Talim Toets
Eerste Kwartaal 2019
Van het boek “British Government and Jihad”
Qaidaat-e-Talim - Majlis Ansarullah Nederland
Vraag no 1Ik heb herhaaldelijk geschreven dat de Beloofde Messias is gekomen met de aard en het karakter van de Profeet
van de Israëlieten, maar niet dezelfde persoon is. Omdat de Torah verklaart dat onze Heilige Profeet (vrede en
zegeningen van Allah zij met hem) gelijk is aan <…………….>, was het noodzakelijk dat er een Messias aan het
einde was onder de volgelingen van Mohammed net zoals er één was onder de volgelingen van Mozes. (Kies een)
a- Mozes

b-

Jezus

c-

Noah

Vraag no 2De tijdperk van de Beloofde Messias wanneer kamelen nutteloos zouden worden en nieuwe vervoermiddelen zullen
worden uitgevonden, dit is de tijd waarvan: (Selecteer een)
a- Open uitnodiging

b-

aardbevingen

c-

Ahmadiyyat

Vraag no 3De eerwaarde Karl Gottlieb Pfander schreef een boek over de Islam en het christendom. Het boek is een
verdediging van de integriteit van de Bijbel, evenals een aanval op de Heilige Quran en de waarachtigheid van de
Heilige Profeet (saw), wat was de naam van het boek? (Kies een)
a- Integriteit van de Bijbel

b- Islam en Heilige Profeet van de Islam

c- Mizan-ul-Haq

Vraag no 4Shari'ah [Goddelijke religieuze wet] bestond uit twee delen. Het belangrijkste onderdeel was la ilaha illallah, d.w.z.
<Tauhid>. Het andere deel was ..................... om hen te wensen wat je wenst voor jezelf. (Selecteer twee)
a- Salat

b-

Tauhid

c-

Haj

d-

Haquq al Abad

Vraag no 5Ik ben zowel Jezus de Messias als Mohammed Mahdi. In Islamitische terminologie wordt dit soort komst een "buruz"
[terugkeer van spiritualiteit] genoemd. Ik heb twee soorten buruz gekregen: de ene is de buruz van Jesus(as) en de
andere is de buruz van Mohammad(sa). Kort gezegd, door middel van buruz is mijn wezen een vermengd geheel van
de persoonlijkheden van beide profeten. (Vul de lege plekken in met 4 correcte woorden)
a- Mozes (as)
d- Messiah

be-

Jezus (as)
Madhi

c- Mohammad (saw)
fNoah (as)
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Vraag no 6Hadhart Messiah Maud (as) zegt dat "God mij rechtstreeks heeft geïnformeerd met zijn eigen levende woord:
Als je het moeilijk hebt, en mensen vragen hoe ze weten dat je van God komt, vertel hen dan dat <hemelse tekenen
mijn getuigenis zijn> mijn gebeden worden verhoord en ik word geïnformeerd over wat nog moet komen. (Kies een )
a- Mijn volgers zijn mijn getuige
cHemelse tekens zijn mijn getuige
b- Oppositie van de wereld is mijn getuige

Vraag no 7Degenen die gevoel en discriminatie bezitten, beginnen daarom te begrijpen dat deze geleerden het respect niet
verdienen dat ze eerder waren toegekend op basis van educatieve prestaties, vroomheid en onthouding. Verheven
titels als <Najm-ul-Ummah> [Ster van de Natie], <Shams-ul-Ummah> [Sun of the Nation], <Sheikh-ul-Masha'ikh>
[Leider van de Eervolle] enzovoort niet meer bij hen past. Verstandige mensen die hun geloof niet willen verliezen,
keren zich daarom af van deze geleerden. Selecteer de drie titels die worden gebruikt door Hadhrat Messiah Maud
(as). (Vul de lege plekken in met 4 correcte woorden)
a- Sheikh-ul-Masha’ikh

b-

Najm-ul-Islam

c-

Shams-ul-Ummah

d- Sheikh-ul-Islam

e-

Najm-ul-Ummah

f-

Najm-ul- Shari‘ah

Vraag no 8Daarom zijn treinen, postdiensten, stoomboten en het gemak van prediken en reizen allemaal speciale tekenen van
de tijd van de Messias die door veel profeten zijn genoemd. Deze tekens worden vermeld in welk heilig boek:
(Selecteer een)

