ك ِمن رسول إَِّل نُ ِ
ِ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَهُ َّل إِلَهَ إَِّل أَنَا فَا ْعب ُد ِ
ون
ُ
َوَما أ َْر َسلْنَا م ْن قَ ْبل َ ْ َ ُ

()52اّلنبياء
َش ِه َد اللَهُ أَنَهُ َّل إِلَهَ إَِّل ُه َو َوال َْم ََلئِ َكةُ َوأُولُو ال ِْعل ِْم قَائِ ًما بِال ِْق ْس ِط َّل إِلَهَ إَِّل
هو الْع ِزيز الْح ِ
يم ()81آل عمران
ك
َُ َ ُ َ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يم ( )861البقرة
َوإلَ ُه ُك ْم إلَه َواحد َّل إلَهَ إ َّل ُه َو ال َر ْح َم ُن ال َرح ُ
ْت َو ُه َو َرب ال َْع ْر ِ
ش
فَِإ ْن تَ َولَ ْوا فَ ُق ْل َح ْسبِ َي اللَهُ َّل إِلَهَ إَِّل ُه َو َعلَْي ِه تَ َوَكل ُ
ال َْع ِظ ِ
يم ()851التوبة
ْح ْسنَى ()1طه
اللَهُ َّل إِلَهَ إَِّل ُه َو لَهُ ْاْل ْ
َس َماءُ ال ُ
كَ ،وقُ ْل يُ ْس َمعَ ،و َس ْل تُ ْعطَ ْهَ ،وا ْش َف ْع تُ َش َف ْع؛
فَ يُ َق ُ
ال يَا ُم َح َم ُد ْارفَ ْع َرأْ َس َ
ِ ِ
ول َو ِع َزتِي َو َجَلَلِي
ال ّلَ إِلهَ إِّلَ اللُ ،فَ يَ ُق ُ
يم ْن قَ َ
فَأَقَ ُ
ول يَا َرب ائْ َذ ْن لي ف َ
َوكِ ْب ِريَائِي َو َعظَ َمتِي ْلُ ْخ ِر َج َن ِم ْن َها َم ْن قَ َ
ال ّل إِله إّلَ اللُ
أخرجه البخاري
 ،عن حذيفة  ،قال  « :ليدرسن اإلسَلم كما يدرس الثوب  ،حتى ّل
تعرف صَلة  ،وّل صياما  ،وّل نسكا إّل بقايا من شيخ كبير وعجوز ،
يقولون  :كنا نسمع كَلما من أقوام أدركنا من قبلنا  ،يقولون ّ :ل إله إّل
الل  ،فنحن نقولها  ،فقال له صلة بن زفر العبسي  :يا أبا عبد الل  ،فما
تنفعهم ّل إله إّل الل  ،وهم ّل يعرفون صَلة وّل صياما وّل نسكا قال :
تنجيهم من النار »

ول ِ
ولِ ،ع ْن َد
الل صلى الل عليه وسلمَ ،كا َن يَ ُق ُ
حديث ابْ ِن َعبَاس ،أَ َن َر ُس َ
بّ :لَ إِله إِّلَ الل ،الْع ِظيم الْحلِ
الْ َك ْر ِ
ش ال َْع ِظ ِ
يم ّلَ إِلهَ إِّلَ اللَُ ،رب ال َْع ْر ِ
يم ّلَ
َ
ُ َ ُ َ ُ
سمو ِ
ضَ ،وَرب ال َْع ْر ِ
اتَ ،وَرب اْل َْر ِ
ش الْ َك ِر ِيم
إِلهَ إِّلَ اللَُ ،رب ال َ َ
أخرجه البخاري
( صحيح )
[ كلمات الفرج ّ :ل إله إّل الل الحليم الكريم ّل إله إّل الل العلي
العظيم ّل إله إّل ألل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ] ( .
صحيح )  .وأخرجه مسلم بلفظ  :كان إذا حزبه أمر قال  ...فذكر مثله
وزاد ّ :ل إله إّل الل رب العرش الكريم
[ افضل الذكر ّل إله إّل الل وأفضل الشكر الحمد لل ]  ( .حسن )
[ من ختم له بإطعام مسكين محتسبا على الل عز وجل دخل الجنة ومن
ختم له بصوم يوم محتسبا على الل عز وجل دخل الجنة ومن ختم له
بقول ّل إله إّل الل محتسبا على الل عز وجل دخل الجنة ] .
قال إن نبي الل نوحا صلى الل عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال ّلبنه إني
قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بَل إله إّل الل
فإن السموات السبع واْلرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت ّل إله

إّل الل في كفة رجحت بهن ّل إله إّل الل ولو أن السموات السبع
واْلرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن ّل إله إّل الل وسبحان الل
وبحمده فإنها صَلة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر
قال قلت أو قيل يا رسول الل هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر قال أن
يكون ْلحدنا نعَلن حسنتان لهما شراكان حسنان قال ّل قال هو أن
يكون ْلحدنا حلة يلبسها قال ّل قال الكبر هو أن يكون ْلحدنا دابة
يركبها قال ّل قال أفهو أن يكون ْلحدنا أصحاب يجلسون إليه قال ّل
قيل يا رسول الل فما الكبر قال سفه الحق وغمص الناس *  ( .صحيح )
رواية أحمد

