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Inleiding vertaler 

 

 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

 

Moge Allah vrede en zegeningen schenken aan onze Profeet Muḥammad, aan zijn familie en 

aan al zijn metgezellen. Vervolgens: 

 

Dit is de Nederlandse vertaling van Sharḥ maʿnā aṭ-Ṭāghūt (Uitleg van de betekenis van aṭ-

Ṭāghūt). De tekst die in dit boekje wordt uitgelegd is de verhandeling Maʿnā aṭ-Ṭāghūt (De 

betekenis van aṭ-Ṭāghūt), die is geschreven door de grote geleerde en hervormer in de landen 

van Najd, Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb (1115-1206 AH) – moge Allah 

hem genadig zijn –. De uitleg van deze verhandeling is verricht door de Saoedi-Arabische 

geleerde Shaykh dr. Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān – moge Allah hem beschermen –. In deze 

zeer beknopte maar ontzettend belangrijke verhandeling wordt de betekenis van aṭ-Ṭāghūt 

uitgelegd en een opsomming gemaakt van de vijf grootste Ṭawāghīt. Ook wordt uitgelegd dat 

het niet voldoende is om slechts ongelovig te zijn in de Ṭāghūt. Het is verplicht om daarnaast 

ook de volgelingen van de Ṭāghūt ongelovig te verklaren. Helaas is dit laatste punt een lastige 

kwestie geworden tegenwoordig waarin aan de ene kant sommigen van degenen die beweren 

de Salaf te volgen zijn gaan overdrijven en anderen aan de andere kant weer nalatig in zijn.  

Aan de vertaling is toegevoegd een korte biografie van Shaykh al-Islām Muḥammad b. 

ʿAbd al-Wahhāb, een korte biografie van Shaykh Ṣāliḥ al-Fawzān en de Arabische brontekst 

van de verhandeling Maʿnā aṭ-Ṭāghūt die is uitgelegd door de Shaykh. Deze brontekst is 

vergeleken met de tekst zoals die te vinden is in Ad-Durar as-Saniyya
1
 en is voorzien van 

leestekens zodat het makkelijker is om te lezen en te memoriseren. De vertaling zelf is 

gebaseerd op de editie uit de reeks Silsila sharḥ ar-rasāʾil, samengesteld door ʿAbd as-Salām 

b. ʿAbd Allāh as-Sulaymān.
2
 De tekst van Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb is 

omkaderd. Onder elk kader tekst staat de uitleg van Shaykh Ṣāliḥ al-Fawzān door middel van 

een nummering (voorbeeld: 
[5]

). In de voetnoten is tevens extra informatie toegevoegd waar 

dat nodig is.  

 

 

De vertaler 

Abū Junayd ʿĪsā b. Antonius al-Ūrūbī 

25 Ramadan 1436 / 12 juli 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 ʿAbd ar-Raḥmān b. Muḥammad b. Qāsim (ed.), Ad-Durar as-Saniyya fi-l-Ajwiba an-Najdiyya I (z.p. 1996) 

161-163. 
2 Ṣāliḥ al-Fawzān, Sharḥ maʿnā aṭ-Ṭāghūt (Cairo 2006). 
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Beknopte biografie Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb 

 
Zijn afkomst: 

Hij is Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb b. Sulaymān at-Tamīmī. De 

vernieuwer van dat wat er van de Islamitische karakteristieken verdwenen was in de twaalfde 

eeuw na de Hijra. 

 

Zijn geboorte: 

Hij رحمه هللا werd geboren in een dorpje genaamd ʿUyayna in het jaar 1115 AH, in de streek 

Najd (Saoedi-Arabië). 

 

Zijn jeugd: 

Hij groeide op in een huis van kennis, geloof en eer. 

 

Zijn reizen en zoektocht naar kennis: 

De Shaykh (Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb) heeft veel gereisd nadat hij veel kennis had 

opgedaan in de buurt van Najd en omstreken. Vervolgens is hij naar al-Ḥaramayn (Mekka en 

Medina) gegaan en naar Irak. 

 

Zijn boeken: 

De Shaykh heeft vele goede profijtvolle boekwerken geschreven, waaronder: 

1 - Al-Uṣūl ath-Thalātha 

2 - Kashf ash-Shubuhāt 

3 - Masāʾil al-Jāhiliyya 

4 - Kitāb at-Tawḥīd 

 

Zijn overlijden: 

De Shaykh overleed in het jaar 1206 AH, na een lang leven van plusminus negentig jaren van 

Daʿwa, Jihad, kennis en onderwijs. Moge de Barmhartigheid van Allah met hem zijn.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Genomen van de Nederlandse vertaling van De Drie Fundamenten door Mohammed aboe Oebaydillaah 

Brinkman met enkele kleine aanpassingen. 
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Biografie Shaykh dr. Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān 

 

 

Zijn naam en afkomst: 

Hij is de weledele Shaykh dr. Ṣāliḥ b. Fawzān b. ʿAbd Allāh حفظه هللا تعالى van de familie 

Fawzān van de stam van ash-Shammāsiyya.  

 

Zijn jeugd en onderwijs: 

Hij werd geboren in 1354 AH (1933). Zijn vader overleed toen hij nog jong was en dus werd 

hij opgevoed door zijn familie. Hij leerde de Edele Qurʾān, de grondbeginselen voor lezen en 

schrijven, van de Imam van de moskee in de stad, die een absoluut kundige voordrager was. 

Dat was de Shaykh Ḥamūd b. Sulaymān at-Talāl, die later tot rechter werd aangesteld in de 

stad Dariyah in de regio van al-Qasim. 

Hij studeerde later aan de staatsschool, toen die werd geopend in ash-Shammāsiyya in het 

jaar 1369 AH (1948). Hij voltooide zijn studies op de Fayṣaliyya-school in Buraydah in het 

jaar 1371 AH (1950) en werd toen benoemd als onderwijzer op de basisschool. Daarna trad 

hij toe tot het educatieve instituut in Buraydah toen het werd geopend in het jaar 1373 AH 

(1952). Vervolgens trad hij toe tot de faculteit van Sharīʿa (op de universiteit van Imam 

Muḥammad Ibn Saʿūd) in Riyad en slaagde daarvoor in 1381 AH (1960). Daarna behaalde hij 

zijn doctoraal in al-Fiqh, en later een doctoraat van dezelfde faculteit, ook in de specialisatie 

van al-Fiqh. 

 

Zijn werkzaamheden: 

Na afronding van zijn studie aan de faculteit van Sharīʿa werd hij benoemd tot leraar binnen 

het educatieve instituut in Riyad. Vervolgens werd hij overgeplaatst voor het geven van 

onderwijs aan de Faculteit van Sharīʿa. Vervolgens werd hij overgeplaatst voor het geven van 

onderwijs aan de Afdeling voor Hogere Studies binnen de Faculteit voor de Principes van de 

Religie (Uṣūl ad-Dīn). Daarna werd hij overgeplaatst voor het geven van onderwijs aan het 

Hoogste Gerechtshof van Justitie, waarvoor hij als hoofd werd benoemd. Daarna keerde hij 

terug naar het geven van les, nadat zijn periode als bestuurshoofd tot een einde kwam. Hij 

werd toen tot lid benoemd van het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Iftāʾ, 

waar hij tot vandaag de dag nog mee door gaat.  

De weledele Shaykh is lid van de raad van Grote Geleerden, lid van de Fiqh Comité in 

Mekka (deel van ar-Rabita), lid van het Comité voor Toezicht over de Uitnodigers (Duʿāt) 

tijdens de Ḥajj, terwijl hij ook als voorzitter optreed (zijn feitelijke hoofdrol) in het 

lidmaatschap van de Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Iftāʾ. Hij is ook de 

Imam, Khaṭīb en leraar aan de Prins Mutʿib b. ʿAbdul-ʿAzīz moskee in al-Malazz.  

Hij neemt ook deel aan het beantwoorden van vragen in het radioprogramma Nūr ʿalā ad-

Darb. Verder neemt hij ook deel aan een aantal Islamitische Onderzoeken bij de Raad voor 

(Islamitisch) Onderzoek, Studies, Theorieën en Fatāwā, die worden verzameld en dan worden 

gepubliceerd. De weledele Shaykh doet ook mee aan het controleren van een aantal van deze 

onderzoeken op het masterniveau en het doctorsniveau. Hij heeft verschillende studenten van 

kennis, die vaak zijn regelmatige bijeenkomsten en lessen bijwonen. 

 

Zijn leraren: 

Hijzelf studeerde aan de hand van een aantal prominente geleerden en juristen, de meest 

opvallende van hen waren: 

 De eminente Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz  

 De eminente Shaykh ʿAbd Allāh b. Ḥumayd  

http://www.fatwa-online.com/scholarsbiographies/15thcentury/ibnbaaz.htm
http://www.fatwa-online.com/scholarsbiographies/15thcentury/ibnhumayd.htm
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 De weledele Shaykh Muḥammad al-Amīn ash-Shanqīṭī  

 De weledele Shaykh ʿAbd ar-Razzāq ʿAfīfī 

 De weledele Shaykh Ṣāliḥ b. ʿAbd ar-Raḥmān as-Sukaytī 

 De weledele Shaykh Ṣāliḥ b. Ibrāhīm al-Bulayhī  

 De weledele Shaykh Muḥammad b. Subayyal  

 De weledele Shaykh ʿAbd Allāh b. Ṣāliḥ al-Khulayfī 

 De weledele Shaykh Ibrāhīm b. ʿUbayd al-ʿAbd al-Muḥsin 

 De weledele Shaykh Ṣāliḥ al-ʿAlī an-Nāṣir 

 De weledele Shaykh Ḥamūd b. ʿUqalā ash-Shuʿaybī 

 

Ook studeerde hij onder verschillende geleerden van de Al-Azhar Universiteit (Egypte) die 

gespecialiseerd zijn in Ḥadīth, Tafsīr en de Arabische taal.  

