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 التوبة
పశ్చాతా్తపం 

                                          

      { 111النساء} 

]ఎవరైనా ఏదైనా పాపకార్యానికి పాల్పడటమో లేదా తనకు తాను 
అనాాయం చేసుకోవడమో జరిగి ఆ తర్యాత అల్లాహ్  ను క్షమాభిక్షకై 
వేడుకుంటే, అల్లంటి వాడు అల్లాహ్  ను క్షమాశీలుడు, అపార 
కరుణాప్రదాతగా పందగల్డు[. (నిసా 4: 110). 


తౌబా (పశ్చాతా్తపం) పా్రముఖ్యత 

 సర్వ స్తోత్రములు అల్లాహ్ కొర్కే. కరుణ, శాంతి కురువుగాక ప్రవకో 
సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాంపై, వారి కుటాంబీకుల్పై మరియు ఆయన 
అనుచరుల్పై.  
 ఒక వయక్తో బ్రాహీం ాం ిన్  అ్  మ్  ర్హిమహుల్లహా్ వ్దకకు వ్చి  ేనను 
పాపాలు చేసి సవయాంగా నాపైేన అనాయయాం చేసుకునాాను. నాకేదైనా 
ఉపదేశాం చేయాండి అని వినావిాంచుకునాాడు. బ్రాహీం ాం చెపాారుుః "ఐదు 
విషయాలు నీవు పాటాంచగలిగితే పాపాల్ వల్ ానీకు నషటాం కల్గదు (నీతో 
పాపాం జరిగే అవకాశాం తకుువ ఉాంటాంది). అప్పాడు అవేమిట? అని ఆ 
వయక్తో అడిగాడు. బ్రాహీం ాం బల్ల సమాధానాం చెపాారు:  
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బ్రాహీం ాం: పాపాం చేయాల్నుకునాప్పాడు అల్లాహ్ ప్రసాదిాంచే ఆహార్ాం 
తినడాం మానుకో.  
ఆ వయక్తోుః 'అయితే ేనను ఎకుడి నుాండి తినాలి? ఈ ధరిోపై ఉనా్ాంతా 
అల్లాహ్ దే కదా?'  
బ్రాహీం ాం: అల్లాహ్ బ్చి న ఆహార్ాం తిని, అల్లాహ్ అవిధేయతకు 
పాల్ాడటాం (పాపాం చేయటాం) నాయయమేనా? 
ఆ వయక్తోుః 'కాదు'. 'అయితే రాండవదేమిట'? 
బ్రాహీం ాం: నీవు పాపాం చేయాల్నుకునాప్పాడు అల్లాహ్ యొకు 
భూమిపై నివసిాంచకు.  
ఆ వయక్తోుః 'బది మొ్ట దానికాంటే మరీ కషటమైనది, అయినా ేనను 
ఎకుడ ఉాండాలి'? 
బ్రాహీం ాం: అల్లాహ్ యొకు భూమిపై ఉాండి, దుష్కుర్యయనిక్త పాల్ా- 
డటాం మాం్దేనా? 
ఆ వయక్తోుః మాం్ది కాదు. మూడవది ఏమిటో తెలుపాండి. 
బ్రాహీం ాం: నీవు పాపాం చేయాల్నుకునాప్పాడు అల్లాహ్ చూడని 
ప్రాంతములోక్త వెళ్ళు. 
ఆ వయక్తోుః ఎకుడిక్త వెళ్ళులి? ర్మసయబహిర్ాంగాల్నిాయూ ఆయనకు 
తెలుసు కదా!! 
బ్రాహీం ాం: నీవు అల్లాహ్ ప్రసాదిాం్న ఆహార్ాం తిాంటూ, ఆయన ధరిోపై 
నివసిస్తో, ఆయన చూస్తో ఉాండగా పాపానిక్త ఒడిగడతావా?  
ఆ వయక్తోుః అల్ల చేయను. అయితే నాల్గవది ఏమిట? 
బ్రాహీం ాం: ప్రణాంతీసే దూత వ్చి నప్పాడు "బప్పాడే నా ప్రణాం తీయకు, 
తౌబా చేసి, సతాుర్యయలు చేయుటకు నాకు వయవధి బవువ" అని చెప్పా. 
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ఆ వయక్తోుః అతడు నా మాట వినడు, నాకు వయవధి బవవడు కదా? 
బ్రాహీం ాం: తౌబా చేసి, సతాుర్యయలు చేయుటకు చావు నుాండి 
తప్ాాంచుకుేన స్తోమత లేనివాడివి నీవు ఎల్ల పాపానిక్త ముాందు అడుగు 
వేసాోవు? 
ఆ వయక్తోుః సరే. ఐ్వదేమిట? 
బ్రాహీం ాం: నర్కపాల్కులు నినుా నర్కాంలోక్త తీసుకుపోవటానిక్త 
వ్చి నప్పాడు నీవు వారి వెాంట వెళ్ుకు.  
ఆ వయక్తోుః వారు ననుా వ్ల్రు, నా అరిోాంప్పను ఆల్క్తాంచరు.  
బ్రాహీం ాం: అల్లాంటప్పాడు నీకు మోక్షాం ఎల్ల ప్రప్ోసుోాంది? 
ఆ వయక్తోుః బక చాల్ాండి. ేనను అల్లాహ్ తో పశచి తాోప భావాంతో 
సవచఛమైన క్షమాపణ కోరుకుాంటాను. (అాంటే తౌబా, బసిోగాార్ చేసాోను). 
 అల్లాహ్ విశవసుల్ాం్రికీ తౌబా ఆదేశమిచాచి డుుః 

