
 

(In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle) 

31ste Salana Ijtema 2018,  Majlis Ansarullah Nederland 

Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 juli, Bait-un-Noer,  Nunspeet 

Informatie van Kennis en Sports wedstrijden  

Thema van dit jaar: Zegeningen van het gebed (Barqat e Dua’a) 

*********** 

Kennis wedstrijden 

1. Recitatie van de Heilige Quraan: Soera Al-Baqarah ; Vers 187 

2. Hifz-e-Quran (Quraan uit hoofd): Eerste 17 verzen, laatste hoofdstuk van Soera Al-Baqarah 

           Ayat-ul-Kursi, Soera Al-Momin; Verzen 1-4,  Soera Al-Momin; Vers 61 en laaste   

                              20 Soerah’s 

3. Gedicht (Nazm):  
 

 

1. 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 

(Durresameen) 

 

2. Bargahe ezdi se too na mayoos ho 

Mushkalein kia cheez hein mushkal kusha ke samne 

Hajtein poori karein ge kia teri ajiz bashar 

Kar bian sab hajtein hajat rawa ke samne 

Chahiye tujh ko matana qalb se naqshe dooi 

Sar jhuka bas malke arz o sama ke samne 

(Durresameen) 

 

3. Barhti rehe khuda ki mohabbat khuda kare 

Hasal ho tum ko deed ki lazzat khuda kare 

Toheed ki ho lab pe shahadat khuda kare 

Iman ki ho dil mein halawat khuda kare 

Hakam rehe dilon par shariyat khuda kare 

Hasal ho mustafa ki rafaqat khuda kare 

Tal jay jo bhi aye moseebat khuda kare 

Ponche na tum ko koi aziyyat khuda kare 

(Kalam e Mahmood) 

 

4. Do ghari sabar se kaam lo sathio, Afte zulmate jor tal jay gi 

Ahe momin se takra ke toofan ka, ruch palat jay ga, Rut badal jay gi 

Tum duaian karo ye dua hi to thi, jis ne tora tha sar kibre namrood ka 

Hay azal se taqdeere namroodiyat, aap hi aag mein apni jal jay gi  

Ye dua hi ka tha mo’jaza kih asa, saheroon ke muqabal bana azdaha 

Aaj bhi dekhna marde haq ki dua’a, sihar ki nagnoo ko nigal jay ga 

(Kalam e Tahir) 

 



5. N.B.: U mag ook een andere Nazms kiezen uit Durresameen, Kalame Mahmood, Kalame 

Tahir en Durre Adan. Indien u kiest deze optie dan verlist u een aantal punten. 

 

 

 

4. Qasida: Er is aprte compititie van  Qasida met aparte prijs. 

         

 

 

 

 

 

 

5. Toespraak over het onderwerp dat u ter plekke zult krijgen. Voor dit onderdeel krijgt u 5 

minuten van te voren een onderwerp toegewezen. 

6. Boodschap doorgeven: Voor beide talen zullen er verschillende teams zijn (Urdu en 

Nederlands) 

7. Toets godsdienstkennis: In deze toets zullen vragen van de volgende boeken inkomen: “Deeni 

Malomaat”,  “Barqat-e-Dua’a”.  Er zullen ook een paar algemene vragen inkomen.  

Mededeling:  voor meer vragen kunt u contact opnemen met u Zaeem. 

8. Toespraak : Tijd 5 minuten. U kunt met de volgende onderwerpen deelnemen in deze wedstrijd. 

 

- De Ware relatie met Allah en Dua’a 

- We zijn Ansarullah 

- Loyaliteit van een Gelovige aan Allah 

- Bijdrage van Ansar in de opvoeding van kinderen 

- Godverzende mensen krijgen hulp van God 

- Dua’a 

- Allah hoort onze Gebed 

- Wonderen van het Gebed 

- Een levende God die gebeden hoort. 

 

9. 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 “ Zegeningen van het gebed” 
(Barqat e Dua’a). Dit dient minnimaal 1000 en maximaal 2000 woorden te bevatten. U kunt dit 

onderwerp gedurende de eerste dag van de Ijtema inleveren.  

 

 

 

 



 

 

Sport wedstrijden 

Competities die in Bait un Noer gehouden worden: 
1. Tafeltennis (enkel spel) 

2. Stoelen dans 

3. Darten 

4. Pols vasthouden 

Competities die op het veld worden gehouden: 

1. Touwtrekken 

2. Voetbal 

3. Aardappel sprint 

4. Archri 

5. Vollybal 

6. Cricket 

 

 

 

 

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. 

 


