
Nisab ijtema: Lajna Imaillah 2018 

Ø Competitie: Recitatie van de heilige Koran:  

Lajna Groep 1: Surat Al-Mulk 

Lajna Groep 2: Surat Al-Qalm 

Lajna Groep 3: Surat: An-Naba: volledig kennen 

 

Ø Competitie: kennis van de heilige Koran: 

Lajna Groep 1: Surat Al-Momin, vers 1-10 

Lajna Groep 2: Surat Al-Juma, vers 1-9 

Lajna Groep 3: Surat As-Saff vers, 1-10 

 

Ø Competite Qaseeda (Ya aina faizillaahi) vers 1-50 : alle groepen mogen deelnemen 
 

Ø Competitie gedicht: keuze uit onderstaande verzen van gedichten, volgens melodie 
en zang mag een vers herhaald worden 

Lajna Groep 1: 
1. Ai mere piyaro shakib-o-sabar ki adat karo 

Wo agar phelayain badboo tum bano mushk 

Nafs ko mar okay uss jessa koi dushman nahi 
Chupkay chupkay karta hai paida wo samaan 

Galiyan sun kar dua do pa kay dukh araam do 

Kibr ki adat jo dekho tum dikha inkasaar 

(Durr-e-sameen) 

2. Main apnay piyaron ki nisbat hargiz na karoon ga passand kabhi 
Wo jhootay darja pay razi hon or un ki nigah rahay neechay 
Wo choti choti baton par sheron ki tarha ghurratay hon 
Adna sa qasoor agar dekhain to muh main kaf bhar latay hon 
Wo choti choti cheezon par umeed lagayay bethay hon 
Wo adna adna khwahish ko maqsood banayay baithay hon 
(Qalam-e-Mehmood) 

3. Koi Mazhab hai sisakty hui roohon kin a rang 
Har sitam deeda ko insaan hi paya hum nay 
Ban kay apna he lipat jata hai rotay rotay 
Gher ki dukh bhi jo seenay say lagaya hum nay 
Ban kay apna he lipat jata hai rotay rotay 
Gher ki dukh bhi jo seenay say lagaya hum nay 
Koi qushqa hai dukhon kin a umama na saleeb 



Koi hindu hay na muslim hay na isayi hai 
Har sitam gar ko h ay kash yeh irfaan naseeb 
Zulam jiss par bhi ho har deen ki ruswayi hai 
(qalam-e-Mehmood) 

4. Bsharat di massiha ko khuda nay 
Tumhain pohnchay gi rehmet ki nishani 
Milay ga aik farzand-e-garami 
Ata hogi dilon ko shadmani 
Mita kar apni hasti rah-e-haq main 
Jahan ko iss nay bakhshi zindagani 
Yehi mid-e-nazar tha aik maqsad 
Baray deen-e-ahmed janfshani 
(Durr-e-Adan) 

Lajna Groep 2: 
1) Mustaqil rehna hai lazim ay bashar tujh ko sada 
Ranjh-o-gham yas-o-ilam fikr-o-bala kay samnay 
Chahiyay nafrat badi say or neki say piyaar 
Aik din jana hai tujh ko bhi khuda kay samnay 
Rasti kay samnay kab jhot phalta hai bhala 
Qadar kiya pathar ki lal-e-bay baha kay samnay 
(Durr-e-Sameen) 

2) Teri muhabbat main mere piyaray har ik museebat uthayain gay hum 
Magar na chorain gay tujh ko hargiz na tere dar par say jayain gay 
Jo koi thokar bhi maar lay ga to uss ko she lain gay hum khushi say 
Kahain gay apni saza yehi thi zaban pay shikwa na layain gay hum 
Mita kay naqsh-o-nigar deen ko yunhi yeh khush dusman-e-haqeeqat 
Jo phir kabhi bhi na mit sakay ga ab aisa naqsha banayain gay hum 
(Qalam-e-Mehmood) 