                         :{11}النور  

]విశ్వాసుల్లర్య! మీరంత కల్సి అలా్లహ్ వైపునకు మరలి క్షమా- 
భిక్షన వేడుకోండి. మీకు సాఫల్ాం కల్గవచ్చు[. (నూర్ 24: 31). 
తన దాసులోా రాండు ర్కాల్వారునాారు అని అల్లాహ్ తెలిపాడుుః  
1- పాపాం జరిగిన వెాంటేన తౌబా చేయువారు. 
2- తౌబా చేయకుాండా, తమ అతమల్పై అనాయయాం చేయువారు.  

                          {11جرات احل} 

]తౌబా చేయనివారే అనాాయం చేయువారు[. (హుజురాత్ 
49:11). 
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 మానవుడు ఎల్ాప్పాడూ తౌబా అవసర్ాం గల్వాడు. ఎాందుకనగ అతని 
నుాండి ఏదో అపర్యధాం జరుగతూ ఉాంటాంది. అయితే అపర్యధులోా తౌబా 
చేయువారే మాం్వారు.  
తౌబా చేయడం వల్ల  ఇహపరాల్లల  అనేక లాభాలు   

* మనిషి తౌబా చేసి తన ప్రభువుకు అతయాంత ప్రియుడు, సనిాహితుడు 
అవుతాడు. (స్తర్ బఖర్ 2: 222).  
* సాఫల్లయనిక్త, మోక్షానిక్త మార్గాం తౌబా. (స్తర్ నూర్ 24: 31) 
* ఆ వయక్తో పటా అల్లాహ్ చాల్ల సాంతొషిసాోడు. (సీం  ముసిాాం 2675) 
* బమపర్యలోా సుఖసాంతోష్కలు ప్రపోమవుతాయి. (హూ్  11: 3). 
* పాపాల్ ప్రక్షాళ్నాం జరుగుతుాంది. (జుమర్ 39: 53, తహ్రీ్  66: 8). 
* పాపాలు ప్పణ్యయలోా మార్చి బడతాయి. (ఫుర్య్ా  25: 70). 
* వర్యాలు కురుసాోయి, పాంటలు పాండుతాయి, సాంతానాం బాంకా అేనక 
శుభాలు వరిోలుాతాయి మరియు శత్రువుల్పై బల్ాం ప్పాంజుకుాంటారు. 
(హూ్  11: 52, నూహ్ 71: 10- 12). 
 అేనక మాందిక్త గురి అయిన ఒక పీడ ఏమనగ, నిర్ాక్షయాం కార్ణాంగా 
వారు రేయిాంబవళ్ళు పాపాల్కు పాల్ాడుతూ ఉాంటారు, మరికొాం్రు 
పాపానిా అతి్నా చూప్పతో చూస్తో, దానిని అల్ామైనదిగా భావిసాోరు. 
దానిని ఏ మాత్రాం ల్క్షయ పెటటరు.  
 కాని మన ప్రవకో సమచరుల్ ్ృషిటలో పాపాం యొకు భయాం ఎల్ల 
ఉాండెనో ఈ క్రాంది మదీసు దావర్య గమనిాంచాండిుః 
