر يا َغّفاُر يا َقّهاُر يا َجّباُر يا َصّباُر يا بارُّ يا ُمْختاُر يا َفتّاحُ  يا َنّفاُح يا ُمْرتاحُ  
 

65- Meus Deus, certamente te suplicam por Teu nome. O Ocultador, O Perdoador. O 

Subjugador. O Compulsório. O Paciente. O Favorecedor. O Aquele que resolve. 

Oh Aquele que dispõe da abertura. O Benfeitor. O Afável. Louvor a Ti, não há outra divindade 

além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA 

RABB!! 

 

يا َمْن َخَلَقنء َوَسّواني يا َمْن َرَزَقني َوَرّباني يا َمْن َاْطَعَمنء َوَسقانء يا َمْن َقرََّبنء َو َاْدنانء يا َمْن َعَصمَ نء  
َوَكفانء يا َمْن َحِفَظني َوَكالنء يا َمْن َاَعزَّنء َوَاْغنانء يا َمْن َوفََّقنء َوَهدانء يا َمْن آَنَسنء َوآَوانء يا َمْن َاماَتنء 

 َوَاْحيانء

 

66- Oh Quem me criou e aperfeiçoou. Oh Quem me deu o sustento e me criou. 

Oh Quem me alimentou e saciou minha sede. Oh Quem me aproximou. 

Oh Quem me manteve ileso e me foi suficiente. Oh Quem me protegeu e preservou. 

Oh Quem me engrandeceu e enriqueceu.  Oh Quem me brindou com êxito e me guiou. 

Oh Quem me deu um tratamento gentil e me refugiou. Louvor a Ti, não há outra divindade além 

de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

 

فاَعُة   َِّ يا َمْن ُيِحقُّ اْلَحقَّ ِبَكِلماِتِه يا َمْن َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعباِدِه يا َمْن َيُحوُل َبْيَن اْلَمْر َِ َوَقْلِبِه يا َمْن ال َتْنَفُع ال
إاّل ِبِاْذِنِه يا َمْن ُهَو َاْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسبيِلِه يا َمْن ال ُمَعقَِّب ِلُحْكِمِه يا َمْن ال رادَّ ِلَقضاِئِه يا َمِن اْنقاَد ُكلُّ 

رًا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتهِ  ِْ ياَح ُب ماواُت َمْطِوّياٌت ِبَيميِنِه يا َمْن ُيْرِسُل الرِّ ْمرِِه يا َمِن السَّ ََ ْي َ اِل َِ   

 

 67- Oh Quem faz prevalecer a verdade mediante sua palavra. 

Oh Quem aceita o arrependimento de seus servos. 

Oh Quem esta entre os humanos e em seus corações. 
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Oh Aquele que salvou com sua anuência e não beneficia a interseção de ninguém. 

Oh Aquele que conhece quem se extraviou de seu caminho. 

Oh Aquele cuja ordem ninguém o faz retroceder. 

Oh Aquele cujo ditado ninguém pode impugnar. 

Oh Aquele cuja ordem se submete todas as coisas. 

Oh Aquele em que a sua direita estão todos os céus.  

Oh Quem envia os ventos  com brisas por sua misericórdia. Louvor a Ti, não há outra divindade 

além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA 

RABB!! 

 

ْمَس ِسراجًا يا َمْن َجَعَل اْلَقَمرَ  ُنورًا يا َمْن  َِّ ْرَض ِمهادًا يا َمْن َجَعَل اْلِجباَل َاْوتادًا يا َمْن َجَعَل ال ََ يا َمْن َجَعَل ااْل
مآ ََ ِبنا ًَ يا َمْن َجَعَل  َجَعَل اللَّْيَل ِلباسًا يا َمْن َجَعَل النَّهاَر َمعاًِا يا َمْن َجَعَل النَّْوَم ُسباتًا يا َمْن َجَعَل السَّ

يا ََ َاْزواجًا يا َمْن َجَعَل الّناَر ِمْرصاداً  ِْ   ااْل
67 

68- Oh Quem dispôs da terra um leito. Oh Quem dispôs das montanhas como estacas. Oh Quem 

dispôs o sol como um farol. Oh Quem dispôs a lua como luz. Oh Quem dispôs a noite como 

vestimenta. Oh Quem dispôs o dia para prover o sustento. Oh Quem dispôs o sono como 

repouso. Oh Quem dispôs o céu como moradia. Oh Quem dispôs todos os seres em casais. 

Oh Quem dispôs o fogo do azeite. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL 

GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

فيعُ  يا َرفيُع يا َمنيُع يا َسريُع يا َبديُع يا َكبيُر يا َقديُر يا َخبيُر يا ُمجيرُ  َِ  َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا َسميُع يا 
69- Meu Deus, certamente Te suplico por Teu nome. O Ouvinte, O Intercessor. O Elevado. Oh 

Quem reprime. O Aquele cuja ação e veloz. O Admirável. O Magno.  O Poderosíssimo. 

