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Förord
Den 3:e april 1987 är en dag av stor betydelse i Ahmadiyya Muslimska
Djama’ats historia. Det var denna dag då Hadrat Mirza Tahir Ahmad,
Khalifatul Masih IV (må Allah vara nöjd med honom) under Gudomlig
inspiration lanserade “Waqf-e-Nau scheme”. Han hade en vision att med
början av det andra århundradet av Ahmadiyyat, skulle det öppnas otaliga
möjligheter för spridning av den islamiska läran och seger av islam genom
Ahmadiyya muslimska Djama’at. Han förklarade att Djama’at skulle behöva
ett stort antal medlemmar utrustade med både andliga och världsliga kunskaper,
och som skulle ägna sig åt att åstadkomma en revolution när det gäller att
predika den sanna islamiska läran. För att uppnå detta ädla syfte meddelade
Hadrat Khalifatul Masih ett utmärkt initiativ som kallas “Waqf-e-Nau
Scheme”.
Medlemmarna i Djama’at svarade, som alltid, med hängivenhet på hans
kallelse och tusentals hängivna medlemmar presenterade sina barn för att tjäna
Islam. Dessa barn är en tillgång för Djama’at. De kommer att spela en aldrig
tidigare skådad roll i att sprida namnet och tron av den heliga Profeten
Mohammadsaw över hela världen.
Hadrat Khalifatul Masih IVrt förkunnade ett antal fredagspredikningar där han
förklarade vikten av detta välsignade system och berättade om hur man kan föra
upp dessa barn och utveckla deras förmåga. Han rådde Wakalat Waqf-e-Nau
att förbereda en läroplan för dessa barn och ungdomar som ett sätt att ge
vägledning för deras utbildning. Wakalat Waqf-e-Nau gjorde i ordning en
läroplan i urdu för Waqefin-e-Nau upp till 17 års ålder.
Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih Vaba har, från allra första
början då han valdes som Khalifatul Masih, tagit ett stort intresse för detta
välsignade system och har styrt Djama’at vid ett antal tillfällen genom
fredagspredikningar och genom möten med ansvariga för Waqf-e-Nau
institutionen. Trots sitt stora ansvar och tunga uppdrag, har han personligen varit
engagerad även i undervisning och utbildning av Waqefin. Under Hans
ledning har Waqf-e-Nau Institutionen London förberett en studieplan för
ytterligare fyra år, alltså upp till 21 år.
Det finns ett stort behov och efterfrågan av översättning till svenska för barn och
ungdomar i Sverige. Vi presenterar nu den svenska översättningen av Urdu
läroplanen för svensktalande Waqefin-e-Nau.
Vi riktar vår tacksamhet till Meer Abdul Qadeer; före detta missionär i
Sverige, Atia-tul-Qadeer Meer och Saliha Meer för översättning från urdu till
svenska. Farzana Shams och Wasim Zafar, medlemmar av Tasnif kommittén i
Sverige har noggrant gått igenom hela översättningen under ledning av
Sekreterare Isha’at, Fazil Ahmad Shams. Waqas Nasir, national sekreterare

Waqf-e-Nau i Sverige, har utfört det slutliga utarbetandet av svenska versionen
av denna läroplan. Vi tackar även Dr. Shamim Ahmad, ansvarig för Waqf-eNau departementet i London, för korrespondens gällande färdigställandet av
denna läroplan.
Må Allah belöna dem alla för deras hängivna arbete och göra det möjligt för
barn och ungdomar att dra nytta av denna läroplan. Amin.
Munir-ud-Din Shams
Additional Wakilut-Tasnif
Islamabad, Tilford, UK
September 2012.
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Uttalas som a, i, o i början av ord, som i de svesnka orden att, inte, ont.
th, Ett läspande s, uttalas som th i det engelska ordet thing.
dj, Bokstaven uttalas som d och j tillsammans, som i det engelska ordet djinn
h, Ett h som uttalas mer gutturalt och hårdare än ett vanligt svenskt h.
kh, Ett gutturalt väsljud som uttalas långt bak i gommen, som ch i det skottska ordet
loch eller ch i det tyska ordet ach eller sj i svenska ordet själv
dh, Ett tonande läspande s, uttalas som th i det engelska ordet that.
s, Ett klart s, som inte får vara läspande, som i det svenska ordet som.
d, Ett tonande läspande s, uttalas som th i det engelska ordet that.
t, Ett tjockt t, som uttalas med tungspetsen mot gommen bakom tänderna, som i det
engelska ordet take.
z, Ett tonande z, som i ordet Bzzzzz.
’, Ett hårt gutturalt ljud, som lättast lärs genom att lyssna och härma och som ofta
skrivs som en apostrof i text.
gh, Ett skorrande r, som det ofta uttalas i södra delen av Sverige
q, Ett djupt, gutturalt q, som lättast lärs genom att lyssna och härma.
´, Ett klickljud, som lättast lärs genom att lyssna och härma.

Korta vokaler har inga egna bokstäver utan representeras av mindre tecken som skrivs
ovanför eller under de ordinarie bokstäverna:
َ◌ - Ett a som i det svenska ordet kall.
◌ِ - Ett i som i det svenska ordet titta.
◌ُ - Ett o som i det svenska ordet port.
Långa vokaler skrivs:

◌ٰ eller  ﺁ, a, Ett a som i det svenska

ordet tak.

 ﻯeller ◌ِ i, eller ֽ◌ i, Ett i som i det svenska ordet fri.
 ﻭeller ◌ُ o, Ett o som i det svenska ordet bot.

 ﹶﻭ, ao, De två tecknen läses i kombination och uttalas som ao i det svenska ordet kaolin eller

ou i det engelska ordet sound.

 ﹶی, ai, De två tecknen läses i kombination och uttalas som i i det engelska ordet site.
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Inledning
Med Guds nåd har den första gruppen av Waqfe Nau barn nått det stadiet där
de inom kort kommer att bli aktiva i Islams och Ahmadiyyats tjänst,
Insha´Allah. I och med detta åläggs ett stort ansvar på föräldrarna och
Djama’at att säkerställa adekvat utbildning till dessa dedikerade. I detta
avseende, har Wakalate Waqfe Nau redan utgivit och distribuerat en läroplan.
Förutom detta har fem predikningar av Hadrat Khalifatul Masih IVra om detta
ämne också erhållits av föräldrarna, Alhamdolillah. Föräldrarna och Waqfe
Nau sekreterarna bör basera barnens utbildningsprogram på de värdefulla
instruktioner som detta läroplan samt de ovannämnda predikningarna innehåller.
Till en viss grad täcker denna läroplan kraven för utbildningen, ändock borde
den inte anses vara slutgiltig. Det är inte klokt att förlita sig på en enda källa av
kunskap. Därför bör föräldrarna, och vid ett senare skede, Waqfe Nau dedikerade själva, utöka sin kunskap utöver denna läroplan genom att studera
annan lämplig/relevant litteratur. Viss litteratur har angivits som
rekommendation av Wakalate Waqfe Nau, vilken kan vara till stor hjälp.
Följande böcker är tillgängliga på Wakalate Waqfe Nau kontoret:

���جا

�ں��ورش
�� �

�ر�ل�� ﷺ اور
ِ �ت

��ر�ل��رى
ؐ �رے
��
�
�ُ

�گُلدد

�����را
ِ
����ت

Minhadj ottalibin
Bachchon ki parvarish
Kar Na Kar
Hadrat Rasoole Karimsaw aur bachche
Pjare Rasool ki pjari batien
konpal
Ghunchah
Gull
Gulldastah
Kamiabi ki rahein (alla fyra delar)
Hikayate Shirin
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�ے��دن

Waqiate Shirin
Hayate Nooruddin
Mere bachpan ke din

Somliga böcker är även tillgängliga hos Ladjna Ima´illah Pakistan,
Khuddam-ul-Ahmadiyya Pakistan, Nazarate Isha’at Pakistan och Ladjna
Ima’illah Karachi.
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Kära Waqifin-e-Nau
 Ni är Mojahidin-e-Waqfe Nau, ni är fina och sannfärdiga barn. Det är
förväntat att ni inte bara kommer att memorera denna läroplan utan även
inkludera dess element i er personlighet och vardagliga liv. Ta även för
vana att öva på att skriva böner på arabiska.
 Tiden då ni kommer att presentera er själva till att tjäna Islam närmar sig
snabbt. Innan dess var det era föräldrar som gav ett löfte om er Waqf, nu
kommer ni att förnya detta löfte, Insha´Allah.
 Be för er själva och alla era meddedikerade från djupet av ert hjärta att
Allah accepterar era Waqf och gör det möjligt för er att fullfölja detta
löfte med tillgivenhet under hela ert liv.

 Meningen med ert liv är att framföra Allahs budskap till hela världen.
 Detta uppdrag är det största uppdraget i världen, utan dess like. Ni kan
inte framföra Guds budskap om ni inte har kärlek till Allah och fast
anknytning till honom. För att uppnå målet är det viktigt att ni ber de fem
bönerna om dagen vid bestämd tid och reciterar Qur’anen regelbundet
varje dag. Innan ni börjar utföra en handling skall ni fundera på om
gärningen är behaglig hos Allah. Om ni anser att någonting behagar Allah
så utför det med glädje, annars skall ni undvika det. Ni kan rådfråga era
föräldrar, äldre personer och era morabbian (missionärer) om detta.
 Wakalate Waqfe Nau brukar ge ut en läroplan för er. Ni kan fortsätta
lära er i enlighet med denna läroplan.
 Kom ihåg att allt det goda ni har lärt er bör bli en del av ert vardagliga liv.
Till exempel, ska ni vid rätt tillfälle be de böner som ni har lärt er.
 När ni har lärt er etiketter om hemmet, goda sedvänjor kring maten och
etiketter i moskén, fundera över om ni tillämpar dessa i ert vardagliga liv.
 Vissa saker om vardagslivet har vi berättat om vid flera tidigare tillfällen,
men eftersom de är mycket viktiga upprepar vi dem än en gång.
 Uträtta regelbundet Salat i kongregation (gemenskap) och tänk även på
betydelsen av Salat medan ni ber.
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 Recitera den heliga Qur’anen regelbundet dagligen och försök även att
lära er dess betydelse.
 Be regelbundet till Allah. Även för att uppfylla era allra minsta behov är
det Allah ni ska vända er till.
 Ta er för vana att i hemmet vid rätt tillfälle säga Assalamo’alaikum,
Djazakomollah,
Masha’Allah,
Bismillah,
Alhamdolillah,
Insha’Allah, Sal-lallaho ‘alaihi wa sallam, etc.
 Se regelbundet på alla program på MTA international, i synnerlighet
Khutba Djum’a.
 Lägg vikt i att lära er olika språk. Arabiska och urdu är obligatoriskt för
varje Waqfe Nau. Men utöver dessa två språk ska ni även lära er ett
tredje språk t.ex. engelska, kinesiska, ryska, holländska, spanska, franska,
turkiska, norska o.s.v. Se till att ni har skicklighet och färdighet även i det
tredje språket. Videoinspelningar på språklektioner som har sänts på MTA
kan ni köpa från Wakalate Waqfe Nau.
 Gör det till en vana att lägga er tidigt på kvällen och vakna tidigt på
morgonen.
 Delta i diverse finansiella projekt framlagda av Hadrat Khalifatul
Masih, såsom Tahrike-djadid, Waqfe-djadid och så vidare.
 Gör er yttersta att anamma de fem grundläggande moraliska
karaktärsdragen som Hadrat Khalifatul Masih IVra har ålagt er.
 Bli en aktiv och duktig medlem av Djama’at och dess andra enheter (så
som Khuddam, Atfal, Ladjna och Nasirat). Om de ålägger er ett
uppdrag, utför det med glädje.
 Utveckla en vana av lydnad. När de äldre ber er att göra något, gör det då
gladeligen, och när de avråder er från någon handling, avstå från detta.
 Var aktivt deltagande i socialt arbete så som att besöka de sjuka och
uppmärksamma grannars rättigheter.
 Ta er till vana att utföra individuella hushållssysslor så som att handla,
putsa skor och utföra även andra vardagliga sysslor.
 Läs regelbundet Tashhiz-ul-Azhan, Al Fadl och Djama’ats andra
tidsskrifter och tidningar. Utöver detta, ta för vana att läsa även andra
tidskrifter och tidningar.
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 Håll utkik och läs regelbundet publikationer, direktiv samt annonser som
utgivs ändamålsenligt för Waqfe Nau.

 Läs gärna sagor och roliga historier, men var uppmärksam på att dessa
sagor ska ha en positiv påverkan på ert moraliska tillstånd och att ni ska
undvika sådana sagor som har en negativ påverkan. Rådfråga era föräldrar
när ni väljer sagor som ni vill läsa.

 Ta även del i andra aktiviteter utanför skolans läroplan så som
tillvalsämnen och sport. Rådgör med era föräldrar och lärare i detta
avseende.
 Ta till vana att vara punktliga. Sätt upp rutiner för dagliga göromål och
var noga med att utföra era sysslor regelbundet och i bestämd tid.
 Utveckla kärlek till ert land likväl som till er religion.
 Ta till vana att träna regelbundet och utöva hälsosamma sporter så som
simning, fotboll, cykling och prickskytte med gevär och slangbella.
 Var noga med renlighet. Borsta tänderna och duscha regelbundet samt ha
rena kläder och skor. Fläcka inte ner böcker och anteckningsblock och se
till att hemmet, gatan och er övriga omgivning är ren.
 Gör er bekant med er familjs historia så som när era förfäder eller
föräldrar hade accepterat Ahmadiyyat, om deras uppoffringar, vilka
svårigheter de har genomgått och hur Allah har välsignat er familj på
grund av dessa uppoffringar.
 Skriv regelbundet ner i era dagböcker om er framgång i enlighet med
Hodors instruktioner på MTA, och notera även andra framgångar i era
vardagliga angelägenheter.
 Var regelbundet närvarande i Waqfe Nau- lektionerna och delta även i
era lokala månatliga möten.
 När de äldre ber er att göra något, gör det då gladeligen.

För föräldrar
 Sammanställ en personlig pärm för var och en av era Waqfe Nau barn.

Denna pärm skall innehålla födelseattest, formulär B (där möjligt),
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Waqfe Nau antagningsbesked, vaccinationskort etc. Era barns framsteg
skall också dokumenteras i denna pärm, till exempel dokument för
avslutning av Jassarnal Qur’an, datum när Salat memorerades och
betyg från skolan. En kopia av alla dokument skall förvaras hos den
lokala Waqfe Nau- Sekreteraren. Kopior av samtliga dokument skall
även kontinuerligt skickas till det Nationella huvudkontoret, så att även
centrala dokument är aktuella och kompletta.
 Föräldrar bör iaktta måttlighet gällande barnens uppfostran. Barnen bör
varken behandlas med extrem förebråelse eller med omåttligt och
överdrivet överseende.
 Uppfostra barnen genom att själv vara en bra förebild för dem. Föräldrar
bör utveckla alla de egenskaper hos sig själva, som de vill se i sina barn.
Barnen kommer att lära sig genom ert föredöme.
 Ha i åtanke att detta läroplan står för den nedersta gränsen för vad Waqfe

Nau barn måste lära sig. Försök att lära era Waqfe Nau barn mycket mer
än detta.

Ytterligare några viktiga instruktioner för uppfostran
Efter att ha offentliggjort Waqfe Nau planen, har Hadrat Khalifatul Masih
IVra, över åren, gång på gång givit tydliga instruktioner i sina predikningar
gällande utbildning och uppfostran av Waqfe Nau barnen.
Här följer en sammanställning av dessa instruktioner. Föräldrar ska aldrig
försumma sin plikt gällande uppfostran av sina barn. Utveckla egenskaper hos er
som renlighet och rättfärdighet och med det även uppfostra era barn så att de ska
ha inklination till;
 Kärlek till Allah.

.

 Kärlek till Salat (att utföra bön).
 Daglig recitation ur den heliga Qur’anen.
 Kärlek till sin tro och passion för dess ära.
 Kärlek till Kalifatet.

6

 Att delta i aktiviteter inom underorganisationer/biträdande organistioner

(Djama’ats inre organisationer) så som Atfal, Nasirat och Khuddam ul
Ahmadiyya.

 Att visa kärlek till sanningen.
 Att vara beslutsam och tapper.
 Att undertrycka ilska.
 Att vara tuff och orubblig i svårigheter.
 Att uveckla förmåga att ha tålamod och själsstyrka i varje prövning och

svår situation.

 Att ha en strävan efter kunskap.
 Att vara medveten om skillnaden mellan visshet och gissningar och uttala

sig med detta i åtanke.

 Att läsa bra litteratur, tidsskrifter och tidningar för att öka sina kunskaper.
 Att utveckla förmåga att hantera ekonomi med noggrannhet.

1 till 2 år
För att bli en bra förebild för barnen bör föräldrarna införa följande:
 Innan något göromål påbörjas, säg med hög röst;

ﺑ ﹾﺴﻢ ﺍﷲﹺ ﺮﹶﹼﺣﹾﻤ ﻦٰﹺ ﹼ
 ﺍﻟﺮﹶ ﹺﺣ ﹾﻱ ﹺﻢ
ﹺ ﹺ
Bismilla hirrahma nirrahim
I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn
 Säg olika böner med hög röst vid lämpligt tillfälle.
• Till exempel bönen man ber inför en måltid:

ﹶٰ ﹶﹶ ﹶ
ﹺﺑ ﹾﺴ ﹺﻢ ﺍﷲﹺ ﻋﻠﻱ ﺑﺮﮐ ﹺﺓ ﺍ ﹺ
ﷲ
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Bismillahi ’ala barakatillahi
(Jag börjar äta) i Allahs namn och med Allahs Välsignelse.
• Och bönen när man har ätit färdigt:

ﹼ
ﹶﻟﹾﺤ
ﻤﹾﺪ
ﺍﻟﹶ ﹺﺬ ﹾی ﹶﺍ ﹾﻃ ﹶﻌ ﹶﻤ ﹶﻨﺎ ﹶﻭ ﹶﺳ ﹶﻘ ﹶﺎﻧﺎ ﹶﻭ ﹶﺟ ﹶﻌ ﹶﻠ ﹶﻨﺎ ﹺﻣ ﹶﻦ ﹾﺍﻟ ﹸﻤ ﹾﺴ ﹺﻠ ﹺﻤ ﹾﻱﻦﹶ
� ﹶ ﹸ

Alhamdolilla hilladhi at’amana wasaqana wadja’alana minal
muslimin.
All lovprisning tillhör endast Allah som gav oss mat och dryck och
som gjorde oss till muslimer (till sina underkastade).
 Närhelst ni hör talas om den Helige Profeten Muhammadsaws, säg alltid

ﹼ  ﺍﷲﹸ ﻋﹶﻠﹶﻱﹾﻩ ﹼ
 ﻭﹶﺳﹶﻠﹶﻢﹾ
ﹺ
 ﹶﻠﹶsallallaho ’alaihi wasallam med hög röst.

 Recietera den Heliga Qur’anen varje dag inför barnen.

2 till 3 år
Första halvåret
 Barnen bör säga

ﺴﹾﻢﹺ ﺍﷲﹺ ﺍﻟﺮﹶﹼﺣﹾﻤ ﻦٰﹺ ﹼ
 ﺍﻟﺮﹶ ﹺﺣ ﹾﻱﻢ

Bismilla hirrahma

nirrahim (i Allahs den nåderikes, den barmhärtiges namn) innan de
börjar göra något.

ﹶ ﹶﹼ ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ
ﹾ
 Barnen bör säga ﺍﻟﺴ��ﻡ ﻋﻠﻱﮑﻢ

assalamo ’alaikum när de träffar

någon. När barnen träffar äldre personer, bör pojkar skaka hand genom att
använda båda sina händer och flickor ska få en beröring av tillgivenhet på
sina huvuden.

 Barnet bör säga:

ﹶﹾ
ﹸ
ﹾ
ﹶ
• � ﺍﻟﺤﻤﺪalhamdolillah (all lovprisning tillkommer endast Allah)
efter att ha ätit mat.
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ﹶﹶ ﹸ
ﹸ
•  ﺟﺰﺍﮐﻢ ﺍﷲdjazakumullah (må Allah benåda dig med bättre
belöning) när de får någonting.

ﹶﹾ ﹶﹾ
ﹸ
• ﺍﺳﺘﻐ ﹺﻔﺮﺍﷲ

astaghfirollah (jag söker skydd hos Allah) när

någonting blir fel.

 Barnen bör regelbundet påminnas om att Allah den Allsmäktige har
skapat allting för deras bästa, och allt är undergivet dem. Påminn dem
även att de är Mudjahidine Waqfe Nau och att de är sådana barn som
ska sträva efter att bli gudfruktiga och ska göra goda gärningar.

Andra halvåret
 Barnen ska ha en vana att använda sin högra hand när de ger eller tar emot
saker. Lär barnen att höger handen är till för att utföra rent arbete, medan
vänster hand bör avändas till att tvätta och torka sig efter toaletten, eller
att snyta näsan osv.
 Ge barnen möjlighet att äga diverse saker och uppmuntra sedan barnen att
ge vissa saker till andra.
 Välj sådana leksaker för era barn, som hjälper dem att utveckla deras
mentala förmåga och som ökar deras skicklighet.
 Lär barnen att Hadhrat Muhammadsaws är vår Helige Profet samt lär dem
Kalimah Tayyaba:

ﹼ ﷲﹸ ﻣﹸﺤ ﹼ ﹲ ﹼ ﹸ ﹾ ﹸ ﹸ
 – ﹶ�ﺍﹺﻟٰﻩﹶ ﺍﹺ� ﹶ� ﹶﻤﹶﺪ ﹶﺳﻮﻝ ﺍﷲLa ilaha illallaho mohammadur

rasool ullah – Det finns ingen Gud utom Allah, och Muhammad är
Allahs Sändebud.
 Lär barnen att vår älskade imams namn är Mirza Masroor Ahmadaba
och att han bor i London.

3 till 4 år
Första halvåret
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 Lär barnen att den heliga Quranen är Allahs bok. Barnen ska nu börja läsa
Jassarnal Qur´an och ska lära sig säga:

ﻱﹾﻄ ﻦ
ﹶ ﹸﹾﹸ
ﹼ
ﹾ
ﺍﻋﻮﺫ ﹺﺑﺎﷲﹺ ﻦﹶ ﺍﻟﺸﹶﹼ ٰﹺ ﺍﻟﺮﹶ ﹺﺟﻱ ﹺﻢ
ﺑ ﹾﺴﻢ ﺍﷲﹺ ﺮﹶﹼﺣﹾﻤ ﻦٰﹺ ﹼ
 ﺍﻟﺮﹶ ﹺﺣ ﹾﻱ ﹺﻢ
ﹺ ﹺ

A’odhubillahe min ashaitanirradjim
Bismilla hirrahma nirrahim
(jag söker skydd hos Allah mot den förkastade satan och jag börjar i
Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn) innan de börjar läsa.
 Lär barnen känna igen alla bokstäver i alfabetet, och lär dem bönen före
maten:

ﹶٰ ﹶﹶ ﹶ
ﹺﺑ ﹾﺴ ﹺﻢ ﺍﷲﹺ ﻋﻠﻱ ﺑﺮﮐ ﹺﺓ ﺍ ﹺ
ﷲ

Bismillahi ’ala barakatillahi
(Jag börjar äta) i Allahs namn och med Allahs Välsignelse.
och bönen efter maten:

ﹼ
ﹶﻟﹾﺤ
ﻤﹾﺪ
ﺍﻟﹶ ﹺﺬ ﹾی ﹶﺍ ﹾﻃ ﹶﻌ ﹶﻤ ﹶﻨﺎ ﹶﻭ ﹶﺳ ﹶﻘ ﹶﺎﻧﺎ ﹶﻭ ﹶﺟ ﹶﻌ ﹶﻠ ﹶﻨﺎ ﹺﻣ ﹶﻦ ﹾﺍﻟ ﹸﻤ ﹾﺴ ﹺﻠ ﹺﻤ ﹾﻱﻦﹶ
� ﹶ ﹸ
Alhamdolilla hilladhi at’amana wasaqana wadja’alana minal
muslimin.

All lovprisning tillhör endast Allah som gav oss mat och dryck och som
gjorde oss till muslimer (till sina underkastade).
 Den Helige Profetens Muhammeds saws Kholafas (efterträdares) namn bör
läras:
o Hadrat Abu Bakrra
o Hadrat Omarra
o Hadrat Uthmanra
o Hadrat Alira
 Lär dem att den utlovade Messias namn är Hadrat Mirza Ghulam
Ahmadas .
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Andra halvåret
 Lär barnen att Hadrat Mirza Masroor Ahmadaba, är den femte
efterträdaren till den utlovade Messias as.
 Lär de namnen på de första två Khulafa (efterträdarna) till den utlovade
Messias as.
o Hadrat Hakim Maulana Nur-ud-Dinra.
o Hadrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmadra.
 Lär de namnen på den tredje och fjärde khulafa (efterträdarna) också.
o Hadrat Hafiz Mirza Nasir Ahmadra.
o Hadrat Mirza Tahir Ahmadra.
 Gör era barn bekanta med bilder av den utlovade Messias as och alla hans
Kholafa (efterträdare).
 Berätta för barnen att det är Allah som har skapat dem. Berätta att månen
och stjärnorna som skiner på himlen på natten också är skapade av Allah.
När barnen har en frukt i handen, till exempel en banan eller mango,
berätta då för dem att det är Allah som har skapat dessa frukter.
 Allt detta har Allah skapat och sedan har han underkastat dessa saker för
oss. Detta för att Allah älskar oss mycket. Sådana saker skall berättas för
barnen för att väcka deras nyfikenhet så att de gradvis går vidare i sin
uppfostran. Försök att svara rätt och förnuftigt på barnens alla frågor.
 Första delen av Jassarnal Qur´an bör läsas klart under detta år.

4 till 5 år
Första halvåret
 Under detta år bör Yassarnal Qur´an läsas klart.
 Hela Salat (bönen) bör memoreras (läras utantill), och även namn och
tidpunkter för de olika bönerna bör memoreras.
 En vana av daglig rengöring av tänder och daglig motion bör utvecklas.
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Böner
Följande böner ska barnen memorera, och de ska påminnas om att de ska be
dessa vid rätt tillfälle.
 Bönen när man lägger sig:

ﹼ
ٰﹶﻟﻠٰ ﹸھ ﹼﹶ ﺑ ﹾﺎﺳ ﹺﻤ ﹶﮏ ﹶﺍ ﹸﻣ ﹾﻮ ﹸﺕ ﹶﻭ ﹶﺍ ﹾﺣﻱ
ﹺ

Allahumma bismika amooto wa ahya
Min Herre jag dör i Ditt namn och lever i ditt namn. (Min herre, i ditt
namn sover jag och i ditt namn kommer jag att Vakna).
 Bönen när man vaknar:

ﹶﻟﹾﺤ ﻤﹾﺪ � ﹼ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﻨﹶﺎﻭﹶﺍﹺﻟﹶﻱﹾﻩ ﹼ
ﹺ ﺍﻟﻨﹸ ﹸﺸﻮﺭﹸ
ﹶ ﹸ ﺍﻟﹶ ﹺﺬی ﺍﺣﻱﺎﻧﺎﺑﻌﺪ ﻣﺎﹶﻣﹶﺎﺗﹶ

Alhamdolilla hilladhi ahyana ba’da ma amatana wa ilaihinnushoor
All lovprisning hör till Allah, som har givit oss liv efter (en slags) död
(sömn), och i slutändan skall vi återvända till Honom.

Dikt
 Memorera dikten -

� –��ت��د ِر����وںKabhi nusrat nahin

milti dare maula se gandoun ko

Hadith

ﹼﹾ
ٰ
 Memorera Hadithen:  – ﻱﹾﺮﹸﺍﻟﺰﹶﹼﺍﺩﹺ ﺍﻟﺘﹶﻘﻮیKhair uzzadittaqwa – Den

bästa livs förnödenhet för resan (till härnäst) är rättfärdighet
(gufruktighet) till Allah.

Andra halvåret
Dikt
 Memorera tre diktverser (sher) varje månad
Atfal/Nasirat.

ifrån Tarana-e12

Hadith
Följande bör memoreras:

ﹶﻟﹾﻐﹺ�ٰی ی ﹼ ﹾ
 ﻏﹺﹶ ﺍﻟﻨﹶﻔ ﹺﺲ
– Alghina ghinannafs – Den sanne förmögne är
�
den vars hjärta är rikt.

ﹼﹶ ﹾﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹼ
ﹼ
ﺕ
 – ﹺﻧﹶﻤﺎ ﺍ��ﻋﻤﺎﻝ ﹺﺑﺎﻟ ﹺﻨﹶﺎ ﹺInnamal a’malo binniyyat – Gärningar är
knutna till avsikter.

5 till 6 år
 Barnen skall läsa minst två delar av Qur’anen under detta år.
 Lär barnen observera naturen. Ett bra tillfälle att påkalla uppmärksamhet
kring denna är under gemensamma promenader.

Första halvåret
 Lär barnen Adhan. Låt barnen dagligen höra Adhan via radio och tv och
låt de repetera samtidigt.

Böner
Memorera följande böner:
 Bön för föräldrarna:

ﹶ
ﹶﺭ ﹺ ﹼب ﹾﺍﺭ ﹶﺣ ﹾﻤﹸﻤﹶﺎﮐﹶﻤﹶﺎﺭﹶ ﹼﺑﹶﻱ ﹺٰ� ﹾی ﺻ ﹺﻐ ﹾﻱ ﹰﺮﺍ
Rabbir hamhoma kama rabbayani saghira
Min Herre, ha förbarmande med dem, just liksom de tog hand om mig när
jag var ett litet barn (17:25).
 Vid instigning i Moské;
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ٰﹼ ﹶ ﹸ ﹶ
ﹼ
ﹸ
ﹶ
ﹾ
ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﹾﺍﻓ ﹶﺘ ﹾﺢ ﹺﻟ ﹾﻱ ﹶﺍ ﹾﺑ ﹶﻮﺍبﹶ
ﹺﺑ ﹾﺴ ﹺﻢ ﹺ ﺍﻟﺼﹶﹼﻠٰﻮﺓﹸ ﻭﹶﺍﻟﺴﹶ��ﻡ ﻋﻠﻱ ﺭﺳﻮ ﹺﻝ ﺍﷲﹺ
ﹶ
ﹶﺭ ﹾﺣ ﹶﻤ ﹺﺘﮏ
Bismilla hissalato wassalamo ala rasoolilla hillahummaghfirli waftah li
abwaba rahmatika
I Allahs namn (stiger jag in i Moskén). Må Allas Välsignelse och Frid
vara med Allahs sändebud. Min Herre, förlåt mina synder och öppna Din
Barmhärtighets portar för mig.
 Vid utgång ur Moské:

ٰﹼ ﹶ ﹸ ﹶ
ﹼ
ﺳﹸﻮﹾﻝﹺ ﺍﷲﹺ ﺍﹶﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﹾﺍﻓ ﹶﺘ ﹾﺢ ﹺﻟ ﹾﻱ ﹶﺍ ﹾﺑ ﹶﻮﺍبﹶ
ﹺﺑ ﹾﺴ ﹺﻢ ﹺ ﺍﻟﺼﹶﹼﻠٰﻮﺓﹸ ﻭﹶﺍﻟﺴﹶ��ﻡ ﻋﻠﻱ
ﹶﹾ ﹶ
ﻓﻀ ﹺﻠﮏ

Bismilla hissalato wassalamo ala rasoolilla hillahummaghfirli waftah li
abwaba fadlika
I Allahs namn stiger jag in i Moskén. Må Allhas Välsignelse och Frid
vara med Allahs Sändebud. Min Herre, förlåt mig, jag bönfaller dig om
Din Nåd och Barmhärtighet.
 Lär barnen även denna bön:

ﹶ ﹼ ﹾ ﹾ ﹾ ﹰ
ﺭ ﹺب ﹺﺯﺩ ﹺ� ﹺﻋﻠﻤﺎ

Rabbe zidni ’ilma
Min Herre, skänk mig ökad kunskap. (20:115)

Religionskunskap
Lär barnen att:
 Den helige Profeten Mohammadssaws fars namn var Hadrat ’Abdullah
och hans mors namn var Hadrat Amna.
 Den helige Profeten Mohammadsaws föddes i Mecka.
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Andra halvåret
Religionskunskap
Lär barnet att:
 Den Utlovade Messias as fars namn var Hadrat Mirza Ghulam Mortaza
och mors namn var Hadrat Chiragh Bibi.
 Messias as föddes i byn Qadian, Indien.

Qur´an
Barnen ska memorera: Sorat Al-Kaothar och Sorat Al- ’Asr:

Dikt
Barnen ska memorera följande dikt:

� � – ���ا �رب���اHo fadl tera ya rabb ya koi ibtala ho
6 till 7 år
En genomgång av tidigare innehåll i denna läroplan ska göras under detta år.

Första halvåret
Böner
Memorera följande böner och vänj er vid att be dessa vid lämpligt tillfälle:

 Före måltid:

ﹶٰ ﹶﹶ ﹶ
ﹺﺑ ﹾﺴ ﹺﻢ ﺍﷲﹺ ﻋﻠﻱ ﺑﺮﮐ ﹺﺓ ﺍ ﹺ
ﷲ
Bismillahi ’ala barakatillahi
I Allahs namn och med Allahs Välsignelse.

 Efter måltid:
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ﹶﻟﹾﺤ ﻤﹾﺪ � ﹼ
ﺍﻟﹶ ﹺﺬ ﹾی ﹶﺍ ﹾﻃ ﹶﻌ ﹶﻤ ﹶﻨ ﹶﺎﻭ ﹶﺳ ﹶﻘ ﹶﺎﻧﺎ ﹶﻭ ﹶﺟ ﹶﻌ ﹶﻠ ﹶﻨﺎ ﹺﻣ ﹶﻦ ﹾﺍﻟ ﹸﻤ ﹾﺴ ﹺﻠ ﹺﻤ ﹾﻱﻦﹶ
ﹶ ﹸ
Alhamdolilla hilladhi at’amana wasaqana wadja’alana minal
muslimin.
All lovprisning tillhör endast Allah som gav oss mat och dryck och som
gjorde oss till muslimer.

 När man lägger sig:

ﹶ
ﹶ ﹶ
ﹼ
ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﹺﺑ ﹾﺎﺳ ﹺﻤﮏ ﺍ ﹸﻣ ﹾﻮ ﹸﺕ ﹶﻭ ﺍ ﹾﺣ ٰﻱ
Allahumma bismika amooto wa ahya
Min Herre jag dör i Ditt namn och lever i ditt namn.
(Min Herre, i Ditt namn sover jag och i Ditt namn kommer jag att vakna).

