
بسم اهللا الرمحن الرحيم 

كساءُ التطهري ين رواية



پنجنت پاك محمد علي فاطمة حسن حسني انس اهين نسل ما ائمة 

طاهرين صلعم – سگال كساء التطهري – تطهري (پاك) ين چاد رنا 

صاحبو چهس، ي تطهري ين چادر نا چهرياؤو اهنا دعاتو چهس.



ايك روز  رسول اهللا صلع اْپنا زوجة صاحلة  (بئري و )  اُم سلمة نا  

گهر ما تشريف راكهتا ا،انس اْپ ي فرمايوط ك  " اس اُم سلمة، كوئي 

چهس ج علي، فاطمة ،حسن ،انس حسني نس بالوي الوس؟”،  

ام سلمة نا سوى گهر ما كوئي هتوط يط، تو اْپ خود موالنا علي، 

موالتنا فاطمة، امام حسن، انس امام حسني نس بالوي اليا.



ت بعد رسول اهللا صلع   ايك نرالو عمل فرماوس ؛- اْپ ي موال نا 

علي  نس اْپنا لگولگ (پيتهــ   سي لگاوينس) بتها يا، موالتنا فاطمة نس آپنا 

سامنس بتها يا، حسن امام نس مجين طرف انس حسني امام نس آپين 

دايب طرف بتها يا،



ت بعد  رسول اهللا صلع     ي آ پنجنت پاك نا اوپر  ايك چادر 

اورهاوي، ج نو نام "كساء التطهري" (تطهري ين چادر) ؛، ت بعد آ 

مثل دعاء كيدي- "اس اهللا، آ سگال مارا  اهلِ بيت ؛ ك ج تاري 

طرف دعوة كرس ؛، توط ي سگال نس پاك راكهجس"،  آ مثل رسول 

اهللا صلع پنجنت پاك ين شان بتاوس ؛،  



 بذهيرِيدُ اهللاُ لنّـما ا يانس آ مثل قرآن جميد ين آية پرهى-  "ا

عَنكُم الرِّجس اَهل البيت و يطَهِّركُم تََـطهِريًا"- (خدا چاهس ؛ 

ك متارا سگال سي- اهل بيت سي- ناپاكي دور  راكهس انس متنس 

سگال نس پاك راكهس).



 اُم سلمة يس پنجنت پاك نوط  اْ عظيم شرف ديكهي نس رسول اهللا صلع 

نس ادب سي عرض كيدي ك-  " اس رسولِ  خدا  آپنا ساس منس ي آ 

تطهري  ين چادر   ما شامل كرو" ، رسول اهللا صلع  فرماوس ؛ -"اس 

اُم سلمة ، متيط مارا نيك زوجة (بئريو) چهو  انس خري  پر چهو ، تطهري  

ين چادر    ما تو  وه ج  شامل ئي سكس ج مارا تـهكي هوئي  (مارا ما 

سي هوئي)  انس ميط  اهنا تـهكي هؤو ". 



پنجنت پاك، محمد  علي فاطمة حسن حسني تطهري  ين چادر  نا 

صاحبو ؛، اهين نسل  ما  ائمة طاهرين سگال اهل بيت ؛ انس 

تطهري  ين چادر نا صاحبو ؛، انس ستر نا زمان ما امام نا داعي ين 

طرف ي تطهري  ين چادر  ين بركة پهنچس ؛.  



امام الزمان نا داعي سيدنا طاهر فخر الدين طع اپنا اْقا موىل تطهري  

ين چادر نا چهريا ؛، اهنا دامن سي ولگا چهوط تو گويا ك پنجنت، 

ائمة ، دعاة نا دامن  سي ولگا چهوط، خدا تع اپنا موال - سيدنا 

خزمية قطب الدين ر ض نا وارث-  موالنا فخر الدين طع  نو سايو 

اپنا اوپر مهيشه باقي راكهجو. آمني.


