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سيدنا طاهر فخرالدين طع

اطالق نا رتبة نا تاج- سيدنا طاهر فخر الدين طع 



اين زينب نس راجا راين ين واتو سنوا ما  گهين مزا  آْوس ؛ . 

مهيشه اهنا امّا نس كهيت هوئي ؛ ك "راجا راين ين  وات 

كهو، راجا راين ين  وات كهو". 

ايك دن زينب  نا امّا سُالوا نس آْيا تو زينب ي عادة پرمانس كهيو 

ك  " امّا، راجا راين ين  وات كهو نس." امّا ي اهنس ايك پرانا 

زمان نا راجا ين وات سناوي. كهيو ك



"ايك راجا هتا، گهنا عادل انس رحم دل هتا، اهنو گهنو مهوتو 

مُلك هتو، گهنو مهوتو لشكر هتو، انس اهنا پاسس گهنو شاندار 

تاج هتو. تاج سونا سي بنيلو هتو  انس امها هريا جواهرات 

جريال هتا. بادشاه ي تاج ين نس دربار ما  آْوس تو دربار نا 

لوگو ين آْنكهو  ريي ن سكس. اتين تاج ين روشين انس چمك 

هيت.  



ايك شاعر ي بادشاه نس عرض كيدهي ك بادشاه سالمة، آْپنا 

تاج سي آْپنس بس اء زينة ؛، پن ميط امي كهوط چهوط ك   

آْپج  آْ مملكة نا تاج چهو. متام مملكة  نس آْپنا سي زينة  ؛."



پچهي امّا ي زينب نس پوچهو:"  زينب متنس خرب  ؛ آْ دعوة ين 

مملكة نا بادشاه كون ؛؟ " 

زينب ي بس ساختا كهيو: " آْ دعوة ين مملكة نا بادشاه تو  اپنا 

داعي الزمان سيدنا طاهر فخر الدين طع؛." 

امّا ي كهيو " شاباش زينب! شاباش! "



زينب گهين هوشيار دكري هيت انس اهنس ورو عريب ي 

آْورتو و. ي   (excited)ئي نس امّا نس كهوا الگي، امّا، 

امّا،  منس مسجهـ  پري گئي. سنو  ، منس ايك گهين اچهي وات 

مسجهـ  پري گئي:



آْقا موىل نا ماا پر تو امام الزمان نا نيابة نو تاج ؛. ي تاج 

سي موىل ين زينة  ؛. پن امي  ي كهيس تو صحيح ؛ ك 

موىل خود دعوة نا ماا واسطس تاج ؛. داعي املطلق خود 

اطالق نا تاج ؛.  دعوة ين جاهو جاليل انس شان و شوكت  

موىل نا طُفَيل ما  ؛، موىل نا نوراين سايا ما ؛.  



ميط ماري بدّهي سهيليو  نس  آْ وات  كهيس:  
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