 När man vaknar:

ﹶﹾ
ﹼ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﻨﹶﺎﻭﹶﺍﹺﻟﹶﻱﹾﻩ ﹼ
ﹸ
ﹾ
ﹶ
ﹺ ﺍﻟﻨﹸ ﹸﺸ ﹾﻮﺭﹸ
ﺍﻟﺤﻤﺪ � ﻟﹶ ﹺﺬی ﺍﺣﻱﺎﻧﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﹶﺎﺗﹶ

Alhamdolilla hilladhi ahyana bad ma amatana wa ilaihinushoor
All lovprisning hör till Allah, som har givit oss liv efter (en slags) död
(sömn), och i slutändan skall vi återvända till Honom.

 Lär er denna bön för föräldrarna och lär er dess översättning:

ﹶ
ﹶﺭ ﹺ ﹼب ﺭﹾﺣﹶﻤﹾھﹸﻤﹶﺎﮐﹶﻤﹶﺎﺭﹶ ﹼﺑﹶﻱ ﹺٰ� ﹾی ﺻ ﹺﻐ ﹾﻱ ﹰﺮﺍ
Rabbir hamhoma kama rabbayani saghira
Min Herre, ha förbarmande med dem, just liksom de tog hand om mig när
jag var ett litet barn. (17:25)
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Religionskunskap:
 Lär er namnen på Den heliga profeten Muhammedssaws Khulafa
(efterföljare):
o Hadrat Abu Bakrra
o Hadrat Omarra
o Hadrat Uthmanra
o Hadrat Alira

 Lär er namnen på Den utlovade Messias khulafa (efterföljare):
as

o Hadrat Hakim Maulana Nur-ud-Dinra.
o Hadrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmadra
o Hadrat Hafiz Mirza Nasir Ahmadra
o Hadrat Mirza Tahir Ahmadra.
o Hadrat Mirza Masroor Ahmadatba.

 Memorera namn, rak’at och tider på de fem dagliga Salat.
 Memorera Salat fram till Sajdah (at-tashahud).
 Börja läsa Den heliga Qur’anen. Jassarnal Qur´an bör vara avslutad,
om så ej är fallet bör den avslutas snarast möjligt.

 Gör er bekanta med bilder av den utlovade Messias och Hans kholafa
as

(efterträdare).

 Lägg er hemadress och även fullständiga namn på era föräldrar och faroch mor- föräldrar på minnet.

Andra halvåret
Qur’an
 Memorera följande kapitel ur Qur’anen: Al-Kauthar, Al-’Asr, AlIkhlas.

ﹶ ﹼ ﹾ ﹾ ﹾ ﹰ
 Memorera: ب ﹺﺫﺩ� ﹺﻋﻠﻤﺎ
 ﺭ ﹺ ﹺ- rabbi dhidni ilma – Min Herre, skänk
mig ökad kunskap. (20:115)
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Hadith

ﹶ ﻟﹾﻐﹺ�ٰی ی ﹼ ﹾ
 Memorera följande Hadith: ﻏﹺﹶ ﺍﻟﻨﹶﻔ ﹺﺲ
– Alghina
�

ghinannafs – Den sanne förmögne är den vars hjärta är rikt.

 Memorera:

ﹼ
ﻧﹶﹼﻤﹶﺎ ﺍ�ﹾ�ﹶﻋﹾﻤﹶﺎﻝﹸ ﺑﹺﺎﻟﻨﹺﹼﻱﹶﺎﺕ
– innamal a’malo binniyyat –

Gärningar är knutna till avsikter.

Dikt
Memorera följande dikter:

  – �ا�ا�ل ���اتtarana atfal / nasrat

 �  – ��ت� �د ِر��� �وںkabhi nusrat nahin milti dare maula
se gandon ko

 � � – ���ا �رب���اho fadl tera ya rab ya koi ibtala ho
Salat
Lär er hela Salat till slutet av detta år.

7 till 8 år
 Fäder bör börja ta sina söner till moskén för Salat.
 Barnen bör ha läst de första 10 delarna av den Heliga Qur’anen.
 Pojkar skall bli medlemmar i Atfal-ul-ahmadiyya och flickor i Nasiratul-ahmadiyya.
 Om möjligt bör barnen fasta en dag under månaden Ramadan.

Första halvåret
Lär er det rituella sättet för tvagning (Wodo).
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Böner
Före tvagning:

ﹼ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ
ﺍﺟ ﹶﻌ ﹾﻠ ﹺ� ﹾی ﹺﻣ ﹶﻦ ﹾﺍﻟ ﹸﻤ ﹶﺘ ﹶﻄ ﹺﹼھﺮ ﹾﻱﻦﹶ
ٰﹼھﹸﻢﹶﹼ ﺍﺟﹾﻌﹶﻠﹾ�ﹺیﹾ ﻣﹺﻦﹶ ﺍﻟﺘﹶﹼﻮﹶ ﹺﺍﺑﻱﻦ ﻭ
ﹺ
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.

Etikett
Lär er om goda seder i moskén.

Hadith
Memorera med översättning: -

ﹶ ﹸ ﹾ
ﹸﹸ ﹾ ﹲ
ﹸ
ﹾ
 – ﹺﺳﺒﺎب ﺍﻟﻤﺴ ﹺﻠ ﹺﻢ ﻓﺴﻮﻕsibabul muslimi

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

Religionskunskap
Atfal-ul-ahmadiyya och Nasirat-ul-ahmadiyya bör lära sig sina trohetsed.

Dikt
Memorera dikten:

�آن��ا��آن���را

Qur´an sab se acha qur´an sab se pjara

Andra halvåret
Lär er det korrekta sättet att uträtta Salat.

Qur´an
Memorera följande:
Sorah Al-Falaq, Sura Al-Nas.

Etikett
 Goda seder för Salat.
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 Etiketter vid måltider.

Hadith

ﹼ ﹶﹾ ﹶ ﹾ ﹶ
ﹶ
ﹸ
ﹾ
ﹾ
Memorera med översättning:  – ﹶﻦﹾ �ﹶ�ﻱﺮﺣﻢ �� ﻱﺮ ﺣﻢMan la yarham la

yurham – Den som inte visar nåd kommer inte att visas nåd.

Allahs namn/egenskaper
Lär er Allahs följande egenskaper, implementera dessa i vardagen och gör en
vana av att be till Allah i enlighet med dessa egenskaper:

ﹶبﹸ ﹾﺍﻟ ﹶﻌ ﹶﺎﻟ ﹺﻤ ﹾﻱﻦﹶ
ﹼ
ﹼ
ﻟﺮﹶ ﹾﺣ ﹸ
ﻤٰﻦ
ﹼ
ﻟﺮﹶ ﹺﺣ ﹾﻱ ﹸﻢ
ٰﻣ ﹺﻠ ﹺﮏ ﹶﻱ ﹾﻮ ﹺﻡ ﺍ ﹼﹺﻟﺪ ﹾﻱ ﹺﻦ

Rabbul ’Alamin – Världens Herre.
Arrahman – Ned Nåderike.
Arrahim – Den Barmhärtige.
Malike Youmiddin – Domedagens Herre

8 till 9 år
 Om möjligt bör barnen under detta år fasta en dag under månaden
Ramadan.

Första halvåret
Qur´an
 Läs klart de förta 20 delarna av den Heliga Qur’anen.
 Memorera vers. 1 till 5 av Sorah Al-Baqarah samt vers 256 (Ajatal
Korsi).
 Memorera Sorah Al-Ikhlas med översättning.
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Hadith
Memorera med översättning: -

ﹼ
ﹶ ﹶ ﹼﻢﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﹾﺍٰﻥ
 ﻭﹶﻋﹶﻠﹶﻤﻩﹶ
ﹶ
ﻱﹾﺮﹸ ﮐﹸﻢﹾ ﻣﹶﻦﹾ ﺗﹶﻌﻠ
ٗ

-

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

Salat
Memorera fram till första Sajdah med översättnig.

Den utlovade Messiasas uppenbarelse:

ﹶﹶ
ﹸ ﹶ
ﹶ
ﹶ
ﹶ
ﹾ
ﹾ
Memorera - ﺎﻑ ﻋﺒﺪ ٗہ
 ﺍﻟﻱﺲ ﺍﷲ ﹺﺑ� ﹴ- Alaisallaho bikafin ’abdahu - Är
Allah inte tillräcklig för Sin tjänare?

Etikett
Lära etiketter vid sammanträden/möten.

Andra halvåret
Qur´an
 Komplettera den första genomläsningen av den Heliga Qur’anen.
 Memorera Sorah Al-Baqarah vers. 1 till 10.
 Memorera Sorah Al-Kaothar med översättning:

Hadith
Memorera med översättning:

ﹼ
ﹶﻟﹾﺤ
 ﹶﻱﹶﺎﺀﹸ ﺧﹶﻱﹾﺮﹲ �ﹸﻠﹸ ٗﻩ- Al haya´o khairun kulluhu

– Ärbarhet är den bästa dygden.

Salat
Memorera hela Salat med översättning.

Etikett
Lär er etiketter för hem och skola.
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Den utlovade Messias Uppenbarelse:
as

Memorera “� ”� �ى � � ز� � �روں � �ؤں- Men teri tabligh ko zamin
ke kinaron tak pohnchaon ga – Jag skall sprida ditt budskap till världens alla
hörn.

Allahs namn/egenskaper
Lär er Allahs följande egenskaper, implementera dessa i vardagen och gör en
vana av att be till Allah i enlighet med dessa egenskaper:

ﹼ
ﹶﻟﹾﻐﹶﻔﹶﺎﺭﹸ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻌﻠ ﹾﻱﻢﹸ
ﹺ
ﹼ
ﹶﻟﺴﹶ ﹺﻤ ﹾﻱ ﹸﻊ
ﹼ
ﹶﻟﺸﹶﺎ ﹺﻓﻱﹾ
ﹼ
ﻟﺘﹶﹼﻮﹶ ﹸ
ﺍب
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺤﮑ ﹾﻱﻢﹸ
ﹺ

Al Ghaffar – Den för evigt Förlåtande.
Al ’Alim – Den Allvetande.
Assami’ – Den Allhörande.
Ashafi – Botaren.
Attawwab – Den som Godtar Ånger, Återvändande med
Barmhärtighet.
Al Hakim – Den Vise.

9 till 10 år
 Betona vikten av att utföra gemenam Salat.
 Om möjligt bör barnen under detta år fasta två dagar under månaden
Ramadan.
 Lär barnen cykla.

Första halvåret
Qur´an
 Memorera Sorah Al-Baqarah vers. 1 till 17.
22

 Memorera Sorah-Al ’Asr och lär dig dess betydelse.

Hadith

ﹼ ﹶ ﹶ
ﹾ
 – ﻟﺴﹶﹼﻌﹺﻱﹾﺪ ﹸ ﻣﹶﻦﹾ ﻭﹸ ﹺﻋﻆ ﹺﺑﻐﻱ ﹺﺮ ٖہAssa’ido man wo’iza beghairehi – Lycklig är

den som lär av andra (andras misstag).

Salat
Memorera Du’a-e-Qonoot.
Böner
Bön före tvagning:

ﹼ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ
ﺍﺟ ﹶﻌ ﹾﻠ ﹺ� ﹾی ﹺﻣ ﹶﻦ ﹾﺍﻟ ﹸﻤ ﹶﺘ ﹶﻄ ﹺﹼھﺮ ﹾﻱﻦﹶ
ٰﹼھﹸﻢﹶﹼ ﺍﺟﹾﻌﹶﻠﹾ�ﹺیﹾ ﻣﹺﻦﹶ ﺍﻟﺘﹶﹼﻮﹶ ﹺﺍﺑﻱﻦ ﻭ
ﹺ
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 .

Etiketter
Lär dig etiketter för hur man bör bete sig på vägarna.

Religionskunskap
Barnen ska börja studera boken (١)� ����را- kamijabi ki rahen -“vägen till
framgång” del I.

Allahs namn/egenskaper
Lär er Allahs följande egenskaper, implementera dessa i vardagen och gör en
vana av att be till Allah i enlighet med dessa egenskaper:

ﹶﻟﺴﹶ ﹶ��ﻡﹸ
ﹼ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹾﺆ ﹺﻣﻦﹸ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹶھ ﹾﻱ ﹺﻤﻦﹸ

Assalam – Fredens Källa, Den Fredlige.
Al Mo´min – Fredgivaren.
Al Muhaimin – Beskyddaren.
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ﹼ ﹸ
ﻟﺮﹶﹼﺯﹶﺍﻕ
ﹶﹾ
ﹶ
ﹾ
ﺍﻟﻌ ﹺﻈﻱﻢ

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

Andra halvåret
Qur´an
 Memorera Sorah Al-Falaq och Sorah An-nas med översättning.
 Memorera Sorah Al-Fil.

Hadith

ﹶﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶﹸ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹶﹶ
Memorera med översättning:  – ﻟﻱﺲ ﺍﻟﺨﺒﺮ�ﺎ ﻟﻤﻌﺎﻱﻨ ﹺﺓLaisal khabaro kal

mo’ajanate – Att höra är inte som att se.

Etiketter
Lär dig etiketter för att resa.

Religionskunskap:
 Lär er hur man utför Tayammum.
 Barnen ska börja studera boken (۲)
“vägen till framgång” del. II.

�– ��� � را

kamiabi ki rahein -

 Memorera Du’a-e-Djanaza (begravningsbönen).

10 till 11 år
 Om möjligt bör barnen under detta år fasta fem dagar under månaden
Ramadan.
 Repetera alla Sura, etiketter, dikter, böner, Allahs egenskaper och
Hadither som ni har memorerat hittills.
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Första halvåret

Qur’an
Memorera: Sorah Al-Baqarah vers 1-17, Sorah Al-’Asr, Sorah Al Fil,
Sorah Al-Kaothar.

Hadith
Memorera med översättning:

ﹶﹾﹶ ﹾ ﹶ ﹸ
ﹼ
ﺕ
 – ﺍ��ﻋﻤﺎ ﻝ ﹺﺑﺎﻟﹺﹼﻱﹶﺎ ﹺAl A’malo binniyyat - Gärningar är knutna till
avsikter.
ﹶ ﹼ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾﹸﹾ
ﻂ
 – ﺍﻨﹶﺎﺱ �ﺎ ﺳﻨ ﹺﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸ ﹺAnnaso ka´asnanil mushte - Människor är
som tänderna på en kam.
ﹾ ﹶ ﹾ ﹸﹾ ﹶﹶ ﹾ
ﹾ ﹾ
ﹶ
ﹶ
ﹶ
 ﺎﻥ
 – ﹺﺍﺳﺘ ﹺﻌﻱﻨﻮﺍ ﻋﻠﻱ ﺍﻟﺤﻮﺍ ﹺﺀ ﹺﺝ ﺑ ﹺﺎﻟ ﹺﮑﺘﻤ ﹺIsta’ino ’alal hawa´iji
bilkitmane - För att tillgodose dina behov, sök hjälp med tystlåtenhet.
ﹶﻟﹾﻐﹺ�ٰی ی ﹼ ﹾ
 ﻏﹺﹶ ﺍﻟﻨﹶﻔ ﹺﺲ
– Al ghina ghinannafse - Den sanne förmögne är
�
den vars hjärta är rikt.
ﹶ ﻟﹾﺤ ﻱﹶﺎﺀﹸ ﺧﹶﻱﹾﺮﹲ� ﹼ
 ‘ﹸﻠﹸﻩ
 – ﹶAl haya´o khairun kulluhu - Ärbarhet är den
bästa dygden.

Dikter
Memorera följande dikter:


�  – ��ت� �د ِر��� �وںkabhi nusrat nahin milti dare maola

se gandon ko - Det kommer ingen hjälp från vår herre till syndarna.
 Tarana-e-Atfal/Nasirat (Kalam e Mahmood).

Böner
Memorera följande böner med översättning och utveckla vanan av att använda
dem vid lämpliga tillfällen:
 Bönen före måltid.
 Bönen efter måltid.
 Bönen vid läggdags.
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 Bönen vid uppstigning.
 Bönen för föräldrarna.
 Bönen inför tvagning.

Etiketter
Följande etiketter som ni har lärt er ska göras till vanor i era dagliga liv:





Etiketter
Etiketter
Etiketter
Etiketter

för moskén.
för Salat.
för hemmet.
vid måltid.

Allahs namn/egenskaper
Lär er Allahs följande egenskaper, implementera dessa i vardagen och gör en
vana av att be till Allah i enlighet med dessa egenskaper:

ﹶبﹸ ﹾﺍﻟ ﹶﻌﺎ ﹶﻟ ﹺﻤ ﹾﻱﻦﹶ
ﹼ
ﹶﻟ ﹼﺮﹶ ﹾﺣﻤٰﻦﹸ
ﹶﺍ ﹼﺮﹶﺣ ﹾﻱﻢﹸ
ﹺ
ﹶﻣﺎ ﹺﻟ ﹺﮏ ﹶﻱ ﹾﻮ ﹺﻡ ﺍ ﹼﹺﻟﺪ ﹾﻱ ﹺﻦ
ﹼ
ﹶﻟﹾﻐﹶﻔﹶﺎﺭﹸ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻌﻠ ﹾﻱﻢﹸ
ﹺ
ﹼ
ﹶﻟﺴﹶ ﹺﻤ ﹾﻱ ﹸﻊ

Rabbul ’Alamin - All Världens Herre.
Arrahman - Den Barmhärtige.
Arrahim - Den Nåderike, Förbarmaren.
Malike Youmiddin - Domedagens Herre.
Al Ghaffar - Den Evigt Förlåtande.
Al ’Alim - Den Allvetande.
Assami’ - Den Allhörande.

Biografi
 Studera Hadrat Muhammadsaw s barndoms händelser.
 Studera Hadrat Adamas s livshistoria.
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Andra halvåret
Repetera alla Sura, etiketter, dikter, böner, Allahs egenskaper och Hadither som
ni har memorerat hittills.

Qur´an
Memorera (med översättning): Sorah Al-Ikhlas, Sorah Al-Falaq, Sorah Annas, Ajatal Korsi.

Hadith
Memorera med översättning:

ﹶﹾ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ ﹾ ﹶﹲ
  – ﺍﻟﺤﺮب ﺧﺪﻋﺓAl harbo khud’atun - Krig är taktik.
ﹶﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶﹸ ﹶﹾ ﹸ ﹶ ﹶﹶ
  – ﻟﻱﺲ ﺍﻟﺨﺒﺮ�ﺎﻟﻤﻌﺎﻱﻨ ﹺﺓLaisal khabaro kal mo’ayanate - Att höra
är inte som att se.
ﹶﹾ ﹸ ﹾ ﹸ ﹾٰ ﹸ ﹾ
ﹸ
ﹾ
  – ﺍﻟﻤﺴ ﹺﻠﻢ ﹺﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴ ﹺﻠ ﹺﻢAl muslimo mir´atul muslime - En muslim
är en annan muslims spegel.
ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶﹸ ﹶ ﹶ
ﹲ
ﹾ
  – ﻣﻦ ﻗ ﹺﺘﻞ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﹺﻟ ٖﻩ ﻓھﻮﺷ ﹺھﻱﺪMan qotila doona malihi fahuwa
shaheedun - Den som dör medan han skyddar sin egendom är en martyr.
ﹼ ﹶ ﹶ
ﹶ
ﹾ
ﹼﻌﹺﻱﹾﺪ
 ﹸﻣﹶﻦﹾ ﻭﹸ ﹺﻋﻆ ﹺﺑﻐﻱ ﹺﺮ ٖہ
 ﺍﻟ- Assa’ido manwoeza beghairihi - Lycklig är
den som lär av andra (andras misstag).

Dikter

ِ
()�م�د
� � ���ا �رب���ا- Ho fadl tera ya rab ya koi ibtela ho
( – �آن� �ا� �آن ���را )� ِردلQur´an sab se acha qur´an sab se

pjara

Böner
Memorera följande böner med översättning, och utveckla vanan av att använda
de vid lämpliga tillfällen:
 Bönen för att öka kunskap.
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 Bönen vid instigning i Moské.
 Bönen vid utstigning ur Moské.
 Bönen vid begravning.

Etiketter
Etiketter som ni lär er ska göras till vanor i era dagliga liv:





För skola och utbildning.
För möten.
För almänna platser.
För resa.

Allahs namn/egenskaper
Lär er Allahs följande egenskaper, implementera dessa i vardagen och gör en
vana av att be till Allah i enlighet med dessa egenskaper:

ﹼ
ﹶﻟﺸﹶﺎ ﹺﻓﻱﹾ
ﹼ
ﻟﺘﹶﹼﻮﹶ ﹸ
ﺍب

Ashafi

Botaren.

Attawwab

Den som godtar ånger, Återvändande med

 ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺤﮑ ﹾﻱﻢﹸAl Hakim
ﹺ
ﹶ
 ﹼAssalam
ﹶﻟﺴﹶ� ﹸ�ﻡ
 ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹾﺆ ﹺﻣﻦﹸAl Mo´min
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹶھ ﹾﻱ ﹺﻤﻦﹸ
ﹼ ﹸ
 ﻟﺮﹶﹼﺯﹶﺍﻕArrazzaq
 ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻌﻈ ﹾﻱﻢﹸAl Azim
ﹺ

Barmhärtighet.
Den Vise.
Fredens Källa, Den Fredlige.
Fredgivaren.
Al Mohaimin Beskyddaren.
Försörjaren, Den som ger oss uppehälle.
Den Store.

Biografi
 Studera den utlovade Messias as liv innan han utnämndes (av Allah) att vara
Imam Mahdi (reformatorn av tiden).
 Hadrat Noohas var en av Allahs Profeter. Studera hans livshistoria.
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11 till 12 år
 Börja läsa den heliga Qur’anen med översättning.
 Om möjligt bör barnen fasta sju dagar detta år under månaden Ramadhan.

Första halvåret
Memorera följande verser ur Qur’anen, Hadither, Böner, Dikter och Allahs
namn/egenskaper.

Qur´an
Memorera: Sorah Al-Baqarah vers 1 till 17.

Hadith
Memorera med översättning:

ﹶﹾ ﹸ ﹾ ﹶﹶ ﹸ ﹸﹾ ﹶ
ﹶ
ﹲ
  – ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺆﺗﻤﻦAl mustasharo mo´tamanon - En person som
rådfrågas blir en förtroendeman.
ﹶﹾ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾﹶﹶ ﹶ
  – ﺍﻟﻤﺠﺎ ﹺﻟﺲ ﹺﺑﺎ��ﻣﺎﻧ ﹺﺓAl majaliso bil amanate - All samvaro (människor
emellan) baseras på (ömsesidigt) förtroende.
ﹶﹾ ﹶ ﹾﹸ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ
ﹶ
ﹼ
  – ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺍﺣﹶAl mar´o ma’a man ahabba - En person är med
den som han älskar.

ﹼﹲ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ
�ﹶﻟﹾﺒﹶ�ﹶ
 ﺀﹸ ﻣﹸﺆﹶ�ﹶﻞ ﺑ ﹺﺎ ﻟﻤﻨﻄ ﹺﻖ
– Al bala´o mo´akkalunbil mantaqi - Att tala
(utan att tänka) kan leda till problem.
ﹶﹾﹸ ﹾﹸﹸﹾ ﹶﹾﹶ ﹸ
ﹶ
  – ﺧﻱﺮ ﺍ��ﻣﻮ ﹺﺭ ﺍﻭﺳﻄھﺎKhairol omoore aosatoha - Det bästa arbete är
det som görs med måttfullhet.

Böner
Memorera bönerna för in och utstigning ur hemmet. Använd dessa böner vid
lämpliga tillfällen.
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Dikt

� � – �ا�ى ���� �د�دHum ahmadi bache hein kuch kar ke dikha

den ge

Allahs namn/egenskaper
Lär er Allahs följande egenskaper, implementera dessa i vardagen och gör en
vana av att be till Allah i enlighet med dessa egenskaper:

ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻐ ﹸﻔ ﹾﻮﺭﹸ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺤﻠ ﹾﻱﻢﹸ
ﹺ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺒ ﹺﺼ ﹾﻱﺮﹸ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﺪ ﹾﻱﺮﹸ
ﹺ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺨﺒ ﹾﻱﺮﹸ
ﹺ

Al Ghafoor

Den Allförlåtande.

Al Halim

Den Tålmodige, Den Milde.

Al Basir

Den Allseende.

Al Qadir

Den Allsmäktige.

Al Khabir

Den Allmedvetne.

Biografi

 Studera den Helige Profetens saws liv innan han utsågs av Allah som sitt
sändebud.
 Hadhrat Abrahamas var en av Allahs Profeter. Studera hans livshistoria.

Andra halvåret
Memorera följande verser ur Qur’anen, Hadither, Böner, Dikter och Allahs
namn/egenskaper.

Qur´an
Memorera: Sorah Al-Baqarah vers 256 till 258 och vers 285 till 287.
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Hadith

ﹼ ﹸ ﹶﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶﹶ
 ﺎﻋ ﹺﻠ ٖﻩ
 ﹶﻟﺪﹶ ﺍﻝ ﻋﻠﻱ ﺍﻟﺨﻱ ﹺﺮﮐﻔ ﹺ- Addalo ’alal khairi kafa’ilihi - En som
uppmanar andra till en god gärning, är liksom en som själv har utfört den
goda gärningen.

ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ٖﹼ
ﹶﹸ ﹾﹸﹾ
  ﹺﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆ ﹺﻣ ﹺﻦ �ﺎﺧ ﹺﺬﺍﻟﮑﻒ-

Idatul mo´mini ka´akhdhil kaffi - En

troendes löfte är lika säker som att få en sak i handen.

ﹶ
ﹼ ﹶ
ﹶ
ﹾ
  – ﻟﻱﺲ ﻨﹶﹼﺎﻣﹶﻦﹾ ﻏﹶﺸﹶﻨﺎLaisal minna man ghashana - Den som bedrar oss
är inte en av oss.

ﹶ ﹼ ﹸ ﹾﹶﹾ ﹶ
ﹾ
ﹸ
ﹸ
 ﺳ ﹺﻱﺪ ﺍﻟﻘﻮ ﹺﻡ ﺧﺎ ﹺﺩﻣھﻢ

– Saiyyedul qaome khadimohum - Ledaren av

folket är en tjänare till dem.

ﹶ ﹶﹾ ﹸ
ﹼ
ﹼ
ﹶ
ﹶ
ﹸ
 ��ﻱﺸﮑﺮ ﺍﷲ ﹶﻦ �ﹶ� ﹶﺸﹾﮑﹸﺮﹸﺍﻟﻨﹶﺎﺱ

- La yashkurullaha malla

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

Bön
Memorera bönen som reciteras efter Adhan och utveckla en vana att recitera
den.

Allahs namn/egenskaper
Lär er Allahs följande egenskaper, implementera dessa i vardagen och gör en
vana av att be till Allah i enlighet med dessa egenskaper:

ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻌﻠ ﹾﻱﻢﹸ
ﹺ
ﹼ
ﹶﻟﺸﹶھ ﹾﻱﺪﹸ
ﹺ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﮑﺒ ﹾﻱﺮﹸ
ﹺ
ﹼ
ﹶﻟﹾﻌﹶﻠﹺﻱﹸ
ﹼ
ﹶﻟﻨﹶ ﹺﺼ ﹾﻱ ﹸﺮ

Al ’Alim

Den Allvetande.

Ashahid

Bevittnaren.

Al Kabir

Den Oförenligt Store.

Al ’Aliyy

Den Upphöjde, Den Högste.

Annasir

Hjälparen, Den Hjälpsamme.
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Biografi

 Studera den Utlovade Messias as livhistoria innan han utnämndes (av Allah)
till Messias.
 Hadrat Lotas var en av Allahs Profeter. Studera hans livshistoria.

12 till 13 år
 Lär er (med översättning) den första halvan i första delen av Qur’anen.
 Om möjligt bör barnen under detta år fasta tio dagar under månaden
Ramadan.

Första halvåret
Memorera följande del av Qur’anen, Hadither, Böner, Allahs namn/egenskaper,
dikt och etiketter.

Qur´an
Memorera: Sorah Ale-’Imran vers 26 till 28 & vers 191 till 195.

Hadith

ٰﹼﹾ
ﹶ
ﹾﻱﹶﺪ
  – ﺍ ﹸ ﺍﻟﹾﻌﹸﻠﹾﻱﹶﺎ ﺧﹶﻱﹾﺮﹸ ﻣﹺﹼﻦﹶ ﺍﻟﹾﻱﹶﺪﹺ ﺍﻟﺴﹸﻔﻠﻱAl yadul ’uliya khairumminal
yadissufla - Den givande handen är bättre än den mottagande.

ﹼ ﹶﹾ ﹶ ﹶ
ﹼ
  ﹶﻟﺘﹶﺎبﹸ ﻣﹺﻦﹶ ﺍﻟﺬﹶﹼ ﻧﹾﺐﹺ ﮐﹶﻤﹶﻦﹾ �ﹶ� ﺫﻧﺐ ﻟ ٗﻩ- Atta’ibo minadhanbi kaman la

dhanba lahu - Den som ångrar sina synder blir som en som aldrig har
syndat.

ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶﹶ ﹾ
ﹸ
ﹾ
ﹸ
  – ﹺﺍﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﮐﻢ ﮐ ﹺﺮ ﻱﻢ ﻗﻮ ﹴﻡ ﻓﺎ ﮐ ﹺﺮ ﻣﻮہIdha dja´akum karimo qaomin
fa´akrimuho - När en ädel person från någon annan nation kommer till er
på besök, bemöt honom då med ansenlig respekt.

ﹶﹾﹶ ﹾ ﹸ ﹾﹶ ﹶ ﹲ ﹶ ﹶ ﹸ ﹼﹶ ﹶ ﹶﹶ
ﹶ
 ﻟﺪﻱﺎﺭ ﺑ�� ﹺﻗﻊ
ﺍﻟﻱ ﹺﻤﻱﻦ ﺍﻟﻔ ﹺﺎﺟﺮﺓ ﺗﺪﻉ ﺍ ﹺ

– Al yaminul fadjiratun

tad’oddiyara balaqi’a - Att avlägga falsk ed gör husen öde.
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ﹼﹸ ﹼ ﹶ ﹶﹶﹾ ﹼ ﹶ
ﹾ
ﹶ
  ﹺﺗ ﹶﻘﻮﺍﻟﻨﹶﺎﺭ ﻭﻟﻮ ﹺﺑ ﹺﺸ ﹺﻖ ﺗﻤﺮ ﹴﺓ- - Ittaqunnara wa lao bishiqqi tamratin Rädda er från elden, även om det är genom att ge ett fragment av en dadel
(som Sadaqah).

Dikt

( – �ا��روں�� )� ِم�دMein apne pyaron ki nisbat
Bön
Memorera bönerna som reciteras i början och i slutet av en resa, och recitera
dem vid lämpliga tillfällen.

Allahs namn/egenskaper
Lär er Allahs följande egenskaper, implementera dessa i vardagen och gör en
vana av att be till Allah i enlighet med dessa egenskaper:

ﹶﹾﹶ ﹾﹸ
ﺍﻟﻌ ﹺﺰﻱﺰ
ﹶﺍ ﹼ
ﹶﹼﻮﹶﺍبﹸ
ﹼ
ﹶﻟﹾﻮﹶﻟﹺﻱﹸ
ﹶ ﹼﹸﹾﹸ
ﺍﺮﹶﺀﻭﻑ
ﹶﹾ ﹶ ﹸ
ﺍﻟﻤ ﹺﻠﮏ

Al ’Aziz

Den Allsmäktige, Den Överväldige.

Attawwab

Den som godtar ånger, Återvändande med
Barmhärtighet.

Al Waliyy

Vännen, Hjälparen.

Arra’oof

Den Mildsamme.

Al Malik

Den Suveräne, Konungen.

Etiketter
I sin fredagsbön den 10:e januari år1989 drog Hadrat Khalifatul Masih IVra,
Waqifeene Naus uppmärksamhet mot att anta utmärkt moral. Studera tre av
dessa moraler och gör dem till en permanent del av ditt dagliga liv.
 Kärlek till sanning och hat mot lögn.
 Belåtenhet
 Gott humör
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Biografi
 Studera vår Mästare Hadrat Muhammadsaws s liv i Mecka (före Hidjra).
 Hadrat Shoaibas var en av Allahs Profeter. Studera hans livshistoria.
Andra halvåret
Qur´an
Memorera följande del av Qur’anen: Sura Al-An’am vers 96 till 101 och vers
102 till 109.

Hadith
Memorera med översättning:

ﹼ ﹲ ﹾﹶ
ﹼ ﹾ
 ﹶﻟﺪﹸ ﻧﺎﹶ ﺳﹺﺠﹾﻦﹲ ﻟﹺﻠﹾﻤﹸﺆﹾﻣﹺﻦ ﹺ ﻭﹶﺟﹶﻨﹶﺖ ﹺﻟﻠ�ﺎ ﹺﻓﺮ

- Adduniya sidjnullil

mo´mini wa djannatullil kafiri - Denna värld är ett fängelse för den
troende och himmelriket för en icke-troende.

ﹾ ﹶ
ﹼ
ﹾ
 ﺍﺟﻊ ﹺﻓﻱ ﻗﻱ ﹺﺌ ٖﻩ
ﺒﹶﺘﹺﻩٖ �ﹶﺎ ﻟﺮﹶ
 ﻟﺮﹶﹼﺍﺟﹺﻊﹸ ﻓﹺﻱﹾ ھﹺ- Arradji’o fi hibatihi
ﹺ
ﹺ
karradji’i fi qai´ihi - Den som tar tillbaka sin gåva är liksom den som
slickar sina egna spyor.

ﹼﹾ ﹸ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹼ
 � ﻱﹶﺤﹺﻞﹸﹼ ﻟﹺﻤﹸﺆﹾ ﻣﹺﻦﹴ ﺍﹶﻥﹾ ﻱﹶھﺠﺮﺍﺧﺎہ ﻓﻮ ﻕ ﺛ�� ﺛ ﹺﺓ ﹶﻱﹶﺎ ﹴﻡ

- La yahillo

lemo´minin anyyahdjora akhaho faoqa thalathati ayyamin - Det
är inte tillåtet för en troende (muslim) att bryta förbindelserna med sin
bror (i tron) i mer än tre dagar.