O Informado. Oh Quem fornece refugio. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL 

GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

يا َحّيًا َقْبَل ُكلِّ َحيٍّّ يا َحّيًا َبْعَد ُكلِّ َحيٍّّ يا َحيُّ الَّذي َلْيَس َكِمْثِلهِ  َحيٌّ يا َحيُّ الَّذي ال ُيِاِرُكُه َحيٌّ يا َحيُّ الَّذى  
ال َيْحتاُج ِالء َحيٍّّ يا َحيُّ الَّذى ُيميُت ُكلَّ َحيٍّّ يا َحيُّ الَّذى َيْرُزُق ُكلَّ َحيٍّّ يا َحّيًا َلْم َيِرِث اْلَحياةَ  ِمْن َحيٍّّ يا َحيُّ 

 الَّذى ُيْحِيي اْلَمْوتء يا َحيُّ يا َقيُّوُم ال َتأُخُذُه ِسَنٌة َوال َنْومٌ 
 

70- Oh Vida que antecede a toda vida. Oh Vida como a qual não a vida. Oh Vida em qual não 

esta associada a outra vida. Oh Vida que não necessita de outra vida. Oh Vida que através da 

morte a outra vida.Oh Vida que sustenta a toda vida. Oh Vida que não herdou a vida de outra 

vida. Oh Vida que da a vida aos mortos. Oh Vivente. O Subsistente que não teve  nem 

sonolência nem sono. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL 

GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
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يا َمْن َلُه ِذْكٌر ال ُيْنسء يا َمْن َلُه ُنوٌر ال ُيْطفء يا َمْن َلُه ِنَعٌم ال ُتَعدُّ يا َمْن َلُه ُمْلٌك ال َيُزوُل يا مَ ْن َلُه ثَنا ٌَ ال  
ُيْحصء يا َمْن َلُه َجالٌل ال ُيَكيَُّف يا َمْن َلُه َكماٌل ال ُيْدَرُك يا َمْن َلُه َقضا ٌَ ال ُيَردُّ يا َمْن َلُه ِصفاٌت ال تَُبدَُّل يا َمْن 

 َلُه ُنُعوٌت ال ُتَغيَّرُ 
71- Oh Aquele cuja recordação não e esquecida. Oh Aquele cuja luz não se apaga. 

Oh Aquele cujas bendições não podem ser contadas. Oh Aquele cujo reino não desaparece. 

Oh Aquele cujo enaltecimento não pode ser calculado. Oh Aquele cuja majestade e indescritível. 

Oh Aquele cuja perfeição não pode ser alcançada. Oh Aquele cujo decreto não pode ser 

desobedecido. Oh Aquele cujos atributos não se modificam. Oh Aquele cujas qualificações não 

admitem alterações. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL 

GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

يا َربَّ اْلعاَلميَن يا ماِلَك َيْوِم الّديِن يا غاَيَة الّطاِلبيَن يا َظْهَر الاّلجيَن يا ُمْدِرَك اْلهاِربيَن يا َمْن ُيِحبُّ الّصاِبريَن يا 
مْحِسنيَن يا َمْن ُهَو َاْعَلُم ِباْلُمْهَتدينَ  َُ ريَن يا َمْن ُيِحبُّ اْل   َمْن ُيِحبُّ التَّّوابيَن يا َمْن ُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّ

72- Oh Senhor dos universos;  O Soberano do juízo final;  Oh Finalidade dos suplicantes. O 

Respaldo dos exilados. Oh Quem tem a seu alcance os fugitivos. Oh Quem ama os pacientes. Oh 

Quem ama os arrependidos. Oh Quem ama os purificados. Oh Quem ama os benfeitores .Oh 

Quem conhece os encaminhados. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL 

GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

 

فيُق يا َرفيُق يا َحفيُظ يا ُمحيُط يا ُمقيُت يا ُمغيُث يا ُمِعزُّ يا ُمِذلُّ يا مُ ْبِدُئ يا ُمعيدُ  َِ  َالّلـُهمَّ ِاّنء َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا 
73- Deus meu, certamente Te suplico em Teu nome. 

O Compassivo. O Companheiro. O Protetor. 

Oh Quem tudo sabe. Oh Quem nos proporciona o sustento diário. 

O Salvador. O fortalecedor. O Humilhador. O Originador. O Retornador. Louvor a Ti, não há 

outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó 

Senhor!! YA RABB!! 

 

يا َمْن ُهَو َاَحٌد ِبال ِضدٍّّ يا َمْن ُهَو َفْرٌد ِبال ِندٍّّ يا َمْن ُهَو َصَمٌد ِبال َعْيب يا َمْن ُهَو ِوْتٌر ِبال َكْيف يا َمْن ُهَو قاض 
ِبال َحْيف يا َمْن ُهَو َربٌّ ِبال َوزير يا َمْن ُهَو َعزيٌز ِبال ُذلٍّّ يا َمْن ُهَو َغِنيٌّ ِبال َفْقر يا َمْن ُهَو َمِلٌك بِ ال َعْزل يا 

بيه َِ  َمْن ُهَو َمْوُصوٌف ِبال 

74- Oh Quem è único sem ter opositor.Oh Quem e um sem ter ser igual.Oh Quem e juiz sem 

atuar com injustiça, Oh Quem e patrão sem ter assistente.Oh Quem e poderoso sem ser humilhar. 