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َت َجَبٍل  :َعْبُد اهللِ ْبُن َمْسُعوٍد  َقاَل  ُه َقاِعٌد ََتْ ْؤِمَن َيَرى ُذُنوَبُه َكَأنَّ إِنَّ اْْلُ

اُف َأْن َيَقَع َعَلْيِه َوإِنَّ اْلَفاِجَر َيَرى ُذُنوَبهُ  . }َقاَل بِِه َكُذَباٍب َمرَّ َعََل َأْنِفهِ  ََيَ

 َهَكَذا َفَطاَر{

 బబ్నామఊద్్  ర్జియల్లాహు అనుు బల్ల చెపాారుుః నిశచి యాంగా 
విశవసుడు తన పాపాల్ను ఎల్ల భావిసాోడాంటే అతడు ఓ పర్వతాం క్రాం్ 
కూర్చచి ని ఉనాాడు, అది అతనిపై అప్పాడో, బప్పాడో పడనుాం్ని 
భయపడుతూ ఉాంటాడు. దుర్యమరుగడు తన పాపాలిా తన ముకుుపై 
వాలిన ఒక ఈగ మాదిరిగా భావిసాోడు, అతడు తన చెయితో బల్ల 
అాంటాడు అది లే్పోతుాంది. (బ్నఖారి 6308. తిరిమజి 2497). 
 జ్ఞానాంగల్ విశవసుడు పాపాం ్నాదేకదా అని చూడడు, పాపాం 
యొకు శిక్ష ఎాంత భయాంకర్మైనదో, దానిని చూసాోడు. అయినా 
మానవుడు నిర్పర్యధి కాడు, కనుక అల్లాహ్ అతని కొర్కు తౌబా దావర్ాం 
తెర్్ ఉాంచాడు. తౌబా చేయాల్ని ఆదేశిాంచాడు. అల్లాహ్ ఆదేశాం శ్ర్ధగా 
చ్వాండిుః 

                                        
                                   :{31}الزمر 

]ఓ ప్రవకా!ా ఇల్ల అనుుః తమ ఆతమల్పై అనాాయం చేసుకునన నా 
దాసుల్లర్య! అలా్లహ్ కారుణ్ాం పటా నిర్యశ చందకండి. నిశుయంగా, 
అలా్లహ్ అనిన పాపాల్ను క్షమిసాడాు. నిశుయంగా ఆయనే 
క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత[. (జుమర్ 39: 53).
ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం బల్ల చెపాారుుః  

ائُِب ِمنَ  ْنِب َكَمْن الَ َذْنَب َلُه(( ))التَّ الذَّ
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"పాపాం చేసిన తర్యవత (పశచి తాోపపడి) తౌబా చేసే వయక్తో, ఏ మాత్రాం 
పాపాం లేని వయక్తోగా మారుతాడు". (బబ్నా మాజ). 
 బాంతే కాదు, అతడు తన తౌబాలో సతయవాంతుడైతే అల్లాహ్ అతని 
పాపాలిా ప్పణ్యయలోా మారుసాోడు. చ్వాండి ఈ ఆదేశాం: 

