Informatie
Majlis Ansarullah Nederland organiseert
wekelijks
online kennissessie
Insha Allah
Links voor boek ‘Zururat ul Iman’’ en vragenlijst van de derde
kwartaal 2020
Engels vraag stukken:
http://forms.gle/Rt7KGE5YFCCBHQwP8
Urdu vraag stukken:
Vragenlijst: https://forms.gle/xSP1qUduz3vUi9mg7

Inhoud

Tehrik
Jadid

Wat is Tehrik-e-Jadid?
Tehrik-e-Jadid is een initiatief gestart door Hazrat Musleh Maudra in 1934. In 1934 ontstond er een
beweging onder de tegenstanders om de Jamaat uit te roeien. In antwoord op deze vervolgingen heeft
Hazrat Musleh Maudra onder goddelijke inspiratie Tehrik-e-Jadid opgericht om de Jamaat wereldwijd te
verspreiden. Hazrat Musleh Maudra zei:

Zij beweren dat zij deze Jamaat zullen uitroeien, maar Allah de Verhevene heeft mij geïnformeerd met
een plan waarmee de Jamaat in alle landen van de wereld zal verspreiden en niemand zal in staat zijn
om de Jamaat te vernietigen.
Hazrat Musleh Maudra zei:

Het doel van het oprichten van Tehrik-e-Jadid is om fondsen te verzamelen zodat wij de boodschap van
Allah tot aan de uithoeken van de wereld kunnen verspreiden. (Khutba Jumma, 27 november 1942)

Enkele doelstellingen van Tehrik-e-Jadid?
•
•
•
•
•

Het faciliteren om de boodschap van de Islam te verspreiden.
Jamaat’s oprichten en ondersteunen buiten Pakistan.
Nieuwe moskeeën en centra’s kopen of bouwen.
Publicaties uitgeven.
Wereldwijd diverse Jamaat projecten realiseren.

Verschillende periodes van Tehrik-e-Jadid
Tehrik-e-Jadid was in het begin een tijdelijk plan, eerst drie jaar en daarna tien jaar. Dit had als doel om
de leden te trainen. Uiteindelijk heeft Hazrat Musleh Maudra aangekondigd dat Tehrik-e-Jadid voor altijd
zal blijven bestaan. Hazrat Musleh Maudra vertelde dat Tehrik-e-Jadid de leden van de Jamaat zal
voorbereiden voor het systeem van wasiyyat; het systeem van wasiyyat zal een nieuwe wereldorde
inluiden. Deelnemers aan Tehrik-e-Jadid in de eerste tien jaar worden opgenomen in Daftar I. Iedere
Daftar bestaat uit 19 jaar. Hazrat Musleh Maudra heeft zelf deze periode besloten.
Daftar 1

: 1934-1944

Daftar III

: 1965-1985

Daftar II

Daftar IV
Daftar V

: 1944-1965

: 1985-2004

: 2004-lopend
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Tabligh
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19 Eisen van Tehrik-e-Jadid?
Hazrat Musleh Maudra heeft 19 eisen voorgeschreven voor Tehrike-e-Jadid. Deze eisen hebben de leden
van de Jamaat in staat gesteld om hun uitgaven te beperken en zo geld over te houden om bij te dragen
aan deze fonds. Deze eisen bevatten ook aspecten die bijgedragen hebben in de ontwikkeling van de
Jamaat.
1. Een simpel leven leiden.
2. Deelnemen om de boodschap van de Islam.
3. Vrije dagen doorbrengen voor de dienst van de Jamaat.
4. Het toewijden van het leven voor de dienst van de Islam.
5. Vakanties doorbrengen voor de dienst van de Jamaat.
6. Kinderen toewijden voor de dienst van het geloof.
7. Gepensioneerden moeten zich inzetten voor de dienst van de Jamaat.
8. Een deel van het inkomen of eigendom toewijden voor het geloof.
9. Hooggeschoolde ahmadies moeten lezingen geven.
10. Antwoorden geven op aantijgingen.
11. Advies nemen van de Jamaat wanneer u hoger onderwijs gaat volgen of een besluit gaat nemen
voor uw kinderen.
12. Een gewoonte ontwikkelen om met uw handen te werken (zodat u zelfstandig wordt en niet
afhankelijk wordt van anderen).
13. Werklozen moeten niet terughoudend zijn om een kleine baan te accepteren.
14. Islamitische cultuur promoten.
15. Eerlijkheid promoten in de samenleving.
16. Wegen schoonhouden.
17. Vrouwenrechten beschermen.
18. Huizen bouwen in Qadian.
19. Speciale gebeden verrichten voor de ontwikkeling van de Jamaat.

Contactgegevens:

De heer Tariq Mahmood
06-84381084
Tarq.holland871@gmail.com
Qaid Tehrik-e-Jadid
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