Atfal Nisab, 7 till 9 år
Qur´an
Läsning

 Läs klart de förta 15 delarna av den Heliga Qur’anen.
Memorera

Memorera följande Sorah av den heliga Quranen och förstå med översättning.







Sorah Al-Baqarah vers. 1 till 8.
Sorah-Al-Asr.
Sorah Al-Kaothar.
Sorah Al-Ikhlas.
Sorah Al-Falaq.
Sorah Al-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.

-

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

-

َم ْن اَّلیَرْ َح ْم ََّل یُرْ َح ْم
- مہ
َ  َخ ْی ُر ُک ْم َم ْن تَ َعلا َم ْالقُرْ ٰا َن َو َعلا- 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.

Läsning

Hadith nummer 1, 2, 14, 36 & 39 från Chalees-Jawahir-Paare.
Salat
 Hela Salat (bönen) bör memoreras (läras utantill), och även namn och
tidpunkter för de olika bönerna bör memoreras.
 Lär er det rituella sättet för tvagning (Wodo).
 Lär er det korrekta sättet att uträtta Salat.
Böner
Memorera följande böner med översättning:
 Före tvagning:

اَ ٰللھُ ام اجْ َع ْلنِ ْی ِم َن التا اوابِی َْن َواجْ َع ْل ِن ْی ِم َن ْال ُمتَطَھ ِِّری َْن

-

- Allahummaj’alni minattawwabina wa ja’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.





Bönen före måltid.
Bönen efter måltid.
Bönen vid läggdags.
Bönen vid uppstigning.

Dikt
Memorera dikten:

- قرآن سب سےاچھا قر ٓان سب سے پیارا
- Qur´an sab se acha qur´an sab se pjara
Allahs namn/egenskaper
Memorera följande och förstå med översättning

 َ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
ِ ِ ٰملMalike Youmiddin – Domedagens Herre
Den utlovade Messiasas uppenbarelse:
Memorera med översättning:
-

اف َع ْب َدہ
ٍ ْس ٰ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.

Etikett
- Etiketter för moskén.
- Etiketter för Salat.
- Etiketter vid måltider.
Religionskunskap
- Nizam e Jammat:
o Introduktion
o Introduktion till Atfal ul Ahmadiyya
Biografi
- Introduktion till Profeten Muhammad (SAW) och Masih e Maud (AS).
- Introduktion till Khulafae Rashideen och Khulafae Masih e Maud (AS).

