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In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

 
Vraag: Wat is de betekenis van aṭ-Ṭāghūt? En is elke Ṭāghūt een ongelovige? 
 
Antwoord: Aṭ-Ṭāghūt is taalkundig afgeleid van aṭ-Ṭughyān en dat is het overschrijden (of 
oversteken) van de grens. Zoals het oversteken van de Waarheid naar de valsheid, het 
oversteken van het geloof naar het ongeloof en dergelijke. De Ṭawāghīt zijn veeltallig, en elke 
Ṭāghūt is ongetwijfeld een ongelovige. 
 
De Ṭawāghīt zijn veeltallig, maar hun hoofden zijn er vijf, zoals de grote geleerde Ibn al-
Qayyim en anderen vermeld hebben: 
 

▪ TEN EERSTE: IBLĪS (MOGE ALLAH HEM VERVLOEKEN) 
 
Hij is het hoofd van de Ṭawāghīt, en hij is degene die uitnodigt naar dwaling, ongeloof en 
ontkenning en hij nodigt uit naar het Vuur, dus hij is het hoofd van de Ṭawāghīt. 

 
▪ TEN TWEEDE: DEGENE DIE AANBEDEN WORDT NAAST ALLAH TERWIJL HIJ ER 

TEVREDEN MEE IS  
 
Want degene die tevreden is dat de mensen hem aanbidden naast Allah, is een Ṭāghūt, zoals 
de Verhevene zei:  
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  {  ُغوَت  ـ  لط  ٱوََعَبَد  ۡۡلََنازِيرَ ٱوَ  ۡلقَِرَدةَ ٱوََجَعَل ِمۡنُهُم }

 
En hij heeft apen, zwijnen en aanbidders van de Ṭāghūt van hen gemaakt… [Sūra al-Māʾida 
(5): 60] 
 
Dus degene die aanbeden wordt naast Allah terwijl hij er tevreden mee is, is een Ṭāghūt. Wat 
betreft wanneer hij er niet tevreden mee is, dan is hij dat niet. 
 

▪ TEN DERDE: WIE BEWEERT KENNIS TE HEBBEN VAN IETS VAN HET 
ONWAARNEEMBARE 

 
Wie beweert dat hij kennis heeft over het onwaarneembare is een Ṭāghūt, omdat niemand 
kennis heeft over het onwaarneembare behalve Allah :  
 

َم َو تِ ٱقُل َّل  َيۡعلَُم َمن ِِف } ۡرِض ٱوَ  لس 
َ
ُ  ٱإَِّل   ۡلَغۡيَب ٱ ۡۡل   { لل 

 
Zeg: ‘Niemand in de hemelen en de aarde heeft kennis van het onwaarneembare behalve 
Allah.’ [Sūra an-Naml (27): 65] 
 
Dus degene die beweert dat hij kennis heeft van het onwaarneembare maakt zichzelf tot een 
deelgenoot van Allah  in de kennis van het onwaarneembare, dus hij is een Ṭāghūt. 
 

▪ TEN VIERDE: DEGENE DIE DE MENSEN UITNODIGT NAAR HET AANBIDDEN VAN 
ZICHZELF 

 
Degene die de mensen uitnodigt om hem zelf te aanbidden, en hij wenst een godheid te zijn, 
ook al zegt hij niet zelf dat hij een godheid is. Maar wanneer hij de mensen uitnodigt om 
nabijheid te zoeken tot hem door middel van aanbidding en hij beweert dat hij hun zieken 
kan genezen, dat hij die behoeften van hen kan vervullen waartoe alleen Allah  in staat 
is, dat hij hen schade kan berokkenen door middel van iets waartoe alleen Allah  in staat 
is, dat hij de mensen tiranniseert (door te zeggen) dat wanneer zij hem niet aanbidden dat hij 
hen dan schade zal berokkenen en dat degene onder hen die hem aanbidt die zal hij profijt 
schenken. Dit is ook een Ṭāghūt, want hij nodigt de mensen uit om hem zelf als godheid te 
nemen naast Allah . 
 
Dit is zoals sommige van de mensen van de Soefi-orden en de charlatans doen, degenen die 
de dienaren van Allah tiranniseren. Zij geven zichzelf de positie van Diviniteit door (te 
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zeggen) dat zij profijt kunnen schenken en schade kunnen berokkenen, en dat zij zus en zo. 
Dit om de dienaren te vernederen en over hen te heersen door middel van valsheid. 
 

▪ TEN VIJFDE: DEGENE DIE OORDEELT MET IETS ANDERS DAN WAT ALLAH  HEEFT 
GEOPENBAARD 

 
Omdat Allah  zegt: 
 

لَۡم تََر إََِل }
َ
ِينَ ٱأ ن َيَتَحاَكُمٓواْ  َّل 

َ
نزَِل ِمن َقۡبلَِك يُرِيُدوَن أ

ُ
نزَِل إََِلَۡك َوَمآ أ

ُ
ُهۡم َءاَمُنواْ بَِمآ أ ن 

َ
يَزُۡعُموَن أ

ن يَۡكُفُرواْ بِهِ  ُغوتِ ـ  لط  ٱإََِل 
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
ۡيَط نُ ٱَوُيرِيُد  ۦ  َوقَۡد أ ن يُِضل ُهۡم َضَل ََلا بَعِ  لش 

َ
  { رن يٗداأ

 
Heb jij degenen (de hypocrieten) gezien die beweren dat zij geloven in dat wat naar jou 
(Muḥammad) is geopenbaard, en dat wat geopenbaard was voor jou, en zij wensen te 
oordelen (in hun disputen) volgens de Ṭāghūt (valse rechters, etc.) terwijl zij bevolen waren 
om hen te verwerpen. Maar Shayṭān wenst hen ver te doen afdwalen (van de waarheid). [Sūra 
an-Nisāʾ (4): 60] 
 
Dus degene die oordeelt met iets anders dan wat Allah heeft geopenbaard terwijl hij van 
mening is dat zijn oordeel met iets anders dan wat Allah heeft geopenbaard beter en 
profijtvoller voor de mensen is, of dat het gelijk is met wat Allah heeft geopenbaard, en dat 
hij een keuze heeft tussen het oordelen met wat Allah heeft geopenbaard en het oordelen met 
iets anders dan dat, of dat het oordelen met iets anders dan wat Allah heeft geopenbaard 
toegestaan is, dan wordt hij beschouwd als een Ṭāghūt, en hij is een ongelovige in Allah . 
 
Dit zijn de hoofden van de Ṭawāghīt, en Allah, de Verhevene, weet het beste. 
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