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2.

Ar

Esse elemento não é menos importante que a
água para a perpetuação e preservação da vida.
Quase todas as criaturas terrestres são
profundamente dependentes do ar que respiram. O
ar também tem outras funções que podem ser
menos aparentes ao homem, mas que Deus criou
com propósitos definidos como nos conscientizou o
glorioso Alcorão - como o papel vitalmente
importante dos ventos na polinização. Deus disse:
"E enviamos os ventos fecundantes..." (Alcorão 15:22)
Os ventos são também evidência clara da onipotência e graça de Deus e a perfeição do
projeto de Sua criação. Ele também disse:
"Na criação dos céus e da terra; na alteração do dia e da noite ... na
mudança dos ventos; nas nuvens submetidas entre os céus e a terra,
(nisso tudo) há sinais para os sensatos." (Alcorão 2:164)
"Ele é Quem envia os ventos alvissareiros, por Sua misericórdia,
portadores de densas nuvens, que impulsiona até uma comarca
árida e delas faz descer a água, mediante a qual produzimos toda a
classe de frutos." (Alcorão 7:57)
Uma vez que a atmosfera realiza todas essas funções biológicas e sociais, sua
conservação, pura e não poluída, é um aspecto essencial da conservação da vida em sai
que é um dos objetivos fundamentais da lei islâmica. O que quer que seja indispensável
para atender essa obrigação imperativa é em si obrigatório. Consequentemente,
qualquer atividade que o polua ou impeça sua função é uma tentativa de frustrar e
obstruir a sabedoria de Deus em relação à Sua criação. Da mesma forma, isso deve ser
considerado uma obstrução de alguns aspectos do papel humano no desenvolvimento
desse mundo.
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3.

A Terra e Solo

Como o ar e a água, a terra e o solo são essenciais para a perpetuação de nossas vidas
e das vidas de outras criaturas. Deus declarou no Alcorão:
"Aplainou a terra para as (Suas) criaturas." (Alcorão 55:10)
Dos minerais da terra são feitos os constituintes sólidos de nossos corpos e também os
de todos os animais vivos e plantas. Deus disse no Alcorão:
"Entre os Seus sinais está o de haver-vos criado do pó ; logo, sois
seres que se espalham (pelo globo)." (Alcorão 30:20)
Ele também fez da terra nosso lar e o lar de todos os seres terrestres.
"E Deus vos produziu da terra, paulatinamente. Então, vos fará
retornar a ela, e vos fará surgir novamente." (Alcorão 71:17-18)
E como nosso lar, a terra tem valor como espaço aberto:
"Deus vos fez a terra como um tapete, para que a percorrêsseis por
amplos caminhos." (Alcorão 71:19-20)
Deus fez a terra como uma fonte de sustento e subsistência para nós e outras criaturas
vivas. Fez o solo fértil produzir vegetação da qual nós e toda vida animal dependemos.
Fez as montanhas para capturar e armazenar a chuva e desempenhar um papel na
estabilização da crosta terrestre, como Ele nos mostrou no glorioso Alcorão:
"Porventura, não destinamos a terra por abrigo, dos vivos e dos
mortos? Onde fixamos firmes e elevadas montanhas, e vos demos
para beber água potável?" (Alcorão 77:25-27)
"E depois disso dilatou a terra, da qual fez brotar a água e os pastos;
E fixou, firmemente, as montanhas, para o proveito vosso e do vosso
gado." (Alcorão 79:30-33)
"E dilatamos a terra, em que fixamos firmes montanhas, fazendo
germinar tudo, comedidamente. E nela vos proporcionamos meios
de subsistência, tanto para vós como para aqueles por cujo sustento
sois responsáveis." (Alcorão 15:19-20)
"Um sinal, para eles, é a terra árida; reavivamo-la e produzimos nela
o grão com que se alimentam. Nela produzimos, pomares de
tamareiras e videiras..." (Alcorão 36:33-35)
Se fossemos realmente gratos ao Criador, deveríamos manter a produtividade do solo
e não expô-lo à erosão pelo vento e enchente; na construção, plantio, pastoreação,
silvicultura e mineração devemos seguir práticas que não contribuam para sua
degradação, mas que preservem e melhorem sua fertilidade. Porque causar a degradação
dessa dádiva de Deus, da qual tantas formas de vida dependem, é negar Seus enormes
favores. E como qualquer ato que leva à sua destruição ou degradação leva
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necessariamente à destruição e degradação da vida na terra, tais atos são
categoricamente proibidos.
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