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Belangrijke data
•

08-DeSlagvan
Moe’tah

•

29-Overlijdenvan
Khalidibn
Walied رضي هللا عنه

“En wat is dat in jouw rechterhand, O Moesa? Hij zei: ‘Dat is mijn staf, ik leun erop
en sla er bladeren voor mijn geiten mee neer en ik gebruik het voor andere werkzaamheden.”’
Bovenstaandeversisuitde20esoerahvandeheiligeQurán;soerahTaaHaa.De
verzenzijneendeelvaneengesprektussenAllahﷻenHazratMoesaع َل ْي ِه ْالسَّالم
َ .Dit
washeteerstegesprektussenAllahﷻenhazratMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ indeheiligevallei
Toewa.HierdoorkreegMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
degezegendetitel‘KaliemOellah’.
Voorhet
َ
volledigegesprekleessoerahTaaHaavers9t/m46.
Indezeuitgavezullenwehetoververs17en18hebben,waarindeheiligestaf
wordtvermeld.DitisdeheiligestafvanhazratMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ die‘Asaa-eMoesa’ (DestafvanMoesa)wordtgenoemd.Hiermeezijndevelewonderenvan
hazratMoesaع َل ْي ِه ْالسَّالم
َ totstandgekomen,dieAllahﷻindeheiligeQuránmeerdere
malenheeftvermeld.
Degeschiedenisvandezeheiligestafiszeeroudenbestaatuithonderdenhistorischegebeurtenissendieduizendenmorelelessenbevattenvoordegenendiehet
spiritueleinzichtbezitten.DestafwasinlengtezogrootalshazratMoesaع َل ْي ِه ْالسَّالم
َ :
tienarmlengtes(ongeveer4,5meters).Debovensteuiteindewasintweetakken
gesplitstdie'snachtsalseenlamphetlichtzoudenuitstralen.
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َ
َ ي صلى هللا عليه وسلم َكانَ يُعَ ِوذُ بَ ْع
َّ ِشةَ رضى هللا عنها أ َ َّن النَّب
ت
َ  َوا ْش ِف ِه َوأ َ ْن،اس
ِ اس أ َ ْذ ِه
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َ  يَ ْم،أ َ ْه ِل ِه
َ َب ْالب
َّ ال
.سقَ ًما"
َ  ِشفَا ًء الَ يُغَاد ُِر، الَ ِشفَا َء ِإالَّ ِشفَاؤُ َك،شافِي
)(رواه البخاری
OvergeleverddoorhazratAaïshahع ْنها
َ ُضي هللا
ِ  َر,zijzei:DeBoodschappervanAllahﷺ
behandelde(voorgenezing)zijnhuisgenotendoorzijnrechterhandoverhemtewrijvenenhetvolgendetezeggen:“OAllah,deHeervandemensen,verwijderhetprobleem(ziekte)engeneeshemenUbentdegenezer,erisgeengenezingbehalvedie
vanu,genezingdiegeenziekteachterlaat.”
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Een gewoonte uit de tijd van de Profeet ﷺ...
Over het dragen van zijn  ﷺring
HazratAnasibnMaalikرضي هللا عنهheeftvermelddatderingvandeBoodschappervanAllahﷺgemaaktwasvan
zilverendeedelsteenerinwasafkomstigvanAbessinië(Ethiopië).
Volgensdemeerderheidvandegeleerdenishettoegestaan(voormannen)omeenringgemaaktvanzilvertedragen.VolgensdeHanafimazhabishetniettoegestaanomeenringtedragengemaaktvanbrons,ijzer,staaletc.
