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SULLTAN NEVRUZI

Dita e Nevruzit apo e quajtur ndryshe edhe dita e Sulltan 
Nevruzit shënon ditëlindjen e Imam Aliut në Qabe. Në 
këtë ditë çdo gjë rigjallërohet, lind shpresa, ringjallja për 
gjithë njerëzimin. Ajo është një ditë e re, kur të gjithë 
shpresojnë për një të ardhme më të mirë.

Nevruzi do të thotë “Dita e re” nga persishtja dhe Sulltan 
do të thotë “Mbret”, pra, Nevruzi Sulltan do të thotë 
“Mbret i gjithë ditëve”. E ka origjinën qysh herët. Në 
Shqipëri filloi të festohej që kur u përhap Bektashizmi në 
shekujt XIII. Për këtë festë poeti ynë i madh Bektashian 
Naim Frashëri ka thënë: “Sot është një ditë e re që 
përsëritet moti, lind vera, lind ngrohtësia, lind Aliu, lind 
vetë Zoti”. Kjo ditë ka një domethënie të veçantë për të 
gjithë besimtarët. Është dita e Imam Aliut, dhëndrit të 
profetit Muhamed, ai ka qënë krahu i djathtë i  Profetit. 
Prandaj kjo festë për Bektashinjtë përfaqëson një ditë të 
shënuar dhe nga më të bekuarat të vitit.

Ai ka lindur më 22 Mars, është një nga shenjtorët 
më të mëdhenj të të gjitha kohërave dhe është i pari 
i dymbëdhjetë Imamëve. Imam Aliu është i pari i 
besimtarëve i pajisur me dituri hyjnore nga vetë Profeti 
Muhammed (a.s.), i cili thotë: “Unë jam qyteti i diturisë 
dhe Aliu është porta e tij”; “Inteligjenca u pjesëtua në 
dhjetë pjesë: nëntë pjesë i ka Aliu, dhe një pjesë gjithë 
njerëzia” ose “Unë me Aliun jemi si Haruni me Musain”; 
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“Kush do Alinë më ka dashur mua, kush më do mua, 
ka dashur Zotin, dhe kush urren Alinë, më ka urryer 
mua, kush më urren mua, ka urryer Zotin”. Prandaj 
me të drejtë u quajt prijës i besimtarëve, dijetarëve që 
bënë epokë të artë e që i dhanë njerëzimit mbarë dritë. 
Ai ishte njeriu i luftës për përparimin njerëzor. Ai 
përdorte bukur fjalën për çlirimin e shpëtimin njerëzor. 
Ai la pas tre parime: Shkallën e të menduarit, unitetin 
njerëzor, drejtësinë. Prandaj mbeti simbol i përhershëm 
i drejtësisë, sa Bektashinjtë betohen: Ja Muhamed -Ali!

Në këtë ditë madhështore nis stina e pranverës, ekuinoksi 
pranveror, ku dita i merr natës dhe drita errësirës. Madje 
në një fragment të caktuar sekondi gjatë ndërrimit të 
orëve për mbërritjen e datës 22 Mars, të gjithë krijesat 
frymore ose jo, i falen Perëndisë sepse sot çdo gjë nis të 
marrë jetë e gjallëri. Dita nis me urimet më të mira për 
mbarësi, mirëqënie, paqe dhe dashuri.

Në shekullin XX dhe në mënyrë të veçantë në mesin 
e tij, kjo festë është shndërruar në një manifestim 
mbarëkombëtar. Në Shqipëri Dita e Nevruzit, festa 
më e rëndësishme e Bektashizmit, u dekretua si festë 
kombëtare në vitin 1992. Besimi Bektashian ka një 
shtrirje të konsiderueshme në territorin e Republikës 
së Shqipërisë. Bektashinjtë janë të përhapur edhe në 
Kosovë, Maqedoni si dhe në gjithë njerëzimin dhe ka 
institucione përfaqësimi në 31 shtete të tjera të botës.
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Dita e Nevruzit festohet edhe në vende të tjera të 
botës myslimane në data që variojnë nga 20 deri më 
26 Mars si: Afganistan, Azerbaixhan, Bullgari, Francë, 
Greqi, Gjeorgji, Gjermani, Kirgistan, Kosovë, Irak, 
Iran, Itali, Kazakistan, SHBA, Shqipëri, Taxhikistan, 
Turkmenistan, Turqi, Uzbekistan, Zvicër etj...
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SULTAN NAWRUZ 

The day of Nawruz or as it is called the day of Sultan 
Nawruz marks the celebration of the birth of Imam Ali 
in Ka’bah. During this day everything revitalizes, hope 
rises; it means the resurrection for the whole humanity. 
This is a new day, when everybody hopes for a better 
future.

Nawruz means literally ‘New Day’ in Persian and 
‘Sultan’ means ‘’King’’, therefore Sultan Nawruz means 
‘’King of all days’’. Its origins are early in history. In 
Albania it started to be celebrated since the spread of 
Bektashism in the 13th century. For this celebration the 
wellknown Albanian Bektashi poet Naim Frasheri has 
said: ‘’This is a new day of the renewed weather, summer 
initiates, warmness begin, Ali is born, God Himself is 
born’’. This day has a special meaning for all religious 
people. This is the day of Imam Ali, son-in-law of the 
Prophet Muhammad, who was the closest supporter of 
the Prophet. For this reason this festivity for Bektashism 
represents one of the most blessed days of the year.

He is born on March 22nd, He is one of the greatest saints 
of all times and is the first of the twelve Imams. Imam 
Ali is the leader of the believers possessed with a divine 
knowledge from Prophet Muhammad (a.s.) Himself 
that says: ‘’I am the city of knowledge and Imam Ali is 
its Gate’’; ‘’ Intelligence was divided in ten parts: nine 
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parts were given to Ali and one part belongs to the 
whole humanity’’; ‘’I and Ali are like Aaron and Moses’’;  
‘’Who loves Ali loves Me, who loves Me loves God, and 
who hates Ali hates Me and who hates Me hates God’’. 
It was for this reason that He is called the leader of 
believers, scholars that belonged to the golden era and 
gave light to the whole humanity. He was fighting for 
the progress of humanity. He used to work well with 
words for the release of the human soul. He left behind 
three principles: the level of thinking, the human unity, 
and the justice. For that reason he remained an eternal 
symbol of justice as the Bektashi swear: “Ya Muhammad 
– Ali”!

In this magnificent day spring begins, the spring 
equinox, when the day takes from the night, and the 
light from the darkness. There is a moment during the 
changing of the hours from March 21st to 22nd, a very 
second, when every living creature or not prays to God 
because in this day everything takes life and vitality. The 
day starts with the best wishes for luckiness, prosperity, 
peace and love.

In the 20th century and especially in the middle of it, this 
festivity is transformed in an international celebration. 
In Albania the Day of Nawruz, the most important 
celebration of Bektashism it was considered as national 
celebration with the decree of 1992. The Bektashi 
religion has a considerable extent in the territory of the 
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Republic of Albania. The Bektashi can be found also in 
Kosovo, Macedonia and all around the world, and has 
representative institutions in 31 other nation states of 
the world.  

The day of Nawruz is celebrated also in other states 
of Muslim world in the dates from March 20 to 26 
like in: Albania, Afghanistan, Azerbaijan, Bulgary, 
France, Georgia, Germany, Kyrgyzstan, Kosovo, Iraq, 
Iran, Kazakhstan, Switzerland, Tajikistan, Turkey, 
Turkmenistan, Uzbekistan, U.S.A etcc.
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IMAM ALI

Imami Aliu është i biri i Abu Talibit, të birit të Abdyl 
Mytalibit nga fisi Hashimi. Është Imami i parë dhe i ati 
i 11 Imamëve.

Ka shumë mbiemra dhe tituj për të cilët më të 
përmendura janë: Myrteza, Hajdër, Essedull-llah, Galip, 
Ebu Turabë, Shahi Merdan, Shiri Jezdan dhe Shahi 
Vilajet, të cilat i fitoi nga veprat dhe nga sakrificat që 
bëri për hir të së vërtetës.

Ka lindur 11 vjet përpara se t`i vinte Profetësia Profetit 
Hazretit Muhammed (a.s.), d.m.th. 23 vjet përpara 
Emigrimit më 22 Mars të vitit 600 pas Krishtit, që 
quhet dita e madhe NEVRUZ e 13 – ta e Hënës të 
muajit Arab Rexhep, ditën e Premte. Ka lindur brenda 
në shtëpinë Hyjnore Qabe këtë ngjarje e vërtetojnë të 
gjithë dijetarët, e ka vërtetuar edhe Qeshfiu duke thënë: 
“Detyrimi i vizitimit të Qabes është bërë vetëm e vetëm 
sepse është lindur Aliu i biri i Ebu Talibit aty”. Është i 
katërti djalë i Ebu Talibit. E ëma e tij quhet Fatime e bija 
e Esedi Hashimit. Pas të nderuarës Hatixhe është i dyti 
që e pranoi dhe e besoi Profetin Hazreti Muhammed 
(a.s.) kur në atë kohë ishte diku 13 vjeç.

Një ndër ngjarjet që dëshmon besnikërinë e tij është 
edhe ajo e Natës së Emigrimit. Kur ka emigruar Profeti 
Hazreti Muhammed (a.s.) për në Medine, ku Imamin 
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Aliun e ka lënë në Mekë dhe e ka porositur që të flinte në 
shtratin e Tij, duke i lënë dhe disa amanete për besnikët 
që mbetën atje. Të nesërmen mbasi i mbaroi porositë, pa 
e marrë vesh Myshrikët (kundërshtarët) është nisur dhe 
Imami për në Medine me gjithë fëmijët. Me përjashtim 
të luftës Tebukut, ka ndodhur në të gjitha luftrat që 
janë bërë në kohën e Hazretit Muhammed (a.s.) ku 
ishte dalluar me trimërinë që i është vërtetuar me fjalën 
Hyjnore dhe Ajete Kuranore që thonë: “S’ka trim përveç 
Aliut, s’ka shpatë përveç Zylfikarit”. Vetëm në luftën e 
Uhudit, kur u rrethua Profeti Muhammed (a.s.) nga 
armiqtë thirri në ndihmë Xhebrailin, i cili i ka thënë: 
“Thirr Alinë për ndihmë” dhe ja ka mësuar për herën e 
parë Nadi Alinë (lutje).

Në shumicën e luftrave ka qenë flamurtar i Islamit.

Mbi lavdërimin e Imami Aliut ka shumë ajete Kuranore 
të madhnueshme dhe me fjalë Profetike të panumërta.

