


 



 ممبئي هتو ، ورس  نو    2015

  parkingمــا     رسهت ؤ  نــا  

 .هتو  مشكل   ككـهـنـو   ووملـ 



نسس هبائي  ْا مثل نا حالة ما 
   كـئي ثثرواه هنويت ، اهنا واسطسس مهيشه 

V.I.P. Parking       ما جككه 
 .راكهوا ما ْاؤيت هيت 

 



ْا  وات  ثثر   هي   ككـهـنـو   فخر   كهاتا،    انسس كوئي  وقت 
خداتعاىل  نو  شكر  هنوتا   كرتا، هك   منسس مهيشه      

parking      ملسس ؛  انسس مارا هبائيو     نسس تو
 .ٌدهونٌدوؤ     ثثٌرسس   ؛

 ْا تو مارو حق؛



 .هبائي هتا     بيجي طرف سيدها سادا 

 ملوا     اوثثر   ثثظظلسس   ما   ثثظظلسس       parkingهج مهيشه 
 خدا   تعاىل نو   شكر   كرتا   هتا 

 احلمد هلل



هبائي هي   رسهت ثثر ايك روز 
BMW  اهنو دل جيتوا   نسس  . بظظن     نسس ديكها

 . رفــتــار سي هباككوا   الككاتيز 



 هبائي ساهتسسما اتنا 
انسس بيوسس زمخي هتئي  ، ضضكٌرا يا  

 .ككيا



     check upما         Saifee Garageبيوسس نسس فورًا  

 .ما    ْايا  لئي جاوا واسطسس  x-ray  انسس

ْا سخت حالة ما فورًا جواب     Mechanic  ٌداكضضر 
 هبائي نا اعضاء دسس ؛ هك 

, (spare parts)  اهلل مارا ثثاسـسس موجود ؛حبمد،  
 .اهنو عالج فورًا هتئي جاسـسس



 تو  اعضاء نا هبائياْ مككر
Germany   ثثاسسس مارا هك كيم ثثرسـسس   منككاوا { سي 

 .I.C.U    يهاطط اهنسس لكك تيوار . نتهي موجود يهاطط
 .سكسس هنيطط ثثهري ككهومي هي انسس ثثٌرسـسس راكهوا {ما

 



 Maruti  يهائي مهيشه خدا تعاىل
نو شكر كرتا هتا تو ْاجسس اهنا مشكل وقت  

ما خدا تعاىل هي اهين مدد كيدي 
 انسس اهنا اعضاء ملي ككيا

 

 

 :هبائي هي امي سبق ليدو هك  تو ْا امر سي 
 

 



  تعاىل خدا تو ثثظظححانو نسس تعاىل خدا ما سظظالئي متيطط
 .ثثظظححانسسس متنسس ما دهالئي

 شكر كرينسس ياد نسس نعمتو ين تعاىل خدا ما سظظالئي متيطط
   كرسسس سان اْ مشكل متاري تعاىل خدا ما دهالئي تو كرسو

 

Gratefully acknowledge Allah Ta’ala in times of 

comfort and ease, and He will acknowledge you 

(with aid and assistance)  in  times  of  difficulty. 

ةدَّالشِِّيِف  فَكعِراء َيَخالرَّ يِف اهلَل ِفعِرِا  
 



 من الكلمات النورانية  
 

احلمد ين سورة ححاليس وار، احلمد ين سورة ثثٌرهسس  نسس  ثثاين  -       فورًا  
 اُ تري جائي  فورًا  ثثر ثثهونكي نسس  كوئي نا بدن ثثر ححهٌركسس  تو اهنو خبار

   
ْاثثنا  عجب شان طيب ين ؛  انسس  ْاج ايك طيب العصر -موجود 

 .؛موجود شظظزاده، مهارا موىل      ْاج زمني ين ثثيضضهـ ثثر حاضر انسس  
 

، خدا هي اثثنسس  ثثنجنت نا غالمو شكرخدا نو محد، خدا نو - شكر
 .؛كيدا 

 

ما هبي ْاثث  حالة حسني ين شان ديكهو، ْا ! مؤمنني ين مجاعة  -حالة 
 ين عبادة ديكهو ْاثث نسس  دعاء ين فكر ؛
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