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Vrijdagpreek Hazrat Khalīfa-tul -
Masīh V(aba) | 12 februari 2021
‘Chaudhary Hameedullah Sahib:
een ware dienaar van de Islam
Ahmadiyya’
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History of Ahmadiyya Muslim Jamaat in
the month of February. Important events
occurred and blessings received during
this month since the era of the Promised
Messiah and the Khulafa’s.
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Majlis Ansarullah Nederland

Gasthuis Fonds

http://www.ansarullah.nl @AnsarNetherland

Newsletter

F 21ebruaryF 21ebruary
Issue 02

“Who is it that will lend Allah a goodly loan

that He may multiply it for him manifold?
And Allah receives and enlarges, and to
Him shall you be made to return.’ [2:246]

Dien uw donaties voor Ansarullah Gasthuis in
op de volgende bankrekening

Nl83 INGB 0000 0589 57

Tarbiyyat Book

(Urdu) is available for purchase
if additional copies are needed.

Family & Marriage

The cost per book is including

postage for one copy, and

euro per additional copy, if more
are required.

€6

€3

Please contact your Zaeem or Qaid Ishaat Imran Aziz
sahib for more information or ordering.



Page 2
http://www.ansarullah.nl

,,

Sadr Majlis Ansarullah, Netherland

February MessageFebruary Message

Mijn Lieve Broeders

Sadr Majlis Ansarullah,
Nederland

Mirza Fakhar Ahmad

Assalamo Alaikum

Ik hoop en bid dat jullie goezond zijn en gezond blijven, Moge Allah
jullie beschermen tegen al het kwade,Ameen.

Moge Allah jullie allemaal
beschermen, Ameen.

Wasalam,

�

Gedurende de maand februari en maart organiseerde Jammat
Tarbiyyat-sessies over “Zelfhervorming”. Deze worden gehouden in
het Nederlands en Urdu. Als leden van Majlis Ansarullah hebben we
de geestelijke en morele hervorming voorop staan bij onze
prioriteiten. Daartoe hebben we ook een nieuwe syllabus gelanceerd
voor 2021. Ik hoop dat u de tijd zou nemen om uw kennis te
maximaliseren.

Hadhrat Khalifatul Masih V (Moge Allah zijn helper zijn) heeft in zijn
vrijdagpreek van 17januari 2014 gezegd:

“In de vorige vrijdag preek werd vermeld dat als de kracht van
vastberadenheid, kennis en capaciteit wordt, de slechte praktijken
hervormd kunnen worden. Dit komt doordat er een beperking optreedt
bij gebrek aan vastberadenheid en gebrek aan kennis over welke
praktijken goed zijn en welke slechten hoe de goede daden moeten
worden bereikt en de selechte daden moeten worden vermeden, dit
komt voor waneer het vermogen om zaken uit te voeren zwak is en
niet kan strijden met slechtheid.

Bezoek onze website regelmatig voor actuele informatie over onze activiteiten: www.ansarullah.nl

,,

Het is dus erg belangrijk om vastberaden-
heid   te   versterken,   gebrek  aan
kennis    weg    te    nemen    en
capaciteit    bij    te    brengen
om zaken te implementeren.”

Do You Know, What
is Good for You?

Do You Know, What
is Good for You?

Boosts Immune System

activity and help control

Lemons are rich in Vitamin C and

job better.

Helps Weight Loss

which results in weight loss.

Lemons are high in pectin �ber,
which helps �ght hunger cravings

So
it becomes very important

Using a healthy food diet can make your

liver work better. Everything we eat,

drink or breath and everything that our

skin absorbs, all of this is �ltered and

cleaned by our liver.

to keep our liver clean
and help it do its

Start
the day with a cup of warm

water and the
juice of half a lemon.

but the bene�ts are just too good
to ignore!

It’s so simple

the blood pressure.

potassium which stimulate brain

HOW TO KEEP
YOUR LIVER CLEAN

& Healthy?

from the blood which helps keep

Aids Digestion
The warm water serves to stimulate

gastrointestinal tract and peristalsis-

the wave of muscle contraction that

keeps things moving within

intestinal walls.