 

Zijn boeken: 

Het aantal boeken dat hij geschreven heeft zijn veeltallig, echter de volgende zijn slechts een 

beperkt aantal hieruit: Sharḥ al-ʿAqīda al-Wāsiṭiyya, Al-Irshād ilā Ṣaḥīḥ al-Iʿtiqād, Al-

Mulakhaṣ al-Fiqhī, Eten en de Regels desbetreffende het Slachten en Jagen, welk een 

onderdeel is geweest van zijn doctoraat. Ook At-Taḥqīqāt al-Marḍiyya over het erfrecht welk 

een onderdeel is van zijn doctoraal. Verdere titels zijn Regelgeving desbetreffende de 

Gelovige Vrouwen en een weerlegging van het boek al-Ḥalāl wa-l-Ḥarām van Yūsuf al-

Qaraḍāwī. 

 

Zijn website: 

De officiële website van de Shaykh is op dit moment: www.alfawzan.af.org.sa. 

 

Moge Allah de Shaykh Ṣāliḥ al-Fawzān een lang goed en vroom leven geven, en moge Hij het 

mogelijk maken dat wij allen in de voetsporen van de geleerden treden. Amīn!
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
4 Genomen van de website van het voormalige Selefiepublikaties met enkele aanpassingen. Zie ook zijn 

biografie op de officiële website van het Permanente Comité: 

http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&ID=7 

Alsook zijn biografie in de inleiding van het boek Itḥāf al-Qārī bi-t-Taʿlīqāt ʿalā Sharḥ as-Sunna li-l-Imām al-

Barbahārī (Riyad 2008) 17-25. 

 

http://www.fatwa-online.com/scholarsbiographies/14thcentury/ashshanqeetee.htm
http://www.fatwa-online.com/scholarsbiographies/14thcentury/ibnafeefee.htm
http://www.alfawzan.af.org.sa/
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&ID=7
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Arabische tekst 

 

 منت معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه
 

 

َل َما َفَرَض َاهلُل َعَذ اِْبِن آَدَم الُؽْػُر بِالطَّاُغوِت واإِليََمُن بِاهللِ لِقُ  َوْوُلُه اِْعَؾْم َرِِحََك َاهلُل َتَعاََل َأنَّ َأوَّ ََّ و ، وال

  ﴿ َتَعاََل:                           ﴾ [ : 63الـح]. 

َكَفا َوُتْبِغَضَفاو ، ََ ُبْطََلَن ِعَباَدِة َغْرِ َاهللِو ، َوَتْسُ ا ِصَػُة الُؽْػِر بِالطَّاُغوِت َفُفَو َأْن َتْعَتِؼ َر َأْهَؾَفاو ،  َفَلمَّ َوُتَؽػِّ

 وُتَعاِدََيُْم.

ا ُه ُدوَن َمْن ِشَواُهو ، َوُتْ  َوَأمَّ ََ ََ َأنَّ َاهللَ ُهَو اإِلَلُه الـَؿْعُبوُد َوْح ِؾَص ََجِقَع َمْعـَى اإِليََمِن بِاهللِ َفُفَو َأْن َتْعَتِؼ

بَّ َأْهَ  اإِلْخََلِص َوُتَوالِ 
َفا هللو ِ، َوَتـِْػَقَفا َعْن ُك ِّ َمْعُبوٍد ِشَواُهو ، َوُُتِ َقُفْمو ، َوُتْبِغَض َأْهَ  َأْكواِع الِعَباَدِة ُكؾِّ

ِك َوُتَعاِدََيُْم. ْ  الِّشِّ

تِي َأْخَزَ َاهللُ ِبَ  تِي َشِػَه َكْػَسُه َمْن َرِغَب َعـَْفاو ، َوَهِذِه ِهَي األُْشَوُة الَّ ُة إِْبَراَهقَم الَّ   ﴿ ا ِ  َوْولِِه:َوَهِذِه ِمؾَّ

                                    

                          ﴾ [ :4ادؿتحـة]. 

ََ ِمْن ُدوِن اهللِو ، َوَرِِضَ بِالِعَباَدِة ِمْن َمْعُبوٍد َأْو َمْتُبوٍع َأْو ُمَطاٍع ِ     َغْرِ َضاَعةِ والطَّاُغوُت َعاٌمو ، َفُؽ ُّ َما ُعبِ

 اهللِ َوَرُشولِِهو ، َفُفَو َضاُغوٌت.

 َوالطََّواِغقُت َكثَِرٌة َوُرُؤوُشُفْم ََخَْسٌة:

ُل: لِقُ  َوْوُلُه َتَعاََل: األَوَّ ََّ اِعي إََِل ِعَباَدِة َغْرِ اهللِو ، وال ََّ ْقَطاُن ال    ﴿ الشَّ         

                ﴾ [ :36يس]. 
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لِقُ  َوْوُلُه َتَعاََل: الثَّاِِن: ََّ ُ ألَْحَؽاِم اهللِ َتَعاََلو ، َوال    ﴿ احلَاِكُم اجلَاِئُر الـُؿَغرِّ         

                                        

                    ﴾ [36:  الـساء]. 

لِقُ  َوْوُلُه َتَعاََل: الثَّالُِث: ََّ ِذي ََيُْؽُم بَِغْرِ َما َأْكَزَل اهللو ُ، َوال  ﴿ الَّ              

    ﴾ [ :44ادائَة]. 

ابُِع: لِقُ  َوْوُلُه َتَعاََل: الرَّ ََّ ِعي ِعْؾَم الَغْقِب ِمْن ُدوِن اهللو ِ، َوال ََّ ِذي َي  ﴿ الَّ            

                            ﴾  
 .[62-63اجلن: ]

  ﴿ َوَواَل َتَعاََل:                                    

                                      ﴾ [ :95األكعام]. 

لِقُ  َوْوُلُه َتَعاََل: اخَلاِمُس: ََّ َُ ِمْن ُدوِن اهللِ َوُهَو َراٍض بِالِعَباَدِةو ، َوال ِذي ُيْعَب   ﴿ الَّ       

                    ﴾ [ :65األكبقاء]. 

لِقُ  َوْوُلُه َتَعاََل: ََّ  ﴿ َواْعَؾْم َأنَّ اإِلْكَساَن َما َيِصُر ُمْمِمـًا بِاهللِ إَِّلَّ بِالُؽْػِر بِالطَّاُغوِتو ، َوال    

                                      ﴾  
 .[693البؼرة: ]

 صذ اهلل عؾقه وشؾمو ، والَغيُّ ِديُن َأِِب َجْفٍ و ، َوالُعْرَوُة الُوْثَؼى َصَفاَدُة َأْن ََّل إَِلَه إِ 
ٍَ
َُ ِديُن ُُمَؿَّ ْص َاهللو ُ، َّلَّ الرُّ

ـٌَة لِؾـَّْػِي َواإِلْثَباِت؛ َتـِْػي ََجِقَع َأْكوَاِع الِعَباَدِة َعْن َغْرِ اهللِ َتَعاََلو ، َوُتْثبُِت ََجِ  قَع َأْكوَاِع الِعَباَدِة َوِهَي ُمَتَضؿِّ

يَك َلُه. ُه ََّل ََشِ ََ َفا هللِ َوْح  ُكؾِّ
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Vertaling van de tekst en de uitleg 

 

 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

 

De Shaykh, Imam Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb – moge Allah, de Verhevene, hem genadig 

zijn – heeft gezegd: 

 

Weet, – moge Allah, de Verhevene, u genadig zijn – dat het eerste is dat Allah verplicht heeft 

gesteld voor de zonen van Ādam is het ongeloof in de Ṭāghūt en het geloof in Allah. 
[1]

 

 
[1]

 In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof is aan Allah, de Heer der 

Werelden. Moge Allah vrede en zegeningen schenken aan onze Profeet Muḥammad, zijn 

familie en zijn metgezellen. 

 

Vervolgens: 

 

De Shaykh – moge Allah hem genadig zijn – verwijst naar de uitspraak van de Verhevene: 

 

﴿                                    

                     ﴾ 

 

Er is geen dwang in de Religie. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden 

van de dwaling. En wie ongelovig is in de Ṭāghūt en in Allah gelooft, hij heeft zeker het 

stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend. [Sūra 

al-Baqara (2): 256] 

 

„Er is geen dwang in de Religie‟ De betekenis hiervan is niet dat de ongelovigen met rust 

worden gelaten, of dat zij niet bestreden worden en niet uitgenodigd worden naar de Islam, 

zoals de bevooroordeelde mensen, de ongelovigen en de onwetenden van onder de moslims 

tegenwoordig zeggen, met vrijheid van religie en geloofsovertuiging als argument. Dit is een 

leugen over Allah – Hoog en Verheven is Hij –. Dit is niet de bedoeling van Allah – Hoog en 

Verheven is Hij –. Allah – Hoog en Verheven is Hij – heeft de schepping geschapen om Hem 

te aanbidden, niet om een ander dan Hem te aanbidden. Zoals de Verhevene zegt: 

 

﴿                                    ﴾ 

 

En Ik heb de jinn en de mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden. Ik wens geen 

voorziening van hen, noch wens ik dat zij Mij voeden. [Sūra adh-Dhāriyāt (51): 56-57] 
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Dus als de mensen ongelovig worden gelaten, dat zij aanbidden wat zij willen, dan had de 

Uitspraak van de Verhevene: 

﴿                ﴾ 

 

En ik heb de jinn en de mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden. [Sūra adh-

Dhāriyāt (51): 56] 

 

…geen enkel profijt. 

 

Dan had de Jihad op de weg van Allah geen enkel profijt. Dan had de uitnodiging naar Allah 

geen enkel profijt. Waarom nodigen jullie hen uit terwijl zij vrij zijn in wat zij geloven en wat 

zij aanbidden?! Laat hen (met rust) in navolging van deze valse uitspraak. (Als de betekenis 

van het vers zo was) Laat hen dan aanbidden wat zij kiezen. 

