
 

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

32ste Salana Ijtema 2019,  Majlis Ansarullah Nederland 

Vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019, Bait-un-Noer,  Nunspeet 

Informatie van Kennis en Sports wedstrijden  

Thema van dit jaar: De Beloofde Messias a.s. 

*********** 

Kennis wedstrijden 

1. Recitatie van de Heilige Quraan: Soera Al-Jumma ; Verzen 3 t/m 5 

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 An-Noer vers 56, Soera Al-Jumma verzen 3 t/m 

5, Soera Al-Aala  en laaste 20 Soerah’s 

3. Gedicht (Nazm):  
1. Masih e Waqt ab is dunea main aya 

Ghuda ne Ehed ka din hai dhi kha ya 

Mubarak wo jo ab Imaan laya 

Sahaba se mila jab mugh ko pa ya 

Wo hie, maiy in ko Saqi ne, pi la di 

Fasub ha nilla zi Aghzal a Adi 

(Durresameen) 

 

2. Ai mere Piyare Fida ho Tuj pay har zarra mera 

Pher day meri taraf ai sar ba jag ki muhaar 

Ya Ilahi Fazl kar Islam par or Ghud be cha 

Is chiqasta nao ke bando ki ab sun le pukar 

Ik nishan dihkla ke ab dien ho gaya hai benishan 

Ik nazar kar is taraf ta kuch nazar aa-way bahaar 

(Durresameen) 

 

3. Kauwm ke logo Idhar aao ke nikla aftaab 

Wadie E zulmat main kia bethe ho tum lailo Nihaar 

Abtaab subha nikla ab bhie soote hain ye loog 

Din se hain baizaar aur ratoon se wo karte hain payar 

Har taraf awaz dena ha hamara kaam aaj 

Giski fitrat neek hai wo aye ga anjaam kaar 

Ik zaman ke baad ab aai hai ye thandi hawa 

phir Ghuda jane ke kab aawein ye din or ye bahaar 

(Durresameen) 

 

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 uit het boek “Algemeen Godsdienstig 

kennis” en  het boek: “Uitnodiging tot Ahmadiyyat” gesteld worden.  Er zullen ook een paar 

vragen gesteld worden over algemene onderwerpen.  

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. 

 

- “Lal Mehdi Illah Isa” (Mehid en Isa zijn de zelfde) 

- De Waarachtigheid van de Beloofde Messias a.s. uit het Heilige Quran  

- Het overleiden van Jezus en de Beloofde Messias a.s. 

- De verklaring van de Beloofde Messias a.s. en de doelstelling van zijn komt 

- Afdelingen gesticht door de Beloofde Messias a.s. 

- De vijanden van de Beloofde Messias a.s. en hun lot 

- Seerat van de Beloofde Messias a.s. 

- De metgezellen van de Beloofde Messias a.s. en hun voorbeeldgevend gedrag 

- De aangiften tegen de Beloofde Messias a.s. en teken van God 

- Boodschap verspreiden is ons doel van vandaag, degenen met goede intenties zal zeker slagen 

- Ik heb het water uit de hemel die op tijd is gekomen, ik ben de licht van God die de dag heeft 

verlicht 

- Het leven van de Beloofde Messias a.s. 

 

 

9. Speciale Opstel : het is de bedoeling om een kort stuk te schrijven over het onderwerp 

 
 “De verklaring van de Beloofde Messias a.s. en de doelstelling van zijn komt” . 

 

 Dit dient minnimaal 1000 en maximaal 2000 woorden te bevatten. U dient een week voor de 

Ijtema datums in te leveren.  

 

 

Mededeling:: voor de deelname aan de kennis competities dient z.s.m. begonnnen te worden 

en u naam door te geven aan Zaeem sahib, twee weken voor de Ijtema zullen de teams gemaakt 

worden. Majlis met de meeste deelnemers zal een speciale prijs krijgen. 



 

 

 

 

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. Archri 

4. Langzaam fietsen (zal tijdens de fietstoch op dag 2 gehouden worden) 

5. 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. 

 