DeProfeetﷺdroegeerdergeenring,totdatbekendwerddatdekoningenvanPerziëenanderelandengeen
brievenaccepteerdenofzelfsbekekenwaargeenzegel/stempelopstond.DeProfeetﷺwasbegonnenmet
brievensturennaardekoningenomhenuittenodigentotdeIslam.Dezegel/stempelwerdgemaaktinhetzesde
ofzevendejaarvanhijri.Degeleerdenhebbenverschillendemeningenoverhetdragenvaneenring.Sommige
geleerdenzeggendathetmakroehisomeenringtedragenvoorelkepersoonbehalvedekoningenderechter.
MaarvolgensdeHanafimazhabishetsoennatomeenringtedragenvoordekoningen,rechtersendaarvanafgeleidenenanderendieeenzegel/stempelnodighebben.Naasthenishetooktoegestaanvooranderen,maarhetis
dangeensoennat.Deredenisduidelijk;deProfeetﷺbegonerslechtseentedragentoenhetnoodzakelijkwerd,
namelijkomdebrieventeversturenaandekoningen.AboeDawoedرحمة هللا عليه enanderenhebbenvermelddat
het,behalvedekoningen,anderenisverbodenomeenringtedragen.Hetisechterbewezendatmeerderemetgezellen رضی هللا عنهمookeenringdroegenindeaanwezigheidvandeProfeetﷺeninandereahaadithisvermelddat
deProfeetﷺdemetgezellendithadtoegestaan.Daaromzoueenhardverbodinstrijdkomentestaanmeteen
gewoontevandemetgezellen.
HazratibnUmarرضي هللا عنهheeftgezegddatdeBoodschappervanAllahﷺeenringvanzilverhad.Hijﷺgebruikte
hetalseenzegel/stempelopbrieven,maarhijdroeghetniet.
DeProfeetﷺdroegeenringzoalsbeschrevenindeahaadith.Degeleerdenhebbenvoordezehaditheenaantal
uitleggengegeven.SommigenhebbenuitgelegddatmetdehadithwordtbedoelddatdeProfeetﷺderingniet
constantdroeg.SommigenhebbengeïnterpreteerddatdeProfeetﷺtweeringenhad.Éénhaddezegelen
daarmeebestempeldehijdebrievenendezeringdroeghijniet.Deandereringwerdgebruiktomtedragen.
HetisovergeleverdineenhadithdatdeProfeetﷺeenshetgebedaanhetverrichtenwasenhijdroegderingin
zijnrechterhand.Terwijlhijhetgebedverrichtte,vielzijnoogopdering.Hiernaishijgestoptderingtedragen.
HierbijwordtdanookgeïnterpreteerddatdeProfeetﷺderingnietgewoonlijkdroeg,maaromdatderingwelvan
grootbelangwas,konhijﷺdezeooknietvolledigwegdoen.
HazratAnasرضي هللا عنهheeftovergeleverddatdeProfeetﷺeenringgemaaktvanzilverhadendesteenerinwas
ookvanzilver.
IndienuitgegaanwordtvandeinterpretatiedatdeProfeetﷺtweeringenhad,danisdezehadithin
overeenstemmingmetdeeerderehadithdatdeProfeetﷺookeenringhadmeteensteendaarinvanAbessinië.
ImamBayhaqiرحمة هللا عليهonderanderehoudtdezemeningaan.
IndienuitgegaanwordtvandemeningdatdeProfeetﷺslechtséénringhad,wordendezeahaadithalsvolgt
uitgelegd:MetdeeerderehadithdatdesteenHabshi(Abessijns)was,zoukunnenwordenbedoelddatdekleur
HabshiwasofdestijlHabshiwasofdatdemakerHabshiwas.Indatgevaliserookgeencontradictietussenbeideahaadith.