 

Als het was zoals zij zeggen - dat de mensen vrij zijn in hun aanbidding, hun overtuigingen, 

en er wordt tegen niemand bezwaar gemaakt - dan zouden al deze zaken zeker zinloos zijn. 

Dan zou er geen enkel profijt zitten in het uitnodigen naar Allah, het verrichten van de Jihad 

op de Weg van Allah. Sterker nog, er zou (zelfs) geen enkel profijt zitten in het scheppen van 

het Paradijs en het Hellevuur. Zolang de ongelovigen vrij zijn, waarom zouden ze dan het 

Hellevuur betreden, er eeuwigdurend in bestraft worden, terwijl zij de vrijheid nemen (die ze 

zouden hebben), zoals zij zeggen. Dit is dus een valse uitspraak. 

 

Wat is dan de betekenis van: „Er is geen dwang in de Religie‟? 

 

Want zij blijven deze uitspraak herhalen: „De mensen zijn vrij in hun geloofsovertuigingen, 

omdat Allah zegt:  

 

﴿       ﴾ 

 

Er is geen dwang in de Religie. [Sūra al-Baqara (2): 256]‟ 

 

Wij zeggen tegen hen: Jullie hebben gelogen over Allah. Dit is niet de bedoeling van Allah – 

Hoog en Verheven is Hij – met Zijn uitspraak: 

 

﴿       ﴾ 

 

Er is geen dwang in de Religie. [Sūra al-Baqara (2): 256] 

 

Hierover bestaan echter uitspraken van de exegeten (uitleggers van de Qurʾān): 

 

De eerste uitspraak: Onder hen is degene die zegt: Dit was (zo) in eerste instantie. 

Vervolgens werd het afgeschaft door de verzen over de Jihad. 

 

﴿       ﴾ 
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Er is geen dwang in de Religie. [Sūra al-Baqara (2): 256] 

 

De tweede uitspraak: Dat Zijn Uitspraak: 

 

﴿       ﴾ 

 

Er is geen dwang in de Religie. [Sūra al-Baqara (2): 256] 

 

…specifiek betrekking heeft op Ahl al-Kitāb, waaronder de Joden en de Nazarenen
5
 vallen. 

Wanneer zij Jizya
6
 betalen, zich overgeven aan de heerschappij van de Islam, dan worden zij 

niet gedwongen om de Islam binnen te treden. Zij worden echter (met rust) gelaten, onder de 

voorwaarde dat zij de Jizya betalen, terwijl zij onderdanig zijn en onder de voorwaarde dat zij 

zich overgeven aan de heerschappij van de Islam. Omdat zij kennis hebben. Zij hebben kennis 

over de Religie en de Boodschappers. Zij zijn niet zoals de heidenen. Hen werd de 

mogelijkheid geschonken om wat zij hebben (aan kennis) te heroverwegen, na te denken over 

de Qurʾān en na te denken over wat zij hebben (aan kennis). Waarna zij zouden ontdekken dat 

de Qurʾān compleet overeenkomt met de (oorspronkelijke) Thora en de Evangelie die niet zijn 

verdraaid en in hun oorspronkelijke staat zijn gebleven, zoals Allah  (ze) heeft neder 

gezonden. 

 

Er is geen verschil tussen de „hemelse‟ geopenbaarde boeken in het feit dat zij alle afkomstig 

zijn van Allah – Hoog en Verheven is Hij – wat betreft de zaken van geloofsovertuiging. 

 

Wat betreft de transacties en handelingen, het toegestane en het verbodene, deze verschillen 

naar gelang de wetgevingen en de wijsheid van Allah – Hoog en Verheven is Hij – in elk 

tijdperk naar gelang de tijd. 

 

Maar er is absoluut geen verschil tussen de geopenbaarde Boeken wat betreft de 

geloofsovertuigingen. Dat enkel Allah aanbeden wordt. Dat het aanbidden van een ander dan 

Hem vals is. De geopenbaarde Boeken, de Boodschappers en de moslims, van het begin tot 

het einde van de schepping, zijn het er over eens dat aanbidding enkel voor Allah is en dat 

degene die een ander dan Allah aanbidt, uitgenodigd dient te worden naar het aanbidden van 

Allah. Wanneer diegene dan door blijft gaan, dan wordt hij bestreden, om zijn ongeloof en 

zijn verderf tegen te houden. En zodat ongeloof zich niet verspreidt over de aarde en de 

tegenstander het als argument gebruikt. 

 

Als de mensen vrij waren en er geen verschil was in de Religie, zoals zij zeggen, dan zouden 

de mensen de zending van de Boodschappers niet nodig hebben, noch hadden zij dan de 

neerzending van de Boeken nodig. De mens zou gewoon vrij zijn zonder dat iemand 

uitgenodigd wordt, bestreden wordt of verplicht wordt gesteld om de Jizya te betalen en te 

onderwerpen aan de Islam. Want zij zijn vrij, zoals jullie zeggen. 

 

De derde uitspraak: Dat Zijn Uitspraak:  

 

                                                            
5 Nazarenen: De oorspronkelijke benaming voor de „Christenen‟. 
6 Jizya: Taalkundig: Tribuut. Termkundig: Het geld dat genomen wordt van de Zoroastriërs, de Joden en de 

Nazarenen in ruil voor hun veiligheid en de vrijheid om hun religie uit te oefenen en zich te vestigen in de 

moslimlanden onder de heerschappij van een moslimleider. Zie: Ṣāliḥ al-Fawzān, Ash-Sharḥ al-Mukhtaṣar ʿalā 

matn Zād al-Mustaqniʿ II (Riyad 2004) 621. 
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﴿       ﴾ 

 

Er is geen dwang in de Religie. [Sūra al-Baqara (2): 256] 

 

…specifiek betrekking heeft op de Joden en de Nazarenen. Er werd gezegd dat een aantal 

mensen onder hen waren bekeerd tot de Islam en zij hun kinderen wilden dwingen om de 

Islam binnen te treden. Daarop openbaarde Allah dit vers, over het feit dat zij niet worden 

gedwongen. 

 

Maar wat betreft de bewering dat de uitspraak: 

 

﴿       ﴾ 

 

Er is geen dwang in de Religie. [Sūra al-Baqara (2): 256] 

 

…betrekking heeft op keuzevrijheid, dit is een valse zaak, waarvoor geen bewijs is vanuit de 

Qurʾān. Alle bewijzen vanuit de Wetgeving verwerpen dit echter. 

 

En Zijn Uitspraak: 

 

﴿       ﴾ 

 

Het is ons voorgegaan dat wij zeiden: Dit is de betekenis van „Lā ilāha illā Allāh‟. Degene die 

ongelovig is in de Ṭāghūt: dit is de betekenis van „Lā ilāha‟. En degene die gelooft in Allah: 

Dit is de betekenis van „Illā Allāh‟. 

 

En aṭ-Ṭāghūt: Is een algemene bewoording genomen van aṭ-Ṭughyān, wat het overschrijden 

van de grens betekent. Er zijn verschillende soorten Ṭawāghīt (mv. van Ṭāghūt). 

 

De grootste van de Ṭawāghīt is degene die aanbeden wordt buiten Allah , terwijl diegene 

daar tevreden mee is. 

 

Ibn al-Qayyim
7
 zegt: „Er zijn veel Ṭawāghīt, maar er zijn vijf kopstukken: 

 

1. Iblīs – moge Allah hem vervloeken; 

2. Degene die aanbeden wordt terwijl hij tevreden is (daarmee); 

3. Degene die de mensen uitnodigt naar het aanbidden van zichzelf; 

4. Degene die beweert kennis van het ongeziene te hebben; 

5. Degene die oordeelt met iets anders dan Allah heeft geopenbaard.‟
8
 

 

Dit zijn de kopstukken van de Ṭawāghīt: 

 

De eerste: Iblīs. Hij was de eerste van onder de Ṭawāghīt. 

 

                                                            
7 Het hierna volgende citaat is van Shaykh Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb en niet van Ibn al-Qayyim. 
8 Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb, Al-Uṣūl ath-Thalātha (De drie fundamenten; Riyad 2003) 35. 
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De tweede: Degene die aanbeden wordt terwijl hij tevreden is (daarmee). 

 

Degene die aanbeden wordt terwijl hij daar niet tevreden mee is wordt geen Ṭāghūt genoemd. 

Want de Engelen worden ook aanbeden naast Allah, maar zij zijn daar niet tevreden mee en 

zij hebben dat niet bevolen. Ook werd de Messias, (ʿĪsā) de zoon van Maryam , de 

Boodschapper van Allah, aanbeden naast Allah, terwijl hij dat verbood ten tijde van zijn leven 

en zich distantieerde van degenen die dat deden. Dus hij wordt niet beschouwd als een 

Ṭāghūt. 

 

De Ṭāghūt is slechts degene die de mensen beveelt om hem te aanbidden en dat is de Shayṭān. 

Ook de vertrouwelingen (van Allah) en de vromen die overleden zijn op hun vroomheid, hun 

toewijding voor Allah en hun vrome handelingen (zij worden ook aanbeden), maar zij werden 

(pas) aanbeden nadat zij overleden. Over hen wordt ook niet gezegd dat zij Ṭawāghīt zijn. De 

Ṭāghūt is slechts degene die hen beveelt om dat te doen en dat is de Shayṭān. 

 

De derde: Degene die de mensen uitnodigt naar het aanbidden van zichzelf. 

 

Omdat sommige Ṭawāghīt de mensen bevelen om hem te aanbidden. Hij zegt tegen hen dat 

hij hen van profijt kan zijn en hen kan schaden. En dat hij voor hen hun wensen kan 

verwezenlijken, zoals hetgene waarop de Ṭawāghīt van onder de Ṣūfiyya
9
 en de Mashāyikh 

van de Ṣūfiyya zich vandaag de dag bevinden. Degenen die beweren dat zij voor degenen die 

hen aanbidden hun wensen kunnen verwezenlijken en dat zij in direct contact staan met Allah 

en dat zij direct van Allah nemen. Sommigen van hen zeggen in hun testament: „Als ik 

overlijd, dan weerhoudt de afstand van het zand jullie er niet van om mij te smeken en om 

hulp te vragen. Kom naar mijn graf en vraag mij, zodat ik jullie kan helpen… en ik en ik etc.‟ 

Deze persoon nodigt de mensen uit naar het aanbidden van zichzelf. Dus hij is een Ṭāghūt. 

