
Deklarasi Islam  Tentang  Perubahan Iklim Global 
Semua bintang, matahari dan bulan, dan bumi dengan segala keanekaragaman, kekayaan dan keperluan 

segala komunitas yang hidup didalamnya, merupakan refleksi dan manifestasi kemaha-kuasaan dan kebe-saran Penciptanya.
 Semuanya secara alami memuji Penciptanya, semua bersujud atas kehendak Tuhannya. Kita manusia diciptakan untuk 

mengabdi kepada Tuhan Semesta Alam, berkarya bersungguh sungguh untuk merawat semua spesies, setiap individu, dan generasi ciptaan Tuhan.

 ~

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah mencip-takan manusia menurut fitrah itu. 
Tidak da perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus tetapi ke-banyakan manusia tidak mengetahui (Qur’an 30: 30)

للـَّـِه ا لِخَْلــِق  يــَل  تَْبِد ال  َعلَْيَهــا  َس  لنــَّـا ا َفطَــَر  لَّتِــي  ا للـَّـِه  ا ِفطْــَرَة  َحنِيفـًــا  يــِن  لِلدِّ َوْجَهــَك  قِــْم   فـََأ
َن َيْعَلُمــو ال  ِس  لنــَّـا ا ْكثَــَر  َأ َلِكــنَّ  َو ْلقَيـِّـُم  ا يــُن  لدِّ ا لِــَك  َذ

KITA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEMUA APA YANG KITA LAKUKAN 

Maka barang siapa berbuat kebiakan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya.
 Dan barang siapa berbuat kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.  (Qur’an 99: 7-8)

يَــَرُه شَــرًّا  رٍَّة  َذ َل  ِمْثقـَــا َيْعَمــْل  َمــن  َو يَــَرُه  خَْيــًرا  رٍَّة  َذ َل  ِمْثقـَــا َيْعَمــْل  فََمــن 

KAMI MENEGASKAN 
ALLAH ADALAH TUHAN DAN PEMELIHARA (RABB) SEGALA SESUATU:

. 
Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu diantara keduanya dengan main-main. 

Kami tidak menciptakan keduanya kecuali dengan haq  (Qur’an 44: 38-39)

ْلَحــقِّ بِا الَّ  ِإ ُهَمــا  خََلقْنـَا َمــا  ِعبِيــَن  َال بَْيَنُهَمــا  َمــا  َو ْألَْرَض  ا َو ِت  ا َو لسَّــَما ا خََلقْنـَــا  َمــا   َو

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah meliputi segala sesuatu (Qur’an 4: 126)

مُِّحيطًــا ٍء  شَــْي بِــُكلِّ  للـَّـُه  ا َن  َكا َو ْرِض  َأل ا فِــي  َمــا  َو ِت  ا َو لسَّــَما ا فِــي  َمــا  لِلـَّـِه  َو

Dia Allah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan supaya kamu jangan melampaui batas kese-imbangan itu.
Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan lah kamu mengurangi keseimbangan itu Dan Allah te-lah membentangkan bumi untuk makhluk-Nya

 (Qur’an 55: 7-10)

ْلِقْســِط بِا ْزَن  ْلــَو ا ِقيُمــوا  َأ َو ِن  ْلِميــَزا ا فِــي  ا  َتْطَغــْو الَّ  َأ َن   ْلِميــَزا ا َضــَع  َو َو َرفََعَهــا  ء  لسَّــَما ا  َو
ِم نـَــا لِْألَ َضَعَهــا  َو ْرَض  َأل ا َو ن  ْلِميــَزا ا ُتْخِســُروا  ال  َو

Segala sesuatu diciptakan dengan haq:  dalam kebenaran dan untuk kebaikan

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam (Qur’an 1: 1)

َلِميــَن ْلَعا ا َربِّ  لِلـَّــِه  ْلَحْمــُد  ا

Dialah yang menyempurnakan segala sesuatu yang Dia ciptakan (Qur’an 32: 7)

خََلقَــُه ٍء  شَــْي ُكلَّ  ْحَســَن  َأ ي  لـَّـِذ ا
Dialah  Allah – Yang Menciptakan, Yang Menjadikan , Yang Memberi Bentuk (Qur’an 59: 24)

