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Abstract : 
This first topic of this research deals with the concept of 
sounding and dividing in language and idiomatically, and the 
statement of the handsome language and idiomatically 
As for the second topic, it deals with the sections of probing 
and division and its conditions, and with regard to its 
argument, limiting the causes, etc 
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As for the third argument, it deals with the authenticity of 
sounding and the widespread division “not besieged” and then 
talks about the Islamic belief: its concept in language and 
idiomatically, the difference between belief and monotheism, 
then they deal with the applications of sounding and division 
in the field of Islamic belief and it falls into five issues, 
including: nullifying the slander against God By probing and 
dividing, nullifying the prohibition without evidence, inferring 
by probing and dividing that God is the creator worthy of 
worship, limiting every matter is a conjecture that brings 
benefit or ward off harm in relation to the gods who are 
worshiped without God, then probing them, and the research 
concludes by examining people's conditions upon seeing 
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