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riep Hazrat Abu Bakr(ra) Hazrat Umar(ra)
bij zich en vertelde hem dat hij spoedig
zou overlijden. Hazrat Abu Bakr(ra) gaf
opdracht dat zodra hij zou sterven, Hazrat
Umar( ra) aan de mosl ims moest
aankondigen dat ze aan de Jihad
moesten deelnemen, en dat z i jn
overlijden geen vertraging zou mogen
veroorzaken bij het uitvoeren van hun

Huzoor (aba) zei dat de Slag bij Jisr ook
plaatsvond in 13 Hijri, waarin de Moslims
de Perzen versloegen. Het moslimleger
telde tienduizend manschappen, terwijl
het Perzische leger uit dertigduizend
soldaten en driehonderd olifanten
bestond. Deze veldslag vond plaats
vlakbij de beroemde rivier de Eufraat.
Vanwege de ligging van deze rivier werd
de strijd vertraagd. Vervolgens werd er

De slag bij Namariq:

Huzoor (aba) zei dat in 13 Hijri de Slag bij
Namariq plaatsvond. Tijdens deze slag
werd de Perzische commandant Jaban
gevangengenomen. Zijn gevangennemer
herkende hem echter niet en dus werd
Jaban vrijgelaten na het betalen van een
boete. Later werd hij echter opnieuw
gevangengenomen. Toen Hazrat Abu
Ubaid(ra), die het bevel voerde over het
moslimleger, vernam dat Jaban al eerder
was gevangengenomen en ook was
vrijgelaten vanwege zijn boetedoening,
zei hij dat het ongepast zou zijn om hem
nogmaals gevangen te houden. Dit toont
het hoge morele gedrag van het
moslimleger.

Huzoor (aba) zei dat HazratAbu Ubaid(ra)
zijn leger na de overwinning in Namariq
naar Kashgar bracht waar hij zich
aansloot bij een bestaande gezant en dat
het moslimleger ook daar zegevierde.

De slag bij Jisr:

zichzelf opofferden en hun namen
presenteerden om deel uit te maken van
het leger dat naar Irak ging. Tegen de tijd
dat dit leger Irak bereikte was het gegroeid
tot zo’n vijfduizend manschappen.

verantwoordelijkheden.
Dus, nadat Hazrat Abu
Bakr(ra) overleed en
H a z r a t U m a r ( r a )
vervolgens tot Khalifa
verkozen werd, hield hij
een krachtige toespraak
waarin hij de moslims
aanmoedigde om de
Jihad te ondernemen. Er
i s v a s t g e l e g d d a t
d u i z e n d m e n s e n

een ‘Jisr’ (brug) over
d e r i v i e r h e e n
gebouwd, daarom
staat dit bekend als
de Slag om Jisr. De
moslims waren de
slag initieel aan het
w innen , t oen de
P e r z i s c h e
legercommandant
het bevel gaf de
olifanten voorwaarts

te laten stormen. Dit veroorzaakte grote
chaos in de strijdlinies van de moslims en
dreef deze uit elkaar. De Perzen zetten
hun aanval voort en als gevolg hiervan
s n e u v e l d e n o o k v e r s c h i l l e n d e
moslimcommandanten.

Hazrat Umar’s (ra)
krachtige invloed

‘Deelname van Hazrat Umar(ra) aan
verschillende expedities ’

OPMERKING: Deze samenvatting is niet
de complete vertegenwoordiging van de
oorspronkelijke tekst en dient slechts als
een herinnering.

Deelname van Hazrat Umar(ra) aan
verschillende expedities

Huzoor (aba) zei dat Hazrat Umar (ra) tien
en een half jaar Khalifa was. Gedurende
deze tijd werden verschillende landen en
regio’s veroverd, zoals Syrië, Egypte, Iran,
Irak, Armenië, Azerbeidzjan enz. Tijdens
het tijdperk van zijn Khilafat vergezelde
Hazrat Umar(ra) het moslimleger op alle
expedities. Hoewel hij zelf niet deelnam
aan de strijd, gaf hij via de commandanten
leiding aan het leger en communiceerde
via brieven met de soldaten. Hazrat Umar
(ra) zei dat hij tijdens zijn gebeden bad voor

N
a het reciteren van Tashahhud,
Ta’awwudh en Surah al-Fatihah,
zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza

MasroorAhmad (aba) dat hij zou doorgaan
met het belichten van incidenten uit het
leven van Hazrat Umar (ra) en zijn tijdperk
van Khilafat.

de overwinningen van
het moslimleger.

