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Sommerferiens onder
Kjære muslimer.
Hver sommer, en diskusjon om en svært viktig sak oppstår.Folk fra hele verden med ulike interesser har diskutert de
positive og negative sider ved dette problemet, fordi det er et veldig viktig tema.Mange har kommentert dette gjennom
ulike virkemidler som magasiner, moskeer, klubber og andre medier, og fra mange forskjellige synsvinkler.Dette
problemet er ang sommerferie/årlige ferier, som har blitt en uunnværlig hendelse for mange mennesker.Alle vil være
enige om at ferie har blitt en del av livene våre og kan ikke ignoreres.Den har blitt en del av årsplanleggingen.Til tross
for dette er, i de fleste tilfeller,ferien uorganisert og dårlig planlagt, selv om folk føler at det er en nødvendighet.Når folk
tenker på ferien sin,ser de ikke ut til å ha de korrekte målene, og deres planer synes å ha mange tids og steds
begrensninger,for ikke å nevne å følge de islamske retningslinjer som bør definere hva som kan og ikke kan gjøres i
løpet av ferien.
Bare en arrogant eller uvitende person ville benekte det faktum at folk trenger å hvile etter lange perioder med hardt
arbeid, og at de trenger å slappe av etter stress.Islam krever ikke av folk at alle deres ord må inneholde påminnelser om
Allah ei heller at de til alle tider må være opptatt med tilbedelses handlinger.Islam har istedet tillatt hvile og avslapning
innen definerte grenser.Faktisk, når en følgesvenn av Profeten (Allahs Fred og velsignelser være med han) ved navn
Handhalah Ibn 'Aamir(må Allah være fornøyd med ham) kom til Profeten (Allahs Fred og Velsignelser være med han)
klaget på at styrken og nivået i hans tro redusertes når han kom hjem og lekte med sin kone og barn (i motsetning til den
tiden da han var med Profeten (Allahs Fred og Velsignelser være med han)).Profeten (Allahs Fred og Velsignelser være
med han) svarte på dette ved å si:"En tid for dette og en tid for dette."(Bukhaari og Muslim)som betyr en tid for
tilbedelse og økning av ens tro,og en tid for å leve ens liv innenfor de islamske rammer og grenser, noe som også vil
hjelpe en til å styrke troen.
Ibn 'Abdul-Barr( må Allah se i nåde til han) forteller at' Ali Ibn Abu Talib(Allah være fornøyd med ham)sa: "Gi deres
hjerte hvile og finn noen typer av underholdning for dem, fordi de blir apatiske,likeens som deres kropper blir slitne."
Ibn Al-Jawzi( må Allah se i nåde til han)sa: "Jeg har observert at mennesket bærer på sine skuldre mange vanskelige
oppgaver og forpliktelser. Blant de tyngste byrdene er å kontrollere seg selv og være utholdende gjennom det som han
liker og ikke liker,og det synes meg at den riktige tingen å gjøre, er å avbryte dette med noe som underholder. "
Dette er den riktige forståelsen av hvordan vi skal blande alvorlighet med underholdning og hardt arbeid med
avslapning.Det er viktige spørsmål som må bli stillet angående mange muslimers oppførsel i ferien.Hvor langt går
fornøyelsene i ferien?Hva er den ideelle måten å utnytte vår tid på og ivareta våre prioriteringer?Hvordan bør vår
virkelige forståelse av ferien være?Er det å sove mye?Er det å holde dyre og ekstravagante bryllup?Er det å gjøre natt til
dag og dag til natt?Eller er det overdreven TV og internett -titting?
Dette er spørsmål som kommer fra hjertet til alle troende menn og kvinner, som har en samvittighet og er dypt bekymret
over måten våre unge tilbringer sin tid og bruker deres helse på.
Dette emnet krever en detaljert undersøkelse,slik at mål kan settes for en fruktbar utnyttelse av tid, og grenser kan settes
for folk slik at de forblir innenfor de islamske rammer.En slik forskning kan bli utført ved å studere alle tilgjengelige
underholdningsprogrammer og vurdere fordeler og ulemper, etablere en sterk forbindelse mellom dem, islamske
retningslinjer og folks skikker og tradisjoner; Dette kan være i form av en studie som finner nye måter å oppnå
velvære,underholdning og andre goder i ferien som alle vil være tilfredstillende for Allah, og som analyserer folks
handlinger og reaksjoner,interesser og hobbyer sett ifra et Islamsk ståsted.Dette ville være en studie som oppdager
fordelene som ferier gir,som å gi nytt liv og energi til folk,øke deres produktivitet, som vil gjenspeiles i lokalsamfunnet
og gi dem fordeler i dette livet og i det hinsidige.
