





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	یاد داشت
	اِجمالی فہرست
	اس کتاب کو پڑھنے کی 18 نیتیں 
	المد ینۃ العلمیۃ
	پہلے اسے پڑھ لیجئے 
	باب :1     	ابتدائیہ
	حَمْدِ بَارِی تَعَالٰی
	نعتِ مصطفٰے 
	اَذکار اَسماء ُالحُسنٰی
	معمولاتِ شبِ جمعہ 
	رحمت کے ستّر دروازے
	دُعائیں 
	مرغ کی بانگ سُن کر پڑھنے کی دُعا 
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	والدین کی خوش بختی
	نیک اولاد صدقۂ جاریہ ہے
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