 

De vierde: Degene die beweert kennis van het ongeziene te hebben. 

 

Dit is de waarzegger. „De Ṭawāghīt
 
zijn waarzeggers,‟ zoals sommige van de Salaf zeiden: 

„De satans openbaren aan hen. In elke stam van de Arabische stammen was er één van hen.‟
10

 

Dus de waarzeggers zijn Ṭawāghīt. Waarom? Omdat zij beweren kennis te hebben van het 

ongeziene, dat Allah, de Verhevene, alleen voor Hem zelf heeft uitgezonderd: 

 

﴿                         ﴾ 

 

De Kenner van het ongeziene. Hij maakt voor niemand het ongeziene dat bij Hem is 

zichtbaar. Behalve aan een Boodschapper die Hem welgevallig is. [Sūra al-Jinn (72): 26-

27) 

                                                            
9 Aṣ-Ṣūfiyya: Er zijn verschillende meningen over de oorsprong van deze term. Sommigen zeggen dat de term is 

genomen van het Griekse woord „Sophia‟, dat wijsheid betekent. Anderen zeggen dat het een toeschrijving is aan 

het dragen van wol, omdat het dragen van wol een teken was van ascese. De term was niet bekend in de tijd van 

de Metgezellen. Het was zelfs niet bekend in de tijd van de eerste drie generaties. Het werd pas daarna bekend. 

Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya heeft vermeld dat aṣ-Ṣūfiyya voor het eerst verscheen vanuit Basra in Irak, waar 

men overdreef in ascese en aanbidding. Er zijn vele verschillende sekten die zichzelf toeschrijven aan aṣ-

Ṣūfiyya. Enkele van hun kenmerken zijn: het geloof dat Allah zich in de schepping manifesteert (al-Ḥulūl), het 

geloof dat Allah één is met de schepping (Waḥdatu-l-wujūd), het heilig verklaren van hun Mashāyikh, en het 

dansen en zingen. Zie: Muḥammad b. Rabīʿ al-Madkhalī, Ḥaqīqatu-ṣ-Ṣūfiyya fī mīzān al-Kitāb wa-s-Sunna 

(Mekka 1404). 
10 Ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī, Jāmiʿ al-Bayān ʿan Taʾwīl Āy al-Qurʾān IV (Cairo 2001) 557-558. 
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Soms stelt Allah hem (de Boodschapper van Allah ) op de hoogte van enkele onzichtbare 

zaken ten bate van de uitnodiging naar Allah  zodat het een wonder van hem is en een 

bewijs voor zijn oprechtheid, om de mensen van profijt te zijn. Zo niet, dan is het alleen Allah 

die kennis heeft over het ongeziene: 

 

﴿                     ﴾ 

 

Zeg: ‘Niemand in de hemelen en op de aarde kent het ongeziene, behalve Allah.’ [Sūra 

an-Naml (27): 65]  

 

En de Boodschapper die iets te weten is gekomen van het ongeziene wist het aanvankelijk 

niet. Hij kwam het slechts te weten doordat Allah het aan hem liet weten. Dus enkel Allah  

heeft kennis van het ongeziene. 

 

﴿                         ﴾ 

 

De Kenner van het ongeziene. Hij maakt voor niemand het ongeziene dat bij Hem is 

zichtbaar. Behalve aan een Boodschapper die Hem welgevallig is. [Sūra al-Jinn (72): 26-

27) 

 

Wat betreft de waarzeggers en de satans, zij zijn leugenaars. Maar zij krijgen iets te weten van 

het ongeziene door stiekem af te luisteren. 

 

De vijfde – en laatste – : Degene die oordeelt met iets anders dan Allah heeft geopenbaard. 

 

Hieronder vallen de regeringsleiders die wetten invoeren en de Sharīʿa afschaffen en daarvoor 

in de plaats deze (zelfgemaakte) wetten zetten. Zij zijn Ṭawāghīt. Degene die oordeelt met 

iets anders dan Allah heeft geopenbaard is een Ṭāghūt volgens de tekst van de Qurʾān: 

 

﴿                         ﴾ 

 

Zij willen volgens de Ṭāghūt berechten, hoewel hen toch bevolen was er niet in te 

geloven. [Sūra an-Nisāʾ (4): 60] 

 

Dus degene die met opzet oordeelt met iets anders dan Allah heeft geopenbaard, hij is een 

Ṭāghūt. 

 

Wat betreft degene die oordeelt met iets anders dan Allah heeft geopenbaard terwijl hij 

Ijtihād
11

 verricht, hij zoekt dus de waarheid maar maakt een fout, hij is geen Ṭāghūt. 

 

Dus wanneer de juristen zich inspanden in juridische kwesties en een fout maakten, dan 

worden zij niet beschouwd als Ṭawāghīt.  

 

                                                            
11 Al-Ijtihād: Taalkundig: Inspanning. Termkundig: Het inspannen om in een bepaalde kwestie een wettelijk 

oordeel af te leiden door middel van de bronnen. 
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Dit is omdat zij dit niet met opzet deden. Zij zochten naar de waarheid, maar zij bereikten het 

niet. Zij zijn geëxcuseerd. De Profeet  heeft gezegd: 

 

Wanneer een rechter zich inspant en het juist heeft, dan krijgt hij twee beloningen. Als hij zich 

inspant en het fout heeft, dan krijgt hij één beloning.
12

 

 

Omdat hij het tegengaan van de Wetgeving niet tot doel had. Hij maakte slechts een fout met 

zijn Ijtihād. Het is niet toegestaan om hem te volgen in deze fout. Het is niet toegestaan om de 

Ijtihād te nemen waarvan wij zien dat hij het bewijs is tegengegaan. Maar hij zelf is 

geëxcuseerd en is geen Ṭāghūt. Hij krijgt zelfs een beloning wanneer hij behoort tot de 

mensen van kennis.  Maar als iemand Ijtihād verricht terwijl hij niet gekwalificeerd is om 

Ijtihād te verrichten, zo iemand is in ieder geval fout. Want het is niet toegestaan voor hem 

om Ijtihād te verrichten terwijl hij daar niet toe in staat is. Maar dit geldt voor de Mujtahidīn 

die gekwalificeerd zijn om Ijtihād te verrichten, wanneer zij een fout maken, zoals de vier 

imams
13

 en hun tijdgenoten van onder de mensen van kennis, degenen die voldoen aan de 

voorwaarden voor Ijtihād. Zij zijn namelijk niet onfeilbaar. 

 

De Ṭāghūt is slechts degene die het tegengaan van de Sharīʿa en het oordelen met iets anders 

dan Allah geopenbaard heeft tot doel heeft. Hij importeert mensgemaakte wetten en 

rechtbanken en zet ze in de plaats van de Sharīʿa. Er is geen twijfel dat hij een Ṭāghūt is. Hij 

is geen gewone Ṭāghūt, maar hij behoort tot de kopstukken van de vijf Ṭawāghīt. 

 

Dus aangezien Allah – Hoog en Verheven is Hij – jou verplicht heeft gesteld om ongelovig te 

zijn in de Ṭāghūt, is het niet toegestaan voor jou om onwetend te blijven en niet te weten wat 

de Ṭāghūt is. Het is noodzakelijk dat jij weet wat de Ṭāghūt is en wat de soorten van Ṭāghūt 

zijn. Zodat jij er van weg blijft en er voor oppast. 

 

Maar dat jij de Qurʾān leest, met diens bevelen en verboden, de vermelding van Tawḥīd en 

Shirk, zonder te weten hoe je onderscheid maakt tussen beide zaken, dit is niet toegestaan 

voor de moslim. Hij dient deze zaken te leren. Hij dient er inzicht over te hebben voor 

zichzelf. Hij dient het te vermijden en er voor op te passen, zodat hij de waarheid kent, er naar 

handelt, de mensen er naar uitnodigt en het aan hen verduidelijkt. De kwestie is dus 

ontzettend belangrijk. 

 

Het is verplicht om ongelovig te zijn in hen allemaal. Degene die er niet ongelovig in is of 

niet ongelovig is in enkele ervan, iets van de Ṭawāghīt goedkeurt, zoals degene die 

waarzeggerij goedkeurt, het oordelen met iets anders dan Allah heeft geopenbaard goedkeurt 

en zegt: „De tijd is veranderd en het tijdperk verschilt. De mensen zijn vandaag de dag niet in 

staat om te oordelen met de Sharīʿa, het is noodzakelijk om mee te gaan met de landen van de 

rest van de wereld,‟ deze persoon is niet ongelovig in de Ṭāghūt. Ook al zegt hij „Lā ilāha illā 

Allāh‟. Ook al bidt hij, vast hij en verricht hij de bedevaart. 

 

Zolang hij zegt: „Het oordelen met wat Allah heeft geopenbaard past niet in deze tijd, het 

druist in tegen de moderne beschaving en de wereldpolitiek, dus wij moeten met hen meegaan 

in deze zaken. De religieuze islamitische wetgeving is slechts in de moskeeën. Wat betreft het 

oordelen tussen de mensen en het politieke oordeel, hierin moeten we meegaan met de rest 

van de wereld, en er niet alleen in staan.‟ 

 

                                                            
12 Overgeleverd door al-Bukhārī en Muslim. 
13 Imam Abū Ḥanīfa, Imam Mālik, Imam ash-Shāfiʿī en Imam Aḥmad b. Ḥanbal. 
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Ook al bidt hij, vast hij, verricht hij de bedevaart en zegt hij „Lā ilāha illā Allāh‟ net zo vaak 

als hij adem haalt, toch is hij een ongelovige, omdat hij niet ongelovig is in de Ṭāghūt. Allah 

heeft het ongeloof in de Ṭāghūt voorgezet op het geloof in Allah. Omdat het geloof in Allah 

niet geldig is, behalve na het ongeloof in de Ṭāghūt. 