Mbas vrasjes së Osmanit në vitin `35 të Emigrimit 
(Hixhrit) me një zë është zgjedhur Imami Halife, më 
parë nga të gjithë të tjerët i kanë zënë dorën dhe e kanë 
pranuar, Telhaj dhe Zyberi.

Siç shkruajnë Historianët Imam Aliu nuk la mënyrë dhe 
përpjekje pa bërë për të ndaluar gjakderdhjen e vrasjen 
por kjo qe e pamundur.
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Mbas një kohe nga dhelpëritë dhe intrigat e kurdisura 
prej të pabesit Mavije, të birit të Ebu Syfjanit, Telhaj dhe 
Zyberi thyen besën duke marrë me vete dhe Aishen dhe 
shkuan në Basra për të mbledhur fuqi duke pretenduar 
se do të kërkojnë gjakun e Osmanit, gjë e cila ishte fare 
pavend.

Imami Ali bisedoi për herën e parë me Ebu-Ej-jubi 
Ensarin për t`i këshilluar që të heqin dorë nga kjo 
vëlla – vrasje por mjerisht s’qe e mundur t’ju mbushte 
mendjen, dërgoi dhe disa delegatë të tjerë e më në fund 
Imami Hasanin por dhe kjo qe e kotë.

Krisi lufta në të cilën u vranë Telhaj, Zyberi dhe Aisheja 
u zu rob. Aishen e dërgoi në Medine me anën e vëllait të 
saj Muhammedit të birin e Ebu Beqirit. Kjo luftë quhet 
lufta e Qomelit (e Deves).

Mavija i mallkuar gjeti rast dhe mblodhi një fuqi të 
madhe me parrullën “kërkojmë gjakun e Osmanit”, e 
sulmoi qytetin e Qofes të cilin Imami Aliu e kishte bërë 
si kryeqytet. Imami Aliu i dërgoi disa herë delegatë që të 
mos bëhet shkak të vriten myslimanët njëri me tjetrin 
por ishte e pamundur që ai të hiqte dorë sepse e shtynte 
i mallkuari Amri Beni Asi.

Imami Aliu dërgoi një ushtri nën komandën e besnikut dhe 
trimit të madh Maliq Eshderit i cili e mundi ushtrinë e Mavijes 
por Mavija përveç që mobilizoi një ushtri të madhe zuri dhe 
ujin e lumit Eufrat për të mos pirë ujë ushtrija e Imamit.



10Ceremonia e Sulltan Nevruz-it

Në vitin `30 të Emigrimit filloi lufta e përgjakshme, në 
vendin e quajtur Saffejn; Lufta vazhdoi 100 ditë rrjesht 
ku janë zhvilluar më tepër se 90 përpjekje, e janë vrarë 
prej ushtrisë së Imamit 25.000 dhe prej ushtrisë së të 
mallkuarit 45.000 që bëhet shuma e të vrarëve në këtë 
luftim 70.000 vetë. Në këto luftime shumë nga shokët 
personal të Profetit Hazretit Muhammed (a.s.), kanë 
mbetur të vrarë, midis tyre ka mbetur i vrarë në fushën 
e betejës dhe Amri i biri i Jasirit, për të cilin Profeti 
Muhammed në të gjallë të tij kishte thënë : “Amri do të 
bëhet dëshmor nga ana e një ushtrie rebele e cila nuk ka 
të bëjë me besimin mysliman.”

Kur mori vesh ushtrija e të mallkuarit Mavije se ra 
dëshmor prej dorës së tyre Amri i biri i Jasirit, filluan të 
shpërndaheshin dhe zunë të dezertojnë, por i mallkuari 
me dinakëritë e tij, i bindi duke ju thënë disa gënjeshtra 
dhe i mallkuari Amri i biri i Asit, mori disa fletë të Kur-
anit dhe i vuri mbi syngjitë e Ushtrisë së Mavijes, duke 
i bërë apel ushtrisë së Imamit me parulla të shkruara:” 
Mos luftoni me librin e Zotit”. Kjo djallëzi e kurdisur i 
bëri përshtypje ushtrisë së Imamit sadoqë ai e kuptoi 
dhe i këshilloi ushtrinë e tij që të mos gënjehej se libri i 
Zotit është në zemrën dhe krahërorin e njeriut por ata 
u gënjyen me pretendimin e të mallkuarit që thoshte 
se këtë punë le ta zgjidhin dy pleq, njëri prej anës së 
Imamit e tjetri prej anës së Mavijes; pasi e pa se ushtria 
e tij (Mavija) po humbiste luftën, u demoralizua dhe me 
këtë dinakëri bëri që të fitonte luftën ndaj Imamit.
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Këtë vendim disa prej ushtrisë së Imami Aliut e refuzuan 
dhe dolën kundra tij të cilët quhen “Harixhinj”, kështu 
Imami pa përfunduar çështja me Mavijen u detyrua 
të luftojë Harixhinjtë dhe hapi luftë me ta në vendin e 
quajtur Nehrivan. 

Në vitin `38 të Emigrimit filloi lufta e përfundoi me 
shkatërrimin e krejt Harixhinjve shumica e të cilëve 
u vranë e ata që mbijetuan u arratisën. Mavija dhe i 
deleguari i tij Amri nuk lanë djallëzi pa përdorur, kurse 
Imami Aliu ndiqte gjurmët e Hazretit Muhammed (a.s.) 
pikërisht pse është i vetmi njeri në botë që s’ka gënjyer 
asnjë njeri për të përfituar politikisht ose ekonomikisht.

Imami Aliu mundohej gjithmonë të bindte Mavijen me 
këshilla e letra, kurse Mavija me dhelpëritë e tij dërgonte 
njerëz në Egjypt, Hixhazë, Jemen e të tjera vende dhe 
i gënjente me premtim gradash e të hollash. Në Egjypt 
Mavija dërgoi Amrin të birin e Ebu Beqirit e zuri rob 
Muhammedin dhe e dogji në zjarr, ky ishte i dërguari i 
Imami Aliut në Egjypt.    
   
Në vitin `40 të Emigrimit, të 19 ditë të Ramazanit, duke 
qenë Imami Aliu në xhami të Qofes dhe duke u falur 
mëngjezi, me një shpatë të helmatosur i ra krimineli i 
quajtur Abdurr-rrahman Mylxhemi dhe e plagosi rëndë 
dhe mbas dy ditëve nga kjo plagë ndërroi jetë.
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Është larë nga të tre djemtë e tij Imami Hasan, Imami 
Hysen e Muhammed Hanefiu dhe nga Abdull-llahu i biri 
i Xhaferri Tajarit dhe është varrosur në vendin e quajtur 
Nexhef, ku është Tyrbeja e Tij Madhështore dhe e cila 
vizitohet nga cdo anë e botës Myslimane.

Imami Aliu ishte bujar, i drejtë, i gjykueshëm, i urtë e 
shumë i mëshirshëm, fytyrë qeshur, trim, i ditur, orator, 
vjershëtar, shkurt në kohën e tij sipas besimit tonë as ka 
pasur as do të ketë në faqen e dheut një njeri që t`i ketë 
përmbledhur të gjitha virtytet si personi i Tij. Ka shumë 
vepra të mira Mrekullira e  Shenjtërira ndër të cilat vetëm 
pak janë të publikuara e të tjerat ruhen nga besnikët e tij 
të cilët i ruajnë dhe i respektojnë si sot e pas kësaj.

Sipas kallëzimit të disa historianëve thuhet që ka patur 
shumë fëmijë, shumicën prej tyre i ka marrë nën ombrellën 
e tij për t`i mbrojtur. Imami Hasanin, Imami Hysenin si 
dhe Myhsinin që është thirrur (Muhammed Ekber) i ka 
me Hazreti Fatimen ku disa prej këtyre fëmijëve kanë 
rënë dëshmorë në Qerbela bashkë me Imami Hysenin.

Imami Aliu nga trupi është mesatar, ngjyrë gruri, 
symadh, buzqeshur, (tullac) pa lesh mbi ballin e Kokës, 
ishte shumë i thjeshtë dhe vishej gjithmonë me rroba si 
të varfrit, hante bukë pak dhe me uthull, ç’të kishte nuk e 
rezervonte por ju`a shpërndante të vobektëve.

Kur u bë dëshmor ishte në moshën 63 vjeç me mjekër të bardhë.
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IMAM ALI

Imam Ali is the son of Abu Talib that was the son of 
Abdul Mutalib from the tribe of Hashim. He is the first 
Imam and the father of the eleven Imams.
He has been given many attributes and titles where most 
mentioned are: Murtadha, Haydar, Asadullah, Ghaalip, 
Abu Tuurab, Shahi Mardan, Sher-i Yazdan and Shah-i 
Vilayat, were given after the works and sacrifices he did 
for the sake of justice. 

He was born 11 years before the prophecy came to the 
Hadhrat Prophet Muhammad (a.s.) which means he 
was born 23 years before the Emigration, on March 22nd 
of the year 600 after Christ that is called  the great day 
of Nawruz the 13th of Arab Lunar Rajab Month, Friday 
day. He was born in the sacred sanctuary of the Ka‘bah 
in Mecca, that is proved by all scholars and this has been 
certified also by Qeshfiu by saying: “The obligation in 
visiting Ka’bah has been done only because He was born 
there, the son of Abu Talib”. He was the fourth son of 
Abu Talib. His mother is called Fatimah, the daughter 
of Assad Hashim. After the honorable Hatice he is 
the second who recognized and believed the Hadhrat 
Prophet Muhammed (a.s.) in the time when he was 
approximately 13 years old. 
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One of the stories that proves his loyalty belongs to 
the Night of Emigration. When Hadhrat Prophet 
Muhammed (a.s.) emigrated to Medina, he left Imam 
Ali in Mecca and advised for him to sleep in His bed, by 
leaving also some reliance for the faithful who remained 
there. Next day, after he finished all orders, undetected 
from the Mushrik (opponents), the Imam also has left for 
Medina with all his children. Except the war of Tebuk, 
he was present in all the battles that were done during 
the time of Hadhrat Prophet Muhammed (a.s.), where 
he was distinguished by his bravery that was proved also 
by the divine words and Quranic ayets saying : ‘’There 
is no warrior, except Ali/ There is no sword, except 
Zulfiqar’’. Only in the battle of Uhud, when the Prophet 
Muhammad (a.s.) was under siege from his enemies he 
called out Jibrail that said: “Call for help Ali”, and has 
taught him for the first time Naadi Ali (prayer). 

In the majority of battles he has been the Islam flag 
bearer. 

