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ਸ ੋਦਰੁ ਰਾਗ ੁਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ 

في راغ آسا بواسطة المعلم األول  )ذلك الباب(هكذا دار  : 

ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ॥ 

 :إله أبدي واحد تحقق بنعمة المعلم الصادق

ਸ ੋਦਰ ੁਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸ ੋਘਰੁ ਕੇਹਾ ਿਜਤੁ ਬਿਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ 

 .يا إلهي! ما أروع المدخل إىل بيتك الرائع، حيث تهتم بالخليقة 

ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨ� ਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ॥ 

في إبداعك، يعزف عدد ال يحصى من الموسيقيين عىل عدد ال يحصى من اآلالت  

 الموسيقية ، وينتجون ألحانًا ال حصر لها ، 

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀਿਸਉ ਕਹੀਅਿਹ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ॥ 

لهاويغني عدد ال يحصى من المطربين مديحك في مقاييس موسيقية ال حصر  . 

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਪਵਣ ੁਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ੁਗਾਵ ੈਰਾਜਾ ਧਰਮ ੁਦੁਆਰ॥ੇ 

. والقاضي عىل اعمالنا دهرراج يغني ايضا  ) تحت إمرتك(الريح والبحر والنار يرنمون بحمدك 

 .بحمدك

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਿਚਤੁ ਗੁਪਤੁ ਿਲਿਖ ਜਾਣਿਨ ਿਲਿਖ ਿਲਿਖ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੇ॥ 

أحكاًما عىل   )دارامراج(دارما تشتر وجوبت، المالئكة اللذان يصدر القاضي الصالح في 

 .سجالتها ، يغنيان لك

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਈਸਰ ੁਬ�ਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਿਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ॥ 

 .اللهم يا رب شيفا وبراهما واآللهة دائما مشرقة في روعتك تغني أيضا بحمدك

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਇੰਦ� ਇੰਦ�ਾਸਿਣ ਬੈਠ�  ਦੇਵਿਤਆ ਦਿਰ ਨਾਲੇ॥ 

الرائع مع آلهة وإلهات أخرى يغنون بمديحك الرب إندرا، جالًسا عىل عرشه  . 
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ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਿਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਿਰ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ 

يمدحونك في تأمل عميق، كما أن عدًدا ال يحصى   )رجال مقدسون ذوو قوى روحية (سيدها 

 .من القديسين يغنون لك في تأمل عميق 

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥ 

 .المنضبطون، المحسنون، المحاربون الراضون والشجعان، كلهم يغنون بمديحك

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਪੰਿਡਤ ਪੜਿਨ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥ 

 .إن القوافل والمثقفين روحياً الذين كانوا يقرؤون الفيدا منذ زمن طويل، يغنون بمديحك 

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਿਨ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥ 

 .لخادمات الرائعات الجميالت في السماوات واألرض والمناطق السفلية يغنين لك 

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥ 

) من صنعك.(جواهر ال حصر لها وجميع األماكن المقدسة تغني بحمدك   

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥ 

األقوياء، والقديس ذو القوى الروحية العظيمة ، والمخلوقات من جميع مصادر  المحاربون 

 .الحياة األربعة يغنون بمديحك

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ�  ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ�ਹਮੰਡਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰ ੇ॥ 

عدد ال يحصى من القارات واألنظمة الشمسية والمجرات التي أنشأتها ودعمتها أنت ، تغني  

)تشوبه شائبة تحت إمرتك.تعمل بشكل ال (لك   

ਸੇਈ ਤੁਧਨ�  ਗਾਵਿਨ ਜ ੋਤੁਧੁ ਭਾਵਿਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥ 

 .إنما يغنون بحمدك الذين يرضونك ومشبوهين بحبك وتفانيك

ਹੋਿਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨ�  ਗਾਵਿਨ ਸੇ ਮੈ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਿਨ ਨਾਨਕੁ ਿਕਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 

يمكنني وصفهم  يا ناناك! يغني الكثيرون عنك، حتى أنهم ال يتبادرون إىل الذهن، كيف  

 جميًعا؟ 
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ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ 

موجود إىل األبد. هذا  )هللا(هو وحده   

 .المعلم حق وعظمته أبدي

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਿਜਿਨ ਰਚਾਈ ॥ 

هو الذي خلق هذا الكون موجود اآلن، وسيكون موجوًدا أيًضا في المستقبل. ال يولد وال  

 .يموت

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ॥ 

بألوان وأنواع وأصناف مختلفة  )أوهام دنيوية (لقد خلق مايا  . 

ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਿਜਉ ਿਤਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 

 .بعد أن خلق الخليقة، فإنه يحرسها بنفسه، أي عظمته 

ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵ ੈਸੋਈ ਕਰਸੀ ਿਫਿਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 

إصدار أوامر له يفعل ما يشاء. ال يمكن  . 

ਸ ੋਪਾਿਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਿਤਸਾਿਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥ 

 .يا ناناك! إنه إمبراطور األباطرة، ال بد من االلتزام بإرادته 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 

 :َرَج أَْساَء بواسطة الُْمَعلِِّم األَوَّلِ 

ਸੁਿਣ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 

 .يا إلهي! باستماع من اآلخرين يقول الجميع أنك عظيم

ਕੇਵਡ ੁਵਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ ॥ 

 .لكن ما مدى روعتك وما أعظم شأنك، ال يمكن للمرء أن يقول إال بعد رؤيتك حًقا

ਕੀਮਿਤ ਪਾਇ ਨ ਕਿਹਆ ਜਾਇ ॥ 

 .ال يمكن تقدير إنشائك أو وصفه بالكامل 
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ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 

 .الذين يحاولون الوصف فقدوا هويتهم ، واندمجوا فيك

ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ 

 .يا سيدي العظيم! أنت كريم للغاية ومحيط من الفضائل

ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

وقفة  || 1 ||ال يعرف أحد مداك أو اتساع امتدادك.   || 

ਸਿਭ ਸੁਰਤੀ ਿਮਿਲ ਸੁਰਿਤ ਕਮਾਈ ॥ 

كثيرين، لتقدير عظمتك، فكر الكثيرون عليك في انسجام مع آخرين    

ਸਭ ਕੀਮਿਤ ਿਮਿਲ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥ 

تقدير قيمتك بمساعدة كثيرين غيرهم  )الفالسفة (وحاول العديد من   

ਿਗਆਨੀ ਿਧਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥ 

 المتعلمين، خبراء التأمل، الحكماء وشيوخهم، كلهم حاولوا أن يصفوا عظمتك،

ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਿਤਲੁ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥ 

عظمتكولكن ال يمكن أن يوصف ذرة من  . 

ਸਿਭ ਸਤ ਸਿਭ ਤਪ ਸਿਭ ਚੰਿਗਆਈਆ ॥ 

 كل حق، كل انضباط صارم، كل صالح، 

ਿਸਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਿਡਆਈਆ ॥ 

) الرجال القديسين(كل القوى الروحية المعجزية العظيمة للسداس   

ਤੁਧੁ ਿਵਣੁ ਿਸਧੀ ਿਕਨ�  ਨ ਪਾਈਆ ॥ 

 .ال يستطيع أحد تحقيق أي من هذه الفضائل بدون نعمتك
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ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਿਕ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥ 

عندما يحصلون بنعمتك عىل هذه الفضائل، ال يمكن ألحد أن يمنعهم من تلقي هذه  

 .الفضائل 

ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥ 

 كيف يمكن للرجل العاجز أن يصف فضائلك؟ 

ਿਸਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 

 .خلقك مليء بفضائلك

ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੈ ਿਕਆ ਚਾਰਾ ॥ 

ه القوة لعرقلة طريقه من تباركه بهذه الفضائل، ال أحد لدي  . 

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨ 

 .يا ناناك! هللا نفسه هو مجمل ذلك الشخص المحظوظ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 

 :َرَج أَْساَء بواسطة الُْمَعلِِّم األَوَّلِ 

ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਿਵਸਰ ੈਮਿਰ ਜਾਉ ॥ 

روحياً عندما أنطق باسمه، أشعر بأنني حي روحياً، لكن إذا لم أفعل ذلك ، أشعر بالميت  . 

ਆਖਿਣ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ 

، فإن نطق اسمه يبدو صعًبا للغاية)عىل الرغم من معرفة ذلك( . 