The Vitamin C in lemon helps

decrease wrinkles and blemishes.

the skin clear.

Clears Skin

lemon water purges toxins

Shoba
ZAHANAT WA SEHAT E JISMANI

MAJLIS ANSARULLAH

NEDERLAND
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Eeen Ware Dienaar van de Islam Ahmadiyya

Chaudhary Hameedullah SahibChaudhary Hameedullah Sahib

Vridagpreek gehouden door

12 februari 2021

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(atba)

Een stralende ster van Ahmadiyyat
Herinnerend aan Chaudhry Hameedullah Sahib

(maart 1934 - februari 2021)
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N
a h e t r e c i t e r e n v a n
Tashahhud, Ta’awwudh en
Surah al-Fatihah, kondigde

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza
Masroor Ahmad(aba) aan dat hij
zou spreken over de levenslange
dienaar van de Jama’at, Chaudhry
Hameed-Ullah sahib. Hij was aan
het dienen als de Wakil-e-‘Ala van
Tehrik-e-Jadid. Hij werdin 1934
geboren in Qadian. Zijn vader
Babu Muhammad Baksh sahib
had vijfjaar voor zijn geboorte
Ahmadiyyat aanvaard.

O P M E R K I N G : D e z e
samenvatting is niet de complete
ver tegenwoordig ing van de
oorspronkelijke tekst en dient
slechts als een herinnering.

Hij deed dit naar aanleiding van
een droom waarin hij de Heilige

H i j h e e f t z i j n
basisonderwijs in
Qadian afgerond. In
1946 lanceerde
H a z r a t M u s l e h
M a u d ( r a ) e e n
initiatief voor leven-

Profeet (vzmh) had
gezien, die hem
aan het begeleiden
was om Ahmadi-
yyat, de ware Islam,
te aanvaarden.

slange toewijding aan het geloof.
D e m o e d e r v a n H a m e e d -
U l lahsah ib hee f t hem toen
meegenomen naar Hazrat Musleh

Hazrat KhalifatulMasih (aba)
p r e s e n t e e r d e v e r v o l g e n s
meerdere brieven en anecdotes
v a n m e e r d e r e o u d e r e n e n
scholieren van de Jama’at over
ChaudryHameed-Ul lahsahib.
Hazoor (aba) stelde dat al deze
feiten waar zijn.

Na af te studeren heeft hi j
lesgegeven in het Talim-ul-Islam
col lege van 1955 tot 1974.
Vervolgens heeft Hazrat Khalifatul
Masih III (ra) hem aangesteld als
Nazir Ziafat. Hij werd als Wakil-e-
‘Alaaangesteld in 1982 door
Hazrat Khalifatul Masih IV (ra).
Daarbovenop diende hij ook als
Sadr Ansarullah tussen 1982 en
1999 en als Afsar Jalsa Salana
vanaf 1973 tot zijn dood. Hij had
daarnaast ook de eer omte dienen
als voorzitter tijdens de verkiezing
van de huidige Khalifa in 2003.

“Ik heb ook persoonlijk met hem
gewerkt. Hij heeft met nederigheid
g e w e r k t e n z a c h t a a r d i g
onderwezen. Na het kalifaat heeft
hij alle voorwaarden van zijn Bai’at
vervuld en alle geboden en
richtingen woord voor woord
gevolgd. Moge Allah zijn status
verhogen in het Paradijs en de

voor een interview. Hazrat Musleh
Maud (ra) heeft zelf dit interview
afgenomen. Hierna vervolgde hij
zijn universitaire studies.

Na zijn toelatings-amen
kwam hij naar de jamaat

Maud (ra) omdat zij
wenste haar zoon op te
dragen om zijn leven toe
te wijden aan het dienen
van het geloof. Hazrat
Musleh Maud (ra) heeft
daa rop een aan ta l
instructies gegeven om
zijn opleiding voort te
zetten, waarna hijin
1949 slaagde voor zijn
toelatingsexamen. Moge Al lah deze

z i e k t e d o e n
verdwijnen en gezon-

To t s l o t m a a n d e
Hazra t Kha l i fa tu l
Masih (aba) iedereen
aan om te bidden
voor de Ahmadi’s in
Pakistan.