Hazra t Umar ’s ( ra )
krachtige invloed:

Huzoor (aba) zei dat
HazratAbu Bakr (ra) ziek
w e r d t i j d e n s e e n
s l a g v e l d t e g e n d e
Perzen. Op dat moment
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A selection of incidents in from the

History of Ahmadiyya Muslim Jamaat
July

02 July 1934:

22 January 1897:

“This week in History”

Thanks to Al-Hakam

Hazrat Musleh-e-Maudra announced the

, with Sahibzadi Mansura
Begum Sahiba, daughter of Hazrat Nawab
MuhammadAli Khan(ra).

nikah of his son, Hazrat Mirza Nasir
Ahmad(rh)

Under the , a health
centre was set up in Boajibu, situated in the
eastern province of Sierra Leone.

Nusrat Jehan Scheme

Hazrat Musleh-e-Maudra in the grounds of the Fazl Mosque, London, 1955

06 May 1935:

H a z r a t M i r z a S h a r i f A h m a d ( r a )
courageously blocked this sudden
assault with sharp re�exes.

Hazrat Mirza Sharif Ahmad(ra) was
. Mischievous

activities by the Ahrar group were on the
rise and the situation was turning tense
and gruesome even in Qadian during
those days.

attacked by an opponent

The of�cial magazine of the Ahmadiyya
An juman Ishaa t -e - I s l am Lahore
commenced its publication under the title
of This magazine
represented the voice of the Paighami
group, those who opposed Khilafat-e-
Ahmadiyya.

Paigham-e-Sulh.

The visited the Fazl
Mosque in London. A reception was
arranged to welcome him.

Saudi Crown Prince

Hazrat Musleh-e-Maud(ra) presided over a

a session of the
held in

Lahore. This committee was
formed by the prominent
Muslim leaders soon after
communal tensions sprang
forth from the Kashmir riots
of 1931.

All India
Kashmir Committee

Hazrat Musleh-e-Maud(ra)
was invited to join the
c o m m i t t e e b y

who, at
t h a t t i m e , h e l d t h e
Ahmadiyya Jamaat and its
leadership in high esteem.
Subsequently, Huzoorra
became the president of the

A l l a m a
Muhammad Iqbal,

Hazrat Khalifatul Masih III(rh) left Rabwah
for his �rst visit to Europe. During this visit,
Huzoor(rh) addressed seven press
conferences, attended eight receptions
and delivered �ve Friday sermons at
different locations.

08 July 1935:

On this date, members of the Jamaat
gathered in Masjid Mubarak, Qadian to
see Hazrat Musleh-e-Maud(ra) before he
departed for his tour of Europe. Before
departing, Huzoor(ra) visited the Promised
Messiah’s(as) grave and prayed.

The entourage left Qadian and travelled to
Batala station. From Batala to Dehli, at
various stops, many people were able to
see Huzoor(ra) and see him off.

12 July 1935:

H a z r a t K h a l i f a t u l M a s i h I I I ( r h )
inaugurated

, Denmark which was the
�rst mosque of Denmark. The inaugural
ceremony was not only aired on Danish
television, but also other European
countries and some Islamic countries
showed great interest in this ceremony;
especially Saudi Arabia, where the
visuals of this ceremony were shown on
television twice.

Masjid Nusrat Jahan in
Copenhagen

Hazrat Musleh-e-Maud(ra)
d r e w t h e a t t e n t i o n o f
members of the Jamaat
towards

. Huzoor(ra) said
that deriving bene�t from the
b o o k s w r i t t e n b y t h e
Promised Messiah(as) was
the best and most ef�cient
way to learn Urdu.

learning the Urdu
language

Hazrat Syed Zainul Abidin Valiullah
Shah(ra) and Sheikh Abdur Rahman
Sahib were sent to to expand their
expertise in the Arabic language. Sheikh
Abdur Rahman Sahib later attached
“Misri” (someone related to Misr – Egypt)
with his name. Both of them were
members of Anjuman Ansarullah, an
organ isa t ion founded by Hazra t
Sahibzada Mirza Bashiruddin Mahmud
Ahmad(ra), and the expenses of their
journey were also provided by Anjuman
Ansarullah. Hazrat Khalifatul Masih I(ra)
bade them farewell with a prayer.

Egypt

After Cairo in Egypt, Hazrat Valiullah
Shahra completed his higher education
with honours from Beirut, Aleppo and
Jerusalem.

03 July 1971:

05 July 1932:

committee upon the invitation and
persuasion of Muslim political leaders of
that time.

06 July 1967:

10 July 1913:

12 July 1924:

21 July 1967:

23 July 1933:

26 July 1913:


