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ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਿਲਾ ੧ 

أغنية التسبيح. راغ غوري ديباكي، بواسطة المعلم األول -سهيال : 

ੴ ਸਹਿਗੁਰ ਪਰਸਾਹਦ ॥ 

 :إله واحد فريد، أبدي، علو، بديع . عرفته بنعمة المعلم الصادق
ਜੈ ਘਹਰ ਕੀਰਹਿ ਆਖੀਐ ਕਰਿ ੇਕਾ ਿੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥ 

تسبيحات هللا وتفكر في فضائله، في تلك الجماعة المقّدسة، حيث تُتىل    

ਹਿਿੁ ਘਹਰ ਗਾਵਿੁ ਸੋਹਿਲਾ ਹਸਵਹਰਿੁ ਹਸਰਜਣਿਾਰੋ ॥੧॥ 

وتتفكر   (نشيد تسبيحه )يا روحي! أنت تذهب أيًضا في هذا التجمع المقدس وتغني سهيلة 
 .في الخالق بمحبة وتفان

ਿੁਮ ਗਾਵਿੁ ਮੇਰ ੇਹਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ॥ 

الذي ال خوف عليه  (الشجاع)إللهي  (نشيد مديحه )أصدقائي األعزاء! غنوا سهيلة  . 

ਿਉ ਵਾਰੀ ਹਜਿ ੁਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਿੋਇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

 .أهدي نفسي ألغنية تسبيحه التي تجلب السالم األبدي
ਹਿਿ ਹਿਿ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਹਿ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਿਾਰੁ ॥ 

 .الَفّعال العظيم، الذي يعتني بخلقه يوًما بعد يوم، سوف يعتني أيًضا باحتياجاتك
ਿੇਰੇ ਦਾਿੈ ਕੀਮਹਿ ਿਾ ਪਵ ੈਹਿਸੁ ਦਾਿੇ ਕਵਣੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥ 

أيها البشر! عندما ال تستطيع حتى تقييم قيمة هباته ؛ فكيف تقدر قيمة ذلك الراعي؟ إنه  
 .النهائي 

ਸੰਬਹਿ ਸਾਿਾ ਹਲਹਖਆ ਹਮਹਲ ਕਹਰ ਪਾਵਿੁ ਿੇਲੁ ॥ 

سيدييا أصدقائي! إن وقت مغادرتي لهذا العالم محدد من قبل. أعدوني للذهاب إىل منزل  . 

ਦੇਿ ੁਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਹਜਉ ਿੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਹਸਉ ਮੇਲੁ ॥੩॥ 

 .يا أصدقائي! من فضلكم أعطوني بركاتكم ، حتى أتمكن من االندماج مع سيدي
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ਘਹਰ ਘਹਰ ਏਿੋ ਪਾਿੁਚਾ ਸਦੜੇ ਹਿਿ ਪਵੰਹਿ ॥ 

يتم تسليم اإلشارات حول تاريخ ووقت المغادرة من هذا العالم إىل المنزل بعد المنزل، ويتم  
األشخاص كل يوماستدعاء  . 

ਸਦਣਿਾਰਾ ਹਸਮਰੀਐ ਿਾਿਕ ਸੇ ਹਦਿ ਆਵੰਹਿ ॥੪॥੧॥ 

 يا ناناك! ذلك اليوم بالنسبة لنا يقترب أيًضا، لذا تذكر هللا، الذي يدعونا جميًعا بتفاٍن مب 
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਿਲਾ ੧ ॥ 

اَع بواسطة الُْمَعلِِّم األَوَّلِ   :َرْجَع أَسَّ
ਹਿਅ ਘਰ ਹਿਅ ਗੁਰ ਹਿਅ ਉਪਦੇਸ ॥ 

شاسترا أو كتب مقدسة، وستة هم مؤلفوها أو معلموها، مع ست مجموعات من  هناك ستة 
 .التعاليم

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਿੇਕ ॥੧॥ 

 .لكن المعلم األعىل للجميع هو هللا نفسه بأشكال ال حصر لها
ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਹਰ ਕਰਿੇ ਕੀਰਹਿ ਿੋਇ ॥ 