ﹼ ﹶ ﹸﹶﹶ ﹶﹾ
ﹶ
ٰ
 ﺎﻗﹶﻞﹼ ﻭﹶﮐﹶﻔٰﻱ ﺧﹶﻱﹾﺮﹲ ﻣﹺﹼﻤﹶﺎﮐﺜﺮﻭ ﺍﻟھﻱ

- Ma

qalla

wa

kafa

khairummimma kathora wa alha - Lite som täcker ens behov är
bättre än mycket som gör en försumlig (att komma ihåg Allah).

ﹶ ﹶﹶ ﹶ ﹾﹶﹲ ﹶﹶ ﹶ ﹶ
ﹾ
ﹶ
  ﻣﺎ ھﻠﮏ ﹺﺍﻣﺮﺀ ﻋﺮﻑ ﻗﺪﺭ ٗہ- Ma halaka imra´un ’arafa qadraho -

Den som känner sitt eget värde (fakticitet, realitet, verklighet), kommer
aldrig att förgås.
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Dikt

(��ن��ں � ) ُد ِر
ِ  – �لو �ِ�آں � ِرDjamalo husne qur’an noore djane

har musalman he

Bön
Memorera bönen som reciteras vid besök av de sjuka, och recitera den vid rätt
tillfälle.

ﹺﺐ  ﺍﻟﹾﺒﹶﺄﹾ  ﹶ
ﹼ
ﹶ
ﹼ ﺍﻟﻨﹶﹼﺎﺱﹺ ﻭﹶﺍﺷﹾﻒﹺ ﺍﹶﻧﹾﺖﹶ ﺍﻟﺸﹶﺎ ﹺﻓ ﹾﻱ ﹶ� ﹺ�ﺷ ﹶﻔ ﹶﺂﺀ ﹺ� ﹼﹶ� ﹺﺷ ﹶﻔ ﹸﺎﺀ ﹶک ﹺﺷ ﹶﻔﺎﺀﹰ
ﺱ ﺭبﹶ
ﹺﺍ ﹺ
ﹼ ﹸﹶ ﹸﹶﹶ ﹰ
ﹶ� ﻱﻐﺎ ﹺﺩﺭﺳﻘﻤﺎ
Idhhibil ba´sa rabbannasi washfi antashafi la shifa´a illa shifa´oka
shifa´alla yoghadiro saqaman
Mänsklighetens Herre! Ta bort denna (bevilja befrielse från) sjukdom och bota
oss. Du allena kan bota. Inget annat botemedel existerar utom det som kommer
från Dig. Ge oss sådan tillfsrisknande som inte lämnar kvar något spår av
sjukdomen.

Allaha namn/egenskaper
Lär er Allahs följande egenskaper, implementera dessa i vardagen och gör en
vana av att be till Allah i enlighet med dessa egenskaper:

ﹶﻟﹾﺤ ﹼ
ﹶﻖﹸ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻮﺍﺳﻊﹸ
ﹺ
ﹶ
ھﺎ ﹴﺩ
ﹸﺳ ﹾﺒﺤٰﻦ
ﹶﺍﹾﻐﹶ�ﹺیﹸﹼ

Al Haq

Den sanne, Sanningen.

Al Wasi’o

Den Allomfattande.

Hadin

Vägvisaren.

Subhan

Den Helige.

Al Ghani

Den Oberoende, Den Ensamtillräcklige.

Etiketter
I sin fredagsbön den 10e januari år 1989 drog Hadrat Khalifatul Masih Ivra,
Waqefine Naus uppmärksamhet mot att anta utmärkt moral. Under de senaste
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sex månaderna har tre av dessa moraler (kärlek till sanningen och hat mot lögn,
belåtenhet, glatt humör) studerats.
Fortsätt att göra dessa moraler till en permanent del av vardagen. Anta
ytterligare moraler:

 Att vara självförsörjande.
 Vanan att undertrycka ilska.
 Att inte se ner på de som har mindre kunskap.
Biografi
 Studera den Utlovade Messias as livshistoria.
 Hadrat Ja’qoobas var Allahs Profet, Studera hans livshistoria.

13 till 14 år
 Om möjligt, bör ni fasta 15 dagar detta år under månaden Ramadhan.
 Repetera alla Sorah, etiketter, dikter, böner, Allahs egenskaper och Hadither
som ni hittills har lärt er.

 Be Salat i gemenskap och påminn också andra att göra det.
Första halvåret
Qur´an
 Läs färdigt de första två delarna av den Heliga Qur’anen med översättning.
 Memorera (med översättning) följande: Sorah Al-Lahab, Sorah AlQoraish, Sorah Al- Ra’d vers 9-14, Sorah Al Nahl vers 67-71.

Hadith
Memorera följande med översättning:

ﹶﻓﹾﺸﹸﻮﹾﺍ ﹼ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ
ﹾ
 ﺍﻟﺴﹶ��ﻡ ﺑﻱﻨﮑﻢ

Afshussalama bainakum
Gör till vana att säga Assalamo alaikum till varandra.
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ﹶ ﹼﹸ ﹾ ﹸ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ
ﹶ
ﹾ
 ﺎﻥ
ﺍﹶھﻮﺭ ﺷﻄﺮ ﺍ� ﹺ�ﻱﻤ ﹺ
Attahoro shatrul iman
Renlighet är en av trons plikter.

ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹾ ﹶ ﹾ ﹲ ﹶ ٰ ﹸﹼ
ﹶ
ﹾ
ﹸ
ﹼ
ﹾ
ﹸ
 ﻃﻠﺐ ﺍﻟ ﹺﻌﻠ ﹺﻢ ﻓ ﹺﺮﻱﻀﺓ ﻋﻠﻱ � ﹺﻞ ﻣﺴ ﹺﻠ ﹴﻢ ﹶﻣﺴ ﹺﻠﻤ ﹴﺓ
Talabul ilmi faridatun ’ala kulli musliminwa muslimatin
Att förvärva kunskap är obligatoriskt för varje muslimsk man och kvinna.

ﹸ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹸ ﹶ ٰ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹼ ﹶ ﹼ ﹸ ﹶﺍﹶﻥ
ﹸ
ﹶ
ﹰ
ﹼ
ﹼ
ﹸ
ﹾ
 ﺑ ﹺ�ﻱ ﺍ� ﹺ�ﺳ��ﻡ ﻋﻠﻱ ﺧﻤ ﹴﺲ ﺷھﺎﺩ ﹺﺓ ﺍﻥ ﹶ� ﹺﺍﻟٰﻩ ﹺ� ﹶ� ﺍﷲ ﹶ ﻣﹶﻤﹶﺪﺍ ﻋﺒﺪ ٗہ
ٰ ﹼ
ﹶﹶ ﹸ ﹾﹸ ﹶ ﹶ
ﹶ ﹾﹶ
ﹼ
ﻟﺰﹶ ٰﮐﻮﺓ ﹶﻭ ﹾﺍﻟ ﹶﺤ ﹼﺞ ﹶﻭ ﹶﺻ ﹾﻮﻡ ﹶﺭ ﹶﻣ ﹶﻀﺎﻥﹶ
ﻭﺭﺳﻮﻟ ٗﻩ ﻭ ﹺﺍﻗ ﹺﺎﻡ ﻟﺼﹶﻠﻮ ﹺﺓ ﻭ ﹺﺍﻱﺘﺎ ﹺﺀ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
Buniyal islamo ’ala khamsin shahadati an la ilaha ilallaho wa anna
muhammadan ’abdoho wa rasooloho wa iqamissalati wa ita´izzakati
walhadji wa saomi ramadan.
Islams består i grunden av fem pelare:
1. Att bära vittnesbörd om att Ingen utom Allah är värdig tillbedjan
och att Muhammadsaws är Allahs sändebud.
2. Att uträtta bönen.
3. Att betala Zakat.
4. Att uträtta pilgrimsfärden (till Allahs hus i Mecka).
5. Att fasta under fatsemånaden Ramadhan.

Dikter
Memorera följande dikter:
 De tio första diktverserna från följande dikt ur Dorr-e-Thamin:

وہ �ا �را � � ��ر�را
�� �ماس���ؐد��ا

Woh peshwa hamara djis se he noor sara
Nam us ka he Muhammad dilbar mera yahi he
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 Den första halvan av följande dikt ur Kalam-e-Mahmood:

��ؐ� �رى�ں�ا

���وہ �� �� ر
Muhammad par hamari djan fida he
Keh woh koo´e sanam ka rahnuma he
 De tio första diktverserna från Al-Qasidah:

ﹶ ﹾ ﹾﹶ
ﹶ ﹶﹾ ﹶ ﹶ
ﹾ
ﻱﺎ ﻋﻱﻦ ﻓﻱ ﹺﺾ ﺍﷲﹺ ﻭﺍ ﻟ ﹺﻌﺮﻓﺎﻥ
ﹶﹾ ٰ ﹶﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ
ٰﹼ ﹾ
ﻱﺴﻌﻱ ﹺﺍﻟﻱﮏ ﺍﻟﺨﻠﹸ �ﹶﺎ ﻟﻈﹶﻤﺎﻥ

Ja ’aina faidillahi wal ’irfani
Jas’a ’ilaikal khalqu kazzam´ani

Böner
 Utveckla en vana att, vid lämpliga tillfällen, recitera de böner som ni
tidigare har lärt er.
 Memorera bönen för Sajdah-e-Tilawat:

ﹶﹶ ﹶﹶ
ﹾ
ﹼ ﺳﹶﻤﹾﻌﹶﻩٗ ﻭﹶ ﺑﹶﺼﹶﺮ
ﹼ
ﹶہٗ ﺑﹺﺤ ﹶﻮﹾﻟﹺﻩٖ ﻭﹶﻗﹸﻮﹶ ﹺﺗ ٖﻩ
ﹶﺳ ﹶﺠ ﹶﺪ ﹶﻭﺟ ﹺھ ﹶﻱ ﹶﹼﺬﹺﻱﹾ ﺧﹶﻠﻘﻩٗ ﻭﹶﺷﻖ

Sadjada wadjhija lilladhi khalaqahoo wa shaqqa sam’ahoo wa
basarahoo behaolihi wa quwwatihi
Mitt ansikte är fallen till marken framför Honom, som gav liv till det och
som genom sin Gudomliga förmåga och kraft har skänkt det möjligheten
att höra och se.
 Bönen att uppnå Allahs kärlek (memorera den):

ﹼ
ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﺍ ﹼ ﹾ� ﹶﺍ ﹾﺳ ﹶﺌ ﹸﺣ ﹶﺒﹼﮏﹶ ﻭﹶﺣﹸﺐﹶ
ﹼ ﻣﹶﻦﹾ ﻱﹸﹼﺤﹺﺒﹸﹼﮏﹶ ﻭﹶﺍﻟﹾﻌﹶﻤﹶﻞﹶ ﺍﻟﹶ ﹺﺬ ﹾﻱ ﹸﻱ ﹶﺒ ﹺ ﹼﻠ ﹸﻐ�یﹾ
ﹼ
ﹺﹺ
ﹺ
ﹶ
ﹼ ﹾ
ﹶﹼﮏﹶ۔ﺍ
ﹶﹼﮏﹶ ﺍﹶﺣﺐﹶ
ﹼ ﺍﹺﻟﹶﻱﹶ ﹺﻣ ﹾﻦ ﹶﻧ ﹾﻔ� ﹾﹺ� ﹶﻭ ﹶﻣﺎ ﹺﻟ ﹾﻱ ﹶﻭ ﹶﺍ ﹾھ ﹺﻠ ﹾﻱ ﹶﻭ ﹺﻣﻦﹶ
ﹼ
ﺍﺟ ﹶﻌ ﹾﻞ ﹺﻟﻱﹾ
ﹶﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ
ﹾﹶ ﹾ
ﹶ
ﺍﻟﻤﺎ ﹺﺀ ﺍﻟﺒ ﹺﺎﺭ ﹺﺩ

38

Allahumma inni as´aluka hubbaka wa hubba manjuhibbuka wal
’amalalladhi juballighuni hubbaka. Allahummadj’al li hubbaka
ahabba ilaiyya min nafsi wa mali wa ahli wa minal ma´i baridi
Min Herre, skänk mig Din kärlek och deras kärlek vilka älskar Dig, och
kärlek till de gärningar vilka kan hjälpa mig att uppnå Din kärlek. O min
Herre, gör Din kärlek kärare för mig än mitt eget liv, min egendom och
förmögenhet, min familj och kärare än svalkande vatten.

Etikett
Lär er etiketter för lydnad till föräldrar.
Allahs namn/egenskaper
Lär er Allahs följande egenskaper, implementera dessa i vardagen och gör en
vana av att be till Allah i enlighet med dessa egenskaper:

ﹶﹾ ﹶ ﹸ
ﺍﻟﺨﺎ ﹺﻟﻖ
ﹶﹾﹶ ﹸ
ﺍﻟﺒ ﹺﺎﺭﺉ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹶﺼ ﹼﻮﺭﹸ
ﹺ
ﹼ
ﹶﻟﹾﻘﹶھﹶ ﹸﺎﺭ
ﹼ
ﹶﻟﹾﻮﹶھﹶ ﹸ
ﺎب
ﹼ
ﹶﻟﹾﻔﹶﺘﹶﺎﺡﹸ
ﹶﹾﹶ ﹸ
ﺍﻟﻘ ﹺﺎﺑﺾ
ﹶﹾﹶ ﹸ
ﺍﻟﺒ ﹺﺎﺳﻂ
ﹶﹾ ﹶ ﹸ
ﺍﻟﺨﺎ ﹺﻓﺾ
ﹶﻟ ﹼﺮﹶﺍﻓﻊﹸ
ﹺ

Al Khaliq

Skaparen.

Al Bari´o

Tillverkaren.

Al Musawwiro

Formgivaren, Gestaltaren.

Al Qahhar

Den Överlägsne.

Al Wahhab

Givaren, Den som skänker allt.

Al Fattaho

Öppnaren, Den Öppnande.

Al Qabido

Den som drar allting tillbaka.

Al Basito

Den Utvidgande.

Al Khafido

Förödmjukaren.

Arrafi’o

Upphöjaren.

Biografi

 Studera den helige Profeten Muhammadsaws och Hans Kholafas ra
livshistoria i korthet.
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 Studera den Utlova Messias as och Hans Kholafas ra livshistoria i korthet.
Studera boken:

�دى�ب�ِا�را� ��ن

Bunijadi nisab bara´e madjlise ansarullah Pakistan

Andra halvåret
Qur´an
 Läs färdigt (med översättning) del tre och fyra av den Heliga Qur’anen.
 Memorera följande delar av Qur’anen med översättning: Sorah Al-Nasr,
Sorah Al-Kafirun, Sorah Al-Ma’un, Sorah Bani-Isra’il vers 79 till 85,
Sorah Ha-Mim-Sajdah vers 31 till 36.

Hadith
Memorera med översättning:

ﹼ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶﹾ
ﹶ
ﹼ
ﹶ
 ﺎﺕ
ﹶﻟﹾﺠﹶﻨﹶﺖ ﺗﺤﺖ ﺍﻗﺪ ﹺﺍ ﹺﻡ �ﹾ�ﹸﻣﹶھ ﹺ

– Al djannato tahta aqdami

ummahati - Paradiset ligger under mödrars fötter.

ﹸﹾ
ﹼ ﹶ ﹾ ﹶ
 �ﻞ ﹺﻱﹶﻤﹺﻱﹾﻨﹺﮏﹶ ﻭﹶﻣﹺﻤﹶﺎﻱ ﹺﻠﻱﮏ- Kul bijaminika wa mimma jalika - Ät



med höger hand och ät det som är framför dig.

ﹶ ﹶﹾ ﹸﹸ ﹾ ﹼ ﹶ ﹶ
ﹲ
 ﺎﻃﻊ
�� ﻱﺪﺧﻞ ﺍﻟﹶﻨﹶﺖ ﻗ ﹺ

- La jadkhulal djannata qati’un - Den som

bojkottar kommer inte att komma in i Paradiset.

Dikter
Memorera följande dikter:
 Diktverserna 11 till 20 från följande dikt ur Durr-e-Thamin:

وہ �ا �را �� � �ر�را
���ماس���ؐد� �ا
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Woh peshwa hamara djis se he noor sara
Nam us ka he Muhammad dilbar mera yahi he
 Den andra halvan av följande dikt ur Kalam-e-Mahmood:

��ؐ� �رى�ں�ا

� ��وہ ��� �ر
Muhammad par hamari djan fida he
Keh woh koo´e sanam ka rahnuma he
 Diktverserna 11 till 20 från följande dikt, Al-Qasidah:

ﹶ ﹾ ﹾﹶ
ﹶ ﹶﹾ ﹶ ﹶ
ﹾ
ﻱﺎ ﻋﻱﻦ ﻓﻱ ﹺﺾ ﺍﷲﹺ ﻭﺍ ﻟ ﹺﻌﺮﻓﺎﻥ
ﹼ
ﹶﹾ ٰ ﹶ
ﹾ
ﻱﺴﻌﻱ ﹺﺍﻟﹾﮏﹶ ﺍﻟﹾﺨﹶﻠﹾﻖﹸ �ﹶﺎ ﻟﻈﹶﻤ ٖﺎٰﻥ

Ja ’aina faidillahi wal ’irfani
Jas’a ’ilaikal khalqu kazzam´ani

Böner
Memorera följande böner med översättning.
 Böner efter Salat:

•

ﹼ ﹶ ﹸ ﹶﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ
ٰﹼھﹸﻢﹶﹼ ﺍﹶﻧﹾﺖﹶ ﺍﻟﺴﹶﹼ�ﹶ�ﻡﹸ ﻭﹶﻣﹺﻨﹾﮏﹶ ﺍﻟﺴﹶ��ﻡ ﺗﺒﺎﺭﮐﺖ ﻱﺎﺫﺍﺍﻟﺠ� ﹺ�ﻝ
ﹶ ﹾ ﹾ
ﹶ
ﻭﺍ� ﹺ�ﮐﺮ ﹺﺍﻡ

Allahumma antassalamo wa minkassalamo wa tabarakta ja
dhaldjalale wal ikram.
O Allah! Du är Friden och all frid kommer endast ifrån Dig. Oh
Maktens och Ärans Herre! All välsignelse kommer ifrån Dig.

•

ﹼ ﹶ ﹼﹾ ﹶٰ ﹾ ﹶ ﹶﹸﹾ ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶ
ﹸ
ﹶ
ﹾ
ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﺍ ﹺﻋ ﹺ�ی ﻋﻠﻱ ﹺﺫﮐ ﹺﺮک ﻭﺷﮑ ﹺﺮک ﻭﺣﺴ ﹺﻦ ﹺﻋﺒﺎﺩ ﹺﺗﮏ
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Allahumma a’inni ’ala dhikrika wa shukrika wa husne
’ibadatika
Min Herre! Hjälp mig så att jag på ett riktigt sätt kan fullgöra Din
ihågkommelse och Din tacksägelse, och att jag får tillbedja Dig på
bästa möjliga sätt.

•

ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﹶ� ﹶ�ﻣﺎﻧ ﹶﻊ ﻟ ﹶﻤ ﹶﺎﺍ ﹾﻋ ﹶﻄ ﹾﻱ ﹶﺖ ﹶﻭ ﹶ� ﹸ�ﻣ ﹾﻌﻄ ﹶﻱ ﻟ ﹶﻤ ﹶﺎﻣ ﹶﻨ ﹾﻌ ﹶﺖ ﹶﻭ ﹶ� ﹶ�ﻱ ﹾﻨ ﹶﻔﻊﹸ
ﹼ
ﹺ ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹶﺍﻟﹾﺠﹶﺪﹺﹼﻣﹺﻨﹾﮏﹶ ﺍﻟﹾﺠﹶﺪ ﹼﹸ

Allahumma la mani’a lima a’taita wa la mo’tia lima mana’ta wa
la janfa’o dhaldjaddi minkal djaddo
Allah! Det finns ingen som kan ta från mig det som Du skänkt mig och
det finns ingen som kan ge mig det som Du avhåller från mig, och till
ingen nytta är någon upphöjdes storhet gentemot Dig.
 Vid instigning i toalett (badrum):

ﹼ ﹼﹾ ﹶ ﹸﹾ ﹸ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ
ﹶ
ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﹺﺍ ﹺ� ﺍﻋﻮﺫ ﹺﺑﮏ ﹺﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒ ﹺﺚ ﻭﺍﻟﺨﺒﺎ ﹺﺀ ﹺﺙ

Allahumma inni a’odhubika minal khubthi wal khaba´ith
Oh Allah! Jag söker ditt skydd från alla harmfulla och onda saker.
 Vid utgång från toalett (badrum):

ﹶﹾ
ﹼ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹼ ﹶ ﹾ ﹶ ٰ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶﹶ ﹾ ٰ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ
ﹸ
ﹾ
ﹶ
ﹶ
ﺍﻟﺤﻤﺪ � ﻟﹶ ﹺﺬی ﺍﺫھﺐ ﻋ ﹺ�ی ﺍ��ﺫی ﻭﻋﺎﻓ ﹺﺎ� ﻭﺍﺑﻘﻱ ﹺﻓﻱ ﻣﻨﻔﻌ ﹺﺘ ٖﻩ
Alhamdolillahilladhi adhhab ’annial´adha wa ’afani wa abqa fi
manfa’atihi
All lovprisning tillhör Allah som räddat mig från skador och har hållit
mig vid god hälsa, och vadhelst som var nyttigt för mig bevarade Han
för mig.

Etikett
Lär er etiketter gällande grannars rättigheter.
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Allahs namn/egenskaper
Lär er Allahs följande egenskaper, implementera dessa i vardagen och gör en
vana av att be till Allah i enlighet med dessa egenskaper:

ﹼ
 ﹶﻟﹾﻤﹸﻌﹺﺰﹸAl mo’izz
ﹼ
 ﹶﻟﹾﻤﹸﺬﹺﻝﹸAl modhill
 ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺤ ﹶﮑﻢﹸAl Hakamo
ﹼ ﹾﹸ
 ﹶﻟﻠﹶ ﹺﻄﻱﻒAllatif
 ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺨﺒ ﹾﻱﺮﹸAl Khabir
ﹸﹺ
 ﹶﺍ ﹼﺸﹶﮑ ﹾﻮﺭﹸAshakoor
 ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﮑﺒ ﹾﻱﺮﹸAl Kabir
ﹾ ﹺ
ﹶ
 ﺍﻟ ﹸﻤ ﹺﻘ ﹾﻱ ﹸﺖAl Muqit
 ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺤ ﹺﺴ ﹾﻱﺐﹸAl Hasib
ﹶﹾ ﹶ ﹾﹸ
 ﺍﻟﺠ ﹺﻠﻱﻞAl Djalil
 ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﮑﺮ ﹾﻱﻢﹸAl Karim
ﹺ

Givaren av all heder.
Förödmjukaren, Givaren av skam och
vanära.
Den fullständigt Förnuftige, Domaren,
Medlaren.
Den Subtile, Den Skarpsinnige.
Den Allvetande.
Den Uppskattande.
Den Oförenligt store.
Den Mäktige, Den som upprätthåller alltings
förmåga av Sin skapelse.
Räkenskapsföraren.
Mästaren av ära och heder.
Den mest Generöse.

Biografi
 Studera boken  �ت��ا�ﷺ- Sirat Khatamannabiyyien saw - av
Hadrat Mirza Bashir Ahmadra, första 100 sidor.
 Studera ؑ �ت �ت � ��د- Sirat Hadrat Masih Mao’od
Hadrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmadra.

as

-

av

 Lär er namnen på de Allahs Profeter, som nämns i den Heliga Qur’anen.
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Hadith


Lär er namnen på �  �ح-

Sihah Sitta

böckerna av Hadither)

- (de sex mest pålitliga

 Memorera följande fem uppnebarelser av den Utlovade Messias as:

ﹶﹾ ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸﹼ ﹶ
ﹶ
ﹼ
ﹾ
• ﻱﺎﺗﻮﻥ ﹺﻣﻦ � ﹺﻞ ﻓﺞ ﻋ ﹺﻤﻱ ﹴﻖ
ﹴ
Ja´toona min kulli fadjin ’amiq
Folk kommer att strömma till dig från varje vältrampad stig.

ﹼﹾ ﹸ
ﹼ
• ﹺﺍ ﹺ� ﺍﺎﻓﹺﻆﹸ �ﹸﻞﹶﹼ ﻣﹶﻦﹾ ﻓﹺﻱ ﺍﻟﺪﹶ ﹺﺍﺭ

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

• �آ�ن�دودھ ا�ا �ظر
Asman se doodh utra mahfooz rakho
Mjölk har flödat ner från himlen, bevara den.

• ����ڑدے��اس����وے

�رد�وہ�ر����م�وے

Qadir he wo bargah toota kam banawe – bana banaya tor de
ko´i os ka bhed na pawe
Vår Herre är Allsmäktig som kan möjliggöra det som är omöjligt, och
Han kan omintetgöra utarbetade planer, ingen kan omfatta Hans
Visdom.

• �������ار
Makan takija bar omre na pa’edar
Sätt inte din tillit till det jordiska livet.
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14 till 15 år
 Om möjligt, bör ni fasta 20 dagar detta år under månaden Ramadhan.

 Repetera alla Sura, etiketter, Hadither, dikter och Allahs egenskaper som
ni har lärt er hittills.

Första halvåret
Qur´an
 Läs färdigt del 5 och 6 av den Heliga Qur’anen, med översättning.
 Lär er följande delar av den Heliga Qur’anen med översättning; Sorah

Al-Qari’a, Sorah Al-Takathur, Sorah Al-Qadr, Sorah Al-Kahaf
vers 1 till 11 och 103 to 111, och Al-Ahzab vers 70 to 74.

Hadith


ﹶ� ﹶﺎﺩ ﹾﺍﻟ ﹶﻔ ﹾﻘ ﹸﺮ ﹶﺍ ﹾﻥ ﹼﹶ ﹸﮑ ﹾﻮ ﹶﻥ ﹸﮐ ﹾﻔﺮﺍﹰ

Kadal faqro annjakona kofran
Fattigdom kan mycket väl leda till misstro.

ﹶﹾﹶ ﹾ ﹸ ﹾﹶ ﹶ ﹲ ﹶ ﹶ ﹸ ﹼﹶ ﹶﹶﹶ
ﹶ
 ﻟﺪﻱﺎﺭﺑ�� ﹺﻗﻊ
ﺍﻟﻱ ﹺﻤﻱﻦ ﺍﻟﻔ ﹺﺎﺟﺮﺓ ﺗﺪﻉ ﺍ ﹺ

Al jaminol fadjiratun tad’oddijara balaqi’a
Att avlägga falsk ed gör husen öde.

ﹼ ﹶ ﹼ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶﹲ ﹶ ﹼ ﹶ ﹾﹶﹶ ﹶ
ﹾ
ﹰ
 ﺎﻥ ﻟ ﹺﺴﺤﺮﺍ
ﹺﻥ ﹶ ﹺﻣﻦ ﹺ
ﺍﻟﺸﻌ ﹺﺮﻟ ﹺﺤﮑﻤﺓ ﻭ ﹺﻥ ﹶ ﹺﻣﻦ ﺍﻟﺒﻱ ﹺ
Inna minashe’ri lahikmatun wa inna minal bajani lasehran
En del poesi är full av vishet och viss talarkonst är magnetiserande.

 Studera de första 20 Haditherna från boken “”�� �ا� �رے- Chalis
djawahir pare - (40 pärlor).
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Böner
Vid inträde i en kyrkogård:

ﹼ ﹶ ﹸ ﹶ ﹶﹾ ﹸ ﹾ ٰﹶ ﹾﹶ ﹾﹸ ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ
ﺍﷲ ﹶﻟ ﹶﻨ ﹶﺎﻭ ﹶﻟ ﹸﮑ ﹾﻢ ﹶﺍ ﹾﻧ ﹸﺘ ﹾﻢ ﹶﺳ ﹶﻠ ﹸﻔ ﹶﻨ ﹶﺎﻭ ﹶﻧ ﹾﺤﻦﹸ
ﹶﻟﺴﹶ��ﻡ ﻋﻠﻱﮑﻢ ﻱﺄھﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮ ﹺﺭ ﻱﻐ ﹺﻔﺮ
ﹾﹶﹾ ﹶ ﹼ ﹶ ﹶ ﹸ
ﺍﷲ ﺑ ﹸﮑ ﹾﻢ ﹶﻟ ﹶ� ﹾ�ﺣ ﹸﻘ ﹾﻮﻥﹶ
ﹺﺑﺎ��ﺛ ﹺﺮﻭ ﹺﺍﹶ ﹺﺎﺍﻥ ﺷﺎﺀ
ﹺ
ﹺ

Assalamo ’alaikum ja ´ahlalqobori jaghfirollaho lana wa lakum antum
salafona wa nahno bil athri wa inna insha’Allaho bikom lalahiqon
Frid vare med er O’ gravarnas folk. Må Allah förlåta oss och er. Ni är före oss,
och vi (kommer) efter er och vi, om Allah så vill, kommer att förenas med er.

Etiketter
Studera följande etiketter utförlig:

 Etiketter vid en konversation.
 Etiketter för affärsuppgörelser.
 Etiketter vid sammankomster/möten.
Allahs namn/egenskaper
Lär er Allahs följande egenskaper, implementera dessa i vardagen och gör en
vana av att be till Allah i enlighet med dessa egenskaper:

ﹶﹾ ﹶ ﹾ ﹸ
 ﺍﻟﺤ ﹺﻔﻱﻆAl Hafiz
ﹶﻟ
 ﹼﺮﹶ ﹺﻗ ﹾﻱ ﹸﺐArraqib
 ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤﺠ ﹾﻱﺐﹸAl Mudjib
ﹺ
ﹾ
 ﹶﺍﻟ ﹶﻮ ﹸﺩ ﹾﻭﺩﹸAl Wadood
 ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻤﺠ ﹾﻱﺪﹸAl Madjid
ﹺ
ﹶﹾﹶ ﹸ
 ﺍﻟﺒ ﹺﺎﻋﺚAl Ba’itho
ﹾﹶ ﹾﹸ
 ﺍﻟﻮ ﹺﮐﻱﻞAl Wakil

Beskyddaren, Upprätthållaren.
Den Uppmärksamme, Den som vakar.
Besvararen av böner.
Den Kärleksfulle.
Den Ärorike, Ärans Herre.
Uppväckaren, Den som väcker de döda till
livet.
Den Förtrogne, Beskyddaren, Den ytterst
Pålitlige.
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ﹼ
ﹶﻟﹾﻘﹶﻮﹺﻱﹸ
Al Qawiyyo
 ﺍ ﹾﻟ ﹶﻤ ﹺﺘ ﹾﻱﻦﹸAl Matin
 ﺍ َ ْﻟ َﺤ ِﻤ ْﻴ ُﺪAl Hamid
ﹶﹾ
ﹾ
ﹸ
 ﺍﻟﻤﺤ�ﹺیAl Mohsi
ﹶﹾ
ﹸ
ﹾ
 ﺍﻟﻤﺒ ﹺﺪیAl Mobdi
 ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤﻌ ﹾﻱﺪﹸAl Mo’id
ﹺ
ﹶﹾ
ﹾ
ﹸ
 ﺍﻟﻤﺤ ﹺﻱAl Mohi
 ﺍ ﹾﻟ ﹸﻤﻤ ﹾﻱﺖﹸAl Momit
ﹺ

Ägaren av all styrka.
Styrkans Herre, Den Starke.
Den Lovvärde, Den mest Berömlige.
Räknaren av allting, Värdesättaren.
Initiativtagaren, Upphovsman, Skaparen.
Återupprättaren av livet (och allting).
Givaren av liv.
Den som tar livet, Den som bringar döden.

Biografi
 Studera  �ت��ا�ﷺ- Sirat Khatamannabiyyien saw - biografin
av den Helge Profeten Muhammadsaw av Hadrat Mirza Bashir
Ahmadra, sid. 101 till 200.

 Namnen på
korthet.

ش
َش
ب
م
ب
�
ُ
�رہ �رہ

– ’Ashra mubashra - och deras livshistoria i

 � – ��ِاShama´ile Ahmad
Religionskunskap
 Namn på de fyra imamerna av Fiq’ha.
  – د� ��تDini Ma’loomat - (publiserad av Khuddam-ulAhmadiyyah).
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Andra halvåret
Qur’an
 Läs färdigt del 7 och 8 av den Helga Qur’anen, med översättning.
 Memorera (med översättning): Sorah Ha-Mīm- Al-Sajdah vers 34 till
36, Sorah Al-Hashr vers 19 till 25, Sorah Al-Saff vers 1 to 15, Sorah
Al-Djumu’ah vers 1 till 12, Sorah Al-Zilzal, Sorah Al-Tin, Sorah AlInshirah, Sorah Al-Dhoha.

Memorera med översättning:

ﹶ ﹸﹾ ﹸ ﹶ ﹶ ﹸﹸ
ﹼ ﹶﹾ
ٰﹼ
ﹾ
 ﻱﹸﺤﹺﺐﹶﹼ �ﹺ�ﹶﺧﹺﻱﹾﻩ
 ﹺ ﻣﹶﺎﻱﹸﺤﹺﺐﹸ ﹺﻟﻨﻔ ﹺﺴ ٖﻩ
�� ﻱﺆ ﹺﻣﻦ ﺍﺣﺪﮐﻢ ی
La jo´mino ahadokom hatta johibba li´akhihi ma johibbo linafsihi
Ingen av er kan vara en sann troende så länge han inte önskar detsamma
för sin bror vad han önskar för sig själv.

ﹼ ﹶﹾ ﹶ ﹸ ﹾ
ﹾ
ﹶ
ﺚ
ﮐﹸﻢﹾ ﻭﹶﺍﻟﻈﹶﹼﻦﹶﹼ ﻓﹶﺎﹺﻥﹶﹼ ﺍﻟﻈﹶﹼﻦﹶ ﺍﮐﺬب ﺍﻟﺤ ﹺﺪﻱ ﹺ

Ijjakom wazzanna fa innazzanna akdhabol hadith
Undvik att antaga, därför att antagande är den värsta lögnen.

