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“Oh Heer! Vermeerder mij in kennis (20:115)”

Majlis Ansarullah Nederland
Oostduinlaan 79, 2596 JJ Den Haag
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Bericht van Sadr Ansarullah Nederland

Mijn liefe broeders,

Met de gratie van Allah, introduceert Majlis Ansarullah Nederland haar derde jaarlijkse syllabus.
In de Heilige Koran, spoort Allah ons aan om onze kennis te vergroten (Vers 20:115). Het is een
gebed dat we vaak reciteren in onze verplichte Salat. Als leden van Majlis Ansarullah is het
noodzakelijk dat we niet alleen kennis hebben voor ons zelf, maar om ook de generatie die we
achterlaten te begeleiden.
Men heeft opgemerkt dat maar weinigen van ons, voldoende kennis hebben betreffende de Islam,
Heilige Quran, AHadith, Ahmadiyyat, Tabligh en diverse andere onderwerpen ten behoeve van ons
ons geestelijk welzijn (Tarbiyyat). Ik hoop en bid dat u volledig gebruik gaat maken van deze
inspanning om uw kennis te vergroten en om uw dorst naar kennis verder te ontwikkelen.
Moge Allah ons allen in staat stellen dit te doen, Ameen.

Mirza Fakhar Ahmad
Sadr Majlis Ansarullah, Nederland
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Inleiding tot de Syllabus
Qaid Ta’lim

Beste Broeders,

De missie van het departement Ta'lim is om niet alleen het levenslange doel van elke Nasir te faciliteren
om te groeien op het gebied van religieuze kennis, maar ook om de vooruitgang van de leden te meten,
door middel van wederzijdse samenwerking en religieuze onderwijsprogramma's op lokaal en nationaal
niveau.
Dit wordt bereikt door het volgen van de Ta'lim syllabus en het opstellen van meetbare doelen en door het
uitvoeren van een tests op kwartaalbasis, om uw kennis te vernieuwen en op peil te houden.
Het is de bedoeling dat alle Ansars door het volgen van Talim syllabus kennis opdoen door de
voorgeschreven verzen van de Heilige Qur'an met vertaling te leren en kennis opdoen over Ahadith (de
gezegden van de Heilige Profeet (sas) ), de geschriften en preken van de Beloofde Messias(as) en zijn
Khulafa, Islam, Ahmadiyyat, Tabligh en geselecteerde Tarbiyyat verwante onderwerpen.
Moge Allah de Almachtige ons in staat stellen om onze kennis te vergroten, zodat we echte "Helpers van
Allah" kunnen worden genoemd, Ameen
Atta Ul Hayee
Qaid Ta’lim
Majlis Ansarullah Nederland
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Contouren van de Ta’lim Syllabus 2021
Aandachtsgebieden
1-

Salat

Als leden van Majlis Ansarullah wordt verwacht dat elke Nasir de Salat uit het hoofd moet kennen, samen
met de vertaling ervan.
In het jaar 2021 zullen wij meer elementen leren, zoals het onthouden van delen van de Heilige Quran
met vertaling.

2-

Het leren van de Heilige Koran

" De beste onder u is degene die de Koran leert en deze onderwijst" (Sahih Bukhari)

Alle Ansars zouden minstens twee Ruku van de Heilige Quran met vertaling elke dag moeten reciteren. U
kunt informatie krijgen over de Heilige Qur'an klassen voor het leren van de vertaling die door de
Ahmadiyya Moslim Jamaa't online, op MTA, en in de meeste moskeeën en sommige salat centra worden
georganiseerd.
Afdeling Taleem-ul-Qur'an. Deze klassen zijn nuttig voor het lezen van de Heilige Koran (in het
Arabisch) met de juiste uitspraak en het begrijpen van de betekenis.
Nazirah (Uitspraak)
Leer correcte lezing en uitspraak van de Heilige Qur'an met vertaling door het volgende:
i-

iiiii-

In algemene vergaderingen, onder toezicht Tilawat met vertaling en revisie van Heilige Qur'an
recitatie.
ii- Stimuleer een-op-een onderwijs op lokaal niveau.
iii- Ansarullah-leden aanmoedigen om deel te nemen aan Skype-lessen.

Hafiz-e-Quran (Uit het hoofd leren)
ivv-

Ansars zouden de laatste 20 Surah's van de Heilige Qur'an uit het hoofd moeten kennen.
Ansars dienen Sura Al Ala en Sura Al-Ghashiyah uit het hoofd te kennen
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3-

Ahadith

Ansars dienen een hadith per maand met gedetailleerde vertaling en uitleg te leren beginnend vanaf
Hadith #25 tot Hadith #36 uit het boek Viertig Gems van Hazrat Mirza Bashir Ahmad(ra) . Hieronder staan
de links naar de boeken in het Engels & Urdu..
•
•

Engels: https://www.alislam.org/library/books/Forty_Gems_of_Beauty.pdf
Urdu: https://www.alislam.org/urdu/pdf/Chalees-Jawahar-Parey.pdf

Boeken van de Beloofde Messias(as)

4-

Boodschap van Huzur Aqdas atba over het lezen van de boeken van de Beloofde Messiah as.
Dit is ons geluk dat we in staat zijn geweest om deze Imam Mahdi en Mohammedaanse Messias te
accepteren en dat wij de erfgenamen zijn van deze spirituele schatten. Dus moeten we deze gezegende
geschriften bestuderen, zodat ons hart en onze geest verlicht worden door dit licht dat het tegengif is
voor alle kwaden van de Antichrist. Moge Allah ons in staat stellen om ons leven en die van onze
kinderen te zuiveren door middel van deze gezegende geschriften en dat we degenen kunnen zijn die
lampen van vrede en veiligheid in onze huizen en onze omgeving verlichten en dat de liefde van God en
zijn Profeet in ons hart gloeit, zodat we daardoor de vlammen van liefde voor de mensheid blijven
verlichten en de pijnen over de hele wereld delen. Moge God ons in staat stellen dit te doen. Amen.
Wassalam
Khaaksaar.
Mirza Masroor Ahmad.
Khalifatul Masih V.
Het boek geselecteerd voor dit jaar is Haqiqatul-Wahi (De filosofie van goddelijke openbaring) Ansars
dienen 100 pagina's per maand te lezen waarop een driemaandelijkse Kennis Quiz volgt. 1e kwartaal
pagina's 1-150, tweede kwartaal pagina's 151-450, 3rd kwartaal pagina's 451-750 & 4th kwartaal pagina's
751 en verder. Het boek is te vinden op de Alislam website in het Engels & Urdu. Link:
•
•

English https://www.alislam.org/library/books/Haqiqatul-Wahi.pdf
Urdu https://www.alislam.org/urdu/rk/Ruhani-Khazain-Vol-22.pdf
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5-

Islam

Dit jaar hebben we het onderwerp vrijheid van meningsuiting. Dit is een hedendaagse kwestie dat
tegenwoordig vooral in Europa wordt besproken. Als Ahmadis vertegenwoordigen wij de ware Islam en
moeten we ons bewust zijn van het Islamitische standpunt.
Het volgende book van Khalifatul Masih V atba wordt aanbevolen en is beschikbaar op de Alislam
website. Er zullen vragen zijn in onze driemaandelijkse Kennisquiz. Het boek is te vinden op de website
van Alislam in het Nederlands & Urdu. Link:
•
•

6-

Nederlands https://bieb.islamnu.nl/product/islam-en-de-vrijheid-van-meningsuiting/
Urdu https://www.alislam.org/urdu/pdf/Islam-aur-Azadi-e-Zameer.pdf

Ahmadiyyat

Voor deze sectie hebben we Malfoozat Deel 1 en Hayat E Noor geselecteerd over het leven van Hadhrat
Khalifatul Masih I(ra). De verwachting is dat Ansars deze boeken in de loop van het jaar moeten hebben
gelezen. De boeken zijn te vinden op Alislam website in het Engels & Urdu. Link
•
•
•
•

7-

English https://www.alislam.org/book/malfuzat-volume-1/
Urdu https://www.alislam.org/urdu/pdf/Malfoozat-v1.pdf
English https://www.alislam.org/book/hakeem-noor-ud-deen/
Urdu https://www.alislam.org/urdu/pdf/Hayat-e-Noor.pdf

Tarbiyyat

Dit jaar ligt de nadruk op het luisteren naar Huzur Aqdas atba Vrijdag preken. In de driemaandelijkse
Kennisquiz zullen 5 vragen over Huzur’s Aqdas vrijdag preken van dat kwartaal worden gesteld.

8-

Driemaandelijkse kennisquiz

De driemaandelijkse kennisquiz is een vereiste volgens de artikelen van Ansarullah. Alle leden moeten
deelnemen aan de quiz, die is gemaakt om de kennis tijdens het jaar te vernieuwen.
9-

Prestaties in seculiere kennis

De afdeling Ta’lim moedigt leden aan om uitstekende prestaties in seculiere kennis te verwezenlijken.
Leden worden ook aangemoedigd om zich aan te melden voor de Ahmadiyya Talent Awards die worden
georganiseerd door Jama'at voor studenten of professionals die uitblinken in hun studie en/of
professionele vakgebied.
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Richtlijnen voor het gebruik van de Ta’lim Syllabus
Door de Genade van Allah heeft Majlis Ansarullah Nederland een leerprogramma voor het jaar 2021 voor
u samengesteld. Hieronder vindt u enkele richtlijnen die u zullen helpen om de syllabus te volgen.
1.

2.

Salat - Dit jaar zullen we ons concentreren op het leren van de vertaling van salat zodat dit
hopelijk zal leiden tot meer zin en plezier in onze dagelijkse salat.
Heilige Qur'an - deze hoofdstukken zijn verdeeld in twee delen
i Het begrijpen van de regels van de uitspraak van de Heilige Koran,
ii Het onthouden van een aantal verzen van de Heilige Koran. Probeer ook om de betekenis
van alle verzen uit het hoofd te leren, dit zal helpen bij het memoriseren van de versen
Driemaandelijkse Ta'lim Kennisquiz
The Ta’lim quiz wordt aan het einde van elke kwartaal gehouden. Alle leden moeten deelnemen aan
de test, die is gemaakt om de opgedane kennis in de loop van het jaar te versterken.
a) 2 vragen over Salat
b) 2 Vragen over Quran
c) 1 Vraag over Hadith
d) 5 vragen over Haqiqatul-Wahi van de Beloofde Messias (as)
e) 2 vragen over islam-en-de-vrijheid-van-meningsuiting van de Hazrat Khalifatul Masih V (atba)
f) 2 Vragen over de islam
g) 2 Vragen over Ahmadiyyat
h) 5 Vragen over vridag preken van de Hazrat Khalifatul Masih V (atba)
i) 1 Vraag over Tabliegh
j) 3 Algemene kennisvragen

•
•
•
•
•

De Ta’lim Quiz zal worden verspreid via Google-formulieren, en zal ook beschikbaar zijn op de
website van Ansarullah Nederland - www.ansarullah.nl
Elk lid van de lokale, regionale en nationale majlis-e-Amila dient deze test te voltooien en in te
dienen.
De Zaeem moet ervoor zorgen dat de syllabus in maandelijkse vergaderingen wordt besproken.
De Zaeem moet ervoor zorgen dat alle Ansars in zijn Majlis op de hoogte zijn van de syllabus; het
"Driemaandelijkse Ta'lim-papier" te hebben voltooid en deze tijdig retour te zenden.
De minimum doelstelling voor het jaar 2021 is dat 50% van de Tajnid moet deelnemen aan de
Quiz en 100% de Syllabus moet doorlopen.
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