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َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت اَْيِدي النَّاِس ِليُ۪ذيقَُهْم ﴿
﴾ بَْعَض الَّ۪ذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن   

ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه   
« ...َويُِميطُ األَذَى َعِن الطَِّريِق َصَدقَةٌ »  

Ærede muslimer! 

Allah skapte mennesket som Khalifa, bygger og 
beskytter av jorden. Kalif betyr et intelligent, 
bevisst og kraftig vesen som rekonstruerer jorden 
i samsvar med Allahs vilje. Miljøet vårt er en gave 
til oss. Av denne grunn har vi ansvar som å ikke 
forårsake ugagn og ikke skade levende og ikke-
levende ting. Men dessverre kan vi i dag ikke 
holde tilbake fra å bruke naturressurser frekt og 
ødelegge vår verden vi lever i og som vi vil 
etterlate som en arv til fremtidige generasjoner. 
Allah (c.c.) sier i Koranen, “Ondskapen florerer 
på hav og land på grunn av menneskers 
ugjerninger, slik at Han (Allah) kan få dem til å 
smake (konsekvensene av) sine egne gjerninger. 
Kanskje dette kan få dem til å vende tilbake (fra 
ondskapen).”1 befalte han. Spørsmålet om 
miljøforurensning har blitt ignorert av grunner 
som å øke velferdsnivået eller holde det 
konstant, og dette har ført til forringelse av 
balansen i naturen. I denne tre-dagers verden 
hvor mer forbruk oppmuntres, beveger vi oss 
raskt bort fra bevisstheten om tillit for vår 
komfort og ofrer en hel verden for det. Som det 
står i verset, smaker vi som de som forårsaker 
ugagn dens smerte på jorden. 

Kjære brødre! 

Som et resultat av denne uforsiktige og ubevisste 
forurensningen, forårsaker miljøforurensning 
dødsfall av 1,5 millioner barn under 5 år hvert år, 
ifølge rapporten publisert av Verdens 
helseorganisasjon. Det har blitt opplyst at en 
fjerdedel av dødsfallene under 5 år på 
verdensbasis er forårsaket av miljøfaktorer som 
luftforurensning, skittent vann og utilstrekkelig 
hygienisk.  

 

Menneskeheten vil selvfølgelig dra nytte av 
denne verden, gjenoppbygge denne verden og 
gjøre uoverkommelige veier blir overskredet. 

Faktisk sa vår Herre: "Han har satt alt i 
himmelen og på jorden til tjeneste for deg som 
en gave fra seg selv." Han uttalte at han tilbød 
miljøet vårt til vår fordel. Det er vår plikt å 
nærme oss og beskytte denne tilliten, som ble 
gitt for å kunne takke for dem, med 
ansvarsfølelse. En muslim bør reflektere 
skjønnheten i moralen sin til sine omgivelser, 
mennesker, dyr, planter og til og med livløse 
gjenstander, og bør behandle dem godt. Ellers vil 
skaden av forakt, ødeleggelse og sløsing av 
miljøet komme tilbake til oss selv. 

Kjære muslimer! 

Islam religion oppmuntrer ikke bare til 
beskyttelse av miljøet, men ønsker også at 
muslimske individer selv skal være beskyttere av 
miljøet. Vår elskede profet, som ble sendt som en 
guide til menneskeheten, sa: “ ... Når en syndig 
og ond person dør, blir mennesker, byer, trær og 
dyr befridd fra hans ondskap."2 Han er 
understreket at det er en bevissthet selv i vesener 
som vi tror er livløse. Igjen sa Profeten (fvmh): “ 
... Å fjerne noe som er forstyrrende fra veien er 
sadaqah." 3Derfor bør en person unngå ting som 
forstyrrer andre overalt og under alle 
omstendigheter. Fordi en muslim må pleie 
kjærlighet og medfølelse og se på omgivelsene 
med visdom og eksempel. Det bør ikke ta sikte på 
å utnytte trær, vann, luft og natur, men å holde 
tritt med deres verdi og rytme. Å forurense 
miljøet vårt, kaste søppel og skitt på bakken 
passer ikke menneskelig moral. Dette er 
respektløst overfor både oss selv og samfunnet vi 
lever i. Å vite at andre mennesker vil være 
rastløse fra stedene vi har forurenset og naturens 
skjønnhet vil bli ødelagt; Å tro at det er en 
forbrytelse å ubevisst kaste avfall som naturen 
ikke kan løse opp, er en betingelse for å være 
troende og bli moden. 

Måtte min Herre gi oss å ta vare på miljøet vårt 
med denne bevisstheten. 
Amin

 

 
1 Rûm suresi, 30:41 
2 Buhârî, Rikâk, 42 

3 Buhârî, Cihâd, 128 