�ﺄﹾ
ﹶ ﹶ ﹶ ﺎﹺﻥﹶﹼ ﺍﻟﹾﺤ ﺴﹶﺪﹶ ﻱﹶﺄﹾ� ﻞﹸ ﺍﻟﹾﺤ
ﹼ
ﹸﻞﹸ ﺍﻟﻨﹶﺎﺭﹸ
ﹸ ﹶﺴﹶﻨﹶﺎﺕﹺ ﮐﹶﻤﹶﺎﺗﹶ
ﹶ
ﹶﹼﺎﮐﹸﻢﹾ ﻭﹶﺍﻟﹾﺤﹶﺴﺪﻓ
ﹾ ﹶ ﹶ
ﺍﻟﺤﻄﺐ



Ijjakom walhasada fa´innal hasada ja´kolol hasanati kama
ta´kolonnaral hatab
Akta er för att vara avundsjuka. Ty avundsamheten förtär goda gärningar
lika lätt som eld förtär ved och fnöske.

Dikter
Memora följande dikter;
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��� ِر��ں�� ��روں �ا

� ��ك وہ � � � ا�ار � در

(�) ُد ِر

Nore forqan he djo sab noron se adjla nikla
Pak woh djis se je anwar ka darja nikla

���� ��� �اك �اكدن

�� ��� �� �� �

(�) ُد ِر

Ik na ik din pesh ho ga tu fana ke samne
Chal nahin sakti kisi ki kuchh qada ke samne

� � � � �� �ن
ِ ��

��� �� �ط����ا�م
ِ
()�م�د
Naonehalane djama’at mudjhe kuch kehna he
Par he jeh shart ke za´e’ mera pegham na ho

����دہ��دہ آ�ما
��� � دور �و�م ا

ِ
(��)�م

Hein bada mast bada asham ahmadiyyat
Chalta he daor mina wa djam ahmadiyyat

Böner
Memorera följande böner med översättning och utveckla vanan av att använda
dem vid lämpliga tillfällen:

 Vid anblick av ens reflektion:
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ﹼ
ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﹶﮐ ﹶﻤ ﹶﺎﺍ ﹾﺣ ﹶﺴ ﹾﻨ ﹶﺖ ﹶﺧ ﹾﻠ ﹺﻘ ﹾﻱ ﹶﻓ ﹶﺎ ﹾﺣ ﹺﺴ ﹾﻦ ﹸﺧ ﹾﻠ ﹺﻘﻱﹾ
Allahumma kama ahsanta khalqi fa’ahsin kholqi
O min Herre! Ge mig god moral så som Du har givit
mig bra anletsdrag.

 Vid avslutning av fastan:

ﹼﹾ ﹸ ﹶ ﹶ ٰ ﹾ ﹶ
ﻠٰﹼھﹸﻢﹶﹼ ﺍﹺ�ﹼﹺﹾ ﻟﹶﮏﹶ ﺻﹸﻤﹾﺖﹸ ﻭﹶﺑﹺﮏﹶ ﺍٰﻣﹶﻨﹾﺖﹸ ﻭﹶﻋﹶﻠﹶﻱﹾﮏﹶ ﺗﹶﻮﹶ�ﹶﻠﺖ ﻭﻋﻠﻱ ﹺﺭﺯ ﹺﻗﮏ
ﹶﺍ ﹾﻓ ﹶﻄ ﹾﺮﺕﹸ
Allahumma inni laka somto wa bika amanto wa ’alaika
tawakkalto wa ’ala rizqika aftarto
O Allah! Jag har fastat bara för Din skull, jag tror på Dig och sätter
fullständig tillit till Dig. Nu avslutar jag fastan, med det Du skänkt mig.

 Vid anblick av nymåne:

ﻠٰﹼھﹸﻢﹶﹼ ﺍﹶھ ﹼ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ
ﹼ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹶ ﹼ ﹾ ﹶﺭ ﹼ ﹶ ﹸ
ﹶ
ﹾ
ﹺﻠﹶ ٗﻩ ﻋﻠﻱﻨ ﹺﺎﺑﺎ��ﻣ ﹺﻦ ﻭﺍ� ﹺ�ﻱﻤ ﹺﺎﻥ ﹶﺍﻟﺴﹶ��ﻣ ﹺﺓ ﻭﺍ� ﹺ�ﺳ� ﹺ�ﻡ ﺭ ﹺ� ﹶﺑﹸﮏ ﺍﷲ
ﹼﹸ ﹾ ﹶ ﹸ ﹶ ﹾ ﹼﹸ ﹾ ﹶ ﹸ
ﹶ ﹸ
ﹶﻱﹾﺮﹴﻭﹶ ﹸﺭ ﹾﺷ ﹴﺪ ٰﺍ ﹶﻣ ﹾﻨ ﹸﺖ ﺑﺎﷲﹺ ﹼﻟﹶ ﹺﺬیﹾ
ﹼ
ﹺھ��ﻝ ﹶﻱﹾﺮﹴﻭﹶﺭﺷ ﹴﺪ ﹺھ��ﻝ ﺧﻱ ﹴﺮ ﹶﺭﺷ ﹴﺪ ﹺھ��ﻝ
ﹺ
ﹶ ﹶﹶ ﹶ
ﺧﻠﻘﮏ
Allahumma ahillaho ’alaina bil´amne wal imani wassalamati wal
islami rabbi wa rabbokallaho hilalo khairinwa roshdin hilalo
khairinwa roshdin hilalo khairinwa roshdin amanto billahilladhi
khalaqaka
Min Herre, låt denna måne komma upp medan vi befinner oss i fred,
trygghet och tro. Oh måne, min Herre och din Herre är Allah. Min Herre,
må denna måne vara en välsignelse och vägledning för oss (ifrån Dig), en
välsignelse och vägledning för oss, en välsignelse och vägledning för oss.
Jag tror på Allah, som har skapat dig.

 När man bär nya kläder (nytt klädesplagg):
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ٰﹼھﹸﻢﹶ ﹶﻟ ﹶﮏ ﹾﺍﻟ ﹶﺤ ﹾﻤ ﹸﺪ ﹶﺍ ﹾﻧ ﹶﺖ ﹶﮐ ﹶﺴ ﹾﻮ ﹶﺗ� ﹾی ھٰ ﹶﺬ ﹶﺍﻧ ﹾﺴ ﹶﺄ ﹸﻟ ﹶﮏ ﹶﺧ ﹾﻱ ﹶﺮ ٗہ ﹶﻭ ﹶﺧ ﹾﻱ ﹶﺮ ﹶﻣ ﹸﺎﺻﻨﻊﹶ
ﹶﺍ ﹼ
ﹺ
ﹺ
ﹶ ﹶﹶ ﹸ ﹾ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹼ ﹶ ﹶ ﹼ ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ
ﻟ ٗﻩ ﻭﺍﻋﻮﺫ ﹺﺑﮏ ﹺﻣﻦ ﺷ ﹺﺮ ٖہ ﻭﺷ ﹺﺮﻣﺎﺻ ﹺﻨﻊ ﻟ ٗﻩ
Allahumma lakal hamdo anta kasaotani hadha nas´aloka
khairaho wa khaira ma soni’a laho wa a’odhobika min sharrihi
wa sharri ma suni’a laho
Min Herre, all lovprisning tillhör Dig. Du har givit mig detta att bära.
Jag ber Dig om det goda det medför och ber Dig hjälpa mig att använda
det på det bästa sättet som den är avsedd för. Jag söker Ditt beskydd mot
den skada som det kan medföra. Och mot varje skada som kan uppstå på
grund av att bära detta.

Etiketter
 Studera utförligt etiketter för skola och studier.
Allahs namn/egenskaper
Lär er Allahs följande egenskaper, implementera dessa i vardagen och gör en
vana av att be till Allah i enlighet med dessa egenskaper:

ﹶﻟﹾﺤ ﹶﻱﹸﹼ
ﹼ
ﹶﻟﹾﻘﹶﻱﹸ ﹾﻮ ﹸﻡ

ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻤﺎﺟﺪﹸ
ﹾ ﹺ
ﹶﺍﻟ ﹶﻮﺍﺣﺪﹸ
ﹺ
ﹼ
ﹶﻟﺼﹶ ﹶﻤ ﹸﺪ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﺎﺩﺭﹸ
ﹺ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹾﻘ ﹶﺘﺪﺭﹾ
ﹺ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹶﻘ ﹼﺪﻡﹸ
ﹺ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹶﺆ ﹼﺧﺮﹸ
ﹺ

Al Haiyyo

Den Levande.

Al Qaiyyum

Den Självupphållande, Den Bestående,
Uppehållaren av allt.

Al Madjid

Den Ärorike, Den Magnifike.

Al Wahid

Den Ende.

Assamad

Den Oberoende, Den Självtillräcklige.

Al Qadir

Ägaren av all makt och maktbefogenhet.

Al Muqtadir

Allsmäktig, Allhärskande.

Al Muqaddim

Den som lägger fram, Den som skapar närhet,
Skaparen av medel för avancemang.

Al Mo’akhir

Försenaren.
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ﹼﹸ
ﹶ�ﹾ�ﹶﻭﹶﻝ
ﹶﺍ ﹾ� ٰ�ﺧﺮﹸ
ﹺ
ﹼ
ﹶﻟﻈﹶﺎھﺮﹸ
ﹺ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺒ ﹺﺎﻃﻦﹸ
ﹶﹾ
ﹶ
ﺍﻟﻮﺍ ﹺﻟﻱ

Al Awwal

Den Förste.

Al Akhir

Den Siste.

Azzahir

Den Uppenbare, Den Manifesterande.

Al Batin

Den Dolde.

Al Wali

Ägaren av all makt och maktbefogenhet.

Läsning:
  – ��حKashti Nooh
Religionskunskap
Föreslagen läsning:

  – ���بTarbiyati Nisab

(utgiven av Ar-Raqeem Press, UK).

  د� ��ت��دى�ب- Dini ma’lomat ka bonijadi nisab
Grundläggande kursplan av Religionskunskap
Ansarullah, Pakistan).

(utgiven av Majlis

15 till 16 år
 Om möjligt, fasta under hela månaden Ramadan.
 Repetera alla Sorah, etiketter, dikter, böner, Allahs egenskaper och
Hadither som ni har memorerat hittills.

 Ta er för vana att uträtta Salat fem gånger dagligen.
 Arbeta på att anamma de fem grundläggande moralerna av Hadrat
Khalifatul Masih IVra.
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Första halvåret
Qur´an
 Läs färdigt del 9 och 10 av den Heliga Qur’anen, med översättning.
 Memorera med översättning: Sorah Al-Ghashija
Hadith:
Memore följande hadither med översättning;



ﹼ ٰ ﹸ
ﹼ
ﹸ
ﹾ
ﹶ
 – ﹶﻟﺼﹶﻠﻮﺓ ﹺﻋﻤﺎﺩﺍ ﹺﻟﺪﻱ ﹺﻦAssalato ’imaduddin - Salat är en av trons

pelare.

ﹼ ﹾﹶ ﹶ ﹶ ﹾ
ﹶ
ﹾ
 ﺎﻥ
 – ﹸﺐﹸ ﺍﻟﻮﻃ ﹺﻦ ﹺﻣﻦ ﺍ� ﹺ� ﻱﻤ ﹺHubbul watane minal iman - Kärlek till
sitt land är en del av tron.

 Studera de sista 20 Haditherna från boken “ – ”�� �ا� �رےChalis
djawahir pare - (40 pärlor).

Böner från Qur’anen
Memorera med översättning:

ﹾ ﹶ

ﹼ

 ﹶبﹺﹼ ﺍﻏﹾﻔﹺﺮﹾﻭﹶﺍﺭﹾﺣﹶﻢﹾ ﻭﹶﺍﹶﻧﹾﺖﹶ ﺧﹶﻱﹾﺮﹸﺍﻟﺮٰ ﹺﺣ ﹺﻤﻱﻦ
Rabbighfir war ham wa anta khairurrahimin
Min Herre! Förlåt och ha förbarmande, och Du är den bäste av de som
visar barmhärtighet. (23:119)

ﹼ ﹾ ﹶﹾ ﹶ
ﹲ
ﹾ
 ﹶبﹺﹼ ﺍﹺ�ﹺﹼﹾ ﻟﹺﻤﹶﺂ ﺍﹶﻧﹾﺰﹶﻟﹾﺖﹶ ﺍﹺﻟﹶﻱﹶ ﹺﻣﻦ ﺧﻱ ﹴﺮﻓ ﹺﻘﻱﺮ

Rabbi inni lima anzalta ilaiyya min khairin faqir
Min Herre! Jag är i behov av vad gott Du än måtte sända ner till mig.
(28:25)
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Etiketter
 Repetera de etiketter som ni har lärt er tidigare i denna kursplan och
praktisera dem i era vardagliga liv.

Biografi
 Läs boken Hamara Aqa (den Helige Profetensaw Biografi) av Sheikh
Muhammad Isma’il Panipati.

Dikt
 Memorera versparen 21 till 30 ur Qasidah av den Utlovade Messias as.
Andra halvåret
Qur’an
 Läs färdigt del 11 och 12 av den Heliga Qur’anen, med översättning.
 Memorera med översättning: Sura Al-A’la.
Hadith
Memorera följande Hadither med översättning:

ﹶﹾ ﹸ ﹾ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹸ ﹶ ﹾ ﹼ
ﹶ
ﹶ
ﹶ
 ﺍﻟﻤﺴ ﹺﻠﻢ ﻣﻦ ﺳ ﹺﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴ ﹺﻠﻤﻮﻥ ﹺﻣﻦ ﹺﻟﺴﺎ ﹺﻧ ٖﻩ ﻭﻱ ﹺﺪ ٖہ
Almoslimo man salimal moslimona millisanihi wa jadihi
En muslim är den från vars tunga och händer andra muslimer är säkra.

ﹼ ٴﹶ
ﹸ
ﹼ
 ﺒﹼﮏﹶ ﺍﻟﹶ�� ﹸﻌﹾﻤﹺﻱﹾ ﻭﹶﻱﹸﺼﹺﻢﹸ

Hobbokashai´a jo’mi wa josimmo
Kärlek till något gör en person blind och döv.

 �� – �رےر�لﷺ � �رىPijare rasool ki pijari batein
Läs Hadither 1 till 160 ur boken (av Hadhrat Mir Muhammad Is-haq).
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Böner från Qur’anen
Memorera följande böner ur den Heliga Qur’anen med översättning:



ﹶ
ﻐﹾﻔﹺﺮﹾﻟﹶﻨﹶﺎﻭﹶﺗ
ﹶ
ﺮﹾﺣﹶﻤﹾﻨﹶﺎ ﻟﹶﻨﹶﮑﹸﻮﹾ ﻧﹶﻦﹶ ﹺﻣﻦﹶ
ﹼ
ﹶ
ﹶﹼﻨﹶﺎ ﻇﹶﻠﻤﹾﻨﹶﺂ ﺍﹶﻧﹾﻔﹸﺴﹶﻨﺎﻭﹶﺍﹺﻥﹾ ﻟﹶﹼﻢﹾ ﺗﹶ
ٰ ﹾ
ﹾ
ﺍﻟﺨ ﹺﺴ ﹺﺮﻱﻦ

Rabbana zalamna anfosana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakonanna minal khasirin
Vår Herre! Vi har felat mot oss själva och om Du inte förlåter oss och
inte har förbarmande med oss hör vi helt visst till förlorarna. (7:24).

ﹶﹾ
ٰﹼ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ
ﹸ
ﹾ
ﹶ
 ﺍﻟﺤﻤﺪ � ﹶﺳﹶﻠٰﻢﹲ ﻋﹶﻠٰﻱ ﻋﹺﺒﹶﺎﺩﹺہﹺ ﺍﻟﹶ ﹺﺬﻱﻦ ﺍﺻﻄﻔﻱ

Alhamdolillahi wa salamon ’ala ’ibadihilladhinastafa
All lovprisning tillhör Allah, och frid vare med dem av hans tjänare vilka
Han har utvalt. (27:60)

Biografi
 Läs boken Sirat Hadhrat Masih-e-Mao’odas (av Hadhrat Mirza
Bashir-ud-Din Mahmood Ahmadra).

Rådande tvistefrågor
Memorera följande verser med översättning:

 Om Jesusas bortgång:

ﹼ ﹶﹾ ﹶ ﹶﹸ ﹾ
ﹶ
ﹾ
ﹸﻞﹸ ﻧﻔ ﹴﺲ ﺫﺁ ﹺﺋﻘﺓ ﺍﻟﻤﻮ ﹺﺕ

Kollo nafsin dha´iqatul maot
Varje själ skall smaka döden. (29:58)

 Om sanningen gällande den Utlovade Messias as.
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ﹶﻓ ﹶﻘ ﹾﺪ ﹶﻟﺒ ﹾﺜ ﹸﺖ ﹺﻓ ﹾﻱ ﹸﮑ ﹾﻢ ﹸﻋ ﹸﻤ ﹰﺮﺍ ﹼﻣ ﹾﻦ ﹶﻗ ﹾﺒ ﹺﻠ ٖﻩ ﹶﺍ ﹶﻓ ﹶ�� ﹶﺗ ﹾﻌ ﹺﻘ ﹸﻠ ﹾﻮﻥﹶ
ﹺ
ﹺ
Faqad labithto fikom ’omorammin qablihi afala ta’qiloon
Jag har sannerligen levt bland er en livstid före detta. Vill ni då inte
använda ert förstånd. (10:17)

Aktiviteter
 Ha en aktiv livsstil som innefattar aktiviteter såsom raska promenader,
löpning, simning etc.

 Hjälp till med hushållsarbetet.
 Waqefate Nau ska börja delta i hemsysslor som till exempel
städning, tvättning, matlagning etc.

16 till 17 år
Första halvåret
Qur´an
 Läs färdigt del 13 och 14 av den Heliga Qur’anen, med översättning.
 Memorera med översättning: Sorah Al-Boroodj.
Hadith
Memorera följande Hadither med översättning:

ﹸ ﹶ ﹾﹸ ﹸﹾ ﹸ ﹶ ٰ ﹸ ﹼ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶﹾﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹶ
ﹾ
 ﺐ ﻣﻦ ﺍﺣﺴﻦ ﹺﺍﻟﻱھﺎ ﺑﻐ ﹺﺾ ﻣﻦ ﺍﺳﺂﺀ ﹺﺍﻟﻱھﺎ
ﺟ ﹺﺒﻠ ﹺﺖ ﺍﻟﻘﻠﻮب ﻋﻠﻱ ﺣ ﹺ
Djobilatil qoloobo ’ala hobbi man ahsana ilaiha boghdi man asa´a
ilaiha
Det finns medfött i människans hjärta, kärlek för en välgörare och avsky
för en missdådare.
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ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹲ ﹼ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶﹾ
ب
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﹺﻗﻄﻌﺓ ﹺﻣﻦ ﺍﻟﻌﺬﺍ ﹺ
Assafaro qit’atomminal ’adhabi
I resan hålls en smak av plåga.

 �� �رےر�لﷺ � �رى- Pijare rasool ki pijari batein
av Hadhrat Mir Mohammad Is-haq. Hadith 161 till 320.

Böner ur Qur’anen


ﹼ ﹸﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹰ ﹼ ﹶ
ﹶﺑﹼﻨﹶﺎ��ﹶ ﺗﹸﺰﹺﻍﹾ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﹶﻨﹶﺎ ﺑﹶﻌﹾﺪﹶﺍﹺﺫﹾھﹶﺪﹶﻱﹾﺘﹶﻨﹶﺎﻭﹶھﹶﺐﹾ ﻟﹶﻨﹶﺎﻣﹺﻦﹾ ﻟﹶﺪﻧﮏ ﺭﺣﻤﺓ ﹺﻧﹶﮏ
ﹶﺍ ﹾﻧ ﹶﺖ ﹼ
ﻟﹾﻮﹶھﹶ ﹸ
ﺎب

Rabbana la tozigh qoloobana ba’da idh hadaitana wa hab lana
milladonka rahmatan innaka antal wahhab
O vår Herre! Låt inte våra hjärtan bli vrånga efter det att Du har väglett
oss, och skänk oss nåd från Dig Själv, Du är sannerligen den mest
Nåderike Givaren. (3:9)

ﹼ
ﹾ
ﹶ ﹶ
ﹶ
ﹶ
 ﻨﺂ ﺍٰﻣﹶﻨﹶﹼﺎ ﺑﹺﻤﹶﺂ ﺍﹶﻧﹾﺰﹶﻟﹾﺖﹶ ﻭﺍﺗﹼﺒﹶﻌﹾﻨﹶﺎ ﺍﻟﺮﹶﹼﺳﹸﻮﹾﻝﹶ ﻓﹶﺎﮐﹾﺘﹸﺒﹾﻨﹶﺎ ﻣﹶﻊﹶ ﺍﻟﺸٰ ﹺھ ﹺﺪﻱﻦ
Rabbana amanna bima anzalta wattaba’narrasoola faktubna
ma’ashahidina
Vår Herre! Vi tror på det som Du har sänt ner och vi följer denna
Budbärare. Så skriv ner oss bland dem som vittnar. (3:54)

Biografi
Studera första halvan av
Masih IIra.

 �ۃا� ﷺSiratunnabisaw

av Hadrat Khalifatul
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Dikt
 Memorera Qasidah by Hadhrat Masih-e-Mao’odas , diktverserna 31 till
40.

 Memorera;  �م �ر�ا��م ﷺSalam Ba-Hudur Sajjad-ul-Anamsaw
av Dr Mir Muhammad Isma’il Sahib, första 9 diktverserna.

Villkor för Bai’at
Ha alltid de tio villkoren för Bai’at (initiering) i åtanke.
(av Hadhrat Masih-e-Mao’odas , utgiven i Ishtihar Takmil-e-Tabligh 12 Jan.
1889).

Andra halvåret
Qur´an
 Läs färdigt del 15 och 16 av den Heliga Qur’anen, med översättning.
 Memorera med översättning: Sura Attariq.
Hadith
Memorera följande med översättning:

ﹶﻟﹾﺪ ﹼ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ
ﹶ
 �ٰﺧﺮ ﹺﺓ
ﹸﻧﻱﺎ ﻣﺰﺭﻋﺓ ﺍ� ﹺ

Addunija mazra’atul akhirati
Det världsliga livet är till för att så, och livet efter detta för att skörda.

ﹶﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶﹾ
ﹶ
ٌ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤ�� ﹺﻝ ﹺﺟھﺎﺩ
◌
Talabul halali djihad

Att sträva efter att tjäna ett lagligt livsuppehälle är också djihad.


�� – �رےر�ل ﷺ��رىpijare rasool ki pijaree batein - av Hadhrat
Mir Muhammad Ishaq. Hadither 321 till 500.
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Böner ur Qur’anen


ﹶﺭ ﹼب ﺍ ﹾﺷ ﹶﺮ ﹾﺡ ﻟ ﹾﻱ ﹶﺻ ﹾﺪﺭ ﹾی ﹶﻭ ﹶﻱ ﹼﺴ ﹾﺮﻟ ﹾﻱ ﹶﺍ ﹾﻣﺮ ﹾی ﹶﻭ ﹾ
ﺍﺣ ﹸﻠ ﹾﻞ ﹸﻋ ﹾﻘ ﹶﺪ ﹰﺓ ﹼ ﹺﻣﻦﹾ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹼ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ ﹾﹶ
ﹺﻟﺴ ﹺﺎ� ﻱﻔﻘھﻮﺍﻗﻮ ﹺﻟﻱ

Rabbishrah li sadri wajassirli amri wahlul ’oqdatammin lisani
jafqahoo qaoli
Min Herre! Utvidga mitt bröst för mig, och gör min uppgift lätt för mig,
och lös min tungas knut, så att de kan förstå mitt tal. (20:26-29)

ﹼ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹰ ﹼ ﹶ ﹼﹺ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹰ
ﹶ
 ﺎﻣﻦ ﺍﻣ ﹺﺮﻧﺎ ﺭﺷﺪﺍ
ﺑﹼﻨﹶﺂ ﺍٰﺗﹺﻨﹶﺎﻣﹺﻦﹾ ﻟﹶﺪﻧﮏ ﺭﺣﻤﺓ ﹶ ھﻱﺀ ﻟﻨ ﹺ

Rabbana atina milladunka rahmatanwwa haijje´ lana min
amrina rashada
Vår Herre! Skänk barmhärtighet från Dig Själv över oss, och utrusta oss
med rätt vägledning i vår sak. (18:11)

Biografi
 Studera sista halvan av
Khalifatul Masih IIra).

�ۃ ا� ﷺ

(Siratun-Nabisaw av Hadhrat

 Hadhrat Yousufas var Allahs Profet. Studera hans livshistoria.

Dikt
 Memorera Qasidah Hadhrat Masih-e-Mao’odas , diktverserna 41 till
50.

 Memorera;  �م�ر�ا��م ﷺav Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib,
sista 12 diktverserna.

Rådande tvistefrågor
Memorera följande verser med översättning:

 Om Jesusas bortgång:
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ﹶﹶ ﹸ ﹶ ﹼ ﹲ ﹼ ﹶ ﹸ ﹲ
ﹼﹸﹾ
ﻭﻣﺎﻣﺤﹶﺪ ﹺ� ﹶ�ﺭﺳﻮﻝ ـ ﹶﺪﹾﺧﹶﻠﹶﺖﹾ ﻣﹺﻦﹾ ﻗﹶﺒﹾﻠﹺﻩ ﹺ ﺍﻟﺮﹸﺳﻞ
Wama Mohammadon illa rasool qad khalat min qablihirrosol
Och Muhammadsaw är blott ett Sändebud. Alla sändebud före Honom har
i sanning gått bort. (3:145)

 Om sanningen gällande den Utlovade Messias as:

ﹶﮐ ﹾﻱ ﹶﻒ ﹶﺍ ﹾﻧ ﹸﺘ ﹾﻢ ﺍ ﹶﺫ ﹶﺍﻧ ﹶﺰ ﹶﻝ ﹾﺍﺑ ﹸﻦ ﹶﻣ ﹾﺮ ﹶﻱ ﹶﻢ ﻓ ﹾﻱ ﹸﮑ ﹾﻢ ﹶﻭﺍ ﹶﻣ ﹸﺎﻣ ﹸﮑ ﹾﻢ ﻣ ﹾﻨ ﹸﮑﻢﹾ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ

Kaifa antum idha nazalabno marjama fikom wa imamokom
minkom
Hur kommer ni att känna när Marias son kommer att stiga ned bland er
och han kommer att vara er imam bland ( från)er. (Bukhari)

Aktiviteter
 Delta i sportaktiviteter på regelbunden basis såsom fotvandringar,
hästridning etc.

 Lär dig en användbar färdighet, till exempel att använda en dator.
 Flickor bör bistå i undervisningen av unga Waqfe Nau barn.
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H

ADHRAT

KALIFATUL MASIH VABA

har anvisat att alla
Waqefeen-e-Nau som är 18 år och uppåt ska studera följande kursplan.
Det är obligatoriskt för alla Waqefeen att följa kursplanen och delta i
skriftlig examen. Kursplanen är avsedd för två år och bör delas in i fyra
lika terminer. Alla Waqefeen måste delta i de skriftliga examinationerna i slutet
av varje termin. Det är också anvisat att resultaten av varje examination bör
lämnas in till Markaz.
Det åligger Amir i varje land att säkerställa att nationella och lokala Waqf-e-nou
sekreterare ordnar ett robust program för sitt land och engagerar alla Waqefeen
att delta i studier och examinationer.

17 till 18 år
Första halvåret
Serie
Nr.

Ämne

Läroplan

Läsmaterial tillgänglig på
Internet

1

Översättning av
den Heliga
Qur’anen

Första halvan av del (sipara)
17 av den Heliga Qur’anen –
Lär er översättningen.

Svensk version:
http://www.alislam.org/quran
/Holy-Quran-Swedish.pdf

2

Kommentar till
den Heliga
Qur’anen

Första 28 verser ur Sura 18
(Sura Al-Kahaf) av den Heliga
Qur’anen – Studera förklaring
av dessa verser.

3

Lära sig den
Heliga Qur’anen
utantill

Första 16 verser ur Sura 79
(Sura Al – Dahar) av den
Heliga Qur’anen – Lär er
utantill.

4

Hadith

“Fyrtio pärlor av visdom” –
Lär er de första 10 Ahadith

Islams historia

“Five Volumes Commentary”
– sid. -193 till - 166, läsning
online

Engelsk version:
http://www.alislam.org/quran
/Holy-Quran-ShortCommentary.pdf
Den Heliga Quranen –
Hadhrat Mir Muhammad
Ishaq:
http://www.alislam.org/urdu/
pdf/The_Holy_Quran_Trans
_Mir_M_Ishaq.pdf
Svensk version:
http://ahmadiyya.se/library/w
aqfenau/Fyrtio_P_rlor.pdf
Engelsk version:
http://www.alislam.org/quran
/tafseer/guide.htm?region=E
1

5

6

Ahmadiyyats
historia

“Basics of Religious
Knowledge” – sid. 244 – 254

Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/books/BasicsReligiousEdu
cation.pdf
61

7

Böcker av den
utlovade
MessiasAS

“Kashti – e – Nooh”

Svensk version tillgänglig
från Nasir Moskén

8

Studie av biografi
(seerat)

“Hayat – e – Noor” (Engelsk
version av Ch. Zaftullah Khan)
– sid. 1 – 69

Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/books/HazratMaulviNooru
ddeen.pdf

9

Omtvistade frågor

Jesus KristusAS bortgång ur
“Qandeel – e – Sadaqat”

10

Avsnitt från
“Essence of
Islam”

Vol. 1 – Allah den Upphöjde –
sid. 37 – 123

Urdu version:
http://www.alislam.org/librar
y/books/qandeel/index.htm
Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/browse/book/The_Essence
_of_Islam/?p=1#page/37/mo
de/1up

Andra halvåret
Serie
Nr.

Ämne

Läroplan

Läsmaterial tillgänglig på
Internet

1

Översättning av
den Heliga
Qur’anen

Andra halvan av del (sipara)
17 av den Heliga Qur’anen –
Lär er översättningen.

Svensk version:
http://www.alislam.org/quran
/Holy-Quran-Swedish.pdf

2

Kommentar till
den Heliga
Qur’anen

Verserna 29 - 56 ur Sura 18
(Sura Al – Kahaf) av den
Heliga Qur’anen – Studera
förklaring av dessa verser.

3

Lära sig den
Heliga Qur’anen
utantill

Verserna 17 - 32 ur Sura 76
(Sura Al – Dahar) av den
Heliga Qur’anen – Lär er
utantill.

4

Hadith

“Fyrtio pärlor av visdom” –
Lär er Ahadith nr. 11 – 20

Islams historia

“Five Volumes Commentary”
–
sid. -166 till - 139, läsning
online

Engelsk version:
http://www.alislam.org/quran
/Holy-Quran-ShortCommentary.pdf
Den Heliga Qur’anen–
Hadhrat Mir Muhammad
Ishaq:
http://www.alislam.org/urdu/
pdf/The_Holy_Quran_Trans
_Mir_M_Ishaq.pdf
Svensk version:
http://ahmadiyya.se/library/w
aqfenau/Fyrtio_P_rlor.pdf
Engelsk version:
http://www.alislam.org/quran
/tafseer/guide.htm?region=E
1

5

6

Ahmadiyyats
historia

“Basics of Religious
Knowledge” – Sid. 255 – 261

Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/books/BasicsReligiousEdu
cation.pdf
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Böcker av den
utlovade
MessiasAS

“Zaroorat – Ul – Imam”

Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/browse/volume/Ruhani_Kh
azain/book/Zarurat_ul_Imam
/?l=English#page/13/mode/1up

8

Studie av biografi
(seerat)

“Hayat – e – Noor” (Engelsk
version av Ch. Zaftullah Khan)
– sid. 70 – 142

Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/books/HazratMaulviNooru
ddeen.pdf

9

Omtvistade frågor

Profetskapets sigill ur
“Qandeel – e – Sadaqat”

Urdu version:
http://www.alislam.org/librar
y/books/qandeel/index.htm

10

Avsnitt från
“Essence of
Islam”

Vol. 2 – Jihad med Svärd - sid.
319 – 333

Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/browse/book/The_Essence
_of_Islam/?p=2#page/319/m
ode/1up

7

18 till 19 år
Första halvåret
Serie
Nr.

Ämne

1

Översättning av
den Heliga
Qur’anen

2

Kommentar till
den Heliga
Qur’anen

Läsmaterial tillgänglig på
Internet
Svensk version:
Första halvan av del (sipara) 18
http://www.alislam.org/qur
av den Heliga Qur’anen – Lär er
an/Holy-Quranöversättningen.
Swedish.pdf
Verserna 57 - 85 ur Sura 18
Engelsk version:
(Sura Al – Kahaf) av den Heliga
http://www.alislam.org/qur
Qur’anen – Studera förklaring av an/Holy-Quran-ShortCommentary.pdf
dessa verser.
Läroplan

3

Lära sig den
Heliga Qur’anen
utantill

Första 8 verser ur Sura 61 (Sura
Al – Saff) av den Heliga
Quranen – Lär er utantill.

4

Hadith

“Fyrtio pärlor av visdom” – Lär
er Ahadith nr. 21 – 30

Den Heliga Qur’anen –
Hadhrat Mir Muhammad
Ishaq:
http://www.alislam.org/urd
u/pdf/The_Holy_Quran_Tr
ans_Mir_M_Ishaq.pdf
Svensk version:
http://ahmadiyya.se/library/
waqfenau/Fyrtio_P_rlor.pd
f
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5

Islams historia

6

Ahmadiyyats
historia

7

Böcker av den
utlovade
MessiasAS

8

Studie av biografi
(seerat)

9

Omtvistade frågor

10

Avsnitt från
“Essence of
Islam”

“Five Volumes Commentary” –
sid. -139 till -113, läsning online

Engelsk version:
http://www.alislam.org/qur
an/tafseer/guide.htm?regio
n=E1

Engelsk version:
“Basics of Religious
http://www.alislam.org/libr
Knowledge” – sid. 263 – 270
ary/books/BasicsReligious
Education.pdf
Engelsk version:
“Masih Hindustan Men” – Första http://www.alislam.org/libr
halvan
ary/books/Jesus-inIndia.pdf
Engelsk version:
“Hayat – e – Noor” (Engelsk
http://www.alislam.org/libr
version av Ch. Zaftullah Khan) –
ary/books/HazratMaulviNo
sid. 143 – 234
oruddeen.pdf
Urdu version:
Den utlovade MessiasAS
http://www.alislam.org/libr
sannfärdighet ur “Qandeel – e –
ary/books/qandeel/index.ht
Sadaqat”
m
Vol. 3: The needs of profhets
Engelsk version:
(Behovet av Profeter) sid. 125 –
http://www.alislam.org/libr
167
ary/browse/book/The_Esse
Gog and Magog (Gog och
nce_of_Islam/?p=3#page/Magog) sid. 305 – 310
15/mode/1up
The Veil (Slöjan) sid. 327 – 334

Andra halvåret
Serie
Nr.