3) Hain asmaan kay taray gawah, suraj chaand 
Paray hain maand zara kuch bichaar kar dekho 
Zaroor Mehdi doraan ka ho chukka hai zahoor 
Zara sa noor firasat nikhaar kar dekho 
Khazanay tum pay lutayay ga la jaram lekin 
Bus aik nazr-e-aqeedat guzaar kar dekho 
(Qalam-e-Mehmood) 

4) Sar pay il baar giraan lenay ko agay ho gaya 
Naaz ka pala hua maan baap ka tifl-e-haseen 
Kar nahi sakta koi inkaar, alim hai gawah 
Jo kaha tha uss nay akhir kar dikhaya bil yaqeen 
Arz-e-Rabwah jiss ki shahid hai wo mamooli na tha 
Khoonay “fakhr-ul-Mursaleen” tha, sheray um-mul-Momaineen 
(Durr-e-Adan) 



LajnaGroep 3: 
1) Kiya “rassti ki fatah” nahi wada khuda 
Dekho to khol kar sukhan pak-e-kibriya 
Tum dekh kar bhi bad ko bacho bad gumaan say 
Dartay raho iqaab-e-khuday jahaan say 
Pas tum bachao apni zabaan ko fasaad say 
Dartay raho aqoobat-e-rabbul ibaad say 
(Durr-e-Sameen) 

2) Kher andeshi ihbaab rahay madday nazar 
Aib cheeni na karo mufsid-o-nammam nah o 
Jo sadaqat bhi ho tum shoq say mano us ski 
Ilam kay naam say par tabeh ohaam nah ho 
Hum to jiss tarha banay kaam kiyay jatay hain 
Aap kay waqt main yeh silsila badnaam nah o 
(qalam-e-Mehmood) 

3) Manzelain day rahi hain awaazain 
Subah mehvay safar ho sham chalo 
Raat jago meh wo najoom kay saath 
Din ko sooraj say hum khiraam chalo 
Tum say wabasta hai jahaan-e-no 
Tumhain sonpi gayi zamaan chalo 
(Qalam-e-Tahir) 

4) Jab waqt masahib ki soorat ik banday ko dikhlata hai 
Jab tareeki cha jati hai ghum ka badal ghir ata hai 
Jab dam seenay ghuthta hai jab dil main hokain uthti hain 
Jab jeena karwa lagta hai jab marna dil say bhata hai 
Jab baray baray jee chortay hain jaan denay ko sar phortay hain 
Uss waqt bus aik musulmaan hai jo sabr ki shaan dikhata hai 
(Durr-e-Adan) 
 

Ø Competitie Qaseeda voor Arabisch sprekende Lajna: 

Verzen van de onderstaande qaseeda vanbuiten kennen: 

Volgens de melodie mogen verzen herhaald worden 

 



Ø Competitie toespraak: tijd 5 minuten 

Lajna Groep 1: Enkel in Urdu (zie urdu Nisab) 

Lajna Groep 2: (Urdu, Frans en Nederlands) 

1) Standvastigheid en sterk moraal 
2) De passie van de Heilige profeet (vrede zij met hem) voor de medeleven voor de 

mensheid 
3) Wa ta’aa wa noo ‘alalbirri wal taqwa 
4) Het werkelijke doel van ons leven/ geboorte 
5) Het gebruik van een zachte en reine taal 
6) Het belang van waarheid voor de oprichting van vrede en wereldlijke hervorming 

Lajna Groep 3: (Urdu, Frans,nederlands): 

1) Salaat is de essentie van toewijding 
2) De sluier – mijn eer 
3) Eerlijkheid 
4) Geduld en verdraagzaamheid, een uitstekende gewoonte 
5) Gewaarwording van het verdriet van een ander en deze verlichten 
6) Toenemende moed 

 

Competitie bait bazi (verbaal spel van poezie): iedereen mag meedoen 

Competitie: improvisatie toespraak: Tijd 2 minuten 

Schriftelijk examen : vertaling van de Koran: hoofdstuk 9 - laatste helft 

Competitie : religieuze kennis: vragen en antwoorden 

Voor de lajna groep 2 en 3 worden er vragen opgestuurd.  
Lajna groep 1 moet het boek haqeeqatul-wahi van p.1-50 lezen: dit wordt een 
openboek examen 
 
