
I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges namn 

En introduktion om Jama’ats administration och struktur 

Efter en profets död upprättar Allah kalifatet, d.v.s. profetens efterträdare, som leder 

deras profetens vidare. Kalifer är påbjudna att rådfråga sina anhängare om varje viktig 

fråga, men är inte bundna att följa förslagen utan enligt den Heliga Qur’anen bör de 

agera enligt deras hjärta då Allah Själv vägleder dem. 

Jama’at (samfundet) är strukturerat enligt följande mall: 

1. Kalifen är utgångspunkten för Jama’ats system och har fullständig auktoritet. 

2. Sadr Anjuman Ahmadiyya är ett organ under Kalifen som uträttar Jama’ats 

angelägenheter, och det är uppdelat i olika avdelningar ledda av varsin Nazir.  

3. Majlis Mushawarat är ett rådgivande organ tillsammans med Sadr Anjuman. 

Detta råd sammankallas en gång per år, och har en direkt anknytning till Kalifen. 

4. Lokala församlingar som finns varhelst ahmadiyyamuslimer är bosatta (land, ort 

eller stad). Ur administrativ synvinkel är de en del av Sadr Anjumans 

administration. 

Överhuvudet av ett land kallas National Amir. Både National Amir och Nationell Amila 

(styrelsekommitté) utses vid Shura, och med Khalifatul Masihs tillåtelse utses de för en 

period på 3 år. 

 

Ahmadiyya Jama’ats ekonomiska system 

Varje ahmadiyyamuslim ger månadsvis en del av sin inkomst, enligt sin förmåga, till 

Jama’at. Detta kallas Chanda. Det finns flera olika slags chanda. 

Det ekonomiska året för Jama’at inleds den första juli och slutar den 30:e juni. 

Chanda A’am: Denna chanda är obligatorisk för varje ahmadi med inkomst. Dess summa 

är 1/16 av inkomsten (6.25 %). 

Chanda Wasiyyat: Denna chanda är obligatorisk för Musian (de som anslutit sig till det 

andliga systemet av Wasiyyat). De ger antingen 1/10 eller 1/3 av sin inkomst. En musi 

testamenterar även en andel av sin egendom i Sadr Anjumans namn. 

Chanda Jalsa Salana: Denna chanda ligger på 1/120 av årsinkomsten. 



Frivillig Chanda: Det finns inga fastställda summor för dessa, utan Jama’ats medlemmar 

ger enligt förmåga. Bland dessa finns Tehrik-e-Jadid, Waqf-e-Jadid, Sayyidina Bilal Fund, 

MTA, Yatama Fund, Maryam Shadi Fund etc. 

 

Tehrik Waqf-e-Nau 

Hazrat Khalifatul Masih den fjärde (Rahemahullah - må Allah visa honom Sin 

barmhärtighet) tillkännagav denna välsignade Tehrik (projekt, system) den 3:e april 

1987 i Baitul Fazl moskén, London. Angående dess syfte sade han: 

”… jag inleder detta projekt (Tehrik) så att en storslagen här av Waqfin-e-Nau kan 

förberedas i hela världen, och som kan träda in i det nya seklet i tjänst av den Helige 

Profeten Muhammads (Allahs frid och välsignelser vare med honom) Gud. Vi framför 

små barn som gåva inför Gud. Detta är ett enormt behov av denna tid, eftersom den 

spridning som Islam kommer att uppleva under de kommande hundra åren kräver 

hundratusentals fostrade tjänare… det behövs waqfin (sådana som hängivit sitt liv åt 

Islam) av alla livskategorier; från alla länder… Under Ahmadiyyats kommande sekel finns 

ett enormt behov av Waqfin… Gud har uppmärksammat mig om att påbjuda 

medlemmar (av Jama’at) om att de ska förpliktiga sig om att vemhelst som får barn 

inom två år ska framföra detta barn i Guds tjänst. ”                                                           

(Khutba Jumuah april 1987, Baitul Fazl, London) 

Inledningsvis var detta projekt för två år. Men på begäran av många medlemmar 

utökades denna period med ytterligare två år. Sedan blev detta ett fortgående projekt. 

Inledningsvis begärde Hozur (rh) 5000 barn för detta, men med Guds nåd lyckades 

Jama’at överträffa denna siffra. 