Ämne

Läroplan

Läsmaterial tillgänglig på
Internet

1

Översättning av
den Heliga
Qur’anen

Andra halvan av del (sipara)
18 av den Heliga Qur’anen –
Lär er översättningen.

Svensk version:
http://www.alislam.org/quran
/Holy-Quran-Swedish.pdf

2

Kommentar till
den Heliga
Qur’anen

Verserna 86 - 111 ur Sura 18
(Sura Al – Kahaf) av den
Heliga Qur’anen – Studera
förklaring av dessa verser.

3

Lära sig den
Heliga Qur’anen
utantill

Verserna 9 - 16 ur Sura 61
(Sura Al – Saff) av den Heliga
Quranen – Lär er utantill.

4

Hadith

“Fyrtio pärlor av visdom” –
Lär er Ahadith nr. 31 – 40

Engelsk version:
http://www.alislam.org/quran
/Holy-Quran-ShortCommentary.pdf
Den Heliga Qur’anen –
Hadhrat Mir Muhammad
Ishaq:
http://www.alislam.org/urdu/
pdf/The_Holy_Quran_Trans
_Mir_M_Ishaq.pdf
Svensk version:
http://ahmadiyya.se/library/w
aqfenau/Fyrtio_P_rlor.pdf
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5

Islams historia

“Five Volumes Commentary”
– sid. -113 till -85, läsning
online

Engelsk version:
http://www.alislam.org/quran
/tafseer/guide.htm?region=E
1

6

Ahmadiyyats
historia

“Basics of Religious
Knowledge” – sid. 271 – 279

Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/books/BasicsReligiousEdu
cation.pdf

7

Böcker av den
utlovade
MessiasAS

“Masih Hindustan Men” –
Andra halvan

Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/books/Jesus-in-India.pdf

Studie av biografi
(seerat)

“Hayat – e – Noor” (Engelsk
version av Ch. Zaftullah Khan)
– sid. 235 – 315

Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/books/HazratMaulviNooru
ddeen.pdf

9

Omtvistade frågor

“Khilafat ala minhaj e
nabuwwat – In the light of
Qruan and Ahadith” ur
“Qandeel – e – Sadaqat”

Urdu version:
http://www.alislam.org/librar
y/books/qandeel/index.htm

10

Avsnitt från
“Essence of
Islam”

Vol. 4 – Syftet med den
utlovade MessiasAS ankomst
sid. 107 – 137

Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/browse/book/The_Essence
_of_Islam/?p=4#page/107/m
ode/1up

8

19 till 21 år
Serie
Nr.
1

2

3

Ämne

Läroplan

Översättning av
den Heliga
Qur’anen

Översättningen av del (sipara)
19-21 av den Heliga Qur’anen

Kommentar till
den Heliga
Qur’anen

Surah Al-Fajr ifrån ”Tafseer-eKabeer” eller från de fem
volymer av kommentering
skriva av Malik Ghulam Farid
Ahmad på engelska – Studera
förklaring av dessa surah.

Lära sig den
Heliga Qur’anen
utantill

Surah Al-Aala, Surah AlGhashia, Surah Al-Shams
utantill (med översättning av
samtliga verser av den Heliga
Qur’anen) – Lär er utantill.

Läsmaterial tillgänglig på
Internet
Svensk version:
http://www.alislam.org/quran
/Holy-Quran-Swedish.pdf
Engelsk version:
http://www.alislam.org/quran
/Holy-Quran-ShortCommentary.pdf
Den Heliga Qur’anen –
Hadhrat Mir Muhammad
Ishaq:
http://www.alislam.org/urdu/
pdf/The_Holy_Quran_Trans
_Mir_M_Ishaq.pdf
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4

5

6

Hadith

Islams historia

Ahmadiyyats
historia

“Garden of the righteous” av
Ch. Muhammad Zaffrullah
Khan – läs, lär er och förstå
minst 100 Hadither
läsa minst 200 sidor ifrån
boken ”Muhammed, Seal of
The Prophets” av Ch.
Muhammad Zaffrullah Khan
eller läsa 200 sidor ifrån boken
”Seerat Kahtamun Nabieen” av
Hadhrat Sahibzada Mirza
Bashir Ahmad. (Engelsk
översättning av ovanstående
finns också i ”The Review of
Religion” från och med
november 2010)
Läsa en av följande böcker:
a) Tazkaratul Mahdi av
Pir Sirajul Haque
Nomani (Urdu)
b) Seerat Hadhrat Mashie
Moud av Yaqub Ali
Irfani (Urdu)
c) The Promissed Messiah
and Mahdi av Sr Aziz
Ahmad (Engelska)

läsa följande böcker
7

Böcker av den
utlovade
MessiasAS

1) Lecture Ludhiyana
2) Lecture Sialkot
3) Al-Wassiyat

Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/books/GardensRighteous.p
df

Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/books/muhammad_seal_of
_the_prophets/index.html

Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/books/promisedmessiah/in
dex.htm

Lecture Ludhiana
(Engelska):
http://www.alislam.org/librar
y/browse/volume/Ruhani_Kh
azain/book/Lecture_Ludhian
a/?l=English#page/4/mode/1up
Lecture Sialkot (Engelska)
http://www.alislam.org/librar
y/browse/volume/Ruhani_Kh
azain/book/Lecture_Sialkot/?
l=English#page/-9/mode/1up
Al-Wassiat (Engelsk)
http://www.alislam.org/librar
y/browse/volume/Ruhani_Kh
azain/book/Al_Wasiyat/?l=E
nglish#page/-9/mode/1up

8

Studie av biografi
(seerat)

“Sawane Fazl-e-Umar” (Urdu
version av Hadhrat Mirza
Tahir Ahmadrt – Khalifatul
Masih IV)

Urdu version:
http://www.alislam.org/urdu/
sf/
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Grundläggande kunskap inom
följande ämnen

9

Omtvistade frågor

1) Jesus död
2) Profetskapets
slutgiltighet
3) Den utlovade Messias
sanning
4) Institutionen av
Khilafat inom ljuset av
Koranen och Hadith
-

10

Avsnitt från
“Essence of
Islam”

-

-

11

Ahmadiyyat

Volym 1: Allah the
exalted (s.124-193),
Volym 2: Kapitel 5
(Prayers), Kapitel 3
Volym 2: Kapitel 5
(Prayers)
Volym 3: A)
Prophethood In Islam
(s.125-167) B) The
Messiah and his second
coming (s.169-242)
Volym 5: Miracles,
Signs and Prophecies
(s.1-40)

“Welcome to Ahmadiyyat, The
true Islam” av Dr Karimullah
Rizvi.

Engelsk version:
http://www.alislam.org/librar
y/browse/book/The_Essence
_of_Islam/?p=4#page/11/mode/1up

Engelsk version:
http://www.alislam.org/book
s/ahmadiyyat/WelcomeBook
2ndEd.pdf
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Salat
Tabell över Salat-tider och rakaat
Salat

Sunnah
Sunnah
före
efter
Fardh
Nafil Vitr
Fard
Fard

Fadjr

2

2

-

-

-

Zohr

4

4

2

2

-

’Asr

-

4

-

-

-

Maghrib -

3

2

2

-

-

4

2

-

3

’Isha

Tider
Från gryning
till 15
minuter innan
soluppgång
Från tidig
eftermiddag till
tid för Asr
Från sen
eftermiddag till
20 min före
solnedgång
Omedelbart
efter solnedgång
till
slutet av
skymning
Från slutet av
skymning
till midnatt

Kommentarer
 I länderna nära nord och sydpolerna där det kan vara svårt att förätta

bönerna i enlighet med natt och dag (eftersom dagar och nätter kan vara
ovanligt korta eller långa) fastställs bönetiderna med lämpliga intervaller.

 Den Helige Profetensaws brukade uträtta två nawafil efter Zohr,
Maghrib och ’Isha bönerna, och ibland uträttade han även fyra sunnah
före ’Asr och ’Isha bönerna. Därför bör vi också följa hans Sunnah.

 Tahadjod bönerna uträttas i de senare timmarna av natten innan
gryningen.
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 På fredagar ersätts Salat Zohr av Salat Djom’ah (fredagsbön). Istället
för fyra fard rak’at Zohr, ber man då två fard raka’at.

Förbjudna tillfällen
 Vid soluppgång, solnedgång och när solen står i zenit.
 Efter Salat ’Asr fram till solnedgång.
 Efter Salat Fajr fram till 20 minuter efter soluppgång.

Etiketter för Salat
Innan uträttande av Salat bör följande punkter följas. Dessa kallas “villkor
för salat”.
 Tid/tillfälle
 Personlig renlighet, bad, tvagning eller tajammum - beroende på
omständigheterna och tillgång till en ren plats.
 Lämplig klädsel (som skyler kroppen väl)
 Vara vänd mot Qiblah (Mekka).
 Avsikt (Nijjat).

Tvagning
Tvagning är viktig före Salat. Tvagning utförs på följande sätt:
 Recitera Bismilla hirrahma nirrahim.
 Tvätta händerna tre gånger upp till handleden, först höger hand och sedan
vänster.

 Skölj munnen tre gånger med vatten.
 Skölj näsan tre gånger.
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 Tvätta ansiktet tre gånger.

 Tvätta armarna tre gånger upp till armbågarna, höger arm först och sedan
vänster.

 Fukta händerna och stryk dem över huvudet från pannan till nacken. För
sedan tummarna runt öronen och rengör insidan av öronen med
pekfingrarna.

 Tvätta fötterna tre gånger upp till vristerna, höger fot först och sedan
vänster.
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Sättet att uträtta Salat
Nijjat
Stå vänd mot Ka’ba och recitera niyyat:

ﹶ ﹶ
ﹼ
 ﺍﻟﺴﹶﹼﻤ
ﻮٰﺕﹺ ﻭﹶﺍ�ﹾ�ﹶﺭﹾﺽﹶ ﺣﹶﻨﹺﻱﹾﻔﺎﹰﻭﹶ ﹶﻣﺎ ﹶﺍ ﹶﻧﺎ ﹺﻣﻦﹶ
ٰ ﹼھﹾﺖﹸ ﻭﹶﺟﹾھﹺﻱﹶ ﻟﹺﻠﹶﹼﺬﹺیﹾ ﻓﹶﻄﺮ
ﹾﺍﻟ ﹸﻤ ﹾﺸﺮ ﹺﮐ ﹾﻱﻦﹶ
ﹺ

Wadjahto wadjhija lilladhi fatarassamawate wal´arda hanifanwwama
ana minal mushrikin
Jag har vänt min uppmärksamhet mot Honom som har skapat himlarna och
jorden, alltid benägen till Honom, och jag tillhör inte avgudadyrkarna.

Rafa’ Jadain
Lyft båda händerna till öronen och recitera:

ﹸ
ﺍﷲ ﹾﺍﮐ ﹶﺒﺮﹾ

Allaho akbar
Allah är störst
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Qajam
Korsa händerna med höger hand över den vänstra. Detta kallas Qajam. Under
den här delen av Salat reciteras Thana´, Ta’uwudh, Sora Al-Fatihah, och
någon del ur den Heliga Qur’anen. Om fard rak’at är fler än två, reciteras
endast Sora Al-Fatihah under den tredje och fjärde rak’at.
 Ingen annan del (än Sora Al-Fatihah) av den Heliga Qur’anen ska
reciteras under tredje och fjärde rak’at.
 Vid deltagande i gemensam Salat, när Imamen reciterar Qur’anen med
hög röst, ska Sora Al-Fatihah reciteras av medföljarna, men ingen annan
del av Qur’anen ska reciteras (av medföljarna).

Thana´

ﹶ
 ﺍﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﹶﻭﺑ ﹶﺤ ﹾﻤﺪ ﹶک ﹶﻭ ﹶﺗ ﹶﺒ ﹶﺎﺭ ﹶک ﹾﺍﺳ ﹸﻤ ﹶﮏ ﹶﻭ ﹶﺗ ﹶﻌﺎﻟٰ  ﺟﹶﺪ ﹼﹸ ﹶک ﹶﻭ ﹶ��ﺍﻟٰﻩﹶ
ﹼ
ﺒﹾﺤٰﻨﹶﮏ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹶﹾﹸ ﹾ
ﻏﻱﺮک

Subhanakallahumma wabihamdika watabara kasmoka wata’ala
djaddoka wala ilaha ghairuk
Upphöjd är Du O Allah, med all Din Härlighet. Välsignat är Ditt Namn,
upphöjd är Ditt Majestät, och ingen är värd tillbedjan förutom Du.

Ta’uwwudh

ﻱﹾﻄ ﻦ
ﹼ
ﹾ
ﻋﹸﻮﹾﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲﹺ ﻣﹺﻦﹶ ﺍﻟﺸﹶﹼ ٰﹺ ﺍﻟﺮﹶ ﹺﺟﻱﻢ
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´A’odho billahi minashaita nirradjim
Jag söker skydd hos Allah mot den förkastade satan.

Al-Fatihah

ﹼ
ﹺ ﺍﷲﹺ ﺍﻟﺮﹶ ﹾﺣﻤٰ ﹼ ﹾ
ﹺﺑ ﹾﺴ
ﹶﹾ ﹶ ﹾ ﹸ ﹼ ﹶ ﹼ ﹾٰ ﹶ
ﹼ
ﹾ
ﹾ
ﹶ
ﹼ
ﹼ
ٰ
ﹾ
ﹾ
ﹶ
﴾۴﴿ﻦ
ؕ ﴾ ﻣ ﹺﻠ ﹺﮏ ﻱﻮ ﹺﻡ ﺍ ﹺﻟﺪﻱ ﹺ۳﴿ﻤٰﻦ ﻟﺮﹶ ﹺﺣﻱ ﹺ ۙﻢ
﴾ ﻟﺮﹶﺣ۲﴿ۙ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﹺﻟﻠ ﹺﻩ ﺭ ﹺب ﺍﻟﻌﻠ ﹺﻤﻱﻦ
ﹺ
ﹶﹾ ﹶ
ﹾ ﹶ ﹼ ﹶ ﹶ ﹾﹸﹾ ﹶ
ﹼ ﹶ ﹶﹾﹸ ﹸ ﹶ ﹼ ﹶ ﹶﹾ ﹶ
ﹶ
ﹾ
ﹾ
ﹸ
﴾ ﹺﺻﺮﺍﻁ۶﴿ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﹺﻘﻱ ۙﻢ
ؕ ﹺﻱﹶﺎک ﻧﻌﺒﺪ ﻭ ﹺﻱﹶﺎک ﻧﺴﺘ ﹺﻌﻱ
﴾ ﹺﺍہ ﹺﺪ ﻧﺎ ﹺ۵﴿ﻦ
ﹼ ﹾ ﹶ ﹶﹾﹶ ﹾ ﹶ ﹶﹶﹾ ﹾ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶﹶ
ﹼ ﹼ
ﹶ
ﹾ
ﹾ
ﹾ
ﹶ
﴾۷﴿ ب ﻋﻠﻱ ﹺہﻢ ﻭ ﹶ� ﺍﻟﻀﹶﺎ ٓ ﹺﻟﻱﻦ
ﻟﹶ ﹺﺬﻱﻦ ﺍﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻱ ﹺہ ۙﻢ ﻏﻱ ﹺﺮ ﺍﻟﻤﻐﻀﻮ ﹺ
﴾۱﴿ﹺ ﺍﻟﺮﹶ ﹺﺣﻱ ﹺﻢ

Alhamdo lillahi rabbil’alamin. Arrahmanirrahim. Maliki jaomiddin.
Ijjaka na’bodo wa ijjaka nasta’in. Ihdinassiratal mostaqim.
Siratalladhina an’amta ’alaihim. Ghairil maghdoobi ’alaihim
waladdallin.
I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn. All lovprisning tillkommer
endast Allah, Världarnas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige, domedagens
Härskare. Dig allena bönfaller vi om hjälp. Led oss på den rätta vägen, deras
väg, vilka Du visat nåd, vilka icke har ådragit sig (Din) vrede, och som icke har
gått vilse. Amin.

Al-ikhlas

ﹼ ﹾ ﻦ ﹼ ﹾ
ﹾ
ﹸﹾ ﹸﹶ ﹸ
﴾ ﹶﷲﹸ  ﹼ۲﴿ ﺍﷲ ﹶﺍ ﹶﺣ ﹲﺪ
﴾ ﹶﻭ ﹶﻟﻢ ﹶﻱ ﹸﮑﻦﹾ۴﴿ ﴾ ﹶﻟ ﹾﻢ ﹶﻱ ﹺﻠ ﹾﺪ ﹶﻭ ﹶﻟ ﹾﻢ ﹸﻱ ﹶﻮﻟ ﹾﺪ۳﴿ۚ ﺍﻟﺼﹶ ﹶﻤ ﹸﺪ
ﻗﻞ ھﻮ
ﹼﹶﻩ ﹸﮐ ﹸﻔ ﹰﻮﺍ ﹶﺍ ﹶﺣﺪﹲ
﴾۵ ﴿
ٗ
﴾۱﴿ﹺﺑﺴﹺ ﺍﷲﹺ ﺍﻟﺮﹶﺣٰﹺ ﺍﻟﺮﹶ ﹺﺣﻱ ﹺﻢ

Qol huwallaho ahad. Allahossamad. Lam jalid walam jolad. Walam
jakollaho kofowan ahad.
I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn. Säg: Han är Allah, den Ende!
Allah, den Oberoende och den av alla Anropade. Han avlar inte, ej heller är
Han avlad; och ingen är Hans like.
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 Säg nu Allahu Akbar (Allah är Störst) och träd in i Rukú’.

Sättet att böja sig i Roko’

 Håll benen raka, böj inte knäna. Följande ska läsas i detta tillstånd tre
gånger:

ﹸﺳ ﹾﺒ ﹶﺤ ﹶﺎﻥ ﹶﺭ ﹼ ﹾﺍﻟ ﹶﻌﻈ ﹾﻱﻢﹶ
ﹺ
ﹺﹶ

Sobhana rabbijal ’azim
Upphöjd är min Allah, den Allsmäktige.
 Ställ dig sedan upp rakt och recitera följande:

ﹸ
ﹶﺳ ﹺﻤ ﹶﻊ ﺍﷲ ﹺﻟ ﹶﻤ ﹾﻦ ﹶﺣ ﹺﻤ ﹶﺪہ
Sami’allaho liman hamidah
Allah lyssnar till den som lovprisar Honom.

Tahmid (Lovprisning)
 Recitera Tahmid ståendes:

ﹶ ﹼﺑﹶ ﹶﻨﺎ ﹶﻭ ﹶﻟ ﹶﮏ ﹾﺍﻟ ﹶﺤ ﹾﻤ ﹸﺪ ـ ﹶﺣ ﹾﻤ ﹰﺪﺍ ﹶﮐ ﹺﺜ ﹾﻱ ﹰﺮﺍ ﹶﻃ ﹼﻱ ﹰﺒﺎ ﹸﻣ ﹶﺒ ﹶﺎﺭ ﹰ�ﺎ ﹺﻓﻱ ﹺﻩﹾ
ﹺ
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Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran taijjiban mubarakan fih
Vår Herre, Dig tillhör all lovprisning. All den
lovprisning som är helig och välsignad.
 Säg nu Allahu Akbar (Allah är Störst) och träd in i Sadjdah.

Sajdah

 Recitera följande tre gånger i Sajdah:

ٰ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹼﹶ ﹾﹶ ﹾ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭ ﹺ� ﺍ��ﻋﻠﻱ

Subhana rabbijal a’la
Helig är min Herre och fri från alla brister, den Högste.
 Säg nu Allahu Akbar (Allah är Störst) och sitt ner.

Sättet att sitta i bönen
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 Recitera följande bön när du sitter mellan två Sajdah:

ﹶ ﹼ ﹾ ﹾ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ
ﺍﺟ ﹸﺒ ﹾﺮ ﹾ� ﹶﻭ ﹾﺍﺭ ﹸﺯ ﹾﻗ� ﹾی ﹶﻭ ﹾﺍﺭ ﹶﻓ ﹾﻌ�یﹾ
ﹺ
ﹺ
ﺭ ﹺب ﺍﻏ ﹺﻔﺮ ﹺﻟﻱ ﻭﺍﺭﺣﻤ ﹺ�ی ﻭﺍھ ﹺﺪ ﹺ� ﻭﻋﺎ ﹺﻓ ﹺ�ی ﻭ ﹺ
Rabbighfirli warhamni wahdini wa ’afini wadjborni warzoqni
warfa’ni
Min Herre! Förlåt mina synder. Förbarma Dig över mig och vägled
mig. Skänk mig trygghet och hjälp mig i mina svagheter. Skänk mig
mitt uppehälle och upphöj mig (i min andlighet).

 Säg nu Allahu Akbar (Allah är Störst) och träd åter in i Sajdah och
recitera följande tre gånger:

ٰ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹼﹶ ﹾﹶ ﹾ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭ ﹺ� ﺍ��ﻋﻠﻱ

Subhana rabbijal a’la
Helig är min Herre och fri från alla brister, den Högste.
 Säg nu Allahu Akbar (Allah är Störst) och stå upp för andra Rak’at.
Utför andra Rak’at precis som den första.
 Säg Allahu Akbar efter den andra Sajdah i den andra Rak’at och sätt
dig för att uträtta Attahijat (Attashahod).

Tashahod

ﹼ
ﹶ ﻱﹸﹼھﹶﺎ ﺍﻟﻨﹶﹼ� ﹼ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ
ﻟﺘﹶﹼﺤﹺﻱﹶ ﹸ
ﹼ
ﹼ
ﹺیﹸ ﻭﺭﺣﻤﺓ
ﺎﺕ ﻭﹶﺍﻟﺼﹶﹼﻠٰﻮٰﺕﹸ ﻭﹶﺍﻟﻄﹶ ﹺﻱﹸ ﺍﹶﻟﺴﹶﹼ�ﹶ�ﻡﹸ ﻋﹶﻠﹶﻱﹾﮏﹶ ﺍ
ٰﹶﹶﹶ ﹶ ﹸ ﹼ ﹶ ﹸ ﹶﹶﹾ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹼ
ﹼ
 ﺍﹶﻥﹾ �ﹶ� ﺍﻟٰﻩﹶ
ﹶﺷﹾھﹶﺪ
ﹾ
ﹶ
ﹶ
ﺍﷲﹺ ﻭﺑﺮ�ﺎﺗ ٗﻩ ﹶﻟﺴﹶ��ﻡ ﻋﻠﻱﻨﺎ ﻭﻋﻠﻱ ﹺﻋﺒﺎ ﹺﺩ ﷲﹺ ﺍﻟﺼٰ ﹺﻠ ﹺﺤﻱﻦ ـ ﹸ
ﹺ
ﹶ ﹼ ﻣﹸﺤ ﹼ ﹰ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹸ
ﹶ
‘�ﹶﹼ ﺍﷲﹸ ﻭﹶﺍﺷﹾھﹶﺪﹸ ﺍﹶﻥ ﹶﻤﹶﺪﺍ ﻋﺒﺪ ٗہ ﻭﺭﺳﻮﻟﻩ

Attahijato lillahi wassalawato wattaijjibato assalamo ’alaika
aijjohanabijjo warahmatollahi wabarakatoho assalamo ’alaina wa’ala
’ibadillahissalihin. Ashhado alla ilaha illalaho wa ashhado anna
mohammadan ’abdoho wa rasoloho
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All verbal lovprisning, alla fysiska handlingar av tillbedjan och alla finansiella
uppoffringar tillhör Allah. Frid vare med Dig O Profet och Allahs
Barmhärtighet och Hans Välsignelser. Frid vare med oss och med alla Allahs
rättfärdiga tjänare.
När du har reciterat hit, höj pekfingret på höger hand och recitera resten av
Tashahud:

ﹶ ﹼ ﻣﹸﺤ ﹼ ﹰ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹸ
ﹼ
ﹶ
‘ﺷﹾھﹶﺪﹸ ﺍﹶﻥﹾ �ﹶﹼ� ﺍﹺﻟٰﻩﹶ ﺍﹺ� ﹶ� ﹸ ﻭﹶﺍﺷﹾھﹶﺪﹸ ﺍﹶﻥ ﹶﻤﹶﺪﺍ ﻋﺒﺪ ٗہ ﻭﺭﺳﻮﻟﻩ
Ashhado alla ilaha illalaho wa ashhado anna mohammadan ’abdoho wa
rasoloho
Jag vittnar om att ingen är värd tillbedjan utom Allah och jag bevittnar att
Muhammadsaws är Hans tjänare och Hans Sändebud.
 Om det här är den sista Rak’at i en grupp av 2, 3 eller 4 Rak’at, ska man
fortsätta med följande bön (Durod); Säg annars Allaho Akbar och
fortsätt nästa Rak’at med Al Fatiha. Utför sedan den tredje eller den
fjärde Rak’at precis som den första Rak’at:

Dorood

ٰﹼ ﹶ ﹼ ﹶٰ ﹶ ﹼ ﹶ
ﹼ
ﹶ
ﻠﹶ ﹾﻱ ﹶﺖ ﹶﻋ ٰﻠﻱ ﺍ ﹾﺑ ﹶﺮﺍھ ﹾﻱﻢﹶ
ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﺻ ﹺﻞ ﻋﻠﻱ ﺤﹶﻤﹼﺪﹴ ﻭﹶﻋﻠﺁﻝﹺ ﻣﹸﺤﹶﻤﹼﺪﹴ ﮐﹶﻤﹶﺎ ﺻﹶ
ﹺ ﹺ
ٰﹶ ﹼ ﹶ
ٰﹶ ﹶ
ﹼ ﹾ ﹲ ﹼ
ﻭﻋﻠﺁﻝﹺ ﺍﹺﺑﹾﺮﹶﺍھﹺﻱﹾﻢﹶ ﺍﹺﻧﹶﹼﮏﹶ ﺣﹶﻤﹺﻱﹾﺪﹲ ﻣﹶ ﹺﺠﻱﺪ ـ ﹶﻟﻠٰﹶﹼ ﺑﹶﺎﺭﹺکﹾ ﻋﹶﻠﻱٰ ﻣﹸﺤﹶﻤﹼﺪﹴ ﻭﹶﻋﻠﻱ
ٰ ﻝﹺ ﻣﹸﺤ ﹼ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ٰ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹼ
ﻱﹾﻢﹶ ﺍﹺﻧﹶ ﹶﮏ ﹶﺣﻤ ﹾﻱﺪﹲ
ﹾﺮ
ﺁﻝ ﹺﺍ ﹶﺍھﹺ
ﹺ
ﹶﻤﹶ ﹴﺪ ﮐﻤﺎ ﺑﺎﺭﮐﺖ ﻋﻠﻱ ﹺﺍﺑﺮ ﹺ
ﺍھﻱﻢ ﻭﻋﻠﻱ ﹺ
ﹼﹶ ﹺﺠ ﹾﻱ ﹲﺪ
Allahomma salli ’ala mohammadin wa’ala ali mohammadin kama
sallaita ’ala ibrahima wa’ala ali ibrahima innaka hamidommadjid
allahomma barik ’ala mohammadin wa’ala ali mohammadin kama
barakta ’ala ibrahima wa’ala ali ibrahima innaka hamidommadjid
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O Allah! Välsigna Muhammadsaws och Muhammadssaws efterföljare, såsom Du
välsignade Abrahamas och Abrahamsas efterföljare. Du är sannerligen Lovprisad
och Ärad. O Allah! Utvidga och blomstra Muhammadsaws och Muhammadssaws
efterföljares andliga tillstånd, såsom Du utvidgade Abrahamas och Abrahamsas
efterföljares tillstånd. Du är sannerligen Lovprisad och Ärad.

Böner (Avslutande böner i Salat)

ﹾ ﹶ ﹶﹶ ﹶﹰ
ﹼﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹰ
ﹼ
ﹼ
ﹶﺑﹼﻨﹶﺎ ﺍٰﺗﹺﻨﹶﺎ ﻓﹺﻱ ﺍﻟﺪﹸﻧﻱﺎ ﺣﺴﻨﺓ ﹶ ﹺﻓﻱ ﺍ� ﹺ�ٰﺧﺮ ﹺﺓ ﺣﺴﻨﺓ ﹼﻗﹺﻨﹶﺎ ﻋﹶﺬﹶﺍبﹶ ﺍﻟﻨﹶ ﹺﺎﺭ
Rabbana atina fiddunija hasanatanwwa fil akhirati hasanatanwa qina
’adhabannar
Vår Herre! Giv oss goda ting i den här världen, likväl som goda i den
tillkommande världen. Och rädda oss från eldens pina.

ﹼ
ﺟﹾﻌﹶﻠﹾ�ﹺیﹾ ﻣﹸﻘﹺﻱﹾﻢﹶ ﺍﻟﺼﹶ ٰﻠﻮﺓ ﹶﻭﻣ ﹾﻦ ﹼﻱ ﹶﹼ�ﹺیﹾ ﺭﹶﺑﹶ ﹶ
ﹶ
ﹼ
ﹼﻨﹶﺎ ﻭﹶﺗ ﹶﻘ ﹶﺒﹼﻞﹾ ﺩﹸﻋﹶﺎﺀﹺ ﺭﹶ ﹼﺑﹶ ﹶﻨﺎ ﹾﺍﻏ ﹺﻔ ﹾﺮ ﹺﻟﻱﹾ
ب
ﺭ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹾ
ﹾ
ﹸ
ﹼ
ﹶﻟﹺﻮﹶﺍﻟﹺﺪﹶیﹶ ﹶﻭ ﹺﻟﻠ ﹸﻤ ﹾﺆ ﹺﻣ ﹺﻨ ﹾﻱ ﹶﻦ ﹶﻱ ﹾﻮ ﹶﻡ ﹶﻱﻘ ﹾﻮ ﹸﻡ ﺍﻟ ﹺﺤ ﹶﺴ ﹸ
ﺎب
Rabbidj’alni moqimassalati wa min dhurrijjati rabbana wa taqabbal
doa´ rabbanaghfirli waliwalidaijja wa lil mo´minina jaoma jaqomol
hisab
Min Herre! Gör mig stadig i att förrätta bönen, och mina barn (också). Vår
Herre, ta emot min bön genom Din Nåd. Vår Herre! Förlåt mig och mina
föräldrar och de troende på den dag när räkenskapen kommer att avläggas.

Salam

Vänd ditt ansikte först till högar och säg följande:

ﹼ ﹶ ﹸ ﹶﹶﹾﹸ ﹾ ﹶﹶ ﹾ ﹶﹸ
ﹶﻟﺴﹶ��ﻡ ﻋﻠﻱﮑﻢ ﻭﺭﺣﻤﺓ ﺍﷲ
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Assalamo ’alaikom warahmatollah
Allahs Nåd och Välsignelse vare med er.
Vänd sedan ansiktet till vänster och säg återigen:

ﹼ ﹶ ﹸ ﹶﹶﹾﹸ ﹾ ﹶﹶ ﹾ ﹶﹸ
ﹶﻟﺴﹶ��ﻡ ﻋﻠﻱﮑﻢ ﻭﺭﺣﻤﺓ ﺍﷲ

Assalamo ’alaikom warahmatollah
Allahs Nåd och Välsignelse vare med er.

Salat-ul- Witr
Det är tre Rak’at i Salat Witr. Dua-e-Qunot reciteras ståendes efter Rukú,
under den tredje Rak’at.

Dua-e-Qunot

ﹼ
ٰﹼھﹸﻢﹶﹼ ﺍﹺﻧﹶﹼﺎﻧﹶﺴﹾﺘﹶﻌﹺﻱﹾﻨﹸﮏﹶ ﻭﹶﻧﹶﺴﹾﺘﹶﻐﹾﻔﹺﺮﹸکﹶ ﻭﹶﻧﹸﺆﹾﻣﹺﻦﹸ ﺑﹺﮏﹶ ﻭﹶﻧﹶﺘﹶﻮﹶ�ﹶ ﹸﻞ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻱ ﹶﮏ ﹶﻭ ﹸﻧ ﹾﺜ�یﹾ
ﹺ
ﹶﹶﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾﹶﹶﹶﹾ ﹸ ﹸ ﹶ ﹶﹶ ﹶﹾ ﹸﹸ ﹶ ﹶﹶ ﹾ ﹶﹸ ﹶﹶﹾﹸ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶﹾ ﹸ ﹸ ﹶ
ﻋﻠﻱﮏ ﺍﻟﺨﻱﺮﻭﻧﺸﮑﺮک ﻭ��ﻧﮑﻔﺮک ﻭﻧﺨﻠﻊ ﻭﻧﺘﺮ ک ﻣﻦ ﻱﻔﺠﺮک ۔
ﹼ ﹼ ﹶ
ﺎک ﹶﻧ ﹾﻌ ﹸﺒ ﹸﺪ ﹶﻭ ﹶﻟ ﹶﮏ ﹸﻧ ﹶﺼ ﹺ ﹼﻠ ﹾﻱ ﹶﻭ ﹶﻧ ﹾﺴ ﹸﺠ ﹸﺪ ﹶﻭ ﹺﺍ ﹶﻟ ﹾﻱ ﹶﮏ ﹶﻧ ﹾﺴ ٰﻌﻱ ﹶﻭ ﹶﻧ ﹾﺤ ﹺﻔ ﹸﺪ ﹶﻭ ﹶﻧ ﹾﺮ ﹸﺟﻮﹾ
ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﹺﻱﹶ
ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶﹶ ﹾ
ﹼ ﹸﹾ ﹲ
ﹶ
ﹶ
ﺭﺣﻤﺘﮏ ﻭﻧﺨ�� ﺬﺍﺑﹶﮏ ﺍﹺﻥﹶﹼ ﻋﹶﺬﹶﺍﺑﹶﮏﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﮑﹸﻔﹶ ﹺﺎﺭ ﻣﻠ ﹺﺤﻖ
Allahomma inna nasta’inoka wanastaghfiroka wa no´mino bika
wanatawakkalo ’alaika wa nothni ’alaikal khaira wa nashkoroka wala
nakforoka wanakhla’o wa natroko manjjafdjorok allahomma ijjaka
na’bodo walaka nosalli wanasdjodo wa ilaika nas’a wa nahfido wa
nardjo rahmataka wa nakhsha ’adhabaka inna ’adhabaka bilkoffari
molhiq
O Allah! Dig allena bönfaller vi om hjälp, och Dig ber vi om förlåtelse. Dig
allena tror vi på och endast på Dig sätter vi vår tillit, och vi lovprisar Dig med
all din Härlighet. Vi tackar Dig och vi är inte otacksamma mot Dig. Vi förkastar
och överger den som inte lyder Dig. O Allah! Dig allena tillber vi, vi utför Salat
och faller i Sajdah. Till Dig skyndar vi och står alltid i Din tjänst. Vi hoppas på
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Din nåd och vi fruktar Din vrede. Din vrede kommer sannerligen att omfatta
dem som inte tror.

