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« مٓا أَفَاءٓ اللٍَّٔ عٓلَى رٓسًٔلٍِِ مِهْ إََٔلِ الْقُزَى فَلِلٍَِّ يٓلِلزَّسًٔلِ يٓلِذِي الْقُزْبٓى يٓالْيٓتَامٓى يٓالْمٓسٓاكِيهِ يٓابٕهِ
السّٓبِيلِ كَيٕ لَا يٓكًُنَ دٔيلَةً بٓيٕهَ الْأَغْىِيٓاءِ مِىْكُمٕ يٓمٓاآتَاكُمٔ الزَّسًٔلُ فَخُذُئٌ يٓمٓا وَُٓاكُمٕ عٓىٍْٔ فَاوْتًَُٔا
يٓاتَّقًُا اللٍَّٓ إِنَّ اللٍَّٓ شَذِيذٔ الْعِقَابِ »

مس
آنچً را خذا ونذ از اهل ايه آبادياه هب رسولش بازگردانذ ،ازآن خذا و رسول و خويشاونذا ن او ،و يتيمان و تمىذا ن و رد راي مانذگان
است ،ات (ايه اموال عظيم) رد ميان رثوتمىذا ن شما دست هب دست وگردد! آنچً را رسول خذا رباي شما آوردي ،بگيريذ (و اجرا كنيذ) ،و
از آنچً نهى كردي خودداري نماديي؛ و از (مخالفت) خذا بپرهيسيذ هك خذا ونذ كيفرش شذيذ است.

حش
(آهی  7سوري ر)

بعد اس بیزٍى رفتي یَْد «بٌى ًضیز» اس «هدیٌِ» ،باغّا ٍ سهیيّاى کشاٍرسى ٍ خاًِّا ٍ لسوتى
اس اهَال آىّا در هدیٌِ بالى هاًد ،جوعى اس سزاى هسلویي خدهت رسَل خدا(صلى اهلل علیِ ٍآلِ)
رسیدًد ٍ طبك آًچِ اس سٌت عصز جاّلیت بِ خاطز داشتٌد ،عزض کزدًد :بزگشیدُّاى ایي
غٌیوت ٍ یک چْارم آى را بزگیز ٍ بمیِ را بِ ها ٍاگذار تا در هیاى خَد تمسین کٌین! آیات فَق
ًاسل شد ٍ با صزاحت گفت :چَى بزاى ایي غٌائن ،جٌگى ًشدُ ٍ هسلواًاى سحوتى ًکشیدُ اًد
توام آى تعلك بِ رسَل اللِّ (رئیس حکَهت اسالهى) دارد (ٍ اٍ ّز گًَِ صالح بداًد تمسین هى
کٌد ٍ چٌاى کِ بعداً خَاّین دید ،پیاهبز(صلى اهلل علیِ ٍآلِ) ایي اهَال را در هیاى هْاجزیي کِ
دستّاى آىّا در سزسهیي «هدیٌِ» اس هال دًیا تْى بَد ٍ ،تعداد کوى اس اًصار ،تمسین کزد).
آیِ شزیفِ فَق دال بز تَسیع عادالًِ اهکاًات هی باشد کِ پیاهبز اهَال را بیي فمزا ٍ یتیواى ٍ در
راُ هاًدگاى ٍ ًیاسهٌداى تمسین کٌد تا اهَال ،تٌْا هیاى ثزٍتوٌداى در گزدش ًباشد.
یک آیِ یک بزداشت
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* استادیار ،گزٍُ هدیزیت خدهات بْداشتی درهاًی ،داًشکدُ بْداشت ،داًشگاُ علَم پششکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی ،یشد ،ایزاى
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