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 حضرت عبدالبهاء: 
 و حمرام اثنی و اوال يوم.  آبن قياس بعضی و اهلياه بنصوص بعضی . نه جائز احلقيقه فی بشغلی اشتغال روز نه سنه اّيام در"  - 1

 قوس ششم يوم اماا.  االولی یمجاد پنجم يوم و هشتم شعبان و بيست يوم و نريوز يوم و نوروز هفتادم يوم و رضوان يوم عيد سه
می واجب و نه اماا فرض است ايشان بدخلواه طوعاا  اين مينمايند شادی احيانا  ّيران نه اگر ممنوع اشتغال  جبمال تعلاق که است اّيا

 و بمناص مقتضای اجرای و مهچنني نه جائز وزراعت صناعت و جتارت و بکسب اشتغال روز نُه اين دارد يعنی اولی ونقطه اهبی
   ". حکومت خدمت اجرای يعنی وظائف

م رساله مقدامه در و و احکام حدود گنجينه ٣٥٦-٧ ص در جزئی تفاوت دو اب خلق و امر ٤ ج 11-٢ ص)  (تسعه اّيا
 
 و نوروز يوم و حمرام اثنی يوم و حمرام اوال يوم و شعبان بيست وهشتم روز و نوروز هفتادم يوم و اعلی حضرت)*(  بعثت يوم"  - ٢

   ". است حرام ابمور اشتغال رضوان سه روز
م رساله مقدمه)  (است شده درج" مبعث" خلق و امر ٤ ج 1٢ ص در )*( - تسعه اّيا
 
م در چواپن حقا  در"  - ٣    ". است حبيوان ظلم که است اين جبهت است نشده سخت گرفته رضوان عيد در کار از ممنوعه اّيا
 (خلق امر و ٤ ج 1٣ ص)
 
 :ميفرمايند عبدالبهاء حضرت هفته تعطيل زرو  ابره در
 (خلق و امر ٤ ج ٢٠ ص)  "  است مجعه روز ، دور اين در راحت يوم"  - ٤
 

 
 

 حضرت ولی امر اهلل: 
م در ابمور اشتغال"  - 1  کمال ابيد مريوند اغيار مبدارس که اطفالی و ادارات موظافني ... حتمياه حمرمات از منصوصه مترياکه اّيا

 و ها خبااز خصوص در...  ابشند منقاد مطيع و ، امکان و قبول عدم صورت در بنمايند شدن معاف اجازه در حتصيل را سعی
 استثنائی قسمت دراين که منوده بوديد سؤال است ابحبااء منحصر مزبوره مشاغل که نقاطی در اينقبيل مشاغل صاحبان و قصااهبا

م در  حمبوب و مقبول و استثنائی نه جائز الوجوه من هبيچوجه حدود کسر بنويس فرمودند ؟ ّينه هست آنن برای مترباکه حمرامه اّيا
    ". گشت خواهد امراللا  دمشنان جسارت و جرأت ازدّيد موارد علت  اين در هتاون و سستی.  نيست و نبوده

 (مبارک توقيعات منتخبات ٢11 ص چهارم خط از و خلق و امر ٤ ج 1٣-٤ ص)
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 (احکام و حدود گنجينه ٣٥٧ ص)   ".  حتمياه است حمرامات   از دو، هر هنار، و ليل در ابمور الاشتغ"  - ٢
 
 : املطاع بقوله ميفرمايند معنيا  را يوم خامته و آغاز ديگر مبارک بيان در و
 به شب نصف از ّي کرد حساب ابيد غروب ات آفتاب از غروب را روز ، مبارک امر اين در بوديد منوده سؤال ديگر و"  - ٣

 (توقيعات ٣ ج ٢٧1 -٢ ص)  ". شب نصف نه است آفتاب غروب ميزان بنويس فرمودند . شب نصف
 
م د امرياه دوائر و جلنات و حمافل اما"  - ٤  اينخصوص در هنائی و قطعی قرار ولی اولی و احسن آهنا مصيبات تعطيل و اعياد راّيا

 (احکام و حدود گنجينه ٣٥٨ ص) ".        است عمومی عدل به بيت راجع
 

 