For the praise of Imam Ali there are many magnificent 
Quran’s ayets and with innumerable prophetic words.

After the murderer of Osman in the 35th year of 
Emigration (Hegira) He was unanimously chosen the 
Imam Halife. Talha and Zubeir were the first ones to 
recognize and congratulate Him. 
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As the historians have written, Imam Ali tried every manner 
and approach to cease the bloodshed and killings but this was 
impossible. 

After some time from the cunnings and conspiracies hatched 
from the unfaithful Muawijah, the son of Abu Sufyan, Talha 
and Zubeir broke the oath, took with themselves Aisha and 
went to Basra to gather strength and by pretending to revange 
the blood of Osman, which was also quite irrelevant. 

Imam Ali firstly sent Abu Eyyub El Ensar to advise them to 
resign from this fratricide but unfortunately it was not possible 
to change their minds, sent also some other representatives 
and at the end sent Imam Hassan but this also was hopeless. 

The war started where Talha and Zubeir were killed  and 
Aisha was taken into captivity. Aisha was sent to Medina with 
her brother Muhammad, the son of Abu Bakr. This battle it is 
called the battle of Jamal (Camel). 

The damned Muawijah found the occasion to gather a great 
strength with the slogan “Revanging for the blood of Osman’’, 
attacked the city of Kufa which was decreed the capital city 
by Imam Ali. Imam Ali sent to him several times delegates 
in order for Muslims not to be killed among each- other, but 
it was impossible for him (Muawijah) to stop since he was 
pushed also from the damned Amr ibn al-As.
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Imam Ali sent an army under the command of the great 
loyal and brave Malik al-Ashtar who defeated the army 
of Muawijah but Muawijah not only collected a huge 
army but also blocked the water in the river Euphrates 
to deprive Imam’s army of drinking.

In the 30th year of Emigration started the bloody war, in 
the place called Saffeyn; the war continued for hundred 
days unceasingly when more than 90 battles happened, 
25 000 were killed from the Imam’s army and 45 000 
from the damned army, by summarizing the number of 
killed warriors in 70 000 persons. Many of the personal 
friends of Hadhrat Prophet Muhammad (a.s.) were 
killed, among them Ammar the son of Yasir for whom 
during his life Hadhrat Prophet Muhammad (a.s.) has 
said: “Ammar it will become a martyr from a rebel army 
which has nothing to do with the Islam religion’’. 

When the army of the damned Muawijah heard that 
Ammar the son of Yasir was killed from their hand 
it started to spread and to desert, but the damned 
Muawijah through its vile wiles convinced them by 
telling lies and the damned Amr ibn al-As, took some 
pages from Quran and putted them in the lances of the 
Muawijah’s army and by making appeal to the Imam’s 
army with the written slogan ‘’Do not fight with the 
book of God’’. This tricking mischief impressed the 
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Imam’s army although he understood and advised his 
army to not be deceived because the book of God is in 
heart and in the chest of the person but they were misled 
by the claim of the damned Muawijah that said that this 
conflict needs to be resolved by two wise people; one 
from the Imam’s side and the other from the Muawijah’s 
one; because he saw that his army was losing the war, he 
got demoralized and made this trick in order to win the 
war against Imam.

This decision was refuted from some members of the 
Imam’s Ali army and came out against the Imam and 
they were called ‘Khariji’, and thus the Imam without 
finishing the issue with Muawijah was obliged to fight 
the Kharijite and started the war with them in the place 
called Nahrawan. 

In the 38th year of Emigration started the war which 
ended with the complete destruction of Kharijite the 
majority of which was killed and those that survived 
escaped. Muawijah and his representative Amri used all 
their tricks, while Imam Ali was following the tracks of 
Hadhrat Muhammad (a.s.) precisely because he is the 
only person in the world that has never lied anyone to 
get political or economic advantage. 
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Imam Ali tried always to convince Muawijah with 
advises and letters, while Muawijah with his cunnings 
sent his people to Egypt, Hejaz, Yemen and in other 
places by promising to them titles and money. In 
Egypt Muawijah sent Amri, the son of Abu Bakr, who 
captured Muhammad and burned him in fire, who has 
the delegated of Imam Ali in Egypt. 

In the 40th year of Emigration and in the 19th day of 
Ramadan while Imam Ali was in the Mosque of Kufa 
making morning’ prayers, he was hit with a poisoned 
sword by the criminal called Abd-al-Rahman ibn 
Muljam and it was seriously injured and after two days 
he passed away from this wound. 

He was washed by his three sons the Imam Hassan, Imam 
Hussein and Muhammad Hanafi and from Abdullah 
the son of Jaffar Tayyar and is buried in the place called 
Najaf where it is his magnificent turbe (mausoleum) 
and which is visited from all of the Muslim world. 

Imam Ali was generous, fair, reasonable, quiet and very 
merciful, smiling face, brave, wise, orator, bard, shortly 
in his time according to our religion there will never be 
someone on Earth to collect all his virtues as His person. 
There are many good works, Miracles and Holinesses 
from which only few have been published and the others 
have been saved by his loyals that save and respect Him 
as today and thereafter. 
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According to the revelation of some historians he had 
many children, who took the majority of them under 
his protection. 

Imam Hassan, Imam Hussein, and also Muhsin (that 
has been called Muhammad Akbar) are with the 
Hadhrat Fatimah, where some of his children have died 
as martyrs in Karbala together with the Imam Hussein.
 
Imam Ali had an average body, wheat color, big eyes, 
smiley person, bald without hairs in the front, he was 
very simple, and was wearing always as a poor person, 
ate less, usually bread with vinegar, everything he had 
he shared it with the poorer. 

He became a martyr at the age of 63 and had a white 
beard. 
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Fjalët e Profetit Tonë të Madh Hazreti Muhammed 
A.S. që ka thënë në Hak të Kryetarit të Shenjtorëve, 
Hazreti Aliut Q.V.

1.   Sihariq o Ali! Gjallëria dhe vdekja Jote është  me 
      mua. 
2.  Dashuria e Aliut është shpëtim nga hipokrizia.
3.  Dashuria e Aliut është shpëtim nga skëterra. 
4.  Dashuria e Aliut është një bamirësi që asnjë faj  
     s’mund ta shlyejë. 
5.  Dashuria e Aliut e ha fajin si zjarri që ha drurin. 
6.  E drejta e Aliut mbi këtë komb është si e drejta e 
     prindërve mbi fëmijët e tyre. 
7.  Më i miri i vëllazërisë Sime është Aliu, dhe më i miri 
     i xhaxhallarëve të Mi është Hamzai. 
8.  Zotëria dhe i pari i arabëve është Aliu. 
9.  Aliu është vëllai Im në këtë botë dhe në botën tjetër. 
10.  Aliu i biri i  Ebu Talibit zotëron sekretet e mia. 
11.  Aliu është prej rrënjës sime dhe Xhaferri është prej 
        degës sime. 
12.  Aliu është hejbeja (depozita) e diturive të mia. 
13.  Si Unë që jam i pari i këtij kombi, është dhe Aliu i 
       pari i tij. 
14.  Aliu në trupin tim zë vendin në kokë. 
15.  Aliu zhduk derdet (borxhet) e Mia. 
16.  Aliu plotëson premtimet e Mia. 
17.  Aliu është prej Meje, dhe Unë prej Tij, dhe Ai është i 
       pari i çdo besimtari. 
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18.  Aliu është pjesëtuesi i ferrit. 
19.  Aliu është më i preferuari i njerëzisë; kush dyshon 
        për Të është i pabesueshmi i Zotit. 
20.  Aliu është prej Meje, dhe Unë prej Tij; derdet e mia 
       Unë dhe Ai i paguajmë. 
21.  Aliu ndër besimtarët është si mbretëresha e bletës. 
22.  Aliu duket në Parajsë si ylli i mëngjesit. 
23.  Aliu fund e krye është i plotësuar me besim. 
24.  Aliu është i zoti i hauzit Tim ditën e gjykimit. 
25.  Aliu dhe anëtarët e Tij janë fituesa ditën e gjykimit. 
26.  Aliu është i pari i gjykatës dhe Ybej-ji është kënduesi. 
27.  Aliu është i pari i të drejtëve.
28.  Parathënia e fletës së besimtarit është dashuria e Aliut. 
29.  Lajmëroni se ai që do Alinë të përgatitet për të hyrë 
       në Parajsë. 
30.  Ai që dëmton Alinë, më ka dëmtuar mua. 
31.  Ai që urren Ehli-Bejtin Tim është hipokrit. 
32.  Ai që ndahet prej Aliut, është ndarë prej Meje, dhe ai 
       që është ndarë prej Meje, është ndarë prej Zotit. 
33.  Unë nuk e zgjodha, po vetë Zoti ma zgjodhi (këtë   
       ia ka thënë Profeti (a.s.) publikut në një konferencë 
       për Imam Alinë)
34.  Ky është Aliu, që mishi Im është mishi i Tij dhe 
       gjaku Im është gjaku i Tij. 
35.  Mos e urreni Alinë, se Ai është i bashkuar me fuqinë 
       e Zotit. 
36.  O Berideh, mbas Meje i pari juaj është Aliu. 
37.  O Ali, do të vuash pas Meje në rrugën Time, po Ti 
       ki durim. 
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38.  O Ali, Zot i madh Ty dhe farefisin tënd ju ka falur. 
39.  O Ali, Ti mbas Meje i zgjidh kombit tim konfliktet 
        e tyre. 
40.  O Ali, Ti do të orientosh për rrugën time. 
41.  O Ali, Ti je për Mua si Haruni për Musanë. 
42.  O Ali, Ti mbas Meje je i pari mbi çdo besimtar. 
43.  O Ali, do luftosh dhe do vritesh. 
44.  Lum Ti dhe ata që të pranojnë dhe të dashurojnë Ty. 
45.  O Ali, ji mirëbërës dhe bujar. 
46.  O Ali, nuk të dashuron Ty përveçse besimtari, dhe 
       nuk të urren Ty përveç se i pabesuari. 
47.  O Ali, Ti zë vendin e Qabesë. 
48.  O Ali, Ti do të lash trupin Tim dhe do të paguash 
        borxhin Tim. 
49.  O Ali, Ti je zotërues në këtë botë dhe në atë botë. 
50.  O Ali, ai që të do Ty më ka dashur Mua, dhe ai që  
       nuk të do Ty nuk më ka dashur Mua. 
51.  O Ali, ju porosis sillu mirë me arabët. 
52.  O Ali, Ti dhe anëtarët e Tu do të jeni gjithmonë në 
       huzurin (parajsën) tim. 
53.  Unë jam i pari i djemve të Ademit, dhe Aliu është i 
        pari i arabëve. 
54.  Unë jam frikësuesi dhe Aliu është treguesi i rrugës 
       së drejtë. 
55.  Unë jam shtëpia e diturisë dhe Aliu është porta e saj. 
56.  Unë jam qyteti i diturisë dhe Aliu është porta e tij. 
57.  Unë dhe Aliu jemi prova e Zotit mbi robërit e tij. 
58.  Unë dhe Aliu jemi prej një peme, dhe njerëzia janë 
        prej një peme të ndryshme. 
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59.  Për tre persona mallëngjehet Parajsa: për Alinë, të 
        birin e Ebu Talibit, për Amarin të birin e Josirit, dhe   
       për Selmani Faresinë. 
60.  Unë jam qyteti i diturisë dhe Aliu është porta e tij; ai 
       që do diturinë t’i drejtohet portës. 
61. Ai që nuk do të mirën e Aliut (që ka hased) nuk do
       të mirën time, ai që nuk do të mirën time, është i      
       pabesueshëm (Qafir). 
62.  S’ka të drejtë njeri të hyjë në faltore pa u pastruar 
       përveç Meje dhe Aliut. 
63.  Mos dyshoni për Alinë se është më i rrepti në  
       besimin e Zotit. 
64.  Më i ditur në kombin tim, mbas Meje është Aliu. 
65.  O Zot, nderoje atë që nderon Alinë. 
66.  I pari që u fal me Mua është Aliu. 
67.  O Ali, Ti je më i respektueshmi i tyre. 
68.  U falën engjëjt për Mua e për Alinë shtatë vjet para 
       se të lindnin njerëzit. 
69.  Shembulli i Aliut në Kuran është si Kulhuvall-llahu. 
70.  Po të mos ishte krijuar Aliu, Fatimeja nuk do të kish 
       bashkëshort. 
71. Çdo profet ka pasur zëvendës dhe trashëgimtarë, 
      Aliu është zëvendësi dhe trashëgimtari Im.
72. Aliu është me Kur’anin dhe Kur’ani me Alinë, janë të 
       pandarë derisa të kthehet në hauz. 
73. Axhitatorët e fesë kanë qënë tre: për Musanë ka qënë 
       Jusha i biri i Nunit, për Isain ka qënë Sahibi Jasin dhe 
      për mua është Aliu i biri i Ebu Talibit. 
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74.  Ai që kënaqet me diturinë e Ademit, me kuptimin 
        e Nuhut dhe me karakterin e Ibrahimit, le t’i drejtohet 
      Aliut, të birit të Ebu Talibit. 
75.  A nuk jam Unë më i zgjedhuri i besimtarëve, i pari i 
       atij kombi që jam unë, dhe Aliu është i pari i tij. 
76.  Kush do Alinë më ka dashur Mua, kush më do Mua, 
        ka dashur Zotin, dhe kush urren Alinë, më ka urryer 
       Mua, kush më urren Mua, ka urryer Zotin. 
77.  Kur do të vijë dita e gjykimit të përgjithshëm, do të 
       thirrem nga mesi i fronit Hyjnor: O Muhammed! Sa  
       të mirë i kini Atin Ibrahim dhe vëllanë Ali. 
78.  Qëndresa dhe rezistenca e Aliut në përpjekjen e 
        Hendekut, janë më të vlefshme se veprat e kombit tim 
       deri ditën e fundit. 
79.  Ai që do të përfitojë nga dituria e Ademit, nga 
       bindësia e Nuhut, nga urtësia e Ibrahimit, nga 
       serioziteti i Musait, nga fjala e Isait, le t’i drejtohet   
       Aliut, të birit të Ebu Talibit. 
80.  Përmendja shpesh’herë e Aliut është një falje ndaj Zotit.
81.  E drejta është me Këtë (këtë fjalë e ka thënë Profeti 
       duke e dalluar me gisht Imam Aliun).
82.  O Zot! Ndihmoje atë që ndihmon Alinë. 
83.  Ai që më beson dhe më vërteton Mua, le të pasojë 
       Alinë dhe ta besojë, se besimi i Tij është besimi Im 
       dhe besimi Im është besimi i Zotit. 
84.  O Ali! Ti je i pari pas Meje që do të trokasësh në 
       portën e Parajsës, dhe do të hysh pa llogari. 
85.  Natën e Miraxhit tek Imzot më thanë këto tri grada 
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      për Alinë: 1)Është i pari i Myslimanëve, 2)Kryetar i 
      të bindurve, 3)Udhërrëfenjësi i të lumturve.
86.  Zoti i madh, për ditë u mburret engjëjve për Alinë. 
87.  Inteligjenca u pjesëtua në dhjetë pjesë: nëntë pjesë i 
       ka Aliu, dhe një pjesë gjithë njerëzia. 
88.  Të parët që do të hyjnë në Parajsë janë këto grupe:
        Unë, Ti, Hasani e Hysejni, të pas lindurit tonë,  
        bashkëshortet 
        tona, anëtarët tonë të së djathtës e të së majtës. 
89.  Po të jetë se tokat edhe qiejt vihen në balancë për 
       peshim, peshon më shumë besimi i Aliut. 
90.  Sikur të përmbledhin njerëzia dashurinë e tyre rreth 
       Aliut, të birit të Ebu Talibit,  nuk kishte përse të 
       krijonte Zoti ferrin. 
91.  Ai që vdes me urrejtjen e Aliut në zemër, vdes i 
        pabesueshëm. 
92.  Shikimi në fytyrën e Aliut është një falje. 
93. Qëndrimi i Aliut në luftë me Amrin, të birin e 
       Abdullahut, është më i preferuar nga falja e gjithë 
       kombit deri ditën e fundit. 
94.  O Ali! Zoti i madh ju ka pajisur me një cilësi që nuk 
       e ka njeri në botë, e cila është mos lakmia në shijet e 
        kësaj bote, e cila (kjo botë) nuk përfiton gjë prej Teje. 
95.  O Ali! Sikur gjithë njerëzia të përfitonin cilësitë e 
       nevojshme për t’u afruar tek Zoti, Ti me cilësitë e Tua 
       i ke kaluar ata, mbasi i ke përfituar gradat më të larta 
      në këtë dhe në atë jetë. 
96.  Zoti shëmbëllen Aliun, të birin e Ebu Talibit, të 
        parin pastruar nga mëkatet si një i kulluar. 
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97.  Ai që do Alinë me zemër, ka një të tretën e 
       shpërblimit të këtij kombi; ai që do Alinë me zemër, 
       me gojë e me trup ka të gjithë shpërblimin. 
98. Ai që vdes me dashurinë e Ehli-Bejtit Tim, vdes 
       dëshmor.
      Ai që vdes me dashurinë e Ehli-Bejtit Tim, vdes i falur.
      Ai që vdes me dashurinë e Ehli-Bejtit Tim, vdes  
      besimtar i plotësuar. 
      Ai që vdes me dashurinë e Ehli-Bejtit Tim, e 
      paralajmërojnë engjëjt e vdekjes pjesëmarrjen e tij 
      në Parajsë.
      Ai që vdes me dashurinë e Ehli-Bejtit Tim, dërgohet 
      në Parajsë me ceremoni, siç dërgohet nusja tek 
      bashkëshorti i saj. 
      Ai që vdes me dashurinë e Ehli-Bejtit Tim, i hapen dy 
      dyer nga Parajsa. 
      Ai që vdes me dashurinë e Ehli-Bejtit Tim, varri i tij 
      bëhet vend vizite i engjëjve. 
      Ai që vdes me dashurinë e Ehli-Bejtit Tim, vdes në 
      rrugën time. 
      Ai që vdes me urrejtjen e Ehli-Bejtit Tim, vjen në ditën 
      e gjykimit para publikut duke patur të shkruar në 
       ballë: “I larguar nga mëshira e Zotit”.
      Ai që vdes me urrejtjen e Ehli-Bejtit Tim, vdes i    
      pabesueshëm (Qafir).
      Ai që vdes me urrejtjen e Ehli-Bejtit Tim, nuk merr  
      pjesë dhe nuk e shijon Parajsën. 
99. Unë jam i fundit Profet dhe Ti o Ali je i fundit mëkëmbës. 
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100.  Mbas Meje do të ngjasi një grindje, po ju mbani 
          anën e Aliut, të birit të Ebu Talibit, se Ai është i 
         pari që më besoi mua, dhe do të jetë i pari që do të 
          më përfaqësojë në ditën e gjykimit. Ai është besniku 
          më i madh, dhe është më i dalluari i këtij kombi. Ai 
         është mbreti i besimtarëve, kurse pasuria është 
        mbreti i të këqinjve (hipokritëve). 
101.  Ai që do Alinë në gjallëri e siguron Zoti ditën e 
          fundit të gjykimit. 
102.  Ky është Aliu, i pari besimtar i njerëzisë dhe i 
         fundit besnik qëndrues në rrugën time dhe i pari 
         që do të ngrihet në ditën e fundit. 
103. O Ali! Ti je mëkëmbësi Im, lufta jote është lufta 
         Ime, qetësia jote është qetësia Ime. Ti je Imami  
         dhe Ati i njëmbëdhjetë Imamëve, të cilët janë të   
         pastër e të pafajshëm, dhe në mes të tyre është 
         Mehdiu, i cili do të mbushë tokën me drejtësi e me  
         bindje. Mjerë ai që ju urren juve o Ali. Një person 
          që të dashuron Ty dhe bijtë e Tu, për hir të Zotit futet 
         në vargun tënd dhe të bijëve Tuaj dhe merr pozita 
          të larta. Ti o Ali je pjesëtuesi i ferrit. Të dashurit 
         tuaj i fut në parajsë dhe kundërshtarët tuaj në ferr. 
104.  Aliu është qyteti i rrugës së drejtë, ai që hyn kalon 
          dhe ai që largohet humbet. 
105.  O Ali! Unë jam qyteti i diturisë, Ti je porta e tij.  
          Mashtron ai që thotë se kam hyrë në qytet pa kaluar  
         nëpër portë. 
106.  Unë jam qyteti i Parajsës dhe Aliu është porta e tij. 
         Ai që do Parajsën të drejtohet nga porta. 
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107.  Aliu është prej Meje dhe Unë jam prej Tij. Mishi i 
         Tij është prej mishit Tim, gjaku i Tij është prej  
         gjakut Tim dhe Ai ndaj Mua zë vendin e Harunit   
         ndaj Musait. 
         O Ym-mi Seleme! Dëgjo dhe dëshmo, se Ky është 
         Aliu, i pari i Myslimanëve. 
108.  Ai që lufton Alinë, ka luftuar Zotin. 
109.  Aliu është prej Meje si vehtja Ime. Ata që i binden 
         Atij, më janë bindur Mua. 
110.  Urrejtja e Aliut është një faj që asnjë pendim ose 
          bamirësi nuk e shlyen. 