Begravningsbön:

ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶﹸﹾ ٰ ﹶ
ﹼ ﹾ ﹾ ﹶ ﹼﹶ ﹶﹶﹼ ﹶ ﹶﹶ ﹶ
ﺎھ ﹺﺪﻧ ﹺﺎﻭ ﹺﻏﺎ ﹺﺋ ﹺﺒﻨﺎﻭﺻ ﹺﻐﻱ ﹺﺮﻧﺎﻭﮐ ﹺﺒﻱ ﹺﺮﻧﺎﻭﺫﮐ ﹺﺮﻧﺎﻭﺍﻧﺜﻨﺎ
ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﺍﻏ ﹺﻔﺮ ﹺﻟﺤ ﹺﻱﻨﺎﻭﻣ ﹺﻱ ﹺﺘﻨﺎﻭﺷ ﹺ
ﹼﹸ ﹶ ﹶ
ﹼ ﹶ ﹾ ﹶﹶ ﹾ ﹾ ﹶ
ﹶ
ﺍﹼھﹸﻢﹶﹼ ﻣﹶﻦﹾ ﺍﹶﺣﹾﻱﹶﻱﹾﺘﹶﻩٗ ﻣﹺﻨﹶﺎﻓﺎﺣ ﹺﻱ ٖﻩ ﻋﻠﻱ ﺍ� ﹺ�ﺳ� ﹺ�ﻡ ﹶﻦﹾ ﺗﹶﻮﹶﻓﹶﹼﻱﹾﺘﹶﻩٗ ﻣﹺﻨﹶﹼﺎﻓﹶﺘﹶﻮﹶﻓﹶﻩ ﻋﻠﻱ
ﹾ
ﹼ
ﹼ ﹶ ﹶ ﹾ ﹺﻣﹾﻨﹶﺎﺍﹶﺟﹾﺮ
ﻔﹾﺘﹺﻨﹶ ﹶﺎﺑ ﹾﻌﺪہﹶ
ﹶ
ﹾ
�ہٗ ﻭﹶ
ﹶ ﹶ� ﺗﹶ
ﺍ� ﹺ�ﻱﻤ ﹺﺎﻥ ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ��ﺗﺤ
ٗ
Allahommaghfir lihaijjina wamaijjitina washahidina wagha´ibina
wasaghirina wa kabirina wa dhakarina wa onthana allahomma man
ahjaitaho minna fa ´ahjihi ’alal islami waman tawaffaitaho minna fa
tawaffaho ’alal imani allahomma la tahrimna adjraho wala taftinna
ba’daho
O Allah! Förlåt våra levande och döda, våra närvarande och frånvarande, våra
unga och gamla, och våra män och kvinnor. O Allah! Låt alla dem som Du
skänker liv leva i enlighet med Islams lära, och dem som Du tillbringar döden,
låt dem dö i tron. O Allah! Beröva oss inte den dödes belöning och utsätt oss
inte för någon prövning efter honom/henne.

Om den avlidne är ett barn:

 Om det avlidna barnet är en pojke, reciteras följande:

ﹼ ﹼ ﹰ
ﹼ ﹶ
ﹼ ﹾ ﹶ ﹾﹸ ﹶ
ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﺍﺟﻌﻠﻩ ﹶﺎﻓﺮﹶﻃﹰﺎﻭﹶﹼ ﺫﹸﺧﹾﺮﹰ ﺍﻭﹶﹼﺍﹶﺟﹾﺮﹰﺍﻭﹶ ﺷﺎ ﹺﻓﺎﹰ ﻭﹶ ﹸﺸﹶﻔﹶﻌﺎ

Allahommadj’alho lana faratanwwa dhokhranwwa
adjranwwa shafi’anwwa moshaffa’an
Vår Herre, låt hans tidiga bortgång vara en fördel, lättnad och
belöning för oss i det tillkommande livet. Må han vara en
förespråkare för oss, och må hans rekommendation bli accepterad
av Dig.
 Om det avlidna barnet är en flicka, reciteras följande:
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ﹼ ﹶ ﹶﹰ ﹼ ﹼﹶﹰ
ﹶ
ﹼھﹸﻢﹶﹼ ﺍﺟﹾﻌﹶﻠﹾھﹶﺎ ﻟﹶﻨﹶﺎﻓﺮﹶﻃﹰﺎﻭﹶﹼ ﺫﹸﺧﹾﺮﹰ ﺍﻭﹶﹼﺍﹶﺟﹾﺮﹰﺍﻭﹶ ﺷﺎ ﹺﻓﻌﺓ ﹶ ﹸﺸﹶﻔﹶﻌﺓ
Allahommadj’alho lana faratanwwa dhokhranwwa
adjranwwa shafi’anwwa moshaffa’atan
Vår Herre, låt hennes tidiga bortgång vara en fördel, lättnad och
belöning för oss i det tillkommande livet. Må hon vara en
förespråkare för oss, och må hennes rekommendation bli accepterad
av Dig.

Tajammom
Fråga: Vi har läst i boken om Wodo (tvagning), men vad är Tajammom och
varför uträttas det?
Svar: Om man inte har tillgång till vatten, eller om man är sjuk och om det finns
risk att på grund av tvagningen kan sjukdomen bli värre, får man uträtta
Tajammom istället. Det är ett alternativ till Wodo.
Fråga: På vilket sätt uträttas Tajammom?
Svar: Man ska klappa sina båda händer på ren jord och sedan stryka
handflatorna på ansiktet. Sedan klappar man återigen händerna på jorden och
stryker händerna över handryggarna samt armarna upp till armbågarna. Att
klappa på jorden bara en gång och stryka på ansikte och händerna kan dock
räcka om man så vill.
• Om det bli för mycket jord på händerna kan man borsta av den
överflödiga jorden. Om man inte har möjlighet till jord, kan man uträtta
Tajammom genom att klappa på sten eller sand, eller på en annan ren
yta.
• Kom ihåg att om man får tillgång till vatten efter att man har uträttat
Tajammom, eller om anledningen som gav upphov till Tajammom (till
exempel sjukdom etc.) inte längre existerar, bör man uträtta tvagningen
enligt det bestämda sättet. Det är dock inte nödvändigt om man redan har
utfört Salat efter Tajammom.
Fråga: Av vilka anledningar kan Tajammom bli ogiltigt?
Svar: Tajammom blir ogiltigt av samma anledningar som gör tvagning ogiltig,
nämligen att:
• Besöka toaletten eller att släppa sig (fjärta).
• Somna liggande eller med stöd mot någonting.
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• Bli medvetslös.
• Blöda (Om blodet rinner på grund av en skada eller av någon annan
anledning).
(Kamijabi ki rahein Vol.2 s.41-42)
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Några kapitel/Sorah ur Qur’anen med översättning
Al-Baqarah - de 17 första verserna

ﻦ

ﹼ

ﺴﻢﹺ ﺍﷲﹺ ﺍﻟﺮﹶﹼﺣﻤٰﹺ ﺍﻟﺮﹶ ﹺﺣﻱ ﹺﻢ﴿﴾۱

ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹶﹾ ﹶ ﹾ ﹸ ﹰ ﹼﹾ ﹼ
ﹸﺘﹶ ﹺﻘ ﹾﻱ ﹶﻦ ۙ﴿ ﴾۳ﹼﻟﹶ ﹺﺬ ﹾﻱ ﹶﻦ ﹸﻱﺆﻣ ﹸﻨ ﹾﻮﻥﹶ
ﺍﻟ ٓـ ٓ ۚﻢ﴿ ﴾۲ﺫ ﹺٰﻟﮏ ﺍﻟ ﹺﮑﺘٰﺐ �� ﺭﻱﺐ ۚ ﹺﻓﻱ ﹺﻩ ۚ ھﺪی ﹺﻟﻠ
ﹺ
ﹾﹶﹾ ﹶ ﹸ ﹾ ﹸﹾ ﹼ ٰ ﹶ ﹶ ﹼ ﹶﹶ ٰﹸ ﹾ ﹸﹾ ﹸ
ﹶ
ﹾ
ﹺﺑﺎﻟﻐﻱ
ﺐ ﻭ ﻱ ﹺﻘﻱﻤﻮﹶ ﺍﻟﺼﹶﻠﻮﺓ ﻭ ﹺﻤﹶﺎ ﺭﺯﻗﻨہﻢ ﻱﻨ ﹺﻔﻘﻮﻥ ۙ﴿﴾۴
ﹺ
ﹼ ﹾ ﹶ ﹸ ﹸﹾ ﹶ ﹶ ۤ ﹸﹾ ﹶ ﹶﹾ ﹶ ﹶ ﹶۤﹸﹾ ﹶ ﹾ ﹶﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ
ﺆﻣﻨﻮﻥ ﹺﺑﻤﺎ ﺍﻧ ﹺﺰﻝ ﹺﺍﻟﻱﮏ ﻭ ﻣﺎ ﺍﻧ ﹺﺰﻝ ﹺﻣﻦ ﻗﺒ ﹺﻠﮏ ۚ ﻭ ﹺﺑﺎ� ﹺ�ٰﺧﺮﺓِ ھﻢ
ﹶ ﺍﻟﹶ ﹺﺬﻱﻦ ﻱ ﹺ
ﹸﻱ ﹾﻮ ﹺﻗ ﹸﻨ ﹾﻮ ﹶﻥ ؕ﴿ ﴾۵ﹸﺍ ﹾﻭﻟٰ ٓ ﹺﺌ ﹶﮏ ﹶﻋ ٰﻠﻱ ﹸھ ﹰﺪی ﹼﻣ ﹾﻦ ﹼﹶ ﹼﺑھ ﹾﻢ ٭ ﹶﻭ ﹸﺍ ﹾﻭﻟٰ ٓ ﹺﺌ ﹶﮏ ﹸھ ﹸﻢ ﹾﺍﻟ ﹸﻤ ﹾﻔ ﹺﻠ ﹸﺤ ﹾﻮﻥﹶ
ﹺ ﹺ
ﹼ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹲ ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ﹺﹶﹶ ﹾ ﹶﹾ ﹶﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶ
﴿ ﴾۶ﻥﹶﹼ ﺍﻟﹶ ﹺﺬﻱﻦ ﮐﻔﺮﻭﺍ ﺳﻮﺍٓﺀ ﻋﻠﻱ ﹺہﻢ ﺀﺍﻧﺬﺭﺗہﻢ ﺍﻡ ﻟﻢ ﺗﻨ ﹺﺬﺭھﻢ ��
ﹸ ﹸ
ﹶﹶﹶ ﹸ
ﺍﷲ ﹶﻋ ٰﻠﻱ ﹸﻗ ﹸﻠﻮﺑھ ﹾﻢ ﹶﻭ ﹶﻋ ٰﻠﻱ ﹶﺳﻤﻌھ ﹾﻢ ؕ ﹶﻭ ﹶﻋ ٰ ۤﻠﻱ ﹶﺍﺑ ﹶﺼﺎﺭھﻢﹾ
ﹶ
ﹾ
ﺆﻣﻨﻮﻥ ﴿﴾۷ﺧﺘﻢ
ﹺ ﹺ
ﻱ ﹺ
ﹺﹺ
ﹺﹺ
ﹶ ﹶ ﹼ ﹶﹸ ﹾ ﹶ ﹶ
ﹼ
ﹼ
ﹶ
ﹲ
ﹸ ﺍٰﻣﹶﻨﹶﺎ ﺑﺎﷲﹺ ﻭﹶ
ﹾ
ﹶ ﻣﹺﻦﹶ ﺍﻟﻨﹶﺎﺱ ﹶﻣ ﹾﻦ ﹼﹶ ﹸﻘﻮﹾ
ﹲ
ﹺﻏﺸﺎﻭﺓٌ ـ ﹶ ﻟھﻢ ﻋﺬﺍب ﻋ ﹺﻈﻱﻢ ﴿﴾۸
ﹺ
ﹺ
ﹾ
ﹼ
ﹶ ﹶ ﹸ
ﹸ
ﹸ
ﹸ
ﹾ
ﹾ
ﹾ
ﹶ
 ﺍﷲﹶ ﻭﹶ ﺍﻟﹶ ﹺﺬ ﹾﻱ ﹶﻦ ٰﺍ ﹶﻣ ﹸﻨ ﹾﻮﺍ ۚ ﹶﻭ ﻣﺎﹶ
ﹾ
ﹶ
ٰﺪﻋﻮﹶ
ﺆﻣ ﹺﻨﻱﻦ ﴿ ﴾۹ﻱﺨ ﹺ
ﹺﺑﺎﻟﻱﻮ ﹺﻡ ﺍ� ﹺ�ٰﺧ ﹺﺮ ﻭ ﻣﺎ ھﻢ ﹺﺑﻤ ﹺ
ﹶﻱ ﹾﺨ ﹶﺪ ﹸﻋﻮ ﹶﻥ ﺍ ﹼﹶ ۤ� ﹶﺍ ﹾﻧ ﹸﻔ ﹶﺴ ﹸھ ﹾﻢ ﹶﻭ ﹶﻣﺎ ﹶﻱ ﹾﺸ ﹸﻌ ﹸﺮ ﹾﻭ ﹶﻥ ؕ﴿ ﴾۱۰ﻓ ﹾﻱ ﹸﻗ ﹸﻠ ﹾﻮﺑھ ﹾﻢ ﹼﹶ ﹶﺮ ﹲﺽ ۙ ﹶﻓ ﹶﺰ ﹶﺍﺩ ﹸھﻢﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹺﹺ
ﹾ
ﹸ ﹶ ﹶ ﹰ ﹶ ﹶﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹲ ﹶ ﹾ ﹲ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹸﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶﹸ ﹾ ﹶ
ﺍﷲ ﻣﺮﺿﺎ ۚ ﻭ ﻟھﻢ ﻋﺬﺍب ﺍ ﹺﻟﻱﻢۢ ﹺﺑﻤﺎ �ﺎﻧﻮﺍ ﻱﮑ ﹺﺬﺑﻮﻥ ﴿﴾۱۱ﻭ ﹺﺍﺫﺍ ﹺﻗﻱﻞ ﻟھﻢ ��
ﹶ
ﹸ
ﹼﹶ ﹶ
ﹶ
ﹶ� ﹼ
ﹸ
ﹸ
ﹾ
ﹾ
ﹾ
ﹾ
�ۤ ﺍﹺﻧﹶ ﹸہ ﹾﻢ ﹸھﻢﹸ
ﹶ
ﹾ
ﹸ
ﹸ
ﺗ ﹺﻔﺴﺪﻭﺍ ﹺﻓﻱ ﺍ��ﺭ ﹺﺽ ۙ ﻗﻟﹸﻮﺍ ﺍﹺﻧﹶﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺼ ﹺﻠﺤﻮﻥ ﴿ ﴾۱۲ﹶ
ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶﹸ ٰ ﹸ ﹾ ﹶ
ﹾ ﹸ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﻟٰ ﹾ ﹼ
ﹼ
ﹸ
ﹸ
ﹶ
ﹶ
ﹾ
ﹸ
ﹶ
ﺍﻟﻤ ﹺﻔﺴﺪﻭﻥ ﻭ ﹺﮑﻦ ﹶ� ﻱﺸﻌﺮﻭﻥ ﴿﴾۱۳ﻭ ﹺﺍﺫﺍ ﹺﻗﻱﻞ ﻟھﻢ ﺍ ﹺﻣﻨﻮﺍ ﮐﻤﺎۤ ٰﻣﹶﻦﹶ ﺍﻟﻨﹶﺎﺱ
ﹶ ﹸﹾ ﹶﹸ ﹸ ﹶ ﹶ ٰ
ﻟﺴﹸ ﹶﻔ ﹶھﺎ ﹸٓﺀ ﹶﻭ ﻟٰ ﹺﮑ ﹾﻦ ﹼﹶ� ﹶﻱ ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸﻤﻮﻥﹶ
ﹶﻦﹶ ﺍﻟﺴﹸ ﹶﻔ ﹶھﺎ ﹸٓﺀ ؕ ﹶﺍ ﹶ� ۤ� ﹼﹺﻧﹶ ﹸھ ﹾﻢ ﹸھ ﹸﻢ ﹼ
ﹼ
ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﻧﺆ ﹺﻣﻦ ﮐﻤﺎۤ ﺍ
ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹼ ﹶ ٰ ﹶ ﹸ ﹶ ﹸ ﹾ ﹼ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﻟٰ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹸ
ﻱٰﻄﻱ ﹺﻨ ﹺھﻢ ۙ ﻗﺎﻟ ۤﻮﺍ
﴿﴾۱۴ﻭ ﹺﺍﺫﺍ ﻟﻘﻮ ﺍﻟﹶ ﹺﺬﻱﻦ ﺍﻣﻨﻮﺍ ﻗﺎﻟﻮ ﺍٰﻣﹶﻨﹶﺎ ۚ ﻭ ﹺﺍﺫﺍ ﺧﻠﻮﺍ ﹺﺍ ﻱ ﺷ ﹺ
ﹼ ﹶﹶﹸ ﹾ ﹼﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸﹾ ﹶ
ﹶ ﹸ
ﹾ
ﹾ
ﹶ
ﹸ
ﷲ ﹶﻱ ﹾﺴ ﹶﺘھﺰ ﹸﺉ ﺑ ﹺھ ﹾﻢ ﹶﻭ ﹶﻱﹸﺪ ﹼﹸ ﹸھ ﹾﻢ ﹺﻓﻱﹾ
ﹺﻧﹶﺎ ﻣﻌﮑﻢ ـ ﹺﻧﹶﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘھ ﹺﺰﺀﻭﻥ ﴿﴾۱۵ﺍ
ﹺ
ﹺ
ﹸﹾ
ﹸ
ﹼ
ﹼ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶﺮ
ﹶ
ﹾ
ﹶ
ﻭﹸﺍ ﺍﻟﻀﹶ ٰﻠ ﹶﻠ ﹶﺖ ﺑ ﹾﺎﻟ ﹸھﺪٰ ی ﹶﻓﻤﺎﹶ
ﹸ
ﹾ
ﹾ
ﹶ
ﹾ
ﹶ
ﻃﻐﻱﺎ ﹺﻧ ﹺھﻢ ﻱﻌﻤھﻮﻥ ﴿ ﴾۱۶ﺍﻭٰٓﺌﹺﮏﹶ ﺍﻟﹶ ﹺﺬﻱﻦ ﺍﺷ ﹶ
ﹺ
ﹶ ﹶ ﹾ ﹼ ﹶ ﹶ ﹸﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶ
ﹾ
ﹶ
ﺭ ﹺﺑﺤﺖ ﹺﺗﺠﺎﺭﺗھﻢ ﻭ ﻣﺎ �ﺎﻧﻮﺍ ﻣھﺘ ﹺﺪﻱﻦ ﴿﴾۱۷
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[2:1] I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.
[2:2] Alif, Lam, Mim. (Jag är Allah, den Allvetande).
[2:3] Detta är en fullkomlig bok, det finns inget tvivelsmål i den, (den är en)
vägledning för de rättfärdiga,
[2:4] vilka tror på det fördolda och förrättar Bönen, och ger ut av det Vi försett
dem med,
[2:5] och de vilka tror på det som uppenbarades för Dig och det som
uppenbarades före Dig, och de vilka har en fast tro på det som (ännu) skall
komma.
[2:6] Det är de som följer sin Herres vägledning, och det är de som kommer att
ha framgång.
[2:7] För dem som icke har trott är det likgiltigt om Du varnar dem eller icke, de
kommer icke att tro.
[2:8] Allah har förseglat deras hjärtan och öron och över deras ögon är ett
täckelse, och för dem finns ett svårt straff.
[2:9] Bland människorna finns det de, som säger: Vi tror på Allah och den
Yttersta dagen, fastän de icke (alls) tror.
[2:10] De vill bedra Allah och dem som tror, men bedrar endast sig själva, fastän
de inte märker (det).
[2:11] Det fanns en sjukdom i deras hjärtan, och Allah har förvärrat deras
sjukdom för dem, och för dem finns det ett plågsamt straff därför att de ljög.
[2:12] Och när det blir sagt till dem: Stifta inte ofrid på jorden, svarar de: Vi
främjar bara freden.
[2:13] Tag er i akt, ty det är sannerligen de, som ger upphov till oroligheter,
fastän de icke inser (det).
[2:14] Och när det blir sagt till dem: Tro såsom (andra) folk har trott, svarar de:
Skall vi tro som dårarna har trott? Kom ihåg det, att det sannerligen är de själva
som är dårar, fastän de icke vet det.
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[2:15] Och då de möter dem som tror säger de: Vi tror, men när de är ensamma
med sina anförare säger de: Vi håller med er, vi drev bara med dem.
[2:16] Allah kommer att bestraffa dem för deras drift och låta dem fortsätta i
sina överträdelser och vandra i blindo.
[2:17] Det är de vilka har bytt ut vägledning mot villfarelse, men deras handel
har icke givit dem någon vinning och icke heller är de rätt vägledda.

Sorah Al-'Asr

ﹼ ﹾ ﻦ
ﹾ
ﹼ ﹾ ﹶ ٰﹶ ﹸﹾ ﹶ ﹶ ﹸ
ﹼ ﹾ ﹾﹶ ﹶ ﹶ ﹸ
ﹶ ﹾ
ﹾ
ﹶ
ﹾ
﴾ �ﹶﹼ�  ﺍﻟﹶ ﹺﺬﻱﻦ ﺍﻣﻨﻮﺍ ﻭ ﻋ ﹺﻤﻠﻮﺍ۳﴿ۙ ﴾ ﹺﻥ ﹶ ﺍ� ﹺ�ﻧﺴﺎﻥ ﻟ ﹺﻔﻱ ﺧﺴ ﹴﺮ۲﴿ۙ ﻭ ﺍﻟﻌﺼ ﹺﺮ
ﹼ ﺤٰ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹼ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹼ
ﹾ
﴾۴﴿ﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﺻﻮﺍ ﹺﺑﺎﻟﺤ ﹺﻖ ۙ ﻭ ﺗﻮﺍﺻﻮ ﺑﹺﺎﻟﺼﹶﺒ ﹺﺮ
ﻟﺼٰ ﹺﻠ ﹺ
ﹼ ﹾ

﴾۱﴿ﹺﺑﺴﹺ ﺍﷲﹺ ﺍﻟﺮﹶﺣٰﹺ ﺍﻟﺮﹶ ﹺﺣﻱ ﹺﻢ

[103:1] I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.
[103:2] Vid Tidens nedgång,
[103:3] människor är förvisso (alltid) i (ett tillstånd av) förlust,
[103:4] utom de som tror och gör rättfärdiga gärningar och uppmuntrar varandra
till Sanningen, och uppmanar varandra till att vara ståndaktiga.

Sorah Al-Fil

ﹼ ﹾ

ﹼ ﹾ ﻦ

ﹾ

﴾۱﴿ﹺﺑﺴﹺ ﺍﷲﹺ ﺍﻟﺮﹶﺣٰﹺ ﺍﻟﺮﹶ ﹺﺣﻱ ﹺﻢ

﴾ ﹶﺍ ﹶﻟ ﹾﻢ ﹶﻱ ﹾﺠ ﹶﻌ ﹾﻞ ﹶﮐ ﹾﻱ ﹶﺪ ﹸہ ﹾﻢ ﹺﻓﻱﹾ۲﴿ؕ ﹶﺍ ﹶﻟ ﹾﻢ ﹶﺗ ﹶﺮ ﹶﮐ ﹾﻱ ﹶﻒ ﹶﻌﹶﻞﹶ ﺭﹶ ﹼﺑﹸ ﹶﮏ ﺑ ﹶﺎ ﹾﺻﺤٰﺐ ﹾﺍﻟ ﹺﻔ ﹾﻱﻞ
ﹺ
ﹶ ﹺ ﹶ ﹺ
ﹶ
ﹶ
ﹶ
﴾ ﺗ ﹾﺮ ﹺﻣ ﹾﻱ ﹺہ ﹾﻢ ﺑ ﹺﺤ ﹶﺠ ﹶﺎﺭ ٍﺓ ﹼﹺﻣﻦﹾ۴﴿ۙ ﴾ ﹼﹶ ﹶﺍ ﹾﺭ ﹶﺳ ﹶﻞ ﹶﻋﻠ ﹾﻱ ﹺہ ﹾﻢ ﻃ ﹾﻱ ﹰﺮﺍ ﺍ ﹶﺑﺎﺑ ﹾﻱﻞ۳﴿ۙ ﹶﺗ ﹾﻀ ﹺﻠ ﹾﻱﻞ
ﹴ
ﹺ
ﹶ ﹶ ﹶ ﹺ
ﹼ ﹾ ﹾﹸ
ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶﹾ
ۙ ﹺﺳ ﹺ ﹼﺠ ﹾﻱ ﹴ
﴾۶﴿﴾ ﻓﺠﻌﻠہﻢ ﮐﻌﺼ ﹴﻒ ﹶﺎﮐﻮ ﹴﻝ۵﴿ﻞ
[105:1] I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.
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[105:2] Vet du icke hur din Herre handskades med Elefantens ägare?
[105:3] Lät Han icke deras avsikt gå om intet?
[105:4] Och Han sände svärmar av fåglar mot dem,
[105:5] som kastade på dem stenar av bränd lera.
[105:6] Och gjorde dem således lika bruten, uppäten halm.

Sorah Al-Kaothar

ﹼ ﹾ ﻦ ﹼ ﹾ
ﹾ
﴾ ﹺﺍ ﹼﹶ ﹶﺷﺎﻧ ﹶﺌ ﹶﮏ ﹸھﻮﹶ۳﴿ ﴾ ﹶﻓ ﹶﺼ ﹼﻞ ﹺﻟ ﹶﺮ ﹼﺑ ﹶﮏ ﹶﻭ ﹾﺍﻧ ﹶﺤ ﹾﺮ۲﴿ﹼﹺﻧﹶﺎۤ ﹶﺍ ﹾﻋ ﹶﻄ ﹾﻱ ٰﻨ ﹶﮏ ﹾﺍﻟ ﹶﮑ ﹾﻮ ﹶﺛ ﹶ ؕﺮ
ﹺ
ﹺﹾ ﹺ
ﹶﹾﹶ
ﹸ
﴾۴﴿ﺍ��ﺑﺘﺮ
﴾۱﴿ﹺﺑﺴﹺ ﺍﷲﹺ ﺍﻟﺮﹶﺣٰﹺ ﺍﻟﺮﹶ ﹺﺣﻱ ﹺﻢ

[108:1] I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.
[108:2] Vi har förvisso skänkt dig det goda i överflöd;
[108:3] så bed till din Herre och utför offergärningar.
[108:4] Det är förvisso din fiende som ska bli utan avkomma (utan Guds nåd).

Sorah Al-Ikhlas

ﹼ ﹾ ﻦ ﹼ ﹾ
ﹾ
ﹸﹾ ﹸﹶ ﹸ
﴾ ﹶﷲﹸ  ﹼ۲﴿ ﺍﷲ ﹶﺍ ﹶﺣ ﹲﺪ
﴾ ﹶﻭ ﹶﻟﻢﹾ۴﴿ ﴾ ﹶﻟ ﹾﻢ ﹶﻱﻠ ﹾﺪ ﹶﻭ ﹶﻟ ﹾﻢ ﹸﻱ ﹾﻮ ﹶﻟ ﹾﺪ۳﴿ۚ ﺍﻟﺼﹶ ﹶﻤ ﹸﺪ
ﻗﻞ ھﻮ
ﹺ
ﹶﻱ ﹸﮑ ﹾﻦ ﹼﹶﻩ ﹸﮐ ﹸﻔ ﹰﻮﺍ ﹶﺍ ﹶﺣﺪﹲ
﴾۵ ﴿
ٗ
﴾۱﴿ﹺﺑﺴﹺ ﺍﷲﹺ ﺍﻟﺮﹶﺣٰﹺ ﺍﻟﺮﹶ ﹺﺣﻱ ﹺﻢ

[112:1] I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.
[112:2] Säg: Han är Allah, den Ende!
[112:3] Allah, den Oberoende och den av alla Anropade.
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[112:4] Han avlar icke, icke heller är Han avlad;
[112:5] och ingen är Hans like.

Sorah Al-Falaq

ﹼ ﹾ ﻦ ﹼ ﹾ
ﹾ
ﹸﹾ ﹶ ﹸﹾ ﹸ ﹶ ﹼ ﹾﹶ ﹶ
ﹶ
ﹶ ﹾ ﹶﹼ ﹶ
ﹾ ﹶ ﹼ ﹶ ﹶﹶﹶ
﴾ ﻭ ﹺﻣﻦ ﺷ ﹺﺮ ﻏ ﹺﺎﺳ ﹴﻖ ﹺﺍﺫﺍ۳﴿ۙ ﴾ ﹺﻣﻦ ﺷ ﹺﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ۲﴿ۙ ﻗﻞ ﺍﻋﻮﺫ ﹺﺑﺮ ﹺب ﺍﻟﻔﻠ ﹺﻖ
ﹶﹶ
ﹶ
ٰﹶ ﹾ ﹶﹼ ﹼ
ﹾﹸﹶ
ﹶ ﹾ ﹶ
ﹶ
ﹶ
ﹶ
ﹼ
ﹶ
ﹶ
﴾۶﴿﴾ ﻭ ﹺﻣﻦ ﺷ ﹺﺮ ﺣ ﹺﺎﺳ ﹴﺪ ﹺﺍﺫﺍ ﺣﺴﺪ۵﴿ۙ ﺖ ﹺﻓﻱ ﺍﻟﻌﻘ ﹺﺪ
﴾ ﻭ ﹺﻣﻦ ﺷ ﹺﺮ ﻨﹶﹼﻔٰﺜ ﹺ۴﴿ۙ ﻭﻗﺐ
﴾۱﴿ﹺﺑﺴﹺ ﺍﷲﹺ ﺍﻟﺮﹶﺣٰﹺ ﺍﻟﺮﹶ ﹺﺣﻱ ﹺﻢ

[113:1] I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.
[113:2] Säg: Jag söker tillflykt hos den Herre Som skapar naturfenomenen,
[113:3] från det onda i det Han har skapat,
[113:4] och från det onda i mörkret när det övertäcker,
[113:5] och från det onda i dem som blåser på knutarna,
[113:6] och från det onda i den avundsjuke när han missunnar.

Sorah An-nas

ﹼ ﹾ

ﹼ ﹾ ﻦ

ﹾ

﴾۱﴿ﹺﺑﺴﹺ ﺍﷲﹺ ﺍﻟﺮﹶﺣٰﹺ ﺍﻟﺮﹶ ﹺﺣﻱ ﹺﻢ

ﹺﻟٰﻩ ﹼ
ﹼ
ﹸﹾ ﹶ ﹸﹾ ﹸ ﹶ ﹼ ﹼ
﴾ ﻣ ﹾﻦ ﹶﺷﺮﹼ۴﴿ۙ ﺍﻟﻨﹶﺎﺱ
﴾ ﹺ ﹺ۳﴿ۙ ﴾ ﹶﻠﹺﮏﹺ ﺍﻟﻨﹶ ﹺﺎﺱ۲﴿ۙ ﻗﻞ ﺍﻋﻮﺫ ﹺﺑﺮ ﹺب ﻟﻨﹶ ﹺﺎﺱ
ﹺ
ﹺ
ﹾ
ﹼ
ﹾ ﹼ
ﹼ
ﹸ ﹸﹾ ﹼ
ﹸ
ﹸ
ﹺﻨﹶﺓ ﻭﹶ
ﹾ
ﹶ
ﹶ
ﹶ
ﹶ
ۙ ﴾ ﻟﹶ ﹺﺬی ﻱﻮﺳ ﹺﻮﺱ ﹺﻓﻱ ﺻﺪﻭﹺ ﺍﻟﻨﹶ ﹺ۵﴿ۙ ﺍﻟﻮﺳﻮ ﹺﺍﺱ ۙ ﺍﻟﹶﻨﹶ ﹺﺎﺱ
﴾ ﹺﻣﻦ ﺍﻟ ﹺ۶﴿ﺎﺱ
ﹼ
ﻟﻨﹶ
﴾۷﴿ﺎﺱ
ﹺ
[114:1] I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.
[114:2] Säg: Jag söker tillflykt hos människornas Herre,
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[114:3] människornas Härskare,
[114:4] människornas Gud,
[114:5] mot den smygande viskarens onda (viskningar);
[114:6] som viskar till människors hjärtan,
[114:7] från den stora och den helt vanliga människan.

Dikter
Kabhi nusrat nahin milti

Till de orättfärdiga och syndiga når aldrig någon hjälp från Allah,
Allah förgör aldrig de som är sannfärdiga.
De är Honom nära, som är ödmjuka och självuppoffrande,
För de högmodiga finns det ingen väg till Hans Herravälde.
Det enda sättet att komma nära honom, mina kära, är att från Honom själv söka
närhet till Honom.
Tag ett fast grepp om Hans händer och sätt aldrig din tillit på något annat.
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Ho fadl tera ja rab ja koi ibtala ho

Vår Herre! om det är Din nåd som kommer över oss, eller om det är någon
prövning.
Vi är nöjda i det som är Din vilja.
Det bekommer mig ej att bli tillintetgjord,
om min förgänglighet gör religionen evinnerlig.
Må dygdens hänförelse vara i mitt bröst, och må det vara ärbarhet i mina ögon
Må Ditt namn vara på mina läppar, och må det vara tillgivenhet till Dig i mitt
hjärta.
Må satans inflytande bli utplånad från denna jord.
Må min ”Mustafasaws” vara härskare över hela världen.
Mahmud! Måtte mitt liv passera i ett sådant tillstånd
att min själ är i sajdah, och min Allah är framför mig.
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Qor´an sab se acha

Den Heliga Qur’anen är den bästa boken och mig är den kär,
Den är mitt hjärtas kraft och ett stöd i livet.
Det är ett brev från min Allah till mig.
Snälla lärare, lär mig Qur’anen fort.
Först vill jag läsa Qur’anen på Arabiska och lysa upp mina ögon med dess
skönhet,
När jag sedan har läst den färdigt, lär mig då dess översättning.
Hur kan det vara möjligt att ägna sig åt Qur’anens utan att veta dess innehåll;
Jag klarar mig helt enkelt inte utan att lära mig dess översättning.
Vår Herre, förbarma dig över oss och skänk oss lärdom om Qur’anen,
Må den vara bot för alla våra bekymmer, sorg och smärta.
Må mitt hjärta vara fyllt med tron och må mitt bröst vara fyllt med ljus från
Qur’anen
Då blir jag verkligen en glittrande stjärna på himmelen
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Barnens lovsång

Mitt hjärta utropar dag och natt, att det finns en skapare för hela universum.
Det är förvisso han som har skapat denna värld, stjärnorna, solen och himlen.

