
Qurán 

Hadith 

ذُ بَْعَض  ِ َعْن َعائَِشةَ رضى هللا عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم َكاَن يُعَو 

اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس أَْذِهِب اْلبَاَس، َواْشِفِه َوأَْنَت  "أَْهِلِه، يَْمَسُح ِبيَِدِه اْليُْمَنى َويَقُوُل 

."الشَّافِي، الَ ِشفَاَء إاِلَّ ِشفَاُؤَك، ِشفَاًء الَ يُغَاِدُر َسقًَما   

)رواه البخاری(   
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Moe’tah 

vanOverlijden-29 •

Khalidibn

Walied رضي هللا عنه 

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمَٰ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

ُموَسىَٰ  ٰـَ ُؤاْ َعلَۡيَہا َوأَُهشُّ بَِہا َوَما تِۡلَك بَِيِمينَِك يَ قَاَل ِهَى َعَصاَى أَتََوڪَّ

َعلَىَٰ َغنَِمى َوِلَى فِيَہا َمـَٔاِرُب أُۡخَرىَٰ   

(SoerahTaaHaa17-18) 

“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 werk-

zaamheden.”’  
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In deze uitgave: 

Bovenstaandeversisuitde20esoerahvandeheiligeQurán;soerahTaaHaa.De

verzenzijneendeelvaneengesprektussenAllahهلالج لجenHazratMoesa.َعَلْيِه اْلسَّالمDit

washeteerstegesprektussenAllahهلالج لجenhazratMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمindeheiligevallei

Toewa.HierdoorkreegMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمdegezegendetitel‘KaliemOellah’. Voorhet

volledigegesprekleessoerahTaaHaavers9t/m46. 

Indezeuitgavezullenwehetoververs17en18hebben,waarindeheiligestaf

wordtvermeld.DitisdeheiligestafvanhazratMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمdie‘Asaa-e-

Moesa’ (DestafvanMoesa)wordtgenoemd.Hiermeezijndevelewonderenvan

hazratMoesaَعَلْيِه اْلسَّالمtotstandgekomen,dieAllahهلالج لجindeheiligeQuránmeerdere

malenheeftvermeld. 

Degeschiedenisvandezeheiligestafiszeeroudenbestaatuithonderdenhistori-

schegebeurtenissendieduizendenmorelelessenbevattenvoordegenendiehet

spiritueleinzichtbezitten.DestafwasinlengtezogrootalshazratMoesa:َعَلْيِه اْلسَّالم

tienarmlengtes(ongeveer4,5meters).Debovensteuiteindewasintweetakken

gesplitstdie'snachtsalseenlamphetlichtzoudenuitstralen. 

Wordt vervolgd op blz. 4 

OvergeleverddoorhazratAaïshah َرِضي هللاُ َعْنها AllahvanBoodschapperDe:zeizij, ملسو هيلع هللا ىلص
behandelde(voorgenezing)zijnhuisgenotendoorzijnrechterhandoverhemtewrij-

venenhetvolgendetezeggen:“OAllah,deHeervandemensen,verwijderhetpro-

bleem(ziekte)engeneeshemenUbentdegenezer,erisgeengenezingbehalvedie

vanu,genezingdiegeenziekteachterlaat.” 

 



Over het dragen van zijn ملسو هيلع هللا ىلص ring 

HazratAnasibnMaalik رضي هللا عنه vanwasgemaaktملسو هيلع هللا ىلصAllahvanBoodschapperdevanringdedatvermeldheeft
zilverendeedelsteenerinwasafkomstigvanAbessinië(Ethiopië). 

