Grote nederigheid van
Hazrat Umar (ra)
Hazrat Umar (ra) een toespraak hield
waarin hij zei dat hij had gehoord dat
mensen bang waren voor zijn vurige
temperament en dat mensen dachten dat
hij hard zou zijn als leider.

Rechtgeleide Kaliefen –
Hazrat Umar ibn al-Kha āb (ra)
Zijne Heiligheid (aba) zei
dat het testament van
Vridagpreek gehouden door
Hazrat Abu Bakr (ra) aan
de mensen was
voorgelezen, en Hazrat
18 juni 2021
Abu Bakr (ra) hen vroeg
of ze het eens waren met
‘Hazrat Umar’s (ra) eerste toespraak als de
de beslissing die hij had
Khalifa en Grote nederigheid ’
genomen, waarop
iedereen antwoordde
dat ze deze beslissing
OPMERKING: Deze samenvatting is niet zouden gehoorzamen en de volgende
de complete vertegenwoordiging van de Khalifa ook.
oorspronkelijke tekst en dient slechts als
Zijne Heiligheid (aba) zei dat iemand ooit
een herinnering.
Hazrat Umar (ra) vroeg naar zijn woede en
a het reciteren van Tashahhud, dat deze er niet langer leek te zijn. Hazrat
Ta’awwudh en Surah al-Fatihah, Umar (ra) antwoordde dat het er nog
k o n d i g d e Z i j n e H e i l i g h e i d , steeds was, maar het manifesteerde zich
reciteerde Zijne Heiligheid (aba) de alleen tegen de ongelovigen.
volgende verzen van de Heilige Koran:
Zijne Heiligheid (aba)
Het testament van Hazrat Abu Bakr (ra)
zei dat Hazrat Umar (ra)
in zijn eerste toespraak
Zijne Heiligheid (aba) zei dat voordat hij nadat hij Khalifa was
stierf, Hazrat Abu Bakr (ra) Hazrat Uthman geworden, zei dat hij
(ra) riep zodat hij zijn testament kon over elke kwestie die
opschrijven. Terwijl Hazrat Uthman (ra) net hem zou overkomen,
begon te schrijven, raakte Hazrat Abu Bakr zelf zou beslissen. En
(ra) bewusteloos. Hazrat Uthman (ra) elke kwestie die ver weg
schreef dat Hazrat Umar (ra) de volgende w a s , z o u h i j
Khalifa zou zijn. Toen Hazrat Abu Bakr (ra) v e r t e g e n w o o r d i g e r s
weer bij bewustzijn kwam, vroeg hij Hazrat aanwijzen om ermee om te gaan. Hij zei
Uthman (ra) om voor te lezen wat hij had dat wie goed deed beloond zou worden,
opgeschreven. Hij las vervolgens voor wat maar wie kwaad deed, diegene zou
hij had geschreven over Hazrat Umar (ra). dienovereenkomstig worden behandeld.
Hazrat Abu Bakr (ra) veranderde dit niet en
gaf te kennen dat hij juist en goed heeft Zijne Heiligheid (aba) zei dat op de derde
gehandeld.
dag nadat hij de Khalifa was geworden,

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(atba)

N

Hazrat Umar (ra) zei dat in de tijd van de
Heilige Profeet (sa) niemand de
vriendelijkheid en mededogen van de
Heilige Profeet (sa) kon evenaren, en op
het moment van zijn overlijden was de
Heilige Profeet (sa) tevreden met Hazrat
Umar (ra). Met betrekking tot Hazrat Abu
Bakr (ra) zei hij dat iedereen zich ervan
bewust was dat hij erg aardig was en dat
hij zijn dienaar en helper was. En op het
moment van zijn overlijden was Hazrat
Abu Bakr (ra) tevreden met Hazrat Umar
(ra). Hazrat Umar (ra) zei dat hij
buitengewoon vriendelijk zou zijn, maar
tegelijkertijd vastberaden zou zijn om
ervoor te zorgen dat gerechtigheid altijd
zou worden gediend.
Zijne Heiligheid (aba) zei dat de Tweede
Kalief, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud
Ahmad (ra) met betrekking tot het Khilafat
van Hazrat Umar (ra) verklaarde dat hij er
buitengewoon hard naar streefde om
ervoor te zorgen dat de waarden en
leerstellingen van de islam werden
nageleefd. Hazrat Umar (ra) bad tot God
dat hem een grote taak was toevertrouwd,
en hij bad om vergeving voor het geval hij
geen recht deed aan het uitvoeren van
deze plicht.
Zijne Heiligheid (aba)
zei dat toen Iran werd
v e r o v e r d ,
korenmolens naar
Medina werden
gebracht, en Hazrat
Umar (ra) zei dat het
eerste meel van de
molens naar Hazrat
A’ishah (ra) moest
worden gestuurd. Dit
toonde het grote
respect dat hij had voor de vrouwen en
familie van de Heilige Profeet (sa). De
vrouwen van Medina hadden nog nooit
zo’n jn meel gezien, en dus verzamelden
ze zich rond Hazrat A’ishah (ra) om het te
zien.
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Gossiping, BBQ, Walk, Picnic and Enjoying the Weather.

