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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 فرقه نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳فروردین   ۳۱ ]تاریخ:[

 

 عید رضوان بهائی یک روز مختل کننده برای عموم مردم

ل است باز یک روز را فرض می کنیم که خداوند حکم می کند هر کاری در این روز تعطی نیوز،به گزارش فرقه 

به کسب، تجارت،  . شاید مفهوم تعطیلی هر کاری واضح نباشد خداوند می فرماید اشتغالتاکید می کنیم هر کاری

اداره خدمت حکومت ) و وظایف یعنی اجرای، و زراعت به هیچ وجه جایز نیست و همچنین اجرای مناصب صناعت

و باز توضیح می دهد اشتغال به هر امری حرام است و در نهایت تاکید می کند که در این روز اشتغال به   (کشور

 امور نهی شده است نهی عظیم 

 مترتب بر این حکم تأمل نمایید .  آیا ممکن است چند لحظه به مفهوم و آثار

بهتر است . بیمارستان ها تعطیل چرا که انجام هر شغلی در این روز حرام اعالم شده استزیاده گویی نمی کنیم مثال 

احتماال خداوند باید حکم نماید که در آن  . تاسر عالم به بیمارستان ها بزنیدسری به آمار مراجعه روزانه مردم در سر

. و در آن روز تعطیل باید گردد ح نیزروز هیچ فردی حق مریض شدن هم ندارد و ضمن آنکه تصادفات منجر به جر

 ها از پذیرش اموات معذور هستند .کسی هم حق مردن ندارد چرا که سردخانه 

و همینطور شما به  .چرا که آتش نشانی تعطیل است آتش بگیرد   مالی از مردم نباید و آن روزی است که خانه ای و 

ین یعنی ایجاد هر قیمتی ولو مختل شدن زندگی مردم و ا تفکر خود بیفزایید در مشاغلی که باید تعطیل گردد به تامل و

 هرج و مرج عمومی .

 دیانت بهائی فرقه ای است نوظهوربرای بشر امروزی که اولیای بهائی داعیه حکومت جهانی را در سر می پرورانند  

ونه اشتغال اعم از  روز هرگ ۹روز را روز شادی و سرور قرار داده اند که در آن  ۹و در این دیانت با تفسیر فوق 

، نهم و دوازدهم اردیبهشت نیز سه روز از این روزها است که  کسب زراعت و غیره تعطیل شده است. اول صنعت

    مشهور به عید رضوان می باشد .

روز در  ۱۲مدت  در آخرین روزهاي حضورش در بغدادو  ۱۸۶۳  پیامبر بهائیت میرزا حسینعلی بهاء در آوریل سال

اغ در حضور عده ای از خواص اصحاب، خود را موعود بیان  ، وی در این بوان اقامت کردنجیبیه موسوم به رضباغ 

 . اعالن کرد

گیرند که به عید رضوان یا عید  بهائیان براي این دوازده روز اهمیت فوق العاده قائل هستند و چند روز آن را جشن مي 

 گل معروف است.

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورسند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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