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جاب جي صاحب
ੴ  ਸਿਤ  ਨਾਮੁ  ਕਰਤਾ  ਪਰੁ  ਖੁ  ਿਨਰਭਉ  ਿਨਰਵਰੈ  ੁ  ਅਕਾਲ  ਮਰੂ ਿਤ  ਅਜਨੂ  ੀ  ਸਭੈ ੰ  ਗਰੁ  ਪਰ੍ਰ੍ਸਾਿਦ  ॥

ال�ون ي�   
ف (أي أن وجودە  تعا�۔ حق وأبدي الوجود.   - اسمه  الواحد المطلق خالد ل�س له مث�ل.  هو 

ش� ال �خاف أحدا وال �خ  وجل-  -عز  هللا  ي�ء وهو الواسع العل�م.   
ش هو خالق كل  ول�س خ�ال�ا)  ي�   

ق حق� 
ھو أبدي الوجود اليتأثر ضد أحد.  ف�  ي  �م  (أي أن ل�س هنالك ما هو أقوى منه) هللا ال �خاصم وال  ئ�  ش  من 

و�تم بنفسه و موجود بذاته.  ي�  هو مستن  إنه خارج دائرة الوالدة والموت، لم �لد ولم يولد.  بالزمن. 
الحصول ع� معرفته بنعمة الشيخ (ست غورو)

॥  ਜਪੁ  ॥
الذكر والتأمل

ਆਿਦ  ਸਚੁ  ਜੁਗਾਿਦ  ਸਚੁ  ॥
�دا منذ البدا�ة الخلق ومنذ بدا�ة العصور لقد كان موجو 

ਹੈ  ਭੀ  ਸਚੁ  ਨਾਨਕ  ਹਸੋ  ੀ  ਭੀ  ਸਚੁ  ॥੧॥
المستقبل ي�   

ف �دا  �قا و موجو  �ضا ح  ف�، س�كون أ�  الوقت الحا  ي�   
ف !هو أ�ضا حق وموجود  .�ا نانك 

ਸਚੋ  ੈ  ਸਿੋ ਚ  ਨ  ਹਵੋ  ਈ  ਜੇ  ਸਚੋ ੀ  ਲਖ  ਵਾਰ  ॥
ولو قام المرء قى  ح  أما�ن الحج (ال تجلب نقاء الذهن  ي�   

ف الطهارة الخارج�ة مثل )الوضوء واالستحمام 
المرات فن  ي  مالي  .ذلك 

ਚਪੁ  ੈ  ਚੁਪ  ਨ  ਹਵੋ  ਈ  ਜੇ  ਲਾਇ  ਰਹਾ  ਿਲਵ  ਤਾਰ  ॥
من خالل التأمل (الشعائر المستمر قى  ف�ام الصمت ح  ق  ال  .العقل ال يتوقف عن التجول من خالل 

ਭਿੁ ਖਆ  ਭਖੁ  ਨ  ਉਤਰੀ  ਜੇ  ਬੰ  ਨਾ  ਪਰੁ ੀਆ  ਭਾਰ  ॥
ي�  

ف ير  ال�وا�ب من ممتل�ات ماد�ة، فإن جشع العقل ال  ي�   
ف ولو استحوذ المرء ع� كل ما  قى  .ح 
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ਸਹਸ ਿਸਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਿਹ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਿਲ ॥
t ي النها�ة، لن تكون هذە الحكمة ذات فائدة �متلك الم

رء الحكمة الدني��ة ول�ن �ف . 

ਿਕਵ ਸਿਚਆਰਾ ਹਈੋਐ ਿਕਵ ਕੜੂ ੈਤਟੁ ੈਪਾਿਲ ॥
t  ك�ف �مكن إذا للمرء أن �حقق الوحدة مع الحق�قة األزل�ة؟ ك�ف �مكن هام جدار األوهام الذي

جالله؟ عز  –�فصلنا عن هللا   

ਹਕੁਿਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਿਲਿਖਆ ਨਾਿਲ ॥੧॥
 .�ا نانك! ، بالع�ش حسب أوامر هللا وارشاداته كما شاء سبحانه لك

ਹਕੁਮੀ ਹਵੋਿਨ ਆਕਾਰ ਹਕੁਮ ੁਨ ਕਿਹਆ ਜਾਈ ॥
 كل ما �كون �حدث بمشيئة هللا وحدە، ول�ن مشيئته سبحانه ال �مكن ب�انها 

ਹਕੁਮੀ ਹਵੋਿਨ ਜੀਅ ਹਕੁਿਮ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ 

 لقد خلقت جميع النفوس ب�رادته سبحانه و�تم الحصول ع� كل المجد والعظمة بمشيئته 

ਹਕੁਮੀ ਉਤਮ ੁਨੀਚ ੁਹਕੁਿਮ ਿਲਿਖ ਦਖੁ ਸਖੁ ਪਾਈਅਿਹ ॥
ار ب�راد ته وهو يوزع الع� وال�� أ�ضا حسب إرادته. (استنادا إ� بعض الناس أخ�ار و�عضهم أ�ش

 األعمال السابقة) 

ਇਕਨਾ ਹਕੁਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਿਕ ਹਕੁਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਿਹ ॥
 ينعم البعض و�خضعون لنعمته بمشيئته بينما �ضل اآلخرون ضالال 
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ਹਕੁਮੈ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਿਰ ਹਕੁਮ ਨ ਕਇੋ ॥ 

�ستطيع أن يهرب منه جميع الناس �خضعون إلرادته ومشيئته ؛ أي شخص ال  . 

 

ਨਾਨਕ ਹਕੁਮੈ ਜੇ ਬਝੁ ੈਤ ਹਉਮੈ ਕਹ ੈਨ ਕਇੋ ॥੨॥ 

 .�ا نانك! الشخص الذي �فهم إرادته، لن يتبع هواە 

 

ਗਾਵ ੈਕੋ ਤਾਣੁ ਹਵੋ ੈਿਕਸ ੈਤਾਣੁ ॥ 

 وحدهم األشخاص الذين باركهم هللا بالقوة الروح�ة �مكنهم أن �حمدوا عظمته تعا�۔

 

ਗਾਵ ੈਕੋ ਦਾਿਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

ي لمجدە تعا� ع� ما آتاهم هللا من نعمة فضال من هللا ورحمة  .بعض الناس �غىف

 

ਗਾਵ ੈਕੋ ਗਣੁ ਵਿਡਆਈਆ ਚਾਰ ॥ 

ي لعظمته وفضائله العل�ا   بعض الناس �غىف

 

ਗਾਵ ੈਕੋ ਿਵਿਦਆ ਿਵਖਮ ੁਵੀਚਾਰ ੁ॥ 

ي عميق 
ي له بعد إدرا�هم إ�اە تعا� بالتفكر ف كل أمر فلس�ف  بعض الناس �غىف

 

ਗਾਵ ੈਕੋ ਸਾਿਜ ਕਰ ੇਤਨੁ ਖਹੇ ॥ 

ي البعض من سلطته ع� الخلق والتدم�ي   �غىف

 

ਗਾਵ ੈਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਿਫਿਰ ਦਹੇ ॥ 

ي أنه يبدأ الخلق و�ع�دە  .بعض الناس �غىف
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ਗਾਵ ੈਕੋ ਜਾਪ ੈਿਦਸ ੈਦਿੂਰ ॥ 

ي  ي األفق البع�دبعض الناس �غىف
أنه �ظهر �ف . 

 

ਗਾਵ ੈਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦਿੂਰ ॥ 

ي أنه تعا� يراقبنا وجها لوجه، وأنه حا�ف دائما  بعض الناس �غىف

 

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵ ੈਤਿੋਟ ॥ 

 ال تعد وال تح� فضائله 

 

ਕਿਥ ਕਿਥ ਕਥੀ ਕਟੋੀ ਕਿੋਟ ਕਿੋਟ ॥ 

ف الب�ش هللا تعا� عدد  ال �ح� من المرات. (ول�ن قصة سمته ل�س لها نها�ة) لقد وصف ماليني . 

 

ਦਦੇਾ ਦ ੇਲੈਦ ੇਥਿਕ ਪਾਿਹ ॥ 

ي هدا�اە حىق نتعب من النعم. (مغادرة من هذا العالم) 
ي تل�ق

 يواصل هللا رزقنا و�ستمر �ف

 

ਜਗੁਾ ਜਗੰੁਤਿਰ ਖਾਹੀ ਖਾਿਹ ॥ 

ي استهالك هباته تعا� 
 ع� مر العصور، �ستمر �ف

 

ਹਕੁਮੀ ਹਕੁਮ ੁਚਲਾਏ ਰਾਹ ੁ॥ 

 هو الحا�م الذي، �جري بأمرە نظام ال�ون با�مله 

 

ਨਾਨਕ ਿਵਗਸ ੈਵਪੇਰਵਾਹ ੁ॥੩॥ 

ء. (ل�نه ال يزال يهتم ||  ي
ي النع�م وال �عن�ه �ش

3�ایھاالحك�م ناناك، إن هللا تعا� بزهرنا دائما �ف  || 

SikhBookClub.com 4 



ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬ ੁਸਾਚ ੁਨਾਇ ਭਾਿਖਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ੁ॥ 

ي خالد، 
ي الحب الدائم هللا سبحانه وتعا� �ي ال �موت قانونه ال�وىف

ولغته �ف . 

 

ਆਖਿਹ ਮੰਗਿਹ ਦਿੇਹ ਦਿੇਹ ਦਾਿਤ ਕਰ ੇਦਾਤਾਰੁ ॥ 

اته ي منح خ�ي
كات باستمرار و�ستمر الوهاب العظ�م �ف  .الخل�قة بأ�ملها تتوسل إ� النعم وال�ب

 

ਫਿੇਰ ਿਕ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਿਜਤ ੁਿਦਸੈ ਦਰਬਾਰ ੁ॥ 

ي �مكن أن نقدمة للوهاب  العظ�م حىق نتمكن من رؤ�ة عرشه المقدم إذا ما الىق  

 

ਮਹੁ ੌਿਕ ਬਲੋਣ ੁਬਲੋੀਐ ਿਜਤ ੁਸਿੁਣ ਧਰੇ ਿਪਆਰ ੁ॥ 

 ماذا �جب أن نقول حىق نحصل ع� حبه؟

 

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵਲੇਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 

ي الوقت الذي يتمتع ف�ه من 
ة ما قبل الفجر، اذكر اسم هللا بمحبة وتفان، أحمد   ”أمرت“�ف و�ي ف�ق

حىق �ستمتع بالنعم، وهو رحيق تدبر اسم هللا تعا�. (و هذا هو الجواب ع�  فضائله بفهم وتدبر 
 ( ف ي السط��ن السابقني

 السؤال المطروح �ف

 

ਕਰਮੀ ਆਵ ੈਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮਖੋ ੁਦਆੁਰ ੁ॥ 

ي و�تم تحقيق 
ي الما�ف

ي تم الق�ام بها �ف يتم الحصول ع� جسد اإل�سان كمكافأة لألعمال الحسنة الىق
وت بنعمتهالتحرر من دورة الوالدة والم  . 

 

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪ ੇਸਿਚਆਰੁ ॥੪॥ 

4أيها الحك�م ناناك، بهذە الط��قة ندرك أنه تعا� هو األحد القائم بذاته إ� األبد. ||   
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ਥਾਿਪਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹਇੋ ॥ 

 ال �مكن إ�شاء أو خلق القوة اإلله�ة. (إنه تعا� أحد، خالق لذاته) 

 

ਆਪ ੇਆਿਪ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸਇੋ ॥ 

 .هو هللا الطاهر األحد الذي أوجد نفسه بنفسه

 

ਿਜਿਨ ਸਿੇਵਆ ਿਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥ 

ي  ”إسمه ”ولئك الذين تلوا 
�شغف وتذكروا اسمه تعا� بالحب واإلخالص حصلوا ع� التك��م الحق��ق . 

 

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗਣੁੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥ 

 .أيها الحك�م ناناك، لنتأمل أ�ضا فضائل إسمه

 

ਗਾਵੀਐ ਸਣੁੀਐ ਮਿਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥ 

ي و�ستمع إ� كلمة الغورو نانك ب�خالص، لنستمع إ� فضائل هللا سبحانه بتفان، ونغمر   دعونا نغىف
 قل��نا بالحب له 

 

ਦਖੁ ੁਪਰਹਿਰ ਸਖੁ ੁਘਿਰ ਲੈ ਜਾਇ ॥ 

ي من خالل الق�ام بذلك ، يتخلص المرء من كل المعاناە و�ح
قق السالم الرو�ي الحق��ق . 

 

ਗਰੁਮਿੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮਿੁਖ ਵਦੰੇ ਗਰੁਮਿੁਖ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 

من خالل الغورو نانك �سمع كلمة هللا ، األغن�ة األبد�ة ومن خالل الغورو نتل�ق المعرفة اإلله�ة وندرك  
ء ي

ي كل �ش
 .أن هللا متغلغل �ف
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ਗਰੁੁ ਈਸਰੁ ਗਰੁੁ ਗੋਰਖ ੁਬਰਮਾ ਗੁਰ ੁਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ॥ 

بالنسبة لنا ش�فا، ف�شنو  هناك إله واحد فقط  (Vishnu)  ي
وآلهة أخرى أ�ضا إله.   (Parvati) و باروىق

 (أي أن هللا واحد، ع� الرغم من أننا أعطيناە تعا� العد�د من األسماء) 

 

ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 

ي وصفه، ألن ال�لمات تعجزعن وصفه حىق لو تعرفت ع� هللا تعا�، فلن  �مكنىف  

 

ਗਰੁਾ ਇਕ ਦਿੇਹ ਬੁਝਾਈ॥ 

ي الحكمة  �ا غورو!أعطىف

 

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ੁਦਾਤਾ ਸ ੋਮ ੈਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਈ॥੫॥ 

ي ال أ�� هللا أبدا� ، المزود الوح�د لجميع ال�ائنات   أنىف

 

ਤੀਰਿਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਿਤਸ ੁਭਾਵਾ ਿਵਣੁ ਭਾਣ ੇਿਕ ਨਾਇ ਕਰੀ॥ 

الحج إ� األما�ن المقدسة مف�د فقط إذا كان هللا راض�ا إذا لم �كن راض�ا، فما النفع من طقس  
ي األما�ن المقدسة؟ 

 االستحمام �ف

 

ਜਤੇੀ ਿਸਰਿਠ ਉਪਾਈ ਵਖੇਾ ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਿਕ ਿਮਲੈ ਲਈ॥ 

ء بدون رحمته  ي
 .عندما أنظر إ� خل�قته، أدرك أنه ال �مكن الحصول ع� أي �ش

 

ਮਿਤ ਿਵਿਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਿਣਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਿਸਖ ਸਣੁੀ॥ 

ا بالمعرفة اإلله�ة عندما �ستمع المرء إ� تعال�م جورو مرة واحدة حىق مع الحب   �صبح العقل غن��
ي ال�امل

 .العميق والتفاىف
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ਗਰੁਾ ਇਕ ਦਿੇਹ ਬੁਝਾਈ॥ 

ي الحكمة  �ا غورو!أعطىف

 

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ੁਦਾਤਾ ਸ ੋਮ ੈਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਈ॥੬॥ 

ي ال أ�� هللا أبدا� ، المزود الوح�د لجميع ال�ائنات.   أنىف

 

ਜੇ ਜਗੁ ਚਾਰ ੇਆਰਜਾ ਹਰੋ ਦਸਣੂੀ ਹਇੋ॥ 

ة أضعاف  حىق لو كان ب�مكانك أن تع�ش ح�اة ط��لة جدا، أو حىق ع�ش

 

ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਿਵਿਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਿਲ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕਇੋ॥ 

ي جميع أنحاء التميع قارات و�تبعك الجميع، 
 وحىق لو كنت معروفا �ف

 

ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ੁਕੀਰਿਤ ਜਿਗ ਲੇਇ॥ 

ي جميع أنحاء العالم
 وحصلت ع� اسم وسمعة ج�دة ، مع الثناء والشهرة �ف

 

ਜੇ ਿਤਸ ੁਨਦਿਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ਪਛੁ ੈਕ॥ੇ 

النعمة والرحمة، فأنت مثل شخص الذي ال يهتم به أحد ومع ذلك إذا لم يباركك هللا بنظرة  . 