 

En het bewijs is de Uitspraak van de Verhevene: 

 

﴿                          ﴾ 

 

En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een boodschapper gezonden (die 

zei:) ‘Aanbidt Allah en houdt afstand van de Ṭāghūt.’ [Sūra an-Naḥl (16): 36] 
[2]

 

 
[2]

 Dit is het bewijs voor (de uitspraak) dat degene die aanbeden wordt naast Allah terwijl hij 

tevreden (ermee) is of uitnodigt naar het aanbidden van zichzelf of het oordelen met iets 

anders dan Allah geopenbaard heeft, dat hij behoort tot de Ṭawāghīt. Het bewijs daarvoor is 

de Uitspraak van de Verhevene: 

 

﴿                          ﴾ 

 

En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die 

zei:) ‘Aanbidt Allah en vermijdt de Ṭāghūt.’ [Sūra an-Naḥl (16): 36] 

 

Dit is net als Zijn Uitspraak: 

 

﴿              ﴾ 

 

En wie ongelovig is in de Ṭāghūt en in Allah gelooft… [Sūra al-Baqara (2): 256] 

 

Dus Hij beperkte zich niet tot Zijn Uitspraak:  

 

﴿        ﴾ 

 

Aanbidt Allah. [Sūra an-Naḥl (16): 36] 

 

Maar Hij zei daarbij: 

 

﴿        ﴾ 

 

En vermijdt de Ṭāghūt. [Sūra an-Naḥl (16): 36] 

 

Omdat het aanbidden van Allah niet geldig is, behalve met het vermijden van de Ṭāghūt. Dus 

degene die Allah dag en nacht aanbidt, maar hij vermijdt de Ṭāghūt niet, zijn aanbidding is 

ongeldig. Zoals degene die bidt, vast, de bedevaart verricht en aan liefdadigheid doet, maar hij 
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vraagt hulp aan de doden en smeekt de doden naast Allah. Deze persoon is niet ongelovig in 

de Ṭāghūt. 

 

Alle Boodschappers bevonden zich hierop: 

 

﴿           ﴾ 

 

En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden… [Sūra 

an-Naḥl (16): 36] 

 

Dit is algemeen voor alle Boodschappers. Zij zijn allen gekomen met het bevel om Allah te 

aanbidden en de Ṭāghūt te vermijden. Er moeten dus twee zaken aanwezig zijn (ontkenning 

en bevestiging). Dit is de betekenis van „Lā ilāha illā Allāh‟.  

 

﴿        ﴾ 

 

Aanbidt Allah. [Sūra an-Naḥl (16): 36] 

 

Dit is de betekenis van de bevestiging. 

 

﴿        ﴾ 

 

En vermijdt de Ṭāghūt. [Sūra an-Naḥl (16): 36] 

 

En dit is de betekenis van de ontkenning in (de uitspraak): „Lā ilāha illā Allāh‟. 

 

Wat betreft de hoedanigheid van het ongeloof in de Ṭāghūt: dat is dat je gelooft in de valsheid 

van het aanbidden van een ander dan Allah, dat je het laat en het haat en dat je de aanhangers 

ervan ongelovig verklaart en hen vijandig gezind bent. 
[3]

 

 
[3]

 Dit is de betekenis van: „En vermijdt de Ṭāghūt‟. Deze zaken zijn noodzakelijk: Dat je 

allereerst weet wat de Ṭāghūt is om het vervolgens te vermijden. Het is echter niet voldoende 

om het slechts te vermijden. Het is noodzakelijk om daarbij vijandig te zijn tegenover de 

aanhangers van de Ṭāghūt en hen te haten, omdat zij de vijanden van Allah zijn. Allah – Hoog 

en Verheven is Hij – zegt: 

 

﴿                   ﴾ 

 

O jullie die geloven! Neemt niet mijn vijand en jullie vijand tot vrienden. [Sūra al-

Mumtaḥana (60):1] 

 

Deze zaken zijn dus noodzakelijk: 

 

Ten eerste: Dat je weet wat de Ṭāghūt is. Omdat als je het niet kent dan kun je het niet 

vermijden. Hoe kun je iets onbekends vermijden?! 
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Ten tweede: Als je het kent, dan is het gemakkelijk voor jou om het te vermijden. 

 

Ten derde: Als je het vermeden hebt dan dien je er vijandig tegenover te staan, het te haten 

en de volgelingen van de Ṭāghūt te haten en hen vijandig gezind te zijn omwille van Allah . 

 

Wat betreft de betekenis van het geloof in Allah: Dat is dat je gelooft dat Allah de enige 

aanbeden godheid is, Hij alleen. 
[4]

 

 
[4]

 Dit is de betekenis van het geloof in Allah: Dat je met jouw hart gelooft dat Allah Degene 

is Die het recht heeft om aanbeden te worden, Hij alleen. En dat al hetgene dat aanbeden 

wordt naast Allah vals is. Of het nu gaat om één van de Engelen, één van de Profeten, één van 

de Vromen of om bepaalde stenen, bomen of afgodsbeelden. Het is noodzakelijk om 

ongelovig te zijn in dit alles. Dit is de betekenis van het geloof in Allah. Dat jij met jouw hart 

gelooft dat enkel Allah het recht heeft op de aanbidding, en dat hetgene dat naast Hem wordt 

aanbeden vals is. Dit is het vereiste van deze geloofsovertuiging.  

 

Het is niet voldoende dat jij dit met jouw tong uitspreekt zonder dat jij het gelooft met jouw 

hart. Ook is het niet voldoende dat jij dit doet met jouw ledematen. Dat jij bidt, vast en zegt: 

„Ik aanbid alleen Allah.‟ 

 

Terwijl je tegelijkertijd zegt: „Ik weet niet over de aanbidding van degenen die de graven en 

graftombes aanbidden. Ik ben niet in staat om te zeggen dat zij zich bevinden op valsheid, 

terwijl zij vasten, bidden en “Lā ilāha illā Allāh” zeggen.‟ 

 

Wij zeggen dan: Jij hebt de betekenis van „Lā ilāha illā Allāh‟ niet begrepen, noch heb jij de 

betekenis van het geloof in Allah en het ongeloof in de Ṭāghūt begrepen. Zo niet, als jij het 

werkelijk had begrepen dan wist jij dat het geloof in Allah niet geldig is behalve met het 

ongeloof in de Ṭāghūt, openlijk en heimelijk. Openlijk met de tong en heimelijk met de 

geloofsovertuiging. 

 

En dat jij alle soorten van aanbidding puur en zuiver voor Allah (alleen) verricht, en dat jij het 

ontkent voor iedere aanbedene buiten Hem. 
[5]

 

 
[5]

 Dit is de betekenis van het geloof in Allah: Dat jij alle vormen van aanbidding voor Allah 

verricht. Dat je niets ervan voor een ander dan Allah verricht. Zoals degene die vast, bidt en 

Zakāt betaalt, maar hij smeekt een ander dan Allah, hij vraagt een ander dan Allah om hulp en 

hij slacht voor een ander dan Allah. Deze persoon heeft Allah aanbeden met iets en hij heeft 

een ander dan Hem aanbeden met iets. Dus hij is een polytheïst. Het is noodzakelijk dat alle 

vormen van aanbidding voor Allah alleen zijn. 

 

﴿          ﴾ 

 

Weet dat Allah de zuivere aanbidding toekomt. [Sūra az-Zumar (39): 3] 

 

Het is noodzakelijk dat alle vormen van aanbidding voor Allah alleen zijn. 
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﴿                          ﴾ 

 

Zeg (O Muḥammad): ‘Voorwaar, mijn gebed, mijn aanbidding, mijn leven en mijn 

sterven zijn opgedragen aan Allah, de Heer der Werelden. [Sūra al-Anʿām (6): 162] 

 

Wat betreft degene die Allah aanbidt met enkele vormen van aanbidding en hij aanbidt een 

ander dan Hem met andere vormen van aanbidding, deze persoon heeft niet in Allah geloofd. 

Zoals degenen die vasten, bidden, de bedevaart verrichten en de twee getuigenissen 

uitspreken. Maar zij smeken een ander dan Allah, zij smeken de doden, slachten voor de 

doden, zweren bij de doden, circuleren rond de graven. Zij aanbidden Allah niet. Zij zijn 

polytheïsten. Omdat de aanbidding van Allah en de aanbidding van een ander dan Hem nooit 

samengaan. Allah – Hoog en Verheven is Hij – zegt:  

 

Voorwaar, Ik heb geen deelgenoten nodig. Dus wie een daad pleegt waarin hij deelgenoten 

neemt naast Mij, Ik laat hem met zijn Shirk.
14

 

 

En in een andere overlevering: 

 

Dan is het voor degene die hij als deelgenoot neemt en Ik ben vrij van hem.
15

 

 

Allah is niet tevreden dat iemand met Hem deelgenoot wordt gemaakt in wat voor soort van 

aanbidding dan ook. Het is echter verplicht om alle aanbiddingen voor Allah  alleen te 

verrichten. 

 

﴿                     ﴾ 

 

En bevecht hen totdat er geen Fitna meer is en de Religie geheel voor Allah is. [Sūra al-

Anfāl (8): 39] 

 

Dus niet dat de Religie gedeeltelijk voor Allah is en gedeeltelijk voor afgodsbeelden, graven 

of voor een bepaalde persoon. De Religie is geheel voor Allah. 

 

En dat jij houdt van de mensen van zuiverheid en loyaal bent aan hen, en dat jij de aanhangers 

van Shirk haat en hen vijandig gezind bent. 
[6]

 

 
[6]

 Dit behoort tot het vereiste van Tawḥīd: Degene die Allah alleen aanbidt en ongelovig is in 

de Ṭāghūt moet loyaal zijn aan de helpers van Allah  – ofwel houden van – en hen helpen. 