Ceremonia e Sulltan Nevruz-it29

The words of our great Prophet Hadhrat 
Muhammad a.s. held regarding to the Leader 
of Saint Hadhrat Ali q.v. 

1.  Good news Ali! Your vitality and death are with Me.
2.  Ali’s love is salvation from hypocrisy. 
3.  Ali’s love is salvation from hell. 
4.  Ali’s love is a charity that no guilt can’t absolve.  
5.  Ali’s love eats the guilt as the fire eats the wood. 
6.  Ali’s right on this nation is like the rights of parents 
     on their children. 
7.  The best of my brotherhood is Ali, and the best of my 
     uncles is Hamza.
8.  The Master and the leader of Arabs is Ali. 
9.  Ali is My brother in this life and in the world to come.
10.  Ali, the son of Abu Talib, owns my secrets. 
11.  Ali is from My root and Ja’far is from My branch. 
12.  Imam Ali is the repository of My knowledge. 
13.  As I am the leader of this nation, is also Ali the 
       leader of it. 
14.  Ali in My body is placed in my head. 
15.  Ali dissolves My debts. 
16.  Ali fulfills My promises. 
17.  Ali is from Me, and I am from Him, and he is the 
        leader of every believer. 
18.  Ali is the divisor of hell. 
19.  Ali is the most preferred by people, those who doubt 
       Him are unfaithful to God. 
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20.  Ali is from Me, and I am from Him, my debts are 
        paid by Me and by Him. 
21.  Ali is to his believers like the queen of bees. 
22.  Ali appears in Heaven as the morning star. 
23.  Ali is filled with faith from the head to the toe. 
24.  Ali is the owner of my pond in the Day of Judgment. 
25.  Ali and his members are winners in the Day of 
       Judgment. 
26.  Ali is the leader of the court and Ubayy is the reciter. 
27.  Ali is the first of the just ones.
28.  The love for Ali is the introductory page of the believers. 
29.  Announce that he who loves Ali gets prepared to go 
       in Heaven. 
30.  He who hurts Ali has hurt Me. 
31.  He who hates My Ahl al-Bayt is a hypocrite. 
32.  He who separates himself from Ali is separated 
       from Me, and he who is separated from Me is 
       separated from God. 
33.  I did not choose him, God has choosen him for Me  
       (what the Prophet (a.s.) said to the public in a  
        conference for Imam Ali.)
34.  This is Ali My flesh is his flesh, and My blood 
        is his blood. 
35.   Do not hate Ali, because he is united with the power 
        of God. 
36.  O Berideh, after Me, your leader is Ali. 
37.  O Ali, you will suffer in my path after I will pass 
        away, but be patient.
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38.  O Ali, the Mighty God has forgiven you and your kin. 
39.  O Ali, after Me you will resolve the conflicts to my 
        people. 
40.   O Ali, You will orientate to My way. 
41.   O Ali, You are for me as Aaron for Moses. 
42.   O Ali, after Me you are the leader for every believer. 
43.   O Ali, you will fight and you will be killed. 
44.   Blessed you and those who prove that love you. 
45.   O Ali, be charitable and generous. 
46.   O Ali, nobody loves you than the faithful and hates 
         you more than the unfaithful. 
47.   O Ali, you substitute the Ka’bah. 
48.   O Ali, you will wash my body and pay my debt. 
49.  O Ali, you are the possessor in this world and 
        the world to come. 
50.  O Ali, he who loves you has loved Me and he who 
        did not love you has not loved Me. 
51.  O Ali, I advise you to behave good with Arabs. 
52.  O Ali, you and your people will always be in My peace. 
53.  I am the leader of the Adam’s sons, and Ali is the 
       leader of Arabs. 
54.  I am the deterrent and Ali shows the right way. 
55.  I am the house of knowledge and Ali is its Gate. 
56.  I am the city of knowledge and Imam Ali is its Gate. 
57.  I and Ali are the evidence of God to his people.
58.  I and Ali belong to the same tree, and the humanity 
       belongs to a different tree. 
59.  The Heaven is longing for three persons:  for Ali, 
       the son of Abu Talib, for Ammar, the son of Yasir and 
       for Salman-e Farsi. 
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60.  I am the city of knowledge and Imam Ali is its Gate; 
       he who wants knowledge must direct himself to the Gate. 
61.  He who does not wish the good to Ali (that is jealous 
       of him) does not wish My goodness, he who does not 
       want My good, is unfaithful (qafir). 
62.  Nobody has the right to enter in the temple without 
       washing except me and Ali. 
63. Never doubt Ali because he is the most devoted in 
       his faith to God. 
64.  The wiser in my nation, after Me, is Ali.
65.  O God, honor the one that honors Ali.
66.  The first who prayed with Me was Ali. 
67.  O Ali, you are the most respectful of them. 
68.  The angels prayed for Me and Ali seven years before 
       people were born. 
69.  The model of Imam Ali in Quran is like
       Kulhuvall - llahu.
70.  If Ali was not created, Fatimah would not have had 
       a spouse. 
71.  Every prophet has had a successor and heir, Ali is 
       My successor and heir. 
72. Ali is with Quran and Quran is with Ali, they are 
       inseparable until he comes back to Heaven. 
73. The agitators of religion have been three: for Moses 
       has been Jusha the son of Nun, for Jesus has been Sahibi 
       Yasin and for me is Ali the son of Abu Talib. 
74. He who appreciates the knowledge of Adam, the 
        conviction of Noah, and the character of Abraham let 
       turn himself to Ali, the son of Abu Talib.
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75.  Am I not the most preferred of faithful people, if I 
am the leader of one nation, Ali is also the leader of it. 
76.  Who loves Ali loves Me, who loves Me loves God, 
       and who hates Ali hates Me and who hates Me hates  
       God. 
77. When the day of general judgment will come,
        I will be called from the middle of the divine throne:
       O Muhammad! How good are your father Abraham 
       and brother Ali. 
78.  The endurance and the resistance of Ali in the battle 
        of Khandaq, are more valuable works than any of the 
       works of my nation till the end of its days. 
79. He who wants to benefit from the knowledge of  Adam, 
       from the obedience of Noah, from the wisdom of 
       Abraham, from the rigorousness of Moses, from the  
       words of Jesus, let ask Ali, the son of Abu Talib. 
80.  The frequent reference to Ali is a prayer to God. 
81.  The right is with Him (those words have been said 
       by the Prophet by pointing Ali). 
82.  O God! Help those who help Ali. 
83.  He who believes and witnesses Me, let follow Ali 
        and believe him, because his faith is My faith and My 
       faith is the faith of God. 
84.  O Ali! You are the first after Me who will knock in 
       the Gate of Heaven, and will enter in it without giving  
        any account. 
85.  In the night of Mi’raj to the Lord they gave Me these 
       three grades for Ali: 1) He is the leader of the  Muslims; 
       2)Head of the obedient; 3) Guiding of the happiest. 
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86. The Mighty God, every day praises Ali in front of 
       angels. 
87.  Intelligence was divided in ten parts: nine parts 
       were given to Ali and one part belongs to the whole 
        humanity. 
88.  The first that will enter in Heaven are these groups: 
      Me, You, Hassan, Hussein, our descendants, our 
      spouses, our members of the right and of the left. 
89.  If it is possible to weight all the land and the skies, 
       the most will weight the faith of Ali. 
90. If humanity can summarize its love for Ali, the son 
      of Abu Talib, there would be no reason for God to 
      create the hell. 
91.  He who dies with the hate of Ali in his heart, dies as 
       an unfaithful. 
92.  The sight in the face of Ali is a prayer. 
93.  The stance of Imam Ali in the battle with Amri, the 
        son of Abdullah, is the most preferred than the prayers  
       of the whole nation till the last day. 
94.  O Ali! The Mighty God has furnished you with a 
      quality that nobody has in this world, and which 
        is not to envy this material world, which (this world)
       does not benefit anything from you.
95.  O Ali! If the whole humanity could benefit the 
        necessary qualities to be close to God, you with your 
        qualities will have surpassed them, because you have  
       achieved the greatest grades in this world and 
       hereafter. 
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96.  The God exposes Ali, the son of Abu Talib, the first 
       cleaned from sins and purified. 
97.  He who loves  Ali wholeheartly, will have one third 
        of reward of this nation; he who loves Imam Ali 
       with all his heart, verbally and physically will have 
        the whole reward. 
98.   He who dies with the love of My Ahl al-Bayt, dies 
        as a martyr. 
        He who dies with the love of My Ahl al-Bayt, dies 
        as forgiven. 
       He who dies with the love of My Ahl al-Bayt, dies 
        as a fulfilled believer. 
       He who dies with the love of My Ahl al-Bayt, will 
       be warned from the death angel that his place with 
       be in Heaven. 
       He who dies with the love of My Ahl al-Bayt, will 
        be sent in Heaven as the bride is send to her husband. 
       He who dies with the love of My Ahl al-Bayt, will 
       be opened two Gates in Heaven.
       He who dies with the love of My Ahl al-Bayt, his 
       grave will be a gathering place of angels. 
       He who dies with the love of My Ahl al-Bayt, dies 
       in My way.
       He who dies with the hate of My Ahl al-Bayt, will 
       come in the judgment day before the public by
       having  written in his front: ‘’Away from God’s mercy’’.
       He who dies with the hate of My Ahl al-Bayt, dies 
        as unfaithful (Kafir). 
        He who dies with the hate of My Ahl al-Bayt, does 
        not participate and does not taste Heaven. 
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99.  I am the last Prophet and you Ali are the last 
        successor. 
100.  After Me will happen a contention, but you 
        support Ali, the son of Abu Talib, because He is the 
        first who believed Me, and will be the first who will 
        represent Me in the judgment day. He is the most 
       loyal and the most distinguished of this nation. He 
        is the king of the faithful, while the wealth is the king  
        of the evils (hypocrites). 
101.  He who loves Ali in this life it will be assured by 
         God in the last Day of Judgment. 
102.  This is Ali, the first believer of humanity and the 
          last loyal survival in My way and the first that it will    
         rise up in the last day. 
103.  O Ali, You are My successor, your war is My 
         war, and your tranquility is My tranquility. You are 
        the Imam and the father of eleven Imams that are 
         pure and innocent, among them is Mehdi, who will 
         fill the world with justice and obedience. Miserable 
        are those who hate You o Ali. A person who loves 
        You, and Your sons, for God’s sake enters in Your 
        row and of Your sons and gets high positions. You 
        o Ali are the divisor of hell. Your beloved 
         will go in Heaven and Your contesters’ will go in hell. 
104.  Ali is the city of the right way, he who enters passes 
          and he who leaves is lost. 
105.  O Ali! I am the city of knowledge, you are its Gate. 
          Deceives he who says I entered in the city without 
          going through the Gate. 
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106.  I am the city of Heaven and Ali is its Gate. He who 
         wants Heaven must go through the Gate. 
107.  Ali is from Me, and I am from him. His flesh is from  
          My flesh, his blood is from My blood, He in relation 
         to Me occupies the same place that Aaron had for 
          Moses. O Um-mi Salaam! Listen and testify that this 
         is Ali, the leader of Muslims. 
108.  He who fights Ali has fought God. 
109.  Ali is from Me like Myself. Those who obey to Him, 
          have obeyed Me. 
110.  Hating Ali is a guilt that no remorse and charity 
          settles. 
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NEVRUZIJE – MEVLUDI ALI

Çilni sytë e shikoni
Jetën si u bë
Fletë fletë ta lexoni
Botën gjer më një

Mirëse vjen, mirëse vjen
Nevruzi Sulltan!
Merhaba Merhaba
Nevruzi Sulltan!