Volgensdemeerderheidvandegeleerdenishettoegestaan(voormannen)omeenringgemaaktvanzilvertedra-
gen.VolgensdeHanafimazhabishetniettoegestaanomeenringtedragengemaaktvanbrons,ijzer,staaletc.
DeProfeetملسو هيلع هللا ىلصdroegeerdergeenring,totdatbekendwerddatdekoningenvanPerziëenanderelandengeen
brievenaccepteerdenofzelfsbekekenwaargeenzegel/stempelopstond.DeProfeetملسو هيلع هللا ىلصwasbegonnenmet
brievensturennaardekoningenomhenuittenodigentotdeIslam.Dezegel/stempelwerdgemaaktinhetzesde
ofzevendejaarvanhijri.Degeleerdenhebbenverschillendemeningenoverhetdragenvaneenring.Sommige
geleerdenzeggendathetmakroehisomeenringtedragenvoorelkepersoonbehalvedekoningenderechter.
MaarvolgensdeHanafimazhabishetsoennatomeenringtedragenvoordekoningen,rechtersendaarvanafge-
leidenenanderendieeenzegel/stempelnodighebben.Naasthenishetooktoegestaanvooranderen,maarhetis
dangeensoennat.Deredenisduidelijk;deProfeetملسو هيلع هللا ىلصbegonerslechtseentedragentoenhetnoodzakelijkwerd,
namelijkomdebrieventeversturenaandekoningen.AboeDawoedرحمة هللا عليه enanderenhebbenvermelddat
het,behalvedekoningen,anderenisverbodenomeenringtedragen.Hetisechterbewezendatmeerderemetge-
zellen رضی هللا عنهمookeenringdroegenindeaanwezigheidvandeProfeetملسو هيلع هللا ىلصeninandereahaadithisvermelddat
deProfeetملسو هيلع هللا ىلصdemetgezellendithadtoegestaan.Daaromzoueenhardverbodinstrijdkomentestaanmeteen
gewoontevandemetgezellen. 
 

HazratibnUmarرضي هللا عنهheeftgezegddatdeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصeenringvanzilverhad.Hijملسو هيلع هللا ىلصgebruikte
hetalseenzegel/stempelopbrieven,maarhijdroeghetniet. 

DeProfeetملسو هيلع هللا ىلصdroegeenringzoalsbeschrevenindeahaadith.Degeleerdenhebbenvoordezehaditheenaantal
uitleggengegeven.SommigenhebbenuitgelegddatmetdehadithwordtbedoelddatdeProfeetملسو هيلع هللا ىلصderingniet
constantdroeg.SommigenhebbengeïnterpreteerddatdeProfeetملسو هيلع هللا ىلصtweeringenhad.Éénhaddezegelen
daarmeebestempeldehijdebrievenendezeringdroeghijniet.Deandereringwerdgebruiktomtedragen. 

HetisovergeleverdineenhadithdatdeProfeetملسو هيلع هللا ىلصeenshetgebedaanhetverrichtenwasenhijdroegderingin
zijnrechterhand.Terwijlhijhetgebedverrichtte,vielzijnoogopdering.Hiernaishijgestoptderingtedragen.
HierbijwordtdanookgeïnterpreteerddatdeProfeetملسو هيلع هللا ىلصderingnietgewoonlijkdroeg,maaromdatderingwelvan
grootbelangwas,konhijملسو هيلع هللا ىلصdezeooknietvolledigwegdoen. 
 

HazratAnas رضي هللا عنه waserinsteendeenhadzilvervangemaaktringeenملسو هيلع هللا ىلصProfeetdedatovergeleverdheeft
ookvanzilver. 

IndienuitgegaanwordtvandeinterpretatiedatdeProfeetملسو هيلع هللا ىلصtweeringenhad,danisdezehadithin
overeenstemmingmetdeeerderehadithdatdeProfeetملسو هيلع هللا ىلصookeenringhadmeteensteendaarinvanAbessinië.
ImamBayhaqi رحمة هللا عليه  .aanmeningdezehoudtandereonder

IndienuitgegaanwordtvandemeningdatdeProfeetملسو هيلع هللا ىلصslechtséénringhad,wordendezeahaadithalsvolgt
uitgelegd:MetdeeerderehadithdatdesteenHabshi(Abessijns)was,zoukunnenwordenbedoelddatdekleur
HabshiwasofdestijlHabshiwasofdatdemakerHabshiwas.Indatgevaliserookgeencontradictietussenbei-
deahaadith. 
 

HazratAnasibnMaalikرضي هللا عنهheeftovergeleverd:‘WanneerdeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصnaarde
wasgelegenheidging,deedhijملسو هيلع هللا ىلصzijnringaf.’ 

AangezieninderingvandeProfeetملسو هيلع هللا ىلصdenaamvanAllahgegraveerdstond,namhijملسو هيلع هللا ىلصderingnooitmeede
wasgelegenheid(netterewoordvoortoilet)in.Hieromhebbendegeleerdenookvermelddathetmakroehisom
hettoiletbinnentegaanmeteerbiedwaardigewoordenofzinnenerop. 
 

HazratAliibnAbiTaalibرضي هللا عنهheeftovergeleverd:‘DeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصdroegzijnringinzijn
rechterhand.’ 

InverschillendeoverleveringenisgeschrevenoverhetdragenvanderingdoordeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصin
zijnrechter-ofinzijnlinkerhand.Eengroepmuhadditheen(hadithgeleerden)hebbendevoorkeurgegevenaan
hetstellendatdeBoodschappervanAllahملسو هيلع هللا ىلصzijnringinzijnrechterhanddroeg.Dezemeningwordtgedeelddoor
ImaamBoekhari,رحمة هللا عليهImaamTirmiziرحمة هللا عليهenanderemuhadditheen.Sommigegeleerdenhebben
geconcludeerddatdeProfeetملسو هيلع هللا ىلصzijnringinzijnrechterhanddroeg,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 عنه  een
ringzagdrageninzijnrechterhand.HijvroegomderedenervanenhazratAbdurRahman رضي هللا عنه 
antwoordde:‘IkhebhazratAbdullahibnJa’far رضي هللا عنه hijdatzeihijendragenzienrechterhandzijninringeen
deProfeetvanAllahملسو هيلع هللا ىلصeenringinzijnrechterhandhadziendragen.’ 

IneenhadithwordtvermelddatderinginbeidehandengedragenwerddoordeProfeet.ملسو هيلع هللا ىلصMaarerwordtin
dezelfdehadithookvermelddatdeschoonheidenelegantiebeteropderechterhandstaan.DaaromzegtIbnHa-
jar,رضي هللا عنهeengeleerdeindehadith-wetenschappen:Nadatikdebetreffendehadithhadgelezen,hebik
begrependatalsjehetdraagtvoorschoonheidenelegantie,dandraagjehetinjerechterhand.Draagjehetom
hettegebruikenalseenzegelofeenstempel,danmoetjehetinjelinkerhanddragen,wanthetismakkelijkerte
verwijderenvanjelinkerhandwanneerjehetwiltgebruiken.’ 
 
HazratSaltibnAbdullahرضي هللا عنهheeftgezegddathazratibnAbbaasرضي هللا عنهماeenringdroeginzijn
rechterhandendat,zoverhijzichkonherinneren,hij(hazratibnAbbaas)zeidatdeProfeetملسو هيلع هللا ىلصhetookinzijn
rechterhanddroeg. 

ImamTirmiziرحمة هللا عليهheeftdezehadithkortbelicht.HazratibnIshaqرضي هللا عنهheeftgezegd:“IkhebSaltibn
Abdullaheenringziendragenomzijnkleinstevingervanzijnrechterhand.Ikvroeghemnaardereden.Hijzei:‘Ik
hebhazratibnAbbaasرضي هللا عنهماeenringzodanigziendragen.Debovenkantvanderingwasgerichtnaarde
buitenkantenvoorzoverikmekonherinnerenzeihijdatdeProfeetملسو هيلع هللا ىلصhetopdezelfdemanierdroeg.’” 

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

HazratIbnUmarرضي هللا عنهماheeftvermeld:“DeProfeetvanAllahملسو هيلع هللا ىلصhadeenringgemaaktvanzilver.De
bovenkantbleefaltijdnaardebinnenkantgericht.Daaropwasgegraveerd‘MoehammeddeBoodschappervan
Allah’. Hetwasverbodenvoorhetvolkomdezelfdeinscriptieinhunringentegraveren.Ditisdezelfderingdieuit
dehandenvanhazratMu’ayqibرضي هللا عنهindeputvanAreesvieltijdensdekhilafah(leiderschap)vanhazrat
Usmaanرضي هللا عنه.” 

DeredendatdeProfeetملسو هيلع هللا ىلصdemetgezellenرضی هللا عنهمverboodomdezelfdeinscriptietegravereninhunringen
wasomdatdemetgezellen رضی هللا عنهم zijalsDus.nadedenenvolgdenlevenhetvanaspectelkinملسو هيلع هللا ىلصProfeetde
ooknogdezelfdeinscriptieinhunringenzoudenhebben,zouerverwarringkunnenkomenmetdeechtestempel/
zegelvandeProfeetملسو هيلع هللا ىلص. 

HazratMu’ayqib رضي هللا عنه deWanneer.ملسو هيلع هللا ىلصProfeetdevanringdevanbewaarderdewashijenmetgezeleenwas
Profeetملسو هيلع هللا ىلصderingnietdroeg,werdhetbewaarddoorhazratMu’ayqib.رضي هللا عنهZowerdhetookbewaarddoor

hemرضي هللا عنهtijdensdekhilafahvanhazratAbuBakr,hazratUmarenhazratUsmaan رضی هللا عنهم. Tijdensde
khilafahvanhazratUsmaanرضي هللا عنهterwijlzezatenbijdeputvanArees,gafhazratMu’ayqibرضي هللا عنهdering
aanhazratUsmaanرضي هللا عنهofhijnamhetaanvanhemenderingvielperongelukindeput.Ditincidentisin
meerdereahaadithbeschreven.OfderingvieluitdehandenvanhazratMu’ayqib رضي هللا عنه vanhandendeuitof
hazratUsmaan;رضي هللا عنهdegeleerdenhebbengeïnterpreteerddathetuitdehandenvanhazratMu’ayqibis
gevallen. 
 

HierbovenhebikeencompilatievanahaadithvermeldoverhetdragenvaneenringdooronzegeliefdeProfeet
Moehammad.ملسو هيلع هللا ىلصHoehijملسو هيلع هللا ىلصderingdroeg;welkekleurhethad;vanwelkmateriaalhetwas;watvoorsteenhet
betrofenomwelkeredenenhijملسو هيلع هللا ىلصhetwelennietdroeg.Hiernavolgtnogeenkortesamenvattingoverde
opvattingenvandeHanafiMazhab: 

• Hetistoegestaanvoormannenoméénzilverenringaantedoen,maarhetisgeensoennattenzijhetbe-
nodigdisvoorhetbestempelenvanbrieven,fatwa’setc.. 

• Vrouwenmogenmeerdanéénringaandoenvangoudofzilver.Anderemetalenzijnniettoegestaan.Voor
mannenishetbeteromdesteenvanderingaandebinnenkantvandehand(palm)tedragenenvoor
vrouwenishetbeteromhetaandebuitenkanttedragen. 
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DestafwasgemaaktuithethoutvaneenboomuithetParadijs,SalvadoraPersica(Peelu)enSayyidoenaAadam

 .dingenandereviernogmetsamenParadijshetuitmeegebrachthethadَعلَْيِه اْلسَّالم

HazratSayyidAliUdjhoori رحمة هللا عليهheeftdezevijfdingeninzijnvolgendecouplettenverzameld: 

 

 

 

 

Vertaling:EnmetAadam,(َعلَْيِه اْلسَّالم)methemdaaldenneerdeOed(hetgeurigehout),destafvanMoesa(َعلَْيِه اْلسَّالم)

gemaaktuithethoutvandegezegendeplant,debladerenvandevijg,deHadjar-oel-AswadenderingvanSoelai-

maan;(َعلَْيِه اْلسَّالم)degezegendeProfeet. 

NahazratAadamَعلَْيِه اْلسَّالمwerddeheiligestafalsprofetischeerfenisdoorgegevenaanverschillende

vooraanstaandeProfeten,عليهم اْلسَّالمdeeennadeander.UiteindelijkbereiktehethazratSho'ayb.َعَلْيِه اْلسَّالمHijwas

eenProfeetdienaardemensenvanMadyanwasgestuurd.ToenhazratMoesaَعَلْيِه اْلسَّالمvanEgyptenaarMadyan

migreerde,liethazratSho'aybَعَلْيِه اْلسَّالمzijndochterSayyidatoenaSafoeraرضي هللا عنهاtrouwenmethazratMoesa

vangeitendeperiodedieinzouHij.langjaartienَعلَْيِه اْلسَّالمSho'aybhazratdiendeَعلَْيِه اْلسَّالمMoesaHazrat.َعلَْيِه اْلسَّالم

hazratSho'aybَعلَْيِه اْلسَّالمhoeden.Opdatmoment,nahetontvangenvanhetbevelvanAllah,هلالج لجgafhazratSho'ayb

 .َعَلْيِه اْلسَّالمMoesahazrataanstafheiligedeَعلَْيِه اْلسَّالم

ToenhazratMoesaَعَلْيِه اْلسَّالمsamenmetzijngezegendeechtgenoteMadyanverlietomnaarzijnthuisland,Egypte,

terugtekerenendeheiligevalleivan'Toewa'bereikte,zegendeAllahهلالج لجhemmetdeglimpvanZijnGoddelijkLicht

enverhoogdezijnrangdoorhemhetProfeetschapteschenken.DeHeiligeQuránbeschrijfthoeAllahهلالج لجhazrat

Moesaَعَلْيِه اْلسَّالمdestijdsaansprakmetdevolgendewoorden: 

Allahهلالج لج vroeg aan hazrat Moesa عََلْيِه اْلسَّالم: “En wat is dat in jouw rechterhand, O Moesa?” Hazrat Moesa عََلْيِه اْلسَّالم 

antwoordde: “Dat is mijn staf, ik leun erop en sla er bladeren voor mijn geiten mee neer en ik gebruik het voor an-

dere werkzaamheden.” 

Indecontextvan'anderewerkzaamheden'heefthazratAllamahAboe-al-BarakaatAbdoelllahibnAhmadNasafi

 :Madaarik-oet-Tanzielboekzijningenoemddingenvolgendedeرحمة هللا عليه

 .lopenhettijdenssteunenErop.1

 .tijdverdrijfeenalspratentegenEr.2

 .َعلَْيِه اْلسَّالمMoesahazratvoorschaduwvoorzorgdeenboomeenstafdewerdOverdag.3

 .gevenlichtengloeienstafdevantakkengevorktetweedezoudennachtdeIn.4

 .schorpioenenenslangen,beestenwilde,vijandentegengebruikenbeschermingAls.5

Vervolg tafseer … De heilige staf  van Moesa  عَ لَ يْ هِ   ا ْل  سَّ ال م 

• Deringkaninderechteroflinkerhandgedragenworden;omdepinkofomdevingerernaast(ringvinger).
Hetdragenvanderingomdemiddelvingerofomdewijsvingerisnietgewenst. 

• Hetgewichtvandering(exclusiefdesteen)vandemanmagnietmeerdanéénMithqaal(ongeveer4,5
gram)zijn. 

• Voormannenishetookniettoegestaanomeenringmetmeerdanéénsteentedragen. 
 

