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Innovasjoner i Rajab - måned
Allah skjenker stadig Sine slaver med fortjenester og gaver for å hjelpe dem med å sone sine
synder, utvide egne rekker og gjøre opp for sine mangler. Allah har lovfestet for Sine tjenere en
måneds faste; en annen måned der vi utfører pilegrimsreisen; og 1 - 2 ekstra dager faste i løpet av
de resterende månedene. Allah har også lovfestet nattebønner og Witr-bønnen; Udhiyah, og
Aqeeqah; samt andre dydige gjerninger. Ved å på denne måten sørge for at de troende skifter fra en
tilbedelsesform til en annen, åpner Allah opp ulike kanaler for rettferdige gjerninger og metoder: De
troende unngår å bli trette og leie i sin tilbedelse.
Angående faste, sa Profeten (SAWS):
"Den som ut av oppriktig tro, faster i Ramadanmåned, og som søker belønning av sin faste,
vil bli tilgitt alle syndene han begikk det året." (Bukhaari & Muslim)
Muslimer er pliktige i å utføre Hajj i Hajj-månedene Shawwaal, Thul-Qi'dah, og Thul-Hijjah. Allah
lover dem som utfører hajj på den måten Han har befalt Sine tjenere å gjøre det, tilgivelse og
Paradis. Abu Hurayrah (RA), har fortalt at profeten (SAWS), sa:
"Han som utfører Hajj, og ikke har seksuell omgang med sin kone (under Hajj), eller begår
synder, vil komme fra Hajj slik han var dagen moren fødte ham."(Muslim)
Han (SAWS) sa også, som fortalt av Abu Hurayrah (RA):
"En perfekt og komplett Hajj har Paradis som belønning." (Bukhaari & Muslim)
Allah har pålagt muslimer å faste på dagene Arafaat og Aashooraa, pluss en dag før og en dag etter.
Abu Qataadah (RA), forteller at profeten (SAWS), sa:
”Å faste på Arafaat - dagen sletter synder fra det forrige - og det kommende året. Faste på
Aashooraa - dagen sletter syndene året før." (Muslim)
På Eid – dagen har Allah foreskrevet Udhiyah. Mange Ahaadeeth i Imam Bukhaaris bøker og andre,
forteller at profeten (SAWS) ofret på vegne av seg selv og sine hustruer, så vel som de fattige i sin
Ummah. Allah har også foreskrevet Aqeeqah som er et offerslakt for den nyfødte: To sauer for
guttebabyer og en for jentebabyer.
Allahs slaver - Enhver tilbedelseshandling som fører oss nærmere Allah, er nevnt i Koranen og i
profetens (SAWS) Sonnah. Problemet ligger i det faktum at mange prøver å komme nærmere Allah
– og få Hans belønning, ved å gå utover disse to kildene. Slik spores dem av Den rette vei.
Allahs vrede var på araberne i preislamsk tid fordi de blandet seg inn i det de ikke hadde rett til. De
endret det lovlige til å bli ulovlig, og det ulovlige til å være lovlig, og de anbefalte det som Allah
ikke anbefalte. De endret tiden for de hellige månedene, og endret navnene på månedene fordi de
ikke orket å vente til den lange perioden tok slutt.
Allah sier i Koranen(oversatt betydning):
Tidsforskyvning ved en ekstra måned er et overmål av vantro, hvorved de vantro føres vill. Ett år
gjør de den ikke fredlyst, et annet år fredlyst, for å få samsvar med det antall som Gud har
fredlyst, men slik profanerer de det Gud har fredlyst. Deres onde gjerninger synes prydelige for
dem. Men Gud rettleder ikke vantro folk.

(At-Tawbah: 37)
Ibn Katheer (RA), sa: "Å ha å gjøre med Allahs lovgivning med ens korrupte sinn og egne
resonnement; og endring av Allahs avgjørelser i henhold til egne ønsker; og å hevde lovlig det som
er ulovlig, er noen av de tingene som Allah har tilskrevet de ikke-troende."
Allah også vanæret de uvitende blant de troende, som har gjort ulovlig det av kamelkjøtt, som Allah
ikke har gjort forbudt. Allah sier i Koranen (oversatt betydning):
Gud har ingenting forordnet om hedenske skikker så som Bahira, Sa’iba, Wasila, Hami. De
vantro har oppdiktet løgn mot Gud, og de fleste av dem forstår ingenting.
(Al-Maa'idah: 103).
Araberne gjorde slakt av visse dyr forbudt ved lover Allah ikke hadde forordnet. Vi vet at tilbedelse
av Allah bare er tillatt gjennom de måter Han har lovfestet gjennom Sitt sendebud (SAWS). Dem
som går via andre kanaler enn disse i sin søken etter Allahs nærhet, lønn, kjærlighet og glede, vil
oppnå motsatt resultat: Allah vil ikke godta deres handlinger.