Oh Quem e soberano sem estar exposto a destituição. Oh Quem e possuidor dos atributos sem 

comparação. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( 

alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
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اِكريَن يا َمْن َحْمُدُه ِعزٌّ ِلْلحاِمديَن يا َمْن طاَعُتهُ  َنجاٌة ِلْلُمطيعيَن  ِّ ْكُرُه َفْوٌز ِلل ُِ َرٌف ِللّذاِكريَن يا َمْن  َِ يا َمْن ِذْكُرُه 
يا َمْن باُبُه َمْفُتوٌح ِللّطاِلبيَن يا َمْن َسبيُلُه واِضٌح ِلْلُمنيبيَن يا َمْن آياُتُه ُبْرهاٌن ِللّناِظريَن يا َمْن ِكتاُبُه َتْذِكَرٌة 

  ِلْلُمتَّقيَن يا َمْن ِرْزُقُه ُعُموٌم ِللّطاِئعيَن َواْلعاصيَن يا َمْن َرْحَمُتُه َقريٌب ِمَن اْلمْحِسنينَ 
75- O Aquele cuja recordação e nobreza para os recordadores. O Aquele cujo agradecimento e 

triunfo para os agradecidos. O Aquele cujo louvor fortaleza para os glorificadores. 

O Aquele a quem obedecer e a salvação para os obedientes. O Aquele cuja porta esta aberta aos 

suplicantes. O Aquele cujo caminho e clara para os que retornam a ele. O Aquele cujos sinais são 

provas para os observadores. O Aquele cujo livro e recordação para os impiedosos. O Aquele 

cujo sustento abrange tanto ao obediente como o desobediente. O Aquele cuja misericórdia esta 

próxima aos benfeitores. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL 

GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

يا َمْن َتباَرَك اْسُمُه يا َمْن َتعالء َجدُُّه يا َمْن ال ِالـَه َغْيُرُه يا َمْن َجلَّ ثَناُؤُه يا َمْن َتَقدََّسَت َاْسماُؤُه يا َمْن َيُدوُم  
  َبقاُؤُه يا َمِن اْلَعَظَمُة َبهاُؤُه يا َمِن اْلِكْبِريا َُ ِرداُؤُه يا َمْن ال ُتْحصء االُؤُه يا َمْن ال ُتَعدُّ َنْعماُؤهُ 

 

76- Oh Aquele cujo nome é Bendito; Oh Aquele cuja Referencia  é Elevada; Oh Aquele que não 

há divindade além de Ti; Oh Aquele cujo Louvor é engrandecido; Oh Aquele cujos nomes são 

Santificados; Oh Aquele cuja permanência é eterna; Oh Aquele cujo esplendor está em sua 

magnificência; Oh Aquele cujo investimento é a Abundancia (riqueza)? Oh Aquele cujos favores 

nos têm fim; Oh Aquele cujas bondades nos podem ser contadas! Louvor a Ti, não há outra 

divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó 

Senhor!! YA RABB!! 

ديُد يا  َِ َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمكَ  يا ُمعيُن يا َاميُن يا ُمبيُن يا َمتيُن يا َمكيُن يا َرِيُد يا َحميُد يا َمجيُد يا 
هيدُ  َِ   

77- Deus meu, Certamente suplico por teu Nome; Oh Auxiliador; Oh quem guarda; Oh evidente; 

Oh Afiançado; Oh Consolador; Oh Guia; Oh Glorioso; Oh Enérgico; Oh Testemunhador! 

Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

ديدِ  يا َذا اْلَوْعِد َواْلَوعيِد يا َمْن   َِّ ديِد يا َذا اْلِفْعِل الرَِّيِد يا َذا اْلَبْطِش ال مجيِد يا َذا اْلَقْوِل السَّ ََ يا َذا اْلَعْرِش اْل
هيٌد يا َمْن  َِ ْي َ  َِ ُهَو اْلَوِليُّ اْلَحميُد يا َمْن ُهَو َفّعاٌل ِلما ُيريُد يا َمْن ُهَو َقريٌب َغْيُر َبعيد يا َمْن ُهَو َعلء ُكلِّ 

 ُهَو َلْيَس ِبَظاّلم ِلْلَعبيدِ 

78- Oh Dono do trono Glorioso; Oh Dono da palavra certa; Oh Dono da Ação correta; Oh Dono 

do Ataque Severo; Oh Dono da Promessa de recompensa e do castigo; Oh Quem é o Louvado 

Protetor; Oh Quem realiza o que deseja; Oh Quem está perto sem estar longe; Oh Quem é a 

Testemunha sobre todas as coisas; Oh Quem não é Tirano com seus servos! Louvor a Ti, não há 
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outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó 

Senhor!! YA RABB!! 