 

ਕੀਟਾ ਅੰਦਿਰ ਕੀਟ ੁਕਿਰ ਦਸੋੀ ਦਸੋ ੁਧਰੇ॥ 

ا (مثل الدودة) وتحتقر أفعالك   ، سُتعت�ب متواضع�
�
ي نظر هللا، روح�ا

 �ف

 

ਨਾਨਕ ਿਨਰਗਿੁਣ ਗਣੁ ੁਕਰੇ ਗਣੁਵੰਿਤਆ ਗਣੁ ੁਦ ੇ

غ�ي المستحق بفضائل و�منح الم�� ف �ا ناناك ، يبارك هللا حىق هذا الحق�ي د من الفضائل ع� الفاضلني . 
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ਤਹੇਾ ਕਇੋ ਨ ਸਝੁਈ ਿਜ ਿਤਸ ੁਗਣੁ ੁਕਇੋ ਕਰ॥ੇ੭॥ 

ي المقاطع الثالثة التال�ة بكلمة 
ي هذا المقطع و�ف

ا من ال يبدأ كل سطر �ف ي  “ال يوجد أحد أ��� تق��
سوىف

ي كلمة ”اي ي دون أي شك أو تردد ع�   ”اي -سوىف “ . تعىف
ف كامل وتفان نهاىئ ك�ي االستماع إ� كلمة هللا ب�ق

ي قبول ما �ستمع إل�ه
 .اإلطالق �ف

 

ਸਿੁਣਐ ਿਸਧ ਪੀਰ ਸਿੁਰ ਨਾਥ॥ 

ف أو رجال الدين أو  ي المرء روح�ا مثل القد�سني
باالستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخالص، پرت�ق

ف   .اليوغائيني

 

ਸਿੁਣਐ ਧਰਿਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ॥ 

� كلمة هللا بالحب واإلخالص، يتعرف المرء ع� أنه تعا� هو الوح�د الذي يتو� ال�ون باالستماع إ
 .كله أو أنه ل�س هنالك ثورا �دعم األرض وفقا لنصوص الهندوس�ة 

 

ਸਿੁਣਐ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ॥ 

باالستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخالص، �عرف المرء أن هللا وحدە هو الوا�ي من �دعم جميع 
ي السف� القارات

واألرا�ف . 

 

ਸਿੁਣਐ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕ ੈਕਾਲ॥ੁ 

ف دورات  باالستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخالص، يتجر المرء من عواقب الزمن وال يتوە ف�ما بني
 .الوالدة والموت

 

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾਸ॥ੁ 

ي حالة الف�ح والنع�م
 �ا نانك! أنصار هللا إ� األبد �ف

 

ਸਿੁਣਐ ਦਖੂ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ॥ੁ੮॥ 

8باالستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخالص ، تم� كل اآلالم واألحزان والخطا�ا. ||   
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ਸਿੁਣਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਦ॥ੁ 

االستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخاص، يتح� المرء بالصفات اإلله�ة (اإلشارة إ� األلهة األسطور�ة 
ي ضمن�ا الصفا ت اإلله�ة.) الهندوس�ة ش�فا و�راهما و�ندرا �عىف  

 

ਸਿੁਣਐ ਮਿੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ॥ੁ 

ي غناء �ساب�حه ف�ستن�ي  
باالستماع إ� كلمة هللا بلحمها واإلخالص، تتبدد الطاقة السلب�ة، و�بدأ المرء �ف

 با�، 

 

ਸਿੁਣਐ ਜੋਗ ਜਗੁਿਤ ਤਿਨ ਭਦੇ॥ 

 ، ي
باالستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخالص، �مكن للمرء أن يتفهم حرام جسدە و�االنتفاع بهم كما ينب�ف

المرء فن التوحد مع هللا يتعلم . 

 

ਸਿੁਣਐ ਸਾਸਤ ਿਸਿਮਰ੍ਿਤ ਵਦੇ॥ 

، �كتسد�ة المرء المعرفة الروح�ة (اإلشارة إ� ال�تب المقدسة   باالستماع إ� كلمة هللا بالحم�ة والتقا�ي
ي ضمن�ا المعرفة الروح�ة.)   -الهندوس�ة ا وس�م رئ�س وف�داس تعىف شاس�ق  

 

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾਸ॥ੁ 

ي ف�ح ونع�م أ�دي ابدا 
 .أيها الحك�م نانك! أنصار هللا �ف

 

ਸਿੁਣਐ ਦਖੂ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ੁ॥ 

 .من خالل االستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخالص، تم� كل اآلالم واألحزان والخطا�ا
|| 9 |  

 

ਸਿੁਣਐ ਸਤ ੁਸੰਤਖੋ ੁਿਗਆਨੁ 

رء الصدق والرضا والمعرفة الروح�ةمن خالل االستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخالص ، �كتسب الم . 
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ਸਿੁਣਐ ਅਠਸਿਠ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ 

ا  .باالستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخالص، �صبح المرء ورع�

 

ਸਿੁਣਐ ਪਿੜ ਪਿੜ ਪਾਵਿਹ ਮਾਨੁ ॥ 

ي باالستماع إ� كلمة هللا بالحب 
ف الحق��ق واإلخالص، يتل�ق المرء المعرفة اإلله�ة وال�ش  

 

ਸਿੁਣਐ ਲਾਗ ੈਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ 

من خالل االستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخالص ، فإن عقل المرء ينسجم �سهولة مع التأمل 
 .الحد�ي 

 

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾਸੁ ॥ 

ي حالة ف�ح ونع�م 
 .�ا ناناك ، أنصار هللا إ� األبد �ف

 

ਸਿੁਣਐ ਦਖੂ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ੁ॥੧੦॥ 

10باالستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخالص ، �م� كل األلم والحزن والخط�ة. ||   

 

ਸਿੁਣਐ ਸਰਾ ਗਣੁਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥ 

 .باالستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخالص ، �صبح المرء فاضً� للغا�ة

 

ਸਿੁਣਐ ਸਖੇ ਪੀਰ ਪਾਿਤਸਾਹ ॥ 

 .باالستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخالص، �صل المرء إ� النع�م الرو�ي 

 

ਸਿੁਣਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਿਹ ਰਾਹ 

ا و�جد الط��ق الصحيح  .باالستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخالص حىق الجاهل روح�ا �صبح مستن�ي
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ਸਿੁਣਐ ਹਾਥ ਹਵੋ ੈਅਸਗਾਹ ੁ

بح األمور المعقدة ممكنة الفهم۔ باالستماع إ� كلمة هللا بالحب واإلخالص، تص   

 

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾਸ ੁ

ي ف�ح ونع�م أبدي۔
 أيها الحك�م تاناك، أنصار هللا هم �ف

 

ਸਿੁਣਐ ਦਖੂ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ੁ॥੧੧॥ 

11واإلخالص، تم�ي كل اآلالم واألحزان والخطا�ا. || باالستماع إ� كلمة هللا بالحب   || 
 مجرد إدرا�ه۔ 

 

ਮੰਨ�  ਕੀ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ا بح�ث ال �مكن ألي كلمات   إن الحالة الروح�ة للعقل الذي لد�ه إ�مان كامل باسم هللا عال�ة جد�
 .وصفها

 

ਜੇ ਕੋ ਕਹ ੈਿਪਛ ੈਪਛਤੁਾਇ ॥ 

ف �صيبه الندم۔   من �حاول أن �صف حالة ذهن المؤمنني

 

ਕਾਗਿਦ ਕਲਮ ਨ ਿਲਖਣਹਾਰ ੁ॥ਮੰਨ�  ਕਾ ਬਿਹ ਕਰਿਨ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 

، ول�ن العد�د من الناس  ي
ل�س هناك من �قدر ع� تدو�ن الحالة الذهن�ة الروح�ة للمؤمن الحق��ق

 .يتأملونها ع� أي حال

 

ਐਸਾ ਨਾਮ ੁਿਨਰੰਜਨੁ ਹਇੋ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣ ੈਮਿਨ ਕਇੋ ॥੧੨॥ 

ا لنص�حة   نعم � حالة نق�ة، ومن يؤمن إ�مانا تاما بها، س�صبح هو نفسه نق�ا أ�ضا. والذي �ع�ش وفق�
12المعلم �مكن أن �خت�ب طعم نقاوته اإلله�ة||   || 
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ਮੰਨ�  ਸਰੁਿਤ ਹਵੋ ੈਮਿਨ ਬਿੁਧ ॥ 

ي عقل وفكر المرء
 .إن اإل�مان ال�امل با� سينتج عنه وع�ا بديه�ا �ف

 

ਮੰਨ�  ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸਿੁਧ ॥ 

 إن اإل�مان ال�امل با� س�جعلك ع� درا�ة بكل العوالم واألزمنة۔

 

ਮੰਨ�  ਮਿੁਹ ਚਟੋਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥ 

ي أ�ة رذائل
 .إن اإل�مان ال�امل با� س�جعل نفسك ق��ة و غ�ي قابلة للسقوط �ف

 

ਮੰਨ�  ਜਮ ਕੈ ਸਾਿਥ ਨ ਜਾਇ ॥ 

 .عند اإل�مان ال�امل باشد، ال �حتاج المرء إ� المثول أمام ملك الموت

 

ਐਸਾ ਨਾਮ ੁਿਨਰੰਜਨੁ ਹਇੋ ॥ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣ ੈਮਿਨ ਕਇੋ ॥੧੩॥ 

“ 13�ي حالة نق�ة، ومن يؤمن إ�مانا تاما بها، س�صبح هو نفسه تق�ا أ�ضا. ||   ”نعم  || 

 

ਮੰਨ�  ਮਾਰਿਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ف (بأي ن�ع من الرذائل وما إ� ذلك) عند اإل�مان ال�امل با�، لن يتم  إعاقة الط��ق الرو�ي للمؤمنني . 

 

ਮੰਨ�  ਪਿਤ ਿਸਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥ 

ي حالة روح�ة عال�ة 
حل المؤمنون (من العالم) �ف  .عند اإل�مان ال�امل با�، س�ي

 

ਮੰਨ�  ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥ ੁ॥ 

 .عند اإل�مان ال�امل با�، ال يتبع المرء شعائر دين�ة بال معىف 
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ਮੰਨ�  ਧਰਮ ਸਤੇੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥ 

م المؤمنون �شدة بط��ق الحق واالستقامة  ف  .عند اإل�مان ال�امل با�، �ل�ق

 

ਐਸਾ ਨਾਮ ੁਿਨਰੰਜਨੁ ਹਇੋ ॥ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣ ੈਮਿਨ ਕਇੋ ॥੧੪॥ 

ا ول�ن فقط الشخص  ي تمام�
ا لنص�حة المعلم  اسم هللا ن�ق الذي لد�ه إ�مان كامل به والذي �ع�ش وفق�

 || . 14�مكن أن �خت�ب طعم نقائه اإلل�ي  | 

 

ਮੰਨ�  ਪਾਵਿਹ ਮਖੋ ੁਦਆੁਰ ੁ॥ 

 عند اإل�مان ال�امل با�، �حصل المرء ع� التح��ر من خالل التحرر من دورة الوالدة و الموت

 

ਮੰਨ�  ਪਰਵਾਰ ੈਸਾਧਾਰੁ ॥ 

د المرء الط��ق ل��ط أفراد األ�ة مع هللا تعا� (ب�ظهار ط��ق النجاة لهم) عند اإل�مان ال�امل باله، �مه  

 

ਮੰਨ�  ਤਰੈ ਤਾਰ ੇਗਰੁੁ ਿਸਖ ॥ 

ي إنقاذ تالم�ذ الحك�م غورو 
 عند اإل�مان ال�امل با�، ال ينقذ المرء نفسه فحسب، بل �ساعد أ�ضا �ف

 

ਮੰਨ�  ਨਾਨਕ ਭਵਿਹ ਨ ਿਭਖ ॥ 

�ضل المرء متوسط لتلب�ة احت�اجاته  اإل�مان ال�امل با�، أيها الحك�م تاناك، ال   

 

ਐਸਾ ਨਾਮ ੁਿਨਰੰਜਨੁ ਹਇੋ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣ ੈਮਿਨ ਕਇੋ ॥੧੫॥ 

ا ول�ن فقط الشخص  ي تمام�
ا لنص�حة المعلم  اسم هللا ن�ق الذي لد�ه إ�مان كامل به والذي �ع�ش وفق�

 || . 15�مكنه تذوق نقائه اإلل�ي  || 
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ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥ ਪੰਚੇ ਪਾਵਿਹ ਦਰਗਿਹ ਮਾਨੁ ॥ 

ف و�كرمهم هللا عز وجل  ي كل وقت �شاركهم سبحانه ل�كونوا قادة روحانيني
أولئك الذين �ذكرون هللا �ف

 أمام عرشه 

 

ਪੰਚੇ ਸਹੋਿਹ ਦਿਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ਪੰਚਾ ਕਾ ਗਰੁੁ ਏਕੁ ਿਧਆਨੁ ॥ 

هم دائما ع� كلمة هللا ف ، ح�ث ينصب ترك�ي ف  أولئك المشبعة نفوسهم باسم هللا هم المرموقني

 

ਜੇ ਕੋ ਕਹ ੈਕਰ ੈਵੀਚਾਰ ੁ॥ ਕਰਤ ੇਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸਮੁਾਰੁ ॥ 

 مهما س� اإل�سان لفهم وصف تداب�ي الخالق ، و�عجز عن است�عابها 

 

ਧਲੌ ੁਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪਤੂ ੁ॥ 

ي خلقها هللا لتع��ز ودعم ال�ون. (هذا هو الثور األسطوري)   ال�ب يولد من الطيبة، ف�ي القوة الىق

 

ਸੰਤਖੋ ੁਥਾਿਪ ਰਿਖਆ ਿਜਿਨ ਸਿੂਤ ॥ 

االستقامة تجلب القناعة. يتم الحفاظ ع� موازنة الح�اة من خالل االستقامة والرحمة والرضا. هذە 
ي الخ�ط۔

 الفضائاللثالث مثلها مثل الخرز �ف

 

ਜੇ ਕੋ ਬਝੁ ੈਹਵੋ ੈਸਿਚਆਰੁ ॥ ਧਵਲੈ ਉਪਿਰ ਕਤੇਾ ਭਾਰੁ ॥ 

ي حالة  
ي تب�ق ال�ون �ف ف هللا �ي الىق ى الحق�قة بأن قوانني ف هذە الفضائل، فس�ي إذا فهم المرء ذا التوازن بني

 توازن (ول�س الثور حسب المتد الهندو�ي القد�م) 

 

ਧਰਤੀ ਹਰੋ ੁਪਰ ੈਹਰੋ ੁਹਰੋ ੁ॥ ਿਤਸ ਤ ੇਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣ ੁਜੋਰ ੁ॥ 

ي تحملهم، وتدعم نقلهم إن   هنالك ال�ث�ي من العوالم وراء هذا ال�ون أ��� مما نتصور! فما �ي القوة الىق
ي ال�ون من خالل 

والرضا المضمون هذا هو أنه ل�س الثور، ول�ن هللا هو الذي �حافظ ع� التوازن �ف
 .االستقامة والرحمة
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ਜੀਅ ਜਾਿਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥ ਸਭਨਾ ਿਲਿਖਆ ਵੜੁੀ ਕਲਾਮ ॥ 

أسماء وصفات مخلوقات هللا المختلفة مكت��ة بقلمه الذي ال ينفد جميع   

 

ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਿਲਿਖ ਜਾਣ ੈਕਇੋ ॥ ਲੇਖਾ ਿਲਿਖਆ ਕਤੇਾ ਹਇੋ ॥ 

 فمن ذا الذي بوسعه كتابة سجل كهذا؟ فقط تخ�ل كم من ورقة س�حتاج ذلك 

 

ਕਤੇਾ ਤਾਣ ੁਸਆੁਿਲਹ ੁਰਪੂ ੁ॥ ਕਤੇੀ ਦਾਿਤ ਜਾਣੈ ਕਣੌ ੁਕਤੂੁ ॥ 

ات الطب�عة) من �مكنه إدراك مداها؟  �ا لها من فردا �ا له من جمل مذ�ال و�ا لها من نعم خالبة (خ�ي

 

ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕ ੋਕਵਾਉ ॥ਿਤਸ ਤ ੇਹਏੋ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ 

لقد أ�شات سبحانك مساحات ال�ون الشاسعة بكلمة واحنا فيها ظهرت مئات اآلالف من األنهار (أي  
 .الحيوات) 

 

ਕਦੁਰਿਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ 

ي وصف إ�داعك ال�ل وأىق بهذا القدر من العجز. وال أملك أي عطاء �ليق بعظمتك. حىق أن  ك�ف �مكىف
ي 

ي لن �ك�ف
 .تقد�م ح�اىق

 

ਜੋ ਤਧੁ ੁਭਾਵ ੈਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤ ੂਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥ 

ي جاللتك هو خ�ي للجميع انت الواحد الذي ال �موت وغ�ي ذا الشكل. 
16||  كل ما ير�ف  | 

 

ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥ ਅਸੰਖ ਪਜੂਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ॥ 

ي اسمك بالحب ال�ث�ي �عبدونك و�مارسون طقوس تزهد�ة ال تعد وال  
تأمل عدد ال �ح� من الناس �ف

 تح� 

SikhBookClub.com 16 



ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮਿੁਖ ਵਦੇ ਪਾਠ ॥ ਅਸੰਖ ਜਗੋ ਮਿਨ ਰਹਿਹ ਉਦਾਸ ॥ 

هنالك تالوات شعائ��ة لل�تب المقدسة والف�دا ال تح�، وهناك عدد ال �ح� من اليوغانيون الذين  
 .ال تزال عقولهم منفصلة عن العالم

 

ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗਣੁ ਿਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ف يتاملون   ي فضائل و حكمة هللا تعا�هناك عدد ال �ح� من المخلصني
�ف . 

