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Vraag: Wat is het verschil tussen tawbah en istighfaar?
Antwoord: At-tawbah is het spijt hebben van wat is voorgegaan [aan
zonden] en er afstand van nemen met het voornemen om er niet meer
naar terug te keren, dit wordt tawbah (berouw tonen) genoemd. Wat
betreft al-istighfaar dit kan tawbah zijn of slechts een uitspraak waarin hij
zegt: “O Allaah vergeef mij, ik zoek vergeving bij Allaah.” Het is dus geen
tawbah behalve wanneer er spijt, afstand van het voorgaande - dit wil
zeggen van de zonde - en het voornemen hebben om er niet naar terug
te keren van toepassing zijn. Dit wordt zowel tawbah als istighfaar
genoemd, de profijtelijke istighfaar die effect heeft is wat gepaard gaat
met spijt, afstand van de voorgaande zonde en een oprecht voornemen
om er niet naar terug te keren. Dit wordt dus zowel istighfaar als tawbah
genoemd en dit is ook de bedoeling van de uitspraak van Allaah
- de Majesteitelijke en Verhevene - :

َ ﺸﺔً أَ ْو
ّ ْﺴ ُﮭ ْﻢ ذَ َﻛ ُﺮوا
اَ ﻓَﺎ ْﺳﺘ َ ْﻐﻔَ ُﺮواْ ِﻟﺬُﻧُﻮﺑِ ِﮭ ْﻢ
َ ﺎﺣ
ِ َ﴿ َواﻟﱠﺬِﯾﻦَ ِإذَا ﻓَﻌَﻠُﻮاْ ﻓ
َ ُظﻠَ ُﻤﻮاْ أَ ْﻧﻔ
ّ ﻮب إِﻻﱠ
﴾١٣٥﴿ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ﻓَﻌَﻠُﻮاْ َو ُھ ْﻢ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮن
َ ْﺼ ﱡﺮوا
ِ ُاُ َوﻟَ ْﻢ ﯾ
َ َُو َﻣﻦ ﯾَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﺬﱡﻧ
ٌ أ ُ ْوﻟَﺌِ َﻚ َﺟﺰَ آ ُؤ ُھﻢ ﱠﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮة ٌ ِ ّﻣﻦ ﱠرﺑِّ ِﮭ ْﻢ َو َﺟﻨﱠ
َﺎر ﺧَﺎ ِﻟﺪِﯾﻦ
ُ ﺎت ﺗ َ ْﺠ ِﺮي ِﻣﻦ ﺗ َ ْﺤﺘِ َﮭﺎ اﻷ َ ْﻧ َﮭ
﴾ َﺎﻣ ِﻠﯿﻦ
ِ َﻓِﯿ َﮭﺎ َوﻧِ ْﻌ َﻢ أَ ْﺟ ُﺮ ْاﻟﻌ
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{En degenen die wanneer zij een slechte daad begaan of zichzelf
onrecht aandoen, Allaah gedenken, om vergiffenis vragen voor hun
zonden - wie kan deze zonden vergeven behalve Allaah!? - en niet
volharden in hetgeen ze gedaan hebben terwijl ze kennis hebben.
Zij zijn het wiens beloning vergiffenis is van hun Heer, in tuinen
waar doorheen rivieren stromen zullen zij eeuwig verblijven, zo
goed is de beloning voor degenen die daden verrichten.}
[aale ‘Imraan (3): 135-136]

De bedoeling is dus dat hij spijt heeft en niet doorgaat [met de zonde].
Dit wil zeggen dat hij spreekt en zegt: "O Allaah vergeef mij, ik zoek
vergeving bij Allaah” terwijl hij spijt heeft van de zonde - Allaah weet wat
in zijn hart is -. Hij gaat niet door [met de zonde] en heeft het voornemen
om er niet naar terug te keren. Dus degene die zegt: “Ik zoek vergeving
bij Allaah.” of “O Allaah vergeef mij.” en zijn bedoeling is tawbah, spijt
hebben, afstand nemen [van de zonde] en alert zijn om er niet in terug te
vallen: zijn tawbah is correct.
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