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۔ رسول اکرم ، ہم وہ خدائ دروازے یں جن کے ذریعہ خدا ت رسائ ہوت ہے اور ہمارے ہ ذریعہ سے طالبان دایت
دایت پاتے یں
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تاویل اآلیات الظارہ ص ،
498
از ابوسعید خدری
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۔ امام عل (ع) ، ہمیں دین کے شعار اور اصحاب یں اور ہمیں علم کے خزانے اور ابواب میں اور گھروں میں دروازہ کے
عالوہ کیں سے داخلہ نیں ہوتا
اور جو
دوسرے راستہ سے آتاہے اسے چور شمار کیا جاتاہے
۔ (نج
البالغہ خطبہ ص
154
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ن اس نے ہمیں اپنتا تھا لیمعرفت دے س بندوں کو اپن (ع) ، پروردگار اگر چاہتا تو وہ براہ راست بھ ۔ امام عل
ذا جو شخص بھچانا جاتاہے لیں جن کے ذریعہ اسے پ رہ حقمعرفت کا دروازہ اور راستہ بنادیاہے اور ہمیں وہ چ
ہماری والیت سے انحراف کرے گا یا غیروں کو ہم پر فضیلت دے گا وہ راہ حق سے با ہوا ہوگا اور یاد رکھو کہ تمام
وہ لوگ جن سے لوگ وابستہ ہوتے
یں سب ای جیسے نیں ہوتے یں بعض گندے چشمے کے مانند یں جو دوسروں کو بھ گندہ کردیتے یں اور ہم وہ
شفاف
یں ہے۔( کافان نام یں اور ان کے ختم ہونے یا منقطع ہونے کا کوئ ر خدا سے جاری ہوتےچشمے میں جوا
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مختصر بصائر الدرجات ص ،
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اوصیاء پیغمبر وہ دروازہ یں جن سے حق ت پنچا جاتا ہے اور یہ حضرات نہ ہوتے تو کوئ خدا کو نہ پچانتا پروردگار
ہے۔( کاف نے انھیں کے ذریعہ مخلوقات پر حجت تمام ک
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از اب بصیر )۔
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