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  گـــــلهاي مـــعرفــــت
 هیاهللا عل هرحمت دلیعبدالقادر ب رزایجالب جناب م تیحکا

 
  : هی علرحمته اهللا دلیب اعجازکالم

 دیپرست یبا تمام وجودو حواسش خداوندبزرگ ج رام دلیعبدالقادربمیرزاجناب حضرت  
خدا انسان ه ب یقیاواعتقاد داشت که محبت وعشق حق چون.  رفتیپذ یرا نم يشبه ا چیوه

بود  یاله شیخداجومحوآفرن دلیحضرت ب جناب. رساند یرا به عرش معال م یخاک
    .باشدیبا عضمت م یرباع نیوازاعجازآنحضرت ا هدیراد وند ج خداقدرت زیدرهرچ

  ماربرسرآن بنه سه چند ش کی بار     ـــــ     ردویگراعدداش  یخواه کهیزیهرچ         
  ودوضرب کن اهللا ج برآر ستیدربـــــ         ماند یکن هرآنچه باق میتقس برشش           

 3ضـرب   7ضـافه کـن سـه چنـد شـمار       ا شیرا باال   1  وعدد 6 مساوي  3 + 3 : مثال يطور 
 3وعـدد   شودیم 3آن  ماندهیباق  6 میتقس 21ماند  یکن هرآنچه باق میتقس  6 عددبر21  يمساو

    شودیم 66جمعآ  دیضرب نمائدو ستیرا درب

هزارعدد را  کیاسم حضرت پروردگار عالم بوده که اگرشما  66درحساب اهجد حروف 
 .دیآیم 66وشش  شصتتان همان عدد ماندهیعدد باق دینمائ میجمع ،  ضرب وتقس

 .آنجناب گفته شود تیهم در قسمت شخص یکه اندک  است يادآوری قابل

آباد هندوستان  میدرشهرعظ يقمر يهجر1054درسنه  دلیعبدالقادرب رزایم یابوالمعان جناب
داده وشش سال داشت که  راازدستپدر یدرسن چهارسال وشش ماه گه وبجهان گشود دهید

 وخودقلندرخان افتاد رزایم شیوپرورشش بدوش کاکا هیوترب ازجهان بست دهیزدیمادرش ن



٢ 
 

فرا لمظفرمطابق پنچشنبه چهارم ماه ظ يبروز يقمر يهجر1133درسنه  دلیجناب حضرت ب
که تا  دهیودرهمان جا دفن گرد گفت اتیحپدرود یدرشهردهل يالدیم 1720پنچم دسامبر 

 . باشد یپاك دل م انیگاه اهل دل وصوف ارتیبحال ز

  ذیلبه قرارشرح  رسدیم بیتنودودوهزار  92000به  بآیتقر دلیحضرت ب يها سرده
  تیب 23000  اتینومث     )  2(        تیب  60000 اتیغزل    ) 1(  

  تیب  7000 اتیورباع      ) 4(        تیب 2000   دیقصا     ) 3( 
 دل چاپ شده بد سترس اهلوهندوستان  پاکستان آفغانستانربارها د دلیاثارجناب حضرت ب 

 1998مطابق دسمبر  1377 برج قوس ـصوابوبــاالــ ـلمـواهللا اع .گذاشته شده است

  
  رحمته اهللا علیه تصویر جناب ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدلمرقد و اینست             

 يدریزحـیزـع نوشته
 وتنبرگــازشــهرگـ

  ــدنیکشـــورســو
com.hotmail@AzizHaidari  

امیدوارم که مورد عالقه تان . انتخاب نموده  شیخو مطالب دیگر از جمع این حکایت را
  .واقع شده باشد

 