a- Torah

b-

Bible

c-

Heilige Quran

Vraag no 9De beloofde Messias (as) zei in dit boek dat "Naar mijn mening, de tweede oorzaak van dit criminele bloedvergieten,
dat wordt uitgevoerd in de hoop een <ghazi> te worden, de prediking is van christelijke priesters die de bewering
dat jihad is verplicht in de Islam. (Kies een)
a- Ghazi

b- Shaheed

c- beroemd

Vraag no 10Ik ben Jezus de Messias en ook Mohammed Mahdi. "Messias" is een titel die werd gegeven aan de profeet Jezus
(as) en het betekent: iemand die God vindt, neemt deel aan zijn gunsten, is Zijn kalief en is een persoon gevestigd op
het pad van waarheid en rechtvaardigheid. "Mahdi" is een titel gegeven aan de profeet Mohammed Mustafa (moge
de vrede en zegeningen van Allah zij met hem zijn) en het betekent: iemand die door zijn aard juist wordt geleid, is
erfgenaam van alle leiding, en is een belichaming van de weerspiegeling van Gods attribuut <Hadi>. Welk kenmerk
van Allah wordt hier genoemd? (Kies een)
a- Hadi

b-

Al-Khaliq

c-

Al-Malik

Deel twee
Van voorgeschreven syllabus
Vraag no 11The Beloofde Messiah (AS) schrijft in zijn boek 'Kashti-e Nooh': '. . Na de Heilige Quran is de grootste zegen die de Moslims hebben
ontvangen is de Soennah. "De Heilige Quran is ongetwijfeld het geopenbaarde woord van God en bevat algemene beginselen van
leiding voor de mensheid. De Soennah daarentegen is het praktische voorbeeld van de Heilige Profeet (vzzmh) die de principes
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van de Quran laat zien. Vandaar dat de Heilige Profeet (saw) in zijn Sunnah het woord van Allah in actie heeft omgezet en daardoor
een eenvoudige oplossing biedt voor complexe problemen. De Hadith is het gesproken woord van de Heilige Profeet (vzmh) en
dient als een ondersteunende getuige voor Sunnah. De Hadith is echter belangrijk omdat het een grote historische, literaire en
spirituele schat is. Samenvattend, de Heilige Quran is het geopenbaarde woord van Allah, terwijl de Soennah het praktische
voorbeeld is van de Heilige Profeet (vzmh) en de Hadith, een ondersteunende getuige voor de Sunnah. Sunan Nisa'ee staat
bekend als het zesde boek van Sunan Nisai. Het werd samengesteld door <……………………………..>, bekend als 'Nisai' naar
de stad Nisa in Khorasan en werd samengesteld tussen de periode van <…………………..> (Selecteer een)

a- Ahmad bin Shu`aib(RA)
b- Imam bin `Eesa
c- Abu Dawood.

215-306 A.H; 837-928 A.D.
209-279 A.H: 831-901 A.D
202-275 A.H: 824-897 A.D.

Vraag no 12:
Het bevat alle waarheden gebaseerd op de beginselen van de kennis van religie; alle waarheden die samen zijn kunnen
de Islam worden genoemd, het bevat 300 bewijzen – sterk overtuigend van de waarheid van de Islam, het bevat
antwoorden op de beschuldigingen, bezwaren en grillige opvattingen van de tegenstanders van de Islam, zoals joden,
christenen, Magiërs, Arya's, Brahmanen, idoolaanbidders, atheïsten, naturalisten en niet-religieuze mensen, Het bevat
een discussie over de fundamentele religieuze overtuigingen van de aanhangers van andere religies, Het bevat de
uitleg van de geheimen van het woord van God. De wijsheid van de Heilige Quran manifesteert zich overal. Beloofde
Messias (AS) heeft in zijn boek melding gemaakt van de volgende punten? (Kies een)
a- Brahin-i-Ahmadiyya