                                   

                          :{01}الفرقان  

]ఎవడు పశ్వుతాపాపడి, విశాసిం, , ్తా్ర్యాలు చేసాా,, 
అల్లంటివారి పాపాల్ను అలా్లహ్ పుణాాల్లా మారుుతాడు. అలా్లహ్ 
క్షమాశీలుడు, అపారకరుణ్ప్రదాత[. (ఫురాాన్ 25: 70). 
 ముసిాాం చేసే తప్పాలోా అతి పె్దక తప్పా; తౌబా చేయడాంలో జ్ఞపయాం 
చేయడాం.  
 కొాంతమాంది ఓ తప్పా చేసాోరు. అల్ల ఒక నిషి్ధ కార్యయనిక్త 
పాల్ాడాార్ని తెలిసి కూడా తౌబా చేయడాంలో జ్ఞపయాం చేసాోరు. 
వాసోవానిక్త మృతుయవు ఆసనామయ్యయ కాల్లనిా మనిషి ఎరుగడు గనక 
పాపాల్ మనిాాంప్పకై తౌబా చేయడాంలో తొాం్ర్పడుట తపానిసరి.  
 తనకు గురుోనావి, గురుో లేనివి అనిా ర్కాల్ పాపాల్ మనిాాంప్పకై 
అధికాంగా తౌబా చేస్తో, అల్లాహ్ వైప్పనకు మర్లుట తపానిసరి. అల్లగే 
పాపాలు ఎాంత ఘోర్మైనవి అయినా సరే, తౌబా చేయడాంలో 
తొాం్ర్పడుట కూడా అనివార్యాం. (కొాం్రు తౌబా చేయడాంలో 
తొాం్ర్పడరు, లేనిపోని తుచఛమైన భావనాల్కు గురి అయి, మరిాంత 
ఆల్సయమే చేస్తో పోతారు, అల్లాంట వారు ఈ విషయాం తెలుసుకోవాలి) 
‘మీ ప్రభువుని ేనేన, మీ పూజల్కు అరుుడిని ేనేన’ అనా వా్న కాంటే 
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ఘోర్మైన కుఫ్ర్, అవిశవసాం, తిర్సాుర్ాం మర్చకట లేదు. బల్లాంట 
వా్నయ్య ఫిర్ఔ్  చేశడు. అతని మాట ఖుర్ఆనులో బల్ల 
పేర్చునబడినదిుః ]ఓ నాయకుల్లర్య! నేను తపప మీకు మరొక 
ఆర్యధ్ా దేవుడు గల్డని నాకు తెలియదు[. (ఖసస్ 28: 38). 
మరోచోట అతని వా్న బల్ల వ్చి ాందిుః ]నేనే మీ యొక్ మహోననత 
ప్రభువును[. (నాజిఆత్ 79: 24). అతను బాంతట ఘోర్యతిఘోర్మైన 
వా్నలు చేసినపాటకీ, పర్మప్రభువైన అల్లాహ్, ప్రవకో మూసా 
అలైహిససల్లాంను అతని వైప్పనకు పాంప్పతూ బల్ల ఆదేశిాంచాడుుః  

                                      

                     .{.11-10 }النَّازعات  

]ఫిర్ఔన్ వదదకు వెళ్ళు, అతడు హదుదలు మీర్యడు. అతనికి ఇల్ల 
బోధంచ్చుః పరిశుదధ జీవితం అవల్ంబంచటానికి నీవు సిదధంగా 
ఉనానవా నేను నీ ప్రభువు మార్యానిన నీకు చూపితే, నీల్ల ఆయన 
పటా భయభకులాు కలుగుతాయా[. (నాజిఆత్ 79: 17-19). 
అతడు మూసా అలైహిససల్లాం మాటను స్వవకరిాం్, సవచఛమైన తౌబా 
గనక చేసి ఉాంటే, అల్లాహ్ తపాక అతడిా క్షమిాంచేవాడు. 
 బది కూడా తెలుసుకో! ఎవర్యినా ఒక పాపాం నుాండి తౌబా చేసిన 
తర్యవత మళ్ళు అదే పాపానిక్త పాల్ాడితే, మళ్ళు తౌబా చేయాలి. తప్పా 
జరిగినప్పాడల్లా తౌబా చేస్తో ఉాండాలి. అల్లాహ్ కారుణయాం పటా నిర్యశ 
చెాం్వదుదక.  

