
KUNNEN MENSEN HET ONGEZIENE WETEN? 

 

De koran geeft in bepaalde verzen duidelijk aan dat alleen Allah  سبحانه وتعالى de kennis heeft 

over de toekomst.  

En deze verzen worden vaak gebruikt om de sjiieten mee aan te vallen, opdat zij geloven dat de 

profeet  صلى الله عليه وآله en de imams het ongeziene kunnen zien. 

De vraag is nu: is uit de koran te herleiden dat mensen het ongeziene wel kunnen zien? 

 

Om hierop een antwoord te geven moet men eerst bepaalde concepten kennen, en vooral weten 

waarin de sjiieten precies geloven en wat hun visie op dit onderwerp is. 

De Islam, in het algemeen, roept de moslims tot het vergaren van kennis, en de koran plaats 

diegenen met kennis over die de kennis niet beschikken.  

Maar de kennis waarover de koran spreekt, is in twee varianten te vinden, een variant die voor 

iedereen beschikbaar is, zoals de kennis over natuurkunde, scheikunde, wiskunde, etc.; kennis 

die in boeken (nu internet) te vinden is, en dus is het voor ieder die het wilt, mogelijk te 

vergaren. Je kunt daartegen zeggen dat sommigen geen toegang hebben tot onderwijs en 

dergelijke, maar in principe is deze kennis aanwezig.  

De andere variant van kennis, is de kennis via Allah سبحانه وتعالى. Denk daarbij aan de kennis die 

de profeten verkregen zonder naar school of universiteit te zijn gegaan. Deze soort kennis is wat 

velen noemen ‘ghayb’, of: datgene wat onbekend is. 

En ‘ilm al ghayb’, de kennis over datgenen wat onbekend is. En zo kan iets voor mij bekend zijn, 

en voor Persoon A nog onbekend. Dus: voor hem is het nog ‘ghayb’ maar voor mij niet.  

Bovendien wordt ‘ilm al ghayb’ ook gebruikt om kennis aan te duiden over wat niet met 

zintuigen te bevatten is. Zo is de kennis over de dag des oordeels, of Allah, of andere profeten en 

vroegere volkeren. Al deze kennis waar men over beschikt, en geen ‘tastbare’ bewijzen voor 

heeft, wordt ook ‘ilm al ghayb’ genoemd.  

En dus kan men zeggen, over het algemeen, dat kennis over deze wereld (tastbare) en andere 

wereld (ontastbare; ghayb) voor alle gelovigen beschikbaar is.  

Echter, de mate van deze kennis is verschillend. Hoe meer men zich in iets verdiept kan hij meer 

informatie vergaren (in deze wereld). Maar informatie vergaren over iets dat niet tastbaar is komt 

niet alleen door meer boeken te lezen, maar door meer te geloven, en het niveau van ‘imaan’ te 

verhogen gezien ‘imaan’ en kennis hand in hand gaan.  

De mens, als persoon, of als groep, blijft beperkt, en kan de oneindige kennis die Allah bezit, 

nooit bevatten, en dus moet men het volgende geloven: 

Kennis over ‘ghayb’ is te verkrijgen in bepaalde mate, en nooit zal een persoon alle kennis 

bevatten.  

Daarom is het van belang om te begrijpen dat sjiieten niet alle kennis bedoelen, maar een deel 

van de kennis wat Allah hen gegeven heeft. Allah heeft de profeten en bepaalde mensen meer 

kennis gegeven dan anderen, zo is het nou eenmaal.  



 

Nu het concept van ‘ghayb’ iets duidelijker is geworden – hoop ik- kan de volgende vraag 

gesteld worden:  

Kan onze profeet kennis van het ongeziene verkrijgen?  

En zo ja, kan hij deze kennis doorgeven? 

 

Deze twee vragen zijn essentieel voor het beantwoorden van de originele vraag, en geven 

uiteindelijk, mits beantwoord, een antwoord op de gestelde vraag.  