HazratAnasibnMaalikرضي هللا عنهheeftovergeleverd:‘WanneerdeBoodschappervanAllahﷺnaarde
wasgelegenheidging,deedhijﷺzijnringaf.’
AangezieninderingvandeProfeetﷺdenaamvanAllahgegraveerdstond,namhijﷺderingnooitmeede
wasgelegenheid(netterewoordvoortoilet)in.Hieromhebbendegeleerdenookvermelddathetmakroehisom
hettoiletbinnentegaanmeteerbiedwaardigewoordenofzinnenerop.
HazratAliibnAbiTaalibرضي هللا عنهheeftovergeleverd:‘DeBoodschappervanAllahﷺdroegzijnringinzijn
rechterhand.’
InverschillendeoverleveringenisgeschrevenoverhetdragenvanderingdoordeBoodschappervanAllahﷺin
zijnrechter-ofinzijnlinkerhand.Eengroepmuhadditheen(hadithgeleerden)hebbendevoorkeurgegevenaan
hetstellendatdeBoodschappervanAllahﷺzijnringinzijnrechterhanddroeg.Dezemeningwordtgedeelddoor
ImaamBoekhariرحمة هللا عليه,ImaamTirmiziرحمة هللا عليهenanderemuhadditheen.Sommigegeleerdenhebben
geconcludeerddatdeProfeetﷺzijnringinzijnrechterhanddroeg,maarsomsookinzijnlinkerhanddroeg.De
geleerdenverschillenvanmeningwelkehandhetbesteisomderingintedragen.TussendeHanafigeleerden
zijnerookverschillendemeningen.Sommigezeggendathethetbesteisomtedragenindelinkerhandenande-
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renzeggendatergeenverschilistussenbeidehanden.MullaAliQariرحمة هللا عليه heefteenmeningvande
Hanafi’sgeciteerddathetbeterisomderinginderechterhandtedragen.ImaamNawawiرحمة هللا عليهheeft
vermelddathettoegestaanisvolgensdemeerderheidvandegeleerdenomderinginbeidehandentedragen
(éénvanbeidehanden).DeMaliki’shanterendathetbeterisomhetindelinkerhandtedragen.Inhetkort:uitde
ahaadithwordtzowelhetdragenvanderinginderechterhandalsindelinkerhandbewezen.
HazratHammaadbinSalamahرضي هللا عنهheeftgezegddathijhazratAbdurRahmanbinAbiRafi’ رضي هللا عنهeen
ringzagdrageninzijnrechterhand.HijvroegomderedenervanenhazratAbdurRahman رضي هللا عنه
antwoordde:‘IkhebhazratAbdullahibnJa’farرضي هللا عنهeenringinzijnrechterhandziendragenenhijzeidathij
deProfeetvanAllahﷺeenringinzijnrechterhandhadziendragen.’
IneenhadithwordtvermelddatderinginbeidehandengedragenwerddoordeProfeetﷺ.Maarerwordtin
dezelfdehadithookvermelddatdeschoonheidenelegantiebeteropderechterhandstaan.DaaromzegtIbnHajarرضي هللا عنه,eengeleerdeindehadith-wetenschappen:Nadatikdebetreffendehadithhadgelezen,hebik
begrependatalsjehetdraagtvoorschoonheidenelegantie,dandraagjehetinjerechterhand.Draagjehetom
hettegebruikenalseenzegelofeenstempel,danmoetjehetinjelinkerhanddragen,wanthetismakkelijkerte
verwijderenvanjelinkerhandwanneerjehetwiltgebruiken.’
HazratSaltibnAbdullahرضي هللا عنهheeftgezegddathazratibnAbbaasرضي هللا عنهماeenringdroeginzijn
rechterhandendat,zoverhijzichkonherinneren,hij(hazratibnAbbaas)zeidatdeProfeetﷺhetookinzijn
rechterhanddroeg.
ImamTirmiziرحمة هللا عليهheeftdezehadithkortbelicht.HazratibnIshaqرضي هللا عنهheeftgezegd:“IkhebSaltibn
Abdullaheenringziendragenomzijnkleinstevingervanzijnrechterhand.Ikvroeghemnaardereden.Hijzei:‘Ik
hebhazratibnAbbaasرضي هللا عنهماeenringzodanigziendragen.Debovenkantvanderingwasgerichtnaarde
buitenkantenvoorzoverikmekonherinnerenzeihijdatdeProfeetﷺhetopdezelfdemanierdroeg.’”

