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Résumé
Protéger  l'environnement : au Fiqh et comportement  islamique
La protection, la pollution environnementale: sont de nouveaux termes
parus cet âge, à cause des risque qui menacent les humains et les
générations de l'avenir .
On entend beaucoup des cris de l'Est et l'Ouest qui avertissent et
déclarent la nécessité de protéger l'environnement et peut-être ils
accusent l'Islam qu' il ne faisait pas à lui préserver .
Quand l' homme gâtera les lois divines, il ressemblera à un suicide qui
tue d'autres personnes, puis il se tue .
Cette recherche montre la grandeur de l'Islam , son rôle à  préserver de
la terre, par les versets du saint Coran et le Hadith du Prophète , en
affirmant l'approche et le comportement  islamique qui protègent l'
homme  tout d'abord, puis en maintenant les autres éléments de
l'univers , en assurant aussi que les jugements des sources légitimes,
les règles et de la jurisprudence qui empêchent de détruire l'univers,
Cela signifie que tout le monde doit les respecter pour l'intérêt de toute
l'humanité.
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