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Objetivos:

·       Entender que o entretenimento moderno é uma industria. 

·       Compreender que a diversão não pode ser algo sem restrições.

·       Conhecer 7 tipos de entretenimento halal e 2 tipos de entretenimento "misto".

Termos em árabe:

·       Shirk - Palavra que implica associar parceiros a Allah ou conferir atributos divinos a
outro que não seja Allah, ou crer que a fonte de poder, dano e bençãos vem de outro
diferente de Allah. 

·       Dhikr - (plural: adhkar) Recordação de Allah.

·       Awrah - As partes do corpo que devem se manter cobertas.

·       Hijab - A palavra hijab tem vários significados, incluindo ocultar, esconder e proteger.
Geralmente se refere ao véu ou lenço da mulher, em termos gerais, é a vestimenta e o
comportamento modestos.

·       Haram - Proibido.

·       Halal - Permitido.

Para a maioria de nós, o
entretenimento é diversão. Seu propósito é
criar um ambiente relaxante e agradável
para escapar temporariamente do stress
da vida cotidiana, um passatempo e uma
maneira de relaxar durante o nosso
precioso tempo livre. Isso tem assumido
inúmeras formas ao longo dos séculos, que
vão desde o divertimento recreativo, como
sair para correr ou pintar, até o
entretenimento passivo, como ver televisão
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ou escutar música.
O entretenimento também pode assumir a forma de atividades cotidianas, como

jardinagem ou culinária. Na verdade, a lista de atividades que poderiam ser consideradas
entretenimento é quase interminável e difere de pessoa para pessoa.

No entanto, o entretenimento moderno é um negócio e uma indústria que tem sido
muito impactada pela tecnologia. Com personagens coloridos, brilho e glamour
frequentemente associados aos vários tipos de entretenimento, o entretenimento de
massa de hoje, de Hollywood até Bollywood, X-boxes e tablets, são todos negócios
projetados para obter o lucro.

Para um muçulmano, o tempo livre não inclui a ideia de que há momentos em que a
pessoa é absolutamente livre para perder tempo de forma não benéfica. O Profeta disse:

"Os pés dos seres humanos no Dia do Juízo não se moverão perante seu Senhor até que sejam
perguntadas cinco coisas: sua vida e como a ocuparam, sua juventude e o que fizeram enquanto
ela durou, suas riquezas,como adquiriram e como gastaram, seu conhecimento e o que fizeram
com ele."[1]

O muçulmano enfrenta o desafio de como e onde passar seu tempo livre, porque
muitas formas de entretenimento moderno tem um lugar limitado no Islam.

Entretenimento/diversão totalmente Halal 
O princípio é que, em assuntos mundanos, tudo é permitido, exceto o que está

especificamente proibido. Muitos muçulmanos têm a ideia equivocada de que se divertir é
proibido. Nada poderia estar mais longe da realidade, já que a diversão faz parte da
natureza humana; porém, como tudo mais, é preciso evitar exageros e excessos,
especialmente às custas dos deveres obrigatórios. A seguir, enumeramos várias formas de
entretenimento halal.

1. Comer fora

Coma com moderação sem desperdício e coma o que é halal. Melhor ainda, desfrute
com seus amigos e familiares. Isso tudo é halal e divertido. 

2.  Ler, escrever, escutar livros em áudios e Podcasts

Você pode ler para se divertir e relaxar. É preferível evitar livros de ficção. Escolha
livros e revistas de diferentes temas. O melhor lugar para encontrar livros e obter
sugestões é sua biblioteca pública local. Se tem dificuldades para ler, fale com seu
bibliotecário para que ele ajude a selecionar livros de seu nível de leitura. 

3.  Natação, arco, artes marciais e jardinagem

A recomendação para a natação e o tiro com arco vem do Profeta Muhammad (que a
misericórdia e as bençãos de Allah estejam sobre ele). Para nadar, verifique se há
separação entre os sexos e para que sua roupa se ajuste às normas islâmicas. 
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As artes marciais podem ser muito benéficas, porém, não devem implicar ações
proibidas como inclinar-se ou shirk.   

5.  Excursões e caminhadas por lugares naturais

O ambiente natural, o oceano, as florestas, os parques estaduais, as cachoeiras, os
animais, as terras agrícolas, as terras do deserto e as árvores são simplesmente bonitos, e
também te aproximam de Allah e fazem você se sentir em paz. Poucas atividades podem
igualar a sensação de rezar debaixo de uma árvore ou fazer dhikr numa caminhada.

6.  Anashids ou cantos islâmicos

Há bons, maus e regulares anashids, alguns podem ser um bom substituto para a
música popular com conteúdo sexual e violento. Os anashids cuidadosamente escolhidos
são uma boa maneira de fazer com que seus filhos amem o Islam, o Profeta Muhammad e
as coisas islâmicas. Desafortunadamente, alguns artistas de anashids são similares a
estrelas do rock, então tenha cuidado com isso.

7.  Andar por aí

Seus amigos te fazem crescer ou te prejudicam. O Profeta disse: "Toda pessoa segue a
religião de seu melhor amigo, assim tenha cuidado de quem é amigo." 

Já que todos somos seres sociais, sair e socializar será uma das nossas principais
formas de nos divertir, no entanto, é muito importante ter os amigos adequados. Seus
amigos são aqueles que o encorajam a orar ou, perder uma oração e assistir a um filme.
São eles que te dizem que o seu hijab está lindo ou te faz sentir estranha. No final, quem
quer que você escolha para passar tempo terá um impacto importante sobre você.

Formas de entretenimento "misto"
1.  Vídeo Games

O conteúdo dos vídeo games pode ser violento, sexual e viciante, no entanto, é difícil
dizer que todos os jogos são haram. O conteúdo e o hábito do jogador variam muito,
dependendo da sua localização nesta categoria

2.  TV e Internet

O mesmo se aplica a estes dois. A Internet é uma ótima ferramenta para aprender e
ensinar o Islam, obter um diploma online, aprender novas habilidades e pesquisar.
Também pode ser usado para ver pornografia, jogos de azar online e pode ser uma
terrível perda de tempo.

Da mesma forma, a TV pode ser usada como uma ferramenta útil, mas raramente é. O marketing
e os programas estão orientados a enviar determinadas mensagens e produtos a crianças e
outros públicos. Hoje em dia, as notícias também se tornaram entretenimento.
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Notas de rodapé:

[1] Tirmidhi
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