Jama’at zulke hulp-
volle handen blijven
toekennen.Amin.”

dheid schenken aan degenen die
ziek zijn.

(Ameen)

Chaudhary Hameedullah Sahib
-

Een nobel voorbeeld voor alle
Jamaat om te volgen

Herinnering aan de ware dienaar van
Ahmadiyyat door geliefde Hazoor (aba)

Aan Allah behoren we zeker toe en aan
Hem zullen we terugkeren”

”



A selection of incidents in from the

History of Ahmadiyya Muslim Jamaat
February

The Arabic book of Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad(as),

and another Arabic book,
with its Urdu translation,

, were published in
February.

Hamamatul-
Bushra

Nur-ul-
Haq Part I

In the month of February, the book
of the Promised Messiah(as),

was
pub l ished. Huzoor (as) was
occupied for an entire year in
completing this masterpiece.

Aina-e-Kamalat-e-Islam

This was a great prophecy which
was ful�lled later in the form of a
deadly plague, which very quickly
spread all over the british India and
resulted in the deaths of thousands
of people.

The Promised Messiah(as)
p u b l i s h e d a n i s h t i h a r
(announcement) addressing
all Muslims, in which he stated
that he did not claim to be a
l a w - b e a r i n g p r o p h e t .
Huzoor(as) further stated that
just as he had written in his
book, , his
bel ief was that the Holy
Prophet Muhammad, peace
and blessings of Allah be upon
him, was Khatamul-Anbiya
(Seal of all the Prophets).

Izala-e-Auham

The Promised Messiah(as) saw in
a dream that the angels of God
were planting black-coloured
saplings at different sites of Punjab
and published an announcement
comprising of four pages.
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A was held
on this day. Several respected
elders of the town went to watch
the match for encouragement.

children’s cricket match

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as)
of Qadian, the Promised Messiah
and Imam Mahdi, was born to
Hazrat Mirza Ghulam Murtaza and
Hazrat Chiragh Bibi. It was a Friday
and according to the Hijri Calendar,
it was 14 Shawwal 1250 HA. The
Promised Messiahas was born at
the break of dawn in Qadian Dar-
ul-Aman.

M e a n w h i l e , t h e P r o m i s e d
Messiah(as) was busy writing the
interpretation of Surah al-Fatihah.
Achild of the Promised Messiah(as
asked him out of simplicity and
love, “Why didn’t you come to
watch the match?” The Promised
Messiah(as) replied,

“They [the children] would have
come back after playing, but the
cricket match that I am playing will
continue till the end of times.”

2 0 F e b r u a r y i s s p e c i a l l y
commemorated in the Ahmadiyya
Muslim Community with regard to

A white minaret is mentioned
among the signs of the advent of
Promised Messiah(as) . The
Promised Messiah(as) laid the
foundation of a minaret for the
apparent ful�llment of the sign. The
construction of this minaret was
completed in the blessed era of
Hazrat Musleh-e-Maud(ra) on this
day. It is known as Minaratul-
Masih.

3 February 1992:

13 February 1835:

15 February 1901:

16 February 1923:Febraury 1893:

February 1894:

20 February 1886:

“This week in History”

Thanks to Al-Hakam

6 February 1898:

Hazrat Musleh-e-Maud(ra) during his visit to the UK in 1955

t h e
[the

Promised Reformer].
The Jamaats also hold
jalsas [gatherings] in
commemora t ion o f
Musleh-e-Maud Day.

P r o p h e c y o f
Musleh-e-Maud

U n d e r D i v i n e
inspiration Huzoor(as)
traveled to Hoshiarpur
on January 22nd, 1886
to perform Chilla. He
stayed in a house for
forty days, all his time
was spent in intense
meditation, devotion &

According to this prophecy
Allah the Exalted will bestow him a
son in the next nine years who
would bring awesome progress to
Islam andAhmadiyyat.

prayer. These suppl icat ions
resulted in GodAlmighty giving him
the news of a grand prophecy that
is referred to in the Jamaat as
‘Prophecy of Musleh Mauood’.


