Madrasah Darul-Erkam

Contempleer - deel IV
Denk goed na over de twee communicatievormen die de mens heeft gekregen van Allah ﷻ.
Deze twee communicatievormen zijn: spreken en schrijven. Welk ander wezen dan de mens
beschikt over deze superieure vaardigheden? Als er geen schrift was, dan kon een groot deel
van de kennis en berichten niet vastgelegd worden. Hij  ﷻschiep de mens en gaf hem deze
vaardigheden en de bijbehorende tools om ze gedegen uit te kunnen voeren. Hij  ﷻschiep
namelijk ook spieren, gewrichten, polsen, handen en vingers om te schrijven. Hij  ﷻschiep
ook schrijfmateriaal, inkt en papier om dingen vast te leggen. Hij  ﷻgaf de mens een mond,
tong, tanden en stembanden om te kunnen spreken.
In het schrift zitten daadwerkelijk vele tekenen waar we onachtzaam over zijn. Je pakt een
potlood vast en legt het op een papier waardoor talloze wijsheden en kennis wordt
geproduceerd. Je kan waanzinnige eindproducten, diverse wetenschappen, prachtige
gedichten tot stand brengen met deze levenloze voorwerpen. Hetzelfde geldt voor het spreken.
De tong is een levenloos stuk vlees en de stembanden ook, maar ze kunnen talloze geluiden
en articulaties veroorzaken waar het verstand van versteld staat.
De lichamelijke groei van de mens vanaf de geboorte is ook een wonder op zich. De baby
groeit van elke kant en wordt steeds sterker en groter totdat het een volmaakt kind wordt en
daarna een stevige volwassene. Gedurende dit proces wordt niets van de oorspronkelijke vorm
aangetast. De groei gaat heel consistent en gebalanceerd. De bouw en vorm van de mens zijn
heel anders dan die van andere wezens. De mens kruipt of sluipt niet, maar loopt rechtop met
zijn hoofd in de lucht. Dit is uit eerbied voor de mens.
Overpeins ook over de hoeveelheid van bepaalde ledematen en organen die je hebt. Je hebt
slechts een hoofd, tong, neus en geslachtsorgaan, omdat het geen nut heeft om meerdere van
deze lichaamsdelen te hebben. Als je bijvoorbeeld een tweede hoofd zou hebben, dan was dit
niets anders dan een last voor het lichaam waar je niets aan hebt. Bovendien zou dit er niet
mooi uit zien en ook niet praktisch zijn voor de communicatie en dergelijke. Hetzelfde geldt
voor de overige bovengenoemde lichaamsdelen. Een daarvan voorziet in de behoeften.
Daarnaast heeft de mens lichaamsdelen waarvan hij twee stukken heeft, zoals de ogen, oren,
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lippen, handen, armen, voeten, benen, dijen, borsten. De wijsheid hierachter, het profijt hierin,
de schoonheid hiervan is overduidelijk zichtbaar. Met een oog of een oor of een wenkbrauw
zou de mens niet mooi genoeg zijn. Met een hand of een been zou de mens niet kundig
genoeg zijn. Je ziet de wijsheid als je kijkt naar de functies van bijvoorbeeld de twee lippen.
Je hebt er twee, omdat je anders niet gedegen kon spreken, proeven en kussen. Daarnaast kon
je, je mond niet sluiten. Het zou er ook lelijk uitzien als een lip ontbrak.
Er zijn ook lichaamsdelen waarvan je er vier hebt, zoals de enkels en de oogleden. De enkels
zijn de knopingspunten tussen de voeten en de benen. Ze versterken de verbinding van deze
twee ledematen aan elkaar en zorgen ervoor dat de voeten makkelijk en soepel kunnen
bewegen. De oogleden dienen voor de bescherming en het onderhoud van de ogen en voor het
sluiten van de ogen bij het slapen of rusten. Daarnaast zijn het prachtige tekenen voor de
menselijke schoonheid.
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