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یئبهادیانتهحبوباهرولیسوهینارجوندفرزند،الّجهارانهارکجنابیناههیترجوه

اهللحقوقآوریجوعیزهینهدرالعدلبیتتهشروعیّعدمهورددروجدانیصهباخاننسرکاریناههبهپاسخدر

 

 آمریکا ارتذکس یانئتُا یملّ محفل

 

 ؛علیا شْزام لایآ جٌاب

 ٍجذاًی( )صْثا ًَیسٌذُ است. شذُ ارسال هي تزای اخیزاً آى ستَدًی پیَست ٍ ۹۱1۲ صاًَیِ ۹۲ تاریخ در شوا ی ًاهِ

 هفاد تا تضاد در ٍ السم تصالحیّ تذٍى کِ اهلل حمَق دریافت در را اعظن العذل تیت اصغالح تِ ی سِهؤسّ اشتثاُ عول

 است. کزدُ شکارآ است، ءعثذالثْا سهمذّ ٍصایای الَاح

 «است. کزدُ دعَت دارًذ را السم تصالحیّ اهلل حمَق دریافت تزای کِ ساتیهؤسّ ٍ فزد جستجَی» تِ را اىتْائی صْثا

 اًکار شکلی تِ است، اهلل حمَق دریافت ٍلؤهس اهزاهلل هزکش ٍ اهز ٍالیت کِ را حمیمت ایي ،ءعثذالثْا ٍصایای الَاح

 کٌذ: هی تیاى چٌیي ًاپذیز

 «.است اهلل امر يلیّ تٍ راجغ اهلل حمًق»  

 کِ: است کزدُ کیذأت تْائی آییي اهز یٍل لیياٍّ افٌذی شَلی

 «.است امراهلل يلی تٍ مىحظر تىُا اهلل حمًق ٬است الذس کتاب ی کىىذٌ تکمیل کٍ يطایا الًاح وض تر تىا»

 1(NBSU اس شذُ استخزاج ،حیفا 1۲۱۱ صٍئي 1۱ تاریخ تِ ،اٍرگي ،پَرتلٌذ ،لویٌتز جَرج آلای تِ )ًاهِ

                                                 

1. To Mr. George O. Latimer, Portland, Oregon, dated Haifa, June 17, 1933. Extracts from the USBN 



۹ 

 

 حال در کِ کٌذ هی اعالم کزد، تیاى ٍی اس پیش اهز ٍلی کِ عَر ّواى ٍ است اهز هزکش ،اهزاهلل ٍلی هٌذ تْزُ اهلل ًصزت

  :خالصِ عَر تِ ؛ًیست السم احثاء تزای اهلل حمَق پزداخت حاضز

 

 

 !است آن دریافت حال در حاضر حال در وذارد، را اهلل حمًق دریافت تطالحیّ کٍ غیرلاوًوی، الؼذل تیت

 

 

 خَاّذ تشکیل ءعثذالثْا ٍصایای الَاح هفاد تز تٌا هٌاسة، سهاى در ٍ آیٌذُ در کِ لاًًَی، العذل تیت یحتّ حمیمت، در

 تاشذ. داشتِ عاییادّ چٌیي تَاًذ ًوی ًیش شذ

 پیشیي اهز ایادیاى تَسظ لاًًَی غیز صَرتِ ت ،شَد هی خَاًذُ العذل تیت چِ آى کِ است ِتَجّ لاتل هْن ی لِأهس ایي

 رهمزّ ایشاى آى، در کِ است ءعثذالثْا ٍصایای الَاح هفاد تا کاهل تضاد در ٍ السم تصالحیّ فالذ ٍ شذُ تشکیل

 حاضز اتتالذّ اجتواعات در اگز ٍ است ٌعشلیال هوتاس اعظن عضَ ٍ هجلس يیا همذّس سیرئ اهزاهلل یٍل » کِ دارًذ هی

 حاصل یزّضُ عوَم حكّ در کِ ذیًوا ارتکاب گٌاّی اعضا اس عضَی چِ چٌاى اگز ٍ ذیفزها يییتع لییٍک ٍ ًائة ًشَد

 (ءعثذالثْا ٍصایای )الَاح «ذیًوا اًتخاب گزید شخص هلّت تعذ ،دارد اٍ اخزاج تیصالح اهزاهلل یٍل شَد

 ۱۲ ی فحِص ،۹ جلذ ،آسواًی هائذُ در الحضَر( لساى )ٍحیذ فزدی لَأس تِ پاسخ در ءعثذالثْا الحضَر لساى لَح

 شذُ پزسیذُ الحضَر لساى ٍحیذ تَسظ کِ است هختلفی التَأس تِ پاسخ در ٍ کلوِ ۶۴۶ شاهل لَح ایي است. آهذُ

