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                      :{33}اْلعراف  

]విల్పిస్త,ా గోపాంగానూ మీ ప్రభువును వేడుకోండి. [. (ఆరాఫ్ 7:55). 

                                         

                                :{185}البقرة  

]నా దాసులు నా గురిం,  నినున అడిగితే, నేను వారికి అతాంత 
్మీపంల్ల ఉనానననీ, పిలిచేవాడు ననున పిలి, నపుపడు నేను అతని 
పిలుపును వింటాను, ్మాధానం పలుకుతాను అనీ ఓ ప్రవకా ానీవు 
వారికి తెలుపు. కనుక వారు నా ్ందేశం విని దానిని స్వాకరించాలి. 
ననున విశాసించాలి. ఇల్ల వారు రుజుమారాం పందే అవకాశం 
ఉంది[. (బఖర 2: 186). 

ప్రప పరిహారాలు 
 అల్లాహ్ తన దాసుల్పై విధిాం్న ప్రర్ోనలోా తన గొపా ్య, 
కరుణతో కొనిాటని ్నాపాపాల్ పరిహార్యనిక్త సాధనాంగా చేశడు. 
వాటలో కొనిా ఈ క్రాందివిుః  
1- విధిగా ఉనా ఐదు పూటల్ నమాజులు. దీని గురిాం్ ప్రవకో సల్ాల్లాహు 
అలైహి వసల్ాాం బల్ల ఆదేశిాంచారుుః  

اٍت َهْل  َأَرَأْيُتْم َلْو َأنَّ ََنًْرا بَِباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمنْهُ  ُكلَّ َيْوٍم ََخَْس َمرَّ

ٌء َقاَل َفَذلَِك َمَثُل  ٌء َقاُلوا اَل َيْبَقى ِمْن َدَرنِِه ََشْ َيْبَقى ِمْن َدَرنِِه ََشْ

  ِِبِنَّ اْْلََطاَياَلَواِت اْْلَْمِس َيْمُحو اهلُلالصَّ 

"మీలో ఎవరి బాంట ముాందైనా ఒక సెల్య్యరు ఉాండి, అతను అాందులో 
ప్రతి రోజు ఐదుసారుా సాానాం చేస్తో ఉాంటే, అతని శరీర్ాంపై మురిక్త 

https://teluguislam.net

https://teluguislam.net


పశ్చాతా్తపం 
 

 

24 
ఉాంటాందా"? అని ప్రవకో అడిగారు. దానిక్త సమచరులు చెపాారుుః 
ఎల్లాంట మురిక్త మిగిలి ఉాండదు. అప్పాడు ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి 
వసల్ాాం బల్ల అనాారుుః "ఐదు పూటల్ నమాజు సాంగతి కూడా 
బల్లాంటదే. వాట దావర్య అల్లాహ్ పాపాల్ను తుడి్వేసాోడు". (ముసిాాం 
667, బ్నఖారి 528). 
2- జుమా నమాజు. దైవప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం ఆదేశాం:  
َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ُثمَّ َأَتى اْْلُُمَعَة َفاْسَتَمَع َوَأْنَصَت ُغِفَر َلُه َما  َمْن َتَوضَّ

امٍ  ُه َوَبْْيَ اْْلُُمَعِة َوِزَياَدُة َثََلَثِة َأيَّ  َبْينَ

"ఎవరైనా చకుగా వుజూ చేసుకొని, జుమా నమాజు కొర్కు వ్చి , 
అతయాంత శ్ర్ధతో, నిశశబదకాంగా జుమా ప్రసాంగాం విాంటే, వెనకట జుమా 
నుాండి ఈ జుమా వర్కు, అ్నాంగా మూడు రోజుల్ పాపాల్ మనిాాంప్ప 
జరుగుతుాంది. (ముసిాాం 857). 
3- ర్మజ్ఞను ఉపవాసాలు. ప్రవకో సల్లా్లహాు అలైహి వసల్ాాం ఆదేశాం: 

َم ِمْن َذْنبِهِ َمْن َصا  َم َرَمَضاَن إِيََمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

"ఎవరు సాంపూర్ణ విశవసాం మరియు ప్పణ్యయనిా ఆశిాం్ ర్మజ్ఞను 
ఉపవాసాలు పాటాంచాడో అతని పూర్వ పాపాలు క్షమిాంచబడతాయి". 
(బ్నఖారి 38, ముసిాాం 760). 
4-  మజ్. ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం ఆదేశాం:  

هُ   َمْن َحجَّ َهَذا اْلَبْيَت َفَلْم َيْرُفْث َوََلْ َيْفُسْق َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ

"ఏల్లాంట వాాంఛల్కు లోనవకుాండా, అల్లాహ్ ఆజాలిా ఉల్ాఘాంచకుాండా 
కాబా గృమాం యొకు మజ్ చేసిన వయక్తో, అదే రోజు ప్పటటనవానిల్ల 
మజ్ నుాండి తిరిగి వసాోడు". (బ్నఖారి 1820, ముసిాాం 1350). 
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5- అర్ఫా (జిల్ హిజజ మాసాం యొకు 9వ) రోజు ఉపవాసాం. ప్రవకో 
సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం బల్ల ఆదేశిాంచారుుః  

اِضَيَة َواْلَباِقَية َة اْْلَ نَ ُر السَّ  َصوُم َيوِم َعَرَفَة ُيَكفِّ

"అర్ఫా రోజు యొకు ఉపవాసము గడిసిన ఒక సాంవతసర్ాం మరియు 
వచేచి  ఒక సాంవతసర్ పాపాల్నిాటని తుడి్వేసుోాంది". (ముసిాాం 1162). 
6- రోగాలు, కష్కటలు. ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం ఆదేశాం:  
، َوالَ ُحزٍن، َوالَ َأًذى،  َما ُيِصيُب اْْلُسلَِم ِمْن َنَصٍب، َوالَ َوَصٍب، َوالَ َهمٍّ

ْوَكِة  َر اهلُلَوالَ َغمٍّ َحتَّى الشَّ َها إاِلَّ َكفَّ ا ُيَشاكُّ  ِمن َخَطاَياه ِِبَ

"ముసిాాంకు అల్సట, అవసో, ్ాంత, వాయకుల్త, బాధ మరియు దుుఃఖాం 
ఏదీ కలిగినా, ్వరిక్త ఒక ముళ్ళు గుచుచి కునాా అల్లాహ్ దాని కార్ణాంగా 
అతని పాపాల్ను తుడి్వేసాోడు". (బ్నఖారి 5642, ముసిాాం 2573).  
 మరో చోట ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం బల్ల తెలిపారుుః 

ا ُيِصْب ِمنْهُ ِرِد اهلُلَمْن يُ    بِِه َخًْرً

"అల్లాహ్ ఎవరిక్త మేలు చేయగొరుతాడో, అతనిని పరీక్షసాోడు". 
(బ్నఖారి 5645). 
7- బసిోగాార్ (అాంటే అసోగ్‘ఫిఅల్లాహ్ అని పల్కడాం): అధికాంగా పాపాలిా 
మనిాాంచే కార్ణ్యల్లో బది అతి ముఖయమైనది. చ్వాండి అల్లాహ్ ఆదేశాం: 

                           { 11اْلنفال} 

]ప్రజలు క్షమాభిక్ష కొరకు ప్రారిథస్త ా ఉననంత వరకు వారిని 
శిక్షంచడం అనేది అలా్లహ్ సాంప్రదాయం కాదు[. (అనాాల్ 8: 33). 
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ప్రవకో సల్ాల్లాహు అలైహి వసల్ాాం బల్ల చెపాారుుః  

ْن َوَجَد ِِف َصِحيَفتِ   ِه اْستِْغَفارًا َكثًًِراُطوَبى ْلَِ

"ఎవరి కర్మపత్రాంలో ఎకుువగా క్షమాభిక్షలుాంటాయో వారిక్త 
శుభవార్ో". (బబ్నా మాజ 3818). 

పాశ్నోతా రాలు 
1- ప్రశ్నః ేనను తౌబా చేయాల్నుకుాంటనాాను. కాని నా పాపాలు చాల్ల 
ఉనాాయి. ేనను గతాంలో చేసిన పాపాల్నిాటనీ అల్లాహ్ మనిాసాోడో లేదో 
తెలియదు? 
జవాబః అల్లాహ్ బల్ల ఆదేశిాంచాడుుః  

                                        
                                   :{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).
 మదీసె ఖుదుస్వలో బల్ల ఉాందిుః  

اىل: ))َيا عَ تَ  ال اهلُلوُل: قَ َيقُ  اهلل  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

 ُثمَّ اْسَتْغَفْرَتنِي َغَفْرُت 
ِ
ََمء ُأَباِِل، َيا اْبَن آَدَم! َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعنَاَن السَّ

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

ا َمْغِفَرة ((  ُك ِِب َشيًئا َْلََتيُتَك بُِقَراِِبَ  رواه الرتمذيَلِقيَتنِي الَ ُتْْشِ
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