ْمِس َواْلَقَمِر اْلُمنيِر يا ُمْغِنَي اْلباِئِس   َِّ بيَه َلُه َوال َنظيَر يا خاِلَق ال َِ ريَك َلُه َوال َوزيَر يا َمْن ال  َِ يا َمْن ال 
ْيِخ اْلَكبيِر يا جاِبَر اْلَعْظِم اْلَكسيِر يا ِعْصَمَة اْلخآِئِف الْ ُمْسَتجيِر يا َمْن  َِّ غيِر يا راِحَم ال ْفِل الصَّ اْلَفقيِر يا راِزَق اْلطِّ

ْي َ َقديرٌ  َِ  ُهَو ِبِعباِدِه َخبيٌر َبصيٌر يا َمْن ُهَو َعلء ُكلِّ 

79- Oh Quem não tem associado nenhum ajudante; Oh Quem não há ninguém igual; Oh Criador 

do Sol e da resplandecente lua; Oh Quem enriquece os pobres e desafortunados; Oh Quem 

brinda o sustento da pequena criança; Oh Quem tem compaixão sobre a pessoa mais velha; Oh 

Quem cura o osso quebrado; Oh Defensor do temeroso em busca de asilo; Oh Quem esta 

informada sobre seus servos e a eles observam; Oh Quem é Poderoso sobre todas as coisas! 

Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

يا َذا اْلُجوِد َوالنَِّعِم يا َذا اْلَفْضِل َواْلَكَرِم يا خاِلَق اللَّْوِح َواْلَقَلِم يا باِرَئ الذَّرِّ َوالنََّسِم يا ذَ ا اْلَبْأِس َوالنَِّقِم يا ُمْلِهَم 
ِيا ََ ِمَن اْلَعَدمِ  ََ رِّ َواْلِهَمِم يا َربَّ اْلَبْيِت َواْلَحَرِم يا َمْن َخَلَق ااْل َلِم يا عاِلَم السِّ ََ رِّ وَ ااْل َف الضُّ ِِ  اْلَعَرِب َواْلَعَجِم يا كا
80- Oh Dono da Munificência e da bondade; Oh Dono do Favor da Generosidade; Oh Criador da 

Tabua e da Escritura; Oh Originador dos grãos e dos humanos; Oh Dono da Adversidade e do 

Castigo; Oh Inspirador do Árabe e de quem não é; Oh Quem separa o prejuízo e a dor; Oh 

Conhecedor dos segredos e das inquietudes; Oh Senhor da Casa Sagrada e do Santuário; Oh 

Criador das coisas a partir do nada!  Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL 

GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا فاِعُل يا جاِعُل يا قاِبُل يا كاِمُل يا فاِصُل يا واِصُل يا عاِدُل يا غاِلُب يا طالِ ُب يا 
  واهِ بُ 

81- Deus meu, Certamente Suplico por Teu Nome; Oh Fazedor; Oh Fornecedor; Oh Perdoador; 

Oh Perfeito; Oh Quem estabelece separações; Oh Quem Une; Oh Justo; Oh Vencedor; Oh 

Mandante; Oh Outorgado! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL 

GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

َز ِبُقْدَرِتِه يا َمْن َقدَّرَ  بِ ِحْكَمِتِه يا َمْن َحَكَم   يا َمْن َاْنَعَم ِبَطْوِلِه يا َمْن َاْكَرَم ِبُجوِدِه يا َمْن جاَد ِبُلْطِفِه يا َمْن َتَعزَّ
 ِبَتْدبيرِِه يا َمْن َدبََّر ِبِعْلِمِه يا َمْن َتجاَوَز ِبِحْلِمِه يا َمْن َدنا في ُعُلوِِّه يا َمْن َعال في ُدُنوِّهِ 

82- Oh Quem com bondade se confere Seu Poder; Oh Quem é bondoso com seu favor; Quem se 

fortalece com seu poder; Oh Quem determina com sabedoria; Oh Quem julga com Ordem; Oh 

Quem dispõe a Ordem com conhecimento; Oh Quem tem a clemência; Oh Quem está perto de 

sua elevação; Oh Elevadíssimo em sua cercania. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, 

AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 
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بُ  َمْن   يا َمْن َيْخُلُق ما َيِا َُ يا َمْن َيْفَعُل ما َيِا َُ يا َمْن َيْهدي َمْن َيِا َُ يا َمْن ُيِضلُّ َمْن َيِا َُ يا َمْن ُيَعذِّ
ْرحاِم ما َيِا َُ يا  ََ ُر ِفي ااْل َيِا َُ يا َمْن َيْغِفُر ِلَمْن َيِآ َُ يا َمْن ُيِعزُّ مَ ْن َيِا َِ يا َمْن ُيِذلُّ َمْن َيِا َُ يا َمْن ُيَصوِّ

 َمْن َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َيِا َُ 

83- Oh Quem cria o que quer; Oh Quem faz o que quer; Oh Quem guia a quem quer; Oh Quem 

perde a quem quer; Oh Quem castiga a quem quer; Oh Quem perdoa a quem quer; Oh Quem 

engrandece a quem que; Oh Quem humilha a quem quer; Oh Quem no ventre forma a quem 

quer; Oh Quem com sua misericórdia distingue quem quer. Louvor a Ti, não há outra divindade 

além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA 

RABB!! 