Glimpses of Ansarullah Activities
Expressing Gratitude to Allah Almighty.
Picnic Majlis Ansarullah Eindhoven
in Vaals

Picnic Majlis Ansarullah
Eindhoven in Vaals

Picnic Majlis Ansarullah Eindhoven
in Vaals

BBQ program region Amsterdam ,
joined by Sadr sb majlis

Bezoek onze website regelmatig voor actuele informatie over onze activiteiten: www.ansarullah.nl
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A selection of incidents in

June from the

History of Ahmadiyya Muslim Jamaat
04 June 1944:
Hazrat Musleh-e-Maud(ra) presided over
the formal inaugural ceremony of the
Talim-ul-Islam College in Qadian. On 2
June, Punjab University informed the
Jamaat ofcials, via telegram, that the
government had permitted the
establishment of the college. In its rst
year, 80 students were enrolled.

04 June 1955:

05 June 1931:
Upon the completion of 40 years since the
publication of the Promised
Messiah’s(as) book, Fath-e-Islam
(Victory of Islam) Hazrat Musleh-eMaud(ra) emphasised that every member
of the Jamaat should strive to become
regular in Tahajjud prayer and endeavour
to propagate the message of Islam.

06 June 1935:

The Imam of Fazl Mosque, London,
Hazrat Musleh-e-Maud(ra) was in Europe. Hazrat Maulvi Abdur Rahim Dard(ra)
Some glimpses of his activities recorded launched The Muslim Times from
are as follows:
London.
On 4 June, Huzoor(ra) inspected the
mission house of Zurich. On 5 June,
Huzoor(ra) delivered a speech in English
during a tea party in Zurich. On 8 June, an
interview of Huzoor(ra) was
televised by a Swiss
television channel in
English. On the same day, a
Yugoslavian man entered
the fold of the Jamaat.

At that time, not a single Muslim
newspaper was published in England.

Hazrat Maulana Karam Ilahi Zafar and
Maulana Muhammad Ishaq Saqi Sahib
reached Madrid with the aim of
establishing the Ahmadiyya Mission in
Spain. Keeping in mind the historic and
glorious past of Muslims in this part of the
earth, their humble entrance in Spain was
an emotional and faith-inspiring episode.

11 June 1948:
The government of West Punjab,
Pakistan gave permission to the
Ahmadiyya Jamaat to set up their Markaz
in Rabwah after a long process relating to
legal and ofcial matters. Hazrat Muslehe-Maud(ra) formed a committee,
consisting of 10 members, to start
planning the core schemes for
construction.
Huzoor(ra), at that time, was
residing in Quetta. Among
the detailed instructions
Huzoor(ra) gave was for the
committee to review the
location and determine
where the headquarters
would be located in the new
city. Huzoor(ra) further told
the committee to bear in
mind places such as
Bahishti Maqbarah,
mosques, colleges, schools,
hospital, research institutes
etc.

On 10 June, Huzoor(ra) went
to southern Switzerland’s
city of Lugano.
On 25 June, Huzoor(ra) was
in Hamburg, where a famous
journalist conducted his
interview for his newspaper.
On 26 June, an Orientalist
performed bai‘at at the hand
of Hazrat Musleh-e-Maud(ra
he was given the Muslim name of Zubair.

10 June 1946:

Earliest settlement of Rabwah, 1948.

18 June 1913:
05 June 1929:
Hazrat Musleh-e-Maud(ra) was in
Kashmir. His stay lasted till 30 September.
During
stay, he invited the locals to
06 Maythis
1935:
increase their moral, intellectual and
spiritual levels to excel in the future.
Following people accompanied Huzoor(ra)
during this journey: Hazrat Maulvi
Muhammad Ismail Halalpurira, Hazrat
Maulvi Abdur Rahim Dardra, Hazrat Dr
Hashmatullah Khan(ra), Maulvi
Qamaruddin Sahib. During this trip,
Huzoor(ra) attended a Jalsa in Yaripora
where 64 people took the oath of
allegiance.

07 June 1915:
On this date, the first issue of Al Fazl was
published. Hazrat Mirza Bashiruddin
Mahmud Ahmad’s(ra) resolve and strong
will was manifested through this initiative.
The name “Al Fazl” was granted by
Hazrat Khalifatul Masih I(ra).

The Promised Messiah’s(as) youngest
daughter, Hazrat Nawab Amatul Hafeez
Begum’s(ra) nikah with Hazrat Nawab
Muhammad Abdullah Khan(ra), son of
Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan(ra) of
22 January 1897:
Malerkotla,
was announced. Hazrat
Some fortunate people came forward and
Maulvi Ghulam Rasul Rajeki(ra)
contributed towards this blessed project.
announced this nikah in Masjid Aqsa,
Among them were Hazrat Nawab
Qadian. The dowry was 15,000 rupees.
Muhammad Ali Khan(ra) and Hazrat
Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad’s(ra)
rst wife, Syeda Umm-e-Nasir Sahiba,
“This week in History”
who donated her daughter’s precious
Thanks to Al-Hakam
jewellery.
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