
Published on Al-Islam.org (https://www.al-islam.org)

Home > فصل اول: اہم ترین خصوصیات > 4۔ خلفاء النب

4۔ خلفاء النب
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۔ رسول
!اکرم
میرے خلفاء ۔ اولیاء اور میرے بعد مخلوقات پر حجت پروردگار بارہ افراد ہوں گے۔ اول میرا برادر اور آخر میرا فرزند !
سوال کیا گیا کہ یہ برادر کون یں ؟ فرمایا عل (ع) بن اب طالب ! اور فرزند کون ہے؟ فرمایا وہ مدی جو ظلم و جور سے
بھری ہوئ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا ۔( کمال الدین ص
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از عبدالہ بن عباس)۔
190
۔ امام عل (ع) حضرت مدی (ع) ک تعریف کرتے ہوئے فرماتے یں ۔ وہ حم ک زرہ سے آراستہ ہوگا اور اس کے تمام
آداب پر عامل ہوگا کہ اس ک طرف متوجہ بھ ہوگا اور اس ک معرفت بھ رکھتاہوگا اور اس کے لئے اپنے کو فارغ
رکھے گا ، گویا اس کا گمشدہ ہے جس ک تالش جاری ہے اور ای ضرورت ہے جس کے بارے میں جستجو
کرراہے۔ وہ اس وقت غریب و مسافر ہوجائے گا جب اسالم غربت کا شار ہوگا اور تھے ماندہ اونٹ ک طرح سینہ
زمین پر ٹی دیا ہوگا اور دم مار راہوگا ۔ وہ الہ ک باقیماندہ حجتوں کا بقیہ ہے اور اس کے انبیاء کے خلفاء میں سے
ای خلیفہ ہے۔( نج البالغہ خطبہ
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) المومنین
ع) آل محمد ک توصیف کرتے ہوئے فرماتے یں کہ یہ ائمہ طارین اور عترت معصومین یں ۔ ی ذریت محترم یں اور
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ع) ، ائمہ رسول اکرم ک منزل میں ہوتے یں لین رسول نیں ہوتے یں اور نہ ان کے لئے وہ چیزیں حالل یں جو صرف
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