 

Allah انه وتعالىحبس  zegt in zijn edele koran: 

  94{ هود:ق بل ِمن قوُمك وال أنت ت علُمها كنت   ما إليك نُوحيها الغ يبِ  أنباءِ  ِمن تِلك  } 

{That is from the news of the unseen which We reveal to you, [O Muhammad]. You knew it not, 

neither you nor your people, before this. So be patient; indeed, the [best] outcome is for the 

righteous} . 11:49 

 

Ook zei Allah سبحانه وتعالى: 

قانِه ط عام   يأتيُكما ال}  ا  يأتي ُكما أن قبل   بتأويلهِ  نباأتُكما إالا  تُرز  ا ذ ِلُكم  نِي ِممَّ لَّم  باِي{ يوسف: ع   73ر 

{He said, "You will not receive food that is provided to you except that I will inform you of its 

interpretation before it comes to you. That is from what my Lord has taught me”.} 12:73 

 

En Hij zei ook: 

دا   غ يبهِ  على يُْظِهر فال الغ يبِ  عاِلمُ }  ن إالا *  أح   63و62{ الجن: رسول   ِمن آرتض ى م 

{ [He is] Knower of the unseen, and He does not disclose His [knowledge of the] unseen to 

anyone Except whom He has approved of messengers, and indeed, He sends before each 

messenger and behind him observers.} 72:26-27 

 

Andere soort verzen spreekt als volgt, in het geval van profeet Jusuf: 

 47{ يوسف :بصيرا   يأتِ  أبي وجهِ  على فأْلقُوه هذا بقميصي إذْه بوا} 

{ Take this, my shirt, and cast it over the face of my father; he will become seeing} . 12:93 

Waarna de  oran het bevestigt, door te melden: 

ا}  ْجههِ  على ألقاهُ  البشيرُ  جاء   أن ف لما  42{ يوسف :بصيرا   فارتدَّ  و 

{ And when the bearer of good tidings arrived, he cast it over his face, and he returned [once 

again] seeing.} 12:93 

Dus kan me zich vragen: profeet Jusuf zei tegen zijn broeder iets te doen, en zei erbij wat het 

resultaat (dat in de toekomst zal plaats vinden) zal zijn, en het was inderdaad zoals hij zei. Dit 

kan ook gezien worden als een soort kennis over het ongeziene; iets wat in de toekomst zal 

plaatsvinden.  



 

Andere soort van kennis kan men in de koran vinden in dit vers: 

 94{ النمل: ط ْرفُك إليك   ي رتدَّ  أن ق ْبل   بهِ  آتيك   أنا الكتابِ  ِمن   ِعلم   عند ه الذي قال   } 

{Said one who had knowledge from the Scripture, "I will bring it to you before your glance 

returns to you."} 27:40 

Het woord ‘scripture’ kan niet begrepen worden als een boek dat voor iedereen te lezen is, en of 

te verkrijgen is, anders kan iedereen dit kunnen zeggen en doen. Het boek waar Asif (in dit 

verhaal) kennis van had, is niet van  deze wereld, want met geen enkel boek kan men heerserij 

krijgen over de elementen en de natuur. Alles is via Allah, en zulke kennis is hemels.  

Tot hier hebben we kunnen zien dat kennis van ‘ghayb’ voor de profeten, en niet profeten, 

beschikbaar is. Toch is er in de koran veel verzen te zien die kennis over ‘ghayb’ enkel bij Allah 

plaatsen, zoals: 

ن ي علمُ  ال قلْ }   26{ النمل: الله إالَّ  الغيب   واألرِض  السماواتِ  في م 

{Say, "None in the heavens and earth knows the unseen except Allah.} 27:65 

فاتحُ  وعند ه}    64{ االنعام:هو إالَّ  ي علُمها ال الغيبِ  م 

{And with Him are the keys of the unseen; none knows them except Him.} 6:59 

 73{ هود:الغ يب أعلمُ  وال اللهِ  خزائنُ  عندي لُكم أقول وال} 

{And I do not tell you that I have the depositories [containing the provision] of Allah or that I 

know the unseen.} 11:31 

عُ  وإليه واألرِض  السماواتِ  غيبُ  وللهِ }   367{ هود:كلُّه األمرُ  يُْرج 

{And to Allah belong the unseen [aspects] of the heavens and the earth and to Him will be 

returned the matter, all of it.} 11:123 

 344{ المائدة:الغُيوب عالامُ  أنت   إناك لنا ِعلم   ال: قالوا ؟ أُِجْبتُم ماذا: فيقولُ  الرسل   اللهُ  ي ْجمعُ  يوم  } 

{[Be warned of] the Day when Allah will assemble the messengers and say, "What was the 

response you received?" They will say, “We have no knowledge. Indeed, it is You who is 

Knower of the unseen”.} 5:109 

 

Het volgende moet begrepen worden: 

Al lijken deze verzen andere verzen tegen te spreken, is er niets minder waar. De koran is vol 

met soortgelijke ‘tegenstrijdigheden’ als het gaat om daden die tot Allah behoren, zoals het 

doden, tot leven brengen, het geven van ‘rizq’ etc..  

