Atfal Nisab, 10 till 11 år
Qur´an
Läsning

 Komplettera den första genomläsningen av den Heliga Qur’anen.
Memorera

Memorera följande Sorah av den heliga Quranen och förstå med översättning.
 Sorah Al-Baqarah vers. 1 till 17.
 Sorah Al-Baqarah vers. 256 (Ayetal Qursi).











Sorah Al-Quraish.
Sorah Al- Ma’un.
Sorah Al-kafirun.
Sorah-Al-Nasr.
Sorah Al- Lahab.
Sorah-Al ’Asr.
Sorah Al-Kaothar.
Sorah Al-Ikhlas.
Sorah Al-Falaq.
Sorah An-Nas.

Hadith
Memorera

Memorera följande med översättning

ِسبَابُ ْال ُم ْسلِ ِم فُس ُْوق

 – sibabul muslimi fusooqun – Det är en stor
synd för en muslim att svära.

َم ْن اَّلیَرْ َح ْم ََّل یُرْ َح ْم

 – Man la yarham la yurham – Den som inte
visar nåd kommer inte att visas nåd.

َخ ْی ُر ُک ْم َم ْن تَ َعلا َم ْالقُرْ ٰا َن َو َعلا َمہ

 - Khairukum man ta’allamal
qur´ana wa ’allamahu – Den bästa bland er är den som lär sig Quranen
och lär ut den.

 اَ ْل َحیَا ُء َخیْر ُکلہ- Al haya´o khairun kulluhu – Ärbarhet är den

 bästa dygden.

ت
ِ  – اَ َّْلَ ْع َما ُل بِالنِّیااAl A’malo binniyyat - Gärningar är knutna till

 avsikter.


 اَلس ِاع ْی ُد َم ْن و ِعظَ بِ َغی ِْرہ- Assa’ido manwoeza beghairihi - Lycklig är
den som lär av andra (andras misstag).

ق
ِ َ – اَ ْلبَ ََل ُء ُم َؤ اکل باِ ْل َم ْنطAl bala´o mo´akkalunbil mantaqi - Att
tala (utan att tänka) kan leda till problem.
 سطُھَا
َ  – َخ ْی ُر ْاَّلُ ُم ْو ِر اَ ْوKhairol omoore aosatoha - Det bästa arbete


är det som görs med måttfullhet.






َسیِّ ُد ْالقَ ْو ِم َخا ِد ُمھُ ْم

– Saiyyedul qaome khadimohum - Ledaren av
folket är en tjänare till dem.

َا
َ  ََّلیَ ْش ُک ُر للاَ َمن اَّل یَ ْش ُکرُالنا- La yashkurullaha malla

yashkurunnas - Den som inte är tacksam mot människor är inte tacksam
mot Allah.


ْس ْال َخبَ ُر َکا ْل ُم َعایَنَ ِۃ
َ – لَی

Laisal khabaro kal mo’ajanate – Att

höra är inte som att se.


س
ِ  – اَ ْل ِغ ٰنی ِغنَی النا ْفAl ghina ghinannafse - Den sanne förmögne
är den vars hjärta är rikt.



ُ – اَ ْل ُم ْسلِ ُم ِمرْ ٰا
ت ْال ُم ْسلِ ِم



اَ ْل َم َجالِسُ بِ ْاَّلَ َمانَ ِۃ

Al muslimo mir´atul muslime - En
muslim är en annan muslims spegel.
– Al majaliso bil amanate - All samvaro

(människor emellan) baseras på (ömsesidigt) förtroende.



اعلِہ
ِ َ اَل اد ا ُل َعلَی ْال َخی ِْر َکف-

Addalo ’alal khairi kafa’ilihi - En
som uppmanar andra till en god gärning, är liksom en som själv har
utfört den goda gärningen.


Salat
 Hela Salat (bönen) bör memoreras (läras utantill), och även namn och
tidpunkter för de olika bönerna bör memoreras.
 Memorera Hela Salat med översättning.
 Memorera Du’a-e-Qonoot.
 Lär er det rituella sättet för tvagning (Wodo).
 Lär er det korrekta sättet att uträtta Salat.
 Lär er hur man utför Tayammum.
Den utlovade Messiasas uppenbarelse:
Memorera med översättning:

ّ ٰ ْس
اف َع ْب َدہ
ٍ للاُ بِ َک
َ  اَلَی- Alaisallaho bikafin ’abdahu - Är Allah inte

tillräcklig för Sin tjänare?

- “پہنچاوں گا
”میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک- Men teri
ٔ
tabligh ko zamin ke kinaron tak pohnchaon ga – Jag skall sprida ditt
budskap till världens alla hörn.

- ق
ٍ یَاْتُ ْو َن ِم ْن ُکلِّ فَج َع ِم ْی

Ja´toona min kulli fadjin ’amiq
Folk kommer att strömma till dig från varje vältrampad stig.

- ار
ِ اِنِّ ْی اُ َحافِظُ ُک ال َم ْن فِی ال اد

Inni ohafizo kulla man fiddari
Jag skall skydda vemhelst som är i ditt hem (jama’at).

Böner
Memorera följande böner med översättning:








Bönen före måltid.
Bönen efter måltid.
Bönen vid läggdags.
Bönen vid uppstigning.
Bönen för föräldrarna.
Bönen inför tvagning.
Bönen för att öka kunskap.

 Bön före tvagning :

اَ ٰللّھُ ام اجْ َع ْلنِ ْی ِم َن التا اوابِی َْن َواجْ َع ْلنِ ْی ِم َن ْال ُمتَطَھ ِِّری َْن
Allahummadj ’alni minattawwabina waj ’alni minal mutatahhirin
O Allah! Gör mig till en av dem vilka ångrar sina synder och gör mig till en av
dem som håller sig själva rena.

Allahs namn/egenskaper

 َرب ْال َعالَ ِمی َْنRabbul ’Alamin – Världens Herre.
الراحْ ٰم ُن
Arrahman – Ned Nåderike.
اح ْی ُم
Arrahim – Den Barmhärtige.
ِ الر
ک یَ ْو ِم ال ِّدی ِْن
Malike Youmiddin – Domedagens Herre
ِ ِٰمل
 ر
ُ  اَ ْل َغفااAl Ghaffar – Den för evigt Förlåtande.
 علِ ْی ُم
َ  اَ ْلAl ’Alim – Den Allvetande.
 ع
ُ  اَل اس ِم ْیAssami’ – Den Allhörande.
 ک ْی ُم
ِ  اَ ْل َحAl Hakim – Den Vise.


ُ اَل ار ازا
ق
 ظیْم
ِ اَ ْل َع


Arrazzaq – Försörjaren, Den Som Ger oss Uppehälle.
Al ’Azim – Den Store.

Dikter
Memorera dikten:


قرآن سب سےاچھا قر ٓان سب سے پیارا
Qur´an sab se acha qur´an sab se pjara

 ہم احمدی بچّے ہیں کچھ کر کے دکھا دیں گے
Hum ahmadi bache hein kuch kar ke dikha den ge
Etiketter





Etiketter för moskén.
Etiketter för Salat.
Etiketter vid måltider.
Etiketter of Parents/Elders

Religionskunskap
Nizam e Jammat:
o Introduktion
o Intrduktion till Atfal ul Ahmadiyya
o Introduktion till Khuddam ul Ahmadiyya
Memorea Atfal Ed (Ehed)
Biografi
 Studera den helige Profeten Muhammadsaws och Hans Kholafasra livshistoria
i korthet.

 Studera den Utlovade Messiasas och Hans Kholafasra livshistoria i korthet.