ِرُك في ُحْكِمِه َاَحدًا يا َمْن َجَعَل اْلَمالِئَكَة  ِْ ْي َ َقْدرًا يا َمْن ال ُي َِ يا َمْن َلْم َيتَِّخْذ صاِحَبًة َوال َوَلدًا يا َمْن َجَعَل ِلُكلِّ 
رًا يا َمْن َجَعَل ِلُكلِّ  َِ ْرَض َقرارًا يا َمْن َخَلَق ِمَن اْلما َِ َب ََ ما َِ ُبُروجًا يا َمنْ  َجَعَل ااْل ُرُساًل يا َمْن َجَعَل ِفي السَّ

ْي َ َعَدداً  َِ ْي َ ِعْلمًا يا َمْن َاْحصء ُكلَّ  َِ ْي َ َاَمدًا يا َمْن َاحاَط ِبُكلِّ  َِ  

84- Oh Quem não tem companheira nem filho; Oh Quem separou uma porção para todas as 

coisas; Oh Quem faz Participar a ninguém de Seu reino; Oh Quem dispõe os anjos como 

mensageiros; Oh Quem dispõe constelações nos céus; Oh Quem dispõe a terra firme; Oh Quem 

criou da água o ser humano; Oh Quem estabeleceu para cada coisa um tempo determinado; Oh 

Aquele cujo conhecimento alcança todas as coisas; Oh Quem conhece o numero de todas as 

coisas. Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio 

alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

ُل يا اِخُر يا ظاِهُر يا باِطُن يا َبرُّ يا َحقُّ يا َفْرُد يا ِوْتُر يا َصَمُد يا َسْرَمدُ    َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَألُ َك ِباْسِمَك يا َاوَّ
85- Deus meu, certamente eu suplico por teu nome; Oh Primeiro; Oh Ultimo; Oh Manifesto; Oh 

Oculto; Oh Bondoso; Oh Verdade; Oh Único; Oh Impar; Oh Imutável; Oh Eterno. Louvor a Ti, 

não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do 

fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

ِكَر يا َاَعزَّ َمْذُكور ذُ ِكَر يا َاْعلء َمْحُمود ُحِمَد يا   ُِ ُكور  ِْ يا َخْيَر َمْعُروف ُعِرَف يا َاْفَضَل َمْعُبود ُعِبَد يا َاَجلَّ َم
َرَف َمْحبُ وب ُعِلمَ  ِْ  َاْقَدَم َمْوُجود ُطِلَب يا َاْرَفَع َمْوُصوف ُوِصَف يا َاْكَبَر َمْقُصود ُقِصَد يا َاْكَرَم َمْسؤول ُسِئَل يا َا
86- Oh O Melhor ser conhecido; Oh O Melhor ser que foi adorado; Oh O Ser mais digno de 

agradecimento; Oh O Ser mais querido entre os lembrados; Oh O Ser mais adorados entre os 

elevados; Oh O Ser que precedeu a toda existência em ser requerido; Oh O Ser mais elevado que 

foi qualificado; Oh O Ser maior que foi tomado como objetivo; Oh O Ser mais generoso do qual 

se foi suplicado; Oh O Amado mais nobre que foi conhecido! Louvor a Ti, não há outra 

divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó 

Senhor!! YA RABB!! 
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يا َحبيَب اْلباكيَن يا َسيَِّد اْلُمَتَوكِّلينَ  يا هاِدَي اْلُمِضّليَن يا َوِليَّ اْلُمْؤِمنيَن يا َانيَس الّذاِكريَن يا َمْفَزَع اْلَمْلُهوفيَن يا  
 ُمْنِجَي الّصاِدقيَن يا َاْقَدَر اْلقاِدريَن يا َاْعَلَم اْلعاِلميَن يا ِالـَه اْلَخْلِق َاْجَمعينَ 

87-  Oh Amado dos que choram; Oh Senhor dos que encomendam; Oh Guia dos perdidos; Oh 

Protetor dos crentes; Oh Companhia intima dos Saudosos; Oh Refugio dos desocupados; Oh 

Salvador dos vorazes; Oh O mais Poderoso dos Poderosos; Oh O mais Sábio dos Sábios; Oh 

Deus de toda criação! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL 

GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

َكَر يا َمْن ُعِصَي َفَغَفَر يا َمنْ  ال َتْحويِه اْلِفَكُر  َِ يا َمْن َعال َفَقَهَر يا َمْن َمَلَك َفَقَدَر يا َمْن َبَطَن َفَخَبَر يا َمْن ُعِبَد َف
َر ُكلِّ َقَدر ِر يا ُمَقدِّ َِ  يا َمْن ال ُيْدِرُكُه َبَصٌر يا َمْن ال َيْخفء َعَلْيِه َاَثٌر يا راِزَق اْلَب

88- Oh Quem és Elevado e Subjuga; Oh Quem és Soberano e Poderoso; 

Oh Quem estando oculto está Informado (de Tudo); Oh 

Quem és adorado e agradecido; Oh Quem és desobedecido e perdoa; 

Oh Quem não é compreendido pelos pensamentos;  

Oh Quem não pode ser observado por nenhum olho; Oh Aquele a 

Quem não se lhe oculta nenhum átomo; Oh Quem brinda o sustento a humanidade; Oh Quem 

determina toda medida! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL 

GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

ُف يا ضاِمُن يا امِ رُ  يا ناهي  ِِ   َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِمَك يا حاِفُظ يا باِرُئ يا ذاِرُئ يا باِذُخ يا فاِرُج يا فاِتُح يا كا
89- Deus meu, Certamente eu suplico por teu nome; Oh Protetor; Oh Criador; Oh Formador; Oh 

Altíssimo; Oh Sossegador; Oh Quem dispõe aperturas; Oh Descobridor; Oh Garantidor; Oh 

Ordenador (do bem); Vedador (do mal)! 

و ََ إاّل ُهَو يا َمْن ال َيْخُلُق اْلَخْلَق إاّل ُهَو يا َمْن ال َيْغِفُر الذَّْنَب   يا َمْن ال َيْعَلُم اْلَغْيبَ  إاّل ُهَو يا َمْن ال َيْصِرُف السُّ
ُل  ْمَر إاّل ُهَو يا َمْن ال ُيَنزِّ ََ إاّل ُهَو يا َمْن ال ُيِتمُّ النِّْعَمَة إاّل ُهَو يا َمْن ال ُيَقلُِّب اْلُقُلوَب إاّل ُهَو يا َمْن ال ُيَدبُِّر ااْل

ْزَق إاّل ُهَو يا َمْن ال ُيْحِيي اْلَمْوتء إاّل ُهوَ    اْلَغْيَث إاّل ُهَو يا َمْن ال َيْبُسُط الرِّ
90- Oh Aquele que Sobre Ele não há quem conheça o oculto; Oh Aquele que Sobre Ele não há 

quem repete o mal; Oh Aquele que Sobre Ele não há quem origina a criação; Oh Aquele que 

Sobre Ele não há quem perdoe os pecados; Oh Aquele que Sobre Ele não há quem troque os 

corações; Oh Aquele que Sobre Ele não há quem redija os assuntos (do Universo); Oh Aquele 

que Sobre Ele não há quem faca descer a chuva; Oh Aquele que Sobre Ele não há quem ministre 

o sustento; Oh Aquele que Sobre Ele não há quem reanime os mortos! Louvor a Ti, não há outra 

divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó 

Senhor!! YA RABB!! 
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ْصفِ يا َِ   ََ ما َِ يا َانيَس ااْل ْعدا َِ يا راِفَع السَّ ََ ْوِليا َِ يا قاِهَر ااْل ََ يا ُمعيَن اْلُضَعفا َِ يا صاِحَب اْلُغَربا َِ يا ناِصَر ااْل
ْغِنيا َِ يا َاْكَرَم اْلُكَرما َِ  ََ ْتِقيا َِ يا َكْنَز اْلُفَقرا َِ يا ِالـَه ااْل ََ   يا َحبيَب ااْل

91-Oh socorro dos fracos; oh companheiro dos que se encontram longe (da sua terra);oh 

Auxiliador dos leais companheiro, Oh Quem subjuga os inimigos; Oh Quem eleva os céus; oh 

companhia intima dos puros; oh Amado pelos piedosos; oh Tesouro dos pobres; Oh Adorado dos 

grandiosos. Oh O mais Generoso dos generosos! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, 

AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

ء كُل ِ  ِمن   كافِيا   يا  ء كُل ِ  َعلى قائِما   يا َشي  بُِههُ  ال َمن   يا َشي  ء   يُش  ء   ُمل ِكهِ  في يَزيدُ  ال َمن   يا َشي   ال َمن   يا َشي 

فى ء   َعلَي هِ  يَخ  ء   َخزائِنِهِ  ِمن   يَن قُصُ  ال َمن   يا َشي  ء   َكِمث ِلهِ  لَي سَ  َمن   يا َشي   ِعل ِمهِ  َعن   يَع ُزبُ  ال َمن   يا َشي 

ء بِكُل ِ  َخبير   هُوَ  َمن   يا َشيء   َمتُهُ  َوِسعَت   َمن   يا َشي  ء كُل   َرح  َشي   

92-Oh Quem prescinde todas as coisas; oh vigilante de todas as coisas; oh Aquele a Quem nada 

se assemelha; oh Aquele em cujo reino nada se incrementa; oh Aquele de Quem nada pode 

esconder; oh Aquele cujo conhecimento nada se escapa; oh Aquele que esta informado sobre 

todas as coisas; oh Aquele cuja Misericórdia  abarca todas as coisas! Louvor a Ti, não há outra 

divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó 

Senhor!! YA RABB!! 

  

ُهم   ئَلُكَ  اِن ي اَللـ  ِمكَ  اَس  ِرمُ  يا بِاس  ِعمُ  يا ُمك  يي يا ُمف ني يا ُمق ني يا ُمغ ني يا ُمع طى يا ُمن ِعمُ  يا ُمط  ضي يا ُمح   يا ُمر 

  ُمن جي

93-Meu Deus! Certamente te suplico pelo Teu Nome; oh Quem da a  dignidade ;oh quem da o 

alimento ;oh quem da a mercê ;oh Quem da as dádivas ;oh Quem da a satisfação ;oh Quem da a 

salvação! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio 

alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

ْي َ َوخاِلَقُه يا قاِبَض   َِ ْي َ َوصاِنَعُه يا باِرَئ ُكلِّ  َِ ْي َ َوَمليَكُه يا َربَّ ُكلِّ  َِ ْي َ َوآِخَرُه يا ِالـَه ُكلِّ  َِ َل ُكلِّ  يا َاوَّ
َلُه يا ُمْحِيَي  ْي َ َومُ َحوِّ َِ َن ُكلِّ  َرُه يا ُمَكوِّ ْي َ َوُمَقدِّ َِ َئ ُكلِّ  ِِ ْي َ َوُمعيَدُه يا ُمْن َِ ْي َ َوباِسَطُه يا ُمْبِدَئ ُكلِّ  َِ ُكلِّ 

ْي َ َوواِرَثهُ  َِ ْي َ َوُمميَتُه يا خاِلَق ُكلِّ  َِ  ُكلِّ 
94- Oh Primeiro e ultimo de todas as coisas; oh Deus de todas as coisas e seu dono; oh Senhor de 

todas as coisas ;e seu criador; oh Originador de todas as coisas e disseminador ;oh Inovador de 

todas as coisas e Quem as fazem retornar ( a Ele);oh quem comporta todas as coisas; e Quem as 

transforma; oh Vivificador de todas as coisas e seu aniquilador ;oh Criador de todas as coisas e 

seu Herdeiro! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( 

alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

ُمود حاِمد َخي رَ  يا َوَمش كُور شاِكر َخي رَ  يا َوَمذ كُور ذاِكر َخي رَ  يا ُهود شاِهد َخي رَ  يا َوَمح   داع َخي رَ  يا َوَمش 

لُوب َمق ُصود َخي رَ  يا َوَجليس صاِحب َخي رَ  يا َواَنيس ُمؤنِس َخي رَ  يا َوُمجاب ُمجيب َخي رَ  يا َوَمد عُو     يا َوَمط 

بُوب َحبيب َخي رَ    َوَمح 
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95- Oh o melhor recordador e recordado ;oh o mas agradecido e é agradecido;oh o que melhor 

louva e é louvado; oh o que Melhor testemunha e é testemunhado; oh o que melhor invoca ;oh 

que melhor responde e é respondido; oh o Melhor cuja intimidade e companhia é procurada ;oh 

O melhor acompanhante e companheiro; oh O melhor que se propõe e é requerido;oh o Melhor 

amigo e amado! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH 

( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

 بَِمنِ  هُوَ  َمن   يا قَريب   اََحب هُ  َمن   اِلى هُوَ  َمن   يا َحبيب   اَطاَعهُ  ِلَمن   هُوَ  َمن   يا ُمجيب   دَعاهُ  ِلَمن   هُوَ  َمن   يا

فََظهُ  تَح   َمن   يا َرحيم   َعَظَمتِهِ  في هُوَ  َمن   يا َحليم   َعصاهُ  بَِمن   هُوَ  َمن   يا َكريم   َرجاهُ  بَِمن   هُوَ  َمن   يا َرقيب   اس 

َمتِهِ  في هُوَ  سانِهِ  في هُوَ  َمن   يا َعظيم   ِحك  َعليم   اَرادَهُ  بَِمن   هُوَ  َمن   يا قَديم   اِح   

96-Oh Quem responde a suplica daqueles que imploram;oh Quem e amigo de quem obedece;oh 

Quem esta perto daqueles que o amam; oh quem e guardião de quem procura Sua proteção ;oh 

Quem é Tolerante com quem lhe desobedece ;oh Quem em sua magnificência  é compassivo; oh 

Quem em Sua sapiência  é Majestoso; oh Quem em sua Benevolência  é privilegiado; oh Quem 

conhece a quem lhe procura! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL 

GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

ُهم   أَلُكَ  اِن ي اَللـ  ِمكَ  اَس  بُ  يا ُمَسب ِبُ  يا بِاس  ِفُ  يا ُمَرت ِبُ  يا بُ ُمعَق ِ  يا ُمقَل ِبُ  يا ُمَرغ ِ رُ  يا ُمَخو  رُ  يا ُمَحذ ِ  يا ُمذَك ِ

رُ  ُمغَي ِر يا ُمَسخ ِ  

97- Meu Deus, certamente te suplico pelo Teu Nome; oh Quem motiva ;oh quem  realiza os 

desejos;oh Causador de mudanças ;oh Retardador ;oh Ordenador ;oh Atemorizador; oh Quem 

adverte, Oh Modificador! Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL 

GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

دُهُ  َمن   يا سابِق   ِعل ُمهُ  َمن   يا فُهُ  َمن   يا صاِدق   َوع  ُرهُ  َمن   يا ظاِهر   لُط  َكم   ِكتابُهُ  َمن   يا غاِلب   اَم   قَضاُؤهُ  َمن   يا ُمح 

انُهُ  َمن   يا كأئِن   لُهُ  َمن   يا قَديم   ُمل كُهُ  َمن   يا َمجيد   قُر  شُهُ  َمن   يا َعميم   فَض  َعظيم َعر   

98- Oh Aquele cujo conhecimento e precedente ;oh Aquele cuja promessa e veraz; oh Aquele 

cujo favor e evidente; oh Aquele cuja ordem e dominante ;oh Aquele cujo Livro e concludente; 

oh Aquele cujo Juízo é (Uma realidade)  existente ;oh Aquele cujo Alcorão é Glorioso;oh Aquele 

cujo o reino e antigo;oh Aquele cuja a graça é extensa; oh Aquele cujo Trono é Majestoso! 
Louvor a Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), 

Proteja-nos do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

غَلُهُ  ال َمن   يا ع   يَش  ع َعن   َسم  نَعُهُ  ال َمن   يا َسم  ل   يُل هيهِ  ال َمن   يا فِع ل َعن   فِع ل   يَم  ل َعن   قَو   يُغَل ِطُهُ  ال َمن   يا قَو 

ُجبُهُ  ال َمن   يا سُؤال َعن   سُؤال   ء   يَح  ء َعن   َشي  ينَ  اِل حاحُ  يُب ِرُمهُ  ال َمن   يا َشي   ُمرادِ  غايَةُ  هُوَ  َمن   يا ال ُمِلح 

فى ال َمن   يا الط اِلبينَ  َطلَبِ  ُمن تَهى هُوَ  َمن   يا ال عاِرفينَ  ِهَممِ  ُمن تَهى هُوَ  َمن   يا ال ُمريدينَ  ة   َعلَي هِ  يَخ   فِي ذَر 

 ال عالَمينَ 

99- Oh Aquele a Quem um som não distrai  de  (escutar) outro; Oh Aquele a Quem realizar uma 

ação não lhe impede realizar outra ; Oh Aquele a Quem (anunciar)  uma palavra não lhe entretém 
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de (emitir) outra; oh Aquele a Quem uma pergunta não lhe confunde para atender outra ; oh 

Aquele a Quem nenhuma coisa pode  ocultar-lhe outra ;  oh Aquele a Quem não lhe importuna a 

insistência  do insistente  ; oh Aquele  que é a meta procurada pelos devotos ; oh Aquele que é o 

alvo das inquietudes dos místicos ;oh Aquele que é o alvo do requerimento dos que imploram; oh 

Aquele a quem não se oculta nem uma só partícula no Universo! Louvor a Ti, não há outra 

divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos do fogo, Ó 

Senhor!! YA RABB!! 

  
ِلفُ  ال صاِدقا   يا يَب َخلُ  ال َجوادا   يا يَع َجلُ  ال َحليما   يا  يُوَصفُ  ال َعظيما   يا يُغ لَبُ  ال قاِهرا   يا يََمل   ال َوه ابا   يا يُخ 

غُرُ  ال َكبيرا   يا يَف تَِقرُ  ال َغنِي ا   يا يَحيفُ  ال َعد ال   يا ثَ  اَن تَ  إال   اِلـهَ  ال يا سُب حانَكَ  يَغ فُلُ  ال حافِظا   يا يَص  ثَ  ال غَو   ال غَو 

نا َربِّ  يا الن ارِ  ِمنَ  َخل ِص    

 

100- oh Tolerante que não se precipita; oh Generoso que não e mesquinho; 

Oh veraz que não falta à verdade; oh outorgado que não se oprime; oh subjulgador que não é 

vencido; oh Majestoso que não pode ser descrito; oh Justiça que não tiraniza; oh Opulento que 

não se empobrece; oh Grandíssimo que não diminui; oh Guardião que não se distrai! Louvor a 

Ti, não há outra divindade além de Ti, AL GHAUTH AL GHAUTH ( alívio alívio), Proteja-nos 

do fogo, Ó Senhor!! YA RABB!! 

 

 

 
 

 

 