Bijvoorbeeld: het nemen van zielen (doden) is een daad dat toegekend is aan Allah alleen. 

Niemand is in staat om een ziel uit het lichaam te halen, daarom zegt Allah سبحانه وتعالى: 

 96{ الزمر:األنفس ي توفَّى الله} 

{Allah takes the souls.} 39:42 

Maar Allah  سبحانه وتعالى stelt andere wezens in staat om dit ook uit te kunnen voeren: 

ل كُ  ي توفَّاُكم قلْ }   33{ السجدة:بِكم ُوكال الذي الموتِ  م 

{Say, "The angel of death will take you who has been entrusted with you.} 32:11 



 

Op het eerste ogenblik zijn deze twee verzen tegenstrijdig, want in het eerste zegt Allah dat hij 

de zielen neemt, en in het tweede zegt Allah dat de engel des dood dat doet. 

Hoe is dit op te lossen? Dit is op te lossen door te begrijpen hoe alles werkt. Allah وتعالى سبحانه  

heeft voor alles systemen uitgevonden waarin alles met ‘oorzaak’ en ‘gevolg’ werkt. Uiteindelijk 

is hij verantwoordelijk voor alles, maar het werk wordt niet door hem uitgevoerd, maar door zijn 

dienaren. Deze dienaren kunnen engelen, mensen, dieren, of iets anders zijn.  

In andere woorden: de engel des dood neemt de zielen MET behulp van Allah سبحانه وتعالى. Alles 

wat gebeurt in Allah’s creatie is met zijn hulp en zijn toestemming.  

 

Daarom moeten de bovengenoemde verzen omtrent het weten van het ongeziene op dezelfde 

wijze begrepen worden. dat wilt zeggen: de kennis die men verkrijgt is via Allah, en hij bepaalt 

de mate van kennis die zij ontvangen, en deze mate is nooit 100%. 

 

Tot dusver hebben we aangetoond dat de profeten ‘ilm al ghayb’ hebben en daarbij hebben we 

antwoord gegeven op de vraag of de profeten deze variant van kennis hebben.  

Nu komen we tot de volgende sub-vraag: of de profeten deze kennis door kunnen geven. 

We zullen niet ingaan op andere profeten en houden het bij onze profeet صلى الله عليه وآله. 

 

Over het algemeen kan gezegd worden dat alle kennis over Allah سبحانه وتعالى en zijn creatie die 

wij als moslims hebben, via de profeet صلى الله عليه وآله verkrgen is. De kennis die onze profeet 

heeft is natuurlijk van Allah. 

Er is een metgezel genaamd Hudhayfah ibn Al-Yamaan, het geheimhouder. Deze metgezel staat 

bekend voor het houden van een geheim dat de profeet له عليه وآلهصلى ال  aan hem heeft verteld. 



Maar er is ook iets anders aan deze metgezel, hij beweert namelijk iets van de toekomst te weten, 

en niet een tijdperk van tien of honderd jaar, neen, tot de dag des oordeel. Meer details erover: 

 

Ahmed ibn Hanbal levert een authentieke overlevering in zijn Musnad, volume 38, pagina 327, 

hadithnummer 23291.  

In het kort: “Al-Khaulani hoorde Hudhayfah zeggen: Ik zweer op Allah dat ik de meeste kennis 

van de mensen heb over fitna’s vanaf heden tot de dag des oordeel. En dit is niet iets wat de 

profeet mij heeft verteld en geheim hield van anderen, maar dat is iets wat de profeet zei in een 

zitting waarbij ik zat.” 

 

Met andere woorden: ook andere metgezellen waren erbij toen de profeet صلى الله عليه وآله heeft 

verteld over fitna’s in de toekomst. Deze kennis is bij hem bijgebleven en anderen zijn het 

vergeten.  

Kunnen we dit ook ergens anders vinden? Zeer zeker: 

 



 

 

Muslim in zijn Saheeh heeft een deelhoofdstuk gemaakt gemerkt: wat de profeet heeft verteld tot 

aan de dag des oordeel (boek 53, sub-boek 6). Daarin zet hij overleveringen van metgezellen die 

de profeet صلى الله عليه وآله zaken horen vertellen over wat er gebeurd is en wat er zal gebeuren. 

