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Em todo o universo o cuidado divino por todas as
coisas e a sabedoria que permeia os elementos da
criação podem ser percebidos, atestando o Sábio
Criador.  O glorioso Alcorão deixou claro que cada
coisa e toda criatura no universo, conhecida ou não
pelo homem, desempenha duas funções principais:
uma função religiosa na medida em que evidencia a
presença, infinita sabedoria, poder e graça do
Criador e uma função social, a serviço do homem e
outros seres criados.

A sabedoria de Deus determinou que Suas criaturas se servissem mutuamente.  A
medida e distribuição divinamente designadas de todos os elementos e criaturas, cada
qual desempenhando seu papel predestinado e valioso, compõem o equilíbrio dinâmico
através do qual a criação é mantida.  Exploração exagerada, abuso, mau uso, destruição e
poluição de recursos naturais são transgressões contra o esquema divino.  Como
interesses pessoais de visão limitada tendem sempre a tentar os homens a interromper o
equilíbrio dinâmico estabelecido por Deus, a proteção de todos os recursos naturais de
abuso é um dever mandatório.

No esquema divino em que todas as criaturas são feitas para se servirem mutuamente,
a sabedoria de Deus fez todas as coisas a serviço da humanidade.  Mas em lugar nenhum
Deus indicou que foram criadas apenas para servirem os seres humanos.  Ao contrário, os
estudiosos legais muçulmanos mantêm que o serviço do homem não é o único propósito
para o qual foram criadas. Com relação ao que Deus disse:

"Deus foi Quem criou os céus e a terra e é Quem envia a água do céu,
com a qual produz os frutos para o vosso sustento! Submeteu, para
vós, os navios que, com a Sua anuência, singram os mares, e
submeteu, para vós, os rios. Submeteu, para vós, o sol e a luz, que
seguem os seus cursos; submeteu para vós, a noite e o dia. E vos
agraciou com tudo quanto Lhe pedistes. E se contardes as mercês de
Deus, não podereis enumerá-las. Sabei que o homem é iníquo e
ingrato por excelência." (Alcorão 14:32-34)
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... e versículos semelhantes nos quais Deus declara que criou Suas criações para os
filhos de Adão; é bem sabido que Deus em Sua grande sabedoria exaltou seus propósitos
além do serviço ao homem e propósitos maiores que o serviço ao homem.  Entretanto,
deixa claro para os filhos de Adão quais benefícios existem nessas criaturas e que graças
concedeu à humanidade."·".

Mesmo as funções societais de todas as coisas são de importância vital, sendo que a
função primária de todos os seres criados como sinais de seu Criador constitui a base
legal mais sólida para a conservação do meio ambiente.  Não é possível basear a proteção
de nosso meio ambiente somente em nossas necessidades por seus serviços, uma vez que
esses serviços têm apenas valor e motivo de apoio.

Como não podemos estar cientes de todas as funções benéficas de todas as coisas,
basear nossos esforços de conservação somente nos benefícios ambientais para o homem
levaria inevitavelmente à distorção do equilíbrio dinâmico estabelecido por Deus e ao mau
uso de Sua criação, prejudicando assim esses mesmos benefícios ambientais.  Entretanto,
quando baseamos a conservação e proteção do meio ambiente em seu valor como sinal de
seu Criador, não podemos omitir nada.  Cada elemento e espécie têm seu papel único e
individual a desempenhar na glorificação de Deus e em fazer o homem conhecer e
compreender seu Criador mostrando-lhe, através de sua existência e usos o poder,
sabedoria e misericórdia infinitos de Deus.  É impossível tolerar a ruína e perda
intencionais de quaisquer dos elementos e espécies básicos da criação ou pensar que a
existência continuada do restante é suficiente para nos levar a contemplar a glória,
sabedoria e poder de Deus em todos os aspectos pretendidos.  De fato, as espécies
diferem em suas qualidades especiais e cada uma evidencia a glória de Deus de maneiras
que lhes são únicas.

Além disso, todos os seres humanos e também o gado e a vida selvagem, têm o direito
de compartilhar nos recursos da terra.  O abuso do homem de qualquer recurso, como
água, ar, terra e solo e também de outras criaturas vivas como plantas e animais é
proibido e é prescrito o melhor uso de todos os recursos, vivos ou não.
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