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Vrijdagpreek van 13 mei 2016
Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Onderwerp van vandaag is: Gunsten van de maand Sha3baan.
De maand sha3baan is de maand die vooraf gaat aan de maand Ramadan. Deze maand bevindt zich tussen
twee heilige maanden en is hiermee is een gezegende maand.
In een groot aantal overleveringen lezen we dat metgezellen hadden geleerd deze maand te zien als een
grote en belangrijke voorbereiding op de maand Ramadan. Wij zien dat de metgezellen en de profeet
Mohammed vzmh zichzelf extra bewust maakten van de belangrijke maand ramadan met al haar gunsten. De
metgezellen leerden zo om in de maand sha3baan bijvoorbeeld hun vermogen en hun zielen te reinigen door
tijdig de zakaah uit te geven.
Verder zien we dat de profeet Mohammed vzmh gewoon was om in de maand sha3baan extra te vasten.
Omdat de maand ‘Sha3baan’ zich bevindt tussen de heilige maand ‘Rajab’ en de gezegende maand
‘Ramadan’, negeren veel mensen het belang van de maand ‘Sha3baan. De metgezellen hebben van de
profeet vzmh geleerd dat zij zich als hoog bewuste gelovigen moeten ontwikkelen tot mensen die hun
ontwikkeling continu en constant op een hoog peil houden. De belangrijke leerstelling van de profeet
Mohamed vzmh is dus dat we zaken en momenten niet moeten onderschatten.
In een overlevering lezen we ook terug dat een metgezel heeft gezegd:
“Ik zei: “O Boodschapper van Allah, ik zie u in geen andere maand vasten zoals u vast tijdens Shabaan?”
De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Het is een door de mensen
genegeerde maand tussen Rajab en Ramadan, maar het is een maand waarin de daden van de mensen tot
de Heer der Werelden opstijgen en ik wil graag dat mijn daden (naar Hem) opstijgen terwijl ik vastende
ben.”
Ook heeft de profeet vzmh ons als onderdeel van de voorbereiding geleerd om vrijwillige daden in deze
gezegende maand te vermeerderen. Hiermee worden gelovigen gestimuleerd ook het juiste belang en
waarde te hechten aan extra vrijwillige daden en zich niet alleen te focussen op verplichte daden. Ook dit is
een onderdeel van de ontwikkeling van de gelovigen met als doel de tevredenheid van Allah swt te bereiken.
Tot slot; uiteraard en bijna vanzelfsprekend is het belangrijk om naast aanbiddingsdaden ook andere goede
daden jegens jezelf en jegens de medemensen te verrichten in deze maand. Onderdeel van de ontwikkeling
en voorbereiding op de maand Ramadan is dus dat we slechte zaken moeten vermijden en goede zaken
moeten stimuleren.
Beste broeders en zusters, laten we deze maand extra ons best doen en laten we ons extra inzetten om extra
goede daden te verrichten. Beste broeders en zusters bedankt voor jullie aandacht!
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.