Deze metgezellen hebben wat de profeet صلى الله عليه وآله zei onthoud en waarschijnlijk 

doorgegeven aan hun kinderen en kleinkinderen, zo niet aan andere metgezellen die er niet bij 

waren.  

En in nummer 23 levert hij van Hudhayfah over dat de profeet alles heeft verteld vanaf het 

moment dat hij zat tot aan de dag des oordeel, maar een deel van de metgezellen heeft het 

onthouden en een deel is het vergeten.   

 

Al met al kunnen we zeggen dat de profeet  صلى الله عليه وآله zaken van de toekomst verteld heeft 

en zij hebben het van hem overgenomen en onthoud.  

Dus het concept dat mensen, naast de profeten, de toekomst kennen is niet vreemd. En hiermee 

hebben we ook antwoord gegeven op de tweede deelvraag of de profeet صلى الله عليه وآله van zijn 

kennis van ‘ghayb’ doorverteld heeft. het antwoord erop is “Ja”.  

 



Maar we zijn nog niet bij het einde. Want nu hebben we aangetoond dat bepaalde metgezellen 

bepaalde zaken van de toekomst kennen; kennis die ze van de profeet صلى الله عليه وآله hebben 

vergaard. Maar de imams waarin de sjiieten geloven weten meer dan bepaalde zaken. Hoe is dat 

uit te leggen? 

Onze profeet صلى الله عليه وآله is het best creatie van Allah سبحانه وتعالى en staat het hoogst en het 

dichts bij Allah. De plaats van onze profeet صلى الله عليه وآله heeft hij niet zomaar gekregen, maar 

omdat hij meer kennis heeft dan alle anderen, want, zoals reeds is vermeld, kennis en ‘imaan’ 

gaan gepaard. En omdat onze profeet صلى الله عليه وآله    zonder twijfel het hoogste niveau van 

‘imaan’ heeft, hoort hij de meeste kennis te bevatten. 

Een deel van deze kennis heeft hij, zoals hierboven is aangetoond, doorgegeven aan de 

metgezellen. Maar de metgezellen verschillen ook in niveau’s onderling, zo weet Hudhayfah iets 

wat de rest niet weet.  

Nu komt de volgende vraag: wie van de metgezellen heeft het meeste kennis van de profeet صلى  

 ?gekregen الله عليه وآله 

 

Wij, als sjiieten, geloven dat Imam Ali ibn abi Talib عليه السالم het beste is na onze profeet  صلى الله

 en heeft zijn kennis overgenomen. Dit is voor sommigen moeilijk te bevatten, dat is wel عليه وآله

vaker naar voren gekomen, en vandaar ook de vraag die gesteld werd over de kennis van de 

imams. Maar zo moeilijk dient het niet te zijn. Gelooft men niet dat zij – de imams- goddelijke 

kennis hebben, dan kunnen ze dit als volgt benaderen: 

Eerder is aangetoond dat de metgezellen kennis van de profeet hebben vergaard, en omdat Ali 

ibn Abi Talib aan de top staat van de metgezellen is het niet ondenkbaar om te stellen dat hij ook 

veel kennis van de profeet overgenomen heeft, want hij was ook een metgezel. En deze kennis 

kan Ali dan doorgegeven hebben aan zijn kinderen en die aan kleinkinderen.  

Dit is een aannemelijke benadering die ook voor de soennieten makkelijk te bevatten is. 

Echter, er is meer dan een deel van de kennis van de profeet bevatten. 

Ali ibn abi Talib staat bekend om zijn wijsheid, waarbij ook Omar ibn Al-Khattaab naar hem 

verwees toen hij een oordeel niet wist. Ali stond bekend als oplosser van elk moeilijkheid of 

vraagstuk waar de rest van de metgezellen geen antwoord op wisten of geen raad me konden. 

De kennis die Ali had was van de profeet, en dus goddelijk.  

Velen kennen de overlevering: Ik ben de stad der kennis en Ali is haar deur. 

Sommige soennitische geleerden probeerden deze overlevering als ongegrond te verklaren of als 

vals te bestempelen. Desondanks al hun inspanningen is het hen niet gelukt om deze 

overlevering te verwerpen. 

We zien deze overlevering vaak terugkomen in de meest geprezen boeken voor de soennieten. 

Voor de sjiieten is het vanzelfsprekend, en dus zal ik daarop niet ingaan. 

Maar wat betekend deze overlevering en wat heeft het met dit onderwerp te maken? 