 ّا ىآ عول تَجیِ تزای 1۲۱۹ سال در تگیساخ العذل تیت تَسظ گشیٌشی صَرت تِ کِ کلوِ 1۱ تٌْا آى در ٍ است

 است: چٌیي پاسخ ایي اصل ؛است ًاشٌاس فزدی لَأس تِ ءعثذالثْا پاسخ در ،است شذُ اًتخاب اهلل حمَق دریافت در

 «.امر مرجغ اجازٌ ي تارن يلی جائس، کلّی ي جسئی حمًق در تظرف»

 رٍ ّوِ کِ کسی تِ» :کزد اضافِ چٌیي خَد کالم در لاًًَی غیز العذل تیت اًگلیسی، تِ اصلی هتي اس تزجوِ در گاُ آى

 کِ هزجعی» عٌَاى تِ اعظن العذل تیت تِ اشارُ ءعثذالثْا دیگزی، لَح در» کزد: عاادّ سپس ٍ «تکٌٌذ تایذ ٍی سَی تِ

 «است. کزدُ یاد «تکٌٌذ ٍی سَی تِ رٍ تایذ ّوِ



۱ 

 

 اهزٍس تا ًاهشزٍع العذل تیت  ،1۲۱۹ سال در اهلل حمَق درخَاست تزای تصالحیّ جعلی عایادّ ٍ اشارُ ایي اس تعذ

 دلیل ایي تِ کٌذ، عزضِ را آى ییذأت هَرد اصلی هٌثعی یا ٍ ًوایذ ارائِ یئتْا دًیای تِ را ءعثذالثْا عاییادّ لَح ًتَاًستِ

 است: ٍصایا الَاح در ءعثذالثْا ًَشتِ تا تضاد در کِ چزا ؛است ًذاشتِ ٍجَد لَحی چٌیي کِ ارآشک

 اهلل. امر يلی جس ویست کسی ،«کىىذ ري يی سًی تٍ تایذ َمٍ کٍ مرجؼی»

 افىان ي اغظان غیجم ي ػذل تیت اػضای ي ماوذ مظًن ي محفًظ امراهلل یيل ًَ مه تاطاػت امراللٍّ هیمت حظه»

 اگر ؛تاشىذ داشتٍ امراهلل یيل  ٍت را خشًع ي خضًع ي تًجٍّ ي ادیاوم ي هیتمک ي اطاػت کمال ذیتا امراللٍّ ادییا ي

 ي گردد اللٍٍّ کلم كیتفر ػلّت ي شًد امراللٍّ تیتشت سثة ي کردٌ تحك مخالفت ومًد، مخالفت وفسی چٍ چىان

 يلی کرد استکثار ي اتا ومض مرکس کٍ وشًد طؼًد از تؼذ مثل زوُار زوُار ،شًد ومض مرکس مظاَر از مظُری

  «.ومًد مسمًم ي مُشًََّش را وفًس ي محريم را خًد ي ومًد جؼلی ذیتًح ی تُاوٍ

 (ءعثذالثْا ٍصایای )الَاح

 کِ: دّذ هی تَضیح ءعثذالثْا الحضَر، لساى لَح ّواى در ،اتفالاً

 ي الًاح در کٍ چىانسالط متسلسل یک َر ي ممثًل ثاتت یک َر دارد تسلسلوٍ، اشخاص در محظًر اغظان»

 .«است مىظًص زتر

 شوا تزای اهلل، حمَق دریافت ٍ درخَاست تزای غیزلاًًَی العذل تیت تهشزٍعیّ عذم هَرد در پاسخ، ایي کِ اهیذٍارم

 آدرس: تِ هٌذ تْزُ اهلل ًصزت  اهلل، اهز ٍلی سایت ٍب تِ کٌن هی تَصیِ شوا تِ چٌیي ّن تاشذ. رٍشي تَضیحی

 ساتهؤسّ هَرد در علوی ٍ عویك دهتعذّ ّای ًَشتِ جا آى در فزهاییذ، هزاجعِ 

 دّذ. هی پاسخ است، هذُآ ءعثذالثْا ٍصایای الَاح در کِ ىچٌا ّا، آى سهمذّ ارتثاط ٍ اعظن العذل تیت ٍ اهز ٍالیت
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۴ 

 

 سزکار دیگز تار کزدُ، استمثال شوا تا آیٌذُ ارتثاط اس گزهی تِ هي آهزیکا، ارتذکس یاىئتْا یهلّ هحفل دتیز عٌَاى تِ

 ستاین. هی ساختگی کاهالً العذل تیت ًاهشزٍع ی هغالثِ تا رٍشٌگزاًِ چالش خاعز تِ را ٍجذاًی صْثا خاًن

 ؛تْائی آییي اهز ٍالیت تحت تْاءاهلل اهز در ایواى تا

 .هارن
 

-- 

 هاراًجلّا ٍ. هارن

 اآهزیک ارتذکس اىتْائی یهلّ هحفل دتیز