Tweedingenwordengenoemdinbovenstaandehadith.Heteneisdatdebovenkantvanderinggericht
wasnaardebuitenkant(vandehandaf).Ditwordtookvermeldinveleandereoverleveringen.AllamahMunaawi
رحمة هللا عليهzegtdatdithetbesteisomdathetdesteenvanderingbeschermtenhetbeschermtdepersoonvan
trotsenhoogmoedigheid.Hettweededatindezehadithbenoemdwordtisdatderingwerdgedragenomde
kleinstevinger(depink).ImaamNawawiرحمة هللا عليهzegtdatdegeleerdenerovereenstemmingoverhebbendat
datsoennatis.

HazratIbnUmarرضي هللا عنهماheeftvermeld:“DeProfeetvanAllahﷺhadeenringgemaaktvanzilver.De
bovenkantbleefaltijdnaardebinnenkantgericht.Daaropwasgegraveerd‘MoehammeddeBoodschappervan
Allah’. Hetwasverbodenvoorhetvolkomdezelfdeinscriptieinhunringentegraveren.Ditisdezelfderingdieuit
dehandenvanhazratMu’ayqibرضي هللا عنهindeputvanAreesvieltijdensdekhilafah(leiderschap)vanhazrat
Usmaanرضي هللا عنه.”
DeredendatdeProfeetﷺdemetgezellenرضی هللا عنهمverboodomdezelfdeinscriptietegravereninhunringen
wasomdatdemetgezellenرضی هللا عنهمdeProfeetﷺinelkaspectvanhetlevenvolgdenennadeden.Dusalszij
ooknogdezelfdeinscriptieinhunringenzoudenhebben,zouerverwarringkunnenkomenmetdeechtestempel/
zegelvandeProfeetﷺ.
HazratMu’ayqibرضي هللا عنهwaseenmetgezelenhijwasdebewaardervanderingvandeProfeetﷺ.Wanneerde
Profeetﷺderingnietdroeg,werdhetbewaarddoorhazratMu’ayqibرضي هللا عنه.Zowerdhetookbewaarddoor
hemرضي هللا عنهtijdensdekhilafahvanhazratAbuBakr,hazratUmarenhazratUsmaan رضی هللا عنهم.Tijdensde
khilafahvanhazratUsmaanرضي هللا عنهterwijlzezatenbijdeputvanArees,gafhazratMu’ayqibرضي هللا عنهdering
aanhazratUsmaanرضي هللا عنهofhijnamhetaanvanhemenderingvielperongelukindeput.Ditincidentisin
meerdereahaadithbeschreven.OfderingvieluitdehandenvanhazratMu’ayqibرضي هللا عنهofuitdehandenvan
hazratUsmaan;رضي هللا عنهdegeleerdenhebbengeïnterpreteerddathetuitdehandenvanhazratMu’ayqibis
gevallen.
HierbovenhebikeencompilatievanahaadithvermeldoverhetdragenvaneenringdooronzegeliefdeProfeet
Moehammadﷺ.Hoehijﷺderingdroeg;welkekleurhethad;vanwelkmateriaalhetwas;watvoorsteenhet
betrofenomwelkeredenenhijﷺhetwelennietdroeg.Hiernavolgtnogeenkortesamenvattingoverde
opvattingenvandeHanafiMazhab:
•

Hetistoegestaanvoormannenoméénzilverenringaantedoen,maarhetisgeensoennattenzijhetbenodigdisvoorhetbestempelenvanbrieven,fatwa’setc..

•

Vrouwenmogenmeerdanéénringaandoenvangoudofzilver.Anderemetalenzijnniettoegestaan.Voor
mannenishetbeteromdesteenvanderingaandebinnenkantvandehand(palm)tedragenenvoor
vrouwenishetbeteromhetaandebuitenkanttedragen.
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•
•
•

Deringkaninderechteroflinkerhandgedragenworden;omdepinkofomdevingerernaast(ringvinger).
Hetdragenvanderingomdemiddelvingerofomdewijsvingerisnietgewenst.
Hetgewichtvandering(exclusiefdesteen)vandemanmagnietmeerdanéénMithqaal(ongeveer4,5
gram)zijn.
Voormannenishetookniettoegestaanomeenringmetmeerdanéénsteentedragen.

MogeAllahﷻonsdekrachtgevendezelfdenobeleintentiestehebbenentebehoudenwanneerwijwel
ofnieteenringdragen.Aameen.
Bron: Shamail-ut Tirmizi, Bahare Shariat. Verzameld en vertaald door: Yasmin Akbarkhan

Vervolg tafseer … De heilige staf van Moesa س الم
َ
َّ علَ ْي ِه ا ْل
DestafwasgemaaktuithethoutvaneenboomuithetParadijs,SalvadoraPersica(Peelu)enSayyidoenaAadam
علَ ْي ِه ْالسَّالم
َ hadhetmeegebrachtuithetParadijssamenmetnogvieranderedingen.
HazratSayyidAliUdjhoori رحمة هللا عليهheeftdezevijfdingeninzijnvolgendecouplettenverzameld:

