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Råd angående ferier

Dere som tror på Allah som deres Herre, islam som religion og Mohammad (saws) som Sendebud 
og Profet! Allah sier: Måtte dere bli et folk som kaller til det gode, som forordner det som rett er,  
og forbyr det urette. Disse vil det gå godt! [3:104] Dere er det beste folk som er sendt ut til  
menneskene. Dere forordner det som rett er, og forbyr det urette, og tror på Allah. Om skriftens 
folk hadde trodd, hadde det vært bedre for dem. Noen av dem tror, men de fleste av dem er  
ugudelige.[3:110]

Anerkjennelsen til Mohammads (saws) nasjon er fordi det er en nasjon hvis oppførsel er i tråd med 
Herrens påbud, og denne nasjonen vil alltid eksistere. Denne nasjonen elsker godhet og inviterer til 
det, og hater og forbyr det onde. Når en nasjon lever blindt og skjødesløst, feiler med å påby det 
gode og forby det onde, så blir alt motsatt. Det prisverdige blir klandret, godhet blir forbannet, og 
det er akkurat dette som hendte med Israels barn. Allah sier: De av Israels barn som var vantro, ble 
forbannet ved Davids og Jesu, Marias sønns lepper. Dette på grunn av deres ulydighet og deres 
overtredelser. [5:78] Dette var ikke eneste grunnen for forbannelsen. Allah sier: De sluttet ikke med 
det forkastelige som de gjorde. Ille var det de bedrev! [5:79]

De sluttet med forpliktelsen; å påby det gode og forby det onde. En av dem kunne se at vennen 
gjorde noe ondt og verken hindret eller veiledet han ham, og derfor falt Allahs forbannelse over 
dem. Ibn Abbas, måtte Allah være fornøyd med ham, sa: «De (Israels barn) ble forbannet i det 
gamle testamentet (Torah), det nye testamentet, salmene, og Furqan (Koranen).» Straffen er 
hard for den som ser ondt og ikke forhindrer det, forbyr eller advarer mot det. Profeten (saws) sa: 
«Da Israels barn syndet, forbød deres lærde dem fra å gjøre det, men de stanset ikke. De 
lærde fortsatte å sitte med dem, spise og drikke med dem. Allah fikk deres hjerter til å avvike, 
og fikk profetene Dawood og Isa, Maryams sønn, til å forbanne dem. … Fordi de var ulydige 
og syndet regelmessig.» [5:78, og Ahmad] Mange Ahadith påbyr det gode og forbyr det onde, som 
Profetens (saws) utsagn: «Jeg sverger ved Den ene som har min sjel i Sin hånd! Dere må påby 
det gode og forby det onde, ellers vil Allah straffe dere, dere vil da be til Ham, men Han vil 
ikke svare dere.»

Kjære brødre! For å implementere disse Ahadith og unnslippe straffen som de advarer mot, så må vi 
påby det gode og forby det onde, hver og en etter evne og omstendigheter.  Det er nå ferietid, som 
kan være en syndefull eller ærbar årstid, på grunn av det så må jeg gi dette budskapet.

Kjære brødre! Hvor godt er det ikke å slappe av etter hardt arbeid og når man er utslitt. En troende 
som er oppriktig mot sin Herre vet akkurat hvordan og når man skal slappe av. Sannheten er at en 
sann troende slapper ikke av før man når Paradis, som er bredere enn himlene og jorden, og så lenge 
den troende lever, vil det ikke være annet enn lidelser og prøvelser, Allah sier: Tjen Herren til den 
sikre døden når deg. [15:99]

Tilbe Allah ærlig og oppriktig; tilbe Ham for å få Hans Paradis; tilbe Ham som om dere ser Ham, 
for Han ser dere selv om dere ikke ser Ham. Jeg sverger ved Allah; om dere tilber Ham i tusen år 
uten å være ulydig en eneste gang, så ville dere fortsatt ikke gitt Ham den takknemligheten Han 



fortjener, for en eneste belønning Han har gitt dere. Det er engler som hele tiden tilber Allah, bøyer 
seg ned i knefall og bønn til Ham, og sier: «Opphøyd er vår Herre; vi ga Deg ikke den tilbedelse Du 
fortjener.»

Vi må gjøre vårt ytterste- og å konkurrere med å utføre ærbare gjerninger, men man kan nyte noen 
av livets tillatte goder, for å kvikke oss opp mens vi strever for livet etter dette. Man bør se på ferier 
på samme vis, og angående dette så faller folk inn i to kategorier:

En gruppe er for eksempel de som visste at barna deres virkelig har strevet i løpet av året og er 
derfor utslitt. De tok dem da med på en fin tur som ikke involverte noe forbudt, eller de tok dem 
med til den hellige moskeen i Mekka eller til elskede Profetens (saws) moské i Medina. De brukte 
ferien sin i lydighet til Allah, og de er av de beste folkene. Velsignet er sønnen som husket sine 
foreldre eller slektninger i løpet av ferien og oppnådde stor belønning ved å gjøre det. Profeten 
(saws) sa: «La den som liker økning i sine anskaffelser og ens (gode) rykte husket, holde god 
kontakt med slektskap.»