ਸਾਚ ੇਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗ ੈਭੂਖ ॥ 

 عندما يشعر المرء برغبة شديدة في تذكره بمحبة وإخالص ، 

ਉਤੁ ਭੂਖ ੈਖਾਇ ਚਲੀਅਿਹ ਦੂਖ ॥੧॥ 

 .ثم بإشباع هذه الرغبة، تنتهي كل آالم المرء
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ਸ ੋਿਕਉ ਿਵਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 

 يا أمي! لماذا يترك المرء هذا هللا ، 

ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

 .من هو السيد الحقيقي وعظمته أبدية 

ਸਾਚ ੇਨਾਮ ਕੀ ਿਤਲੁ ਵਿਡਆਈ 

 في محاولة لوصف ولو ذرة من عظمة السيد الحقيقي، 

ਆਿਖ ਥਕੇ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 

 .لقد ضاق الناس بالضجر، لكنهم لم يتمكنوا من تقييم ذلك

ਜੇ ਸਿਭ ਿਮਿਲ ਕ ੈਆਖਣ ਪਾਿਹ ॥ 

 .حتى لو اجتمع الجميع وتحدثوا عن عظمته 

ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਿਟ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ 

 .لن يصبح أكبر أو أقل

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗ ੁ॥ 

 .ان هللا ال يموت. ال يوجد سبب للحزن 

ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕ ੈਭੋਗੁ ॥ 

 .يستمر في العطاء، وأحكامه ال تنفد أبًدا

ਗੁਣ ੁਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

 .هذه الفضيلة وحده ال يوجد مثله 

ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕ ੋਹੋਇ ॥੩॥ 

3 ||. )أي شخص مثله (لم يكن هناك أبًدا ولن يكون هناك   || 

ਜੇਵਡ ੁਆਿਪ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਿਤ ॥ 

! عطاياك عظيمة مثلك)يا هللا( . 
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ਿਜਿਨ ਿਦਨੁ ਕਿਰ ਕ ੈਕੀਤੀ ਰਾਿਤ ॥ 

 .الذي خلق النهار، خلق الليل أيضا

ਖਸਮੁ ਿਵਸਾਰਿਹ ਤੇ ਕਮਜਾਿਤ ॥ 

 .الذين ينسون ربهم وسيدهم حقيرون ومذلون 

ਨਾਨਕ ਨਾਵ ੈਬਾਝੁ ਸਨਾਿਤ ॥੪॥੩॥ 

 .يا ناناك! بدون االسم، هم منبوذون بائسون

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 

 :راج جوجري، القصر الرابع 

ਹਿਰ ਕ ੇਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਿਸ ॥ 

المعلم الحقيقي ، أيها الكائن البدائي الحقيقي: أقدم لك  أيها العبد المتواضع للرب، أيها 

 !صالتي المتواضعة، أيها المعلم

ਹਮ ਕੀਰੇ ਿਕਰਮ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਿਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ੁਪਰਗਾਿਸ ॥੧॥ 

أنا مجرد حشرة، دودة. أيها المعلم الصادق! أطلب مالذك. أرجوك ارحمني ، وباركني بنور  

 .النعام ، اسم الرب

ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮ ੋਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਪਰਗਾਿਸ ॥ 

 .يا أعز أصدقائي! أيها المعلم اإللهي! من فضلك نورني باسم الرب

ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮ ੁਮੇਰਾ ਪ�ਾਨ ਸਖਾਈ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

هو أنفاسي للحياة. كيرتان الحمد للرب هو احتالل حياتي  )اسم هللا(بتعاليم المعلم، فإن النام  . 

ਹਿਰ ਜਨ ਕ ੇਵਡ ਭਾਗ ਵਡਰੇੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਧਾ ਹਿਰ ਿਪਆਸ ॥ 

 .عباد الرب أصحاب الحظ األعظم؛ لهم ايمان بالرب واشتياق اىل الرب

ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਿਮਲੈ ਿਤ�ਪਤਾਸਿਹ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਿਸ ॥੨॥ 

 .اقتنوا اسم الرب هار هار. تتألق فضائلهم باالنضمام إىل صحبة الجماعة المباركة
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ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸੁ ਨਾਮ ੁਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਿਸ ॥ 

