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۔ رسول

اکرم!
پروردگار جس شخص کو ہم البیت (ع) کے ائمہ ک محبت عنایت کردے گویا کہ اسے دنیا و آخرت کا سارا خیر حاصل
جات محبت میں بیس خصوصیات پائ لبیت (ع) کنہ کرے کہ ہم ا ہونے میں ش شخص اپنے جنت ذا کوئہوگا ل

یں، دس دنیا میں اور دس آخرت میں ۔
دنیا ک دس خصوصیات میں زد، حرصِ عمل، دین میں تقوٰى ، عبادت میں رغبت، موت سے پلے توبہ ، نماز شب میں

دلچسپ، لوگوں کے اموال ک طرف سے بے نیازی، اوامر و نواہ پروردگار ک حفاظت، دنیا سے نفرت اور سخاوت شامل
یں کہ ان صفات کے بغیر محبت البیت (ع) ای لفظ بے معن ہے۔

اور آخرت کے دس فضائل میں یہ ہے کہ
اس کا نامہ اعمال نشر نہ ہوگا۔
اسے میزان کا سامنا نہ ہوگا۔

اس کا نامہ اعمال داہنے اتھ میں دیا جائے گا۔
اسے جنم سے نجات کا پروانہ دیا جائے گا۔

اس کا چرہ سفید اور روشن ہوگا۔
اسے لباس جنت پنھایا جائے گا۔

اسے سو افراد ک شفاعت کا حق دیا جائے گا۔
خدا اس ک طرف رحمت ک ناہ کرے گا۔

اسے جنت کا تاج پنایا جائے گا۔
وہ جنت میں بالحساب داخل کیا جائے گا۔

کیا خوش نصیب یں میرے البیت (ع) کے چاہنے والے۔( خصال ص
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۔ رسول
اکرم!

جو آل محمد ک محبت پر مرجائے وہ شید مرتاہے، جو
جو آل محمد ک محبت پر مرجائے اس کے گناہ بخش دیئے جاتے یں۔
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جو آل محمد ک محبت پر مرجائے وہ توبہ کرکے دنیا سے جاتاہے۔
جو آل محمد ک محبت پر مرجائے وہ مومن کامل االیمان مرتاہے۔

جو آل محمد ک محبت پر مرجائے اسے مل الموت اور اس کے بعد منر و نیر جنت ک بشارت دیتے یں۔
آگاہ ہوجاؤ جو آل محمد ک محبت پر مرجائے وہ جنت ک طرف اس شان سے لے جایا جاتاہے جیسے عورت اپنے شور

کے گھر ک طرف۔
آگاہ ہوجاؤ جو آل محمد ک محبت پر مرجاتاہے اس ک قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے یں۔

آگاہ ہوجاؤ جو آل محمد ک محبت میں مرجاتاہے پروردگار اس ک قبر کو مالئہ رحمت ک زیارت گاہ بنادیتاہے۔
آگاہ ہوجاؤ جو آل محمد ک محبت میں مرجاتاہے وہ سنت رسول اور جماعت ایمان پر دنیا سے جاتاہے۔( کشاف
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۔ امام عل (ع) ،
حارث!

تمھیں ہم البیت (ع) ک محبت تین مقامات پر فائدہ پنچائے گ ، مل الموت کے نازل ہوتے وقت قبر میں سوال و جواب
کے وقت اور خدا کے سامنے حاضری کے وقت (اعالم الدین ص

461
روایت جابر جعف عن الباقر (ع))۔
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۔ امام عل (ع)! جو ہم البیت (ع) سے محبت کرے گا، اس کا حسن عمل عظیم اور میزان حساب کا پلہ سنین ہوگا ، اس
کے اعمال مقبول ہوں گے اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو ہم سے بغض رکھے گا اس کا اسالم بھ کام نہ

آئے گا ۔( مشارق انوار الیقین ص
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روایت ابوسعید خدری)۔
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