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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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ُه بَِقْدِر َمْظَلَمتِِه َوإِْن ََلْ َتُكْن َلُه َحَسنَاٌت َلُه َعَمٌل َص إِْن َكاَن  الٌِح ُأِخَذ ِمنْ

َئاِت   َصاِحبِِه َفُحِمَل َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َسيِّ

ప్రవకో సల్లా్లహాు అలైహి వసల్ాాం బల్ల ఉపదేశిాంచార్ని అబూ హురైర్ 
ర్జియల్లహాు అనుు ఉలేఖాాంచారుుః "ఎవరైనా తన స్త్రుని 
మానమర్యయ్ల్కు సాంబాంధిాం్న విషయాంలోగాని లేదా మరే 
విషయాంలోగాని ఏదైనా దౌర్జనాయనిక్త/ అనాయయానిక్త పాల్ాడి ఉాంటే, 
దీనారుాగాని, దిర్ుములుగాని (డబ్ను, ధనాల్ ప్రయోజనాం) ఉాండని ఆ 
రోజు ర్యక ముాందు, ఈ రోజే అతను (మకుుదారుని మకుు బచేచి సి, 
లేదా అతని దావర్య మాఫీ పాంది) ఆ పాపానిా ప్రక్షాళ్నాం చేసుకోవాలి. 
(బల్ల చేయని పక్షాంలో ఆ రోజు పాప ప్రక్షాళ్న ప్ధతి బల్ల ఉాంటాందిుః) 
దౌర్జనయపరుని వ్దక సతాుర్యయలు ఉాంటే, అతని దౌర్జనాయనిక్త సమానాంగా 
సతాుర్యయలు అతని నుాండి తీసుకొని (పీడుతుల్కు పాంచడాం 
జరుగుతుాంది). ఒకవేళ్ అతని వ్దక సతాుర్యయలు లేకుాంటే పీడుతుని 
పాపాలు తీసుకొని అతనిపైన మోపడాం జరుగుతుాంది". (బ్నఖారి 2449). 
 ఏ బాధితుడైనా ఈ మదీసు తెలిసిన తర్యవత తన శక్తోమేర్ ప్రయతాాం 
చేసినపాటకీ, తాను బాధిాం్న వయక్తోని కలుసుకోలేక, లేదా అతని మకుు 
బవవలేక పోతే, ఈ సిోతిలో కేవల్ాం అల్లాహ్ మనిాాంప్పకై ఆశిాంచాలి. 
అల్లాహ్ మనాం్రిని తన కరుణ ఛాయలో తీసుకొని మనిాాంచుగాక. 
హక్కుల్లల  

 గత పేజిలోా మాన, ప్రణ, ధన సాంబాంధిత మకుుల్ విషయాం 
వ్చి ాంది గనక, వాట గురిాం్ కొాంచెాం వివర్ాంగా తెలుసుకుాందాాం.  
1- ధనసాంబాంధిత మకుుుః ధనానిక్త సాంబాంధిాం్న మకుు ఎల్లగైనా 
మకుుదారునిక్త తిరిగి బచేచి  ప్రయతాాం చేయాలి. లేదా అతడిా కలుసుకొని 
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మాఫీ చేయిాంచుకోవాలి. ఒకవేళ్ అతని ్రునామ తెలియక, లేదా 
సాధయమైనాంత వర్కు వెతిక్తనపాటకీ అతడిా పాం్లేకపోతే, లేదా ధన 
పరిమాణాం గురుో లేకుాంటే, ఏదైనా ఒక పరిమాణాం నిర్ణయిాంచుకొని అతని 
తర్ఫున దానాం చేయాలి.  
2- శరీర్ సాంబాంధిత మకుుుః శరీర్కాంగా ఎవరిపైనైనా ఏదైనా దౌర్జనయాం 
చేసి ఉాంటే, దౌర్జనయపరుడు పీడితునిక్త లాంగిపోవాలి. అతడు తన మకుు 
ఈ క్రాంది మూడు ప్ధతులోా ఏదో ఒక ర్కాంగా తీసుకోవచుచి ుః 
ఒకటుః (ప్రయశిచి తాంగా, దౌర్జనయ ప్రమాణాంలో) ఏదైనా ధనాం కోర్- 
వచుచి . రాండవదిుః దౌర్జనయ ప్రమాణాంలో ప్రతీకార్ాం తీసుకోవచుచి . 
మూడవదిుః మాఫీ చేయవచుచి . ఒకవేళ్ మకుుగల్ వయక్తో తెలియకుాంటే 
అతని తర్ఫున దానాం చేయాలి. అతని కొర్కు దుఆ చేయాలి.  
3- మానమర్యయ్ మకుుుః బది ఎనోా ర్కాలుగా ఉాంటాందిుః పరోక్షాంగా 
నిాందిాంచుట, ఏదైనా అపనిాం్ మోప్పట, చాడీలు చెప్పాట, కల్సిఉనావారి 
మధయ విభేదాలు సృషిటాం్ వారిని విడదీయుట వగైర్య. ఈ ర్కాంగా 
ఎవరినైనా బాధిాం్ ఉాంటే, అతని వ్దకకు వెళ్ళు మనిాాంప్ప కోరుకోవాలి. 
శకాోనుసార్ాం వారిక్త చేసిన కీడుకు బదులుగా మేలు చేయాలి. వారి 
కొర్కు దుఆ చేయాలి.  

తౌబా విధానాలు 

 పాపాలోా కొనిా మహాఘోర్మైన పాపాలునాాయి. వాటక్త 
పాల్ాడినవారు ఎల్ల తౌబా చేయాలి అనా విషయమే క్రాంది భాగాంలో 
తెలుసుకోబ్నతునాాము. అయితే చాల్ల శ్ర్ధగా చ్వాండి, బతరుల్కు 
ప్రయోజనాం కల్గజేయాండి.  
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