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 )1معناها ،وشروطها












معنى ال إله إال اهلل.
شروط ال إله إال اهلل.
تفسير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد.
تفسير علماء الكالم لكلمة التوحيد.
تفسير الجهمية والمعتزلة لكلمة التوحيد.
تفسير الحزبيين من القطبيين واإلخوانيين لكلمة التوحيد.
تفسير أهل السنة والجماعة لكلمة التوحيد.
داللة ( ال إله إال اهلل ) على توحيد األلوهية.
داللة ( ال إله إال اهلل ) على توحيد الربوبية.
داللة ( ال إله إال اهلل ) على توحيد األسماء والصفات.
شروط ( ال إله إال اهلل ) على وجه التفصيل.

 )2نواقضها












نواقض ( ال إله إال اهلل ).
الناقض األول  :الشرك باهلل تعالى.
الناقض الثاني  :من جعل بينه وبين اهلل وسائط؛ يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم؛ كَ َفرَ إجماعًا.
الناقض الثالث  :من لم يكفر الكافر الذي اتضح كفره في القرآن والسنة.
الناقض الرابع  :من اعتقد أن هدي غير النبي صلى اهلل عليه وسلم أكمل من هديه وأفضل ،وأن
حكم غيره أحسن من حكمه وأعدل.
الناقض الخامس  :من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم ولو عمل به؛ فقد كَ َفرَ.
الناقض السادس  :االستهزاء باهلل أو الرسول أو بالقرآن أو بأي شعيرة من شعائر اإلسالم.
الناقض السابع  :السحر.
الناقض الثامن  :مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين.
الناقض التاسع  :من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى اهلل عليه وسلم
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السالم.
الناقض العاشر  :اإلعراض عن دين اهلل.
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 )3فضلها














بيان فضائل ( ال إله إال اهلل ) وفضائل الذكر بها.
( ال إله إال اهلل ) أول الواجبات.
فضل الصدق في ( ال إله إال اهلل ).
صاحب ( ال إله إال اهلل ) معصوم الدم والمال.
حرم اهلل عز وجل على النار من قال ( ال إله إال اهلل ) يريد بذلك وجه اهلل.
شرط اإلخالص في ( ال إله إال اهلل ).
( ال إله إال اهلل ) أعلى مراتب اإليمان.
بعث اهلل عز وجل نبيه صلى اهلل عليه وسلم بهذه الكلمة.
( ال إله إال اهلل ) أفضل ما يستعين به العبد عند نزول الشدائد.
يُستحب تكرارها عند الموت والشدة.
أفضل الحسنات ( ال إله إال اهلل ).
العبودية مدارها على قاعدتين.
إعراب الكلمة الطيبة  ( :ال إله إال اهلل ).
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