الذين لم يحصلوا عىل الجوهر السامي السم الرب، هار، هار، هار، هم أكثر سوء الحظ؛  

 .يقودهم ملك الموت

ਜੋ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਿਣ ਸੰਗਿਤ ਨਹੀ ਆਏ ਿਧ�ਗ ੁਜੀਵ ੇਿਧ�ਗ ੁਜੀਵਾਿਸ ॥੩॥ 

حياتهم،  الذين لم يسعوا إىل ملجأ المعلم الصادق والسانجات، لعنة الجماعة المقدسة 

 .وملعون آمالهم في الحياة

ਿਜਨ ਹਿਰ ਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਸੰਗਿਤ ਪਾਈ ਿਤਨ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿਲਖਾਿਸ ॥ 

الخدم المتواضعون للرب الذين نالوا شركة المعلم الصادق، لديهم مثل هذا المصير المحدد  

 .مسبًقا عىل جباههم

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਿਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ੁਪਰਗਾਿਸ ॥੪॥੪॥ 

طوبى، صحبة صادقة مباركة للجماعة المقدسة حيث يتم الحصول عىل جوهر الرب. في  

) اسم الرب(لقائه مع خادمه المتواضع، أو ناناك، يضيء نور النام  . 

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

 راج جوجري ، القصر الخامس

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਿਚਤਵਿਹ ਉਦਮੁ ਜਾ ਆਹਿਰ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਿਰਆ ॥ 

تتآمر وتخطط بينما الرب العزيز نفسه هو الذي يرعيك؟ لماذا يا عقل!   

ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਿਹ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਿਰਜਕੁ ਆਗੈ ਕਿਰ ਧਿਰਆ ॥੧॥ 

 .من الصخور والحجارة خلق الكائنات الحية. يضع غذائهم أمامهم

ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲੇ ਸ ੁਤਿਰਆ ॥ 

للجماعة المقدسةيا عزيزي رب النفوس، يخلص من ينضم إىل الصحبة الصادقة  . 
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ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕ ੇਕਾਸਟ ਹਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

بكرم الشيخ و فضله، تم الحصول عىل المكانة العليا، ويزهر الخشب الجاف مرة أخرى في  

 .المساحات الخضراء المورقة 

ਜਨਿਨ ਿਪਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਕੀ ਧਿਰਆ ॥ 

أحد  يدعمه  أحد  ال –األمهات واآلباء واألصدقاء واألطفال واألزواج  . 

ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਹ ੇਠਾਕੁਰੁ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਿਰਆ ॥੨॥ 

 .ربنا وسيدنا يوفر الرزق لكل شخص. ايها العقل! لماذا انت خائف جدا

ਊਡੇ ਊਿਡ ਆਵ ੈਸ ੈਕੋਸਾ ਿਤਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਿਰਆ ॥ 

تاركة صغارها وراءهاطيور النحام تطير مئات األميال   . 

ਿਤਨ ਕਵਣ ੁਖਲਾਵ ੈਕਵਣ ੁਚੁਗਾਵ ੈਮਨ ਮਿਹ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰਆ ॥੩॥ 

 من يطعمهم ومن يعلمهم أن يطعموا أنفسهم؟ هل فكرت بهذا في ذهنك؟

ਸਿਭ ਿਨਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ਿਸਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਿਰਆ ॥ 

راحة  جميع الكنوز التسعة والقوى الخارقة للطبيعة الثمانية عشر في حوزة ربنا وسيدنا في 

 .يده

ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਲ ਬਿਲ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਿਰਆ ॥੪॥੫॥ 

 .الخادم ناناك فداك إىل األبد يا رب. امتدادك ليس له حدود وال حدود

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਸ ੋਪਰੁਖੁ 

 :راجاسا، القصر الرابع، بوراخ هذا الكائن البدائي 

ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ॥ 

N نعمة الشيخ الصادقإله خالق واحد عالمي. بفضل  . 
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ਸ ੋਪੁਰਖ ੁਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਪੁਰਖ ੁਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ 

هذا الكائن البدائي طاهر ونقي. الرب، الكائن األولي، طاهر ونقي. الرب ال يمكن الوصول إليه،  

 .ال يمكن الوصول إليه وال مثيل له 

ਸਿਭ ਿਧਆਵਿਹ ਸਿਭ ਿਧਆਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਿਰ ਸਚ ੇਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥ 

يتأمل فيك، عزيزي الرب، أيها الرب الخالق الحقيقي الكل  . 

ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੰੂ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥ 

 .كل الكائنات الحية لك، أنت واهب كل النفوس 

ਹਿਰ ਿਧਆਵਹ ੁਸੰਤਹੁ ਜੀ ਸਿਭ ਦੂਖ ਿਵਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 

 .تأملوا في الرب أيها القديسون. إنه مبدد كل حزن

ਹਿਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਹਿਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ੁਜੀ ਿਕਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰਾ ॥੧॥ 

الرب نفسه هو السيد، والرب نفسه هو العبد. يا ناناك! إن البشر المساكين بائسون  

 !وبائسون

ਤੰੂ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਜੀ ਹਿਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ੁਸਮਾਣਾ ॥ 

 .اللهم انت وحدك تتغلغل في كل القلوب وتتجىل دائما في كل مكان

ਇਿਕ ਦਾਤੇ ਇਿਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਿਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਿਵਡਾਣਾ ॥ 

 .البعض يعطون والبعض اآلخر متسولون. هذا كله ما تبذل من العجائب

ਤੰੂ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 

. أنا ال أعرف غيرك)المستهلك(أنت نفسك المعطي، وأنت المستمتع  . 

ਤੰੂ ਪਾਰਬ�ਹਮ ੁਬੇਅੰਤੁ ਬੇਅੰਤੁ ਜੀ ਤੇਰੇ ਿਕਆ ਗੁਣ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ॥ 

العلو الكبير، بال حد وال نهاية. ال يمكن التحدث عن فضائلك وال يمكنني وصفها أنت هللا  . 

ਜ ੋਸੇਵਿਹ ਜ ੋਸੇਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ੁਿਤਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੨॥ 

 .يفدي ناناك حياته للذين يتذكرونك دائًما بإخالص 
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ਹਿਰ ਿਧਆਵਿਹ ਹਿਰ ਿਧਆਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਸ ੇਜਨ ਜੁਗ ਮਿਹ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ 

يتذكروك دائًما بمحبة وإخالص، يعيشون حياتهم في أمن و سالم يا هللا!الذين  . 

ਸ ੇਮੁਕਤੁ ਸ ੇਮੁਕਤੁ ਭਏ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜੀ ਿਤਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥ 

الذين ذكروا هللا بمحبة وإخالص، خلصوا من قيود الغنى والقوى الدنيوية ومن الخوف من  

 .الموت إىل األبد

ਿਜਨ ਿਨਰਭਉ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਨਰਭਉ ਿਧਆਇਆ ਜੀ ਿਤਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥ 

 .الذين يتفكرون دائًما في هللا الذي ال خوف عليه بمحبة وتفان، تبدد كل مخاوفهم 

ਿਜਨ ਸੇਿਵਆ ਿਜਨ ਸੇਿਵਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਜੀ ਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੂਿਪ ਸਮਾਸੀ ॥ 

 .الذين يتذكرون هللا دائًما بتفاٍن محب، يندمجون فيه في النهاية

ਸ ੇਧੰਨੁ ਸ ੇਧੰਨੁ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ੁਿਤਨ ਬਿਲ ਜਾਸੀ ॥੩॥ 

 .إن الذين ذكروا هللا بمحبة وإخالص حقاً مباركون. ناناك يكرس حياته لهم

ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਿਬਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ॥ 

 .يا إلهي! كنوز التفكر الالنهائية تفيض

ਤੇਰ ੇਭਗਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਿਨ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਿਰ ਅਿਨਕ ਅਨ� ਕ ਅਨੰਤਾ ॥ 

المصلين يغنون مدائحك بطرق مختلفة ال حصر لهاعدد ال يحصى من  . 