 

ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥ 

۔  ف ف والمحسنني  هناك عدد ال �ح� من القد�سني

 

ਅਸੰਖ ਸਰੂ ਮਹੁ ਭਖ ਸਾਰ ॥ 

ي المعارك 
ف األبطال الذين �حملون وطأة الهجوم �ف  هناك عدد ال �ح� من المجاهدين الروحيني

 

ਅਸੰਖ ਮਿੋਨ ਿਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥ 

ف  ف الخافتني ي  هناك عدد ال �ح� من المخلصني
ف مخلص متفاىف ك�ي الذين ينسجمون مع هللا تعا� ب�ق . 

 

ਕਦੁਰਿਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 

ي بهذا القدر من العجز
ي وصف إبداعك الهائل وأىف  .ك�ف �مكنىف

 

ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ 

ي 
ي لن �ك�ف

 .وال املك اي عطاء �ليق بعظمتك حىق أن تقد�م ح�اىق

 

ਜੋ ਤਧੁ ੁਭਾਵ ੈਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ 

 .أينما كنت ، هذا هو األفضل للجميع
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ਤ ੂਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥ 

ي جاللتك هو خ�ي للجميع. أنت الواحد الذي ال �موت وغ�ي ذا الشكل. || 
17كل ما ير�ف  || 

 

ਅਸੰਖ ਮਰੂਖ ਅੰਧ ਘਰੋ ॥ 

 .هناك عدد ال �ح� من السفهاء الذين أعماهم الجهل

 

ਅਸੰਖ ਚਰੋ ਹਰਾਮਖਰੋ ॥ 

ف   .ناك عدد ال �ح� من اللصوص والمختلسني

 

ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਿਰ ਜਾਿਹ ਜੋਰ ॥ 

 .هناك عدد ال �ح� من من �فرضون إرادتهم بالقوة

 

ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਿਤਆ ਕਮਾਿਹ ॥ 

ف والقتلة الذين ال يرحمون   .هناك عدد ال �ح� من السفاحني

 

ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ੁਕਿਰ ਜਾਿਹ ॥ 

ي الخطيئة 
 .هناك عدد ال �ح� من الخطة الذين �ستمرون �ف

 

ਅਸੰਖ ਕਿੂੜਆਰ ਕੜੂ ੇਿਫਰਾਿਹ ॥ 

ي أ�اذيبهم 
ف �ف ف الضالني  .هناك عدد ال �ح� من ال�اذبني

 

ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ੁਭਿਖ ਖਾਿਹ ॥ 

ار الذين ينجحون من خالل ت�فاتهم الغ�ي أخالق�ة   .ناك عدد ال �ح� من األ�ش
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ਅਸੰਖ ਿਨੰਦਕ ਿਸਿਰ ਕਰਿਹ ਭਾਰ ੁ॥ 

ي ارتكاب الذنوب عن ط��ق الجهر بالسوء من  هنا
ف الذين �ستمرون �ف ك عدد ال �ح� من المغتابني

 .القول عن األخ��ن 

 

ਨਾਨਕ ੁਨੀਚ ੁਕਹ ੈਵੀਚਾਰ ੁ॥ 

ي السطور السابقة 
ف (هؤالء �ف  .)�صف ناناك حالة الوض�عني

 

ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ 

ي 
ي لن �ك�ف

 .ال أملك أي عطاء �ليق بعظمتك. حىق أن تقد�م ح�اىق

 

ਜੋ ਤਧੁ ੁਭਾਵ ੈਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ 

 .كل ما يرض�ك فهو خ�ي للجميع

 

ਤ ੂਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥ 

ي جاللتك هو خ�ي للجميع. أنت الواحد الذي ال �موت وغ�ي ذا الشكل. || 
18كل ما ير�ف  || 

 

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥ 

من أسماء مخلوقتك و عدد ال �ح� من اما�نها هناك عدد ال �ح� . 

 

ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ॥ 

ي تتجاوز الخ�ال  .هناك عدد ال �ح� من العوالم المن�عة الحصينة الىق

 

ਅਸੰਖ ਕਹਿਹ ਿਸਿਰ ਭਾਰੁ ਹਇੋ ॥ 

ال �مكنها أن تصف الطب�عة الالنهائ�ة إلبداعاته سبحانه ” تعد وال تح�“حىق كلمة  . 
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ਅਖਰੀ ਨਾਮ ੁਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ 

 .باستخدام تلك ال�لمات �مكن أن نذكر اسمه باستخدام ال�لمات �مكننا غناء مد�حه وثنا�اە 

 

ਅਖਰੀ ਿਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗਣੁ ਗਾਹ ॥ 

�حه ومعرفة فضالهباستخدام وس�لة ال�لمات فقط �مكن ا�تساب المعرفة اإلله�ة، ف�مكن غناء �ساب . 

 

ਅਖਰੀ ਿਲਖਣ ੁਬਲੋਣ ੁਬਾਿਣ ॥ 

 .ال �مكن التعب�ي عن النصوص المكت��ة والخطاب المنطوق إال باستخدام ال�لمات

 

ਅਖਰਾ ਿਸਿਰ ਸੰਜਗੋ ੁਵਖਾਿਣ ॥ 

 فقط من خالل ال�لمات �مكن تفس�ي مص�ي المرء

 

ਿਜਿਨ ਏਿਹ ਿਲਖੇ ਿਤਸੁ ਿਸਿਰ ਨਾਿਹ ॥ 

الخلق أجمع، وهو أع� م ي أن ال أحد لد�ه القدرة  هللا هو الذي كتب مص�ي . (�عىف ن أن �كتب له مص�ي
ە عز وجل)   ع� كتابة مص�ي

 

ਿਜਵ ਫਰੁਮਾਏ ਿਤਵ ਿਤਵ ਪਾਿਹ ॥ 

ي ما قدرە هللا تعا� لنا
 .نحن نتل�ق

 

ਜਤੇਾ ਕੀਤਾ ਤਤੇਾ ਨਾਉ ॥ 

 .ال�ون المخلوق هو تص��ر �ج�ي معىف اسمك سبحانك

 

ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥ 

 .فبدون اسمك، عدم كل مكان ع� اإلطالق
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ਕਦੁਰਿਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 

ي بهذا القدر من العجز وال أملك أي عطاء �ليق بعظمتك
ي وصف إ�داعك الهائل وأىف  .ك�ف �مكنىف

 

ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ 

ي 
ي لن �ك�ف

 .حىق أن تق�م ح�اىق

 

ਜੋ ਤਧੁ ੁਭਾਵ ੈਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ 

ي جاللتك هو خ�ي للجميع 
 .كل ما ير�ف

 

ਤ ੂਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥ 

19أنت الواحد الذي ال �موت و غ�ي ذا الشكل. ||   

 

ਭਰੀਐ ਹਥ ੁਪੈਰ ੁਤਨੁ ਦਹੇ ॥ 

 ، ف ف والجسم متسخني  عندما تكون ال�دين والقدمني

 

ਪਾਣੀ ਧਤੋ ੈਉਤਰਸ ੁਖੇਹ ॥ 

 .�مكن للتطهر بالماء أن ي��ل األوساخ

 

ਮਤੂ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜ ੁਹਇੋ ॥ 

 عند تلوث المال�س بالبقع من البول، 

 

ਦ ੇਸਾਬਣੂ ੁਲਈਐ ਓਹੁ ਧਇੋ ॥ 

 .�مكن للصابون غسلها ل�جعلها نظ�فة
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ਭਰੀਐ ਮਿਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥ 

باألفكار واألفعال الخبيثة، ول�ن عندما �كون العقل ملطخا وملوئا   

 

ਓਹੁ ਧਪੋ ੈਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥ 

ە إال بحب ال وتدبر اسم هللا ”نعم”ال �مكن تطه�ي . 

 

ਪੁੰ ਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ੁਨਾਿਹ ॥ 

“ ل�سا مجرد أوصاف؛  ”األثم“أو  ”الطاهر  

 

ਕਿਰ ਕਿਰ ਕਰਣਾ ਿਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹ ੁ॥ 

ي نرتكبها وننقلها إ� الح�ا ف بن�ع األفعال الىق ف أو مذنبني ة التال�ةفنحن نصبح عف�فني . 

 

ਆਪ ੇਬੀਿਜ ਆਪ ੇਹੀ ਖਾਹ ੁ॥ 

 .�حصد المرء ما يزرعه 

 

ਨਾਨਕ ਹਕੁਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹ ੁ॥੨੦॥ 

�عة اإلله�ة، (أي أننا نجزي الحسنات ونعاقب بالسيئات حسب  أعمالنا).أيها الحك�م ناناك، حسب ال�ش
ي إ� و�غادر من هذا العالم بما �فعل. || 

20فاإل�سان �أىق  || 

 

ਤੀਰਥ ੁਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤ ੁਦਾਨੁ ॥ 

ي حد ذاتها
 الحج والشعائر القاس�ة واإلحسان والصدقة �ي أمور �ف

 

ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਿਤਲ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥ 

 .ال تجلب سوی ذرة �س�طة من الفضل
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ਸਿੁਣਆ ਮੰਿਨਆ ਮਿਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥ 

ي قلبه،  ”نعم“المرء الذي �ستمع إ� 
و�تدبر اسم هللا ب�خالص و�تنكرە سبحانه بالحب �ف  

 

ਅੰਤਰਗਿਤ ਤੀਰਿਥ ਮਿਲ ਨਾਉ ॥ 

ي 
ي من خالل تزك�ة نفسه داخل�ا، وذلك عن ط��ق االنخراط �ف

نعم“ �قوم بالحب الحق��ق ”. 

 

ਸਿਭ ਗਣੁ ਤਰੇ ੇਮ ੈਨਾਹੀ ਕਇੋ ॥ 

 .لن أنال أ�ة قضائل إال إذا غن�ت �ساب�حك 

 

ਿਵਣੁ ਗਣੁ ਕੀਤ ੇਭਗਿਤ ਨ ਹਇੋ ॥ 

ي ناداك �ا هللا �ا مه�ب! فبدون الفضائل، ال �مكن أن تكون هناك عبادة مخلصة
 .كل النعم �ف

 

ਸਅੁਸਿਤ ਆਿਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ॥ 

 أنا أركع لك �ا خالق ما�ا وخالق ال�لمة المقدسة 

 

ਸਿਤ ਸਹੁਾਣੁ ਸਦਾ ਮਿਨ ਚਾਉ ॥ 

ء دائما بالف�ح األبديالواحد ال�ي  ، الجم�ل الودود، الم�ي . 

 

ਕਵਣੁ ਸ ੁਵਲੇਾ ਵਖਤ ੁਕਵਣ ੁਕਵਣ ਿਥਿਤ ਕਵਣ ੁਵਾਰ ੁ॥ 

ي أي تار�ــــخ؟ 
ي أي يوم و�ف

ي أي لحظة؟ �ف
ي أي وقت، و�ف

 مىق خلق ال�ون؟ �ف

 

ਕਵਿਣ ਿਸ ਰਤੁੀ ਮਾਹ ੁਕਵਣੁ ਿਜਤ ੁਹਆੋ ਆਕਾਰ ੁ॥ 

ي أي شهر كان؟ مىق خلق ال�ون؟
ي أي موسم، و�ف

 �ف
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ਵਲੇ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਿਜ ਹਵੋ ੈਲੇਖ ੁਪਰੁਾਣ ੁ॥ 

ي البور أناس (ال�تب  
لم �عرف الباندت (العلماء الهندوس) مىق خلق ال�ون و�ال ل�انوا قد سجلوە �ف

 الهندوس�ة المقدسة) 

 

ਵਖਤ ੁਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਿਜ ਿਲਖਿਨ ਲੇਖ ੁਕਰੁਾਣ ੁ॥ 

ي القرآن
 .ولم �عرفه علماء الفقه المسلمون، و�ال ل�انوا قد سجلوە �ف

 

ਿਥਿਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜਗੋੀ ਜਾਣ ੈਰਿੁਤ ਮਾਹ ੁਨਾ ਕਈੋ ॥ 

 ، ف ف لليوغائيني  لم �كن اليوم والتار�ــــخ وال الشهر والموسم معروفني

 

ਜਾ ਕਰਤਾ ਿਸਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜ ੇਆਪ ੇਜਾਣ ੈਸਈੋ ॥ 

 .الخالق وحدە الذي أ�شا هذا من العدم �عرف

 

ਿਕਵ ਕਿਰ ਆਖਾ ਿਕਵਸਾਲਾਹੀ ਿਕਉ ਵਰਨੀ ਿਕਵ ਜਾਣਾ ॥ 

 ك�ف أتكلم عن عظمة هللا؟ ك�ف أسبح؟ ك�ف أصف فضائله؟ ك�ف اعرفه؟ 

 

ਨਾਨਕ ਆਖਿਣ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਦ ੂਇਕ ੁਿਸਆਣਾ ॥ 

 �ا ناناك! الجميع يتحدثون عنه، يت�فون بحكمة أ��� من البق�ة. 

 

ਵਡਾ ਸਾਿਹਬ ੁਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹਵੋ ੈ॥ 

ء �حدث حسب مشيئته.  ي
 عظ�م هو الس�د، عظ�م اسمه. كل �ش

 

ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪ ੌਜਾਣ ੈਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸਹੋ ੈ॥੨੧॥ 

ا نعمته.   �ا ناناك! الذي �د�ي أنه �عرف هللا المجهول معرفة كاملة، لن �كون مستحق�
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ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥ 

 هناك عوالم سفل�ة تحت عوالم سفل�ة، ومئات من اآلالف من العوالم السماو�ة أعالە 

 

ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਿਲ ਥਕ ੇਵਦੇ ਕਹਿਨ ਇਕ ਵਾਤ ॥ 

 ) أن العلماء قد استنفدوا أنفسهم �حاول أن �جد حدود خل�قته. vedasتقول الف�دا ( 

 

ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਨ ਕਤਬੇਾ ਅਸਲੁ ੂਇਕ ੁਧਾਤ ੁ॥ 

ي الواقع هم كذلك ال �ح� هناك أصل واحد  18000تقول ال�تب المقدسة أن هناك 
عالم. ل�ن �ف

ا، وهو هللا نفسه.   لهم جم�ع�

 

ਲੇਖਾ ਹਇੋ ਤ ਿਲਖੀਐ ਲੇਖ ੈਹਇੋ ਿਵਣਾਸ ੁ॥ 

. (حىق ال توجد أرقام �مكن استخدامها لوصف ذلك)   ل�س من الممكن تفس�ي خلق هللا الالمتنا�ي  

 

ਨਾਨਕ  ਵਡਾ  ਆਖੀਐ  ਆਪ ੇਜਾਣੈ  ਆਪ ੁ॥੨੨॥ 

؛ هو وحدە �عرف ما أعظم هو.   �ا ناناك! هللا أ��ب

 

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਿਹ ਏਤੀ ਸਰੁਿਤ ਨ ਪਾਈਆ ॥ 

 الذين �مدحون هللا الرائع (يتحدون معه ول�ن) ال �قدرون ع� تقي�م مدى بهجه ومجدە. 

