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۔ رسول
!اکرم
پروردگار نے اسالم کو خلق کرنے کے بعد اس کا ای میدان قرار دیا اور ای نور۔ ای قلعہ بنایا اور ای مددگار، اس کا
میدان قرآن مجیدہے اور نور حمت، قلعہ نی ہے اور انصار ہم اور ہمارے البیت (ع) اور شیعہ، لذا ہمارے البیت (ع)
، ان کے شیعہ اور ان کے اعوان و انصار سے محبت کرو کہ مجھے معراج ک رات جب آسمان پر لے جایا گیا تو جبریل
(ع) نے آسمان والوں سے میرا تعارف کرایا اور پروردگار نے میری محبت، میرے البیت(ع) اور شیعوں ک محبت مالئہ
کے دل میں رکھ دی جو قیامت ت امانت رہے گ ، اس کے بعد مجھے واپس الکر زمین والوں میں متعارف کرایا کہ میری
اور میرے البیت (ع) اور ان کے شیعوں ک محبت میری امت کے مومنین کے دلوں میں امانت پروردگار ہے جس ک تا
یں گے۔ ( کافقیامت حفاظت کرتے ر
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بشارة المصطف ص ،
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روایت عبدالعظیم بن عبدالہ الحسن عن الجواد (ع))۔
935
۔ امام باقر (ع) میں جانتاہوں کہ تم لوگ جو ہم سے محبت کررہے ہو یہ تمھارا کارنامہ نیں ہے، پروردگار نے ہماری
محبت تمھارے دلوں میں پیدا ک ہے
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روایت ابوبصیر۔
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۔امام صادق (ع
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)!
ہم البیت (ع) ک محبت کو پروردگار اپنے عرش کے خزانوں سے اس طرح نازل کرتاہے جس طرح سونے چاندی کے
خزانے نازل ہوتے یں ، اور اس کا نزول بھ ای مخصوص مقدار
میں ہوتاہے اور مال اسے صرف مخصوص افراد کو عنایت کرتاہے، محبت کا ای مخصوص ابرکرم ہے جب
پروردگار کس بندہ سے محبت کرتاہے تو اس پر اس ابرکرم کو برسادیتاہے اور اس سے شم مادر میں
بچہ بھ فیضیاب ہوجاتاہے۔( تحف العقول ص
313
روایت جعفر محمد بن النعمان االحوال)۔
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