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

سِ النَّبَاتِ الاُمَكرَّمِ  ٰ ُد َوالاَعَصا لُِموٰسى ِمَن اْلا ناِزَل الاُعوا
ُ
 َوآَدُم َمَعُه أ

ِ الاُمَعظَّمِ  َماَن النَّبِي  ُم ُسلَيا ُن بَِمكَّةَ  َوَختا َراقِ تِياٍن َوالايَِميا  َوأَوا
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-emeenintakkengevorktetweedeentouweeninstafdeveranderde,puteenuitwatervanhalenhetTijdens.6

mer. 

 .vruchtengewenstehetdroegenboomeeninstafdeveranderdenodigIndien.7

 .enzuitwatererkwam,gestokenwerdgronddeinstafdeAls.8

BovengenoemdezakenwarenhetdagelijksegebruikvandeheiligestafdoorhazratMoesa.َعلَْيِه اْلسَّالمMaartoen

hazratMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمnaarhethofvandefarao(firáun)gingomhemnaarhetjuistepadteleidenenhijMoesaَعلَْيِه 

totstafgezegendedezedoorwonderenprachtigegroteerbegonnen,uitmaakteleugenaarentovenaarvoorاْلسَّالم

standtekomen.DeHeiligeQuránheeftdrievandiewonderenherhaaldelijkgenoemd: 

De heilige staf werd een grote slang 

Ditgebeurdetoendefaraoeenseengrotecarnavalorganiseerdeendaarbijalletovenaarsvanzijnkoninkrijk

verzameldeomhazratMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمteverslaan.Inhetmiddenvandezecarnaval,dievolwasmet

honderdenenduizendenmensen,stondaandeenekanteengrootaantaltovenaarsmethunmagischehulp-

middeleninhunhandenenaandeanderekantstondhazratMoesa,َعَلْيِه اْلسَّالمhelemaalalleen,maar

vastbeslotentegenhenallemaal.Demagiërszwoerenbijdeelegantievandefaraoengooidenhunstokken

entouwenopdegrond.Plotswerdendiestokkenentouwensissendeslangendieoverhetheleveldglibber-

den.Dehelemenigteraakteinpaniekenbegonuitangstheenenweerterennen,terwijldefaraoenzijntove-

naarsditalshunoverwinningbeschouwenduitvreugdeenarrogantiemethunhandenbegonnenteklappen. 

Kortdaarna,nadatMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمhetbevelvanAllahهلالج لجhadontvangen,plaatstehijَعلَْيِه اْلسَّالمzijnheiligestaf

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

tijdenshetbewindvanhazratYoesoefَعلَْيِه اْلسَّالمendemensenvan'Amaliqah,deergstevandeongelovigen,

domineerdenSyrië. 

ToendefaraoinderivierdeNijlwasverdronkenenhazratMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمenzijnvolkveiliggesteldwarenvan

detirannieënvandefarao,bevalAllahهلالج لجMoesaَعَلْيِه اْلسَّالمomjihadtedoentegendemensenvan'Amaliqahen

Syriëtebevrijdenvanhunoverheersing.HazratMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمverzameldeeenlegervanzeshonderdduizend

IsraëlietenenvertrokrichtingSyriëvoordejihad.ToendeIsraëlietenechterbinnendegrenzenvanSyriëkwa-

men,werdenzezodoodsbangvoorhetvolkvan'Amaliqahdatzehetopgavenenopdevluchtsloegen. 

AlsgevolgvanhunongehoorzaamheidaanhetbevelvanAllahهلالج لجwerdendeIsraëlietenzodaniggestraftdatze

veertigjaarindevlaktenvan‘Teeh’ blevenrondzwervenenernietuitkondenkomen.HazratMoesaَعَلْيِه اْلسَّالم

verbleefookbijhenindatveld.Toendemensenrustelooswerdenvanwegededorstenhongerindevlakten

waargeentekenenvanvoedselenwaterwaren,lietAllahهلالج لجopverzoek(smeekbede)vanMoesaَعَلْيِه اْلسَّالمvoor

hun'Mann-o-Salwa'neerdalenuitdehemel.‘Mann’ waseensoortzoetgerechtvergelijkbaarmethoningen