 

ਨਦੀਆ ਅਤ ੈਵਾਹ ਪਵਿਹ ਸਮੁੰ ਿਦ ਨ ਜਾਣੀਅਿਹ ॥ 

ي المح�ط وتتحد معه ول�نها ال تدرك ا�ساعها. 
ي تتدفق �ف  هذا مثل الجداول واألنهار الىق

 

ਸਮੁੰ ਦ ਸਾਹ ਸਲੁਤਾਨ ਿਗਰਹਾ ਸਤੇੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥ 

وة ) الملوك واألباطرة بجبال المل��ة ومح�طات ال��  (حىق
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ਕੀੜੀ ਤਿੁਲ ਨ ਹਵੋਨੀ ਜੇ ਿਤਸ ੁਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਿਹ ॥੨੩॥ 

ا. || ال �ضاهون أفقر الفقراء الذين ال ينسون هللا || 23 أبد�  

 

ਅੰਤ ੁਨ ਿਸਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ ੁ॥ 

. ال نها�ة له هو وصفهم.   فضائل هللا ال تنت�ي

 

ਅੰਤ ੁਨ ਕਰਣੈ ਦਿੇਣ ਨ ਅੰਤ ੁ॥ 

 ال نها�ة لخل�قته. ال نها�ة لهدا�اە. 

 

ਅੰਤ ੁਨ ਵਖੇਿਣ ਸਣੁਿਣ ਨ ਅੰਤ ੁ॥ 

ة ممكنة.   ال �مكن إ�جاد نها�ة لمشاهد خلقه وال نها�ة ألصوات طب�عته حىق لو حاول المرء أطول ف�ق

 

ਅੰਤ ੁਨ ਜਾਪ ੈਿਕਆ ਮਿਨ ਮੰਤ ੁ॥ 

 من المستح�ل معرفة حدود مخططاته. 

 

ਅੰਤ ੁਨ ਜਾਪ ੈਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ੁ॥ 

 ال �مكن إدراك حدود ال�ون المخلوق. 

 

ਅੰਤ ੁਨ ਜਾਪ ੈਪਾਰਾਵਾਰ ੁ॥ 

 .  من المستح�ل معرفة أين تبدأ خل�قته وأين تنت�ي

 

ਅੰਤ ਕਾਰਿਣ ਕਤੇੇ ਿਬਲਲਾਿਹ ॥ 

ون لمعرفة حدودە،   �كافح ال�ث�ي
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ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਿਹ ॥ 

 ل�ن ال �مكن العثور ع� حدودە. 

 

ਏਹੁ ਅੰਤ ੁਨ ਜਾਣ ੈਕਇੋ ॥ 

 ال �ستطيع أحد أن �عرف هذە الحدود. 

 

ਬਹਤੁਾ ਕਹੀਐ ਬਹਤੁਾ ਹਇੋ ॥ 

، ال يزال هناك الم��د ل�قال.   كلما قلت عنهم أ���

 

ਵਡਾ ਸਾਿਹਬ ੁਊਚਾ ਥਾਉ ॥ 

 عظ�م هو الس�د، بال حدود هو بيته السماوي. 

 

ਊਚੇ ਉਪਿਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥ 

 أع� الع�ي اسمه. 

 

ਏਵਡ ੁਊਚਾ ਹਵੋ ੈਕਇੋ ॥ 

 فقط شخص عظ�م مثله،  

 

ਿਤਸ ੁਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣ ੈਸਇੋ ॥ 

 �مكن أن �عرف دولته السام�ة. 

 

ਜਵੇਡੁ ਆਿਪ ਜਾਣੈ ਆਿਪ ਆਿਪ ॥ 

|| 24�ا ناناك! �منح بركاته بنعمته. ||   
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ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਿਤ ॥੨੪॥ 

24�ا ناناك! �منح بركاته بنعمته. ||    || 

 

ਬਹਤੁਾ ਕਰਮ ੁਿਲਿਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥ 

ة لدرجة أنه ال �مكن حسابها.   بركاته وف�ي

 

ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਿਤਲ ੁਨ ਤਮਾਇ ॥ 

 يؤمن المانح العظ�م فقط بالعطاء ول�س لد�ه ذرة من الجشع والحرص. 

 

ਕਤੇ ੇਮੰਗਿਹ ਜਧੋ ਅਪਾਰ ॥ 

ف األبطال العظماء من هللا الالمتنا�ي و�لتمسون منه.   �سأل ال�ث�ي من المحار�ني

 

ਕਿੇਤਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 

ون �فكرون ف�ه و�سكنون ف�ه حىق ال ُ�حصون.   كث�ي

 

ਕਤੇ ੇਖਿਪ ਤਟੁਿਹ ਵਕੇਾਰ ॥ 

ي القلق. 
ي الرذائل و�موتون �ف

 ال�ث�ي منهم يتم استهال�هم �ف

 

ਕਤੇ ੇਲੈ ਲੈ ਮਕੁਰ ੁਪਾਿਹ ॥ 

ا).       اف به أبد� ون االستمتاع بعطا�ا هللا، ل�نهم ينكرون قبولها (بعدم االع�ق يواصل ال�ث�ي  

 

ਕਤੇ ੇਮਰੂਖ ਖਾਹੀ ਖਾਿਹ ॥ 

 .( ي األ�ل (ل�ن ا�سوا المع�ي
 ال�ث�ي من الجهلة �ستمرون �ف

SikhBookClub.com 28 



ਕਿੇਤਆ ਦਖੂ ਭਖੂ ਸਦ ਮਾਰ ॥ 

 ال�ث�ي منهم مقدر لهم تحمل ال�رب والحرمان واالنتها�ات المستمرة. 

 

ਏਿਹ ਿਭ ਦਾਿਤ ਤਰੇੀ ਦਾਤਾਰ ॥ 

ا بركاتك، أيها المع�ي العظ�م (ألنها ت�فنا إل�ك من أجل إحسانك).   هذە اآلالم �ي أ�ض�

 

ਬੰਿਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣ ੈਹਇੋ ॥ 

 ال يتحقق التحرر من األنا والتعلق الدنيوي إال بقبول إرادتك. 

 

ਹੋਰ ੁਆਿਖ ਨ ਸਕ ੈਕਇੋ ॥ 

ي ذلك. 
 ال أحد لد�ه أي رأي �ف

 

ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਿਣ ਪਾਇ ॥ 

ح شخص جاهل ط��قة أخرى غ�ي قبول إرادة هللا للتغلب ع� االرتباط بما�ا،  إذا اق�ق

 

ਓਹੁ ਜਾਣ ੈਜਤੇੀਆ ਮਿੁਹ ਖਾਇ ॥ 

 سيواجه آثار حماقته. 

 

ਆਪ ੇਜਾਣ ੈਆਪ ੇਦਇੇ ॥ 

ي ت
لبيتها. هو نفسه �عرف (احت�اجاتنا) و�ستمر �ف  

 

ਆਖਿਹ ਿਸ ਿਭ ਕਈੇ ਕਇੇ ॥ 

فون بهذە الحق�قة.   قل�لون هم الذين �ع�ق
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ਿਜਸ ਨ�  ਬਖਸ ੇਿਸਫਿਤ ਸਾਲਾਹ ॥ 

ف حمد هللا،    �ا ناناك! الذي ينعم بك�ف  

 

ਨਾਨਕ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥੨੫॥ 

|| 25هو أغىف روح�ا �ف العالم. || ||   

 

ਅਮਲੁ ਗਣੁ ਅਮਲੁ ਵਾਪਾਰ ॥ 

 فضائل هللا ال تقدر بثمن. ال تقدر بثمن هو الجهد ال�تساب تلك الفضائل. 

 

ਅਮਲੁ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮਲੁ ਭੰਡਾਰ ॥ 

 الذين �قتنون فضائله ال �قدرون بثمن وال تقدر بثمن �ي كنوزە. 

 

ਅਮਲੁ ਆਵਿਹ ਅਮਲੁ ਲੈ ਜਾਿਹ ॥ 

 الذين �أتون إ� هذا العالم و�غادرون بعد الحصول ع� فضائله ال �قدرون بثمن. 

 

ਅਮਲੁ ਭਾਇ ਅਮਲੁਾ ਸਮਾਿਹ ॥ 

ي حبه ال �قدرون بثمن. الذين انغمسوا ف�ه ال �قدرون بثمن. 
 المشبعون �ف

 

ਅਮਲੁ ੁਧਰਮੁ ਅਮਲੁ ੁਦੀਬਾਣੁ ॥ 

ي دارما، ال تقدر بثمن محكمة العدل اإلله
�ة. ال تقدر بثمن قانونه اإلل�ي �ف  

 

ਅਮਲੁ ੁਤਲੁ ੁਅਮਲੁ ੁਪਰਵਾਣ ੁ॥ 

 . ف العدل االل�ي  ال تقدر بثمن هو نظام عداله، ال تقدر بثمن قوانني
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ਅਮਲੁ ੁਬਖਸੀਸ ਅਮਲੁ ੁਨੀਸਾਣ ੁ॥ 

 ال تقدر بثمن بركاته ونعمه ال تقدر بثمن. 

 

ਅਮਲੁ ੁਕਰਮ ੁਅਮਲੁ ੁਫਰੁਮਾਣ ੁ॥ 

 ال تقدر بثمن رحمته؛ ال تقدر بثمن ق�ادته المل��ة. 

 

ਅਮਲੋੁ ਅਮਲੁ ੁਆਿਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 

 !  إنه ال �قدر بثمن. ال �قدر بثمن فوق التعب�ي

 

ਆਿਖ ਆਿਖ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ي وصفه بال�امل. 
ي تأمل عميق ينغمسون ف�ه ل�نهم �فشلون �ف

ون، بتالوة اسم هللا �ف  كث�ي

 

ਆਖਿਹ ਵਦੇ ਪਾਠ ਪਰੁਾਣ ॥ 

 كتابات ال�تب المقدسة (الف�دا و�وراناس) تصفه. 

 

ਆਖਿਹ ਪੜ ੇਕਰਿਹ ਵਿਖਆਣ ॥ 

عنه و�تحدثون عنه. والعلماء يتحدثون   

 

ਆਖਿਹ ਬਰਮ ੇਆਖਿਹ ਇੰਦ ॥ 

 عدد ال �ح� من براهما و إندرا يتحدثون عن هللا. 

 

ਆਖਿਹ ਗਪੋੀ ਤ ੈਗੋਿਵੰਦ॥ 

) وأعوانه (ج���س) مدائحه  ي ك��شنا (اإلله الهندو�ي  .�غىف
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ਆਖਿਹ ਈਸਰ ਆਖਿਹ ਿਸਧ॥ 

 ( ي عل�ه شيو (اإلله الهندو�ي والس�دها (األشخاص ذوو القوى الخارقة للطب�عة.) يثىف  

 

ਆਖਿਹ ਕਤੇੇ ਕੀਤ ੇਬਧੁ॥ 

ف الذين خلقهم �حمدونه   .كث�ي من المثقفني

 

ਆਖਿਹ ਦਾਨਵ ਆਖਿਹ ਦਵੇ॥ 

. اآللهة تعجب به ف  .تعجب به الش�اطني

 

ਆਖਿਹ ਸਿੁਰ ਨਰ ਮਿੁਨ ਜਨ ਸਵੇ॥ 

ف  وأتباعهم ينشدون بحمدەكث�ي من الرجال األتق�اء والقد�سني . 

 

ਕਤੇਆੇ ਖਿਹ ਆਖਿਣ ਪਾਿਹ॥ 

ون �مدحونه و�حاولون وصفه  .كث�ي

 

ਕਤੇ ੇਕਿਹ ਕਿਹ ਉਿਠ ਉਿਠ ਜਾਿਹ॥ 

ا، ورحلوا ا وتكرار� ون مرار�  .لقد تحدث عنه كث�ي

 

ਏਤੇ ਕੀਤ ੇਹੋਿਰ ਕਰਿੇਹ॥ 

 لو كان �خلق أ��ب عدد مما خلقه بالفعل وحاول الجميع ،

 

ਤਾ ਆਿਖ ਨ ਸਕਿਹ ਕਈੇ ਕਇੇ॥ 

وصف جميع فضائله أ�ضا  حينذاك ال �مكن . 
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ਜਵੇਡੁ ਭਾਵ ੈਤਵੇਡ ੁਹਇੋ॥ 

 .إنه عظ�م كما �شاء

 

ਨਾਨਕ ਜਾਣ ੈਸਾਚਾ ਸਇੋ॥ 

ي �علم فقط ما أعظم هو 
 .�ا ناناك! هو اإلله الحق��ق

 

ਜੇ ਕੋ ਆਖ ੈਬਲੋੁ ਿਵਗਾੜ॥ੁ 

 لو اد� أي شخص أنه قادر ع� وصف هللا ، 

 

ਤਾ ਿਲਖੀਐ ਿਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ॥ੁ੨੬॥ 

ە أجهل شخص  .اعت�ب

 

ਸ ੋਦਰੁ ਕਹੇਾ ਸ ੋਘਰੁ ਕਹੇਾ ਿਜਤ ੁਬਿਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ॥ 

ي كل مكان)؟
! أي ن�ع من المسكن �مكن أن �كون هناك، ح�ث تهتم بخلقك (بما أنك �ف  �ا إل�ي

 

ਵਾਜ ੇਨਾਦ ਅਨ� ਕ ਅਸੰਖਾ ਕਤੇ ੇਵਾਵਣਹਾਰ 

ا ال ح� لها ي إبداعك وتك��نك يتم غناء أنواع ال ح� لها من الموس��ق السماو�ة لك، وتنتج ألحان�
 .�ف

 

ਗਾਵਿਹ ਤਹੁਨ�  ਪਉਣ ੁਪਾਣੀ ਬਸੰੈਤਰ ੁਗਾਵ ੈਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦਆੁਰ॥ੇ 

ي لك ي تصدرها. العدل الصالح أ�ضا �غىف ي لك باألصوات الىق  .ال��اح والبحار واألمطار والحرائق كلها تغىف

 

ਗਾਵਿਹ ਿਚਤੁ ਗਪੁਤੁ ਿਲਿਖ ਜਾਣਿਹ ਿਲਿਖ ਿਲਿਖ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰ॥ੇ 

بت
ُ
، المالئكة األسطور�ة، الذين �حتفظون �سجل اإلجراءات،  (Gupt و Chitr) كل من ج�ق و غ

ي الصالح لدارما
 .الذي �قرأ هذا السجل، �غنون لك (Dharma) والقا�ف
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ਗਾਵਿਹ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਦਵੇੀ ਸਹੋਿਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰ॥ੇ 

ا بمد�حك  ش�فا و�راهما ي أ�ض� ا ما، روعتك تغىف ي روعة دائم�
 .وآلهة الجمال (اآللهة الهندوس�ة) تتألق �ف

 

ਗਾਵਿਹ ਇੰਦ ਇਦਾਸਿਣ ਬਠੈ�  ਦਵੇਿਤਆ ਦਿਰ ਨਾਲੇ॥ 

ا إ� جنب مع اآللهة واإللهات األخرى، �عجبون بك  ) جالس ع� عرشه الرائع جنب� إندرا (اإلله الهندو�ي
 .بط��قة توسع�ة 

 

ਗਾਵਿਹ ਿਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਿਰ ਗਾਵਿਨ ਸਾਧ ਿਵਚਾਰ॥ੇ 

ي  س�دها (رجال مقدسون ذو قوى روح�ة) 
ا ينشدون لك �ف ف أ�ض� ي تأمل عميق؛ القد�سني

�مدحونك �ف
 .تأمل عميق 

 

ਗਾਵਿਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤਖੋੀ ਗਾਵਿਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰ॥ੇ 

 .المنضبطون، المحسنون، القانعون والشجاع، كلهم �غنون مد�حك باستجداء والتماس شد�د

 

ਗਾਵਿਨ ਪੰਿਡਤ ਪੜਿਨ ਰਖੀਸਰ ਜਗੁੁ ਜਗੁੁ ਵਦੇਾ ਨਾਲੇ॥ 

 الذين
�
ف روح�ا ظلوا ع� مر العصور �قرؤون الف�دا،  إن الُقّراء والمعلمني (vedas)  غنون بمد�حك�. 

 

ਗਾਵਿਹ ਮਹੋਣੀਆ ਮਨੁਮਹੋਿਨ ਸਰੁਗਾ ਮਛ ਪਇਆਲੇ॥ 

ي العوالم السفل�ة �غنون بحمدك باستجداء
ي السماء وع� األرض و�ف

 .المغامرون الجم�لون �ف

 

ਗਾਵਿਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤਰੇ ੇਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ॥ 

ي بحمدكيبدو أن األش�اء الثمينة، وجميع األما�ن الم ي أ�شأتها تغىف قدسة للحج، الىق . 
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ਗਾਵਿਹ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸਰੂਾ ਗਾਵਿਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰ॥ੇ 

المحار�ون األق��اء، القد�سون ذوو القوى الروح�ة العظ�مة، والمخلوقات من جميع مصادر الح�اة  
 األر�عة �غنون بحمدك 

 

ਗਾਵਿਹ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਰਖੇ ਧਾਰ ੇ

ي لك (تعمل  ي أ�شأتها ودعمتها أنت، تغىف عدد ال �ح� من القارات واألنظمة الشمس�ة والمجرات الىق
 �شكل ال �ش��ه شائبة تحت إمرتك.) 