De helpers van Allah zijn de aanhangers van Tawḥīd. En hij moet de mensen van Shirk 

vijandig gezind zijn en hen haten, omdat Allah hen haat. Dus jij haat degene die door Allah 

gehaat wordt. Wat betreft degene die zegt: „Ik ben slechts verantwoordelijk voor mezelf. Ik 

toon geen vijandigheid noch haat of verklaar mensen ongelovig.‟ Wij zeggen tegen hem: „Jij 

bent niet ongelovig in de Ṭāghūt. Tot het vereiste van het ongeloof in Ṭāghūt behoort de 

vijandigheid en de haat tegenover de vijanden van Allah: 

 

                                                            
14 (Ḥadīth Qudsī) Overgeleverd door Muslim in zijn Ṣaḥīḥ (nr. 2985). 
15 (Ḥadīth Qudsī) Overgeleverd door Ibn al-Muqriʾ in zijn Muʿjam (nr. 1265/2). 
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﴿                                       

             ﴾ 

 

Jij vindt geen volk dat in Allah en in de Laatste Dag gelooft dat degenen die Allah en 

Zijn Boodschapper tegenstreven bevriendt, ook al zijn het hun vaders, hun zonen, hun 

broers of hun stamgenoten. [Sūra al-Mujādila (58): 22] 

 

﴿                                  

                                    

             ﴾ 

 

Zeg: Als jullie vaders, jullie zonen, jullie broers, jullie echtgenotes, jullie familie en de 

bezittingen die jullie verworven hebben en de handel waarvan jullie verlies vrezen en de 

huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper en het 

strijden op Zijn Weg, wacht dan tot Allah met Zijn beschikking komt. En Allah leidt het 

zwaar zondige volk niet. [Sūra at-Tawba (9): 24] 

 

Hij noemde hen zondaars die afgeweken zijn van de gehoorzaamheid aan Allah . 

 

Het is dus noodzakelijk om loyaliteit te hebben omwille van Allah en vijandigheid omwille 

van Allah. Degene die alle mensen als gelijk ziet is niet ongelovig in de Ṭāghūt. Enkel degene 

die loyaal is omwille van Allah en vijandig is omwille van Allah, die liefheeft omwille van 

Allah en die haat omwille van Allah  is ongelovig in de Ṭāghūt. 

 

Dit is de Religie van Ibrāhīm. Degene die zich daarvan afwendt, zet zichzelf voor gek. 
[7]

 

 
[7]

 Allah – Hoog en Verheven is Hij – heeft Zijn Profeet Muḥammad  gestuurd met de 

Religie van Ibrāhīm. Dit houdt in: het uitzonderen van Allah met de aanbidding en het laten 

van wat buiten Hem is, het haten omwille van Allah en het liefhebben omwille van Allah. Dit 

is de Religie van Ibrāhīm , zoals Allah, de Verhevene, zegt: 

 

﴿                                       

                           ﴾ 

 

Waarlijk, er was voor jullie een goed voorbeeld in Ibrāhīm en degenen die met hem 

waren, toen zij tot hun volk zeiden: ‘Wij zijn vrij van jullie en van wat jullie naast Allah 

aanbidden. Wij zijn ongelovig in jullie. Er is tussen ons en jullie vijandschap en haat 

ontstaan, voor altijd, tot jullie in Allah alleen geloven. [Sūra al-Mumtaḥana (60): 4] 
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Dit is de Religie van Ibrāhīm: Vijandigheid tegenover de vijanden van Allah en het 

distantiëren van hen en hun Religie. Degene die geen afstand neemt van hen, bevindt zich niet 

op de Religie van Ibrāhīm. Ibrāhīm heeft zelfs afstand genomen van zijn vader: 

 

﴿                        ﴾ 

 

Toen het hem duidelijk was geworden dat hij een vijand van Allah was, verbrak hij (de 

band) met hem. Voorwaar, Ibrāhīm was zeker nederig, zachtaardig. [Sūra at-Tawba (9): 

114] 

 

Dit is de Religie van Ibrāhīm: Het liefhebben omwille van Allah en het haten omwille van 

Allah. 

 

Dit is het voorbeeld waarover Allah spreekt in Zijn Uitspraak: 

 

﴿                                       

                           ﴾ 

 

Waarlijk, er was voor jullie een goed voorbeeld in Ibrāhīm en degenen die met hem 

waren, toen zij tot hun volk zeiden: ‘Wij zijn vrij van jullie en van wat jullie naast Allah 

aanbidden. Wij zijn ongelovig in jullie. Er is tussen ons en jullie vijandschap en haat 

ontstaan, voor altijd, tot jullie in Allah alleen geloven. [Sūra al-Mumtaḥana (60): 4] 
[8]

 

 

En at-Ṭāghūt is algemeen. Alles wat aanbeden wordt buiten Allah en tevreden is met deze 

aanbidding, van aanbedene, gevolgde of gehoorzaamde in iets anders dan de gehoorzaamheid 

aan Allah en Zijn Boodschapper, is een Ṭāghūt. 
[9]

 

 

De Ṭawāghīt zijn talloos, maar er zijn vijf kopstukken: 
[10]

 

 
[8]

 Het „voorbeeld‟ is degene die gevolgd wordt. En het begin van de Sūra:  

 

﴿                                         

                                      

                                         

 ﴾ 

 

O jullie die geloven! Neemt niet mijn vijand en jullie vijand tot vrienden, aan wie jullie 

genegenheid betonen. Waarlijk, zij geloofden niet in wat tot jullie is gekomen van de 

Waarheid. Zij hebben de Boodschapper en jullie verdreven, omdat jullie in Allah, jullie 

Heer, geloven. Als jullie uittrekken, strijdend op Mijn weg, Mijn welbehagen zoekend, 

(bevriendt hen dan niet). Jullie verheimelijkten jullie genegenheid voor hen, maar Ik 
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weet het beste wat jullie verborgen hielden en wat jullie openbaar maakten. En wie van 

jullie dit doet, waarlijk, die is afgedwaald van de rechte Weg. [Sūra al-Mumtaḥana (60):1] 

 

Tot aan de Uitspraak van Hem, de Verhevene: 

 

﴿            ﴾ 

 

Waarlijk, er was voor jullie een goed voorbeeld in Ibrāhīm. [Sūra al-Mumtaḥana (60): 4] 

 

Dit (voorbeeld) is de Tawḥīd, het aanbidden van Allah en het ongeloof in de Ṭāghūt. Het is 

niet voldoende dat jij zegt: „Ik ben ongelovig in de Ṭāghūt,‟ terwijl je dit niet uitvoert in jouw 

handelingen, noch er in gelooft met jouw hart. Dit is niet voldoende. 

 
[9]

 „Alles wat aanbeden wordt buiten Allah en tevreden is met deze aanbidding‟ wordt Ṭāghūt 

genoemd, wat afkomstig is van aṭ-Ṭughyān, wat „het overschrijden van de grens‟ betekent. 

 

Dus de aanbedene van onder de afgodsbeelden, idolen en personen, wanneer hij daarmee 

tevreden is, of degene die gevolgd wordt in iets anders dan het gehoorzamen van Allah, 

degenen die de ongelovigen en de mensen van dwaling volgen, zij zijn niet ongelovig in de 

Ṭāghūt. Omdat de verplichting is dat zij de Boodschapper van Allah  volgen. Dus degene 

die een ander dan de Boodschapper van Allah  volgt is niet ongelovig in de Ṭāghūt. Omdat 

Allah ons verplicht heeft om de Boodschapper  te volgen, en niet iemand anders dan hem  

te volgen. 

 

Dus het is verplicht voor ons om degenen die het toegestane verboden verklaren en het 

verbodene toegestaan verklaren ongehoorzaam te zijn en hen niet te volgen. Wij volgen 

slechts met het gehoorzamen van Allah . Daarom zegt de Profeet : 

 

Er is geen gehoorzaamheid aan een schepsel in ongehoorzaamheid aan de Schepper.
16

 

 

Het is dus niet toegestaan voor ons om een schepsel te gehoorzamen, behalve in 

gehoorzaamheid aan Allah. Als hij gehoorzaam is aan Allah, dan gehoorzamen wij hem. Maar 

wanneer hij ons beveelt om ongehoorzaam te zijn aan Allah, dan zijn wij ongehoorzaam aan 

hem en stemmen we niet in met hem. 

 
[10]

 „De Ṭawāghīt zijn talloos‟: Eenieder die afwijkt van de gehoorzaamheid aan Allah is een 

Ṭāghūt. Dit heeft geen beperking. Maar de kopstukken van de Ṭawāghīt zijn deze (hier 

volgende) vijf. 

 

De eerste: De Shayṭān die uitnodigt naar het aanbidden van een ander dan Allah. Het bewijs 

is de Uitspraak van Hem, de Verhevene:  

 

﴿                             ﴾ 

 

                                                            
16 Overgeleverd door ʿImrān b. al-Ḥuṣayn en al-Ḥakam b. ʿAmr al-Ghaffārī . Authentiek verklaard door al-

Albānī in Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ (nr. 7520). 
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Heb ik jullie niet opgedragen, o Kinderen van Ādam, om de Shayṭān niet te dienen? 

Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand. [Sūra Yā Sīn (36): 60] 
[11]

 

 
[11]

 „De eerste: De Shayṭān‟. Omdat de Shayṭān de oorsprong is van de Ṭawāghīt. En de 

menselijke satans zijn hetzelfde als hem. Zij zijn degenen die het aanbidden van een ander 

dan Allah rechtvaardigen voor de mensen. Zij geven het bedrieglijke benamingen. Zij 

rechtvaardigen voor de mensen het offeren voor een ander dan Allah, het zweren bij een ander 

dan Allah, het zoeken van hulp bij een ander dan Allah en het smeken van de doden. Zij 

rechtvaardigen dit. Zij geven het benamingen waarmee zij de mensen bedriegen. Zij zijn 

Ṭawāghīt. 