تسبيحات الخالق، يا بابا! ابق في ذلك المكان المقدس أو مع العابدين حيث تغنى   

ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਖੁ ਵਡਾਈ ਿੋਇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

 .واصبر نفسك مع الذين يحبون هللا. بهذه الطريقة ستنال اإلكرام في بالط هللا

ਹਵਸੁਏ ਚਹਸਆ ਘੜੀਆ ਪਿਰਾ ਹਿਿੀ ਵਾਰੀ ਮਾਿੁ ਿੋਆ ॥ 

 هناك العديد من الثواني والدقائق والساعات واأليام واألسابيع والشهور، 

ਸੂਰਜੁ ਏਕੋ ਰੁਹਿ ਅਿੇਕ ॥ ਿਾਿਕ ਕਰਿ ੇਕੇ ਕੇਿ ੇਵੇਸ ॥੨॥੨॥ 

وهناك مواسم مختلفة في السنة. لكنهم جميعا نشأوا من مصدر واحد، وهو الشمس  
ى من مظاهر الخالق لكنه واحد فقطالواحدة. يا ناناك! بالمثل هناك عدد ال يحص . 

ਰਾਗੁ ਧਿਾਸਰੀ ਮਿਲਾ ੧ ॥ 

 :راغ دهاناساري، المعلم األول
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ਗਗਿ ਮੈ ਿਾਲੁ ਰਹਵ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਿੇ ਿਾਹਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਿਕ ਮੋਿੀ ॥ 

ا إلهي! الخليقة كلها تؤدي عبادة آرتي، السماء مثل طبق فيه الشمس والقمر مثل  
 .مصباحين، وعناقيد النجوم مثل الآللئ المرصعة 

ਧੂਪੁ ਮਲਆਿਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰ ੇਸਗਲ ਬਿਰਾਇ ਫੂਲੰਿ ਜੋਿੀ ॥੧॥ 

وكل    (المروحة )الهواء العبق القادم من جبل الماليو مثل البخور، والريح مثل الشافار الكوني 
 .النباتات مثل تقدمة الزهور، أيها المضيئ 

ਕੈਸੀ ਆਰਿੀ ਿੋਇ ॥ ਭਵ ਖੰਡਿਾ ਿੇਰੀ ਆਰਿੀ ॥ 

! ما أروع عبادة آرتي لك(من الوالدة والموت)يا مدمر الخوف  . 

ਅਿਿਿਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਿ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

يشبه صوت   (صوت دقات القلب لجميع الكائنات الحية )اللحن المتدفق للموسيقى اإللهية 
 .الطبول الذي يُعزف في آرتي 

ਸਿਸ ਿਵ ਿੈਿ ਿਿ ਿੈਿ ਿਹਿ ਿੋਹਿ ਕਉ ਸਿਸ ਮੂਰਹਿ ਿਿਾ ਏਕ ਿੋੁਿੀ ॥ 

ومع ذلك ليس لديك عيون    (ألنك تتغلغل في جميع المخلوقات)يا هللا! لديك آالف العيون 
. لديك اآلالف من النماذج، ومع ذلك ليس لديك أي شكل خاص بك(ألنك عديم الشكل) . 

ਸਿਸ ਪਦ ਹਬਮਲ ਿਿ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਹਬਿੁ ਸਿਸ ਿਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਿ ਮੋਿੀ ॥੨॥ 

، ومع ذلك ليس لديك  ( ألنك تتغلغل في جميع المخلوقات)لديك اآلالف من األقدام الطاهرة 
ة الخاصة بك  أنف. هذه المسرحي . لديك آالف األنوف، لكن ليس لديك (ألنك بال شكل)أقدام 

 .تدخل لي 
ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਹਿ ਜੋਹਿ ਿੈ ਸੋਇ ॥ 

( هللا)النور أو القوة المتدفقة في كل شخص من نفس النور األعىل.   

