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ِيم
ِِ اللِال ّ َّرحْ ٰم
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِْبس
ِ نِال ّ َّر ۪ح
ِاح َّد ٌة
ِ ﴾ َّو َّمَٓاِ اَّ ْم ُرنََّٓاِ اِ ّ َّّلِ َّو49﴿ِاِ ّنَّاِ ُك ّ َّلِشَّ ْيءٍِخَّ لَّ ْقنَّا ُهِ ِب َّق َّد ٍر

.﴾50﴿ِص ِر
َّ َّكلَّمْ ٍحِ ِب ْال َّب

ِ :اللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّلَّ َِّم
ُِ ّٰ ِص ّلَّى
ِِ ّٰ ِول
ُِ الِ َّر ُس
َِّ َّق
َّ ِالل

ِ ِ َّف َّيأْ ُك ُلِ ِم ْن ُه،َّماِ ِمنْ ِ ُمسْ ِل ٍمِ يَّ ْغ ِر ُسِ َّغر ًْساِأ َّ ْوِ يَّ ْز َّر ُعِ زَّرْ ًعا

.ِِص َّدقَّ ٌِة
َّ ِإِ ّ َّّلِ َّكا َّنِلَّ ُهِ ِب ِه،َّط ْي ٌرِأ َّ ْوِإِن َّْسانٌِأ َّ ْوِبَّ ۪هي َّم ٌِة

MILIEUBEWUSTZIJN

Beste broeders en zusters, Allah  ﷻheeft het universum – waar
wij onderdeel van zijn – met een prachtige structuur
geschapen. De omgeving waarin wij leven moeten we in een
schone staat houden voor degenen die na ons komen. Onze
Profeet  ﷺbesteedde veel aandacht aan zijn omgeving en
adviseerde anderen om dat ook te doen. Beste moslims, het is
mogelijk om in de Qurʾān veel verzen te vinden over het
universum. In deze verzen worden we uitgenodigd om te
kijken naar onze omgeving en worden we geacht om hier
lering uit te trekken. Beste gemeenschap, onze omgeving
wordt aangetast vanwege de groei van de wereldbevolking, de
technologische vooruitgang en de industrie. Deze situatie
bedreigt het leefgebied van levende wezens. De vervuiling van
het milieu door de industrie, afval, lawaai en luchtvervuiling
door fabrieken en voertuigen zijn grote milieuproblemen.
Laten we onze omgeving schoonhouden. Laten we
gedragingen vermijden die slecht zijn voor de natuur. Laten
we de wereld schoon doorgeven aan de volgende generaties.
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