For å finne ut hvor modent og ansvarlig et samfunn er og hvor ivaretagelsen og bruken av menneskelige ressurser,både
enkelt individets og som helhet har utviklet seg, bør vi se på hvordan de behandler ferie- problemet.Vi må observere hva
deres holdning er når det gjelder ferier og ferieperioder, i tillegg til de dyptgående undersøkelsene som de gjennomfører
for å finne løsninger på de negative og uønskede aspekter ved ferier ,og sammenligne dette med våre lokalsamfunn.
Men,- hvis vi skulle forsøke å gå i detalj om de negative praksiser som finner sted i feriene i mange av våre
lokalsamfunn, ville dette ta for lang tid.Derfor vil vi kun nevne noen eksempler.

En av de minst rosverdige praksiser i feriene er når folk snur om på døgnet; folk holder seg oppe hele natten med
unyttig prat og ukorrekt adferd.Noen ganger innebærer dette også syndige ord og handlinger. Noen mennesker tilbringer
sine netter dansende eller lyttende til musikk og når dagen kommer sover de,uten tanker om å huske og/eller tilbe
Allah.Slik praksis gjør at folk ikke tar hensyn til det faktum at Allah skapte nettene til å hvile i og dagene for arbeide,
og at vekslingen mellom dag og natt er et av tegnene på Allahs storhet.Faktisk, når Allah ønsket å gi de ikke-troende et
eksempel på Hans makt og styrke,nevnte Han vekslingen mellom dag og natt, som han sier:"Si: «Hva mener dere?
Om Gud skulle gjøre natten varig over dere til oppstandelsens dag, hvilken gud utenom Gud kunne gi dere lys? Vil
dere da ikke høre?»Si: «Hva mener dere? Om Gud skulle gjøre dagen varig over dere til oppstandelsens dag, hvilken
gud utenom Gud kunne gi dere natt til å hvile i? Vil dere da ikke se?» I Sin nåde har Han gitt dere både natt og dag,
så dere kan hvile, og søke Hans gode gaver, så dere måtte vise takknemlighet.(28Surah(Kapitel)"AlQasas"("Fortellingen")Ayat(Vers)71-73)
Et annet eksempel på ukorrekt praksis som ofte oppstår ved ferier ,og som folk generelt og kvinner spesielt lengter etter,
er de onde gjøremål som oppstår i forbindelse med bryllup.I forbindelse med forberedelsene til slike arrangementer
brukes store mengder penger og man konsentrerer all sin innsats på dette, bruker latterlige høye summer på å leie
lokalene hvor arrangementet skal holdes, og skryter til andre om å gjøre dette.De går latterlige langt i innkjøpene til
bryllupet, og kvinner blotter sin pryd i forbindelse med arrangementet.Alt dette skjer før bryllupet, så vel som store
mengder penger brukt på klær, mat og drikke - utelukkende i den hensikt å skryte og vise seg fram.Medgiften er så høy
at det virker som om mange par lever i separate tidsepoker, mannen i en som har gått og kona i en som ennå ikke er
kommet, så hvordan kan disse to epoker bli forlikt?
Noen unge menn har knapt nok til å leve av, mens foreldrene til den unge dame de ønsker å gifte seg med,ødsler,-noen
unge menn ønsker kun å gifte seg mens foreldrene til forloveden bare ønsker å skryte. Abu Hurayrah(må Allah være
fornøyd med ham) fortalte at en mann kom til Profeten (Allahs Fred og Velsignelser være med han) søkende
hjelp og sa: "Jeg har giftet meg med en kvinne fra Ansar."(kvinne av innbyggerne i Al-Medina som var muslimer
og støttet Profeten og muslimene som måtte forlate Mekka)Profeten (Allahs Fred og Velsignelser være med han)
svarte: "Hvor mye betalte du?" (i medgift)Mannen svarte:" Ett hundre og seksti sølvmynter. "Profeten (Allahs
Fred og Velsignelser være med han) sa:" Ett hundre og seksti sølv mynter!Det er som om noen av dere graver ut
sølv fra et fjell! - Jeg har ingenting å gi deg."Muslim
En annen ond praksis som er utbredt i feriene er fjernsyns kanaler som forbereder programmer spesielt for
sommerferien.De forbereder seg til dette akkurat som folk forbereder seg på å møte en fiende, konkurrerer om
kringkasting av de mest forførende programmer som ødelegger kyskhet,- og fortsetter med dette, slik at den edle
oppførsel som folk kan ha ervervet i løpet av året blir ødelagt på svært kort tid. Disse kanaler opptrer som en destruktiv
hammer som ødelegger ethvert spor av moral som kan være i folks hjerter, kanaler som er administrert av mennesker
uten samvittighet,så de kan ikke skille mellom det som er godt og det som er skamløst.Effekten av disse kanalene er at
de bryter de sterke samfunnsbåndene.Enn videre,-hva noen av disse kanalene kringkaster kan sette på spill den sosiale
stabiliteten og sikkerheten som vi nå nyter.
Noe som vi må innse er at de som stjeler folks sinn og kommanderer sin ideologi er ikke mindre onde enn de som
stjeler penger, begge typer av tyveri forårsaker kaos og fare for sikkerhet og stabilitet.Vi bør vite at det er media som
styrer folks sinn og deres samfunns sinn,det er gjennom dette at folks ideologier blir dannet.Media burde vise problemer
som er av interesse for muslimene og støtte dem, ellers kan de være årsaken til at fakta endres eller forsvinner.Hvis
noen ønsker å vite om en nasjon er seriøs eller likegyldig, alt de trenger å gjøre er å observere deres media og
problemene som den anser som viktig, fordi dette er hva som vil påvirke samfunnet, både på positiv og negativ måte.
Kjære muslimer
Det er to andre viktige saker som ikke er av noe mindre betydning enn det som allerede er nevnt om onde praksiser i
feriene, og dette er reiser til landene til de ikke-troende og til muslimske land som i kjernen ikke skiller seg mye fra land
til ikke-troende.
Det er et velkjent faktum at alle som er seriøse og frykter sin Herre, som har gitt av Sine Gaver til ham,aldri ville bruke
noe på det som ville føre til hans ødeleggelse.På den annen side er det andre som har gått til latterlig ekstremiteter i sin
underholdning, og har begynt å tenke at de er fengslet i sine hjem og land.De har forlatt ting som de tidligere brukte
vurdere som seriøse og viktige, og dette har gått til et punkt hvor disse menneskene har blitt vant til en type feriering,som tilsynelatende er uten hensyn til om dette innebærer å se skamløse ting som Allah har forbudt, for eksempel
nakenhet og andre motbydelig saker.
Enn videre, noen engasjerte praktiserende muslimer som er utsatt for dette blir svakere i utførelsen av sine obligatoriske
oppgaver, eller utfører dem, men ledsaget av skam og forlegenhet, som om de stjeler noe,- de kan tilby sine bønner midt
i høy musikk, noe som vil ødelegge deres ro og konsentrasjon.

Abu Haamid Al-Ghazaali(Allah se i nåde til han),nevnte noen typer ferier ved å si: "Kontinuerlig ferie og
underholdning ødelegger hjertet. Noen ønsker for ingenting annet enn å skryte av og ha et fint omdømme, noe som
fører dem til å ligne mennesker av stor ulydighet i måten de snakker på, deres vaner, måten de utfører noen av sine
gudsdyrkelser på og deres oppførsel.De tror høyt om seg selv og tror de gjør det bra. Hvor tåpelige er den som ikke kan
skille mellom å være sunn og en som har et sår som er hovent, slike folk er foraktet av Allah, fordi Allah hater ubenyttet
ungdom, og det eneste som førte slike mennesker til denne type ferie er ubenyttet ungdom ".
Ibn Al-Jawzi( Allah se i nåde til han)sa: "Hvis du reiser gjennom landet uten den hensikt å søke kunnskap eller spre
islam, så er det forbudt."
Imaam Ahmad(Måtte Allah ha nåde med ham)sa: "Reise (for underholdning) er ikke anbefalt i islam ei heller var det
vanlig praksis blant profetene og de rettferdige, fordi det distraherer hjertet", og da han en gang ble spurt om
underholdning,svarte han(Måtte Allah ha nåde med han): «Nei, snarere,-underholdning oppnås ved å gå ofte til
moskeen."
Slaver av Allah!Frykt Allah med tanke på når du ferierer og ta et seriøst standpunkt angående å finne riktige måter å
utnytte og bevare tiden din.For å innse og forstå betydningen av dette spørsmålet, må vi vite at alle er nødt til å svare på
fem spørsmål, som det ble nevnt av Profeten (Allahs Fred og Velsignelser være med han).Abu Barzah(må Allah være
fornøyd med ham)rapporterte at Profeten (Allahs Fred og Velsignelser være med han) sa:"Ingen persons føtter
vil kunne flytte på seg på Oppstandelsens Dag før han blir spurt om fem ting:hvordan han brukte sitt liv,
hvordan han utnyttet sin ungdom, hvor han fikk sin rikdom fra og hvordan han brukte den, og hva han gjorde
med sin kunnskap."Al-Termithy.
Så jeg oppfordrer deg til å frykte Allah under ferieavviklingen og holde deg langt unna sataniske sammenkomster som
fører mennesker til ødeleggelse.Unngå Satans Sti, følg Allahs veiledning så du vil være berget i det hensidige.Den
Allmektige Allah sier:"Vær ikke som kvinnen som har spunnet en fast tråd, og så plukker den fra hverandre til
fibre,....(16 Surah "An-Nahl"("Bien")første del av Ayat 92)