 

ਸਈੇ ਤਧੁਨੁ�  ਗਾਵਿਹ ਜੋ ਤਧੁ ੁਭਾਵਿਨ ਰਤ ੇਤਰੇ ੇਭਗਤ ਰਸਾਲੇ॥ 

 و�شبعون بحبك هم الذين �ستط�عون أن �غنوا بحمدك فقط
�
 .الذين يرضونك و�كرسون لك حقا

 

ਹਿੋਰ ਕਤੇ ੇਗਾਵਿਨ ਸ ੇਮ ੈਿਚਿਤ ਨ ਆਵਿਨ ਨਾਨਕ ੁਿਕਆ ਵੀਚਾਰ॥ੇ 

ي وصف كل منهم؟ . ك�ف �مكنىف ون عنك حىق وال �خطرون ببا�ي ي ال�ث�ي  �ا ناناك! �غىف

 

ਸਈੋ ਸਈੋ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬ ੁਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ॥ 

ي وجودي وعظمته أبد�ةهو وحدە (هللا) وهو موجود إ� األبد. 
هذا المعلم حق��ق . 

 

ਹ ੈਭੀ ਹਸੋੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਿਜਿਨ ਰਚਾਈ॥ 

ا. ال يولد وال �موت  ا دائم� �  .الذي خلق هذا ال�ون موجود اآلن وس�ظل حا�ف

 

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ॥ 

 .لقد خلق ما�ا (وهم دنيوي) بألوان وأنواع وأصناف مختلفة 
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ਕਿਰ ਕਿਰ ਵਖੇ ੈਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਿਜਵ ਿਤਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ॥ 

 .بعد أن صنع الخل�قة ، فإنه �حرسها بعظمته 

 

ਜੋ ਿਤਸ ੁਭਾਵ ੈਸਈੋ ਕਰਸੀ ਹਕੁਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ॥ 

 .�فعل ما �شاء. ال �ستطيع أحد أن �أمرە بما �فعل

 

ਸ ੋਪਾਿਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਿਤਸਾਿਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣ ੁਰਜਾਈ॥੨੭॥ 

ا إلرادته. ||  وري أن تع�ش وفق� ، من ال�ف 27�ا ناناك! هو ملك الملوك الع�ي  || 

 

ਮੁੰ ਦਾ ਸੰਤਖੋ ੁਸਰਮ ੁਪਤ ੁਝਲੋੀ ਿਧਆਨ ਕੀ ਕਰਿਹ ਿਬਭਿੂਤ॥ 

ي نام الرماد الذي  
! اجعل األقراط مطمئنة، واعمل بجد ع� وعاء التسول وال��س. تأمل �ف ي

�ا يو�ف
 .�غ�ي جسدك 

 

ਿਖੰਥਾ ਕਾਲ ੁਕਆੁਰੀ ਕਾਇਆ ਜਗੁਿਤ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀਿਤ॥ 

دع الو�ي بالموت هو معطفك المرقع؛ الشخص�ة األخالق�ة العال�ة �ي أسلوب ح�اتك واإل�مان با� 
 .�كون عصا الس�ي 

 

ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਿਨ ਜੀਤ ੈਜਗਜੁੀਤ॥ੁ 

فلتكن األخوة العالم�ة �ي طائفتك. الس�طرة ع� إغراءاتك �ي الط��قة الحق�ق�ة للتغلب ع� عقلك  
 .وروحك

 

ਆਦਸੇ ੁਿਤਸ ੈਆਦਸੇ॥ੁ 

ي بتواضع ي له ، أنحىف  .أنحىف
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ਆਿਦ ਅਨੀਲ ੁਅਨਾਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜਗੁੁ ਜਗੁੁ ਏਕੋ ਵਸੇ॥ੁ੨੮॥ 

28إنه دائم الوجود، طاهر، بال بدا�ة وال نها�ة، وال يتغ�ي ع�ب العصور. ||   

 

ਭਗੁਿਤ ਿਗਆਨੁ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਿਣ ਘਿਟ ਘਿਟ ਵਾਜਿਹ ਨਾਦ॥ 

ء �ي الطعام الذي تعدە؛ اجعل الشفقة �ي الموزع  ي
! دع الحكمة الروح�ة بأن هللا �سود كل �ش ي

�ا يو�ف
ي كل قلب هو الطبل الذي �ستخدمه إل�شاء  

از الموس��ق اإلله�ة �ف ف الخاص بك للطعام واجعل اه�ق
 .الصوت

 

ਆਿਪ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ॥ 

ي عمل المعجزات الخالق نفسه هو الس�د األع� لل
جميع وكل خل�قته تحت س�طرته. إن التساهل �ف

 .والبحث عن ملذات أخرى هو انحرافات تبعدك عنه 

 

ਸੰਜਗੋ ੁਿਵਜਗੋੁ ਦਇੁ ਕਾਰ ਚਲਾਵਿਹ ਲੇਖ ੇਆਵਿਹ ਭਾਗ॥ 

نا  ي مص�ي
ي لنحصل ع� ما هو مكتوب �ف

 االتحاد به واالنفصال عنه بمشيئته. نأىق

 

ਆਦਸੇ ੁਿਤਸ ੈਆਦਸੇ॥ੁ 

ي بتواضع  ي له، أنحىف  .أنحىف

 

ਆਿਦ ਅਨੀਲ ੁਅਨਾਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜਗੁੁ ਜਗੁੁ ਏਕੋ ਵਸੇ॥ੁ੨੯॥ 

ور الدني��ة)، بال بدا�ة وال نها�ة، وال يتغ�ي عب العصور. ||   هو دائم الوجود، طاهر (غ�ي متأثر بال�ش
29 

 

ਏਕਾ ਮਾਈ ਜਗੁਿਤ ਿਵਆਈ ਿਤਿਨ ਚਲੇੇ ਪਰਵਾਣ॥ੁ 

ي ظروف غامضة. (الغموض هو أنه يران
ف ال �ستطيع  خلق الخالق ما�ا �ف ا ول�ن غ�ي تالم�ذە الحق�قيني

 أحد رؤ�ته) 
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ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣ॥ੁ 

 .هللا نفسه هو الخالق والمع�ل والمدّمر

 

ਿਜਵ ਿਤਸ ੁਭਾਵ ੈਿਤਵ ੈਚਲਾਵ ੈਿਜਵ ਹਵੋ ੈਫੁਰਮਾਣ॥ੁ 

 .إنه �جعل األش�اء تحدث حسب متعة مشيئته. هذا هو رتبته السماو�ة

 

ਓਹੁ ਵਖੇ ੈਓਨਾ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵ ੈਬਹਤੁਾ ਏਹੁ ਿਵਡਾਣ॥ੁ 

 !! يراقب الجميع، ل�ن ال �ستطيع أحد أن يراە. ما أعجب هو 

 

ਆਦਸੇ ੁਿਤਸ ੈਆਦਸੇ॥ੁ 

ي بتواضع  ي له، أنحىف  .أنحىف

 

ਆਿਦ ਅਨੀਲ ੁਅਨਾਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜਗੁੁ ਜਗੁੁ ਏਕੋ ਵਸੇ॥ੁ੩੦॥ 

ور  الدني��ة)، ل�س له بدا�ة، غ�ي قابل للتدم�ي وال يتغ�ي ع�ب العصور. هو أبدي طاهر (غ�ي متأثر بال�ش
 ||30  || 

 

ਆਸਣ ੁਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ॥ਜੋ ਿਕਛ ੁਪਾਇਆ ਸ ੁਏਕਾ ਵਾਰ 

ي عالم بعد عالم �ي مقر سلطته ومخازنه. كل ما تم وضعه فيها تم وضعه هناك مرة واحدة إ� األبد
 .�ف

 

ਕਿਰ ਕਿਰ ਵਖੇ ੈਿਸਰਜਣਹਾਰ॥ੁ 

لخالق يراقبهابعد أن صنع الخل�قة فإن ا . 

 

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ॥ 

 .�ا ناناك! نظام هللا للحفاظ ع� خل�قته كامل
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ਆਦਸੇ ੁਿਤਸ ੈਆਦਸੇ॥ੁ 

ي بتواضع  ي له، أنحىف  .أنحىف

 

ਆਿਦ ਅਨੀਲ ੁਅਨਾਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜਗੁੁ ਜਗੁੁ ਏਕੋ ਵਸੇ॥ੁ੩੧॥ 

) وغ�ي  هو دائم الوجود ، طاهر (غ�ي متأثر  ور الدني��ة)، بال بدا�ة وال نها�ة (غ�ي قابلة للتدم�ي بال�ش
ة ع�ب العصور. ||  31متغ�ي  || 

 

ਇਕ ਦ ੂਜੀਭ ੌਲਖ ਹਿੋਹ ਲਖ ਹਵੋਿਹ ਲਖ ਵੀਸ॥ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੜੇਾ ਆਖੀਅਿਹ ਏਕੁ ਨਾਮ ੁਜਗਦੀਸ॥ 

ا وتال أحد اسم هللا مئات اآلالف من المرات   �ن ضعف� لو كان هناك مائة ألف لسان وزاد هذا العدد ع�ش
ي التأمل) 

ي اسم هللا �ف
ي االنغماس ال�امل �ف  بكل لسان، (مما �عىف

 

ਏਤੁ ਰਾਿਹ ਪਿਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹਇੋ ਇਕੀਸ 

ا والتأمل   �مكن للمرء أن يتحد مع هللا بصعود هذە الخطوات الصح�حة. (بالتخ�ي عن غرور المرء تمام�
ي نام بتفاٍن محب) 

 �ف

 

ਸਿੁਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ॥ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੜੂੀ ਕੜੂ ੈਠੀਸ॥੩੨॥ 

ا   ، فإن الذين �عتقدون أنه �مكنهم أ�ض�
�
بعد أن سمعوا عن الحالة العال�ة لألرواح المست�قظة روح�ا

االرتقاء إ� مستواهم بمجرد تقل�د (تكرار اسم هللا) بدون التخ�ي عن األنا، �شبهون الد�دان المتواضعة 
ي السماء. �ا ناناك! ال �مك

 �ف
�
ي تتخ�ل أن ترتفع عال�ا ن الحصول ع� االتحاد با� إال بنعمته. الباطل الىق

 || . ف 32هو تفاخر المدعني  || 

 

ਆਖਿਣ ਜੋਰ ੁਚਪੁੈ ਨਹ ਜਰੋ॥ੁ 

 .إن قوة ال�الم والقدرة ع� الصمت مع سكون الذهن ل�ست فط��ة بل هبة من هللا

 

ਜੋਰ ੁਨ ਮੰਗਿਣ ਦਿੇਣ ਨ ਜਰੋ ੁ

ع بها هو أمر �فوق قدرتنا  .حىق طلب الصدقة أو الت�ب
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ਜੋਰ ੁਨ ਜੀਵਿਣ ਮਰਿਣ ਨਹ ਜਰੋ॥ੁ 

ي س�طرتنا. (ل�س لدينا أي خ�ار �شأن مىق وأين نولد و�� مىق سنع�ش. ل�س 
الح�اة والموت ل�سا �ف

ا.)   لدينا أي خ�ار �شأن مىق وأين وك�ف سنموت أ�ض�

 

ਜੋਰ ੁਨ ਰਾਿਜ ਮਾਿਲ ਮਿਨ ਸਰੋ॥ੁ 

نابطب�عتها، ل�س لعقلنا القدرة ع� االمتناع عن التص��ت من أفكار الجشع والقوة واأل  . 

 

ਜੋਰ ੁਨ ਸਰੁਤੀ ਿਗਆਿਨ ਵੀਚਾਿਰ 

 .ل�ست لدينا القوة لتحقيق ال�قظة الروح�ة أو الحصول ع� المعرفة أو التأمل

 

ਜੋਰਨੁ ਜਗੁਤੀ ਛਟੁ ੈਸੰਸਾਰ ੁ

 .ل�س لدينا قدرة أو قوة فط��ة للهروب من إغراءات العالم

 

ਿਜਸ ੁਹਿਥ ਜਰੋੁ ਕਿਰ ਵਖੇ ੈਸਇੋ॥ 

ي بخل�قته  .هو وحدە �متلك كل القوة وهو وحدە الذي �عتىف

 

ਨਾਨਕ ਉਤਮ ੁਨੀਚ ੁਨ ਕਇੋ॥੩੩॥ 

33�ا ناناك! ال أحد متفوق أو أدىف (نصبح ما �قررە هللا لنا). ||   || 

 

ਰਾਤੀ ਰਤੁੀ ਿਥਤੀ ਵਾਰ॥ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ॥ 

المناطق الدن�ا من ال�ونخلق هللا الل�ا�ي والنهار والشهور والمواسم. كما خلق ال��اح والماء والنار و  . 

 

ਿਤਸ ੁਿਵਿਚ ਧਰਤੀ ਥਾਿਪ ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਲ॥ 

ي وسط هؤالء، أسس األرض كمكان الب�ش لمتابعة التقدم الرو�ي 
 .�ف

SikhBookClub.com 40 



ਿਤਸ ੁਿਵਿਚ ਜੀਅ ਜੁਗਿਤ ਕੇ ਰੰਗ॥ਿਤਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨ� ਕ ਅਨੰਤ॥ 

ا مختلفة من ال�ائنات بأسماء ال نها�ة لها  .عل�ه وضع أنواع�

 

ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹਇੋ ਵੀਚਾਰ॥ੁਸਚਾ ਆਿਪ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰ॥ੁ 

 .س�حا�مون بأفعالهم. هللا نفسه هو الحق، والصحيح هو حضورە

 

ਿਤਥ ੈਸਹੋਿਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ॥ੁਨਦਰੀ ਕਰਿਮ ਪਵ ੈਨੀਸਾਣ॥ੁ 

 و�تلقون عالمة النعمة من هللا الرح�م
�
 .هناك، بحضور هللا، يتم قبول المختار�ن الذين تقدموا روح�ا

 

ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥ ੈਪਾਇ॥ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ॥੩੪॥ 

ي حضور هللا. �ا ناناك! فقط عند  إن النجاح وا
لفشل اللذان يتعلقان بالنمو الرو�ي �حكم عليهما �ف

ة هللا �كتشف المرء ما إذا كان قد نجح أو فشل. ||  34الوصول إ� ح�ف  || 

 

ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮ॥ੁ 

) ح�اة صالحة ي دارم خند (المرحلة األو� من التطور الرو�ي
ي للشخص �ف

 .الواجب األخال�ق

 

ਿਗਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਮ॥ੁ 

ي السطور لمتابعة (مرحلة ا�تساب المعرفة اإلله�ة.) 
 فهم اآلن عمل ج�ان خند �ف

 

ਕਤੇ ੇਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵਸੰੈਤਰ ਕਤੇ ੇਕਾਨ ਮਹਸੇ॥ 

ي خل�قة هللا ال�ث�ي من ال��اح والم�اە والنار. ال�ث�ي من كرشنا
 و شيوا (Krishnas) هنا، �درك المرء أن �ف

(Shivas)ي التدب�ي والدمار ال ح� لها
 .، مما �ش�ي إ� أن قوى هللا �ف
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ਕਤੇ ੇਬਰਮ ੇਘਾੜਿਤ ਘੜੀਅਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵਸੇ॥ 

ي أن قدرة هللا ع� الخلق ال نها�ة لها  .ُصنع ال�ث�ي من براهمس بأشكال وألوان ال ح� لها، مما �عىف

 

ਕਤੇੀਆ ਕਰਮ ਭਮੂੀ ਮਰੇ ਕਤੇ ੇਕਤੇੇ ਧ ੂਉਪਦਸੇ॥ 

ف مثل  هناك العد�د من هذە الجبال  واألرض ح�ث يؤدي الناس واجباتهم. هناك العد�د من القد�سني
 .وهناك العد�د من الدروس لتعلمها( Dhru) دهرو

 

ਕਤੇ ੇਇੰਦ ਚੰਦ ਸਰੂ ਕਤੇੇ ਕਤੇ ੇਮੰਡਲਦਸੇ॥ 

ي 
 !ال�ث�ي من اإلندراس، ال�ث�ي من األقمار والشمس، العد�د من العوالم واألرا�ف

 

ਕਤੇ ੇਿਸਧ ਬਧੁ ਨਾਥ ਕਤੇੇ ਕਤੇ ੇਦਵੇੀ ਵਸੇ॥ 

، ال�ث�ي من اآللهة من مختلف األنواع ف ف مع العد�د من سادة اليوغيني  .ال�ث�ي من القد�سني

 

ਕਤੇ ੇਦਵੇ ਦਾਨਵ ਮਿੁਨ ਕਤੇ ੇਕਤੇੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰ ਦ॥ 

، والعد�د من مح�طات الجواهر ف ، وال�ث�ي من الحكماء الصامتني ف  .ال�ث�ي من اآللهة والش�اطني

 

ਕਤੇੀਆ ਖਾਣੀ ਕਤੇੀਆ ਬਾਣੀ ਕਤੇੇ ਪਾਤ ਨਿਰੰਦ॥ 

ق الح�اة، والعد�د من اللغات، والعد�د من سالالت الحكامالعد�د من طر  . 