 

Het aanbidden van de Shayṭān gebeurt door hem te gehoorzamen. Degene die hem 

gehoorzaam is heeft hem aanbeden, met de verschillende soorten van aanbidding, waaronder 

datgene valt wat de grens van ongeloof en polytheïsme bereikt en datgene wat daarbuiten valt, 

naar gelang het gehoorzamen van de Shayṭān. Dus alle zonden zijn gehoorzaamheid aan de 

Shayṭān. De ergste daarvan is polytheïsme. De menselijke satans van onder de geleerden van 

dwaling helpen hem. Degenen die de mensen uitnodigen naar het aanbidden van een ander 

dan Allah . Zij geven het een andere benaming dan Shirk. Ze noemen het Tawassul
17

 of 

liefde voor de vromen. Of een andere bedrieglijke benaming. Zij behoren tot de helpers van 

de Shayṭān. Allah heeft aangegeven dat de Jinn satans hebben en dat de mensen satans 

hebben. 

 

﴿                                       

     ﴾ 

 

Satans van onder de mensen en de Jinn. Zij fluisteren elkaar fraaie woorden in om (de 

mensen) te misleiden. [Sūra al-Anʿām (6): 112] 

 

Zij helpen met het laten dwalen van de zonen van Ādam (de mensheid). Dit is de eerste soort 

van de Ṭawāghīt: De Shayṭān en degenen die in het spoor treden van de Shayṭān. Zelfs als een 

persoon zegt: „Ik aanbid de Shayṭān niet.‟ 

 

Wij zeggen: Wanneer jij hem gehoorzaamt en je aan hem onderwerpt dan heb je hem 

aanbeden, of je nu wil of niet. Degene die de Shayṭān niet aanbidt is degene die hem 

tegengaat en hem ongehoorzaam is. Dit is degene die de Shayṭān niet aanbidt. Maar het 

aanbidden (gehoorzamen) van de Shayṭān kan leiden tot het ongeloof waarmee de religie 

verlaten wordt en kan minder dan dat zijn. Maar het is allemaal gehoorzaamheid aan de 

Shayṭān. 

 

De tweede: De onrechtvaardige heerser die de regelgevingen van Allah – de Verhevene – 

verandert. 
[12]

 

                                                            
17 At-Tawassul: Taalkundig: Het zoeken van toenadering. Termkundig: Het zoeken van toenadering tot Allah 

met datgene dat wettelijk toegestaan is. Dit is de toegestane vorm van Tawassul. De verboden vorm van 

Tawassul houdt in dat toenadering gezocht wordt door middel van iets dat niet wettelijk toegestaan is, 

bijvoorbeeld door middel van een overledene. Zie: ʿAwwād al-Muʿtiq, „At-Tawassul al-Mashrūʿ wa-l-Mamnūʿ‟, 

Majallatu-l-Buḥūth al-Islāmiyya 74 (1425-1426) 217-219. 
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[12]

 De tweede: Degene die oordeelt met iets anders dan Allah heeft geopenbaard.  

 

Dit omvat eenieder die met iets anders dan Allah heeft geopenbaard oordeelt tussen de 

mensen in conflicten en geschillen. Degene die tussen hen oordeelt met de mensgemaakte 

wetgeving of met het gewoonterecht van de bedoeïen en de vredesverdragen waarop de 

bedoeïen en de stammen zich bevinden, en zich afkeert van het Boek van Allah, dit is de 

Ṭāghūt.  

 

Zij oordelen met iets anders dan Allah heeft geopenbaard en beweren dat dit behoort tot 

verbetering en verzoening tussen de mensen. Dit is een leugen. Verbetering komt alleen tot 

stand met het Boek van Allah. Verzoening tussen de mensen en de gelovigen komt alleen tot 

stand met het Boek van Allah . 

 

﴿                                         

                                      

                                       

                    ﴾ 

 

En hoe is het dan wanneer een ramp hen trof door wat hun handen gedaan hebben? Dan 

komen zij naar jou toe, zij zweren bij Allah: ‘Wij wilden slechts goed doen en een goede 

verzoening!’ Zij zijn degenen waarvan Allah weet wat zich in hun harten bevindt. Wend 

je van hun (zonden) af en onderricht hen en spreekt tot hen indrukwekkende woorden. 

En Wij hebben slechts een Boodschapper gestuurd om gehoorzaamd te worden, met het 

verlof van Allah. Waren zij maar, toen zij onrechtvaardig tegenover zichzelf waren, tot 

jou gekomen en hadden zij Allah maar om vergeving gevraagd, en de Boodschapper had 

(dan) vergeving voor hen gevraagd. Zij zouden zeker ondervonden hebben dat Allah 

Berouwaanvaardend, Meest Genadig is. [Sūra an-Nisāʾ (4): 62-64] 

 

Als zij berouw zouden tonen bij Allah. En „Dan komen zij naar jou toe‟: dit is tijdens het 

leven van de Profeet . 

 

Wat betreft na zijn dood, dan wordt er niet naar zijn graf gegaan. Wanneer een persoon een 

zonde heeft gepleegd, dan toont hij berouw bij Allah en vraagt hij vergeving, op welke plaats 

dan ook. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig. Hij heeft het niet nodig dat er naar het 

graf van de Boodschapper gegaan wordt, zoals de charlatans tegenwoordig zeggen. Namelijk 

dat dit (vers) er op duidt dat de zondaar naar het graf van de Boodschapper dient te gaan en 

van hem pardon verzoekt en om vergeving vraagt bij het graf. Dit is een leugen. De 

Boodschapper heeft niet bevolen dat er vergeving wordt gevraagd bij zijn graf, noch gingen 

de Metgezellen naar het graf van de Boodschapper om vergeving te vragen. Zij toonden 

berouw bij Allah op welke plaats dan ook. Het is onnodig om naar zijn graf toe te gaan. Dit 

was zo tijdens het leven van de Boodschapper, omdat zij zich misdroegen tegenover de 

Boodschapper .  
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Daarom gingen zij en boden zij hun excuus aan bij de Boodschapper nadat zij berouw hadden 

getoond bij Allah , omdat er een overtreding in zat ten opzichte van Allah, en een 

overtreding ten opzichte van de Boodschapper. Voor de overtreding ten opzichte van Allah is 

er het vragen om vergeving en voor de overtreding ten opzichte van de Boodschapper gaan zij 

naar hem toe en vragen zij hem om clementie en pardon voor hen, omdat zij een fout 

begingen tegenover hem . 

 

En het bewijs is de Uitspraak van Hem, de Verhevene: 

 

﴿                                        

                           ﴾ 

 

Heb jij degenen niet gezien die beweerden dat zij geloofden in wat aan jou geopenbaard 

is en in wat er vóór jou geopenbaard is? Zij willen volgens de Ṭāghūt berechten, hoewel 

hen toch bevolen was er niet in te geloven. De Shayṭān wil hen ver weg doen afdwalen. 

[Sūra an-Nisāʾ (4): 60] 
[13]

 

 
[13]

 Dit is het bewijs dat degene die oordeelt met iets anders dan Allah heeft geopenbaard een 

Ṭāghūt is: In Zijn Uitspraak: 

 

﴿               ﴾ 

 

Zij willen volgens de Ṭāghūt berechten. [Sūra an-Nisāʾ (4): 60] 

 

Sommigen zeiden dat hier met de Ṭāghūt de Shayṭān bedoeld werd,
18

 anderen zeiden dat de 

jood Kaʿb b. al-Ashraf
19

 er mee bedoeld werd.
20

 Weer anderen zeiden dat het de waarzeggers 

waren, omdat elke stam bij de Arabieren een waarzegger had die oordeelde tussen hen. 

 

De derde: Degene die oordeelt met iets anders dan Allah heeft geopenbaard. Het bewijs is de 

Uitspraak van de Verhevene: 

 

﴿                   ﴾ 

                                                            
18 Aṭ-Ṭabarī, Jāmiʿ al-Bayān, IV, 555-557. 
19 Kaʿb b. al-Ashraf: Eén van de joden van Medina die het meest vijandig was tegen de Boodschapper van Allah 

. Toen de moslims de slag bij Badr hadden gewonnen ging Kaʿb naar Quraysh toe om hen aan te sporen om 

oorlog te voeren tegen de Boodschapper van Allah . Toen hij terugkwam in Medina begon hij de Metgezellen 

lastig te vallen met zijn gedichten en zijn scherpe tong. Daarop besloot de Boodschapper van Allah  een 

groepje aan te stellen om hem uit de weg te laten ruimen. [Zie: Ṣafī ar-Raḥmān al-Mubārakfūrī, Ar-Raḥīq al-

Makhtūm (Riyad 2000) 258-259]. Kaʿb b. al-Ashraf was een belangrijke persoon binnen de joodse gemeenschap 

in Medina. Toen een van de hypocrieten een conflict kreeg met een jood wilde de jood dat de Profeet  zou 

oordelen tussen hen. De hypocriet wenste echter dat Kaʿb b. al-Ashraf tussen hen zou oordelen. Daarop zou de 

vers (4/60) zijn neergedaald en met de Ṭāghūt Kaʿb b. al-Ashraf bedoeld worden. [Zie: Aṭ-Ṭabarī, Jāmiʿ al-

Bayān, VII, 193-194]. 
20 Ibidem. 
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En wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, zij zijn de ongelovigen. [Sūra al-

Māʾida (5): 44] 
[14]

 

 
[14]

 Dus jij oordeelt over hem met ongeloof. Dit is wanneer hij het oordelen met iets anders 

dan Allah heeft geopenbaard tot doel heeft, en er voor zorgt dat de rechtbanken oordelen met 

iets anders dan Allah heeft geopenbaard, met de mensgemaakte wetten, en de Sharīʿa afschaft 

en het slechts beperkt tot de persoonlijke zaken terwijl hij oordeelt over de geschillen en de 

conflicten tussen de mensen met de mensgemaakte wetgeving. Dit is een ongelovige. 

