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۔ جابر بن عبدالہ
!انصاری
ای اعراب رسول اکرم ک خدمت میں حاضر ہوکر کنے لا کہ حضور کیا جنت ک کوئ قیمت ہے؟ فرمایا، بیش اس
نے کا وہ کیا ہے ؟ فرمایا ال الہ اال الہ جسے بندہ مومن خلوص دل کے ساتھ زبان پر جاری کرے۔
اس نے کا کہ خلوص دل کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میرے احام پر عمل اور میرے البیت (ع) ک محبت ۔
حق ہے؟ فرمایا یہ سب سے عظیم ترین حق ہے۔( امال کلمہ توحید کا کوئ محبت بھ لبیت (ع) کاس نے عرض کیا ا
طوس (ر) ص
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/
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۔ امام عل (ع
)!
کلمہ ال الہ اال الہ کے بت سے شروط یں اور میں اور میری اوالد انھیں شروط میں سے یں ۔( غرر الحم ص
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۔ اسحاق بن
!راہویہ
جب امام عل رضا (ع) نیشاپور پنچے تو لوگوں نے فرمائش ک کہ حضور ہمارے درمیان سے گذر جائیں اور کوئ حدیث
بیان نہ فرمائیں یہ کیونر ممن ہے۔؟
آپ نے محمل سے سر بار ناال اور فرمایا کہ مجھ سے میرے والد بزرگوار موس بن جعفر (ع) نے فرمایا کہ انھوں نے
اپنے والد بزرگوار حضرت جعفر بن محمد(ع) سے اور انھوں نے اپنے والد حضرت محمد بن عل (ع) سے اور انھوں نے
(ع) بن الحسین (ع) سے اور انھوں نے اپنے والد امام حسین (ع) سے اور انھوں نے اپنے والد حضرت عل اپنے والد عل
(ع) بن اب طالب (ع) سے اور انھوں نے رسول اکرم سے اور انھوں نے جبریل ک زبان سے یہ ارشاد ال سنا ہے کہ ال الہ
اال الہ میرا قلعہ ہے اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوجائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوجائیا۔
یہ کہ کر آگے بڑھ گئے اور پھر ای مرتبہ پارکر فرمایا لین اس ک شرائط یں اور انھیں میں سے ای میں بھ ہوں ۔(
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