Pa shikoni gjithësinë
Me sa bukuri
Sot po pret Imam Alinë
Me gaz dhe liri

Mirëse vjen, mirëse vjen
Nevruzi Sulltan!
Merhaba Merhaba
Nevruzi Sulltan!

Me mëndafshe hapësira
Dhe në kaltërsi
Ka veshur rrobat e mira
Për shumë zili

Mirëse vjen, mirëse vjen
Nevruzi Sulltan!
Merhaba Merhaba
Nevruzi Sulltan!



Ceremonia e Sulltan Nevruz-it39

Si disa trupa të arta
Duken per sevda
Yjet me petka të zjarrta
Me shume xhel-la

Mirëse vjen, mirëse vjen
Nevruzi Sulltan!
Merhaba Merhaba
Nevruzi Sulltan!

Dheu ynë ca më tepër
Me bujë e feston
Nuk shihet ylli tjetër
Qysh ky lulëzon

Mirëse vjen, mirëse vjen
Nevruzi Sulltan!
Merhaba Merhaba
Nevruzi Sulltan!

I është çelur fytyra
Si Parajsë bleron
Me shumë mijëra ngjyra
Zemrat na kërkon

Mirëse vjen, mirëse vjen
Nevruzi Sulltan!
Merhaba Merhaba
Nevruzi Sulltan!
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Kanë buçitur pasuritë
Me plot gjallëri
Gjithë me këngë këtë ditë
Bëjnë brohori

Mirëse vjen, mirëse vjen
Nevruzi Sulltan!
Merhaba Merhaba
Nevruzi Sulltan!

Po lëçijnë e po festojnë 
Çojnë madhështi
Emrin e Shahut lëvdojnë
Imamin Ali

Mirëse vjen, mirëse vjen
Nevruzi Sulltan!
Merhaba Merhaba
Nevruzi Sulltan!

Edhe ne ca më të çelur
Sot bëjmë bel-li
Kemi pirë e jemi dehur
Me ashk Ezeli

Mirëse vjen, mirëse vjen
Nevruzi Sulltan!
Merhaba Merhaba
Nevruzi Sulltan!

Me zemrat tona të gjera
Ku rri Zoti vetë
Themi: Lum që e solli era
Shahun Vilajet! 
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Mirëse vjen, mirëse vjen
Nevruzi Sulltan!
Merhaba Merhaba
Nevruzi Sulltan!

Ne Myminët të kulluar
Që njohim atë Zot
Jemi ca më të gëzuar
Që s’tregohet dot

Mirëse vjen, mirëse vjen
Nevruzi Sulltan!
Merhaba Merhaba
Nevruzi Sulltan!

Gazin tonë që nuk thuhet
Kurrkush s’e dallon
Shprehja jonë nuk shuhet
Zot’n e vet kërkon

Mirëse vjen, mirëse vjen
Nevruzi Sulltan!
Merhaba Merhaba
Nevruzi Sulltan!

Dhe mbi gjithë këto të mira
Ty o Tyrabi
Le të të djegi dëshira
Për Shahun Ali!

Mirëse vjen, mirëse vjen
Nevruzi Sulltan!
Merhaba Merhaba
Nevruzi Sulltan!
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MEVLUDI ALI

Sot është dita që ka lindur Flamurtari i Ym-metit
Më i madhi Shenjtor i Ymmeti Muhammedit
Ndonëse ne me syrin tonë, tani më s’e shohim gjallë
Po Ai është pranë përherë, për ata që kanë mallë                                                                                                  

Alinë Zoti e krijoi, qëkurse krijoi dritën
Para se miliarda yje nëpër qiej u vërtitën
Para se miliarda yje u vërtitën nëper qiej
Para se Ademit gjaku i pat’ rrjedhur nëpër dej                                                                                                        

Perëndia urdhëroi që në botën e mjeruar
Le të zbresë Aliu i Tij, si një frymë e shenjtëruar
Dhe t’i sjelli kësaj bote bukuroshen pranverë
Që të ngjallë ato që koha, i ka tharë e i ka thyer. 

E kështu Aliu zbriti me dhurata që nga qielli
I pajisur me të mira, i ngarkuar me rreze dielli
E u çelën flet’ e lule, lulëzoi bota mbarë
Që të shohin Perendinë, gjithë ata që s’e kanë parë. 

Zot o Zot të qofshim falë, ne nuk dimë të vemi tutje
Ki mëshirë dhe i prano, këta lot e këto lutje
Gjithë lavditë dhe Salavatet ia dhurojmë Pejgamberit
Dhe Alij-jyl Myrtezait, dritë e ditës së Mahsherit
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Në fytyrë të pranverës, në fytyrë të një xhanani, 
Shihet mirë Perëndia, po ashtu si e do xhani
Çelet fleta, çelet lulja, çelet jeta anë e mbanë
Ky është Aliu vetë, dhe i thonë Nevruzi Sulltanë

Se sa emra që i dhanë ata burra me Imanë
Duke nisur nga Ademi, gjithë ata që shkuan e vanë
Shahi Merdan, Sejfi Jezdan, Haqimi Hyqmi llah
Lailahe Il-lall-llah Muham-medyrr Resulull-llah

Ne u falemi të dyve, me gjithë shpirtin zjarr e flakë
Ne ju jemi baltë e pluhur, mbasi jemi hak e sak
Le të dukeni dy veta, po që zure nga ta zësh
Kush ka synë me shtatë zjarre, ju të dyve u sheh njësh

Urdhëroi i madhi Zot, si na thotë e jona fe
Që të lindi Shahu ynë, më i madhi Halife
E kështu na lindi Prijësi, atë çast dhe vera nisi
Faq’ e dheut u stolis, më e mira Paraisi

Zot o Zot të qofshim falë, ne nuk dimë të vemi tutje
Ki mëshirë dhe i prano, këta lot e këto lutje
Gjithë lavditë dhe Salavatet ia dhurojmë Pejgamberit
Dhe Alij-jyl Myrtezait, dritë e ditës së Mahsherit

Faq’ e dheut u stolis, tej për tej me bukurira 
Me të mirë dhe me të mira, me hyrira bukurira
Gjithë të mira Ejvall-llah, dhe kështu All-llah All-llah
Falet zogu nëpër dega dhe Dervishi në Dergjah
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Në çdo degë e një minber, në çdo pemë një faltore, 
Vijnë e falen zogj e zoga, Madhërisë Hyjnore
Në një zog e një fakir, në nje sqep e një teqbir
Buçet vala e një ashku, medet ja i madhi Pir!

Ja ALI, ALI, ALI, Ja HASAN e Ja HYSEJN
O ti ashk e o ti flakë, që në zemër po na zien
Shenjtorët e vërtetë rrotull juve bëhen flutur 
Ju si drita në sy brenda, si bërthamë në zemër futur. 

Alinë Zoti e krijoi qëkurse krijoi dritën
Para se miliarda Diej, nëpër Qiej u vërtiten
Para se miliarda Diej, u vërtitën nëpër Qieje
Para se Ademit gjaku i pat’ rrjedhur nëpër deje.
 
Zot o Zot të qofshim falë, ne nuk dimë të vemi tutje
Ki mëshirë dhe i prano, këta lot e këto lutje
Gjithë lavditë dhe Salavatet ia dhurojmë Pejgamberit
Dhe Alij-jyl Myrtezait, dritë e ditës së Mahsherit

Pasandaj një re e zezë, i ra diellit pas e pas
Ra mbi nurin e Aliut, ky katil i Qerbelasë
Ky katil i Qerbelasë, mot e jetë na ka plagosur
Se na vete buza prapa, qajmë e qajmë e s’ka të sosur. 

Ne tabani Ehli-Bejtit, le të jemi hiç në botë, 
Lot i derdhur për Imamët kurrë e kurrë nuk vete kot
Kurrë e kurrë nuk vete kot, lot i derdhur në Mejdan
Ja Alij-jyl Myrteza, Ja Hysejn e Ja Hasan.
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Zot o Zot të qofshim falë, pa na thuaj qysh dhe si
Si guxon e del iblisi, kundër Teje zë pusi
Si guxon e del Mavija dhe Jeziti tradhëtor
Dhe vë dorë mbi dritën tënde, mbi Flamurin Hyjnor

Si Mavija dhe Jeziti janë katila bir katili
Ball katilëve nuk këndohet ajeti Hyjnor Tahlili
Një iblis e shok iblisi, farë iblisi, fe iblisi
S’mund të matet kurrë e kurrë me Flamura Paraisi

Zot o Zot të qofshim falë, ne nuk dimë të vemi tutje
Ki mëshirë dhe i prano, këta lot e këto lutje
Gjithë lavditë dhe Salavatet ia dhurojmë Pejgamberit
Dhe Alij-jyl Myrtezait, dritë e ditës së Mahsherit

Si pra ndodhen ca fetarë, Myslimanë të qorrollisur
Thonë Mavija u gabua, prandaj s’duhet lanetisur
Kjo është njësh sikur ta quash edhe dreqin Melaqe
Për të tilla fjalë mëkati, s’kemi vend ne në Teqe

Të këtillë mëkatarë, s’i qas vendi dhe kuvendi
Tobe, tobe Ja Rab-bi, luani Ejvall-llah nga vendi
Dhe me ashk e me nijaz, të kujtojmë Alinë edhe  
Ne tabani Ehli-Bejtit, le të biem të gjithë përdhe

Urdhëroi i Madhi Zot, që të lindi në Meqqe, 
Më e madhja Shenjtore, më e madhja Melaqe
Më e madhja bukuri, bukuria Hyjnore 
Fatime Zehra e Shenjtë, drit’ e dritave Hyjnore
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Krye-Zonjë në këtë botë, krye-Zonjë në Parais
Dor’ e saja është që lulet, na i nis e i qëndis
Çani lulet, çani fletët, çani zemrat mes për mes
Aty brenda gjen fytyrën e Hazreti Fatimes’

Zot o Zot të qofshim falë, ne nuk dimë të vemi tutje
Ki mëshirë dhe i prano, këta lot e këto lutje
Gjithë lavditë dhe Salavatet ia dhurojmë Pejgamberit
Dhe Alij-jyl Myrtezait, dritë e ditës së Mahsherit

Fatime Zehra e Shenjtë, ajo ish ashtu si ishte
Edhe sot në Parais, qëndis lule në lulishte
Sipas urdhrit Hak të Atit, iu përgjigj Aliut “Lepe”
Pasandaj i mbylli sytë, pa i parë ato gazepe.