ਹਿਸ ਦੈ ਚਾਿਹਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਿਣੁ ਿੋਇ ॥ 

المنير للكل، من نفس المنارة الخالدة (قوة التفكير)الضوء  . 
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ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਹਿ ਪਰਗਟੁ ਿੋਇ ॥ 

أن مصدر الحياة هو نفسه في  )الفهم يتم الكشف عنه فقط من خالل تعاليم المعلم لكن هذا 
(كل واحد  

ਜੋ ਹਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਿੀ ਿੋਇ ॥੩॥ 

 .لذلك فإن قبول ما يرضي هللا هو عبادته الحقيقية 
ਿਹਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਹਭਿ ਮਿੋ ਅਿਹਦਿੁੋ ਮੋਹਿ ਆਿੀ ਹਪਆਸਾ 

عطشان لرحيق اسمكيا هللا! قلبي يشتاق السمك اإللهي، كل يوم أنا   . 

ਹਕਰਪਾ ਜਲੁ ਦੇਹਿ ਿਾਿਕ ਸਾਹਰੰਗ ਕਉ ਿੋਇ ਜਾ ਿੇ ਿੇਰੈ ਿਾਇ ਵਾਸਾ ॥੪॥੩॥ 

إىل اسمك مثل طائر مغرد يتوق إىل قطرة مطر، من فضلك   يا إلهي! ناناك يتوق و يشتاق
 .أعطني نعمتك لي حتى أظل منغمساً في اسمك

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਿਲਾ ੪ ॥ 

 :راغ جوري بورابي، المعلم الرابع

ਕਾਹਮ ਕਰੋਹਧ ਿਗਰੁ ਬਿੁ ਭਹਰਆ ਹਮਹਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਿੇ ॥ 

هذه الرذائل إال من خالل   هذا الجسم البشري مليء برذائل الغضب والشهوة، وال يمكن تدمير
 .مقابلة المعلم الحقيقي

ਪੂਰਹਬ ਹਲਖਿ ਹਲਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮਹਿ ਿਹਰ ਹਲਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਿੇ ॥੧॥ 

ولكن من خالل كتابة محددة مسبًقا فقط يتم مقابلة المعلم، الذي تمأل تعاليمه الذهن  
 .بالحب واإلخالص لله 

ਕਹਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁਿੁ ਵਡਾ ਿੇ ॥ 

بتواضع، فهذا عمل ذو جدارة كبيرة اسجد للمعلم و أطعه   . 

ਕਹਰ ਡੰਡਉਿ ਪੁਿੁ ਵਡਾ ਿੇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

 .انحنوا له. هذا عمل فاضل حقا
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ਸਾਕਿ ਿਹਰ ਰਸ ਸਾਦੁ ਿ ਜਾਹਣਆ ਹਿਿ ਅੰਿਹਰ ਿਉਮੈ ਕੰਡਾ ਿੇ ॥ 

 .ال يقدر غير المؤمنين بهجة تذكر هللا ألن شوكة األنانية مغروسة في أعماقهم

ਹਜਉ ਹਜਉ ਚਲਹਿ ਚੁਭੈ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਜਮਕਾਲੁ ਸਿਹਿ ਹਸਹਰ ਡੰਡਾ ਿੇ ॥੨॥ 

كما يتصرفون في الحياة مع األنا، كذا يعانون كثيرا، مثل المشي عىل األقدام مثقوبة  
 .بالشوكة. إنهم يتحملون في النهاية عذاب الموت

ਿਹਰ ਜਿ ਿਹਰ ਿਹਰ ਿਾਹਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖੁ ਜਿਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਡਾ ਿੇ ॥ 

منغمسين في تكريسه المحب  ، يظل األشخاص الذين يحبون هللا ( من ناحية أخرى)
 .ويتخلصون من دورة الوالدة والموت 

ਅਹਬਿਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬਿ ੁਸੋਭ ਖੰਡ ਬਰਿਮੰਡਾ ਿੇ ॥੩॥ 

 .إنهم يدركون اإلله األعىل غير القابل للتدمير ، وتنتشر شهرتهم في جميع مناطق الكون
ਿਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਿ ਪਰਭ ਿੇਰ ੇਿਹਰ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਡ ਵਡਾ ਿੇ ॥ 