 

ਕਤੇੀਆ ਸਰੁਤੀ ਸਵੇਕ ਕਤੇ ੇਨਾਨਕ ਅੰਤ ੁਨ ਅੰਤ॥ੁ੩੫॥ 

ي أنواع مختلفة من التأمالت! �ا ناناك! ال نها�ة لخل�قته 
ف �ف  .شارك ال�ث�ي من المصلني
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ਿਗਆਨ ਖੰਡ ਮਿਹ ਿਗਆਨੁ ਪਰਚੰਡ॥ੁਿਤਥ ੈਨਾਦ ਿਬਨ� ਦ ਕਡੋ ਅਨੰਦ॥ੁ 

ي عالم المعرفة الروح�ة (ك 
)، الحكمة الروح�ة طاغ�ة وسام�ة و�خت�ب �ف ي المقطع األخ�ي

ما هو موضح �ف
. هذە �ي حالة النع�م الرو�ي كما لو أن الموس��ق من جميع أنواع األلحان يتم   المرء الف�ح اإلل�ي

 االستمتاع بها 

 

 

ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰਪੂ ੁ

 .�ام خند �ي مرحلة العمل الجاد لتجم�ل الروح ورفعه

 

ਿਤਥ ੈਘਾੜਿਤ ਘੜੀਐ ਬਹਤੁੁ ਅਨੂਪ॥ੁ 

ي 
 )هنا يتم �شك�ل عقل مستن�ي بجمال ال �ضا�. (بذكر نام (االسم) والتأمل بالحب والتفاىف

 

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਿਹ॥ਜੇ ਕੋ ਕਹ ੈਿਪਛ ੈਪਛਤੁਾਇ॥ 

ل المرء أن �صف، فس�فشل و�ندم ع� حالة مثل هذا العقل المستن�ي تفوق الوصف و�ذا حاو 
 .المحاولة

 

ਿਤਥ ੈਘੜੀਐ ਸਰੁਿਤ ਮਿਤ ਮਿਨ ਬਿੁਧ॥ 

 .هنا يتم �شك�ل الو�ي الحد�ي والفكر وفهم العقل

 

ਿਤਥ ੈਘੜੀਐ ਸਰੁਾ ਿਸਧਾ ਕੀ ਸਿੁਧ॥੩੬॥ 
ف  ف و المحققني ف الروحيني . || و�ي المحار�ني 36هنا تتشكل كائنات ال�مال الرو�ي  || 

 

ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ॥ੁ 

 القوة الروح�ة �ي صفة مرحلة النعمة اإلله�ة (كرم خند) 

ور الدني��ة أو   لدرجة أن ال�ش
�
 ق��ا

�
ي هذە المرحلة، ينعم اإل�سان بنعمة هللا و�صبح روح�ا

ال  ”الما�ا“�ف
 .�مكن أن تؤثر عل�ه بعد اآلن
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ਿਤਥ ੈਹਰੋ ੁਨ ਕਈੋ ਹਰੋ॥ੁ 

ي هذا البعد من الروحان�ة، ال �سكن هناك أي شخص آخر (باستثناء الذين وصلوا إ� هناك وأصبحوا 
�ف

ف لنعمته.)   مستحقني

 

ਿਤਥ ੈਜਧੋ ਮਹਾਬਲ ਸਰੂ॥ 

ور  المحار�ون الروحيون الشجعان واألق��اء �صلون إ� هذە المرحلة فقط، الذين قهروا إغراءات ال�ش
، االرتباطات العاطف�ة، األنا، إلخ)الدني��ة (الرغبة، الغضب، الجشع  

 

ਿਤਨ ਮਿਹ ਰਾਮ ੁਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰ॥ 

ا بجوهر هللا  .إنهم مشبعون تمام�

 

ਿਤਥ ੈਸੀਤ ੋਸੀਤਾ ਮਿਹਮਾ ਮਾਿਹ॥ 

ي �سبيح هللا
ا �ف ف تمام�  .�ظلون مستغرقني

 

ਤਾ ਕੇ ਰਪੂ ਨ ਕਥਨ�  ਜਾਿਹ॥ 

 .ال �مكن وصف استنارتهم الروح�ة 

 

ਨਾ ਓਿਹ ਮਰਿਹ ਨ ਠਾਗ ੇਜਾਿਹ॥ 

ور الدني��ة التغلب عليهم  .إنهم محصنون من الموت الرو�ي وال �ستطيع ال�ش

 

ਿਜਨ ਕੈ ਰਾਮ ੁਵਸੈ ਮਨ ਮਾਿਹ॥ 

ي داخل هذە العقول 
 .يثبت هللا �ف

 

SikhBookClub.com 44 



ਿਤਥ ੈਭਗਤ ਵਸਿਹ ਕੇ ਲੋਅ॥ 

ة إ� هذە المرحلة و�سكنون هناك   .�صل المخلصون من عوالم كث�ي

 

ਕਰਿਹ ਅਨੰਦ ੁਸਚਾ ਮਿਨ ਸਇੋ॥ 

ي قل��ــهم
ا �ف ون الف�ح األبدي ألن شعور حضور هللا موجود دائم�  .إنهم �خت�ب

 

ਸਚਖੰਿਡ ਵਸ ੈਿਨਰੰਕਾਰੁ॥ 

ي قلب المحب
ي عالم الحق�قة هذا، العبد القدير يب�ق �ف

 .هذە مرحلة اندماج مع هللا. �ف

 

ਕਿਰ ਕਿਰ ਵਖੇ ੈਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ॥ 

 .بعد أن خلق هللا الرح�م، ينعم بنظرته السع�دة ع� خل�قته 

 

ਿਤਥ ੈਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ॥ਜੇ ਕੋ ਕਥ ੈਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ॥ 

ي ال نها�ة لها   ي ال نها�ة لها واألنظمة الشمس�ة الىق ي هذە المرحلة، يتعرف المخلص ع� ال�وا�ب الىق
�ف

ي ال نها�ة لها. إنه �درك أن خل�قة هللا ال حدود لها  .والمجرات الىق
 

ਿਤਥ ੈਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ॥ 

ي هذە المرحلة، �درك المرء أن خلقه يتكون 
من عوالم تتجاوز العوالم�ف . 

 

ਿਜਵ ਿਜਵ ਹਕੁਮ ੁਿਤਵੈ ਿਤਵਕਾਰ 

ء �عمل كما �أمر ي
 .�درك المرء أن كل �ش

 

ਵਖੇ ੈਿਵਗਸ ੈਕਿਰ ਵੀਚਾਰ॥ੁ 

ي بخل�قته و�ستمد منها اللذة  .�درك المرء أن هللا �عتىف
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ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ॥੩੭॥ 

ة. || �ا ناناك! من المستح�ل وصف هذە  37المرحلة؛ ال �مكن إال أن �كون من ذوي الخ�ب  || 
 

ਜਤ ੁਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ੁਸਿੁਨਆਰ॥ੁ 

ي والص�ب صفتان  
ي متجر الصاغة) والص�ب ع� الصائغ. (االنضباط الذاىق

ي الفرن (�ف
اجعل االنضباط الذاىق

 ( ي مهمة تحقيق التن��ر الرو�ي
وع �ف ي ال�ش

 أساسيتان �جب امتال�هما إذا كنت ترغب �ف

 

ਅਹਰਿਣ ਮਿਤ ਵਦੇ ੁਹਥੀਆਰ॥ੁ 

 دع العقل �كون السندان، والحكمة الروح�ة �ي األدوات. (إ�قاظ العقل بالمعرفة الروح�ة 
 
 

ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਿਨ ਤਪ ਤਾਉ॥ 

ي انضباط صارم النار لتحقيق التن��ر الرو�ي 
 .ل�كن الخوف من هللا المنفاخ وتالوة النام (االسم) �ف

 

ਭ�ਡਾ ਭਾਉ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ੁਿਤਤ ੁਢਾਿਲ॥ 

N ي اسمه
ي القلب انغمس �ف

وس�ال. (مع محبة هللا �ف ي بوتقة محبة هللا، تذوب بتفان ذهب رحيق نام�ب
�ف

 بتفان) 

 

ਘੜੀਐ ਸਬਦ ੁਸਚੀ ਟਕਸਾਲ॥ 

ي ح�ث يتم سك عملة اسم هللا (مما يؤدي إ� التن��ر الرو�ي من 
كل هذا س�كون بمثابة سك حق��ق

 خالل �شك�ل عقل الفرد) 

 

ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰਮ ੁਿਤਨ ਕਾਰ॥ 

ز هذا العمل فقط من قبل الذين باركتهم نعمته اإلله�ةيتم إنجا . 
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ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ॥੩੮॥ 

ا مع هللا. ||  38�ا ناناك! بنعمته الرح�مة، ينالون النع�م األبدي و�صبحون واحد�  || 

 

ਪਵਣ ੁਗੁਰ ੂਪਾਣੀ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਿਤ ਮਹਤ॥ੁ 

ض مثل األم العظ�مة. (بما أن الهواء بما أن الهواء مهم للجسم، فإن المعلم هو الروح. الماء كاألب واألر 
وري للروح. والماء هو مصدر الح�اة كلها و�ساعد أمنا األرض  وري للجسد، فإن التوج�ه الرو�ي �ف �ف

ي �ستهل�ها.)  ات الىق  ع� إنتاج الخ�ي

 

ਿਦਵਸ ੁਰਾਿਤ ਦਇੁ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਲੈੇ ਸਗਲ ਜਗਤ॥ੁ 

ي  �شبه األ�ام والل�ا�ي الممرضات 
والممرضات (الطاقات اإل�جاب�ة والسلب�ة) الذين �لعب العالم كله �ف

 أحضانه. (العالم كالم�ح ح�ث كلنا ممثلون ونلعب أدوارنا حسب تكل�فه) 

 

ਚੰਿਗਆਈਆ ਬਿੁਰਆਈਆ ਵਾਚ ੈਧਰਮ ੁਹਦਿੂਰ॥ 

 .الحسنات والسيئات �متحنها سبحانه وتعا�

 

ਕਰਮੀ ਆਪ ੋਆਪਣੀ ਕੇ ਨ� ੜੈ ਕੇ ਦਿੂਰ॥ 

ب  ا ألفعالهم، �ق�ق البعض من هللا، و�بتعد آخرون عنهوفق� . 

 

ਿਜਨੀ ਨਾਮ ੁਿਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਿਤ ਘਾਿਲ॥ 

ي وهو أن �صبحوا  
ف الهدف النهاىئ ي نام �شغف وتفاٍن محب، غادروا هذا العالم محققني

الذين تأملوا �ف
 .واحدا� مع هللا

 

ਨਾਨਕ ਤ ੇਮਖੁ ਉਜਲੇ ਕਤੇੀ ਛਟੁੀ ਨਾਿਲ॥੧॥ 

قة وتحرروا من ما�ا. ||  1�ا ناناك! أصبحت أرواحهم م�ش  || 
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ਅਰਦਾਸ  

ARDAS 

 دعاء

ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥  

Ek-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh  

(هللا) العجيب للمعلم  هو انتصار كل .واحد هللا . 

  

ਸਰੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਸਿਾਇ। 

Sri Bhagouti ji Sahai 

(األشرار محطم  هيئة على هللا) المحترم  السيف يعيننا أن عسى ! 

  

ਵਾਰ ਸਰੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸਾਿੀ ੧੦|| 

Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 

العاشر  المعلم  تاله  المحترم  السيف قصيدة  . 

 

ਹਪਰਥਮ ਭਗੌਤੀ ਹਸਮਹਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂਹਿਆਇ॥  

Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae 

مساهمته عن  الحديث في أسهب) ناناك تذكر  ثم  ؛ (لألشرار محطم  صورة  في هللا) السيف أولا  تذكر  

 .(الروحية

  

ਹਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸੁ ਰਾਮਦਾਸੈ ਿੋਈ ਂਸਿਾਇ॥  

Angad Gur Te Amar Das, Raamdaasai Hoye Sahai  

في أسهب) !يساعدونا أن نرجو ؛ داس رام  وجورو داس عمار وجورو أنجاد جورو في وتأمل تذكر ثم   

الروحي إسهامهم  ) 

  

ਅਰਜਨ ਿਰਗੋਹ ੰਦ ਨੋ ਹਸਮਰੌ ਸਰੀ ਿਹਰਰਾਇ॥  

Arjan Hargobind No Simrou Sri Har Rai 

(الروحي إسهامهم  في أسهب) .راي هار المحترم  والمعلم  هارجوبيند جورو ، أرجان جورو في وتأمل تذكر  

  

ਸਰੀ ਿਹਰਹਕਰਸਨ ਹਿਆਈਐਂ ਹਜਸ ਹਿਠੈ ਸਹਭ ਦਖੁ ਜਾਇ॥  

Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye 

الحديث في أسهب) .تختفي اآللم  كل ، من رؤية خالل من ، كريشان هار المحترم  جورو في وتأمل تذكر  

الروحية  مساهمتهم  عن  
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ਤੇਗ  ਿਾਦਰ ਹਸਮਹਰਐ ਘਰ ਨਉ ਹਨਹਿ ਆਵੈ ਿਾਇ॥ 

Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai 

منزلك إلى بسرعة الروحية للثروة مصادر تسعة ستأتي ثم  ومن بهادور تيج جورو تذكر . 

  

ਸਭ ਥਾਂਈ ਿੋਇ ਸਿਾਇ॥  

Sabh Thai Ho-e Sahaai 

لنا المسار إظهار  خالل من مكان  كل في مساعدتنا يرجى !إلهي يا . 

 

ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸਾਿ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਹ ੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿ  ਜੀ! ਸਭ ਥਾਂਈ ਿੋਇ ਸਿਾਇ॥  

Dasvaa Paatshaah Guru Gobind Singh Ji Sabh Thai Ho-e Sahaai  

يرجى !إلهي يا .(الروحية مساهمته عن الحديث  في أسهب) سينغ جوبيند المحترم  العاشر المعلم  تذكر  

لنا المسار إظهار خالل من مكان كل في مساعدتنا . 

 

ਦਸਾ ਂਪਾਤਸਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿ  ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ 

 ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!  

Dasa Paatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De Paath Deedaar Daa 

Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

أفكارك وتحويل المحترم  صاحب جرانث جورو في الموجود العشرة  للملوك اإللهي الضوء في وتأمل فكر  

؛ صاحب جرانث جورو بمشاهدة  واستمتع اإللهية التعاليم  إلى  Utter Wahe Guru ( عجيب إله )! 