Nuk i pa ato gazepe, gjithë ato që Zot o Zot
E kush mundet t’i tregojë, ato vargje vaj e lot
Pra Dervishi i përvëluar gjer në prak të Ahiretit
Është edhe mbetet rob i saj, shërbëtor i Ehli-Bejtit

Kur bën koha shi e diell, në qiell shfaqet një qemer
Ky qemer me shtatë ngjyra e ka emrin ylyver
Ylyveri Ejvall-llah është një brez një goxha brez
Është kujtimi përvëlues i së Shenjtës Fatimes’

Thotë Teurati, thotë Ungjilli, sidomos Kur’ani ynë
Zoti botën e krijoi duke thënë vetëm “QYN”
Domethënë vetëm ‘bëhu’, dhe u bënë këta qiej
Gjithësia tej për tej, me gjithë yje, me gjithë diej
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Zot o Zot të qofshim falë, ne nuk dimë të vemi tutje
Ki mëshirë dhe i prano, këta lot e këto lutje
Gjithë lavditë dhe Salavatet ia dhurojmë Pejgamberit
Dhe Alij-jyl Myrtezait, dritë e ditës së Mahsherit

Më së fundi dhe vetë Zoti, si një Nur që s’ka të sosur 
Erdh’ dhe u fut në zemrën e njeriut të përsosur
Kujt i digjet zemra zjarr, kush ka mall dhe do ta shohë
Kush ka sytë me shtatë drita, vetvehten le ta njohë

Kur na pyesin ne fakirët, ku e si do shihet Zoti?
Ne i themi Ejvall-llah: mu në pikë të një loti
Atë Zot që në një çast, me miliarda bota thur
Atë robi e gjen brenda, edhe në një kokërr grurë

Është kudo dhe kurdoherë, ne e kemi para sysh
Nuk është punë e një fakiri, që të themi si e qysh
Vetëm dimë që Ai është, pa fillim dhe i pa fund
La ilahe ilall-llah, edhe hesht e mos u tund

Perëndia që nuk duket, po që shihet madhërisht
Me ç’ka bërë e ç’ka krijuar, na ka folur dhembshurisht
Na ka folur dhembshurisht, aq sa duhet dhe sa desh
Ne fakirët Ejvall-llah, ne i kemi vath në vesh

Zot o Zot të qofshim falë, ne nuk dimë të vemi tutje
Ki mëshirë dhe i prano, këta lot e këto lutje
Gjithë lavditë dhe Salavatet ia dhurojmë Pejgamberit
Dhe Alij-jyl Myrtezait, dritë e ditës së Mahsherit
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Përmes gojës së Ademit, të Ibrahimit, të Musait,
Përmes këngës së Dautit, përmes lotit të Isait
Përmes fjalës Hak e Sak të Muhamed Mustafait
U zbulua e vërteta e Alij-jyl Myrtezait

Përmes gojës së Resulit, kaloi fryma e Shenjtë Hak
Kaloi pika pikërisht, te Aliu fill e flakë
Nga Aliu flak’ e fill, me Teqbir e me Tehlil
Degë më degë e fletë me fletë, trëndafil mbi trëndafil

Të Hasani, te Hysejni, drejt të Zejnel Abedini
Frymëzuar nga Perëndia, dhe nga prijësi i këtij Dini
Dorë pas dore, gojë pas goje, të Imamët dymbëdhjetë
U zbulua e vërteta, me gjithë Prijësin e vërtetë

U zbulua e vërteta, e vërteta e të vërtetit
U zbulua çelësi i jetës, edhe çelësi i xhen-netit
U zbulua e vërteta e më të mirëve Insu-xhin
Me zahir e me batin, me Amentu me Amin
Pra urdhëroi i Madhi Zot: “Yd huluha Halidinë”.

Zot o Zot të qofshim falë, ne nuk dimë të vemi tutje
Ki mëshirë dhe i prano, këta lot e këto lutje
Gjithë lavditë dhe Salavatet ia dhurojmë Pejgamberit
Dhe Alij-jyl Myrtezait, dritë e ditës së Mahsherit
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MEVLÛT OF IMAM ALI

This is the day when Ummet’s flag-bearer is born
The greatest Saint of Muhammad’s Ummet 
Although we do not see him in flesh with our eyes
But he is always close, for those who yearn 

Ali was created by God, since the light was created
Before billions of stars through the skies wiggled
Before billions of stars wiggled through the skies  
Before Adem’s blood flowed into his veins 

God commanded that in the miserable world 
His Ali came down, as the Holy Spirit
To bring to this world the beautiful spring 
To arouse those what the time has dried up and ruined 

Thus Ali came down with gifts from the sky 
Possessed with the goodness, loaded with the sunlight 
And bloomed leaf and flower, the whole world blended 
To see God all of them who did not see it 

God, dear God praise be to Thee, we do not know to go beyond
Be merciful and accept, these tears and these prayers 
All our glory and praises is donated to the Peygamber 
And Alij-ul Murtadha, the light in the day of Mash’ar. 

In the spring face, in the face of the beloved,
God is clearly seen, as our spirit wants it,
Blooms the leaf, bloom the flower, blooms life all around,
This is Ali himself, and call him Sultan Nawruz,  
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Many names were given by all those men with Belief
Beginning from Adem, all of them who went and gone,’
Shahi Merdan, Sejfi Jezdan, Haqimi Hyqmi llah
Lailahe Il-lall-llah Muham – medyrr Resulull - llah 

We pray both, with all the spirit in flame and fire
We are clay and dust, cause we are the truth and the right
You might look as two, take it as you find it,
Who has seven lights in his eyes, the two of you can be seen as one. 

The Almighty God commanded,  as our religion says it
For our King to be born, the greatest Halife
And our Leader was born, in that moment the summer began  
The soil face was embellished, with the very best of Heaven

God, dear God praise be to Thee, we do not know to go beyond
Be merciful and accept, these tears and these prayers 
All our glory and praises is donated to the Peygamber 
And Alij-ul Murtadha, the light in the day of Mash’ar.  

The soil face was embellished, from side to side with gorgeousness,
With good men and with good women, with beautiful sylphs
All the best Ejvall – llah, and thus All-llah All-llah
Prays the bird in the tree and the Dervish (servant) in Dergah. 

In every branch and in minber, in every tree and temple,
Come and pray birds and birdies, to the Divine Majesty 
In a bird and in a poor, in a beal and in a tekbir
Burst the wave of a longing, oh look at the great Pir!
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Ya Ali, Ali, Ali, Ya Hassan and Ya Hussein 
O you longing and o you flame, that in our heart abound 
The real saints around you became like butterflies
You are like the light in the eye, as the seed inserted into the heart.

Ali was created by God, since the light was created
Before billions of stars through the skies wiggled
Before billions of stars wiggled through the skies  
Before Adem’s blood flowed into his veins

God, dear God praise be to Thee, we do not know to go beyond
Be merciful and accept, these tears and these prayers 
All our glory and praises is donated to the Peygamber 
And Alij-ul Murtadha, the light in the day of Mash’ar.  

Then a black cloud, the sun fell behind after
Fell on Ali’s light, this murderer of Karbala, 
This murderer of Karbala, has wounded us for all our life,
We are destraught and in continuous wail.

We descendants of Ahli-Bayt, let us be nothing on earth,
The tear that was dropped for the Imams will never ever be lost
Never ever will be lost, the tear dropped in the battlefield 
Ya Alij-ul Murtadha, Ya Hussein and Ya Hassan.

God, dear God praise be to Thee, tell us when and how
How dares and appears the demon, against You he plans,
How dares and appears the Muawiyah and the traitor Yazit 
And put his hand on your light, on the Divine Flag.
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Both Muawiyah and Yazit are murderers and son of murderers
In front of murderers can`t be recited the verse Divine Tahlili
A demon and a demon`s friend, demon’s seed, demon’s religion,
Never ever cannot be compared with the Heaven’s Flag. 

God, dear God praise be to Thee, we do not know to go beyond
Be merciful and accept, these tears and these prayers 
All our glory and praises is donated to the Peygamber 
And Alij-ul Murtadha, the light in the day of Mash’ar. 

As we find some religious, sightless Muslims 
Say Muawiyah was mistaken, therefore he must not be damned
This is the same like calling the demon angel
For such sinful words there is no place in Tekke. 

Sinners like this are not welcomed neither by the country nor by the 
assembly,
Tobe Tobe Ja Rab-bi,  this Ejvall-llah will never be
And with longing and with supplication let remember Ali and
We descendants of Ahli-Bayt, let fall all to the ground

The Almighty God commanded, to be born in Mecca,
The greatest saint, the greatest angel,
The greatest beauty, the divine grace,
The saint Fatima Zahra, light of divine lights.

First Lady in this world, first Lady in Heaven,
Its her hand that sends us flowers and embroiders them for us
Cut flowers, cut leafs, cut hearts athwart 
There inside you find the face of Hazrat Fatimah
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God, dear God praise be to Thee, we do not know to go beyond
Be merciful and accept, these tears and these prayers 
All our glory and praises is donated to the Peygamber 
And Alij-ul Murtadha, the light in the day of Mash’ar.  