För att ge dessa barn särskild fostran och utbildning och även vägledning, så inrättade 

Hozur (rh) ett särskilt departement i Tehrik-e-Jadid Ahmadiyya som heter Wakalat 

Waqfe Nau. I varje Jama’at tillsattes en Sekreterare Waqfe Nau för detta. 

 

Inrättandet av Khuddam-ul-Ahmadiyya 

Hazrat Musleh Maud (razi Allahu Ta’ala Anhu - må Allah vara behagad med honom) 

etablerade Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya den 31:a januari 1938. Redan från början av 

sin tid som Khalifa riktade Hozur (rz) stor uppmärksamhet mot att organisera och 

utbilda ungdomar. Genom Hozurs (rz) personliga ledning fick Jama’at många kapabla 



medlemmar genom Khuddam-ul-Ahmadiyya. Några av denna organisationens 

framstående aktiviteter är: 

1. Khidmat-e-Khalq: att varje Khadim i sann mening tjänar sin nation och sitt folk, 

och han bör även inspirera andra Khuddam till detta. 

2. Att övertyga och praktiskt utbilda andra till insikten om att människan kan utföra 

alla slags arbeten, och att arbete med händerna är respektabelt. 

3. Att se till att utbilda obildade medlemmar av Jama’at så att de minst når upp till 

grundläggande utbildning. 

Hazrat Musleh Maud (rz) fastslog följande motto för Khuddam-ul-Ahmadiyya: 

Nationer kan inte reformeras utom då dess ungdomar reformeras. 

Khuddam-ul-Ahmadiyyas system 

Medlemskap: Obligatorisk för varje ahmadiyyamuslim mellan 15 och 40 år. Varje enskild 

medlem kallas khadim. 

Förening (majlis): Varje ort med mer än en khadim, eller en khadim och 2 atfal, bör 

etablera en egen förening/majlis. 

Avdelning (hizb): I varje majlis uppdelas medlemmar om cirka tio vardera. Över dessa 

utses en till ansvarig person (saiq), så att man enklare kan hålla kontakt med Khuddam. 

Detta system utgör stommen av en majlis. 

Departement: Arbetet som utför av Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya uppdelas i följande 

departement:  

1. I’timad (sekreterare)      

2. Tajnid (census) 

3. Tarbiyyat (andlig och moralisk fostran) 

4. Tabligh (propagerandet av Islams läror) 

5. Talim (utbildning) 

6. Khidmat-e-Khalq (humanitärt arbete) 

7. Maal (ekonomi) 

8. Tehrik-e-Jadid (tillsyn av chanda för Tehrik-e-Jadid) 

9. Waqar-e-Amal (service och underhåll av Jama’ats egendomar) 

10. Sanat o Tijarat (yrkesmässig utbildning och vägledning) 

11. Sehat-e-Jismani (hälsa och idrott) 

12. Isha’at (press och publikation) 

13. Atfal (tillsynen av barnens utbildning och fostran) 



14. Muhasiba (revisor) 

15. Umoor-e-Tulaba (syo-verksamhet) 

16. Umoomi (säkerhet) 

Ämbetsmän (Ohdedaraan) i Khuddam-ul-Ahmadiyya 

Sadr Majlis (ordförande): kallas den högste tillsynsmannen i frågor gällande Majlis 

Khuddam-ul-Ahmadiyya och Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya. Han utses med godkännande av 

Hazrat Khalifatul Masih. Till sin hjälp har Sadr en Amila (verkställande kommitté) i 

högkvarteret (markaz). Varje medlem i Amila kallas muhtamim. Sadr utser varje medlem 

av sin Amila och får namnen godkända av Hazrat Khalifatul Masih. En Sadr utses för en 

period på två år. Innan en Sadr når 40 års ålder kan han utses för högst tre perioder i 

rad. 

Qaid Majlis: kallas ledaren för varje lokal majlis. Han utses genom val och godkännande 

av Sadr Majlis. En Qaid utses för en period på två år, och en och samma Qaid kan utses 

högst två gånger. Varje Qaid har en lokal Amila till sin hjälp. Medlemmar av denna Amila 

kallas Nazimin. Varje Nazim ansvarar för sitt departement. Varje Qaid ansvarar för att 

skicka månadsrapporten för sin lokala Majlis till Sadr Majlis.      