اىل: ))َيا عَ تَ  ال اهلُلَيُقوُل: قَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وَل ُس رَ  ُت عْ مِ : َس اَل قَ   سٍ نَ أَ  نْ عَ 

َك َما َدَعْوَتنِي َوَرَجْوَتنِي َغَفْرُت َلَك َعََل َما َكاَن فِيَك َوالَ  ابَن آَدَم! إِنَّ
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 ُثمَّ اْسَتْغَفْرَتنِي َغَفْرُت ُأَباِِل، َيا اْبَن آَدَم! َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعنَاَن السَّ 

ِ
ََمء

َك َلْو َأَتْيَتنِي بُِقَراِب اْْلَْرِض َخَطاَيا ُثمَّ  َلَك َوالَ ُأَباِِل، َيا اْبَن آَدَم! إِنَّ

ا َمْغِفَرة (( رواه الرتمذي ُك ِِب َشيًئا َْلََتيُتَك بُِقَراِِبَ  َلِقيَتنِي الَ ُتْْشِ

సరోవనాతుడైన అల్లాహ్ బల్ల తెలిపాడని ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం 
చెపాగా ేనను వినాాను అని అనఊద ర్జియల్లాహు అనుు ఉలేాఖాంచారుుః "ఓ 
ఆ్ాం ప్పత్రుడా! నీవు ననుా అరిోస్తో, నాపై ఆశ ఉాం్నాంత కాల్ాం ేనను 
నినుా మనిాస్తో ఉాంటాను, నీవు మాటమాటక్త (పాపాం మరియు 
తౌబాలు) చేస్తో ఉనాా సరే, ేనను పటటాంచుకోను. ఓ ఆ్ాం ప్పత్రుడా! నీ 
పాపాలు (అధిక సాంఖయలో) చేరి నిాంగిని అాందుకునాా సరే ేనను 
పటటాంచుకోను, నువువ గనక నాతో క్షమాభిక్ష కోరితే ేనను తపాక 
క్షమిసాోను. ఓ ఆ్ాం ప్పత్రుడా! నీవు ఎవవరినీ నాకు భాగసావమిగా 
(షిర్ు) చేయకుాండా, బతర్ పాపాలు భూమి నిాండా తీసుకొని నా వ్దకకు 
వసేో, ేనను అాంతే పరిమాణాంలోని మనిాాంప్పతో  ేనను నినుా 
కలుసుకుాంటాను". (తిరిమజి 2669). 
 కొాంతమాంది అల్లాహ్ కారుణయాం పటా నిర్యశ చెాందుతారు. అది వారి 
అపర్యధాలు, పాపాలు అధికమైనాందుకు, లేదా ఒకసారో, కొనిాసారోా 
తౌబా చేసి, తిరిగి అదే పాపానిక్త పాల్ాడినాందుకు, బక అల్లాహ్ 
క్షమిాంచడు అని భావిాం్, మరిాంత పాపాలోాేన బరుకుు పోతారు. తౌబా 
చేయడాం, అల్లాహ్ వైప్ప మర్ల్డాం మాేనసాోరు. కాని వారు చేసే 
ఘోర్మైన తప్పా బదే. ఎాందుకనగా అల్లాహ్ కారుణయాం పటా నిర్యశ 
చెాందేది అవిశవసులే. విశవసులు నిర్యశ నిసాృమల్ను సాంపూర్ణాంగా 
వ్లుకొని, అల్లాహ్ కారుణ్యయనిా ఆశిాం్, పాపాల్ను విడనాడి సవచఛమైన 
తౌబా చేయాలి. అల్లాహ్ ఆదేశల్ను చాల్ల శ్ర్ధగా చ్వాండిుః  
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                                   :{31}الزمر 