Saint Fatimah Zahra, she was like she was 
Even today in Heaven, she embroiders flowers in the garden
According to the Right command of the father, she obeyed to Ali 
Than she closed her eyes, without seeing those sorrows.

She did not see those sorrows, all that pain, God dear God 
And who can tell,  all those verses with cries and tears 
Thus the fervid Dervish until the border of the world to come 
Is and will remain her slave, servant of Ahli- Bayt. 

When the weather is rainy or sunny, in the sky it will appear an archway  
This archway with seven colors it is called rainbow
The rainbow Ejvall-llah is an archway a great archway
Is the fervid memory of the Saint Fatimah. 

Says Tawrat, says the Bible, especially our Quran,
God created the world by saying only ‘KUN’
Meaning only ‘Be’, and were made these skies
The universe and beyond, with all the stars, with all the suns

God, dear God praise be to Thee, we do not know to go beyond
Be merciful and accept, these tears and these prayers 
All our glory and praises is donated to the Peygamber 
And Alij-ul Murtadha, the light in the day of Mash’ar. 
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At the end the Lord himself, as an infinite light 
Came and entered in the heart of the perfect man
Whose heart is burning in fire, who has yearn and wants to see Him 
Who has the eyes with seven lights, let himself recognize 

When we Fakirs are asked, where and how the God it will be shown?
We say Ejvall-llah: at the drop of a tear  
The God that for a moment, a billion of worlds can create
He can be found even in a wheat grain

He is everywhere and anywhere, He is in front of our eyes
It is not the job of a Fakir, to ask how and when
We only know that He is, without beginning and end
La ilahe ilall-llah, and be silent and do not tremble
 
God does not appear, but is seen magnificently 
With what has done and has created, has spoken to us compassionately 
Has spoken to us compassionately, as is needed and as He wanted 
We Fakirs Ejvall-llah, we bear it in our minds. 

God, dear God praise be to Thee, we do not know to go beyond
Be merciful and accept, these tears and these prayers 
All our glory and praises is donated to the Peygamber 
And Alij-ul Murtadha, the light in the day of Mash’ar.  

Through the words of Adam, of Abraham, of Moses,
Through the song of David, through the tear of Jesus,
Through the right and precise word of Muhammad Mustafa 
It was revealed the truth of  Alij – ul Murtadha. 
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Through the word of Resul, the true Holy Spirit passed
Passed the exact drop poured all to Ali
From Ali poured everything, with Tekbir and with Tehlil
Branch to branch and leaf to leaf, rose over rose with

From Hassan to Hussein, toward Zenel Abedin 
Inspired from God, and from the Prince of this Din
Hand to hand, mouth to mouth, to the twelve Imams 
The truth it was discovered, with all the true Prince

The truth it was discovered, the truth of the true
The key of life was discovered, and the Heaven’s key
It was discovered the truth of the best of Insu-xhin
With zahir and with batin, with Amentu and with Amin
Thus commanded the Mighty God: ‘’Yd hulula Halidine’’.

God, dear God praise be to Thee, we do not know to go beyond
Be merciful and accept, these tears and these prayers 
All our glory and praises is donated to the Peygamber 
And Alij-ul Murtadha, the light in the day of Mash’ar.  
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NË EMRIN E ZOTIT
TË PLOTËFUQISHËM!

Të falemi Zot që këtë ditë e ke bërë ditë gëzimi 
për të gjithë krijesat në këtë planet, me lindjen e 
dritës së shkëlqyer të Ali Myrtezait në Qabenë 
e madhërueshme, Luani ynë i vërtetë, mbrojtësi 
i rrugës tënde, shkatërrimtari i të pabesëve, 
përfaqësuesi yt në të gjithë faqen e dheut, i pajisuri 
me cilësitë dhe dituritë Hyjnore.
Për hir të tij dhe të veprës së tij dhe të 
trashëgimtarëve të tij, o Zot, falna gabimet dhe të 
metat e paqëllimshme, shpëtoje gjithë njerëzinë 
nga frika dhe tmerret.
Bëj o Zot që të lindin burra, udhëheqës të mirë që 
të qeverisin me drejtësi në mes të popujve dhe ne 
na bëj besnikë të pandarë nga Drita e Ali Myrtezait, 
nga ajo dritë që ti vetë o Zot, me madhërinë tënde e 
ke hijeshuar dhe shenjtëruar.
O shenjtor, o shpëtimtar, o bujar, o i bindur e 
i kulluar, o bashkëshok i dritës së Fatimesë, o 
trashëgimtar i Profetit dhe Flamurtar i tij, o 
zotërues i diturive të dukshme e të padukshme, 
o shkatërruesi i fortesës së Hajberit, o mbrojtësi 
i të gjithëve në ditën e Gjykimit, o zotëruesi i 
bukurisë dhe i pjekurisë, o zotëruesi i autoritetit 
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dhe i seriozitetit, o ati i Hasanit dhe i Hysejnit, o 
ati i dheut, o drita e shenjtërisë dhe e së vërtëtës, o 
ti që prej qielli zbriti lavdërimi “La feta il-la Alij”. 
Me përulësi të falemi dhe të lutemi, mos na ndaj 
nga drita jote dhe bëj që gjithë njerëzia e merituar 
nga Lindja deri në Perëndim të shtrohen nën 
Flamurin tënd, që është Paqja, Liria, Bashkimi dhe 
Vëllazërimi për të gjithë.
Drejtësia jote rëndoftë mbi ata që duke e ditur, 
tradhëtojnë dhe shkelin ligjet dhe traditat e tua.
Drejtësia jote rëndoftë mbi ata që për egoizëm, 
terrorizojnë dhe mbysin në gjak njerëzinë.
O drita e shenjtërisë, i pajisur prej vetë Perëndisë 
me këtë gjithësi, ndihmëtar, flamurtar dhe zëvendës 
i Profetit Muhammed. Drita e dymbëdhjetë 
Imamëve dhe gjithë shenjtërove në botë, me 
përulësi të falemi.
Për njerëzit e mjeruar e të vobektë, të mbetur në 
mes të udhëve pa plang e pa shtëpi, për bonjakët e 
jetimët dhe mëmat e tyre, Zoti iu dhëntë përdëllim 
e i bekoftë.
Për lumturinë e njerëzisë së paqtuar nga lindja në 
perëndim dhe për dashurinë e tyre, Zoti e bekoftë.
Për Shqipërinë e shqiptarët, Zoti dhëntë vëllazëri 
të fortë, lulëzim, mbarësi në çdo punë, begati, 
shëndet, fuqi të fortë, karakter të patundur, lavdi, 
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nder e mirësi dhe të gjitha këto Zoti e bekoftë.
Për lavdinë, shëndetin, jetën e gjatë dhe lumturinë 
e kryetarit të Republikës së Shqipërisë e për veprat 
e tij të mbara, Zoti e bekoftë.
Për lavdinë, shëndetin, forcën e rregullin e ushtrisë 
shqiptare me oficerët e saj, Zoti e bekoftë.
Për shëndetin e atdhetarëve të vërtetë, shkrimtarëve, 
pedagogëve dhe të gjithë nëpunësave të shtetit që 
punojnë për lulëzimin e Shqipërisë, Zoti e bekoftë.

ZOTI E BEKOFTË SHQIPËRINË
DHE BEKTASHINJTË KUDO NË BOTË!

AMIN!

Kryegjyshi Botëror i Bektashinjve,
Hirësia e Tij, Haxhi Dede Baba Edmond 
Brahimaj
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IN THE NAME OF GOD THE ALMIGHTY

We praise you God that You have made this day a 
joyous day for all the creatures in this planet with 
the coming in this life of the splendid Light of Alij-ul
Murtadha in the Great Ka’bah, our real Lion, 
the Protector of Your Path, the Destroyer of all 
unfaithful ones, Your Representative in this land, 
endowed with divine qualities and knowledge.
O God, forgive our unintentional mistakes and our 
sins for His sake and the sake of His works and His 
heirs save all mankind from fear and horrors.
O God, bring in this world real man, good leaders 
who can govern with justice between people and 
make us inseparable loyal ones from the Light of 
Alij-ul Murtadha, that Light that Thee God have 
beautified and sanctified with Thine majesty.
O Saint, O Savior,  O Generous, O Obedient 
and Purified one, O Companion of the Light of 
Fatimah, O Heir of the Prophet (a.s.) and His
 Flag-bearer, O Possessor of the visible and non 
visible knowledge, O Destroyer of the Fort of 
Hayber, O Protector of all ones in the Day of 
Judgment, O Possessor of Beauty and Maturity, O 
Possessor of Authority and Seriousness, O Father 
of Hasan and Hussayn, O Father of Land, O Light 
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of Sanctity and the Truth for whom the praise 
“La feta il-la Alij” (there is no brave one like Alij) 
came down from  Heaven. With humility we pray 
and supplicate You not to separate us from Your 
Light and make that all the worthy men from East 
to West to submit under Your Flag which is Peace, 
Freedom, Unity and Fraternity for all.
May Your Justice on those that consciously betray 
and disobey to Your Laws and Traditions.
May Your Justice fall on those who for selfishness 
terrorize and bloodshed mankind.
O Light of Sanctity, endowed with this by God 
Himself, O Helper, O Flag-bearer and Successor of 
the Prophet Muhammed (a.s.). 
We supplicate You with humility O Light of the 
twelve Imams and all the saints of the world. 
May God give clemency and blessings to all the 
miserable and the poor people, to the homeless, for 
the orphans and their mothers!
May God give blessings for the happiness of the 
peaceful people from East to West and for their 
love!
May God give strong fraternity, flourishing and 
bounty, prosperity, health, strength, firm character, 
glory, honor and goodness for Albania and 
Albanians!
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May God give blessings for the Head of the 
Republic of Albania and his righteous work for the 
glory, health, long life and happiness!
May God give blessings for the glory,  health, 
power and discipline of the Albanian army and its 
officers!
May God give blessings for the health of the true 
patriots, writers, professors and all of the state 
employees that work for the progress of Albania. 

MAY GOD BLESS ALBANIA
AND THE BEKTASHI ALL OVER THE 
WORLD
AMEN!

The World Leader of the Bektashi 
Community
His Excellence, Hajji Dede Baba Edmond 
Brahimaj
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Do të vijë një kohë kur asgjë veç së vërtetës nuk do të fshihet 
dhe asgjë veç

mashtrimit nuk do të 
dal në pah

 
                                                  Imam Aliu (Q.V.)
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There will come a time when nothing will be hidden except 
the truth and nothing will be revealed except the falsehood

 
                                                

                                                            Imam Ali (Q.V.)