Den andre gruppen er de som innså at ferien bare var noen få dager og at den snart ville ende, så de 
forblindet seg selv og brukte den til forbudte handlinger, sløsing, skjødesløshet, blanding mellom 
kjønn og på plasser der kvinner ikke var korrekt kledd. Denne gruppen har tapt i dette livet og i det 
neste. Noen av dem har kanskje utført noen anbefalte ærbare gjerninger, men til samme tid så kuttet 
dem kontakten med sine foreldre og slektninger. 

Slike folk fortjener Allahs forbannelse: Mon dere kanskje, om dere vender dere bort, vil stifte  
ufred og strid i landet og bryte deres blodsbånd? Slike er under Guds forbannelse, og Han har 
gjort dem døve, og deres øyne blinde. [47:22-23] Han gjorde dem døv og blind; slik at når de hører 
en påminnelse, vil ordene verken gagne eller angå dem. Jeg sverger ved Allah på at de er i mørket 
og fortsetter på villspor; deres bønner blir ikke svart; deres hjerter er ikke ydmyke; deres hjerter er 
overveldet med dette livet og de glemmer at de vil returnere til Allah. Allah sier: Dette er 
sannhetens dag, og måtte alle som vil, finne hjem til Herren. Vi har advart dere mot en 
overhengende straff, den dag når mennesket får se hva han har sendt i forveien til regnskapet,  
og den vantro utbryter: «Hadde jeg bare vært støv!» [78:39-40]

Dere som tror! livet varer bare noen få dager, og våre feriedager er enda mindre. Jeg sverger ved 
Allah om at disse dagene vil vitne for eller mot dere, så bruk dem i lydighet mot Allah, og frykt 
dagen da dere vil returnere til Allah. Da vil hver sjel møte konsekvensene av det en tjente og ingen 
vil forulempes på noen måter. 

Mitt andre råd er til muslimsk ungdom, som er vårt håp til å bringe fordelaktig forandring og alt 
som er godt. 

Unge menn! Tillat meg å henvende meg til deres hjerter og oppmerksomme hjerner. Vi har alle våre 
rollemodeller, i henhold til våre egne interesser; noen har vår elskede Profet Mohammad (saws) 
som eksempel, mens andre har sangere og filmstjerner, andre har fortsatt andre mennesker som sine 
eksempler. Spørsmålet dere må svare på er om deres rollemodell og eksempel vil gagne dere etter 
døden? Kan de på Dommedag be for dere og diskutere på deres vegne, slik at Allah gir dere 
Paradis? Eller nyter dere bare hvordan de synger og danser? Om dette er saken, så vil dere og deres 
rollemodell på Gjenoppstandelsens dag forbanne hverandre foran Allah. Dere får alle svare på dette 
spørsmålet for dere selv, for jeg er sikker på at Allah veileder til sannheten.

Unge menn! Kast ikke bort tid i løpet av ferien med tomt snakk og resultatløs underholdning, for 
den muslimske nasjonen forventer mer fra dere enn dette. Deres brødre og søstre blir i forskjellige 
deler av verden drept mens de hever islams fane, og det minste dere kan gjøre er å være med dem i 



deres hjerter og med deres bønn. 

Muslimer! Dette er en beskjed til alle muslimer hvis hjerter er knyttet til dette livet og lures av dets 
prakt. Allah sier: … Hva er jordelivet annet enn en bedragersk glede! [3:185] 

Dere som har blitt lurt av dette livet og dets prakt! Tenk over pinslene i dødsøyeblikket og 
bitterheten. Døden er virkelig, og et løfte som sannelig blir oppfylt; en rettferdig dom. Man må 
forvente at døden er særdeles hjerteskjærende, som fører til gråt, adskillelse av folk, ødelegger 
nytelser og ser bort fra ens håp og forventninger.

Hør etter på et oppriktig kall fra en bror som bryr seg, som bare ønsker bra for dere; det er Abu Ad-
Darda, måtte Allah være fornøyd med ham, det er et kall som skremmer troende hjerter. I tiden for 
hans død så sa han: «La menneskeheten fremstille (gode gjerninger) for en slutt (dvs. pinsel) 
som den jeg går gjennom! La menneskeheten fremstille (gode gjerninger) for en time som den 
jeg går gjennom! La menneskeheten fremstille (gode gjerninger) for en dag som den jeg går 
gjennom!»

Kjære brødre! Om dere med vilje går glipp av en avtale med noen, så vil dere sannelig skjemmes 
over å møte dem etterpå. Hvordan kan dere være ulydige mot Allah og så møte Ham etter at dere 
har gitt et løfte til Ham og så sviktet det? 

Brødre! Hvordan kan vi føle oss trygge og bli lurt at dette livet, når Umar ibn Al-Khattab, måtte 
Allah være fornøyd med ham, sa: «Om jeg hadde like mye gull som ville fylle jorden, så ville jeg 
ofret det for livet etter dette.» Men da han var knivstukket og lå for døden, så sa han, måtte 
Allah være fornøyd med ham, til sin sønn: «Legg hånden min på kinnet mitt, og plasser hodet 
mitt på jordens sand (dvs. på bakken, som et tegn på ydmykhet).» Så gråt han helt til sanden 
ble til leire og satt fast på øynene, han sa da: «Jeg er fordømt om ikke Allah tilgir meg og er 
barmhjertig mot meg.» 

Tenk over deres dødsdag; dagen da dere flytter fra nåværende bosted; dagen da dere flytter fra en 
rommelig bolig, til et trangt og begrenset; dagen da deres venner vil forråde og svikte dere. På den 
dagen vil dere tas fra deres seng og plassert i deres grav, så blir dere dekket av sand; til tross for 
velstanden dere samlet. Alt dere tar med dere på den dagen, er deres lik klede. Etter hvert som 
dagene går jo nærmere er dere til deres siste bosted, og jeg sverger ved Allah at det ikke er noe 
bosted etter dette livet, unntatt Paradis og Helvete. Folk ventet på sommerferien, og nå lever de 
gjennom den, dagene har passert, og flere vil passere. Abu Ad-Darda, måtte Allah være fornøyd 
med ham, sa: «Adams sønner! Dere er bare dager, så når en dag passerer, så har en del av deg 
forsvunnet.» 

Allahs tjenere! Nyttiggjør deres tid, for Allah vil spørre dere om den, og om hvordan dere brukte 
den. Abu Barzah, måtte Allah være fornøyd med ham, fortalte at Profeten (saws) sa: «Ingen vil 
være i stand til å røre sine føtter på Gjenoppstandelsens dag før man blir spurt om fem saker: 
hvordan man brukte sitt liv; hvordan man benyttet sin ungdom; hvordan man tjente sin 
velstand og hvordan man brukte den; og hva man gjorde med sin kunnskap.» [Tirmidhi]

Deres ungdom er en del av tiden som dere blir spurt om, siden det er perioden med styrke og energi, 
og derfor ble det gitt spesiell omtale: «… Hvordan man brukte sin ungdom…», så det vil være et 
spesielt spørsmål angående dette på Gjenoppstandelsens dag. 

La oss gjøre gode gjerninger, kanskje vil de tre mellom oss med Allah. Ve den som kaster bort sin 
tid på ubrukelig underholdning, man vil på Gjenoppstandelsens dag si, som Allah sa: «Herre, slipp 
oss ut, så vi kan leve rettskaffent, og ikke slik som vi gjorde.»… [35:37] Allah vil svare: Har Vi da 



ikke gitt dere så langt liv, at den som ville tenke etter, kunne ha kommet til ettertanke i løpet av 
det? Advareren kom til dere, så nå kan dere få føle! De urettferdige har ingen til å hjelpe seg. 
[35:37]

Allahs tjenere! Bli ikke lurt av dette livet, for det er bare som en midlertidig skygge; en tid for litt 
latter etterfulgt av mye gråt; en tid forbundet med mye tristhet; dette livet et fengsel for de troende 
og et paradis for de vantro. Allah sier: Jordelivet kan sammenlignes med regn vi sender ned fra 
himmelen. Det gjennomtrenger jordens vekster som folk og fe lever av. Når så jorden har tatt på 
sin fineste stas og er pyntet, og dens beboere tror de har alt i sin makt, så utgår Vårt bud over 
den, natt eller dag, og Vi gjør den til en stubbmark, som om den ikke var i trivsel dagen før. Slik 
forklarer Vi ordet for folk som tenker etter. [10:24]

Hold dere selv ansvarlige før dere blir holdt til ansvar; vei deres gjerninger før de blir veid for dere; 
i dag kan dere jobbe uten ansvar, mens det i morgen vil bli bokføring uten evne til å jobbe; hold 
dere opptatte med noe bra i løpet av ferien, som Koran-studiegrupper, gunstig kunnskap, lydighet 
mot foreldre, og alle slags ærbare gjerninger, for dette er den beste måten å feriere på. 