]ఓ ప్రవకా!ా ఇల్ల అనుుః తమ ఆతమల్పై అనాాయం చేసుకునన నా 
దాసుల్లర్య! అలా్లహ్ కారుణ్ాం పటా నిర్యశ చందకండి. నిశుయంగా, 
అలా్లహ్ అనిన పాపాల్ను క్షమిసాడాు. నిశుయంగా ఆయనే 
క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత[. (జుమర్ 39: 53).

                                         

         

]అలా్లహ్ కారుణ్ాం పటా నిర్యశ చందకండి, నిశుయంగా, 
్తాతిరసా్ర జాతికి చందినవారు తపప, ఇతరులు అలా్లహ్ 
కారుణ్ాం పటా నిర్యశ చందరు  [ . (జుమర్ 39: 53).
 మరికొాం్రు కొనిా ర్కాల్ పాపాల్ నుాండి తౌబా చేయరు. దానిక్త 
కార్ణాం: ప్రజల్ మాటల్, వ్ాంతుల్ భయాంతో, లేదా తాను ఏ సమాజాంలో 
జీవితాం గడుప్పతునాాడో అాందులో అతని ప్రతిషఠకు ముప్పా కలుగుతుాం్నా 
భయాంతో, లేదా తన ఉదోయగాం పోతుాం్నా భయాంతో. అయితే బల్లాంట 
వారు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి, ఎప్పాడు వీటని మర్వవదుదకుః 
చనిపోయిన తర్యవత సమాధిలో మరియు తన ప్రభువు సమక్షాంలో 
హాజరైనప్పాడు తాను ఒాంటరిగాేన ఉాంటాడు. ్వరిక్త ప్రభువు అతడిా అతని 
ఆచర్ణ గురిాం్ ప్రశిాాం్నప్పాడు ఏ ఒకుడూ అతని వెాంట ఉాండడు. ఆ 
కరుణ్యమయుని భయాంతో తౌబా చేయకుాండా, బతరుల్ భయాంతో 
బాంకెనాాళ్ళు పాపప్పజీవితమే గడుప్పతూ ఉాందాము ఆలో్ాంచాండి.  
 మరికొాం్రు తౌబా చేయకపోవడానిక్త కార్ణాం; ఎవరో అతని 
తౌబాకు అడుాపడుతునాార్ని, లేదా ఎవరో దుష్చచి షటల్ను ఆకర్ావాంతగా, 
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సరైనవిగా చూప్సుోనాార్ని. అయితే వారు కూడా అల్లాహ్ యాందు 
అతనిక్త ఏ మాత్రాం ఉపయోగపడరు అని సాషటాంగా తెలుసుకోవాలి. 
ఒకవేళ్ అతను సవచఛమైన తౌబా చేసి, ఏదైనా దుష్కుర్యయనిా 
వదులుకుాంటే, తపాక అల్లాహ్ దానిక్త బదులుగా అతనిక్త ఏదైనా 
మేలైనదానిని నొసాంగుతాడు.  
 మరికొాం్రు తప్పాపై తప్పా చేసుోేన ఉాంటారు. అల్ల చేయకాండి అని 
బోధ చేసినప్పాడు 'అల్లాహ్ క్షమిాంచేవాడు' అని బదులిసాోరు. బది 
మూరా్తవాం, ప్్చి వా్ాం. బల్ల షైతా్  వారిని దుర్యమర్గ వల్లోేన 
్కుుకొని ఉాండి, బయటకు ర్యకుాండా చేసుోనాడాని తెలుసుకోవాలి. 
అల్లాహ్ అపార్ కరుణ్యప్రదాత, క్షమిాంచేవాడు అనాది వాసోవమే. కాని 
ఎవరి కొర్కు అనాది కూడా తెలుసుకోవాలి కదా! అయితే తెలుసుకోుః 
పాపాల్ను వ్లి, సతాుర్యయలు చేసేవారి కొర్కు అల్లాహ్ కారుణయాం 
చాల్ల సమీపాంలో ఉాంది. మాంకుతనాంతో దుష్కుర్యయల్కు పాల్ాడేవారి 
కోసాం కాదు. అల్లాహ్ ఆదేశనిా గమనిాంచాండిుః 