 

ਪੰਜਾ ਂਹਪਆਹਰਆਂ, ਚੌਿਾਂ ਸਾਹਿ ਜਾਹਦਆਂ, ਚਾਲਹ ੀਆਂ ਮੁਕਹਤਆ,ਂ ਿਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ,  

ਹਜਨਹਾ ਨਾਮ ਜਹਪਆ, ਵੰਿ ਛਹਕਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਿੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਹਿਿੱਠ ਕੀਤਾ,  

ਹਤਨਹਾਂ ਹਪਆਹਰਆਂ, ਸਹਚਆਹਰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ !  ੋਲੋ ਜੀ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 

Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya Mukhtiya, Huthiya, Jupiya, 

Tupiya, Jina Nam Jupiya, Vand Shakiya, Deg Chalaaee, Teg Vaahee, Dekh 

Ke Andhith Keetaa, Tinhaa Piariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da Dhiyaan 

Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

السيخ من .شهيدا األربعين من ؛ (سينغ جوبيند جورو) األربعة أبناء من ، المحبوبين الخمسة أعمال  في فكر  

ذكروا من .النعام  في انغمسوا الذين من .النعام  لون في غارقون المصلين من ؛ يقهرون ل الذين الشجعان  

لحفظ) سيوفهم  استخدموا الذين أولئك من ؛ مجانية مطابخ بدأ لمن ؛ رفقة في طعامهم  وتقاسموا النعام   

؛ حقاا ومخلصين طاهرين كانوا ذكره  سبق ما كل .اآلخرين عيوب عن تغاضى لمن ؛ (الحقيقة  Utter 

Wahe Guru ( عجيب إله )! 
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ਹਜਨਹਾਂ ਹਸੰਘਾਂ ਹਸੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਿਰਮ ਿੇਤ ਸੀਸ ਹਦਿੱਤੇ,  ੰਦ  ੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਿਾਈਆਂ, 

ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਹਰਆਂ ਨਾਲ ਹਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦਆੁਹਰਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 

ਕੁਰ ਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਿਰਮ ਨਿੀ ਂਿਾਹਰਆ, ਹਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਂਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਾਿੀ, ਹਤਨਹਾਂ ਦੀ 

ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ!  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 

Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund Bund Kuttai, 

Khopriya Luhayiya, Charukriya Te Churhe, Aariaa Naal Chiraae Ge, 

Gurdwaraiya Di Seva Layee Kurbaniya Keethiya, Dharam Nehee Haariye, 

Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal Nibaahee, Tina Dee Kamaaee Daa Dhiyaan Dhar 

Ke Bolo Ji Waheguroo 

لكنهم  برؤوسهم  ضحوا الذين ، الشجعان السيخ لنساءوا الرجال هؤلء قدمها التي الفريدة  الخدمة وتذكر فكر  

الذين .الجسم  مفاصل من مفصل كل من أشالء إلى أنفسهم  قطعوا الذين ؛ السيخية ديانتهم  عن يتخلوا لم   

بالمناشير  قطعوا الذين ؛ قطع إلى وتقسيمهم  العجالت على وتدويرهم  ربطهم  تم  الذين ؛ رأسهم  فروة  أزالوا . 

كرامة على  الحفاظ أجل من بأنفسهم  ضحوا الذين .احياء سلقوا الذين  Gurdwaras عن يتخلوا لم  الذين ؛  

؛ األخيرة  أنفاسهم حتى الطويل شعرهم  وأنقذوا السيخية ديانتهم  على حافظوا الذين ؛ السيخية عقيدتهم   

Utter Wahe Guru ( عجيب إله )! 

 

ਪੰਜਾ ਂਤਖਤਾ,ਂ ਸਰ ਿੱਤ ਗੁਰਦਆੁਹਰਆਂ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 

Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji Waheguroo  

المطلق ؛ الجوردواراس وجميع السيخية الديانة مقاعد جميع إلى أفكارك حّول  Wahe Guru (إله 

 !(عجيب

 

ਹਪਰਥਮੇ ਸਰ ਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਿੈ ਜੀ, ਸਰ ਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਚਤ ਆਵੇ, ਹਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰ  ਸੁਖ ਿੋਵੇ। 

Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji, Sarbat Khaalsaa Ji Ko 

Waheguroo Waheguroo Waheguroo Chit Aavai Chit Aavan Ka Sadkaa 

Surab Sukh Hovai 

ووسائل الملذات كل  تأتي أن وآمل ؛ اسمك فيه يتأملوا  قد الذي الدعاء هذا تقدم  المحترمة الخالصة كل ، أولا   

التأمل هذا خالل من الراحة . 

 

 ਜਿਾ ਂਜਿਾ ਂਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿ , ਤਿਾਂ ਤਿਾਂ ਰਹਛਆ ਹਰਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ  ਫ਼ਤਹਿ,  

ਹ ਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਰੀ ਸਾਹਿ  ਜੀ ਸਿਾਇ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ  ੋਲ  ਾਲੇ,  ੋਲੋ ਜੀ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 

Jahaa Jahaa Khaalsaa Ji Saahib, Tahaa Tahaa Ruchhiya Riyaa-it, Deg Teg 

Fateh, Bira Ki Paij, Panth Ki Jeet, Sree Saahib Ji Sahaai Khaalse Ji Ko Bol 

Baaley, Bolo Ji Waheguroo  
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حافظ ؛ المجانيان والسيف المطبخ يفشل أل آمل ؛ والنعمة الحماية امنحك ، المحترمة  خالصة وجدت أينما  

ا المحترم  السيف يأتي أن أتمنى ؛ السيخ لشعب النصر منح .المصلين شرف على أن أتمنى ؛ لمساعدتنا دائما  

ا الخالصة تحصل ؛ الشرف مرتبة على دائما  Utter Wahe Guru ( عجيب إله )! 

 

ਹਸਿੱਖਾ ਂਨੰੂ ਹਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਹ  ੇਕ ਦਾਨ, ਹਵਸਾਿ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, 

ਦਾਨਾ ਂਹਸਰ ਦਾਨ,  ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਂ, ਝੰਿੇ,  ੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ 

ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, ਿਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ,  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!!!  

Sikhaa Noo Sikhee Daan, Kesh Daan, Rehit Daan, Bibek Daan, Bharosaa 

Daan, Daanaa Sir Daan Naam Daan, Chounkiyaa Jhande Bunge Jugo Jug 

Attal, Dharam Ka Jai Kaar Bolo Ji Waheguroo  

المعرفة وهبة ، السيخ قوانين مراعاة  وهدية ، الطويل الشعر وهدية ، السيخية هدية السيخ منح يرجى  

الجوقات تبقى أن أتمنى !إلهي يا .السم  من هدية وأكبر ، اإليمان وهبة ، الراسخ  اإليمان وهبة ، اإللهية  

المطلق ؛ اإلطالق على الحقيقة تنتصر قد ؛ األبد إلى والرايات والقصر  Wahe Guru ( عجيب إله )! 

 

ਹਸਿੱਖਾ ਂਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉਿੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।  

Sikhaa Daa Man Neevaa, Mat Uchee, Mat Pat Daa Raakhaa Aap 

Waheguroo  

الحكمة حامي أنت !إلهي يا ؛ حكمتهم  ترتفع وأن متواضعة السيخ عقول تظل أن نرجو . 

 

ਿੇ ਹਨਮਾਹਣਆ ਂਦੇ ਮਾਣ, ਹਨਤਾਹਣਆ ਂਦੇ ਤਾਣ, ਹਨਓਹਟਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸਿੱਚੇ ਹਪਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 

ਆਪ ਦੇ ਿਜੂਰ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਿੈ ਜੀ।  

Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan, Nioteeaa Di Ot, Sachey Pita 

Waheguroo (Aap Di Hazoor….Di Aardas hai Ji) 

الحقيقي األب أيها  ، Wahe Guru! نصلي ، مأوى ل  من مأوى ، الضعفاء قوة  ، الوديع شرف أنت  

(هنا الصالة  أو المناسبة استبدل) ... حضرتك في تواضع بكل الصالة  . 

  

ਅਿੱਖਰ ਵਾਿਾ ਘਾਟਾ ਭੁਿੱਲ ਚੁਿੱਕ ਮਾਿ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।  

Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee, Sarbat De Kaaraj Raas 

Karney. 

الجميع أهداف تحقيق يرجى .السابقة  الصالة  قراءة  في ونواقصنا أخطائنا عن العفو يرجى . 

 

ਸੇਈ ਹਪਆਰੇ ਮੇਲ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਮਹਲਆਂ ਤੇਰਾ ਨ ਹਚਿੱਤਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ 

ਭਾਣੇ ਸਰ ਿੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।  

Seyee Piyare Mel, Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai, Naanak Naam Chardi 

Kala, Tere Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa 
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إلهي يا .اسمك في ونتأمل نتذكره  قد من مقابلة خالل من الحقيقيين المصلين بهؤلء نلتقي تجعلنا أن يرجى ! 

إلرادتك  وفقاا الجميع يزدهر وقد ، اسمك تعظيم  يتم  قد ، ناناك الحقيقي الجورو خالل من . 

 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਿਤਹਿ  

Waheguroo Ji Ka Khaalsaa Waheguroo Ji Ki Fateh 

هللا نصر هو نصر كل .هلل الخالصة . 
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 فلسفة الرحلة

 

 
يتميز .والمادي الروحي العالم  في "الرتوش من الخالي" ونهجها والشمولية بالمنطق  السيخية فلسفة تتميز  

المجتمع وتجاه  الذات تجاه  الفرد واجب بين تعارض يوجد ل السيخ أخالق في .بالبساطة لهوتها  (sangat). 

 

األعلى بالكائن اإليمان يؤكد إنه .عام 500 حوالي منذ ناناك جورو أسسها عالمية ديانة أصغر هي السيخية  

الكون وخالق  (Waheguru). ا طريقاا يوفر إنه وأخوة  حب رسالة وينشر األبدي النعيم  إلى بسيطاا مستقيما  

أو الزمان لحدود يخضع ل الذي الوحيد هو هللا بأن وتعترف بصرامة توحيدية عقيدة  هي السيخية .عالمية  

ا هناك بأن السيخية تؤمن .المكان مكان  ل .بشرياا شكالا  يتخذ ول والمدّمر والداعم  الخالق وهو  ، فقط واحداا إلها  

األخرى واآللهة واآللهة اآللهة  على  قيمة أي  يعلق ل إنه .السيخية في التجسد لنظرية . 

في الفضائل وممارسة األخالقية الصفات غرس المرء على يجب .معاا يسيران والدين األخالق ، السيخية في  

والصبر والكرم  والرحمة الصدق مثل صفات بناء يمكن ل .الروحي التطور نحو التقدم  أجل من اليومية الحياة   

التجاه هذا في إلهام  مصدر العظماء معلمينا  حياة  تعتبر .والمثابرة  بالجهود إل والتواضع . 

 

تحقيق يمكن .هللا مع والندماج والموت الولدة دورة  كسر هو اإلنسان حياة  من الهدف أن السيخية الديانة يعلم   

الخيرية واألعمال الخدمة أعمال وأداء (نام ) المقدس السم  في والتأمل ، المعلم  تعاليم  باتباع ذلك . 

 

(الرغبة) كام  أي ، الخمسة المشاعر في يتحكم  أن المرء على .هللا لذكر اليومي التكريس على مارج نام  يؤكد  

 النقابة .ص الخال لتحقيق (الكبرياء) وأهانكار (الدنيوي الرتباط) موه  ، (الجشع) لوابه ، (الغضب) كروده  ،

 من فالهد .السيخ  ديانة في والتقشف والنذر والحج الصيام  مثل الروتينية والممارسات الطقوس رفض يتم 

على  السيخية تؤكد .صاحب جرانث جورو تعاليم  باتباع ذلك تحقيق ويتم  هللا مع الندماج هو البشرية الحياة   

Bhagti Marg مرج  وكرم  (المعرفة طريق) مارج جيان أهمية تدرك فهي ، ذلك ومع .التفاني طريق أو  

الروحي الهدف إلى الوصول أجل من هللا  نعمة كسب إلى الحاجة على كبير بشكل  يشدد إنه .(العمل مسار) . 

 

العادية األسرية الحياة  أن تعتقد وهي .وعملي ومنطقي حديث دين السيخية  (Grahast) ا تشكل ل حاجزا  

منفصالا  تعيش أن الممكن من .الخالص  لتحقيق ضروريين ليسا العالم  عن التخلي أو العزوبة .الخالص أمام   

التوتر فوق رأسه إبقاء مع العالم  في المخلص يعيش أن يجب .الدنيوية واإلغراءات العلل خضم  في  

هلل وقديساا علمياا جندياا يكون أن  يجب .المعتاد  والضطراب . 

 

العقيدة أو الطائفة على القائمة الفروق جميع ترفض وبالتالي "علماني" و كوزموبوليتاني دين هي السيخية  

النساء  بين المساواة  على  المعلمون شدد .هللا نظر في  متساوون البشر جميع بأن تؤمن .الجنس أو العرق أو  

ورفضوا  أخرى مرة  األرملة لزواج بنشاط روجوا كما .(األرامل حرق) ساتي وممارسة اإلناث وأد ورفضوا  

المرء على يجب ، عليه الذهن تركيز على الحفاظ أجل من  .(الحجاب يرتدين اللواتي النساء) البردة  نظام   

بالعمل  رزقه المرء يكسب أن الشرف من .واإلحسان الخدمة أعمال وأداء (نعم ) المقدس السم  في يتأمل أن  

الغش  أو بالتسول وليس (كرنا كيرات) الصادق . Vand Chhakna ، ا  هي ، اآلخرين مع المشاركة أيضا  
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خالل من ،  المحتاجين يساعد أن الفرد من  يتوقع .اجتماعية مسؤولية  Daswandh (10٪ مكاسبه من ). 

في الموجود (لنجار) المجاني المجتمع مطبخ .السيخية من يتجزأ ل جزء أيضا هي المجتمع خدمة ، سيفا  

المجتمعية الخدمة هذه  تعبيرات أحد هو األديان جميع من للناس والمفتوح جوردوارا كل . 

لها الحياة  هذه  أن المعلمون اعتقد فقد ، التشاؤم  أيديولوجية يقبل ل إنه .واألمل التفاؤل إلى يدعو السيخ دين  

أفعاله عن مسؤول اإلنسان فإن ، ذلك على عالوة  .هللا وإدراك الذات لتحقيق فرصة  يوفر إنه .وهدف  هدف . 

يفعله فيما جداا يقظاا يكون أن يجب لذلك .أفعاله نتائج من بالحصانة الدعاء يمكنه ل . 

 

الكتاب  أعطى الذي الوحيد الدين هو هذا .األبدي  المعلم  هو ، صاحب جرانث جورو  ، السيخ المقدس الكتاب  

السيخ ديانة في (دهذاري) بشري حي لمعلم مكان يوجد ل .الديني المرشد مكانة المقدس . 

www.sikhpoint.com المجاملة. 
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المرأة  دور

 

يمكنهم  .روحانياتهن تنمية في متساو   حق ولديهن الرجال أرواح نفس للنساء أن  على السيخية مبادئ تنص  

مسار في والمشاركة ، الدينية التجمعات قيادة   Akhand ( المقدسة للكتب المستمرة  التالوة) ، وأداء  Kirtan 

والثقافية الدينية األنشطة جميع في المشاركة يمكنهم  .(كهنة) كرانثيس والعمل ، (الجماعية الترانيم  غناء)  

جورو .والنساء للرجال المساواة  تمنح التي الرئيسية العالم  ديانات أول السيخية كانت .والعلمانية والجتماعية  

جميع  في الكاملة المشاركة على النساء خلفوه  الذين  المعلمون وشجع ، الجنسين بين بالمساواة  بشر ، ناناك  

وممارسته السيخ عبادة  أنشطة . 

 

صاحب جرانث جورو يقول  ،  

 

" ناناك ، إن كل خليقتك طيبة ومقدسةالنساء والرجال ، كلهم خلقهم هللا. كل هذا هو مسرحية هللا. يقول   "- SGGS ، 

سجل تاريخ السيخ دور النساء في تصويرهن على أنهن متساويات في الخدمة والتفاني والتضحية والشجاعة304 ص  

 .للرجال. يتم كتابة العديد من األمثلة على الكرامة األخالقية للمرأة والخدمة والتضحية بالنفس في تقليد السيخ

حيث المتبادل والعتماد المتبادلة العالقات نظام في .واحدة لعملة وجهان والنساء  الرجال ، للسيخية وفقاا  

والكمال باألمان يشعر أن للرجل يمكن ل ، للسيخية وفقاا .الرجل  نسل من المرأة  وتولد امرأة  من الرجل يولد  

صحيح والعكس ، معه حياتها تشاركه التي المرأة  ودعم  بحب الرجل نجاح ويرتبط ، امرأة  بدون حياته في . 