‘Salwa’ wasgeroosterdekwartels.Toenzenahetetenrustelooswerdendoorextremedorstenomwatereis-

ten,sloeghazratMoesa,َعلَْيِه اْلسَّالمinopdrachtvanAllah,هلالج لجmetzijnstafopeensteen.Hierdoorkwamener

onmiddellijktwaalffonteinenvanwateruitdesteen.DetwaalfstammenvanBaniIsraëldronkenhetwateruit

hunindividuelebronnenengavenditwaterookaanhunvee.Zoginghetveertigjaarlangdoor.Hetwaseen

wondervanhazratMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمdatmetbehulpvandeheiligestafendesteenplaatsvond.Allahهلالج لجvermeldt

ditincidentindeHeiligeQuráninsoerahalBaqarah,vers60. 

 

Door het slaan met de heilige staf is de rivier, de Nijl, in tweeën gespleten. 

HazratMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمprediktedefaraovooreenlangetijdentoondehemhemelsetekenenenwonderen.

Maarondanksaldemoeiteenpogingenweigerdedefaraoomdewaarheidteaccepteren.Integendeel,zijn

koppigheidengewelddadigheidgroeidemetdedagnogmeer.DeIsraëlietenaccepteerdendefaraonietals
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hunheerenwerdendaaromzwaargemartelddoorhem.Tijdensdezeperiode

vanmartelingenmishandelingkreeghazratMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمdeopdrachtvan

Allahهلالج لجomsamenmetdeBaniIsraëluitEgyptetemigreren.Daaromverliet

hazratMoesaَعَلْيِه اْلسَّالم'snachtsEgyptesamenmetdeIsraëlieten.Toendefarao

hierachterkwam,verzameldehijzijnlegeromdeIsraëlietenachternategaanen

tearresteren.Toendelegervandefaraonaderde,dachtendeIsraëlietendatze

doordelegervandefaraogearresteerdzoudenwordenengildenhetuitvan

angstvoordefarao.DesituatiezagervoordeIsraëlieteninderdaadzeerernstig

uit,wantachterhunwasdebloeddorstigelegervandefaraoenvoorhunlagde

rivier,deNijlmetgrotevloedgolven,waardoorzenietmeerverderkonden. 

OnderdezealarmerendesituatiewashazratMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمontspannenen

probeerdedeIsraëlietengerusttestellen.Toenzederiviernaderden,bevalAl-

lahهلالج لجhazratMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمommetzijnstafopderivierteslaan.EntoenMoesa

De.rivierdeoverwegenduidelijketwaalfzichontwikkelden,deeddatَعلَْيِه اْلسَّالم

Israëlietenliepenoverdezetwaalfwegenenstakenveiligderivierover.Toende

faraoderivierbereikteendetwaalfwegenzag,ginghijooksamenmetzijnleger

dewegenop.Maartoenzijhetmiddenvanderivierbereikten,kwamenplotseling

deenormegolvenopwaardoorderivierzichweersamenvoegdeendewegen

vernietigde.Defaraoverdronksamenmetzijnlegerinderivier.DeHeiligequrán

vermeldtditincidentinsoerahash-Shoeara,verzen61t/m67. 

 

Letop!Allahهلالج لجisAllaam-oel-Ghoeyoeb,Hijweetalles,hetgezieneenhetongeziene.

NietsinhetheleheelalisverborgenvanHem.Hijweetzelfswaterinonzeharten

afspeelt,maartochvroegHijaanMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمwaterinzijnrechterhandwas.Het

stellenvaneenvraagduidtnietaltijdoponwetendheid.Ditwasdeeerstekeerdat

Allahهلالج لجMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمtoesprak,Moesaَعلَْيِه اْلسَّالمwasdusgespannenenvoeldezich

ongemakkelijk.Allahهلالج لجwouMoesaَعلَْيِه اْلسَّالمopzijngemakstellendooroverzijn

heiligestaftespreken. 


