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وصّيت نامة خواجه نظام الملك طوسي
على صفرى آق قلعه
خواجه  به  مشهور  اسحاق،  علي بن  حسن بن  ابوعلي 
مشهور  وزيران  از  410ـ485ق)  (ح  طوسي  نظام الملك 
دورة سلجوقي و چندان شهره است كه ذكر احوالش در 

اينجا ضرورى نمي نمايد.
نگارش دو كتاب را به اين وزير سياست پيشه منسوب 
كرده اند كه يكي كتاب مشهور سيرالملوك بوده و به چاپ 
كوشش  به  [سياست نامه]،  (سيرالملوك  است  رسيده  نيز 
هيوبرت دارك، تهران، علمي و فرهنگي، 1378ش [چ4])؛ 
كتاب ديگر دستورالوزاره نام دارد كه گويا اثري از آن باقي 
كوتاه  نوشتة  فوق الذكر،  كتاب  دو  از  غير  است.  نمانده 
ديگري از وي بر جاي مانده كه عبارت از وصيت نامة وي 
است و نسخه اي از آن در ضمن مجموعه اي از اندرزنامه ها 
و دستورهاي مملكت داري (نسخة 328 نافذپاشا، موّرخ 
اين  از  پيش  دهه  چند  تهران)  دانشگاه  فيلم 586  ؛   504
به دست آمده و بعدها همراه با متن منتشر شدة تمامي 
كوشش  به  (خردنامه،  است  شده  چاپ  يكجا  مجموعه 

منصور ثروت، تهران، اميركبير، 1367ش).
مجموعة 1589  بررسي  هنگام  پيش  چندي  نويسنده 
رونويس  به   (756 و   754 تاريخ هاي  (داراي  كوپرولو 
(فهرست  كرد  برخورد  وصيت نامه  اين  از  ديگري 
ميكروفيلم هاي دانشگاه تهران، ج1، صص 479ـ481 كه 
شد  مشخص  مقابله  از  پس  نشده).  اشاره  بدان  آنجا  در 
كه متن مندرج در اين دو نسخه اختالف هايي با يكديگر 
دارد. برخي از اين اختالف ها جزئي است اما برخي از آنها 
فقيه ابوالقسم عبداهللا بن  اساسي مي نمايد. براي نمونه نامِ 

علي ــ كه نظام الملك وي را به عنوان وصي خود معرفي 
كرده ــ از نسخة نافذپاشا افتاده ولي در نسخة كوپرولو 
ضبط هاي  برخي  نيز  تحريري  نظر  از  است.  موجود 
نسخة كوپرولو بر ضبط هاي نسخة نافذپاشا برتري دارد؛ 
بنابراين، چاپ ديگري از متن را خالي از فايده نديديم؛ 
از  را  آن  «خردنامه»  مجموعة  در  اثر  چاپ  اينكه  ضمن 
ديد پژوهشگران دور نگاه داشته و ضروري مي نمود كه 

جداگانه منتشر شود.

براي تصحيح اين متن، نسخة كوپرولو را اساس قرار 
داده و اختالف هاي دو نسخه را در پاياِن متن آورده ايم. 
نسخة  با  مقابله  از  پس  را  كوپرولو  نسخة  افتادگي هاي 
نافذپاشا در داخل كروشه [ ] به متن وارد كرده و در يكي 
دو مورد كه ضبط نسخة كوپرولو داراي غلط مسّلم بود، 
ضبط نسخة نافذپاشا را در متن قرار داده و جزئيّات را 
در بخش «اختالف نسخه ها» يادآور شديم. براي آسان تر 
تقسيم  مجزا  بند  بيست  به  را  نوشته  ارجاعات،  شدن 
كرديم. اشارات ما به مندرجات متن و همينطور اختالف 
نسخة  از  بود.  خواهد  شماره ها  اين  به  توجه  با  نسخه ها 
كوپرولو با نشانة «ف» و از نسخة نافذپاشا با نشانة «خ» 

ياد شده است.
متن:  در  مندرج  موضوعات  به  راجع  اندكي  اما 
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كرد.  تقسيم  مجزا  بخش  دو  به  مي توان  را  وصيت نامه 
خواجه در بخش اول به ذكر تعدادي از مطالب عقيدتي و 
كالمي پرداخته و درواقع، اقرار به ايمان بدانها كرده است. 

اين بخش تا پايان بند سيزدهم ادامه يافته است.
ابوالقسم  فقيه  به  خطاب  وصيت نامه  دوم  بخش 
عبداهللا بن علي ــ به عنوان مجري وصيت نامه ــ است. 
به  رسيدگي  دربارة  سفارش هايي  بخش،  اين  آغاز  در 
بازماندگان خواجه از زنان و كودكان شده و پس از آن از 
فقيه ابوالقسم خواسته شده تا با توسل به دوستاِن خواجه، 
به خدمت پادشاه رسيده و ضمن يادآوري سوابق خدمت 
وي، از شاه بخواهد كه شهر طوس را به شخصي معتمد 
دارالخالفه  بسپارد و ضمنًا «آن سه چهار ديه كي منشورِ 

بدان ناطق است» به فرزندان خواجه ارزاني كند.
وزير  اين  كه  مي نماياند  خوبي  به  مذكور  بخش  دو 
زيرك دورة سلجوقي حتي در وصيت نامة خويش نيز از 
سياست پيشگي دست بردار نبوده و قطعًا با داشتن همين 
منصب  در  سال  سي  حدود  توانست  كه  بود  روحيات 
به  مي توان  اخير  بخش  مورد  در  بماند.  باقي  وزارت 
كه  اول  بخش  دربارة  اما  كرد  رجوع  تاريخي  كتاب هاي 
حاوي تعدادي مطالب اعتقادي است، ذكر يكي دو نكته 

را خالي از فايده نمي بينيم.
يك نكته اينكه مباحث مذكور، شامل تعدادي ــ كم 
است  اعتقادي  مطالب  ــ  مورد  پنجاه  حدود  در  بيش  و 
كه بدون هيچ گونه استداللي مطرح شده و اعتقاد بدانها 
مي شمردند.  بودن»  جماعت  و  سنّت  «اهل  شروط  از  را 
اين مباحث با عناويني عمومي چون «علِم توحيد»1 (در 
كتاب صلوة مسعودي) و «كلمة توحيد» (در ما البّد من 
خوانده  س6)  ص71،  تبريز،  سفينة  در  مندرج  تأليف2، 

شده است.
نكتة ديگر اينكه گويا اشاره به اين اعتقادات در ديباچة 
برخي آثار فارسي ــ و احيانًا عربي ــ در سده هاى پنجم 
و ششم هجري مرسوم بوده است؛ چنانكه عالوه بر دو 
من  البّد  ما  و  مسعودي  صلوة  يعني  ــ  اخيرالذكر  متن 
تأليف ــ تقريبًا عين همين مطالب را در صفحات آغازين 
ابوالمظفر  اثر  صص11ـ21)  (ج1،  تاج التراجم  تفسير 
ق،   471 (متوفي  اسفرايني  محمد  طاهربن  شاهفوربن 
معاصر و مرتبط با خواجه نظام الملك) تحت عنوان «اندر 
بيان اعتقاد اهل سنّت و جماعت» و همچنين در صفحات 

5ـ13)  (صص  غزالي  محمد  امام  نصيحةالملوك  آغازين 
مي بينيم. نيز همين مطالب را نجم الدين ابوحفص عمربن 
محمد نسفي (461ـ537 ق) در رسالة مستقلي با عنوان 
بيان اعتقاد اهل سنّت و جماعت (در: فرهنگ ايران زمين، 

ج4، صص159ـ172) نقل كرده است.
نكتة الزم به ذكر ديگر اينكه در رسالة مكارم اخالق 
رضي الدين ابوجعفر محمد نيشابوري (درگذشتة 598 ق؛ 
چاپ شده در دو رساله در اخالق، به كوشش محمدتقي 
ش،  تهران، 1341  دانشگاه  انتشارات  تهران،  دانش پژوه، 

ص49) عبارتي بدينگونه ديده مي شود: 
«و نظام الملك در وصيت نامة خويش نبشته است كي: 
عليكم بالهّمة فانّها تستتبع الجّد و الجّد ال يتأّخر عن الجدّ؛ 
هّمت بلند را شعار خود سازيد كي هّمت، منشا جّد است 
و هركجا جّد و جهد سراپرده زد، دولت و اقبال در ظّل 

او اقامت نمودند.»
موجود  ما  نسخه هاي  از  هيچكدام  در  عبارت  اين 
همان  «نظام الملك»  از  مقصود  كه  بپذيريم  اگر  و  نيست 
وزير مشهور است، آنگاه دو احتمال مطرح مي شود. يكي 
اينكه متن وصيت نامه در هر دو نسخة ما ناقص است و 
احتمال ديگر اينكه شايد وصيت نامة ديگري از نظام الملك 

موجود بوده كه به دست ما نرسيده است.

وصيت نظام الملك
{1} همي گويد الحسن بن علي با عقلي تمام در حالِت 

جوازِ اقرار و صّحِت عقل و درستي اعتقاد كي: 
{2} گواهي دهم كي خداي تعالي يكيست بي چون و 
[بي] چگونه. و اندر توحيد، هماني كي اجماع اهل 
سنّت و سلف صالح بران بودست. و از نفي و تشبيه 

و تعطيل بيزارم.
ــ  سّلم  و  عليه  اهللا  صّلي  ــ  را  مصطفي  محّمد  و   {3}
دانم.  انبيا  خاتم  و  الخاليق  جميع  الي  شناسم  رسول 
همه  و  است.  منسوخ  وي  به  شريعت  شرايع  همه  و 

«علم  براي  معادلي  به عنوان  منابع  برخي  در  را  توحيد)  (علم  نام  اين   .1
كالم» ذكر كرده اند.

2. اين عنوان در صدر اثر نوشته شده (سفينة تبريز، ص70) اما در مقدمة 
چاپ عكسي (ص نُه) با عنوان «كتاب در فقه شافعي» و به احتمالي 
صحيح  اخير  نام  اين  گويا  كه  است  شده  معرفي  الفروع»  في  «كفاية 

است.
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انبيا را ــ صلوات اهللا عليهم اجمعين ــ حق دانم و 
به همه معترفم.

{4} و مؤمن را به گناه، كافر نگويم. و تخليد هيچ كس 
را از اهل قبله كه بايمان از دنيا بيرون رود اندر دوزخ 
روا نه بينم و همي گويم كي ايزد تعالي بندگان خويش 
را به فضل و رحمت خويش بيامرزد و از دوزخ به 

بهشت آرد.
{5} و به فريشتگان ــ سالم عليهم اجمعين ــ معترفم و 

اعتراف بدان واجب دانم.
ــ  اجمعين  عليهم  اهللا  رضوان  ــ  صحابه  اندر  [و   {6}
طعني  ازيشان  كس  هيچ  اندر  و  گويم.  نيكو  سخن 
نكنم و اندر ايشان عيبي نشناسم و همگنان را دوست 
دارم]. و دوستي خلفا[ي] راشدين بر ترتيب يكسان 
دانم و اندر تفضيل ايشان چنانك بر توالي نبشته اند 

بگويم.
{7} و ازواج مصطفي را ــ صّلي اهللا عليهما و سّلم ــ ثنا 

گويم و اعتقاد در باب ايشان نيكو دارم.
ــ  دانم  ازو  كالم  و  شناسم  خداي  كالم  ُقران  و   {8}
ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه ــ ؛ و ديگر انبيا 

را مقّرم.
و  شناسم  تعالي»  اهللا  من  شّره  و  خيره  «الَقَدر  و   {9}
كند، با  عقوبت  تعالي هر كه را  ايزد  همي گويم كي: 
فضِل  به  بيامرزد،  را  كه  هر  و  باشد  كرده  عدل  وي 

خويش بيامرزيده باشد.
اندر  ايمه  اتّفاِق  از  عدول  و  جماعت  خالِف  و   {10}
هيچ كاري روا نه بينم و تا زنده باشم بدين اعتقادم و 
چون بميرم، برين اعتقاد بميرم. و همي گويم: «اشهد 
أن ال اله اّال اهللا؛ وحده ال شريك له و اشهد أّن محّمداً 
عبده و رسوله، ارسله بالهدي و دين الحّق ليظهره علي 

الّدين كّله و لو كره المشركون» [التوبة/33].
{11} و اگر والعياذ باهللا در نفس واپسين، زبان را خللي 
رسد و دران وقت اين [كلمت] بر زبان روان نباشد، 
ال  وحده  ــ  را  ايزد  و  كردم  سجّل  خويش  خطِّ  به 
عليهم  اهللا  صلوات  ــ  را  فريشتگان  و  ــ  له  شريك 
اجمعين ــ گواه كردم [كه چنين گويم] و اعتقاد برين 
بنزديك  است  وديعت  جملت  اين  و  دارم.  جملت 
ضايع  سپارند  بدو  كي  وديعت  هر  و  تعالي؛  خداي 

نشود.

{12} و باز به گناهاِن خويش مقّرم و در ميان ان غرقه. 
اگر ايزد تعالي مرا بدان مؤاخذت كند، مستوجب آنم. 
و اگر به فضل خويش انچ بينى و بينه است بيامرزد 
و از خزانة رحمت، خصمان مرا خشنود گرداند، از 
فضل وي ــ جّلت قدرته ــ بديع نباشد. و اگر گناه 

بسيار است، عفو بيشتر است. و الكريم اذا قدر عفا.
{13} و به شفاعت مصطفي ــ عليه الّصلوة و الّسلم ــ 
اميدوارم. و بين الخوف و الّرجا، ُعمر فراسر بردم. و 
از درياء زندگاني به ساحل رسيدم و هم برين جملة 
فضِل  به  رجا  است،  بسيار  جرم  هرچند  و  مي روم. 
ايزد تعالي بيشتر است. و از ارتكاب مناهي و كباير و 
صغاير تايبم و بر گذشتها نادم. و اعتقاد درست كردم 

كي به سر هيچ گناه باز نشوم.
{14} و برادر خويش را ــ فقيه ابوالقسم عبداهللا بن علي 
بر  دنياست،  حطام  كي  اندران  تا  كردم  وصي  ــ  را 
موجب فرايض اهللا تعالي برود و حقِّ هر مستحق از 
فرزندان [بواجبي] برساند و اندران راستي نگاه دارد و 
ميل و محابا نكند و روا ندارد كي از بزرگي و خردي 
حيف رود. و مادر اطفال را به شوي دهد و اطفال را 
بنزديك خويش آرد و نصيب ايشان نگاه دارد و در 
تعليم و تأديب ايشان اجتهاد و شفقت نمايد و چون 
خبر وفات ما به وي رسد، شرط عزا به جاي آرد و 

ماندگان را [خاصه عورات را] خرسندي دهد.
{15} و به درگاه آيد و دوستان ما را از ترك و تاژيك 
عالي  مجلس  [خدمت]  به  ايشان  توّسل  به  و  به بيند 
سلطاني برسد و بگويد كي: آن پير گفتست [كه] مرا 
درين دولت خدمتها[ي] پسنديده است و آثار مشهور 
خيانتي  و  نكردم  خالف  را  نعمت  اوليا[ي]  و  است. 
بازنگرفتم  روا نداشتم. و از شفقِت خدمتگاري هيچ 
دولت  مخالفان  و  داشتم  آبادان  را  رعيت  و  خزانه  و 
را از پيش برداشتم و جهان به عدل و انصاف و امن 
بياراستم و انچ كردم در صالح دولت و [مصلحت] 

كافة رعيت بعد از وفات من ظاهر شود.
{16} و چون تدبّر جهان بديگري منوط گردد، تقدير و 
قياس و ظّن چنانست كي هيچ كس پس از من اين 
شغِل جهان يك زمان بر نصاب راست نتواند راند ــ 

والتّقدير هللا عّز و جّل ــ .
{17} عمري درين خدمت بگذاشتم و عادت اين دولت 
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را  او  ماندگان  برود،  خدمتگاري  چون  كي  چنانست 
ـ خرد و بزرگ،  نيكو دارند. من رفتم و خلقي انبوه راـ 
بيشتر ازان اطفال ــ بگذاشتم؛ در معني ايشان اعتماد 

بر فضل ايزديست، ديگر بر حسن راي سلطاني.
و  نگرداند  ضايع  من  [خدمت]  حق  كي  دانم   {18}
وصايت خداوند [سلطان] شهيد ــ رحمه اهللا ــ در 
باب من فرونگذارد و ماندگان را نيكو دارند كي اگر 
شود؛  دريده  ايشان  پردة  نباشد،  عالي  مجلس  تعّهد 
حيلت  به  نبود.  پوشيده  من  خرج  و  دخل  حال  چه، 
سبوسي  و  عملي  مي گذاشتم.  روزگار  ننگ،  و  نام  و 
و كلوخي و غالمي داشتم كي ازان چاره نبود؛ اّما در 

باطن چيزي نبودست و نيست.
از  دارد  ارزاني  كسي  به  طوس  كي  دارم  طمع  و   {19}
حشم كي خوب معامله و نيك سيرت باشد تا ان رعايا 
را نيك افتد. و ان سه چهار ديه كي منشورِ دارالخالفه 
[بدان ناطق است] اميد دارم كي از مجلس عالي امضا 
از  انچ  ديگر  و  دارد.  ارزاني  خادم زادگان  به  و  افتد 
دوستان]  به  [و  مي گويد.  مي كند،  مشاهدت  حكم 

استعانت مي كند.
{20} و اين وصايت چنانك گفتم و نوشتم، نگاه دارد 
اعتراف  و  ميل  از  و  دارد  نگاه  وحده  ايزد  نصيب  و 
[پرهيزد و اين آيت] پيوسته پيِش چشم و دل دارد: 
«و ليخش الّذين [لو تركوا] من خلفهم ذريًة ضعافًا خافوا 
عليهم فليتقوا اهللا و ليقولوا قوًال سديداً» [النساء/9] و ما 
را به دعا و صدقات ياد دارد ــ إن شاء اهللا تعالي ــ .

اختالف نسخه ها
{1} الحسن بن علي: خ: ابوعلي الحسن بن علي بن اسحق 
[كامل تر است] || عقلي تمام: خ: عقل تمام || حالِت 
اعتقاد  خ:  اعتقاد:  درستِي   || جواز  حال  خ:  جواز: 

درست.
{2} هماني كي: خ: همان گويم كه || بران بودست: ف: 

بران بودند [از «خ» تصحيح شد].
و  خ:  سّلم:  و  عليه  اهللا  صّلي  را  مصطفي  محّمد   {3}
رسول  خ:  شناسم:  رسول   || الّسالم  عليه  را  محّمد 
امين شناسم || الي جميع الخاليق: خ: بجميع خاليق 
|| خاتم انبيا دانم... عليهم اجمعين: خ: و خاتم انبيا 

صلوات اهللا عليهم اجمعين و همه را.

{4} كه بايمان از: در «ف» ناخوانا است || روا نه بينم: 
همي گويم كي ايزد: خ: همي گويم  خ: روا ندارم || 

ايزد.
{5} سالم عليهم اجمعين معترفم: خ: صلوات اهللا عليهم 
اجمعين معترفم چنانك آثار و اخبار آمدست مقرم. و 
رسالت جبريل عليه السلم بانبيا عليهم السلم معترف 

|| واجب دانم: خ: واجب دارم.

دوستي||  بر  و  خ:  دوستي:  و   || همگان  همگنان:   {6}
خلفا راشدين: خ: خلفا الراشدين || يكسان دانم: خ: 
يكسان دارم || ايشان چنانك بر توالي نبشته اند: ف: 

ايشان كي بر قول شه اند [از «خ» تصحيح شد].
{7} ازواج مصطفي را... نيكو دارم: خ: ازواج مصطفي را 
عليه السلم اّمهات مؤمنان شناسم و خير نساء العالمين 
دانم و اهل بيت را رضوان اهللا عليهم اجمعين دوست 
دارم و در باب ايشان اعتقاد نيكو دارم و تقّربي شناسم 

به خداي تعالي.
{8} و ُقران... متشابه: خ: و قران كالم ايزد جل و عز 
غيرمخلوق و به ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه || 

و ديگر انبيا را مقرم: خ: و ديگر اسباب آن مقرم.
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{9} بيامرزيده: خ: آمرزيده.
زنده باشم بدين: خ:  {10} عدول از: خ: عدول آن || 

زنده ام برين.
خللي رسد:  {11} نفِس واپسين: خ: نفِس بازپسين || 
ـ ال شريك  خ: خللي باشد || وحده ال شريك له: خ:ـ 
له || اين جملت: خ: اين كلمت || خداي تعالي: خ: 

ايزد تعالي || وديعت كي بدو: خ: وديعت كه بوي.
{12} ان غرقه: خ: ان غرقه ام || انچ بينى و بينه: خ: آنچ 
عفو  و اگر گناه: خ: و اگرچه گناه ||  بدان رهينه || 
بيشتر: خ: عفو وي بيشتر || اذا قدر عفا: خ: اذا قدر 

غفر [برتر مي  نمايد].
 || مصطفوي  شفاعِت  خ:  مصطفي:  شفاعِت   {13}
اميدوارم: خ: اوميد تمام دارم || برين جملة مي روم: 
خ:  تعالي:  ايزد  فضل   || همي روم  جملت  برين  خ: 
فضل ايزد جل و عز || مناهي و كباير و صغاير تايبم: 
بر گذشتها  ف: مناهي صغيره باشم [متن از «خ»] || 
نادم: خ: بر گذشته نادم ام || اعتقاد درست كردم كي: 

ف: اعتقاد درست كي [متن از «خ»].
خويش  برادر  خ:  را:  علي  ابن  خويش...  برادر   {14}
خواجه فقيه را || كردم تا اندران... دنياست: خ: كردم 
اندر انچ حطام دنياييست || مستحق: خ: مستحقي || 
روا ندارد كي: خ: روا نبيند كه || مادرِ اطفال را به 
ايشان  مادر  اطفال  فرزندان  از  انچ  و  خ:  دهد:  شوي 
را به شوي دهد || بنزديك: خ: نزديك || تعليم: خ: 
تعّلم || اجتهاد: خ: جّد || وفاِت ما به وي: خ: وفات 

ما بدو.
{15} برسد و بگويد كي آن: رسد و بگويد كه اين || 
آثار مشهور است: خ: آثار مشهور || و اولياي... روا 
نداشتم: خ: و اولياء نعمت را بر من حق نعمت. هرگز 
شفقِت   || نداشته ام  روا  خيانتي  و  نكرده ام  خالفي 
را  رعيت   || خدمتگاري  و  شفقت  خ:  خدمتگاري: 
بياراستم  امن  و  انصاف   || آبادان  رعيت  خ:  آبادان: 

و: خ: انصاف و ايمني گذاشتم || انچ كردم: خ: انچ 
كرده ام || رعيت بعد از: رعيت پس از.

جهان  تدبير  چون  خ:  گردد:  منوط  تدبّرِ...  چون   {16}
بديگري منوط گردد و || قياس: ف: قعرس [از «خ» 
پس  خ:  راند:  نتواند  من...  از  پس   || شد]  تصحيح 
من، يك ماه شغل جهان بر نظام راست نتواند راندن.

 || گذاشتم  خ:  بگذاشتم:   || عمر  خ:  عمري:   {17}
ماندگاِن او را: خ: ماندگان را || َخلقي انبوه را ُخرد: 
تعالي  ايزد  خ:  ايزديست:   || خرد  انبوه  خاليقي  خ: 

است || سلطاني: خ: سلطان.
فرونگذارد...   || نكند  ضايع  خ:  نگرداند:  ضايع   {18}
تعّهد: خ: نگذارد چه اگر تعّهد || شود چه... پوشيده 
نبود: خ: شود كه حال و دخل من پوشيده نبودست 
|| روزگار مي گذاشتم: خ: روزگار همي گذاشته ام || 
عملي و... چاره نبود: خ: و بظاهر تجّملي و ستوري 
چاره  ازين  كه  همي داشته ام  غالمي  و  كلوخي  و 
نبودست || باطن چيزي نبودست: خ: باطن من هيچ 

نبودست.
كي...  حشم   || طوس  اگر  كي  خ:  طوس:  كي   {19}
نيك سيرت: خ: حشم، به كسي دهد كه نيكوسيرت و 
منشور: خ: مشرو [از «خ» تصحيح  خوب معاملت || 
شد|| و به خادم زادگان: خ: و بدين خادم زادگان || 
انچ از حكم... مي گويد: خ: انچ مي بيند، مي گويد || 

استعانت مي كند: خ: استعانت همي كند.
{20} چنانك... نگاه دارد: خ: چنين كه گفتم و نبشتم 
[برتر  انحراف  و  زيغ  خ:  اعتراف:  و  ميل   || بپذيرد 
مي نمايد] || پيوسته: ف: نوشته [از «خ» تصحيح شد] 
|| پيش چشم و دل دارد: خ: پيش چشم دارد || و 
ما را... ياد دارد: خ: و بدعا و صدقه ياد دارد || در 
«خ» پس از عبارت پاياني افزوده: الحمد هللا و صلواته 
علي النّبي محّمد و آله الّطاهرين و حسبنا اهللا وحده و 

نعم المعين.