ناناك جورو قال : 

 

 ."]إنها[ امرأة تحافظ على السباق" وأن ال "نعتبر المرأة ملعونًا ومدانًا ، ]عندما[ تولد من النساء قادة وملوًكا"

SGGS  الصالخ خالص: نقطة مهمة يجب طرحها هي ما إذا كان الدين يعتبر المرأة قادرة على تحقيق.473صفحة  

صاحب جرانث  جورو يقول .روحي عالم  أعلى أو ، هنا  هللا  وتحقيق ،  ،  

 

 الرب منتشر في جميع الكائنات ، يسود الرب جميع أشكال الذكور واإلناث" )جورو جرانث صاحب ، ص"

605). من أعاله البيان من  Guru Granth Sahib ، لذلك .الجنسين كال مع  المساواة قدم على يقع هللا نور فإن  

تعتبر ، األديان من  العديد في .المعلم تعاليم  باتباع  المساواة قدم على الخالص تحقيق والنساء الرجال من لكل يمكن  

الحالية األفكار" في باسارك أليس تقول .هذا يرفض المعلم .السيخية في ليس ولكن ، الرجل لروحانية عائقًا المرأة  

السيخية حول " ، 

 

" األول المرأة على قدم المساواة مع الرجل ... لم تكن المرأة عائقاً أمام الرجل ، بل كانت شريكة فيوضع المعلم   

 ."خدمة هللا والسعي إلى الخالص
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   :زواج

ناناك جورو أوصى  grhastha -  والزوجة الزوج كان ، والتنازل العزوبة من بدلا  ، األسرة  رب حياة  

ا  اإلخالص وكان متساويين شريكين على  المنزلية السعادة  تقديم  يتم  ، المقدسة اآليات في .كليهما على مفروضا  

شاعر  ، جورداس بهاي يثني .لإلله الحب عن للتعبير جارية استعارة  يقدم  والزواج  ، عزيز نموذج أنها  

ا  تقديراا  ، السيخ لعقيدة  الرسمي والمترجم  المبكرة  السيخية يقول هو .النساء على عاليا : 

 

" األسرة عماد هي ، زوجها أهل بيت  في .بشدة وأمها والدها يحبها ،  األبوي منزلها  في المفضلة هي ، المرأة  ، 

الرجل من اآلخر النصف المرأة ، النبيلة والصفات والتنوير  الروحية الحكمة في تشارك ... حظها حسن وضمان  ، 

(16 اإلصدار ، فاران) ." التحرير باب إلى ترافقه  

 

متساوية  مكانة  

أو والتعليم  البدء مسائل في الجنسين بين المعلمون يميز لم  ، والمرأة  الرجل بين متساوية مكانة لضمان  

أنشطة في المشاركة  sangat (المقدسة الزمالة) و  pangat (معاا الطعام  تناول). داس  لساروب وفقا  

 شرافباإل النساء كلف .للحجاب النساء استخدام  يحب ل داس عمار جورو فإن ، براكاش ماهيما ، بهال

 ،  ساءالن من العديد أسماء السيخ تاريخ يسجل .الساتي عادة  ضد ووعظ التالميذ في المجتمعات بعض على

ومهراني ، كور سادا وراني ، كاور صاحب وراني ، سونداري وماتا ، باغو ماي  جوجري ماتا  مثل ،  

ا لعبن الالئي ، كور جيند زمانهن أحداث في مهمة  أدوارا . 

 تعليم 

ا التعليم  يعتبر سبب هو وهذا شخصية تنمية عملية إنها .شخص أي نجاح مفتاح إنه .السيخية في جداا مهما  

المدارس من العديد  بإنشاء الثالث المعلم  قيام  . 

جورو) "المعلم  خالل من اإللهي والتأمل المعرفة كل على الحصول يتم " ،  صاحب جرانث جورو يقول  

831 ص ، صاحب جرانث ). 

من  وخمسون اثنان كان .حالتهم  أفضل في  ليكونوا العمل الجميع على ويجب ضروري للجميع التعليم   

كتب  ، "السيخية المرأة  ووضع دور" كتاب في .النساء من الثالث المعلم  أرسلهم الذين السيخ المبشرين  

لم  وما حتى تتجذر أن تعاليم  ألي يمكن ل بأنه مقتنعاا داس عمار جورو كان" ، جيل كاور مويندر الدكتور  

الشعبيات النساء قبل من قبولها يتم  ". 

المالبس  على قيود  

فيما جداا  مهم  ولكنه بسيطاا بياناا تقدم  السيخية فإن ، الحجاب ارتداء بعدم  النساء مطالبة عن النظر بصرف  

يقول .الجنس عن النظر بغض السيخ جميع على ينطبق هذا .اللباس  بقواعد يتعلق  Guru Granth Sahib 

، " الشريرة  باألفكار  مليء  والعقل مرتاح غير فيها الجسد يكون التي المالبس تلك ارتداء تجنب ." SGGS 

16 صفحة ،  
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أن المتوقع من .تجنبها عليهم  ويجب  الشريرة  باألفكار العقل تمأل التي المالبس نوع السيخ سيدرك ، وهكذا  

المرة  ألنها للنساء بالنسبة فريد أمر  وهذا ، وغيرها  (السيف) بالكيربان أنفسهن عن السيخ النساء تدافع  

في الرجال على العتماد منهن  يُتوقع ول أنفسهن عن النساء تدافع أن فيها يُتوقع التي التاريخ في األولى  

 :SGGS Quotes.الحماية الجسدية

" ؛ بالرجل يُحبل ، المرأة داخل ."يضيء نوره ، والرجال النساء  جميع بين .ثانية أرى ال ، السماء وفي األرض في  

امرأته ماتت  إذا .القادمة األجيال تأتي  ، المرأة خالل من ؛ صديقته المرأة تصبح .ومتزوج مخطوبة هو امرأة إلى  

بدون .المرأة ولدت المرأة من .الملوك يولد منها سيئة؟ تسميها فلماذا .ملزم هو المرأة  ، أخرى امرأة عن يبحث   

ناناك جورو .اإلطالق على أحد هناك يكون لن ، امرأة  ، SGGS 473 صفحة  

 

المهر في  

" 18 السطر ، 78 الصفحة ، جي داس رام جورو شري ."ومهر زواجي هدية اسمك أعطني ربي  يا  SGGS 

 

البردة  ممارسة بخصوص  

" من  التي .صدفة نصف حتى هذا لك يجلب لن النهاية في .بالحجاب  وجهك  تغطي ل - البن زوجة يا ابقي  

سيقول ، أيام  لبضعة أنه وجهك حجاب في الوحيدة  والميزة  ، خطى تتبعينها فال وجهها تحجب كنت قبلك  

ا حجابك يكون ولن ، "نبيلة عروس من لها يا" الناس المجيد  هللا بحمد وغنيت ورقصت قفزت إذا إل صحيحا . 

.484 ، SGGS 

 

ورفاقي العزيزات أخواتي يا تعال" :روحية  حياة  عيش على بقوة  األرواح وجميع النساء تشجيع تم   

ا ونخبر ، معاا نتحد دعنا .عناقك في قرب عن احضني ؛ الروحيين جورو - ."القوي زوجنا عن قصصا  

17 الصفحة ، ناناك  ، SGGS. 

 

" يمأل السيء والتفكير ، عذاب هو األطراف وارتداء ، السعادة  تدمر األخرى المالبس كل ، صديقي  

16 الصفحة SGGS - "العقل . 
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العمامةأهمية

 
ا ل يتجزأ من السيخ. منذ حوالي   ا جزءا بعد الميالد وزمن جورو ناناك  1500كانت العمامة وما زالت دائما  ، 

السيخ يرتدون العمامةمؤسس السيخية ، كان  . 
 
 وهي كلمات مختلفة في لهجة مختلفة  "dastar" أو "pag" إلى "pagri" غالباا ما يتم اختصار "العمامة" أو
 .لنفس المقالة. كل هذه الكلمات تشير إلى الثوب الذي يرتديه الرجال والنساء على حد سواء لتغطية رؤوسهم 

احدة طويلة من القماش تشبه الوشاح ملفوفة حول الرأس أووهو عبارة عن غطاء للرأس يتكون من قطعة و  
العالية في  المكانة  الرجال ذوي  فقط  العمامة  كان يرتدي  الهند ،  تقليديا في  باتكا.  أو   أحياناا "قبعة" داخلية 
 .المجتمع ؛ لم يُسمح للرجال ذوي المكانة المتدنية أو من الطبقات الدنيا بارتداء العمامة
 

ك  خمسة من كواحد  سينج  جوبيند  جورو من  بتكليف كان المقشر  غير  الشعر على الحفاظ  ن أ من الرغم على  
هي السيخية .1469 عام في السيخية بداية منذ بالسيخية وثيقاا ارتباطاا ارتبط فقد  ، إيمانية مواد خمسة أو  

الناس  من العظمى الغالبية .غينالبال الذكور لجميع إلزامياا العمامة ارتداء يعتبر التي  في العالم  في الوحيد الدين  
ا السيخ باجدي يسمى .السيخ من هم  الغربية الدول في العمائم يرتدون الذين كلمة "داستر" .داستار أيضا  

بركته معناه  "هللا يد " تعني .فارسية . 
 

اعن طويلة لفترة  وكانت ، الحترام  العمامة تمثل ، تقليديا .المميزة  العمائم  من بالعديد  السيخ يشتهر صرا  
ا  جميع منع تم  .العمامة بارتداء فقط  للمسلمين  ُسمح ،  الهند  على  المغول سيطرة  أثناء .فقط للنبالء مخصصا  

واحدة ارتداء من صارم  بشكل المسلمين غير . 
 
 طلب جورو جوبيند سينغ ، في تحد لهذا االنتهاك من قبل المغول ، من جميع السيخ أن يرتدوا العمامة. كان من المقرر 

 ارتداء هذا تقديراً للمعايير األخالقية العالية التي رسمها ألتباعه خالصة. أراد أن تكون خالصته مميزة وأن تكون مصممة

 على "التميز عن بقية العالم". أرادهم أن يتبعوا المسار الفريد الذي حدده السيخ جورس. وهكذا ، لطالما برز السيخ ذو 

المعلم ؛ ألنه أراد أال يكون التعرف على "جنود القديس" بسهولة فحسب ، بل يمكنالعمامة من بين الحشود ، كما أراد   

 .العثور عليه بسهولة أيًضا

 
ألنه ؛ القماش من رباط مجرد تكون أن عن العمامة تتوقف ، العمامة السيخ من امرأة  أو رجل يرتدي عندما  

السيخ يرتديها التي األخرى األربعة دالبنو إلى باإلضافة ، وللعمامة .السيخ رأس مع الشيء نفس  يصبح  ، 
واحترام والتفاني السيادة - كثيرة  العمامة بارتداء المرتبطة الرمزية أن حين في .هائلة وزمنية روحية أهمية  
وطاعتهم  حبهم  - إظهار هو للعمامة السيخ لرتداء الرئيسي السبب ، !ولكن ، والتقوى والشجاعة الذات  

لمؤسس واحترامهم  Khalsa Guru Gobind Singh: آخر  بشيء أعاله  البارزة  الكلمات استبدال يجب . 
أسباب " تكون أن يمكن " 

 
" عرش على يجلسون الذين وكورس سينغز مثل أنفسنا بها نتوج التي الطريقة إنها  .لنا معلمنا هدية هي العمامة  

والتفرد والنعمة الملكية تنقل اإلسقاطية هويةال هذه فإن  ، سواء حد على والنساء للرجال بالنسبة .العالي بوعينا االلتزام  

باستثناء شيء أي العمامة تمثل ال .الجميع لخدمة ومكرسون إنفينيتي صورة في نعيش بأننا لآلخرين إشارة إنها .  

مليارات ستة بين من  شخص واحد كعزب خوف بال تقف فإنك ، عمامتك بربط تبرز أن تختار عندما .الكامل االلتزام  

بارز عمل إنه .شخص  ". ( من مقتبس  Sikhnet). 
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رحلتك جوهر هو  التواضع

 
 

أو التواضع .هللا أمام  تواضع في السيخ ينحني أن يجب ، لهذا وفقاا .السيخية من مهم  جانب التواضع  Nimrata 

الكلمة هذه  ترجمة .قرباني في بقوة  لها الترويج يتم فضيلة هي نمراتا .الصلة وثيقة كلمات هي البنجابية في ،  

أهمية  أكثر أو أفضل أنه فكرة  ذهنه يشتت ل شخص ."التواضع " أو "اإلحسان" ، "التواضع" هي البنجابية  

أعاله الصحيحة الجملة ليست - المشكلة منطقة .ما شخص من  

 

الجودة  هذه  تصاحب أن ويجب السيخ عقلية من أساسي جزء وهي لرعايتها البشر لجميع مهمة صفة هذه   

هي السيخ ترسانة  في األخرى األربع الصفات .األوقات جميع في السيخ : 

(بيار) والحب (دايا) الرحمة ، (سانتوخ) القناعة ، (السبت) الحقيقة . 

وجعلها الفضائل هذه  لتحريض جورباني وتالوة  التأمل واجبهم  ومن  للسيخ ضرورية الخمس الصفات هذه   

ا شخصيتهم من جزءا . 

 

جورباني  يخبرنا ماذا : 

" الكائن إن .المتياز كنز  ، هللا في التأمل يواصلون التواضع مع .البديهي والسرور السالم  هي التواضع ثمرة   

توسل أنه على التواضع السيخية تعامل .الدائم  بالتواضع برحمة قلبه ينعم  شخص .التواضع في غارق الواعي  

هللا أمام  صحن  " 

 

للسيخية األول المعلم ، ناناك جورو : 

" أعماق في المقدس الضريح في ، باالسم نفسك تطهير عقلك في والتواضع بالحب  واإليمان االستماع ." - SGGS 

4 الصفحة . 

 

" جسدك على تضعه الذي الرماد في والتأمل ، التسول وعاء في والتواضع ،  بأذنيك القناعة اجعل ." - SGGS 

6 الصفحة . 

 

" هناك تصنع  يضاهى ال الذي الجمال من أشكال هناك .الجمال هي الكلمة ، التواضع عالم في ." SGGS 8 الصفحة . 

 

" ووالدتي حماتي هي البديهي والفهم والتواضع التواضع " - SGGS 152 الصفحة . 
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الروحانیات  نحو رحلة  
 

السیخ  لمعلمي شعري تكوين ، أبدي حي معلم ھو صاحب جرانث جورو  
بواسطتھم  هللا من ھبة ھو التجمیع .المسلمین والقديسین الھندوس ،  

في الرؤية .جمعاء للبشرية  Guru Granth Sahib على قائم مجتمع ھي  
الكتب  ويحترم جرانث يقر بینما .نوع أي من اضطھاد دون  اإللھیة العدالة  

مع  أخالقیة مصالحة ضمًنا يعني ال فإنه  ، واإلسالم للھندوسیة المقدسة  
في .الديانتین ھاتین من أي  Guru Granth Sahib باحترام  النساء تحظى  

الرجال مثل متساوية بأدوار كبیر . 
 

في  متساويًا حًقا لھن  فإن وبالتالي ،  الرجال أرواح بنفس النساء تتمتع  
للمرأة يمكن .التحرر حقیقت في متساوية  فرص مع روحانیاتھن تطوير  

بما والعلمانیة واالجتماعیة والثقافیة الدينیة األنشطة جمیع في المشاركة  
والعدالة  المساواة عن السیخیة تدافع .القیادية الدينیة التجمعات ذلك في  

الرسالة .األخرى األديان مع والتسامح اإلنسانیة وخدمة  االجتماعیة  
األوقات  جمیع  في هللا وتقديس لروحيا التفاني ھي للسیخیة األساسیة  

الیومیة الحیاة في والكرم والتواضع والصدق الرحمة ُمُثل ممارسة أثناء . 
والعمل  هللا وتذكر التأمل ھي السیخ لدين الثالثة األساسیة المعتقدات  

اآلخرين  مع والمشاركة بصدق . 
 

مكن ي ال .للروح الروحیة الرحلة ھذه في للذھاب الجھد بذل على تھانینا  
يكون عندما خاصةً  ، األصل من قريبة الترجمة تكون أن  Guru Granth Sahib 

في  .للغاية صعبة المھمة يجعل االستعارات واستخدام الشعر في الكامل  
الھندوسیة  األسطورية القصص تستخدم ما غالبًا ،  اإللھیة الرسالة  

من  ذلك إلى وما Brahma و laxmi و  Harnakash و Pralahad والمسلمة  
على  التركیز ينصب .األساسیة  رسالتھا تفھم ولكن حرفیًا تقرأھا ال فضلك  

البشرية الحیاة ھدف ھو معه االتحاد وأن واحد  هللا أن حقیقة . 
 

المتطوعین من العديد قبل من سنوات مدى على العمل بھذا القیام تم  ، 
في تتردد فال ، أسئلة  أي لديك كانت إذا .بلغتك اإللھیة الرسالة لتوصیل  

إلى إلكتروني بريد إرسال  walnut@gmail.com في  إلیك ننضم أن ونود  
الرحلة ھذه . 
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