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میں مدینہ میں تھا تو ای کوچہ میں امام صادق (ع) کا سامنا ہوگیا، فرمایا یونس ! جاؤ دیھو دروازہ پر ہم البیت (ع) میں
سے ای شخص کھڑا ہے میں دروازہ پر آیا تو دیھا کہ عیس بن عبدالہ بیٹھے یں، میں نے دریافت کیا کہ آپ کون یں۔
فرمایا میں قم کا ای مسافر ہوں
ابھ چند لمحہ گذرے تھے کہ حضرت تشریف لے آئے اور گھر میں مع سواری کے داخل ہوگئے۔
پھر مجھے دیھ کر فرمایا کہ دونوں آدم اندر آو اور پھر فرمایا یونس ! شائد تمھیں میری بات عجیب دکھائ دی ہے۔
دیھو عیس بن عبدالہ ہم البیت (ع) سے یں ۔
میں نے عرض ک میری جان قربان یقیناً مجھے تعجب ہوا ہے کہ عیس بن عبدالہ تو قم کے رہنے والے یں ۔ یہ آپ کے
البیت (ع) میں کس طرح ہوگئے۔
فرمایا یونس ! عیس بن عبدالہ ہم میں سے یں زندگ میں بھ اور مرنے کے بعد بھ ۔( امال مفید
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عیس بن عبدالہ امام صادق (ع) ک خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر جب چلے گئے تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ
انھیں دوبارہ بالؤ۔
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اس نے بالیا اور جب آگئے تو آپ نے انھیں کچھ وصیتیں فرمائیں اور پھر فرمایا، عیس بن عبدالہ ! میں نے اس لئے
نصیحت ک ہے کہ قرآن مجید نے ال کو نماز کا حم دینے کا حم دیاہے اور تم ہمارے البیت (ع) میں ہو۔
دیھو جب آفتاب یاں سے یاں ت عصر کے ہنام پنچ جائے، تو چھ رکعت نماز ادا کرنا اور یہ کہ کر رخصت کردیا
اور پیشان کا بوسہ بھ دیا ، ( اختصاص ص
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