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Het is een grote gunst en het recht van Allah (s.w.t) aan zijn dienaren om seizoenen gecreëerd te 
hebben voor het verrichten van goede daden, om zo Allah (s.w.t) te benaderen en toezicht te houden op 
goede daden ter ere van deze tijden. 
 
Beste moslims, de maand Shaeban is één van de grote gunsten waarin onze geliefde profeet (s.a.w) 
meer aanbiddingen verricht heeft dan andere perioden. Aicha (r.a) verhaalde dat de profeet (s.a.w), 
nooit méér gevast heeft in een maand dan in de maand Shaeban. Hij zei altijd: "Doe die daden die je 
gemakkelijk kunt doen, omdat Allah (s.w.t) niet moe wordt (van het geven van beloningen) totdat je 
je verveelt en moe wordt (van het uitvoeren van religieuze daden)." Het meest geliefde gebed tot de 
Profeet (s.a.w) was degene die regelmatig (het hele leven lang) werd gedaan, ook al was het klein. 
En telkens wanneer de Profeet (s.a.w) een gebed aanbood, bood hij het regelmatig aan”  
(Bukharie) 
 
En Umm Salama heeft verteld: “Ik zag de profeet niet twee opeenvolgende maanden vasten, behalve 
Shaeban en Ramadan” (At-Tirmidhi) 
Dit komt omdat de Profeet (s.a.w) er gewoon in aanbaden, en dit duidt op de deugd van aanbidding ten 
tijde van de nalatigheid van mensen. De reden is ook dat de daden in deze maand naar Allah (s.w.t) 
gebracht worden, daarom hield de profeet (s.a.w) ervan om meer goede daden te verrichten in deze 
gunstige periode. 
 
Ousama bin Zaid verhaalde: Ik zei: “O Boodschapper van Allah (s.a.w), ik zie je niet elke maand 
vasten zoals tijdens Shaeban. Hij (s.a.w) antwoorde: “Dat is een maand tussen Rajab en Ramadan 
waar mensen niet veel aandacht aan besteden, het is een maand waarin de daden worden gebracht 
aan de Heer der werelden, en ik vind het leuk dat mijn daden worden opgenomen terwijl ik aan het 
vasten ben” (An-Nissai) 
 
Dus de Profeet (s.a.w) was erop gebrand om Allah te gehoorzamen, die hem zijn zonden vergaf, en de 
metgezellen waren ook tevreden als ze werden uitgenodigd tot gehoorzaamheid, ze haastten zich alsof 
dit volgende Quraan vers in hun harten gegraveerd was. Allah (s.w.t) zegt: “En haast jullie naar 
vergeving van jullie Heer en (naar het) Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde, 
gereedgemaakt voor de Moettaqien” (S3-A133) 
 
Omar ibn al-Khattab verhaalde: “de Boodschapper van Allah (s.a.w) heeft ons op een dag geboden 
om sadaqa te geven. In die tijd had ik wat eigendommen. Ik zei: vandaag zal ik Abou Bakr 
overtreffen zoals ik hem elke dag overtref. Ik bracht daarom de helft van mijn bezit mee. De 
Boodschapper van Allah (s.a.w) vroeg: Wat liet u voor uw gezin achter? Ik antwoordde: hetzelfde 
bedrag. Abou Bakr (r.a) bracht alles wat hij bij zich had mee. De Boodschapper van Allah (s.a.w) 
vroeg hem: Wat liet u achter voor uw gezin? Hij antwoordde: ik heb Allah (s.w.t) en zijn 
Boodschapper (s.a.w) voor hen achtergelaten. Ik zei: ik zal je nooit ergens tegenin zetten”.(Abi 
Dawoud-1678) 
 
De volgende Hadith is overgeleverd door Abdoullah ibn Amr ibn Al-Aas: De Boodschapper van Allah 
(s.a.w) zei: "O, Abdoullah, is er niet aan mij gevormd dat u de hele dag vastte en de hele nacht in 
gebed blijft staan?" Ik zei: "Ja, O Allah's Boodschapper (s.a.w)! Hij (s.a.w) zei: "Doe dat niet! 
Observeer het vasten soms en laat hen ook (het vasten) op andere tijden achter, sta op voor het 
gebed in de nacht maar slaap ook 's nachts. Je lichaam heeft een recht over je, je ogen hebben recht 
over je en je vrouw heeft een recht op je” (Bukharie) 
 
Profiteer van deze dagen en van het leven zolang het duurt. Abou Is-haaq As-Sabi-ie één van de imams 
van Hadith die ouder dan negentig jaar was zei: "O jonge mannen, grijp je kracht en je jeugd want 
zelden ging een nacht aan mij voorbij waarin ik duizend aya’s las, sourat al-Baqara in één Raka-a bad, 
de heilige maanden vast, drie dagen van elke maand vast en maandag en donderdag vast. Dat zijn de 
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goede daden voor degene die Allah de Almachtige tevreden willen stellen, rechtvaardig en vroom zijn 
en naar het Hiernamaals streven. 
Beste broeders en zusters, wees ijverig en zorgvuldig in deze maand Shaeban, verricht goede daden, 
bereid je mentaal en fysiek voor op de heilige maand Ramadan. 
Dit is de maand om te kijken wat je geoogst en kweekt hebt. Ibn Rajab zei: Het vasten en de maand 
Shaeban is een oefening en een voorbereiding op de maand ramadan. 
 
Beste gelovigen, wees alert en weet dat ons geloof geen tekortkomingen en ook geen gebreken kent, 
integendeel, Allah (s.w.t) heeft ons geloof vervolmaakt en volledig gemaakt. 
Allah (s.w.t) zegt: “Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst 
voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen” (S05-A03) 
 
Pas op, degenen die vernieuwing (innovatie) in ons geloof trachten te brengen, dat zal door Allah 
(s.w.t) verworpen worden. Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: “Hij die iets vernieuwt in deze zaak van 
ons (d.w.z. de islam) die er niet van is, het zal door Allah verworpen worden” (Bukharie & Moslim)  
In een andere versie van Moslim luidt: "Hij die een daad doet die we niet hebben bevolen, zal het 
(door Allah) laten afwijzen”. 
 
Één van de innovaties in sommige islamitische landen is: Het vieren van de nacht van de helft van 
Shaeban door middel van het gebed en het gedenken van Allah (s.w.t), in de overtuiging dat deze nacht 
evenals bepaalde op de rest van de dagen van de maand, en dit alles is verkeerd en wordt 
toegeschreven aan onwetendheid, rages en innovatie. Er is geen enkele overlevering hierover te vinden 
in de Soenna dat onze geliefde Profeet (s.a.w) deze nacht gevierd heeft, noch hierover gesproken heeft. 
 
Beste broeders en zusters, het is onze plicht om de gezondheid, vrije tijd, rijkdom en leven te benutten 
zolang dat we van deze kunnen spreken. De profeet (s.a.w) zei: “Benut vijf (zaken) vóór vijf (andere 
zaken): je jeugd vóór je ouderdom, je gezondheid vóór je ziekte, je rijkdom vóór je armoede, je vrije 
tijd vóór je bezigheid en je leven vóór je dood.” (An-Nissai) 
 
Benut daarom, beste gelovige, uw dagen en uw leven, en vermenigvuldig de goede daden, en gebied 
het goede en verbied het slechte. We vragen Allah (s.w.t) om ons te helpen om Hem te behagen, en om 
degenen die naar Zijn woord luisteren en Zijn goedheid volgen, degenen te laten zijn die Allah heeft 
geleid. 
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