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۔ جناب
ام سلمہ کت یں کہ ای دن رسول اکرم تشریف فرما تھے کہ اچان فاطمہ (ع) ای مخصوص غذا لے کر حاضر ہوگئیں،
آپ نے فرمایا کہ
عل (
ع) اور ان کے فرزند کاں یں ؟ جناب فاطمہ (ع) نے عرض ک کہ گھر میں یں۔
فرمایا انھیں طلب کرو ! اتنے میں عل (ع) و حسن (ع) و حسین (ع) آگئے اور آپ نے سب کو دیھ کر اپن خیبری چادر کو
اٹھایا اور سب کو اوڑھا کر فرمایا خدا یا یہ میرے البیت (ع) اور ” تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب “ یں ، لذا ان
سے ر رجس کو دور رکھنا اور انھیں کمال طارت ک منزل پر رکھنا جس کے بعد آیت تطیر نازل ہوگئ ۔( کشف الغمہ
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۔ امام عل (ع
)!
ای شخص رسول اکرم ک خدمت میں حاضرہوا اور دریافت کیا کہ حضور سب سے زیادہ محبوب آپ ک نظر میں کون
ہے؟ فرمایا کہ یہ (عل(ع)) اور اس کے دونوں فرزند اور ان ک ماں(فاطمہ(ع)) یہ سب مجھ سے یں اور میں ان سے ہوں
اور یہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انلیاں۔(امال طوس ص
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205
۔ جمیع بن عمیر التیم! اپن پھوپھ کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوا اور میری پھوپھ نے سوال کیا کہ رسول
اکرم کے سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون تھ؟ تو انھوں نے فرمایا فاطمہ (ع) ! پھوپھ نے پوچھا اور مردوں میں ؟
فرمایا، ان کے شور، وہ ہمیشہ دن میں روزے رکھتے تھے اور رات بھر نمازیں پڑھا کرتے تھے( سنن ترمذی
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!عمیر
میں ای مرتبہ اپن ماں کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس حاضرہو اور میری ماں نے ی سوال تو انھوں نے فرمایا کہ تم
محبوب ترین خالئق کے بارے میں دریافت کررہ ہو تو ان کے محبوب ترین بیٹ کا شور ہے، میں نے خود حضور کو
دیھا ہے کہ انھوں نے عل (ع) ، فاطمہ اور حسن (ع) و حسین (ع) کو جمع کرکے ان پر چادر اوڑھاکر یہ دعا ک تھ کہ
خدایا یہ سب میرے البیت (ع) میں ان سے رجس کو دور رکھنا اور انھیں پاک پاکیزہ رکھنا، جس کے بعد میں بھ قریب
گئ اور دریافت کیا ، کیا میں بھ البیت (ع) میں شامل ہوں؟ تو فرمایا دو ر رہو تم خیر پر ہو۔( مناقب امیر المومنین (ع)
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