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 من أجل األعداءتانصال
القديس نيقوال فيليميروفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

، أثن�اء االحتالل األلم�اني ليوغوس�الفيا، تم القبض على األس�قف نيك�والي م�ع البطري�رك غابريي�ل1941في ع�ام 
دوشيتش، وُحكم عليهما بالسجن في معتقل داخاو الس�يئ الس�معة في ألماني�ا. لق�د أمض�ى ع�امين في داخ�او،

يشهد ويعاني من أقسى أنواع التعذيب التي تعرض لها البشر في العالم.

الصالة األولى
وال ألعنهم. لقد دفعني األعداء إلى اعتناقك أكثر مما دفعني األصدقاء. لقدأنا  حتى أباركهم ،يا ربأعدائي  بارْك 

ربطني األصدقاء باألرض، وأطلق�ني األع�داء من األرض، وه�دموا ك�ل تطلع�اتي في الع�الم. لق�د جعل�ني األع�داء
غريبً��ا في المي��ادين الدنيوي��ة وس��اكًنا غريبً��ا في الع��الم. كم��ا أن الحي��وان المط��اَرد يج��د الم��أوى أك��ثر أمانً��ا من

 أّمنُت نفس��ي تحت خيم��ةْ مالًذا آمنً��ا إذُْتوجد كنُت مض��َطهًدا من األع��داء، ْالحي��وان غ��ير المط��اَرد، ك��ذلك، إذ
اجتماعك، حيث ال يستطيع أصدقائي وال أعدائي أن يزهقوا روحي.

 حتى أباركهم وال ألعنهم. هم، وليس أنا، قد اعترفوا بخطاياي أم��ام الع��الم، ع��اقبوني حينم��ا،يا ربأعدائي بارْك 
ا ُْتدّترد  نفس�ي، بص�قوا علّيأط�َريت في معاقبة نفسي، عّذبوني عندما حاولت الهروب من العذاب، وّبخوني لمّ�

غطرسة. ِامتألُت حينما 
 نفسي حكيًما، نادوني ب�األحمق. وحينم�ا جعلتجعْلُت حتى أباركهم وال ألعنهم. في كل مرة ،يا ربأعدائي بارْك 

 بي كَتاِفٍه.هَزؤوانفسي قوًيا 
 أن أقود الناس، كانوا يرمون بي إلى الخلف. عندما سارعت إلى إغناء نفسي منع�وني بي�د من حدي�د.ُْتأردكّلما 

ا لحي�اة مدي�دة هادئ�ةح�اوْلُتبسالم أيقظوني من نومي. في ك�ل م�رة   أني قد أنامافتكْرُتعندما   أن أب�ني بيتً�
خارًجا. بالحقيقة، لقد فّك األعداء رباطي بالعالم، وبسطوا يدي إلى هدب ثوبك. ويطردونني كانوا يهدمونه 

رُهم ح��تى أب��اركهم وال ألعنهم. ب��اركهم ،ي��ا ربأع��دائي ب��ارْك   م��رارَتهم ض��دي، ح��تى يص��يرْ: ض��اعفهم وزدوأكثِ��
التجائي إليك بال عودة، حتى يتبعثر كل رجاء بالبشر مثل نس��يج العنكب�وت، ح�تى تمل�ك الس��كينة المطلَق�ة في

ا،نفسي، ويصير قلبي مقبرًة لتوأم شروري: الكبرياء والغضب  حتى أكّدس كل كنزي في السماء، وأكون لمرٍة ح�رًّ
من الخديعة الذاتية، التي عّلقتني في شبكة حياة الوهم الرهيب�ة. لق�د عّلم�ني األع�داء معرف�ة م�ا بالك�اد يعرف�ه

أن أق�ول َمن  في الع�الم ص�نع لييص�عُب علّي ج�ًدا ل�ه، ب�ل أص�دقاء قس�اة. أع�داء اآلخرون، وهو أن اإلنسان ال 
الخيَر أكثر، وَمن صنع لي الشر: األصدقاء أم األعداء. 
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، أص��دقائي وأع��دائي. العب��د يلعن األع��داء ألن��ه ال يفهم. أم��ا االبن فيب��اركهم ألن��ه يفهم.كليهمالهذا ي��ا رب، ب��ارك 
فاالبن يعرف أن أعداءه يعجزون عن المساس بحياته. لهذا هو يتمّشى بينهم بحرية ويصلي إلى اهلل من أجلهم.

بارك أعدائي يا رب حتى أباركهم وال ألعنهم. آمين.

لصالة الثانيةا
مني، أنا عبدك غير المستحق، هذه الصالة من أج�ل أع�دائي وأع�دائنا. اغف�ر ِْاقَبلأيها الرب يسوع المسيح إلهنا، 

، وال تحكم عليهم كم�ابونناّيعذلنا كل ذنوبنا. ارحم كل أع�دائنا ال�ذين يكرهونن�ا، أو يهينونن�ا، أو يض�طهدوننا، أو 
ر غ��يَر المؤم��نين إلى اإليم��ان الحقيقي والص��الح، ا: غيّ�� يس��تحقون، ولكن حس��ب رحمت��ك العظيمةب��ّدلهم جميعً��

الخير حتى ال يموت أحد منهم بسببنا نحن عبيدك غير المستحقين.ويفعلوا وليبتعد المؤمنون عن الشر 
إلي بمختل�ف األش�كال، أو أحزن�وني: الأس�اؤوا  من أج�ل ال�ذين ٍ خ�اصٍأّيها ال�رب الرح�وم، أتوس�ل إلي�ك بش�كل

تعاقْبهم من أجلي أنا الخاطئ، بل اسكب لطفك الغني عليهم.
 أو حّرضتهم على خطيئة المع��اداة، واغف��ر لهمٍ خاطئٍأصلي إليك أيًضا يا رب، من أجل الذين استفّزيُتهم بشكل

، كخالقن��ا وأبينا،يا اهللأنت  لكن ، نخطأ إليك وضد بعضنا البعضٍولي أيًضا. تذكّر، يا رب، أننا جميًعا بشر، وكبشر
اغفر لنا برحمتك وارحمنا.

 بعض�نا لبعض. اقتل�ع من قلوبن�ا ي�ا رب ك�لوعدائيتناأّيها السيد المحب البشر، يا اهلل مخلصنا، اغفر لنا خطايانا 
 للشر، وكل ما قد يعيق المحبة ويضِعف المودة األخوية.ٍ واستذكارٍ متفاخرٍ وخبثٍ متبادلٍاستياء

فأنت إله الرحمة والمحبة للبشر، وقد أوصيتنا أن نغفر حتى ألعدائنا، وأن نصّلي إليك من أجل ال��ذين يكرهونن��ا
 إلى كل األدهار.ٍ وكل شخصٍ للبشر، عن كل شيءٌويضطهدوننا. لك المجد والشكر، يا َمن وحده محب

آمين
Source:  Bishop Nikolai Velimirovich. Prayers by the Lake. Serbian Orthodox Metropolitanate of New Gracanica.
1999. 
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