َ م
ٰ وسى ِمنَ ا
ُ ت اال
ُ ِل
ك َّر ِم
ٰ م
ِ س ال َّنبَا
ِ اْل
َ سلَ ايم
ُ ي اال
ُ م
ُ خ ات
َ َو
م
ِ َّ م َعظ
ِ َِان ال َّنب

ل اال ُع او ُد و ا
َ وَآ َد ُم َم َع ُه ُأ ان ِز
َال َعصَا
َّ ن بم
وَأَ اورَاقِ تِ اين و ا
َك َة
ِ ََالي
ِ ُ م اي
ٍ

Vertaling:EnmetAadamعلَ ْي ِه ْالسَّالم(
َ ),methemdaaldenneerdeOed(hetgeurigehout),destafvanMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم(
َ )
gemaaktuithethoutvandegezegendeplant,debladerenvandevijg,deHadjar-oel-AswadenderingvanSoelaimaanعلَ ْي ِه ْالسَّالم(
َ );degezegendeProfeet.
NahazratAadamعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ werddeheiligestafalsprofetischeerfenisdoorgegevenaanverschillende
vooraanstaandeProfetenعليهم ْالسَّالم,deeennadeander.UiteindelijkbereiktehethazratSho'aybع َل ْي ِه ْالسَّالم
َ .Hijwas
eenProfeetdienaardemensenvanMadyanwasgestuurd.ToenhazratMoesaع َل ْي ِه ْالسَّالم
vanEgyptenaarMadyan
َ
migreerde,liethazratSho'aybع َل ْي ِه ْالسَّالم
َ zijndochterSayyidatoenaSafoeraرضي هللا عنهاtrouwenmethazratMoesa
علَ ْي ِه ْالسَّالم
َ .HazratMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ diendehazratSho'aybعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ tienjaarlang.Hijzouindieperiodedegeitenvan
ْ
hazratSho'aybعلَ ْي ِه السَّالم
َ hoeden.Opdatmoment,nahetontvangenvanhetbevelvanAllah ﷻ,gafhazratSho'ayb
ْ
َ
عل ْي ِه السَّالم
َ deheiligestafaanhazratMoesaع َل ْي ِه ْالسَّالم
َ .
ToenhazratMoesaع َل ْي ِه ْالسَّالم
َ samenmetzijngezegendeechtgenoteMadyanverlietomnaarzijnthuisland,Egypte,
terugtekerenendeheiligevalleivan'Toewa'bereikte,zegendeAllahﷻhemmetdeglimpvanZijnGoddelijkLicht
enverhoogdezijnrangdoorhemhetProfeetschapteschenken.DeHeiligeQuránbeschrijfthoeAllah ﷻhazrat
Moesaع َل ْي ِه ْالسَّالم
َ destijdsaansprakmetdevolgendewoorden:

Allah ﷻvroeg aan hazrat Moesa عَ َل ْي ِه ْالسَّالم: “En wat is dat in jouw rechterhand, O Moesa?” Hazrat Moesa عَ َل ْي ِه ْالسَّالم
antwoordde: “Dat is mijn staf, ik leun erop en sla er bladeren voor mijn geiten mee neer en ik gebruik het voor andere werkzaamheden.”
Indecontextvan'anderewerkzaamheden'heefthazratAllamahAboe-al-BarakaatAbdoelllahibnAhmadNasafi
رحمة هللا عليهdevolgendedingengenoemdinzijnboekMadaarik-oet-Tanziel:
1.Eropsteunentijdenshetlopen.
2.Ertegenpratenalseentijdverdrijf.
3.OverdagwerddestafeenboomenzorgdevoorschaduwvoorhazratMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ .
4.Indenachtzoudendetweegevorktetakkenvandestafgloeienenlichtgeven.
5.Alsbescherminggebruikentegenvijanden,wildebeesten,slangenenschorpioenen.
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6.Tijdenshethalenvanwateruiteenput,veranderdedestafineentouwendetweegevorktetakkenineenemmer.
7.Indiennodigveranderdedestafineenboomendroeghetgewenstevruchten.
8.Alsdestafindegrondwerdgestoken,kwamerwateruitenz.
BovengenoemdezakenwarenhetdagelijksegebruikvandeheiligestafdoorhazratMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ .Maartoen
ْ
َ
hazratMoesaعل ْي ِه السَّالم
َ naarhethofvandefarao(firáun)gingomhemnaarhetjuistepadteleidenenhijMoesaعلَ ْي ِه 
َ
ْ
السَّالمvoortovenaarenleugenaaruitmaakte,begonnenergroteprachtigewonderendoordezegezegendestaftot
standtekomen.DeHeiligeQuránheeftdrievandiewonderenherhaaldelijkgenoemd:
De heilige staf werd een grote slang
Ditgebeurdetoendefaraoeenseengrotecarnavalorganiseerdeendaarbijalletovenaarsvanzijnkoninkrijk
verzameldeomhazratMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ teverslaan.Inhetmiddenvandezecarnaval,dievolwasmet
honderdenenduizendenmensen,stondaandeenekanteengrootaantaltovenaarsmethunmagischehulpmiddeleninhunhandenenaandeanderekantstondhazratMoesaع َل ْي ِه ْالسَّالم
َ ,helemaalalleen,maar
vastbeslotentegenhenallemaal.Demagiërszwoerenbijdeelegantievandefaraoengooidenhunstokken
entouwenopdegrond.Plotswerdendiestokkenentouwensissendeslangendieoverhetheleveldglibberden.Dehelemenigteraakteinpaniekenbegonuitangstheenenweerterennen,terwijldefaraoenzijntovenaarsditalshunoverwinningbeschouwenduitvreugdeenarrogantiemethunhandenbegonnenteklappen.
Kortdaarna,nadatMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ hetbevelvanAllahﷻhadontvangen,plaatstehijعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ zijnheiligestaf
tussendeslangen.Degezegendestafveranderdeineengroteengruwelijkeslangdievervolgensalleslangen
vandetovenaarsopslokte.Toendetovenaarsditgrotewonderzagen,gavenzehunnederlaagtoeenvielen
zeopdegrondinprosternatie(sadjdah),hetvolgendeverkondigend:“AamannabiRabbiHaroenawa
Moesa” (“WebrengengeloofinHemDiedeHeerisvanHaroenenMoesa”). DeHeiligeQuránvermeldtdit
incidentonderandereinSoerahTaaHaa,verzen65t/m70.
Door de slag van de heilige staf op een steen ontstonden er 12 fonteinen van water
HetgeboortelandvandeIsraëlieten(deBaniIsraël)wasSyrië,maardezemensenvestigdenzichinEgypte
tijdenshetbewindvanhazratYoesoefعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ endemensenvan'Amaliqah,deergstevandeongelovigen,
domineerdenSyrië.
ToendefaraoinderivierdeNijlwasverdronkenenhazratMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ enzijnvolkveiliggesteldwarenvan
detirannieënvandefarao,bevalAllahﷻMoesaع َل ْي ِه ْالسَّالم
َ omjihadtedoentegendemensenvan'Amaliqahen
Syriëtebevrijdenvanhunoverheersing.HazratMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ verzameldeeenlegervanzeshonderdduizend
IsraëlietenenvertrokrichtingSyriëvoordejihad.ToendeIsraëlietenechterbinnendegrenzenvanSyriëkwamen,werdenzezodoodsbangvoorhetvolkvan'Amaliqahdatzehetopgavenenopdevluchtsloegen.
AlsgevolgvanhunongehoorzaamheidaanhetbevelvanAllahﷻwerdendeIsraëlietenzodaniggestraftdatze
veertigjaarindevlaktenvan‘Teeh’ blevenrondzwervenenernietuitkondenkomen.HazratMoesaع َل ْي ِه ْالسَّالم
َ 
verbleefookbijhenindatveld.Toendemensenrustelooswerdenvanwegededorstenhongerindevlakten
waargeentekenenvanvoedselenwaterwaren,lietAllahﷻopverzoek(smeekbede)vanMoesaع َل ْي ِه ْالسَّالم
َ voor
hun'Mann-o-Salwa'neerdalenuitdehemel.‘Mann’ waseensoortzoetgerechtvergelijkbaarmethoningen
‘Salwa’ wasgeroosterdekwartels.Toenzenahetetenrustelooswerdendoorextremedorstenomwatereisten,sloeghazratMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ ,inopdrachtvanAllahﷻ,metzijnstafopeensteen.Hierdoorkwamener
onmiddellijktwaalffonteinenvanwateruitdesteen.DetwaalfstammenvanBaniIsraëldronkenhetwateruit
hunindividuelebronnenengavenditwaterookaanhunvee.Zoginghetveertigjaarlangdoor.Hetwaseen
wondervanhazratMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ datmetbehulpvandeheiligestafendesteenplaatsvond.Allahﷻvermeldt
ditincidentindeHeiligeQuráninsoerahalBaqarah,vers60.
Door het slaan met de heilige staf is de rivier, de Nijl, in tweeën gespleten.
HazratMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ prediktedefaraovooreenlangetijdentoondehemhemelsetekenenenwonderen.
Maarondanksaldemoeiteenpogingenweigerdedefaraoomdewaarheidteaccepteren.Integendeel,zijn
koppigheidengewelddadigheidgroeidemetdedagnogmeer.DeIsraëlietenaccepteerdendefaraonietals
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hunheerenwerdendaaromzwaargemartelddoorhem.Tijdensdezeperiode
vanmartelingenmishandelingkreeghazratMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ deopdrachtvan
AllahﷻomsamenmetdeBaniIsraëluitEgyptetemigreren.Daaromverliet
hazratMoesaع َل ْي ِه ْالسَّالم
َ 'snachtsEgyptesamenmetdeIsraëlieten.Toendefarao
hierachterkwam,verzameldehijzijnlegeromdeIsraëlietenachternategaanen
tearresteren.Toendelegervandefaraonaderde,dachtendeIsraëlietendatze
doordelegervandefaraogearresteerdzoudenwordenengildenhetuitvan
angstvoordefarao.DesituatiezagervoordeIsraëlieteninderdaadzeerernstig
uit,wantachterhunwasdebloeddorstigelegervandefaraoenvoorhunlagde
rivier,deNijlmetgrotevloedgolven,waardoorzenietmeerverderkonden.
OnderdezealarmerendesituatiewashazratMoesa َعلَ ْي ِه ْالسَّالمontspannenen
probeerdedeIsraëlietengerusttestellen.Toenzederiviernaderden,bevalAllahﷻhazratMoesa َعلَ ْي ِه ْالسَّالمommetzijnstafopderivierteslaan.EntoenMoesa
علَ ْي ِه ْالسَّالم
َ datdeed,ontwikkeldenzichtwaalfduidelijkewegenoverderivier.De
Israëlietenliepenoverdezetwaalfwegenenstakenveiligderivierover.Toende
faraoderivierbereikteendetwaalfwegenzag,ginghijooksamenmetzijnleger
dewegenop.Maartoenzijhetmiddenvanderivierbereikten,kwamenplotseling
deenormegolvenopwaardoorderivierzichweersamenvoegdeendewegen
vernietigde.Defaraoverdronksamenmetzijnlegerinderivier.DeHeiligequrán
vermeldtditincidentinsoerahash-Shoeara,verzen61t/m67.

Letop!AllahﷻisAllaam-oel-Ghoeyoeb,Hijweetalles,hetgezieneenhetongeziene.
NietsinhetheleheelalisverborgenvanHem.Hijweetzelfswaterinonzeharten
afspeelt,maartochvroegHijaanMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ waterinzijnrechterhandwas.Het
stellenvaneenvraagduidtnietaltijdoponwetendheid.Ditwasdeeerstekeerdat
AllahﷻMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ toesprak,Moesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ wasdusgespannenenvoeldezich
ongemakkelijk.AllahﷻwouMoesa َعلَ ْي ِه ْالسَّالمopzijngemakstellendooroverzijn
heiligestaftespreken.

Antwoord vorige uitgave
OpwelkeProfeetwashetboekvanAllah‘Indjiel’ geopenbaard?

HetboekvanAllah‘ ﷻIndjielwasopdeProfeetIsaaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ geopenbaard.

Vraag
HoeheethetboekvanAllahﷻdieophazratMoesaعلَ ْي ِه ْالسَّالم
َ wasgeopenbaard?
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