Han är den Ende, ingen är hans like, Han är allas Herre och Härskare över alla.
Han har ingen far, ej heller har han någon son, Han är den levande, Den
bestående och Den evige.

Han är inte i behov av fruar, inte heller behöver han några medhjälpare.
Han har makt över allt, och allt har Han styrka att verkställa.

Det är sannerligen Han själv som upprest bergen, och det är Han som skänkt
vatten till havet.
Dessa floder som rinner runtom i världen, det är sannerligen Han som har skapat
dem med sin Gudomliga förmåga.

Fisken i havet, i luften flygande fåglar, boskap och skogens vilda rovdjur.
Det är Han som ordnar föda för alla, var och en äter enligt sin önskan och behov.
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Varje varelse livnär Han ständigt, ändå sinar Hans skatter aldrig.
Han är Levande och är Givaren av livet, Han är Bestående, Han är hopp och
tröst för var och en.

Han är Allvetande, ingenting är dolt för Honom, vare sig det är stort eller litet.
Han är medveten om hjärtans alla hemligheter. De orättfärdiga och sannfärdiga
känner Han väl till.

Han skänker sina tjänare sin vägledning, och genom de visar han Sitt Underverk
för världen,
Han lyssnar på deras utrop, som lider i Hans väg, Han gör sanningen överlägsen
(i slutändan).

Han sveper in (våra) synder med Sin Förlåtelse, och lägger Sin hand av
Barmhärtighet över de svaga och fattiga.
Det här är nu mitt hjärtas rop dag och natt, sådan är min Gud, sådan är min Gud.

En vördnadsbetygelse till mänsklighetens vägledaresaws

(av Hadhrat Dr. Mir Muhammad Ismailra)
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En hyllning till innehavaren av all härlighet, Den bäste av alla skapelser.
Förespråkaren för alla, en tillflykt för människor, både säregna och vanliga.
En tjänare till Dig framför sina känslor och säger ödmjukt att:
O högaktade Konung av båda världar (denna värld och världen härnäst),
Må Allas Frid och Välsignelse vara med Dig.

Världens vackraste blev generande skamsna,
Vid åskådan av Din skönhet och Ditt bländande ansikte.
Utöver detta en sådan fullkomlig moral,
Att även Dina fiender hedrade Dig och bringade hyllning,
Vilken fullbordad moral, vilken fullbordad skönhet!
Må Allahs Frid och Välsignelse vara med Dig.

Människors hjärtan var tomma från tron.
Avgudadyrkan hade tagit plats istället för tillbedjan av Allah.
En sådan fruktansvärd mörker av okunnighet hade sänkt sig över världen;
Att tron på Den Ende Guden hade gått förlorad.
Med Din ankomst och med Din andliga kraft blev den varaktig.
Må Allas Frid och Välsignelse vara med Dig.
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Du hänförde människor med Din Kärlek.
Du Övertygade dem med resonliga argument.
Du utrotade okunnigheten,
Och fullbordade den Gudomliga läran.
Du har förklarat allt om det tillåtna och det otillåtna.
Må Allahs Frid och Välsignelse vara med Dig.

Alla underverk som Allah har avsett för profetskap,
Är utan tvekan samlade i Din fulländade personlighet.
Alla egenskaper av skönhet och egenskaper av storslagenhet,
I varje avseende är Du den perfekte och enastående.
Fiendes grymheter vedergällde Du med förlåtelse.
Må Allas Frid och Välsignelse vara med Dig.

Hela Ditt liv var heligt. Din humor var ren och from.
Enastående i lydnad och oförliknelig i tillbedjan av Allah.
En överlägsen Andlig riddare med lysande moral,
Som har hastigt passerat himlen i sin andliga upphöjning (för att uppnå närhet
till Allah).
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Prisad är Ditt namn och beundrad är Din gärning.
Må Allahs Frid och Välsignelse vara med Dig.

Fanbäraren för de redbara som älskar den Ende Guden,
Befälhavaren av Änglarnas armé,
Ett hav av kunskap som är utan slut
Dina Eviga fördelar varar för evigt.
Låt mig dricka ur bägaren som är full av Ditt himmelska vin (andlighet).
Må Allahs Frid och Välsignelse vara med Dig.

Ham ahmadi bachche hain koch karke dikha dein ge
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Vi är Ahamdi barn, vi ska visa vad vi kan.
Satans välde från världen ska vi utplåna.
I alla riktningar ska vi utropa, att en varnare till världen kommit.
Till varenda en ska vi nå och framföra Guds budskap.
Fel säger världen, att Jesus lever,
Argument om hans bortgång kan vi visa ur Qur’anen.
Vi ska gå ut i världen med rättfärdighetens ljus.
Vi ska utplåna mörkret och fylla världen med sanningens ljus.
O Shad! tro inte att vi är svaga,
När den tid är inne som kräver våra liv för att uppnå målet,
då ska världen se att vi kan frambära även våra liv som offer.

Etiketter
Etiketter i moskén
 Man bör vara fysiskt ren liksom bära rena kläder när man går till moskén.
 Kliv in i moskén med höger fot först och recitera följande bön:

ﹼ ٰ ﹸ
 ﻡﹸ ﻋﹶﻠٰﻱ ﺭﹶﺳﹸﻮﹾﻝﹺ ﺍﷲﹺ ﺍﹶ ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﹾﺍﻏﻔ ﹾﺮﻟ ﹾﻱ ﹸﺫ ﹸﻧ ﹾﻮ ﹾ� ﻭﹶ
ﹼ
ﻟﺴﹶﹼ�ﹶ
� ﹺﺴﹾﻢﹺ ﺍﷲﹺ ﺍﻟﺼﹶﻠﻮﺓ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹾﹶ ﹾ ﹾ ﹶﹾﹶﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ
ﺍﻓﺘﺢ ﹺﻟﻱ ﺍﺑﻮﺍب ﺭﺣﻤ ﹺﺘﮏ
I Allahs namn (stiger jag in i moskén). Allahs välsignelse och frid
vare med Allahs Sändebud. O Allah, förlåt mina synder och öppna
Din barmhärtighets portar för mig.

 Hälsa de människor som redan är i moskén med att säga Assalamo
’Alaikom.
 Vid ankomst till moskén, uträtta två nafil om möjligt. Dessa kallas
Tahijjat-ul-Masdjid (en gåva till moskén).
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 Gå inte till moskén efter att ha ätit lök, vitlök, rädisor eller andra starkt
luktande livsmedel. Det är förbjudet att spotta, rengöra näsan eller att
utföra andra handlingar som äventyrar renligheten av moskén.
 Moskén ska hållas ren från all slags orenlighet och ska vara doftande.
 Sitt inte i grupper i moskén. Håll er i tysthet sysselsatt med ihågkommelse
av Allah, och samtala inte om världsliga saker när ni befinner er i moskén.
Om någon av er är i behov av att prata om någonting viktigt, se då till att
de andra bedjande i moskén inte störs på något sätt.
 Det är förbjudet att passera framför någon som håller på att uträtta Salat.
 De främre raderna i moskén ska fyllas först. De som kommer sent får inte
störa andra genom att hoppa över de bedjandes huvud eller axlar för att ta
sig fram. Hitta en plats som är lätt att nå till, och ta den plats med minsta
möjliga olägenhet för andra.
 En moské är avsedd för tillbedjan av Allah. Ingen får hindra den som vill
komma till moskén för tillbedjan.
 Skor bör läggas på en bestämd plats som är avsedd för skorna. Det är inte
tillåtet att gå med skor på ett område avsedd för tillbedjan.
 När du lämnar moskén, säg Assalamo ’Alaikum. Sätt på den högra skon
först och sedan den vänstra skon. Kliv ut ur moskén med vänster fot först
och recitera följande bön:

ﹼ ٰ ﹸ
 ﻡﹸ ﻋﹶﻠٰﻱ ﺭﹶﺳﹸﻮﹾﻝﹺ ﺍﷲﹺ ﺍﹶ ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﹾﺍﻏﻔ ﹾﺮﻟ ﹾﻱ ﹸﺫ ﹸﻧ ﹾﻮ ﹾ� ﻭﹶ
ﹼ
ﻟﺴﹶﹼ�ﹶ
ﺑﹾ
�
ﻮﺓ
ﻠ
ﹺ ﺍﻟﺼﹶ
ﺍ
ﻢ
ﺴ
ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹶ
ﹾ
ﹾ
ﹶ
ﹶ
ﹾ ﹶ
ﺍﻓﺘ ﹾﺢ ﹺﻟ ﹾﻱ ﺍ ﹾﺑ ﹶﻮﺍ ﹶب ﻓﻀ ﹺﻠﮏ

I Allahs namn (går jag ut från moskén). Må Allahs Välsignelse och
Frid vara med Allahs Sändebud. O Allah! Förlåt mina synder och öpna
Din Nåds portar för mig.

 Små barn bör övervakas och hållas under kontroll så att andra bedjande
inte bli störda.

Etiketter för Salat
 Efter att ha utfört tvagning ska ni gå med värdighet och artighet för att
uträtta Salat. Spring eller brådska inte för att hinna med Salat.
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 På väg till Salat, fundera på era handlingar av godhet och fromhet som ni
ska presentera till Allah, samt vilka synder som ni ångrar och som ni
kommer att söka hans förlåtelse för.
 Uträtta era behov innan Salat, så att ni kan utföra Salat med full
koncentration.
 Under gemensam Salat ska raderna vara helt raka. Stå tätt och med axel
mot axel.
 När ni står i rader, och ser att det finns platser i de främre raderna bör ni
först fylla dessa platser.
 Recitera följande bön innan ni uträttar Salat:

ﹶ ﹶ
ﹼ ﹶ ﹶﹶ
ﹾ
ﹼ
 ﺍﻟﺴﹶﹼﻤ
ﹶﺟﹶ ﹾھ ﹸﺖ ﹶﻭﺟ ﹺھ ﹶﻱ ﹺﻟﺬﹺیﹾ ﻓﹶﻄﺮ ٰﻮٰﺕﹺ ﻭﹶﺍ�ﹾ�ﹶﺭﹾﺽﹶ ﺣﹶﻨﹺﻱﹾﻔﹶﺎﹰ ﻭﹶ ﻣﺎ ﺍﻧﺎ
ﹺﻣ ﹶﻦ ﹾﺍﻟ ﹸﻤ ﹾﺸ ﹶﺮ ﹺﮐ ﹾﻱﻦﹶ

Jag har vänt min uppmärksamhet mot Honom som har skapat
himlarna och jorden, alltid benägen till Honom, och jag tillhör inte
avgudadyrkarna.
 Brådska inte när ni uträttar Salat. Utför alla delar av Salat med värdighet
och lugn.
 Var noggrann och uppmärksam när ni uträttar Salat. Var medvetet
uppmärksam på vad som sägs och undvika utspridda tankar under Salat.
 Under Salat är det inte tillåtet att titta runt, att peka på något, att prata, att
lyssna på andra som pratar eller att ägna sig åt andra onödiga rörelser.
 Luta er inte mot någonting när ni uträttar Salat, och lägg inte heller hela
er vikt på ena benet.
 Uträtta Salat med iver och entusiasm istället för känna att det är en börda
och tvång och vara indolent (slö).
 Under en gemensam Salat ska ni följa Imamen fullkomligt i hans rörelser,
och alla era rörelser ska ske efter honom.
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 När ni har uträttat Salat bör ni sitta kvar och spendera lite tid med att
lovprisa Allah.
 Det är inte tillåtet att göra oljud eller att prata högt medan någon uträttar
Salat.
 Uträtta Salat vid bestämda tider.
 Lyssna uppmärksamt på Khotba (predikan) under Salat-ul-Djom’a. Om
någon ska tystas bör det endast göras med en artig gest utan att tala. Lek
inte med strån, småstenar och dylikt under Khutba eftersom khutba också
är en del av Salat.

Etiketter i hemmet
 Ett hem bör vara en plats där alla familjemedlemmar kan finna frid och
tröst.
 Knyt ett band av kärlek och tillgivenhet mellan alla medlemmar av
familjen. Var särskilt vänliga och omtänksamma mot föräldrarna.
 Familjemedlemmar bör undvika smågräl och misstänksamhet mot
varandra, och visa varandra tillbörlig respekt. De äldre i hushållet ska
respekteras och de yngre ska behandlas med kärlek. Behandla vänner,
släktingar och bekanta med hänsyn och artighet.
 Ta till vana att säga följande i hemmet:

ﹶﻟﹾﺴﹶ ﹶ�� ﹸﻡ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻱ ﹸﮑﻢﹾ
ﹼ
ﹶﹶ ﹸﹸ ﹸ
ﺟﺰﺍﮐﻢ ﺍﷲ
ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ
ﻣﺎ ﺷﺎﺀﺍﷲ
ﹺﺑ ﹾﺴ ﹺﻢ ﺍﷲﹺ
ﹶﹾ
ﹸ
ﹾ
ﹶ
�ﺍﻟﺤﻤﺪ

Assalamo ’alaikom Frid vare med er.
Djazakomollah

Må Allah skänka dig en bättre
belöning

Masha´Allah

Med Allahs vilja. (När man
beundrar något eller någon säger
man(Masha’Allah)

Bismillah

I Allahs namn.

Alhamdolillah

All lovprisning tillhör endast
Allah.
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ﹾﹶ ﹶ ﹸ
ﹺﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﷲ
ﹼ ﹸ
ﹶﻠﹶﻱ ﺍﷲ
ﹶﻠﹶﻱﹾﻩ ﹼ
 ﻭﹶﺳﹶﻠﹶﻢﹾ
ﹺ

Insha´Allah

Om Allah så vill.

Sallallaho ‘alaihi wasallam

Allahs frid och
välsignelse vare med
Honom.

 Gör det till en vana att gå tidigt till sängs och vänj er vid att stiga upp
tidigt.
 Håll ert hus och er omgivning ren och prydlig.
 Gör det till en vana att recitera den Heliga Quranen på morgonen.
 Förutom att uträtta gemensam Salat i moskén, bör man utföra Sonnah
och Nawafil hemma. De medlemmar av hushållet som inte kan uträtta
Salat i moskén ska göra det hemma på bestämda tider. De
familjemedlemmar som har möjlighet att delta i gemensam Salat i
moskén, bör påminnas av äldre och ansvariga personer i familjen om
deras skyldighet att gå och be gemensamt i moskén.
 Den Heliga Profetensaws brukade utföra tvagning före sänggående på
kvällen.
 Ni bör borsta av sängkläderna innan ni lägger er ner för att sova. Ta inga
tuppluren innan ’Isha´, och ägna er inte åt tomt prat efteråt.
 Det är rekommenderat att borsta tänderna efter måltider. Som minst ska ni
borsta tänderna innan ni går till sängs.
 Var anständigt klädda även i hemmet.
 Var generösa och gästvänliga när en gäst anländer, men var inte
överdrivet formella.
 När ni besöker andra ska ni inte stå direkt framför ingången medan ni
väntar. Kika inte in i huset. Be om tillstånd att komma in innan ni kliver
in i huset. Knacka inte hårt på dörren och ring inte oavbrutet på
ringklockan.
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 Knacka eller ring på klockan tre gånger med jämna mellanrum, men om
ingen öppnar eller om ni inte får tillåtelse att komma in, vänd tillbaka utan
att ta illa upp.
 Håll ert hus, era rum och era hushållsartiklar rena och fina.
 Förstör inte husets skönhet, även om det är en hyrd bostad. Klottra inte på
väggarna.
 Spotta inte på väggarna och på golvet.
 Släng all skräp i papperskorg. Papperskorgar bör vara placerade på varje
lämplig plats i huset.
 Prata inte med någon när ni är i badrummet.
 Privatlivet hos alla medlemmar av hushållet ska respekteras. Läs till
exempel inte andras brev eller dagböcker.
 Utveckla en smak för att lyssna på religiösa dikter eller poesi av de
berömda poeterna, istället för att lyssna på popmusik och liknande.
 Föräldrar borde försöka titta på TV med sina barn och kommentera de
positiva och negativa aspekterna av programmen.
 Avstå från sådana skämt och upptåg som kan orsaka obehag för era
syskon eller vänner.
 Var inte alltid grinig. Försök att vara en lättsam och glad person.
 Diskutera inte privata hushållsfrågor med utomstående.
 Undvik oljud och buller i hemmet, eftersom det kan orsaka olägenheter
för dina grannar.
 Försök att utse ett rum eller utrymme som endast är avsett för tillbedjan
av Allah.
 Recitera följande bön när ni går in i huset:
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ﹼ ﹼﹾ ﹶ ﹾ ﹶﹸ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ
ﹶ
ﹾ
ﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﹺﺍ ﹺ� ﺍﺳﺌﻠﮏ ﺧﻱﺮ ﺍﻟﻤﻮﻟ ﹺﺞ ﻭ ﺧﻱﺮﺍﻟﻤﺨﺮ ﹺﺝ ﹺﺑﺴ ﹺﻢ ﺍﷲﹺ
ٰﹶﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹼﹾﹶ
ﹼ
ﹶ
ﻭﻟﺠﻨﺎ ﻭ ﻋﻠﻱ ﺍﷲﹺ ﺭ ﹺﺑﹶﺎ ﺗﹶﻮﹶ�ﹶﻠﻨﺎ

O Allah! Jag bönfaller Dig om Din Välsignelse när jag kommer in (i
hemmet), och Din Välsignelse när jag går ut. I Allahs namn kommer
vi in och på Honom sätter vi vår fullkomliga lit.
 Recitera följande bön när ni lämnar hemmet:

ﹺ ﺍﷲﹺ ﺗﹶﻮﹶ�ﹶﹼﻠﹾﺖﹸ ﻋﹶﻠﹶﻱ ﺍﷲﹺ ﻭﹶ�ﹶ�ﺣ ﹶ
ﹼ
 ﻭﹶ�ﹶ�ﻗﹸﻮﹶﹼﺕﹶ ﺍﹺ�ﹶﹼ� ﺑﹺﺎ ﷲﹺ ﺍﹶﻟﻠٰﹼھﹸﻢﹶ ﹺﺍ ﹼ�ﹾ
ﹶﻮﹾﻝ
ﹺ
ﹼ
ﻋﹸﻮﹾﺫﹸﺑﹺﮏﹶ ﺍﹶﻥﹾ ﺍﹶﺿﹺﻞﹶﹼ ﺍﹶﻭﹾﺍﹸﺿﹶﻞﹶ ﹶﺍ ﹾﻭ ﹶﺍ ﹾﻇ ﹺﻠ ﹶﻢ ﹶﺍ ﹾﻭﹸﻇﹾﻠﹶﻢﹶ ﺍﹶﻭﹾﺍﹶﺟﹾھﹶﻞﹶ ﺍﹶﻭﹾﻱﹸﺠﹾھﹶﻞﹶ ﻋﹶﻠﹶﻱﹶﹼ
(Jag lämnar mitt hus) i Allahs namn och litar på Allah. Utan hjälp
från Allah, är jag oförmögen (att skydda mig själv från synd och att
göra gott). O Allah! Jag söker Ditt Skydd från att gå vilse eller att
vilseledas, från att behandla andra orättvist eller att bli orättvist
behandlad, och från att vara fåfänglig eller att bli fåfängligt bemött.

Etiketter vid måltider
 Tvätta era händer innan en måltid. Om en servett är tillgänglig, lägg den
på era knän så att era kläder inte blir förstörda i händelse av oavsiktligt
spill av mat.
 Recitera följande bön innan påbörjandet av en måltid:

ﹶٰ ﹶﹶ ﹶ
ﹺﺑ ﹾﺴ ﹺﻢ ﺍﷲﹺ ﻋﻠﻱ ﺑﺮﮐ ﹺﺖ ﺍﷲﹺ

(Jag börjar äta) i Allahs namn och med Hans Välsignelse.
 Ät alltid med er högra hand. Stoppa inte hela handen i maten.
 Ta små munsbitar av maten. Tugga ordentligt och ljudlöst. Håll munnen
stängd medan ni tuggar.
 Öppna inte er mun (överdrivet) stort när ni tar en munsbit.
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 Medan ni serverar er själva, ta då av maten från den delen av
uppläggningsfatet som är närmast framför er. Fiska inte runt efter den
bästa portionen.

 Försök inte att fylla upp er tallrik (till bredden) vid den första
utportioneringen. Om behovet uppstår och om det finns mer mat
tillgänglig kan ni alltid ta en andra portion.

 Servera er själva endast med så mycket som ni enkelt kan äta. Det bör inte
finnas några matrester kvar på din tallrik.
 Om matmängden är begränsad, var hänsynsfull mot andra och ta en
mindre portion för er själva.
 Ta inte en portion som är större än vad ni behöver. Ät er inte proppmätta.
Ät så att det finns plats kvar att andas. Böj er inte alltför mycket över
talriken medan ni äter.
 Om ni använder bestick som gafflar och skedar, se till att de inte slår
(klingar) mot varandra eller mot tallriken (i syfte att minimera oljud).
 Drick inte vatten i ett enda andetag. Ta några andningsuppehåll medan ni
dricker. Försök att inte säga ”Haaa” efter att ni har druckit färdigt.
 Om ni glömmer att recitera bönen innan måltiden, recitera då denna bön:

ﹼ
ﹺﺴﹾﻢﹺ ﺍﷲﹺ ﻓﹺﻱﹾ ﺍﹶﻭﹶ ﹺﻟ ٖﻩ ﹶﻭ ﹺﺍٰﺧ ﹺﺮ ٖہ

”Jag börjar och slutar i Allahs namn.”
 När ni har ätit färdigt, recitera följande bön:

ﹼ
ﹶﻟﹾﺤ
ﻤﹾﺪ
ﺍﻟﹶ ﹺﺬ ﹾی ﹶﺍ ﹾﻃ ﹶﻌ ﹶﻤ ﹶﻨﺎ ﹶﻭ ﹶﺳ ﹶﻘ ﹶﺎﻧﺎ ﹶﻭ ﹶﺟ ﹶﻌ ﹶﻠ ﹶﻨﺎ ﹺﻣ ﹶﻦ ﹾﺍﻟ ﹸﻤ ﹾﺴ ﹺﻠ ﹺﻤ ﹾﻱﻦﹶ
�ﹶ ﹸﺍ

”All lovprisning tillhör Allah som gav oss mat och dryck och som
gjorde oss till muslimer.”
 Om ni har en servett i era knän, använd den då i slutet av måltiden för att
rengöra händer och mun. Tvätta händerna och skölj munnen.
 Mat med överskott av socker, salt eller kryddor bör undvikas.
 Ät inte extrem varm mat, drick inte heller alltför varmt te eller mjölk etc.
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 Drick inte alltför kallt vatten och andra alltför kalla drycker.

Etiketter för att äta i sällskap av andra
 När ni anländer till bordet, hälsa alla sittande med Assalamo 'Alaikum.
 Efter att ha tagit en portion från ett uppläggningsfat eller hällt upp dryck
från en bringare, se till att lägga tillbaka dessa på deras lämpliga plats så
att andra inte blir besvärade.
 Om ni önskar att servera er själva från en maträtt som är utom räckhåll,
ställ er inte upp för att försöka nå den över bordet. Ni bör artigt be någon
annan om att räcka över den till er.
 Försök att hålla konversationen till ett minimum under måltiden. Om ni
måste prata, gör det då inte med mat i munnen.
 Om äldre personer sitter med er vid bordet, låt de börja sin måltid innan ni
börjar äta. När ni är färdiga, vänta på dem vid bordet tills de lämnar
bordet. Om ni måste gå, ursäkta er själva innan ni lämnar bordet.
 Om ni sitter vid ett matbord, placera er stol (till rätta) utan att dra den och
sätt er bekvämt. Efter att ha avslutat måltiden, placera tillbaka stolen
under bordet så att den inte blir ett hinder för andra.
 Stirra inte på någon som äter.
 Till en bjudning bör bara den gå som är bjuden, ta inte med er objudna
gäster.
 Gå inte till en bjudning utan att vara bjudna.

Etiketter för sammankomster/möten
 Vid ankomst till eller avgång från en sammankomst, hälsa med att säga
Assalamo 'Alaikum.
 Om det finns gott om plats i en sammankomst, kan ni sätta er bekvämt till
rätta, men om det inte finns tillräckligt mycket plats borde ni sitta nära
varandra och göra rum för andra.
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 Ni ska aldrig be någon ge upp sin plats för er skull.
 Ni ska sätta er där ni kan finna en tom plats. Ni ska varken hoppa över
andra för att nå en god plats, eller försöka klämma in er mellan två
människor som redan intagit sina platser.
 Ni bör inte äta lök, vitlök eller andra starkt luktande födor när ni går till en
sammankomst.
 Om någon av er tillbes av en ansvarig person att lämna en sammankomst,
bör denne lydigt göra detta utan att känna sig förolämpad.
 Om någon lämnar en sammankomst tillfälligt och återkommer senare har
denne rätt till sin tidigare sittplats. I denna situation bör den personen
lämna en näsduk eller något annat föremål på sin plats för att indikera
hans avsikt att återvända.
 Ni bör inte viska under ett möte. Om det är nödvändigt att prata, be då om
tillåtelse att tillfälligt lämna mötet, och samtala vid sidan om.
 Lyssna uppmärksamt på den som föreläser eller talar under en
sammankomst och avbryt inte. Det är inte tillåtet att föra oljud eller störa
på något annat sätt.
 Ni ska inte ställa fåfängliga och absurda frågor, ej heller bör ni ställa för
många frågor.
 Ni ska inte skämma ut andra genom att peka ut deras ofullkomligheter och
svagheter. Likaså ska ni inte exponera era egna fel offentligt.
 Om någon blir orättvist anklagad eller förtalas i en sammankomst, besvara
det på ett lämpligt sätt.
 Under en sammankomst bör ni lovprisa Allah och berätta om Allahs
budskap och tala om sannfärdigheter.
 Lättsam humor vid en sammankomst ökar nöjet och intresset hos de
deltagande.
 Vid en sammankomst ska en pågående fråga diskuteras färdigt, innan en
annan fråga reses upp.
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 Lämna inte ett möte utan ett brådskande behov, ty det kan beröva dig från
att dra fullkomlig fördel av sammankomsten.
 Om du måste gå, be då först om tillåtelse från mötesordförande.
 Om något distribueras vid en sammankomst, bör distributionen börja från
högerhands sida.
 I en sammankomst, avstå från att rapa, gäspa, slumra och flatulera (släppa
sig). Om något sådant händelsevis inträffar någon, bör ni inte göra narr av
den berörda personen.
 Ta inte alltid upp hedersplatsen i en sammankomst.
 Försök att vara välklädd vid deltagande i en sammankomst.
 Försök att delta med iver i sådana sammankomster där du har möjlighet
att vara i sällskap med äldre, lärda och rättfärdiga personer.
 Om ni befinner er i en sådan sammankomst där Allahs tecken förlöjligas,
lämna då sådana möten minst tills dess att samtalsämnet har ändrats.

Etiketter för skola och studier
 Var punktliga till skolan. Lämna alltid hemmet i lämplig tid så att ni inte
är sena till skolan.
 Håll ett avstånd på minst 30 cm mellan era ögon och era böcker medan ni
läser.
 Avstå från att läsa och skriva medan ni ligger ner, eller att luta er för
mycket vid läsning och skrivning, samt vagga inte fram och tillbaka när ni
läser.
 Gör det inte till en vana att sticka in en blyertspenna, bläckpenna eller ett
mynt i munnen.
 Konsultera er optiker om ni upplever regelbundna huvudvärk efter att ha
läst, eller om ni inte tydligt kan läsa av från tavlan.
 Läs inte en tidning eller en bok medan ni går.
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 Försök att avstå från att gnabbas med era skolkamrater och använd inte
kränkande språk mot dem. Ni ska respektera och lyda era lärare.
 Jobba hårt med era studier men bli inte bara en bokmal. Försök att delta i
aktiviteter utanför läroplanet.
 Under tyst studietid, avhåll från att prata.
 Kom ihåg att nyhetstidskrifter och tidningar är utmärkta källor att skaffa
sig kunskap från. Försök att läsa dem ofta.
 Läs inte böcker, brev och andra papper som tillhör någon annan utan
deras tillåtelse.
 Ha en personlig dagbok med er hela tiden i vilken ni kan anteckna
noteringar som är värdefulla och användbara.
 Lyssna tyst och uppmärksamt på föreläsningar och föredrag i klassen.
 Skriv tydligt och prydligt så att det är lättläst, och skriften bör vara i raka
linjer.
 Förstör inte era anteckningsblock genom att fläcka dem, eller genom att
rista in linjer i dem.
 Om möjligt för föräldrarna, bör de förse varje barn med en hylla eller låda
där de kan prydligt placera sina böcker och leksaker. Periodvis bör de
granska föremålen för att försäkra sig att det inte finns sådana föremål
som inte tillhör deras barn.
 Ni bör aldrig fuska i en examination, eftersom att fuska är liksom att stjäla
och bedraga.
 Tveka inte att fråga er lärare eller någon annan om någonting är oklart för
er.
 Undvik att vara frånvarande från skolan om ni inte har en god anledning.
Försök att få tillstånd från lärarna vid frånvaro.
 Om det finns ett bibliotek i er stad bör ni skaffa ett bibliotekskort för att
kunna låna böcker.
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 Om någon, efter att ha återvänt hem från skolan knappt slutför sitt
skolarbete och studerar inget mer, då är den en student som ligger under
genomsnittet. Om någon slutför all sitt skolarbete och kompletterar det
med extra studier, då är den en klyftig student.
 Överlämna inte era böcker till yngre barn. Om de insisterar på att leka
med böckerna, försök att skaffa dem bildböcker lämpade för deras ålder.
 Bli vän med intelligenta och väluppfostrade barn.
 Medan ni läser eller skriver ska lampan vara på vänster sida, och ljuset
bör falla på boken och inte i era ögon.
 I syfte att förbereda er för en examination, konsultera era lärare och andra
erfarna människor för att göra en planering för era studier inför
examinationen.
 Säg Assalamo 'Alaikum när ni träder in i ett klassrum.
 Bär alltid uniform till skolan. Håll er uniform ren och prydlig.
 Samarbeta för att hålla skolan och klassrummet rent och vackert. Var inte
den som förstör klassrummets renhet och skönhet.

Hur man bör bete sig på vägarna
 Undvik att stå eller sitta i grupper på gator och trottoarer.
 Släng inte skräp eller något annat på vägarna vilket kan besvära eller
skada andra människor. Om du ser något som kan vara skadligt (till
exempel taggar, ben eller skal), ta då bort det från vägen.
 Var den första som hälsar på andra på vägen med att säga Assalamo
'Alaikom. Den som rider eller åker på ett fordon, till exempel en cykel,
ska hälsa på fotgängarna först. En fotgängare ska hälsa på en som sitter,
och en mindre grupp människor ska hälsa först på en större grupp
människor.
 Om någon frågar efter vägen, försök att hjälpa till. Var hjälpsamma när
någon behöver hjälp.
 Undvik att äta gående.
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 Undvik att bära redskap som kan skada eller på annat sätt skapa olägenhet
för andra gående.
 Peka inte på människor i en samling eller när ni går på vägen bland andra
människor.
 Recitera
recitera

ﹸ
ﺍﷲ ﹶﺍ ﹾﮐ ﹶﺒﺮﹸ

Allahu Akbar när ni går upp för en backe, och

( ﹸﺳ ﹾﺒ ﹶﺤ ﹶﺎﻥ ﺍﷲﹺSobhan Allah) när ni går nerför backen.

 Avstå från att gå barfota och släpa inte fötterna efter er.
 Försök att bära huvudbonad när ni går ut.
 Gå inte med knapparna uppknäppta på skjortan när ni går ut, och lägg inte
era armar runt era vänners axel medan ni går.

Etiketter för att resa
 Den helige Profetensaws sade:

ﹼ ﹾ ﹾ ﹸﹸ ﹾ ﹶ ﹶﹾ ﹶ ﹾ ﹶ
ﹾ
ﻠٰﹼھﹸﻢﹶﹼ ﺑﹶﺎﺭﹺکﹾ ﻓﹺﻱﹾ ﺍﹸﻣﹶ ﹺ�ی ﹺﻓﻱ ﺑﮑﻮ ﹺﺭھﺎ ﻱﻮﻣﺎ ﻟﺨ ﹺﻤﻱ ﹺﺲ
O Allah! Skänk mitt folk Din Välsignelse runder
morgonresor på torsdagar.

 Recitera Bismillah när ni stiger in i något fordon. Säg Allaho Akbar tre
gånger, och recitera sedan följande bön:

ﹶ ﹼﺮ
ﹼ ﹶ ﹸﹾ
ﹼ
ﹶ
ﹺﻧﹺﻱﹾﻦﹶ ﻭﹶﺍﹺﻧﹶ ﹺﺎﺍﻟٰ ﻱ ﹶﺭ ﹼﺑ ﹶﻨ ﹶﺎﻟ ﹸﻤ ﹾﻨ ﹶﻘ ﹺﻠ ﹸﺒ ﹾﻮﻥﹶ
ﻘ
ﻣ
‘
ﻩ
ﺎﻟ
ﻟﹶﻨﹶﺎھٰﺬﹶﺍﻭﹶﻣﹶﺎﮐﹸﻨﹶ
ﹶ
 ﺍﻟﹶﹼﺬﹺیﹾ ﺳﹶﺨ
ﹾﺤﹶﺎﻥ
ﹺ

Helig är Allah, som har underkuvat denna till oss. Vi har ingen makt över
den och i slutändan kommer vi att återvända till Honom.
 Under en resa bör ni recitera Allaho Akbar när ni går/åker upp till en
höjd, och recitera Subhan Allah när ni går/åker ner från en höjd. Glöm
inte att fortsätta be till Allah när ni reser eftersom resenärers böner
accepteras särskilt av Allah.
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 Försök att undvika att resa nattetid. Om det finns tre eller fler resenärer
tillsammans på en resa, bör en av dem utses till ledare (amir).
 Under en resa bör ni vara vänliga mot andra resenärer, och hjälpa dem om
det behövs.
 När syftet av resan är uppfyllt, påskynda er återresa.
 Förkorta Salat (enligt bestämda reglar) när ni är på en resa.
 Håll huvud och armar inuti fordonet när ni reser med tåg eller buss.
 När ni korsar en gata eller ett järnvägsspår, titta åt båda hållen och
försäkra er om att det är säkert att passera.
 Om ni tänker bo hos någon släkting eller hos bekanta under en resa,
meddela dem då i förväg om era resplaner. Om möjligt ska ni också
informera ert hushåll om er återresa.
 Håll ert bagage under tillsyn. Märk era väskor med ert namn och er adress
innan ni börjar resa. Räkna bagaget och anteckna antal väskor.
 Recitera följande bön när ni återvänder från en resa:

ٰ ﹸﹾ ﹶ ﹶ ﹸﹾ ﹶ ﹶ ﹸﹾ ﹶ ﹶﹼﹶ
ﹸ
ﹶ
ﹾ
ﺍ ﹺﺋﺒﻮﻥ ﺗ ﹺﺎﺋﺒﻮﻥ ﻋ ﹺﺎﺑﺪﻭﻥ ﹺﻟﺮ ﹺﺑﻨﺎ ﺣ ﹺﺎﻣﺪﻭﻥ

Vi återvänder, vi ångrar våra synder, vi tillber och
lovprisar vår Herre.
 Res inte utan biljett. Om ni har en biljett till en lägre klass, res då inte i en
övre klass.
 Berätta inte för någon om eventuella pengar eller värdesaker ni har eller
var ni förvarar dem. Se upp för tjuvar och ficktjuvar.

Etiketter för lydnad till föräldrar
 Allah den Allsmäktige har upprepade gånger befallt oss att lyda våra
föräldrar. Även många Hadither av den Helige Profetensaws uppmanar oss
att lyda våra föräldrar.
 Allah säger i den Heliga Qur’anen:
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ﹶ ﹶﺻ ﹼ ﹾ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ٰ ﹰ
ﻭ ﹶﻱﻨﺎ ﺍ� ﹺ�ﻧﺴﺎﻥ ﹺﺑﻮﺍ ﹺﻟﺪﻱ ﹺﻩ ﹺﺍﺣﺴﻨﺎ
Och Vi har ålagt människan att vara god
mot sina föräldrar. (46:16)
 Den Helige Profetensaws sade:

ﹼﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶﹾ ﹶ ﹾ
ﹼ
ﹶ
ﺎﺕ
ﹶﻟﹾﺠﹶﻨﹶﺓ ﺗﺤﺖ ﺍﻗﺪﺍ ﹺﻡ ﺍ�ﹸﻣﹶھ ﹺ

Paradiset ligger under mödrars fötter.
 Föräldrar är en oersättlig välsignelse från Allah. Allah ger en mycket hög
status till föräldrar i den Heliga Qur’anen.
 Allah säger i den Heliga Qur’anen:

 ﻗﹶ�ی ﺭﹶﺑﹸﹼﮏﹶ ﺍﹶ� ﹼ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ ﹾ ﹼ ﹼ ﹸ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹰ
ﹶ� ﺗﻌﺒﺪﻭﺍ ﹺ� ﹶ� ﹺﻱﹶﺎہ ﻭ ﹺﺑﺎﻟﻮﺍ ﹺﻟﺪﻱ ﹺﻦ ﹺﺍﺣﺴﺎﻧﺎ

Din Herre har befallt att ni inte tillber någon annan än Honom och
att ni visar godhet mot era föräldrar. (17:24)
• Detta innebär att Allah har bestämt för oss att tillbe endast
Honom, och vi bör vara mycket snälla och vänliga mot våra
föräldrar. Om en av dem eller de båda når hög ålder under vårt
liv, ska vi inte vara otåliga eller stränga mot dem, och alltid tala
hövligt och vänligt till dem. Och sänka ömhetens vinge över dem,
älska dem innerligt och alltid be för dem: ”Min Herre! Ha
förbarmande med dem, just liksom de tog hand om mig när jag
var ett litet barn”.
 Att tjäna sina föräldrar och lyda dem är en plikt för varje barn. Barn ska
inte bara utåt lyda sina föräldrar utan har även en skyldighet att
rutinmässigt be för föräldrarna med kärlek och tillgivenhet.
 Gör allt för att era föräldrar ska känna glädje.
 Böner som föräldrar ber för sina barn har speciell acceptans hos Allah.
Kärleken hos föräldrarna för sina barn är en gåva från Allah. Eftersom
föräldrar aldrig kan förmå sig att förbanna sina barn, utom under extrema
förhållanden, måste man frukta deras förbannelse. Barn bör göra allt för
att samla så många böner av sina föräldrar som möjligt, eftersom dessa
böner kan förbättra deras framtid.
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Det enklaste sättet att få böner av ens föräldrar är således att lyda dem,
tjäna dem och älska dem.

Grannars rättigheter
 Islam föreskriver oss att vi inte ska förorsaka våra grannar något obehag.
 En granne bör behandlas med godhet och vänlighet.
 En grannes liv, egendom och ära bör skyddas.
 Om någonting speciellt har tillagats hemma bör man skicka en del av det
även till grannarna.
 Man bör växla gåvor med grannarna för att bilda ett ömsesidigt band av
kärlek och tillgivenhet.
 Den Helige Profetensaws sade: ”En vars granne inte känner sig säker från
hans illvilja och grymhet, ska inte komma in i Paradiset.”
 Ett sätt att nå närhet till Allah är att vara vänlig mot sina grannar.
 Man ska alltid vara omtänksam och hjälpsam mot sina grannar.
 Om en granne är i behov av finansiellt stöd bör man, om möjligt, erbjuda
dem ett lån.
 Om en granne är i behov av någonting bör man alltid ställa upp för att
hjälpa.
 Om en granne är sjuk bör man sköta om och ta hand om grannen.
 Man bör delta vid glada tillställningar hos sina grannar och gratulera dem.
 Om en granne går bort ska man delta i hans/hennes begravning.

Etiketter vid en konversation
 Allah säger i den Heliga Qur’anen:

ﹸﹾ ﹰ
ﹶ ﹸﹾﹸﹾ ﹼ
ﻭ ﻗﻮﻟﻮ ﻟﹺﻠﻨﹶ ﹺﺎﺱ ﺣﺴﻨﺎ
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Och tala vänligt till människorna. (2:84)
 Under ett samtal bör man vara sanningsenlig, tydlig och ärlig. Var inte
lömsk eller vilseledande.
 Överdriv inte och avstå från oanständigt prat.
 Ett samtal ska vara rättfärdigt. I Hadith anges det att dygdigt tal är också
en välgörenhet och ett sätt att skydda sig från Elden.
 Avstå från förtal under ett samtal.
 Säg inte någonting sådant under en konversation som kan såra dem andra.
 Tappa inte humöret, ilska driver bort sunt förnuft.
 Sprid inte hörsägen vidare.
 Det är inte bra att svära ed upprepade gånger under ett samtal.
 Försök att använda er av följande islamiska fraser i samtalet:

•
•
•
•
•

ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ
 ﻣﺎﺷﺎﺀ ﺍﷲMasha´Allah
 ﹺﺑ ﹾﺴ ﹺﻢ ﺍﷲﹺBismillah
ﹶﹶ ﹸﹸ ﹸ
 ﺟﺰﺍﮐﻢ ﺍﷲDjazakomollah
ﹶﹾ
ﹸ
ﹾ
ﹶ
 ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲﹺAlhamdolillah
ﹾﹶ ﹸ
 ﹺﺍﻧﺸ ﹶﺎﺀﺍﷲInsha´Allah

Med Allahs Vilja.
I Allahs namn.
Må Allah skänka dig en
belöning.
All lovprisning tillhör endast
Allah.
Om Allah så vill.

 Tänk innan ni talar. Om ni inte har något bra att säga är det bättre att vara
tyst.
 Rent och rättfärdigt tal leder människan till paradiset.
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Etiketter för affärsuppgörelser
 Allah den Allsmäktige säger i den Heliga Qur’anen:

ﹶﻭ ﹶﺍ ﹾﻭ ﹸﻓ ﹾﻮﺍ ﹾﺍﻟ ﹶﮑ ﹾﻱ ﹶﻞ ﹺﺍ ﹶﺫﺍ ﹺ� ﹾﻠ ﹸﺘ ﹾﻢ ﹶﻭ ﺯ ﹸﻧ ﹾﻮﺍ ﺑ ﹾﺎﻟ ﹺﻘ ﹾﺴ ﹶﻄ ﹺﺎﺱ ﹾﺍﻟ ﹸﻤ ﹾﺴ ﹶﺘ ﹺﻘ ﹾﻱ ؕﻢ ﺫ ﹺٰﻟ ﹶﮏ ﹶﺧ ﹾﻱ ﹲﺮ ﹶﹼ
ﹺ
ﹶﹺ ﹾ ﹶ ﹺ ﹸ ﹶ ﹾ ﹾ ﹰ
��ﺍﺣﺴﻦ ﺗﺎ ﹺﻭﻱ

Och giv fullt mått när ni mäter, och väg med rätt vikt. Det är till slut
det bästa och mest berömliga. (17:36)

ﹶﹾﹲ ﹼﹾ ﹸ ﹶ ﹼ ﹾ ﹶ ﹼ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸﹾ ﹶ ﹶ ﹼ
ﻟﻨﹶﺎﺱ ﹶﻱ ﹾﺴ ﹶﺘ ﹾﻮ ﹸﻓ ﹾﻮ ﹶﻥ ﹶﻭﺍ ﹶﺫﺍ ﹶ� ﹸﺎﻟ ﹾﻮ ﹸھ ﹾﻢ ﹶﺍﻭﹾ
ﹺ
ﻭﻱﻞ ﹺﻟﻠﻤﻄ ﹺﻔ ﹺﻔﻱﻦ ﻟﹶ ﹺﺬﻱﻦ ﹺﺍﺫﺍ ﺍﮐﺘﺎﻟﻮﺍ ﻋﻠﻱ ﹺ
ﹼﹶ ﹶﺯ ﹸﻧ ﹾﻮ ﹸھ ﹾﻢ ﹸﻱ ﹾﺨ ﹺﺴ ﹸﺮ ﹾﻭﻥﹶ
Ve dem som ger för litet mått. De som när de tar med mått från andra
människor tar de fullt, men när de ger med mått till andra eller väger
upp åt dem, ger de (dem) mindre. (83:2-4)

 Affärsuppgörelser och transaktioner bör tydligt skrivas ner. Det är
deltagarnas ansvar att säkert bevara sådana handlingar.
 Var tacksam när ni tar emot någonting, och uttryck er tacksamhet genom
att säga djazakumullah. (Må Allah skänka dig en belöning).
 Lånade saker bör återlämnas i tid, och i ett skick som är minst lika bra
som när dessa mottogs, om inte bättre.
 När ni ger någonting till andra, ge det då för att betjäna mänskligheten.
Var sedan aldrig förolämpande och nedlåtande.
 Var inte sträng med någon som inte kan återlämna ett lån i tid. Ge denne
istället en lämplig tidsfrist efter omständigheterna.
 När ni ska sälja en sak till någon, överdriv då inte när ni beskriver den.
Var rak och tydlig i era uttalanden. Var noga med att ange om det finns
någon skavank i det ni försöker sälja.
 Var inte nonchalanta gällande att återlämna ett lån.
 Den Helige Profetensaws har sagt att en ärlig handelsman kommer att vara i
sällskap med Profeterna, de rättfärdiga och martyrerna. Det bästa sättet att
vara med Profeter, de rättfärdiga och martyrerna är därför att vara
sanningsenlig i handelsfrågor och visa trovärdighet.
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Etiketter vid besök/möte
 Se till att hålla tiden när ni har en avtalad tid för besök.
 När ni ska besöka någon bör ni inte gå in i huset utan tillstånd. Om ni inte
får tillåtelse att komma in, vänd tillbaka utan att ta illa upp.
 Hälsa andra med Assalamo'Alaikum när ni kommer till ett möte.
 Gå aldrig till en bjudning om ni inte har fått en inbjudan.
 Var uppmärksamma på vad den andra säger under ett möte.
 Klä er i rena och lämpliga kläder, använd inte någonting som luktar illa
och ät inte någonting som luktar starkt när ni ska besöka någon.
 Band av broderskap och kärlek förstärks i mötet med varandra, och
negativa känslor av svartsjuka och bitterhet försvinner.
 Besök inte någon vid olämpliga tidpunkter, till exempel mellan Zuhr och
Asr, efter Isha eller innan Fadjr.

Etiketter för att söka kunskap


ﹼ ﹾ ﹶ ٰﹶ ﹸﹾ ﹾ
ﹼ ﹾ ﹶ ﹸﹾ ﹸ ﹾ ﹾﹶ ﹶﹶ ﹶ
ﺎﺕ
ﹶﺮﹾﻓﹶﻊﹺ ﺍﷲﹸ ﺍﻟﹶ ﹺﺬﻱﻦ ﺍﻣﻨﻮ ﹺﻣﻨﹸﻢﹾ ﻭﹶ ﺍﻟﹶ ﹺﺬﻱﻦ ﺍﻭﺗﻮ ﺍﻟ ﹺﻌﻠﻢ ﺩﺭﺟ ﹴ

Allah kommer att upphöja de bland er som är troende och de som har
givits kunskap, till högre rang. (58:12)
 Den Helige Profetensaws har liknat ställningen hos dem som söker kunskap
till dem som utför Djihad.
 I jakten på kunskap bör man inte tveka att genomgå fysiska svårigheter

om det behövs. Den Helige Profetensaws sade:

ﹸﻃﹾﻠﹸﺒﹸﻮ ﺍﺍﻟﹾﻌﹺﻠﹾﻢﹶ ﻭﹶ ﻟﹶﻮﹾ �ﹶﺎﻥﹶ ﹼ
 ﺑﹺﺎﻟﺼﹶ ﹾﻱ ﹺﻦ

Sök kunskap även om du behöver gå till Kina.(en plats som är långt
borta)
 Kunskap är en skatt som aldrig kommer att förgås.
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 Strävan efter kunskap kräver en passion för lärande. För den som söker

kunskap tar lusten att lära aldrig slut.

ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹸ ﹼﹸ ﹾ
ﹸ
ﹾ
ﺍﻟ ﹺﺤﮑﻤﺓ ﹶﺎﻟﹶﺓ ﺍﻟﻤﻮ ﹺﻣ ﹺﻦ



Visdom är den troendes förlorade egendom, han ska ta emot den varhelst
han finner den.
 Den Helige Profetensaws sade:

ﹼ
ﹾ
ﹸﻃﹾﻠﹸﺒﹸﻮ ﺍﺍﻟﹾﻌﹺﻠﹾﻢﹶ ﻣﹺﻦﹶ ﺍﻟﹾﻤﹶھﹾﺪﹺ ﺍﹺﻟﹶﻱ ﺍﻟﻠﹶﺤ ﹺﺪ

Sök kunskap från vaggan till graven.

 Ansträngningar och hårt arbete är viktiga grundläggande villkor för

lärande. För att förvärva kunskap bör man ha en vana att läsa mycket.

 För att skaffa sig kunskap ska man ha Taqwa i sitt hjärta, och man ska

lära sig gradvis.

 Utveckla vanan av eftertanke.
 Förödmjuka inte någon som har mindre kunskap.
 Tjäna andra så mycket som möjligt genom att dela med era kunskaper. En

sådan tjänst minskar inte er kunskap, utan på det sättet kan ni öka er
kunskap ännu mer.

 En av etiketterna för att söka kunskap är att delta i intellektuella och

religiösa sammankomster. Man kan själv bli lärd genom att hålla sällskap
med de lärda.

Trohetsed
Trohetsed för Atfal-ul-Ahmadiyya

ﹼ ﹸ
ﺍﷲ ﹶﻭ ﹾﺣ ﹶﺪ ٗہ ﹶ�� ﹶﺷﺮ ﹾﻱ ﹶﮏ ﹶﻟﻩ ﹶﻭ ﹶﺍ ﹾﺷ ﹶھ ﹶﺍﹶﻥﹼ ﻣﹸﺤ ﹶ ﹼﻤﹶ ﹰﺪﺍ ﹶﻋ ﹾﺒ ﹸﺪ ٗہ ﻭﹶ
ﹶﺷﹾھﹶﺪ
�
�ﹾ ﺍﹺﻟٰﻩﹶ ﺍﹺ �ﹶ
ﹶ
�  ﺍﹶﻥﹾ
ﹸ
ٗ
ﹶ ﹸ ﹾﹺﹸ
ﺭﺳﻮﻟ ٗﻩ
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Jag vittnar om att ingen är värd tillbedjan utom Allah. Han har ingen
medhjälpare och jag vittnar om att Muhammad saws är Hans tjänare och Hans
Sändebud.
Jag förpliktar mig högtidligt att alltid vara beredd på att tjäna Islam,
Ahmadiyyat, min nation och mitt land. Jag ska alltid tala sanning, inte svära åt
någon, och jag ska sträva efter att lyda alla bud och anvisningar av Khalifatul
Masih (Insha'Allah).

Trohetsed för Nasirat-ul-Ahmadiyya

ﹼ ﹸ
ﺍﷲ ﹶﻭ ﹾﺣ ﹶﺪ ٗہ ﹶ�� ﹶﺷﺮ ﹾﻱ ﹶﮏ ﹶﻟﻩ ﹶﻭ ﹶﺍ ﹾﺷ ﹶھ ﹶﺍﹶﻥﹼ ﻣﹸﺤ ﹶ ﹼﻤﹶ ﹰﺪﺍ ﹶﻋ ﹾﺒ ﹸﺪ ٗہ ﻭﹶ
ﹶﺷﹾھﹶﺪ
�
�ﹾ ﺍﹺﻟٰﻩﹶ ﺍﹺ �ﹶ
ﹶ
�  ﺍﹶﻥﹾ
ﹸ
ٗ
ﹶ ﹸ ﹾﹺﹸ
ﺭﺳﻮﻟ ٗﻩ

Jag vittnar om att ingen är värd tillbedjan utom Allah. Han har ingen
medhjälpare och jag vittnar om att Muhammad saws är Hans tjänare och Hans
Sändebud.
Jag förpliktar mig högtidligt att alltid tjäna min religion, min nation och mitt
land. Jag ska alltid hålla fast vid sanningen, och jag ska alltid vara beredd att
uppoffra allt för att upprätthålla Khilafat-e-Ahmadiyya. (Insha’Allah).
 Alla Atfal och Nasirat bör memorera sina respektive trohetseder. Dessa
eder bör upprepas och förnyas i sammankomster och andra evenemang
som anordnas av respektive underorganisation. Kalimah Shahadah ska
reciteras tre gånger och därefter läses resten av eden en gång.

Fem grundläggande moraliska egenskaper
1.
2.
3.
4.

Sanning.
Rent och anständigt språk.
Tolerans och tålamod.
Medkänsla för andras lidande och smärta, och vara hjälpsam mot
de som har det svårt och behöver hjälp.
5. Hög ambition och beslutsamhet.
“Om jama’at Ahmadiyya idag ålägger sig att visa stadighet på dessa fem
moraliska punkter, och om det blir en verklighet att våra avkomlingar ständigt
kommer att bevaka dessa moraliska egenskaper, och om de sprider ljuset av
denna moral vidare till andra, kan jag lugnt säga att vi då kan lämna detta
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jordeliv och överlämna det till vår Skapare med frid och tillfredsställelse. Då
kan vi vara säkra på att vi, så gott vi kunde, har utfört de magnifika plikter som
vår Skapare har ålagt oss.”
(Khotba Djom’a, av Khalifatul Masih IVra: Nov. 24 1989)

Villkor för Bai’at (initiering)
Fastställd av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, den Utlovade Messias
och Mahdias.
Den som ansluter sig skall vara fast besluten och högtidligt lova;
1. att till sin död avstå från att dyrka eller jämställa någon eller något med
Allah.
2. att avhålla sig från lögn och falskhet, otukt, äktenskapsbrott, allt det som
kan komma att leda till synd, utsvävningar, grymhet, oärlighet, elakhet,
och uppror. Att ej heller tillåta sina känslor ta överhanden, hur starka
dessa än må vara.
3. att regelbundet utföra de fem dagliga bönerna enligt Allahs och den
Helige Profetens saws påbud, samt att försöka uträtta“Tahadjud” (d.v.s. bön
efter midnatt men före gryningen) regelbundet, att nedkalla “Darud”
(Allahs välsignelser) över den Helige Profeten Muhammedsaws. Att
dagligen be om förlåtelse för sina synder och komma ihåg Allahs
givmildhet och att prisa och ära Honom.
4. att under inflytande av sina känslor ej orsaka någon skada för Allahs
skapade varelser i allmänhet och för muslimer i synnerhet, varken i ord,
gärning eller på något annat sätt.
5. att förbli Allah trogen i livets alla skiften, i sorg och glädje, i motgång och
framgång, i lycka och prövning, och under alla omständigheter alltid böja
sig för Allahs vilja och vara beredd att möta alla former av svårigheter
och lidande på Hans väg, och inte vända sig bort från Allah i motgång,
utan gå vidare.
6. att avhålla sig från icke-islamiska seder och böjelser och allt det som kan
leda till synd, och fullständigt underkasta sig den Heliga Qur'anens lag
och göra Allahs ord och den Helige Profetens saws råd till sitt livs
rättesnöre.
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7. att helt och fullt överge högmod och fåfänga, samt leva ett anspråkslöst,
ödmjukt, hoppfullt, tålmodigt och saktmodigt liv.
8. att hålla religionen, dess värdighet och Islams välgång kärare än sitt eget
liv, rikedom, ära, barn eller andra närstående.
9. att ägna sig åt att tjäna mänskligheten enbart för Allahs skull, samt att
göra sitt yttersta att använda sina alla, av Allah givna, egenskaper och
förmåga för att hjälpa sina medmänniskor.
10. att träda in i ett broderskap med denna Allahs ödmjuke tjänare, lova mig
lydnad i allt gott för Allahs skull och att vara mig trogen i hela sitt liv, att
hålla detta broderskapsband så hängivet att dess like inte står att finna i
andra världsliga förbindelser av hängivenhet, trovärdighet och
plikttrogenhet
(Ishtihar Takmil-e -Tabligh, den 12e januari 1989)

Allahs namn/egenskaper

ﹶبﹸ ﹾﺍﻟ ﹶﻌ ﹶﺎﻟ ﹺﻤ ﹾﻱﻦﹶ
ﹼ
ﹼ
ﻟﺮﹶ ﹾﺣ ﹸ
ﻤٰﻦ
ﹼ
ﻟﺮﹶ ﹺﺣ ﹾﻱ ﹸﻢ
ٰﻣ ﹺﻠ ﹺﮏ ﹶﻱ ﹾﻮ ﹺﻡ ﺍ ﹼﹺﻟﺪ ﹾﻱ ﹺﻦ
ﹼ
ﹶﻟﹾﻐﹶﻔﹶﺎﺭﹸ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻌﻠ ﹾﻱﻢﹸ
ﹺ
ﹼ
ﹶﻟﺴﹶ ﹺﻤ ﹾﻱ ﹸﻊ
ﹼ
ﹶﻟﺸﹶﺎ ﹺﻓﻱﹾ
ﹼ
ﻟﺘﹶﹼﻮﹶ ﹸ
ﺍب

Rabbul ’Alamin

Världens Herre.

Arrahman

Ned Nåderike.

Arrahim

Den Barmhärtige.

Malike Joumiddi

Domedagens Herre

Al Ghaffar

Den för evigt Förlåtande.

Al ’Alim

Den Allvetande.

Assami’

Den Allhörande.

Ashafi

Botaren.

Attawwab

Den som Godtar Ånger,
Återvändande med
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ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺤﮑ ﹾﻱﻢﹸ
ﹺ
ﹶ
ﹼ
ﹶﻟﺴﹶ� ﹸ�ﻡ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹾﺆ ﹺﻣﻦﹸ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹶھ ﹾﻱ ﹺﻤﻦﹸ
ﹼ ﹸ
ﻟﺮﹶﹼﺯﹶﺍﻕ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻌﻈ ﹾﻱﻢﹸ
ﹺ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻐ ﹸﻔ ﹾﻮﺭﹸ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺤﻠ ﹾﻱﻢﹸ
ﹺ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺒ ﹺﺼﻱﺮﹾ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﺪ ﹾﻱﺮﹸ
ﹺ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺨﺒ ﹾﻱﺮﹸ
ﹾ ﹺ
ﹶﺍﻟ ﹶﻌﻠ ﹾﻱﻢﹸ
ﹺ
ﹼ
ﹶﻟﺸﹶ ﹺھ ﹾﻱ ﹸﺪ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﮑﺒ ﹾﻱﺮﹸ
ﹺ
ﹼ
ﹶﻟﹾﻌﹶﻠﹺﻱﹸ
ﹼ
ﹶﻟﻨﹶ ﹺﺼ ﹾﻱ ﹸﺮ
ﹶﹾﹶ ﹾﹸ
ﺍﻟﻌ ﹺﺰﻱﺰ
ﹶﺍ ﹼ
ﹶﹼﻮﹶ ﹸ
ﺍب

Barmhärtighet.
Al Hakim

Den Vise.

Assalam

Fredens Källa, Den Fredlige.

Al Mo´min

Fredgivaren.

Al Muhaimin

Beskyddaren.

Arrazzaq

Försörjaren, Den Som Ger oss
Uppehäle.

Al ’Azim

Den Store.

Al Ghafoor

Den Allförlåtende.

Al Halim

Den Tålmodige, Den Milde.

Al Basir

Den Allseende.

Al Qadir

Den Allsmäktige.

Al Khabir

Den Allmedvetne.

Al ’Alim

Den Allvetande.

Ashahid

Bevittnaren.

Al Kabir

Den Oförenligt Store.

Al ’Aliyy

Den Upphöjde, Den
Högste.

Annasir

Hjälparen, Den Hjälpsamme.

Al ’Aziz

Den Allsmäktige, Den
Överväldige.

Attawwab

Den som godtar ånger,
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ﹼ
ﹶﻟﹾﻮﹶﻟﹺﻱﹸ
ﹶ ﹼﹸﹾﹸ
ﺍﺮﹶﺀﻭﻑ
ﹶﹾ ﹶ ﹸ
ﺍﻟﻤ ﹺﻠﮏ
ﹶﻟﹾﺤ ﹼ
ﹶﻖﹸ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻮﺍﺳﻊﹸ
ﹺ
ﹶ
ھﺎ ﹴﺩ
ﹸﺳ ﹾﺒﺤٰﻦ
ﹶﺍ ﹼ
ﹾﻐﹶ�ﹺیﹸ
ﹶﹾ ﹶ ﹸ
ﺍﻟﺨﺎ ﹺﻟﻖ
ﹶﹾﹶ ﹸ
ﺍﻟﺒ ﹺﺎﺭﺉ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹶﺼ ﹼﻮﺭﹸ
ﹺ
ﹼ
ﹶﻟﹾﻘﹶھﹶ ﹸﺎﺭ
ﹼ
ﹶﻟﹾﻮﹶھﹶ ﹸ
ﺎب
ﹼ
ﹶﻟﹾﻔﹶﺘﹶ ﹸﺎﺡ
ﹶﹾﹶ ﹸ
ﺍﻟﻘ ﹺﺎﺑﺾ
ﹶﹾﹶ ﹸ
ﺍﻟﺒ ﹺﺎﺳﻂ
ﹶﹾ ﹶ ﹸ
ﺍﻟﺨﺎ ﹺﻓﺾ

Återvändande med
Barmhärtighet.
Al Waliyy

Vännen, Hjälparen.

Arra’oof

Den Mildsamme.

Al Malik

Den Suveräne,
Konungen.

Al Haq

Den sanne,
Sanningen.

Al Wasi’o

Den Allomfattande.

Hadin

Vägvisaren.

Subhan

Den Helige.

Al Ghani

Den Oberoende, Den
Ensam tillräcklige.

Al Khaliq

Skaparen.

Al Bari´o

Tillverkaren.

Al Musawwiro

Formgivaren,
Gestaltaren.

Al Qahhar

Den Överlägsne.

Al Wahhab

Givaren, Den som skänker allt.

Al Fattaho

Öppnaren, Den Öppnande.

Al Qabido

Den som drar allting tillbaka.

Al Basito

Den Utvidgande.

Al Khafido

Förödmjukaren.
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ﹶﻟ ﹼﺮﹶﺍﻓﻊﹸ
ﹺ
ﹼ
ﹶﻟﹾﻤﹸﻌﹺﺰﹸ
ﹼ
ﹶﻟﹾﻤﹸﺬﹺﻝﹸ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺤ ﹶﮑﻢﹸ
ﹼ ﹾﹸ
ﹶﻟﻠﹶ ﹺﻄﻱﻒ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺨﺒ ﹾﻱﺮﹸ
ﹸﹺ
ﹼ
ﹶﻟﺸﹶﮑ ﹾﻮﺭﹸ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤﻘ ﹾﻱﺖﹸ
ﹺ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺤ ﹺﺴ ﹾﻱﺐﹸ
ﹶﹾ ﹶ ﹾﹸ
ﺍﻟﺠ ﹺﻠﻱﻞ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﮑﺮ ﹾﻱﻢﹸ
ﹶ ﹾ ﹶ ﹺﹾ ﹸ
ﺍﻟﺤ ﹺﻔﻱﻆ
ﹶﻟ ﹼﺮﹶ ﹺﻗ ﹾﻱﺐﹸ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤﺠ ﹾﻱﺐﹸ
ﹺ
ﹾ
ﹶ
ﺍﻟ ﹶﻮ ﹸﺩ ﹾﻭ ﹸﺩ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻤﺠ ﹾﻱﺪﹸ
ﹺ
ﹶﹾﹶ ﹸ
ﺍﻟﺒ ﹺﺎﻋﺚ
ﹾﹶ ﹾﹸ
ﺍﻟﻮ ﹺﮐﻱﻞ

Arrafi’o

Upphöjaren.

Al mo’izz

Givaren av all heder.

Al modhill

Förödmjukaren,Givaren av skam
Och vanära.

Al Hakamo

Den fullständigt Förnuftige,
Domaren, Medlaren.

Allatif

Den Subtile, Den Skarpsinnige.

Al Khabir

Den Allvetande.

Ashakoor

Den Uppskattande.

Al Muqit

Den Mäktige, Den som
upprätthåller alltings
förmåga av Sin skapelse.

Al Hasib

Räkenskapsföraren.

Al Djalil

Mästaren av ära och heder.

Al Karim

Den mest Generöse.

Al Hafiz

Beskyddaren, Upprätthållaren.

Arraqib

Den Uppmärksamme,
Den som vakar.

Al Mudjib

Besvararen av böner.

Al Wadood

Den Kärleksfulle.

Al Madjid

Den Ärorike, Ärans Herre.

Al Ba’itho

Uppväckaren, Den som väcker
de döda till livet.

Al Wakil

Den Förtrogne, Beskyddaren,
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ﹼ
ﹶﻟﹾﻘﹶﻮﹺﻱﹸ
ﺍ ﹾﻟ ﹶﻤ ﹺﺘ ﹾﻱﻦﹸ
ﺍ َ ْﻟ َﺤ ِﻤ ْﻴ ُﺪ
ﹶﹾ
ﹾ
ﹸ
ﺍﻟﻤﺤ�ﹺی
ﹶﹾ
ﹸ
ﹾ
ﺍﻟﻤﺒ ﹺﺪی
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤﻌ ﹾﻱﺪﹸ
ﹺ
ﹶﹾ
ﹾ
ﹸ
ﺍﻟﻤﺤ ﹺﻱ
ﺍ ﹾﻟ ﹸﻤﻤ ﹾﻱﺖﹸ
ﹺ
ﹶﻟﹾﺤ ﹶﻱﹸﹼ
ﹼ
ﹶﻟﹾﻘﹶﻱﹸ ﹾﻮ ﹸﻡ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻤﺎﺟﺪﹸ
ﹾ ﹺ
ﹶﺍﻟ ﹶﻮﺍﺣﺪﹸ
ﹺ
ﹼ
ﹶﻟﺼﹶ ﹶﻤ ﹸﺪ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﺎﺩﺭﹸ
ﹺ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹾﻘ ﹶﺘﺪﺭﹸ
ﹺ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹶﻘ ﹼﺪﻡﹸ
ﹺ

Den ytterst Pålitlige.
Al Qawiyyo

Ägaren av all styrka.

Al Matin

Styrkans Herre, Den Starke.

Al Hamid

Den Lovvärde, Den mest
Berömlige.

Al Mohsi

Räknaren av allting,
Värdesättaren.

Al Mobdi

Initiativtagaren, Uppfinnaren,
Skaparen.

Al Mo’id

Återupprättaren av livet (och all
ting).

Al Mohi

Givaren av liv.

Al Momit

Den som tar livet, Den
som bringar döden.

Al Haiyyo

Den Levande.

Al Qaiyyum

Den Självupphållande, Den
Bestående, Uppehållaren av
allt.

Al Madjid

Den Ärorike, Den Magnifike.

Al Wahid

Den Ende.

Assamad

Den Oberoende, Den
Självtillräcklige.

Al Qadir

Ägaren av all makt och
maktbefogenhet.

Al Muqtadir

Allsmäktig, Allhärskande.

Al Muqaddim

Den som lägger fram, Den som
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ﹶﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹶﺆ ﹼﺧﺮﹸ
ﹺ
ﹼﹸ
ﹶ�ﹾ�ﹶﻭﹶﻝ
ﹶﺍ ﹾ��ٰﺧﺮﹸ
ﹺ
ﹼ
ﹶﻟﻈﹶﺎھﺮﹸ
ﹺ
ﹶﺍ ﹾﻟ ﹶﺒ ﹺﺎﻃﻦﹸ
ﹶﹾ
ﹶ
ﺍﻟﻮﺍ ﹺﻟﻱ

skapar närhet, Skaparen av
medel för avancemang.
Al Mo’akhir

Försenaren.

Al Awwal

Den Förste.

Al Akhir

Den Siste.

Azzahir

De Uppenbare, Den
Manifesterande.

Al Batin

Den Dolde.

Al Wali

Ägaren av all makt och
maktbefogenhet.
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Förkortningar
saw: “Må Allahs frid och välsignelser vara med honom”.
as:

“Frid vare med honom”.

ra:

“Må Allah vara belåten med honom/henne”.

aba:

“Må Allah hjälpa honom med Sin Överväldigande hand”.
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