ਤੇਰੀ ਅਿਨਕ ਤੇਰੀ ਅਿਨਕ ਕਰਿਹ ਹਿਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪੁ ਤਾਪਿਹ ਜਪਿਹ ਬੇਅੰਤਾ ॥ 

عدد ال يحصى من الناس يعبدونك، يرددون اسمك بإخالص وممارسة التكفير عن الذنب  

)لك(  

ਤੇਰੇ ਅਨ� ਕ ਤੇਰੇ ਅਨ� ਕ ਪੜਿਹ ਬਹੁ ਿਸਿਮ�ਿਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਿਰ ਿਕਿਰਆ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ॥ 

الكتب  ( (shastras و smritis) يقرأ أتباعك الذين ال حصر لهم العديد من سمرت و شاشترا

األخرى الموضحة  ، ويهتمون بجميع المراسم الدينية الستة والمراسم )المقدسة الهندوسية 

 .في هذه الكتب
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ਸ ੇਭਗਤ ਸ ੇਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜ ੋਭਾਵਿਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਭਗਵੰਤਾ ॥੪॥ 

المحبون فقط هم فاضلون حًقا، ويسعدون سيدي يا ناناك! هؤالء . 

ਤੰੂ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ॥ 

 .يا إلهي! أنت الكائن األعىل البدائي، خالق الكون المنتشر بال حدود. ال أحد بمثلك

ਤੰੂ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੰੂ ਏਕੋ ਜੀ ਤੰੂ ਿਨਹਚਲੁ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥ 

العمر، أنت دائًما واحد ونفس الشيء. أنت الخالق الذي ال يفنىالعمر بعد  . 

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੰੂ ਆਪੇ ਕਰਿਹ ਸ ੁਹੋਈ 

 .كل شيء يحدث حسب إرادتك. أنت نفسك تنجز كل ما يحدث

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਿਸ�ਸਿਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਿਸਰਿਜ ਸਭ ਗੋਈ ॥ 

نفسك ستدمره كله أنت نفسك خلق الكون بأسره، وبعد أن صنعته ، أنت  . 

ਜਨੁ ਨਾਨਕ ੁਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸ ੈਕਾ ਜਾਣੋਈ ॥੫॥੧॥ 

 . الخادم ناناك يغني التسبيح المجيد للخالق العزيز، العليم بكل شيء 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 

اَع لِرَاِقِب الُْمَعلِِّم الرابع   َرْقَع أَسَّ

ਤੰੂ ਕਰਤਾ ਸਿਚਆਰੁ ਮੈਡਾ ਸ�ਈ 

وسيدييا إلهي أنت الخالق الحقيقي  . 

ਜੋ ਤਉ ਭਾਵ ੈਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜ ੋਤੰੂ ਦੇਿਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

 .فقط ما يرضيك يحدث، وأنا أتلقى ما تمنحه لي 

ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੰੂ ਸਭਨੀ ਿਧਆਇਆ ॥ 

 .يا هللا! الكون كله خلقك، والكل يتفكر فيك بتفاٍن محب

ਿਜਸ ਨ�  ਿਕ�ਪਾ ਕਰਿਹ ਿਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 

 .من ترحم به يدرك اسمك الثمين
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ਗੁਰਮੁਿਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਿਖ ਗਵਾਇਆ ॥ 

 .الذي اتبع تعاليم الشيخ اختبر نعمة اسمك، ومن اتبع عقله األناني فقد هذه التجربة الثمينة 

ਤੁਧੁ ਆਿਪ ਿਵਛੋਿੜਆ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧॥ 

 .يا إلهي! أنت نفسك تفصل بين إرادتك وبين نفسك. أنت نفسك وحد أتباع المعلم معك

ਤੰੂ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਿਹ ॥ 

هللا! أنت نهر الحياة وكل المخلوقات أمواج في ذلك النهريا  . 

ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਿਹ ॥ 

 .ال يوجد أحد غيرك

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ॥ 

 .الكائنات الحية هي جزء من مسرحية الحياة العجيبة 

ਿਵਜੋਿਗ ਿਮਿਲ ਿਵਛੁਿੜਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੁ ॥੨॥ 

االنفصال أو االتحاد مع هللا أمر مقّدر. البعض يظل منفصالً عنك ، بينما يجتمع اآلخرون  

 .معك وفًقا لمصيرهم وإرادتك

ਿਜਸ ਨ�  ਤੂ ਜਾਣਾਇਿਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥ 

 .من تلهم لفهمه، هو وحده يفهم الطريقة الصحيحة للحياة 

ਹਿਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਿਖ ਵਖਾਣ ੈ॥ 

ينيغني دائًما بحمدك ويصف فضائلك لآلخر  . 

ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਸਿੇਵਆ ਿਤਿਨ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ॥ 

 .من ذكرك بتفان محب نال السالم والراحة 

ਸਹਜ ੇਹੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥ 

 .بشكل حدسي يندمج في اسم هللا
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ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥ 

 .أنت نفسك الخالق. كل ما يحدث هو من خالل ما تفعله

ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 

 .ال يوجد غيرك

ਤੂ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖਿਹ ਜਾਣਿਹ ਸੋਇ ॥ 

 .أنت تصنع الكون بأكمله، تراقبه وتفهمه. أنت عىل دراية باحتياجات الجميع 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥ 

 .يا ناناك! يتجىل هللا في الذين يعيشون وفًقا لتعاليم المعلم

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 

اَع َرجَاَء الُْمَعلِِّم األَوَّلِ   :َرْجَع أَسَّ

ਿਤਤੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਿਨਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ੁਿਤਨਿਹ ਕੀਆ ॥ 

نحن البشر نعيش في مستنقع العالم. مأل هللا هذا المستنقع بنار الشهوات للممتلكات  

 .الدنيوية بدالً من الماء 

ਪੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪਗ ੁਨਹੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਅਲੇ ॥੧॥ 

االرتباطات العاطفية ويغرقون  في هذا المستنقع، الناس عالقون في الوحل الكثيف من 

) غير قادرين عىل بذل أي جهد للتقدم الروحي.(هناك   

ਮਨ ਏਕ ੁਨ ਚੇਤਿਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥ 

القدیر؟ هللا  تتذكر أال! األحمق عقلي یا  

ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਿਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

 .بينما تستمر في نسيان هللا، تتالشى فضائلك

ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀ ਪਿੜਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮ ੁਭਇਆ ॥ 

غير قادر (يا إلهي! أنا لست يوغيا وال قديًسا، ولست متعلًما حتى وأنا أعيش كحمق جاهل. 

) عىل إنقاذ نفسي من الرذائل الخطيرة.  
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ਪ�ਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਿਜਨ ਤੂ ਨਾਹੀ ਵੀਸਿਰਆ ॥੨॥੩॥ 

 .يدعو ناناك، يا إلهي! احفظني في ملجأ أتباع المعلم الذين لم يتركوك أبًدا

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

اَع لِخَاِمٍس بواسطة المعلم الخامس  :َرْجَع أَسَّ

ਭਈ ਪਰਾਪਿਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ 

 .لقد أنعم هللا عليك بجسد بشري جميل 

ਗੋਿਬੰਦ ਿਮਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥ 

 .هذه فرصتك الوحيدة لمعرفة هللا والوصول إليه 

ਅਵਿਰ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਿਕਤੈ ਨ ਕਾਮ 

ال تفيدك شيئا )الثروة والسلطة الدنيوية اكتساب (جميع المهام األخرى  . 

ਿਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਭਜ ੁਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥ 

 .لذلك، كن مع الجماعة المقدسة وتفكر فقط باسمه بمحبة وتفان 

ਸਰੰਜਾਿਮ ਲਾਗ ੁਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ 

 .ابذل قصارى جهدك لعبور هذا العالم المرعب من الرذائل

ਜਨਮ ੁਿਬ�ਥਾ ਜਾਤ ਰੰਿਗ ਮਾਇਆ ਕ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

تهدر هذه الحياة بال فائدة في حب الثروات والقوى الدنيوية أنت   . 

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ ॥ 

 .لم تمارس التفكر و محاسبة النفس أو االنضباط الذاتي أو ضبط النفس أو الحياة الصالحة

ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਿਨਆ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥ 

 .و لم تتبع تعاليم المعلم وال تذكر هللا

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ ॥ 

مخلوقات من األفعال الوضيعة  )البشر(يقول ناناك: يا إلهي! نحن  . 
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ਸਰਿਣ ਪਰ ੇਕੀ ਰਾਖਹ ੁਸਰਮਾ ॥੨॥੪॥ 

 نطلب حمايتك و نصرتك ، يرجى حفظ شرفنا 
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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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