Madrasah Darul-Erkam

Contempleer - deel VI
Overpeins de schepping van de hemel en kijk er keer op keer naar terug. Het behoort tot de
grootste tekenen. Het is enorm wijd en hoog. Het heeft geen pilaren van onder of
verbindingen van boven om in stand te blijven. Overpeins ook de schoonheid van de hemel.
Er zit geen gat, barst, kromte of kreukel in. Denk vervolgens na over de kleur ervan welke tot
de mooiste kleuren behoort en het meest geschikt is voor de gezondheid van het oog. Sterker
nog, een persoon wiens ogen zijn beschadigd, werd door de artsen geadviseerd om regelmatig
naar de hemelkleur te staren of in een groene beker die gevuld is met water. Zo zie je hoe
Allah  ﷻde perfecte kleur heeft gegeven aan de hemelen welke zeer compatibel is met het
menselijke oog. De mensen kijken namelijk veelvuldig, bewust of onbewust, naar de hemel.
Daarom is de kleur ervan conform de wijsheid gekozen boven alle andere kleuren.1 Op deze
manier kunnen er veel meer wijsheden opgesomd worden met betrekking tot deze kleur van
de hemel.
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Het is Allah  ﷻdie zo een complex lichaam van de mens uit een druppel vloeistof schiep. Hoe
zit het dan met de enorm grote en hoge hemelen met alle sterren en planeten erin. Alleen
Allah  ﷻweet met welke objecten en wezens die hemelen zijn gevuld. Als de hemelen net
oceanen zijn, is alles wat onder de hemelen zit, gelijk aan een druppel water. De hemelen zijn
dus een enorm schepsel en een prachtig kunstwerk van Allah ﷻ. Daarom kom je bijna geen
Koranhoofdstuk tegen waarin de hemelen niet worden genoemd. Het is zo een groot teken dat
Allah  ﷻer regelmatig naar verwijst in de Koran. Bovendien zien we ook dat Allah  ﷻin de
Koran meerdere malen zweert op de hemelen. Dit allemaal duidt erop hoe belangrijk het is
voor ons om veelvuldig te contempleren over de hemelen.
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Verbeeld je eens dat de hemelen kleuren zoals paars, donkerblauw of zwart zou hebben. Dit zou de mens tot
een permanente somberheid dwingen.