Verdeling volgens leeftijd: 
Lajna groep 1: 30+ 
Lajna groep 2: 21-30 jaar 
Lajna groep 3: 15-20 jaar 
 

Religieuze kennis: Vragen en antwoorden: Groep 2 en Groep 3:  

 
Vraag 1: Waarom was het nodig om het boek “haqeeqatul wahi” te schrijven ? 
Antwoord: 
De beloofde Messias (as) zegt: “Het was belangrijk dat dit brochure uitgebracht werd 
aangezien er zoveel leed en onreinheid is ontstaan in de wereld. Een van zo’n 
beproeving is dat mensen niet meer weten in welke mate en omstandigheden een 



droom betrouwbaar is en in welke omstandigheden er een gevaar is dat deze een 
dialoog van satan is en niet van God” 
 
Vraag 2: Kunnen gewone mensen ook in een bepaalde mate ware dromen en 
openbaringen ontvangen ? 
Antwoord: Uit de oudste tradities en sinds de wereld bestaat, worden ware dromen 
en openbaringen gegeven als voorbeeld aan de mensen, ongeacht of ze nu vroom 
zijn of niet en of ze nu godsdienstig zijn of niet. Zodat die mensen te weten komen 
dat er een weg vrij is gekomen voor hen en zodat ze een voorbeeld van spirituele 
vooruitgang bij zich hebben. 
 
Vraag 3: Hoeveel soorten geloof zijn er ? 
Antwoord: Geloof is gebaseerd op drie soorten: 

1) Geloof uit kennis ( je weet dat het waar is ) 
2) geloof door zien/ waarneming 

3) geloof door de waarheid 

Vraag 4: Kan de satan ook ware dromen of openbaringen geven?  
Antwoord: Satan is de grootste vijand van de mens. Hij probeert de mens langs 
verschillende kanten te vernietigen. Het is goed mogelijk dat een droom waar is en 
deze van satan komt en het is ook mogelijk dat een ware openbaring van hem komt. 
Satan is de grootste leugenaar maar doormiddel van deze ware dromen probeert hij 
de mens te verleiden naar het slechte pad en zo hun geloof te verzwakken. 
 
Vraag 5: Kan satan mensen, met een treffelijke liefde voor God, verwikkelen in zijn 
leugens? 
Antwoord: Degene die in hun ware geloof en liefde met God de hoogste rang hebben 
verworven, die kan de satan niet meer verwikkelen, zoals God vermeldt: 

  
 
( surat al Hijr vers 43) Waarlijk, over Mijn dienaren heb jij geen macht. 
 
Vraag 6: Welke personen worden vermeld in het eerste deel van het boek 
“haqeeqatul-wahi”? 
Antwoord: Dit zijn de mensen die sommige ware dromen of openbaringen 
ontvangen maar die geen enkele relatie met God hebben. Ze bereiken niets van het 
licht dat geschonken wordt aan de mensen die dicht bij God zijn. 
 
Vraag 7: Naar welke personen wordt verwezen in het tweede en derde deel van het 
boek?   
Antwoord: In het tweede deel worden de mensen vermeldt die sommige ware 
dromen of openbaringen ontvangen en die een zekere relatie met God hebben, maar 
dit is niet een hechte en diepe band. 



In het derde deel gaat het over mensen die een complete en reine openbaring van 
God ontvangen en een gehele, intacte en liefdevolle band met God hebben en met 
Hem kunnen communiceren. Ze bereiken de hoogste niveau in de liefde met God. 
 
Vraag 8: Wie zijn de mensen die enkel met verbale of vanzelfsprekende bewijzen en 
denkbeeldige openbaringen deze uitten als het woord van God.  
(Denkbeeldige openbaringen/visioenen =  verbeelding, als je over iets heel de dag 
denkt dan komt dat in uw dromen wat niet de ware representatie is van een 
goddelijke openbaring) 
Van welk aspect zijn deze mensen beroofd en met wie kan je zo’n persoon 
vergelijken? 
Antwoord: Dit zijn zogenaamde wetenschappers of filosofen die enkel met hun 
spirituele krachten geloven in het wezen van God. Maar ze zijn ontnomen van de 
begeleiding van God. Zo’n persoon kan je vergelijken met iemand die van ver de rook 
van het vuur kan zien maar niet het licht ervan. Enkel door het zien van deze rook 
gelooft hij in de materie vuur. 
 