                          :{35}اْلعراف  

]నిశుయంగా అలా్లహ్ కారుణ్ాం ్జజనుల్కు ్మీపంల్లనే ఉంది[. 
(ఆరాఫ్ 7: 56). 
 అల్లాహ్ కరుణాంచే, క్షమిాంచేవాడు అయినపాటకీ, దుష్టటల్ను 
శిక్షాంచేవాడు కూడాను. అల్లాహ్ ఈ ఆదేశాం చ్వాండిుః  

                                

]నేను చాల్ల క్షమించేవాడిని, కరుణంచేవాడిని అనీ మరియు 
దీనితో పాటు నా శిక్ష కూడా చాల్ల బాధ్కరమైన శిక్షే అని నా 
దాసుల్కు తెలియజేయుము[. (ఆరాఫ్ 7: 56). 
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 స్త్రుల్లర్య! తౌబా చేయక పోవడానిక్త లేదా చేయడాంలో ఆల్సయాం 
అవడానిక్త సాంబాంధిాం్న కొనిా కార్ణ్యలు, వాట పరి- ష్కుర్యలు  గత 
పేజిల్లో తెలిపాము. క్రాం్ తౌబా నిబాంధనలు తెలుసుకుాందాము. 

తౌబా నిబంధనలు 
 తౌబా నిబాంధనలు అాంటేుః ఒక మనిషి ఏదైనా పాపాం నుాండి తౌబా 
చేసుోనాప్పాడు, అతని తౌబాను అల్లాహ్ స్వవకరిాంచాల్ాంటే,  ఈ మూడు 
నిబాంధనలు ఉనాాయి. అప్పాడే అది నిజమైన తౌబా అగును. వాటని ధర్మ 
వేతోలు ఖుర్ఆ్  మరియు మదీసుల్ ఆధార్ాంగా సేకరిాంచారు.  
1- ఏ పాపాం నుాండి తౌబా చేసుోనాాడో ఆ పాపానిా విడనాడాలి.  
2- ఆ పాపాం గురుోకు వ్చి నప్పాడల్లా సిగుగతో కుమిలిపోవాలి.  
3- బక ముాందు ఆ పాపాం చేయకుాండా ఉాండడానిక్త ్ృఢ సాంకల్ాాం 
చేసుకోవాలి.  
 పాపాం యొకు సాంబాంధాం మానవుని మరియు అతని ప్రభువు మధయ 
ఉాంటే, పై మూడు నిబాంధనలు పాటాంచాలి. ఒకవేళ్ పాపాం తోట 
మానవుల్ మకుుల్కు సాంబాంధిాం్నదైతే, పై మూడిటతో పాట ఈ 
నాల్గవది కూడా పాటాంచాలిుః  
4- ఎవరిపైనా ధన, మాన, ప్రణ సాంబాంధమైన మకుులో ఏదైనా 
అనాయయాం చేసి ఉాంటే, అతని మకుు అతనిక్త తిరిగి బవావలి. లేదా 
అతనితో క్షమాపణ కోరుకోవాలి. ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం బల్ల 
ఆదేశిాంచారుుః  

َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة ِْلَِخيِه  : َقاَل َرُسوُل اهلل :َقاَل  َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة 

ُه اْلَيْوَم َقْبَل َأْن اَل َيُكوَن ِدينَاٌر َواَل ِدْرَهٌم  ْلُه ِمنْ  َفْلَيَتَحلَّ
ٍ
ء ِمْن ِعْرِضِه َأْو ََشْ
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