نحن فقراء ووديعون، لكنك ما زلت لك. أنت أعظم العظماء، أرجوك احمينا من هذه  يا هللا! 
 .الرذائل

ਜਿ ਿਾਿਕ ਿਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਿੈ ਿਹਰ ਿਾਮੇ ਿੀ ਸੁਖੁ ਮੰਡਾ ਿੇ ॥੪॥੪॥ 

يا ناناك! اسم هللا هو القوت الوحيد والدعم الحقيقي، ومن خالل نام فقط نختبر السالم  
 .السماوي

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਿਲਾ ੫ ॥ 

 :راغ جوري بورابي، بواسطة المعلم الخامس

ਕਰਉ ਬੇਿੰਿੀ ਸੁਣਿੁ ਮੇਰ ੇਮੀਿਾ ਸੰਿ ਟਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥ 

يا أصدقائي! اسمعوا! أقدم لكم أن هذه الحياة البشرية هي الفرصة الوحيدة التباع تعاليم  
(ألن المعلم وحده يمكنه أن يباركك مع نام اسم الرب.)المعلم   
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ਈਿਾ ਖਾਹਟ ਚਲਿੁ ਿਹਰ ਲਾਿਾ ਆਗੈ ਬਸਿੁ ਸੁਿੇਲਾ ॥੧॥ 

بالط  )الحياة البشرية هي فرصة لكسب ثروة اسم هللا ، حتى تكون مرتاحًا في العالم اآلخر 
(هللا.  

ਅਉਧ ਘਟੈ ਹਦਿਸੁ ਰੈਣਾਰੇ ॥ ਮਿ ਗੁਰ ਹਮਹਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

ا عقلي! كل يوم وليلة الحياة المتبقية للمرء تتضاءل. دعنا نجعل هذه الحياة ناجحة باتباع  
( قبل فوات األوان.)المعلم تعاليم   

ਇਿ ੁਸੰਸਾਰੁ ਹਬਕਾਰੁ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਿਹਰਓ ਬਰਿਮ ਹਗਆਿੀ ॥ 

هذا العالم مغمور في الرذائل والسخرية، فقط الشخص الحكيم اإللهي قادر عىل السباحة عبر  
 .محيط العالم من الرذائل

ਹਜਸਹਿ ਜਗਾਇ ਪੀਆਵੈ ਇਿ ੁਰਸੁ ਅਕਿ ਕਿਾ ਹਿਹਿ ਜਾਿੀ ॥੨॥ 

يوصف إال الشخص الذي يوقظه هللا من سبات االنخراط الدنيوي  ال يفهم هذا السر الذي ال 
 .ويساعده عىل تذوق فرح اسمه 

ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਹਬਿਾਝਿੁ ਿਹਰ ਗੁਰ ਿੇ ਮਿਹਿ ਬਸੇਰਾ ॥ 

يا أصدقائي! جّمعوا تلك الثروة التي أتيتم من أجلها إىل هذا العالم فقط. هللا يسكن في قلبك  
 .من خالل المعلم فقط

ਹਿਜ ਘਹਰ ਮਿਲ ੁਪਾਵਿੁ ਸੁਖ ਸਿਜੇ ਬਿੁਹਰ ਿ ਿੋਇਗੋ ਫੇਰਾ ॥੩॥ 

 .بهذه الطريقة! ستجد هللا بسالم وعفوية في داخلك ولن تكون هناك جوالت والدة وموت لك
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਹਬਧਾਿੇ ਸਰਧਾ ਮਿ ਕੀ ਪੂਰੇ ॥ 

 .أيها العليم بجميع األشياء! أيها الخالق األسمى! أرجو تحقيق هذا التوق في عقلي 
ਿਾਿਕ ਦਾਸੁ ਇਿ ੈਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ਮੋ ਕਉ ਕਹਰ ਸੰਿਿ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੪॥੫॥ 

أتباعك الصادقين بدون غرور، هذه هي السعادة الوحيدة التي   (أبقى في صحبة )لكي أخدم 
 .يطلبها خادمك ناناك 
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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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