In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

30ste Salana Ijtema 2017, Majlis Ansarullah Nederland
Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juli, Bait-un-Noer, Nunspeet

Informatie van Kennis en sports wedstrijden
***********
Kennis wedstrijden
1.
2.

Recitatie van de Heilige Quraan: Soerah Al-Saf ; Vers 15
Hifz-e-Quran (Quraan uit hoofd): eerste 17 verzen, laatste hoofdstuk van Surat-ul-Baqrah
Ayat-ul-Kursi, Soerah Al-Saf ; Vers 15
Khutba Jummah Sania, Dua-e-Qanoot,
laaste 20 Soerah’s

3.

Gedicht (Nazm):

1
Ghuda ke paak logoen ko Ghuda se Nusrat ati hai
Jab ati hai to phir Alam ko ik Alam dhikhati hai
Wo banti hai hawa aur har khase rah ko urati hai
Wo ho jati hai Aag aur har Mughalif ko Jalati hai
Kabhieh wo khaaq ho kar Dusmano ke sar par parti hai
Kabhie ho kar wo pani un pe ik toefaan lati hai
Gharaz rukte nahien hargiz khuda ke kaam bandoon se
Bhala Khaliq ke agay khalq ki khucsh pesh jati hai
Qasida

2
Kabieh Nusrat nahien Milti Dare Mouwla se gandoon ko
Kabie Zaie nahien karta wo apne naeek bandon ko
Wohie us ke Muqarrab hain jo apna aap khote hain
Nahien rah us ki ali baargah tak khud pasandon ko
Yahi tadbeer hai payaro keh mango us se qurbat ko
usi ke hath ko dhoendo jalao sab kamandoen ko

4.

Toespraak over het onderwerp dat u ter plekke zult krijgen. Voor dit onderdeel krijgt u 5
minuten van te voren een onderwerp toegewezen.

5.

Boodschap doorgeven: Voor beide talen zullen er verschillende teams zijn (Urdu en
Nederlands)

6.

Toets godsdienstkennis: In deze toets zullen vragen van de volgende boeken inkomen: Deeni
Malomaat, Jezus in India. Er zullen ook een paar algemene vragen inkomen. Mededeling: voor
meer vragen kunt u contact opnemen met u Zaeem.

7.

Toespraak : Tijd 5 minuten. . U kunt met de volgende onderwerpen deelnemen in deze
wedstrijd.
- De Ware relatie met Allah
- We zijn Ansarullah
- Taqwa is het beste dan men kan toeeigenen
- Bijdrage van Ansar in de opvoeding van kinderen
- De gelovigen vinden de schoonheid in Allah
- Doel van het leven van Ansar: inrichten van de geloof van Allah en publicatie hiervan
- Loyaliteit van een Gelovige aan Allah
- Het handhaven van Khilafat en de verantwoordelijkheden van Ansar
- De verantwoordelijkheden van Ansar t.o.v Hoofd van Familie

Speciale Opstel : Dit keer zal er een nieuwe wedstrijd plaatsvinden genaamd speciale opstel, het is
de bedoeling om een kort stuk te schrijven over het onderwerp “We zijn Allah’s helpers”. Dit dient
minnimaal 1000 en maximaal 2000 woorden te bevatten. U kunt dit onderwerp gedurende de eerste
dag van de Ijtema inleveren, hiervoor krijgt u een speciale beloning.

Sport wedstrijden
Competities die in Baitun Noer gehouden worden
1. Tafeltennis (enkel spel)
2. Stoelen dans
3. Darten
Competities die op het veld worden gehouden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Touwtrekken
Voetbal
Cricket
Pols vasthouden
Aardappel sprint
Vollybal

Mededeling:
Voor de deelname dient u al te starten met voorbereidingen en uw naam door te geven aan
Zaeem sahib. Twee weken voor het Ijtema worden de teams samengesteld. Voor de Majlis
waarvan de meeste leden deelnemen in de competities krijgt een speciale prijs.
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