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Beste moslims, de maand Radjab is één van de vier heilige maanden waar Allah de Verhevene over 

zegt: (Voorwaar, het aantal maanden bij Allah is twaalf maanden (in een jaar). Zo staat 

het (geschreven) in het Boek van Allah sinds de dag waarop Hij de hemelen en de aarde schiep. 

Daarvan (d.w.z. van deze maanden) zijn er vier heilig. Dat is de rechte godsdienst, dus doe jullie 

zelf daarin geen onrecht aan). (S9-A36)   

Het is overgeleverd dat Ibn Abbas (r.a.) zei, dat deze Aya (Doe jullie jezelf daarin geen onrecht 

aan…) betrekking heeft op alle maanden, waarna deze vier maanden uitgezonderd en geheiligd 

werden, waardoor zonden in deze maanden dus ernstiger zijn, terwijl goede daden juist een grotere 

beloning met zich mee brengen.    

Onrecht plegen is ten alle tijden een ernstige overtreding, maar Allah (s.w.t) geeft meer gewicht aan 

welke geboden Hij wenst. Allah heeft de Arabische taal in Zijn gedenking gekozen (dhikr). Hij koos van 

alle plaatsen op aarde de moskeeën en van alle maanden Ramadan als een gezegende maand. Van alle 

dagen heeft Allah de vrijdag gekozen en van alle nachten Laylato Al-Qadr. Respecteer dus wat Allah 

ons heeft opgedragen te respecteren. De mensen die begrip en wijsheid bezitten, respecteren de zaken 

die Allah heeft geboden om te respecteren. 

De profeet (s.a.w) zei: (Het jaar is twaalf maanden waarvan er vier heilig zijn, de drie 

opeenvolgende maanden Dhu’l-Qi’dah, Dhu’l-Hidjah en Mu’harram, en Rajab Mudar die tussen 

Jumad en Sha’baan komt). (Bukharie – 3167 ; Moslim - 1679) 

Onze geliefde Profeet (s.a.w) heeft ook gezegd: (Rajab is de maand van Allah, Sha’baan is mijn 

maand en Ramadan is de maand van mijn Umma. Sha’baan verwijderdt de zondes en 

Ramadaan zuivert de vroomheid).  

Heel wat mensen hebben het moeilijk om de juiste geestelijke instelling te bereiken die je nodig hebt 

voor de Ramadan, en in de laatste tien dagen van die fantastische maand beklagen ze zich dan dat ze hun 

maand hebben verspild. Één van de belangrijkste redenen hiervoor lijkt het feit dat ze veronderstellen 

dat Allah (s.w.t) enkel verwacht dat Moslims Hem gedurende één maand aanbidden! Terwijl aanbidding 

een dagelijks gebeuren is, wil Allah (s.w.t) dat we Hem in sommige maanden meer aanbidden dan in 

andere. Bovendien zullen de rechtschapenen goed voorbereid aan die maand willen beginnen en daarom 

zullen ze zich al twee maanden van te voren beginnen voor te bereiden, in de maand Rajab! 

 

Abu Bakr al-Balkhi heeft gezegd: “De maand Rajab is de maand om te planten, de maand Shabaan is de 

maand om de planten te irrigeren en de maand Ramadan is de maand waarin de oogst wordt binnen 

gehaald.” Hij heeft ook gezegd: “De maand Rajab kun je vergelijken met de wind, de maand Shabaan 

kun je vergelijken met de wolken en de maand Ramadan met de regen. Hoe kan iemand die niet plant 

en zaait tijdens Rajab, en die niet begiet in de maand Shaban, verwachten dat hij kan oogsten in de maand 

Ramadan?” 

Deze maand moeten we zien als voorbereiding op de Ramadan, en waarbij we onze ziel en ook onszelf 

mentaal moeten voorbereiden en trainen, door bijvoorbeeld aan liefdadigheid te doen en intensief bezig 

te zijn met het geloof. 

Bovendien heeft de Profeet (s.a.w) ons geïnformeerd over zaken uit het onzichtbare, namelijk dat onze 

daden tijdens deze gezegende maand mee omhoog worden genomen en dat het daarom verstandig is om 

in een dienstbare toestand te verkeren terwijl we worden geëvalueerd. 

We weten ook dat de Profeet (s.a.w) bad dat Shabaan een gezegende maand zou zijn en dat hij de maand 

in verband bracht met de Ramadan. Hierdoor wees hij ons op een onverbreekbare band tussen de twee. 

Hij bad: (O Allah, maak de maanden Rajab en Shabaan tot gezegende maanden voor ons, en laat 
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ons de maand Ramadan bereiken (laat ons leven tot de Ramadan, zodat we kunnen genieten van 

zijn verdiensten en zegeningen).  
(Al-Tabarani & Ahmed) 

Ook heeft de profeet (s.a.w) 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 (s.w.t) 

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. 

Alhamdollilah, hebben wij de heilige maand Rajab bereikt.  

"O Allah! Maak de maanden Rajab en Sha'ban gezegend voor ons, en laat ons de maand Ramadan te 

bereiken. " 

Amien 
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