Saiq: kallas tillsynsmannen för varje Hizb. Denne ansvarar för att enligt sin lokale Qaids 

instruktioner hålla kontakten med varje Khadim av sin Hizb, och försöka göra 

programmen för de olika departementen (Shoba Jaat) framgångsrika.  

Det finansiella systemet för Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya 

Det finansiella året för Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya inleds den 1:a november och 

avslutas den 31:a oktober. 

Chanda (medlemsavgift): är till för att bekosta olika program och evenemang. För 

inkomsttagare ligger avgiften på 1 % av inkomsten, medan en reducerad avgift gäller för 

studenter. Enligt Hazrat Khalifatul Masih:s godkännande gäller 50 kronor för Khuddam 

med inkomst under 4000 kronor och 80 kronor för dem med högre än detta.  

Chanda Ijtima: i Sverige ligger på 100 kronor/år, vilket inbetalas innan Ijtima. 

Ehd (ed) för Khuddam-ul-Ahmadiyya:  

د   ُ َوْحَدٗہ ََّل َشِرْیَک لَٗہ َو اَْشھَُد اَنا ُمَحما ا َعْبُدٗہ َو َرُسْولُہٗ اّْشھَُد اََّلا اِٰلہَ اَِّلا ّللّاٰ    

(INSERT ORIGINAL EHD HERE) 

 



Etablerandet av Atfal-ul-Ahmadiyya 

Hazrat Musleh Maud (rz) tillkännagav etablerandet av organisationen (tanzim) Atfal-ul-

Ahmadiyya för första gången i ett fredagstal den 15:e april 1938, i Baitul Aqsa moskén 

(Qadian). Han sade: 

”Åldern för inlärningen av vanor är barndomen, och åldern för kunskap är ungdomen. 

Khuddam-ul-Ahmadiyya bör således även öppna en sådan gren där barn mellan 5-6 år 

till 15-16 år kan vara med… Hursomhelst bör barnen ha en egen gren. Unga ahmadier på 

alla ställen bör utöver sitt eget deltagande i Khuddam-ul-Ahmadiyya även etablera 

Atfal-ul-Ahmadiyya för barn mellan 7-15 år.” 

Genom Atfal-ul-Ahmadiyya inledde Hazrat Musleh Maud (rz) arbetet med att utveckla 

barnens moraliska, fysiska, mentala och kunskapliga nivåer. Även om Atfal-ul-

Ahmadiyya är en del av Khuddam-ul-Ahmadiyya, så är de självständiga med att 

arrangera sina program. 

Organistaionen (tanzim) för Atfal-ul-Ahmadiyya 

På varje plats med fler än två barn mellan 7-15 år bör man etablera Majlis Atfal-ul-

Ahmadiyya. En medlem av denna organisation kallas Tifl.  

Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya arbetar under tillsynes av Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya. 

Dock gäller en separat arbetsplan Atfal-ul-Ahmadiyya. 

I varje Majlis bör en Nazim Atfal utses. Därutöver utses en äldre person från Ansar eller 

Khuddam till Murabbi Atfal, som enligt arbetsplanen övervakar Atfals arbete.  

Arbetet i Majlis Atfal-ul-Ahmadiyya uppdelas i olika departement, och följande 

ämbetsmän utses bland Atfal för detta: 

1. Sekreterare för Umomi 

2. Sekreterare för Tajnid 

3. Sekreterare för Tarbiyyat 

4. Sekreterare för Talim 

5. Sekreterare för Maal 

6. Sekreterare för Waqf-e-Jadid 

7. Sekreterare för Waqar-e-Amal 

8. Sekreterare för Sehet-e-Jismani 

9. Sekreterare för Khidmat-e-Khalq 

10. Sekreterare för Sanat-o-Tijarat 

11. Sekreterare för Isha’at 



Liksom i Khuddam-ul-Ahmadiyya är även systemet med Saiq och Hizb av betydelse i 

Atfal-ul-Ahmadiyya. 

Ehd (ed) för Atfal-ul-Ahmadiyya 

د   ُ َوْحَدٗہ ََّل َشِرْیَک لَٗہ َو اَْشھَُد اَنا ُمَحما  ا َعْبُدٗہ َو َرُسْولُہاّْشھَُد اََّلا اِٰلہَ اَِّلا ّللّاٰ

(INSERT ORIGINAL TEXT HERE) 

 

 