b-

Purani Tahrirain

c-

Surma Chashm Arya

Vraag no 13:
Het eerste en het tweede deel van Brahin-i-Ahmadiyya werden gepubliceerd in <……………….> CE, het derde deel in
<……………..> en het vierde deel in <……………..>. Het vijfde deel duurde, volgens het goddelijk schema, nog lang
om te worden gepubliceerd. Het zag het licht van de dag na <…………………..>. Vul de lege plekken in met de juiste
jaren. (Alle plaatsen zijn correct)
a- 1905

b-

1882

c-

1880

d-

1884

Vraag no:14
Als we de waarheid volgen en dat zijn we zeker, dan weten we dat we zullen overwinnen. De Jihad in dit tijdperk is
niet van het zwaard, eerder <………………>. (Kies een)
a- Met pen

b-

tegen het zelf c-

voor publicaties van boeken

Vraag no 15:
Bij het horen van Iqamah (oproep tot start van congregationeel gebed), moeten aanbidders hun rijen rechtzetten.
Zorg ervoor dat er <…………………> in de rijen zijn, sta schouder aan schouder en uw voeten moeten in een
<…………………..> staan en de lijnen moeten uit de <………………………..> komen, want het doel is om
gecentreerd te blijven achter de Imam. (Vul in met correcte plaatsing van woorden).
a- Rechte lijn b-

strekken

c-

midden van rij d-

geen gaten
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Vraag no 16:

Tijdens de recitatie van de Heilige Quran is het toegestaan om te stoppen of door te gaan bij het markeerpunt van
<…………>, en het teken van <…………….> is een voorgestelde stop, de lezer mag hier stoppen, terwijl bij het
teken <……..> het toegestaan is om te stoppen als nodig is en bij het teken <…………> wordt pauze aanbevolen.
De lezer kan een pauze waarnemen. (Vul in met de juiste woorden.)
a- ْفق

b-

ص

c-

ج

d-

ز

Vraag no 17:
Het boek getiteld Purani Tahrirain bevat een artikel en een correspondentie tussen de beloofde Messias (AS). en
sommige Arya Samajists. Het artikel is geschreven in <…………….> en is verzameld en gepubliceerd in het jaar
<…………….>. (Kies een)
a- 1879 / 1899 b-

1869 / 1899

c-

1869 / 1869

Vraag no 18:
Het boek getiteld Purani Tahrirain bevat een artikel en een correspondentie tussen de beloofde Messias (AS).
Sommige Arya Samaj verwijzen deze onderwerpen als (Alles selecteren goed)
a. een vervalsing van de theorie van transmigratie en vergelijking tussen de Heilige Quran en de
Veda's.
b. De feiten over openbaring, de noodzaak ervan en de bewijzen dat openbaring echt plaatsvindt.
c. De vervalsing van de Arya-ideologie van de zielen die voor eeuwig eeuwig en ongeschapen zijn.
Het feit dat God de Schepper van de zielen is, zoals Hij de Schepper is van al het andere.
d. Alle bovenstaande
e. Geen van de bovengenoemde

Vraag no: 19
In 1877 diende een <…………………..> genaamd Ralya Ram Vakeel een rechtszaak in tegen de Beloofde Messias (AS),
die de 'Postofficegeval' wordt genoemd. De Beloofde Messiasa (AS) had een verhandeling geschreven ter
ondersteuning van de superioriteit van de Islam op de beschuldigingen van de Arya Samaj. Hij stuurde dit manuscript
naar een uitgeverij Vakeel Press in Amritsar tegen het tarief voorgeschreven voor kranten. Wat was de religie van deze
persoon? (Kies een)
a- Hindu

b-

Buddhist

c-

Christian

Vraag no: 20
De oorspronkelijke naam van het boek "Sabz Ishtihar" van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) was Haqqani
Taqreer bar waqia-wafat Bashir (dat wil zeggen: een toespraak vol met waarheid die werd uitgevaardigd na de dood
van Bashir), het boek wordt beroemd en bekend onder de naam Sabz Ishtihar omdat het was ........................... (Selecteer
een)

a- Afgedrukt in groene inkt

b- Gedrukt op groen papier

c- Alleen in groene gebieden gedistribueerd
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