Mine respekterte brødre og søstre – mange muslimer utfører feilpraksiser i løpet av måneden Rajab,
en av våre hellige måneder: De søker Allahs nærhet gjennom tilbedelseshandlinger som Han ikke
har tillatt, og vil derfor ikke aksepteres, selv om det de søker er godt. Er ikke handlingen i seg selv
legitim, vil den bli avvist. Men hvem tør si at en handling er avvist av Allah? Vår edle profet
Mohammed (SAWS) sa:
"Den som introduserer noe i Islam som ikke er derfra, er avvist." (Bukhaari & Muslim)
'Aa'ishah (RA), fortalte at Profeten (SAWS), sa:
"De gjerninger som utføres, som ikke er i henhold til profetens (SAWS) og hans ledsageres
praksis, er avvist." (Muslim).
Far'a og Ateerah er to offerpraksiser som ble utført under den preislamske perioden i måneden
Rajab, som annulleres av Islam. Abu Hurayrah (RA), fortalte at Profeten (SAWS), sa: Ingen Fara,
ingen Ateerah. (Bukhaari & Muslim)
Ar-Raghaa'ib - bønnen er en annen innovasjon. Lærde har sagt at det ikke finnes autentiske hadith
om en spesiell bønn i Rajab, og at fortellingene om Ar-Raghaa'ib - bønnen er fabrikkerte løgner.
Den dukket opp etter det fjerde århundret, og var ikke kjent før den tid. Aldri ble den nevnt av de
første generasjoners lærde.
Folk faster mer i måneden Rajab, selv om det ikke finnes noe grunnlag for det i noen autentisk
hadith. Derfor bør slik praksis forlates. Man kan fortsette dersom man har som vane å faste
regelmessig, uavhengig måneden man befinner seg i. Profeten (SAWS) fastet aldri fulle måneder
utenom Ramadhaan, som fortalt av "Aa'ishah, (RA):
Profeten (SAWS) pleide å faste så mye at vi trodde at han alltid fastet; og han lot være å faste
helt til vi trodde at han aldri fastet. Aldri så jeg Profeten (SAWS) faste en hel måned unntatt
Ramadhaan, og han fastet aldri mer enn fasten i Sha'baan.
(Bukhaari & Muslim)
Det har blitt fortalt at 'Umar (RA), pleide å slå på folks hender helt til de begynte å bruke dem til å
spise, i Rajab. Han sa: "Hva er Rajabs dyd? Det er måneden folk i preislamsk tid æret, men som ble
oppgitt med Islams komme." Abu Bakr (RA), så sin husstand forberede seg i Rajab. Han sa: ”Gjør
dere Rajab lik Ramadhaan?”, og kastet kurvene og ødela koppene.
Rajabiyyah er en annen innovasjon, som henviser til Umrah’en i Rajab, men som ikke har noen
støtte i Islams autentiske kilder. Den eneste måneden Umrah har en spesifikk foreskrevet belønning,

er i Ramadhaan, som Profeten (SAWS) sa:
Umrah i Ramadhaan, tilsvarer Hajj. I en annen beretning har Profeten (SAWS) sagt: .. tilsvarer
Hajj med meg.
Ergo; dem som utfører Umrah i Rajab, fordi det er Rajab – måned, begår en stor feil. Profeten
(SAWS) utførte selv aldri Umrah i Rajab, selv om han har utførte Umrah fire ganger.
Brødre og søstre - En muslim som søker belønning bør søke det i Koranen og Profetens (SAWS)
Sunnah. Profeten (SAWS) sa i sin avskjedstale under sin siste pilegrimsreise:
Jeg etterlater meg Allahs Bok: Hvis dere følger den, vil dere aldri gå dere vill.
Allah sier i Koranen (oversatt betydning):
Det krigsbytte som Gud gav Sitt sendebud fra folket i byene, tilhører Gud og Hans sendebud,
nærskyldte, foreldreløse, fattige og veifarende, så det intet blir til en utdelingsrunde blant de
velstående blant dere. Det Sendebudet gir dere, ta det. Og hold dere borte fra det han forbyr dere.
Frykt Gud, Gud er streng med straffen.
(Al-Hashr: 7)
Som muslimer må vi vite at det ikke er nødvendig å legge noe til Profetens (SAWS) instruksjoner,
dersom vi søker å glede Allah og utvise lydighet til Ham. Det finne massevis av handlinger å utføre:
La oss utføre det han (SAWS) lærte oss. Gjør vi det, vil vi lykkes, og blomstre i dette livet så vel
som i det neste.
Ibn Mas'ood sa ”Imiter, og ikke innovér." Noen lærde har sagt noe svært treffende:
"Sunnah er som Noah's Ark: Alle som holder seg til den, vil bli reddet".