 

Daarvan uitgezonderd zijn: 

 

Ten eerste: Degene die oordeelt met iets anders dan Allah heeft geopenbaard vanwege Ijtihād 

en een fout in zijn Ijtihād. Als hij behoort tot degenen die bevoegd is om Ijtihād te verrichten, 

dan wordt hij beloond en wordt zijn fout hem vergeven.
21

 

 

Ten tweede: Degene die oordeelt met iets anders dan Allah heeft geopenbaard terwijl hij 

weet dat hij een overtreder is, maar hij oordeelde ermee vanwege een begeerte bij hem of 

vanwege een verlangen naar geld of steekpenningen, terwijl hij gelooft dat het verplicht is om 

te oordelen met wat Allah heeft geopenbaard. Hij gelooft dat en hij gelooft ook dat hij een 

overtreder is. Deze persoon is een zondaar en een ongehoorzame, hij is een persoon met een 

grote zonde. 
 

De vierde: Degene die beweert naast Allah kennis te hebben van het ongeziene. Het bewijs is 

de Uitspraak van de Verhevene: 

 

﴿                ﴾ 

 

De Kenner van het onwaarneembare. Hij maakt voor niemand het onwaarneembare dat 

bij Hem is zichtbaar. [Sūra al-Jinn (72): 26] 
[15]

 

 
[15]

 Dit zijn de waarzeggers. Dus zij zijn Ṭawāghīt. Het is niet toegestaan om een oordeel bij 

hen te vragen. Noch is het toegestaan om naar hen toe te gaan en hen te vragen. Sommige 

mensen gaan naar hen toe wanneer zij iets verloren zijn en vragen hen om hetgene dat ze 

verloren zijn. En zij vragen hen wie degene is die hen betoverd heeft. Of ze vragen hen over 

hun familie, wanneer zij afwezig zijn, hoe het met hen is. Of over hun verloren bezittingen. 

Deze persoon heeft ongeloof gepleegd wanneer hij hen gelooft, vanwege de uitspraak van de 

Profeet :  

 

Degene die naar een waarzegger toegaat en hem gelooft in wat hij zegt, heeft ongeloof 

gepleegd in wat geopenbaard is aan Muḥammad.
22

 

 

En als hij hen niet gelooft dan wordt het gebed veertig dagen niet van hem geaccepteerd. 

Louter het gaan naar hen is een grote zonde. Het gebed wordt veertig dagen niet van hem 

geaccepteerd, als straf voor het gaan naar de waarzeggers. 

                                                            
21 Zie voetnoot nr. 8. 
22 Overgeleverd door Jābir b. ʿAbdillāh رضي هللا عنهما. Authentiek verklaard door al-Albānī in Silsila al-Aḥādīth 

aṣ-Ṣaḥīḥa (nr. 3387). 
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﴿                            ﴾ 

 

Behalve aan een boodschapper die Hem welgevallig is. Voorwaar, Hij laat vóór hem en 

achter hem wachters (Engelen) gaan. [Sūra al-Jinn (72): 27] 
[16]

 

 

En de Verhevene zegt:  

 

﴿                                                 

                           ﴾ 

 

Hij bezit de schatten van het onwaarneembare en niemand kent die, behalve Hij. Hij 

weet wat er op aarde is en in de zee. Er valt nog geen blad of Hij weet er van. Er is geen 

graankorrel in de duisternissen van de aarde en niets vers en niets droogs, of het is in 

een duidelijk Boek. [Sūra al-Anʿām (6): 59] 
[17]

 

 
[16]

 Behalve aan een boodschapper die Hem welgevallig is. [Sūra al-Jinn (72): 27] 

 

Of hij nu een boodschapper is van onder de Engelen of van de Mensen, want Allah kan hem 

op de hoogte stellen van iets van het ongeziene, ten gunste van de dienaren. En zodat het een 

wonder is voor de Boodschapper, en er met de Boodschapper een groep bewakers van onder 

de Engelen is. 

 
[17]

 Allah – Hoog en Verheven is Hij – heeft specifieke en algemene kennis over het 

ongeziene. Het specifieke houdt in: de schatten van het onwaarneembare. Deze kennis heeft 

niemand, niet een nabije engel, noch een gezonden profeet: 

 

﴿                                    

               ﴾ 

 

Voorwaar, Allah beschikt over de kennis van het Uur. Hij zendt de regen neer en Hij 

weet wat zich in de schoten bevindt. En niemand weet wat hij morgen zal doen. En 

niemand weet op welke grond hij zal sterven. [Sūra Luqmān (31): 34] 

 

Hierover weet niemand behalve Allah – Hoog en Verheven is Hij -.  

 

﴿                    ﴾ 

 

Hij bezit de schatten van het onwaarneembare en niemand kent die, behalve Hij. [Sūra 

al-Anʿām (6): 59] 
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﴿              ﴾ 

 

Hij weet wat er op aarde is en in de zee. [Sūra al-Anʿām (6): 59] 

 

Dit is de algemene kennis (van het ongeziene). 

 

﴿                                                            

       ﴾ 

 

Er valt nog geen blad of Hij weet er van. Er is geen graankorrel in de duisternissen van 

de aarde en niets vers en niets droogs, of het is in een duidelijk Boek. [Sūra al-Anʿām (6): 

59] 

 

Dit is de allesomvattende kennis van Allah. Met Zijn kennis over alle zaken schreef Hij deze 

zaken in het Bewaarde Paneel (al-Lawḥ al-Maḥfūẓ). Hij had er eerst kennis over en Hij was er 

volledig van op de hoogte, vervolgens schreef Hij het in het Bewaarde Paneel. 

 

De vijfde: Degene die aanbeden wordt naast Allah terwijl hij tevreden is met deze 

aanbidding. 

 

Het bewijs is de uitspraak van de Verhevene: 

 

﴿                                  ﴾ 

 

En wie van hen zegt: ‘Voorwaar, ik ben een god naast Hem,’ die vergelden Wij daarop 

met het Hellevuur. Zo vergelden Wij de onrechtplegers. [Sūra al-Anbiyāʾ (21): 29] 
[18]

 

 
[18]

 Met deze restrictie: „Terwijl hij tevreden is met deze aanbidding.‟ Wat betreft degene die 

aanbeden wordt naast Allah, terwijl hij er niet tevreden mee is, deze persoon wordt geen 

Ṭāghūt genoemd. Met deze restrictie vallen de Engelen, de Profeten en de vromen er buiten. 

De vrome vertrouwelingen van Allah vallen niet onder de Ṭawāghīt, omdat zij er niet 

tevreden mee zijn (om aanbeden te worden). Zij verboden het zelfs tijdens hun leven. Dit 

gebeurde slechts nadat zij overleden waren en niet meer in de aanwezigheid waren van de 

mensen. 

 

En weet dat de mens geen gelovige wordt in Allah behalve met ongeloof in de Ṭāghūt. 

 

Het bewijs is de Uitspraak van de Verhevene:  

 

﴿                                                 

    ﴾ 
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En wie ongelovig is in de Ṭāghūt en in Allah gelooft, hij heeft zeker het stevigste houvast 

gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend. [Sūra al-Baqara (2): 256] 

 

Ar-Rushd (de rechte leiding): de Religie van Muḥammad . Al-Ghayy (de dwaling): De 

religie van Abū Jahl
23

. Al-ʿUrwatu-l-Wuthqā (het stevigste houvast): De getuigenis dat er 

geen ware aanbedene is behalve Allah. Dit omvat ontkenning en bevestiging. Het ontkent alle 

soorten van aanbidding voor een ander dan Allah, de Verhevene en het bevestigt alle soorten 

van aanbidding voor Allah alleen, zonder dat Hem een deelgenoot wordt toegekend. 
[19]

 

 
[19]

 Het stevigste houvast is (de uitspraak) „Lā ilāha illā Allāh (er is geen ware aanbedene 

behalve Allah). Deze uitspraak wordt „het stevigste houvast‟ genoemd, en het wordt „de 

uitspraak van Taqwā‟ genoemd en de uitspraak van Ikhlāṣ. 

 

﴿        ﴾ 

 

Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling. [Sūra al-Baqara 

(2): 256] 

 

Wat is de rechte leiding? Het is de Religie van Muḥammad  en de Religie van alle Profeten. 

Dit is de rechte leiding. En de dwaling is de religie van Abū Jahl en de religie van alle 

ongelovigen. Maar het vermelden van de getuigenis dat er geen ware aanbedene is behalve 

Allah (omvat ontkenning en bevestiging). De ontkenning zit in de uitspraak „Lā ilāha‟ (Er is 

geen ware aanbedene), en de bevestiging zit in de uitspraak „Illā Allāh‟ (behalve Allah). 

 

„Het ontkent alle soorten van aanbidding voor een ander dan Allah, de Verhevene, en het 

bevestigt alle soorten van aanbidding in deze wereld en het hiernamaals voor Hem alleen, 

zonder een deelgenoot.‟ Dit is de betekenis van de getuigenis dat er geen ware aanbedene is 

behalve Allah. Dat het de aanbidding ontkent voor alles behalve Allah, en het bevestigt voor 

Allah , aangezien het een recht is voor Allah. 

 

﴿              ﴾ 

 

En Ik heb de jinn en de mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden. [Sūra adh-

Dhāriyāt (51): 56] 

 

Dus de aanbidding is een recht voor Allah. Niemand heeft er recht op. Niemand heeft het 

recht om een ander dan Allah – Hoog en Verheven is Hij – te aanbidden. 

 

En moge Allah vrede en zegeningen schenken aan onze Profeet Muḥammad, zijn familie en 

zijn metgezellen. 

 


 

                                                            
23 Abū Jahl: Volledige naam: ʿAmr b. Hishām al-Makhzūmī. Eén van de polytheïstische leiders van Quraysh die 

bekend stond om zijn vijandigheid tegenover de Profeet . 
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