Zoals eerder is gezegd, heeft onze profeet صلى الله عليه وآله het meeste kennis, en hij stelt een stad 

voor die vol met kennis is. En de enige manier om deze stad binnen te komen en kennis te 

vergaren is door de deur, die Ali is.  



Deze deur hoort alle kennis te bevatten van de profeet, gezien iemand via hem de kennis van de 

profeet zal krijgen.   

Met andere woorden wordt dit ook gezegd door de geleerde Al-Manaawi, in zijn boek Faidh Al-

Qadeer, volume 3, pagina 46: 

 

  

Hij vertelt ook dat Al-Jawzi deze overlevering probeerde te verwerpen, terwijl Al-Hakim deze 

overlevering als authentiek heeft verklaard. Al-Manaawi geeft deze twee geleerden ongelijk, en 

zegt dat deze overlevering een status van ‘hassan’ heeft (goed).  

Hij noemt twee overleveringen die veel gemeen hebben:  

 انا دار الحكمة، وعلي بابها

 نة العلم، وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأِت البابانا مدي

Hij zegt het volgende: 



م  فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة الجامعة لماني الديانات كلها أو ال بد للمدينة من باب فأخبر أن بابها هو علي كرا

شهد له باألعلمية الموافق والمخالف والمعادي  الله وجهه فمن أخذ طريقه دخل المدينة ومن اخطأه اخطأ طريق الهدى وقد

 والمحالف

Vrij vertaald (door mij): opdat Al-Mustafa (onze profeet) vrede zij met hem de stad is die 

omvattend is voor alle religies, of: dat de stad een deur moet hebben. En hij heeft verteld dat Ali 

haar deur is, en wie zijn (Ali’s) weg volgt zal de stad binnentreden, en wie zijn weg misloopt, 

loopt het pad der geleiding mis. En voor zijn opper wijsheid getuigen vrienden en vijanden.  

 

En deze overlevering is door veel geleerden erkend als ‘hassan’ en dus goed genoeg om erin te 

geloven, en is te vinden in onder andere deze bronnen: 

 Tareekh Al-Khulefaa, Al-Suyuti, pagina 137 

 Tahdheeb Al-Athaar, Al-Tabari, pagina 104 

 Al-Sawaeq Al-Muhriqah, Al-Haitami, pagina 413 

 Kanz Al-Ummaal, Al-Muttaqi Al-Hindi, volume 13, pagina 148, hadithnummer 36463 

 Al-Tadhkara fi Al-Ahadeeth Al-Mushtahira, Al-Zarkashi, vanaf pagina 163 

 Al-Maqasid Al-Hasanah, Al-Sekhawi, pagina 97, hadithnummer 189 

 Mukhtasar Al-Maqasid Al-Hasanah, Al-Zarqani, pagina 79, hadithnummer 170 

 Al-Fawaed Al-Majmua’, Al-Shaukani, pagina 307, hadith nummer 1090 

 Subul Al-Huda we Al-Reshaad, Al-Shami, volume 1, pagina 631 

 

We zijn nu aangekomen bij het laatste gedeelte, want we hebben aangetoond dat de profeten over 

kennis beschikken die wij als ‘ghayb’ beschouwen, en we hebben ook aangetoond dat onze 

profeet صلى الله عليه وأله een deel van deze kennis aan bepaalde metgezellen verteld heeft, om zo 

aan te tonen dat het mogelijk is voor ‘normale’ mensen iets te weten wat als ‘ghayb’ beschouwd 

is. 

Als laatst hebben we ook aangetoond dat Ali ibn Abi Talib de (enige) deur voorstelt voor de stad 

der kennis (de profeet) en wie de kennis van de profeet wilt, moet via de deur komen zoals de 

profeet dat zelf gezegd heeft, en daarom hoort Ali de kennis van de profeet te kennen zodat hij 

mensen kan beantwoorden die ‘op de deur kloppen’. 

 

Nu Ali ibn Abi Talib deze kennis heeft, wat ‘ghayb’ is, is het mogelijk voor te stellen dat hij 

deze kennis overgeeft aan zijn kinderen en kleinkinderen, de imams.  

En zo kan men het concept begrijpen van de imams die kennis hebben van het ongeziene. Er zijn 

ook andere bewijzen en redenen voor hen om deze kennis te hebben, maar dat is wellicht voor 

een andere vraag.  

Hopelijk is hierbij voldoende antwoord gegeven op de gestelde vragen.  

 .وآله الطاهرينوآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على محمد 