Vraag 9: Wat zijn de eigenschappen van personen die een complete relatie hebben 
met God ? 
Antwoord: Een van de grootste eigenschappen van een persoon die een complete 
relatie met God heeft, is dat Goddelijke eigenschappen in hem zichtbaar worden. 
- Een van deze eigenschappen is dat God zijn volledige en voortreffelijke woorden 

op zijn tong legt. 
- Nog een aanzienlijke kenmerk is dat God elke vijand en tegenstrijder ten alle 

tijden overheerst net zoals Hij domineert op elk ding en wezen. 
- Voorspellingen zijn niet zoals waarzeggers, ze zitten vol Goddelijke hulp en 

medewerking. 
- De mens krijgt de kracht van visoenen geschonken waarmee hij de verborgen 

berichten kan waarnemen en zo ontmoet hij de doden als levenden. 
- Zo worden hun handen en voeten en het gehele lichaam een zegening toegekend 

waardoor zelfs hun kleding met gunsten wordt gevuld. 
 

Vraag 10: Een ander kenmerk van vrome mensen is de acceptatie van gebeden, maar 
niet al hun gebeden worden geaccepteerd. Welke wijsheid van God zit hier achter? 
Antwoord: God heeft een vriendschappelijke band met vrome en godvruchtige 
mensen. Hij accepteert bepaalde gebeden van hen en soms accepteert Hij deze niet 
om Zijn wil aan hen over te leveren. Zo werkt dat in vriendschappelijke banden. Zo 
wordt ook beloofd in de heilige Koran aan de gelovigen voor de acceptatie van hun 
gebeden:  
 
(Al-Momin vers 61) vertaling: uw Heer zegt: “Bid tot mij, Ik zal u antwoorden.” 
Op een andere plaats leert Hij de gelovigen om tevreden te zijn met Zijn wil, het lot. 
 



Vraag 11: Welke vermelding heeft de beloofde Messias (as) gemaakt over de Dajjal in 
het boek “Haqeeqatul-wahi” ? 
Antwoord: De beloofde Messias (as) vermeldt: “De Dajjal die vermeld is in de Hadith 
is eigenlijk de satan die in het laatste tijdperk gedood zal worden. De verschijning van 
satan is eigenlijk het Christendom. Daarom is er geen vermelding in surah Fatiha over 
de dajjal, maar er wordt aanbevolen om te bidden voor de bescherming van God 
tegen de slechtheid van het Christendom.  
In de vermomming van satan beschouwd het christendom een mens als God. 
Aangezien zij een sekte zijn, worden ze dajjal genoemd. In het Arabisch betekent 
“dajjal” namelijk ook een sekte. Volgens de Koran is het (concept van) Christendom 
de grootste ellende. Het zou verrassend zijn als men naar een andere dajjal zou 
verwijzen die in strijd is tegen ons. 
 
Vraag 12: Welke openbaring uit de drie soorten openbaringen is de laatste en 
complete openbaring ? 
Antwoord:  Uit de drie soorten openbaringen is de meest complete en laatste 
openbaring, de openbaring die deel uitmaakt van het derde soort geloof. De derde 
soort van het geloof is het geloof uit de waarheid (zoals vermeldt in vraag 1). 
Dit is het hoogste niveau waarmee geen ondeugd samen kan zijn. Degenen die zo’n 
openbaringen ontvangen zijn mensen die een complete band hebben met God. In 
werkelijkheid wordt het woord vervuld op deze mensen. Die mensen zijn rein van 
satan’s betrekking. De openbaringen zijn niet gebaseerd op het gedachte, maar die 
zijn juist waarheidsgetrouw en standvastig. 
 
 
 

 

 

 