ُر ْلُمَصــوِّ ا ِرُئ  ْلبـَــا ا لِــُق  ْلخَا ا للـَّـُه  ا ُهــَو 

TIDAK ADA YANG DIA CIPTAKAN SIA-SIA

FITRAH ATAS CIPTAAN ALLAH

KERUSAKAN (FASĀD) YANG DIAKIBATKAN MANUSIA TELAH MENYEBABKAN KERUSAKAN DI BUMI
  DISEBABKAN UPANYA KITA MENGEJAR PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KONSUMSI YANG TIDAK PERNAH BERHENTI

Kita tidak mempunyai hak menyianyiakan ciptaan atau  menyiksanya.
 Agama kita memerintahkan  supa-ya kita memperlakukan segala sesuatu dengan hati hati dan perasaan (taqwā) pada Penciptanya, 

berlaku kasih sayang (rahmah) dan berbuat baik (ihsān).

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebakan karena perbuatan tangan manusia,
 Supaya Allah merasakan kepada mereke sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (Qur’an 30: 41)

Gangguan iklim global adalah konsekwensi dari kerusakan yang kita lakukan di bumi. 
Kita adalah satu, tatapi merupakan bagian dari kehidupan dimana kita berbagi dalam bumi ini, dan merupakan bagian kecil dari cip-taan dari Yang Maha Suci, 

namun kita memiliki kekuatan, dan menanggung kewajiban membawa kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang dapat kita lakukan

َن َيْرِجُعــو َلَعلَُّهــْم  َعِملُــوا  ي  لـَّـِذ ا َبْعــَض  يقَُهــم  لُِيِذ ِس  لنــَّـا ا ي  ْيــِد َأ َكَســَبْت  بَِمــا  ْلَبْحــِر  ا َو ْلبَــرِّ  ا فِــي  ُد  ْلفََســا ا ظََهــَر 

Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi ke-banyakan manusia tidak mengetahui. (Qur’an 40: 57)

َن َيْعَلُمــو ال  ِس  لنــَّـا ا ْكثَــَر  َأ َلِكــنَّ  َو ِس  لنــَّـا ا خَْلــِق  ِمــْن  ْكبَــُر  َأ ْرِض  َأل ا َو ِت  ا َو لسَّــَما ا َلخَْلــُق 

Tidak ada satu binatang di muka bumi, burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan  ummat juga seperti kamu.
 (Qur’an 6: 38)

ُلُكــم ْمثـَا َأ َمــٌم  ُأ الَّ  ِإ َحْيــِه  بَِجنـَا َيِطيــُر  ئِــٍر  طَا َال  َو ْرِض  َأل ا فِــي  بـَّـٍة  آ َد ِمــن  َمــا  َو

KAMI MENYADARI

Poster ini merupakan versi singkat Deklarasi Islam Tentang Perubahan Iklim Global yang disetujui pada International Islamic Climate Change Symposium diadakan di Istanbul pada August 2015.
 Keluarnya deklarasi tersebut berniat untuk memberikan pengaruh pada para pengambil kebijakan  yang berkumpul  di Paris pada Desember 2015 di arena 21st Conference of the

 Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 21). Versi penuh Deklarasi termasuk terjemahan kedalam berbagai Bahasa dapat di akses di www.ifees.org.uk . 

Kami menyerukan semua muslim, dimanapun mereka berada, menanggulangi
 akar penyebab perubahan iklim, kerusakan lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati,

 dengan mengikut contoh Nabi Muhammad, dimana dalam al Qur’an difirmankansebagai, 
“rahmat bagi semesta alam”.

Kita harus ingat sabda Nabi Muhammad (salam dan salawat baginya)
Dunia ini manis dan hijau, dan Allah menjadikan kamu khlalifah diatasnya, dan Dia melihat bagaimana kalian menunaikan kewajiban kalian.

(Hadīth riwayat Muslim dari Abū Sa‘īd Al-Khudrī) 

DESIGN

 

KAMI MENYERUKAN 

Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang


