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ملخص البحث 
: اٟتمد  ككفى كالصبلة على اٟتبيب ا١تصطفى كمن بسنتو اقتفى كبعد

لقد علم القاصي كالداين أف القرآف الكرًن كاٟتديث النبوم الشريف، قد كردا بلساف العرب كلغتهم 
كمعهودىم ُب التواصل كالتخاطب، كأف ىذين ا١تصدرين قد احتويا على أرقى أساليب الببلغة، كأٝتى 
مراتب الفصاحة، كأعذًب صيوىر البياف، فبل جـر أف أعجز القرآفي العربى عن ااكاة فضبل عن اإلتياف 

 ﴿ : با١تثل، قاؿ ا عز كجل مبيّْنا ىذه اٟتقيقة            

                    ﴾[  اإلسراء

88  .]
كبا١تقابل فقد بُتَّ النيب صلى ا عليو كسلم، أف أحاديثو كأقوالو التشريعية، ٗترج من مشكاة القرآف الكرًن 

لىوي مىعىوي : " فقاؿ لىوي مىعىوي، أىالى ًإينّْ أيكتًيتي اٍلقيٍرآفى كىًمثػٍ مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل ]" أىالى ًإينّْ أيكتًيتي اٍلًكتىابى كىًمثػٍ

   ﴿: كىي اٟتقيقة اليت شهد ّٔا التنزيل ُب قولو تعأب [17174حديث رقم        

        [  4، 3النجم.] 

ك٦تا ىو معلـو أيضا أف الوحي بشقيو الكتاب كالسنة، قد خاطبا بالتشريع كالتعليم أناسا متفاكتُت ُب 
درجات اٟتفظ كاإلدراؾ كالفهم، أك االستيعاب كالفقو، كلذلك فريبَّ آية نزلت على النيب صلى ا عليو 

ري األمة كترٚتاف القرآف رضي  كسلم، فقرأىا على أصحابو، كمن الصحابة من ٓب يفهمها، قاؿ ابن عباس حىبػٍ
" ما كنت أدرم ما فاطر حىت اختصم إٕب أعرابياف ُب بئر فقاؿ أحد٫تا أنا فطرهتا أم ابتدأهتا: "  ا عنو

[ 435 ص 5معاين القرآف أبو جعفر النحاس ج]
كريبَّ حديث قالو النيب صلى ا عليو كسلم، فنقلو إلينا بعض الصحابة بًنىصّْو، كنقلو البعض اآلخر ٔتعناه، 

: " دكف أف يفقو بعضهم مدلوالتو كمعاين تشريعاتو، كىذه حقيقة بٌينها النيب صلى ا عليو كسلم بقولو
رىهي، فىًإنَّوي ريبَّ حىاًمًل ًفٍقوو لىٍيسى ًبفىًقيوو، كىريبَّ حىاًمًل ًفٍقوو " عى ًمنَّا حىًديثنا، فىحىًفظىوي حىىتَّ يػيبػىلّْغىوي غىيػٍ نىضَّرى اي اٍمرىأن ٝتًى

قىوي ًمٍنوي   [ 21590 حديث رقم 467 ص 35مسند أٛتد ج]" ًإٔبى مىٍن ىيوى أىفػٍ
كركد القرآف كاٟتديث بلغة العرب ٔتا فيها من حقيقة ك٣تاز ككناية كجناس : إف اٟتقيقتُت السابقتُت ك٫تا

كتشبيو كاستعارة كسائر أنواع الببلغة كالبياف، كتىلٌقي ىذا ا٠تطاب من ًقبل أناس متفاكتُت ُب قدرات الفهم 
إذا ما أضفنا٫تا إٔب اٟتقيقة اكمة القاضية بأف ا٠تالق عآب ٔتا خلق - ىاتُت اٟتقيقتُت- كسعة اٟتافظة، 

كٔتن خلق، كمينزَّه عن اللغو كالعبث، علمنا أف ٣تيء األمر على النحو السابق مقصود ًٟتكىم جليلة كغايات 
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شريفة، أ٫تها دكاـ اإلعجاز، كتواصل النػٍَّهل من النبع السياؿ، كرفع اٟترج عن األمة، كبياف سعة اإلسبلـ ُب 
ضم ركافده، كٖتقق معٌت الرٛتة اإل٢تية ٢تذه األمة الناطقة بشهادة التوحيد كاستيعاب ا٠تلق على تنوٌع 

كأماـ ىذه اًٟتكىم اٞتليلة كا١تعاين النبيلة ال شك ستضيق ...مستوياهتم كقدراهتم كاستعداداهتم كحاجاهتم
دعوات اإلقصاء باسم ظاىر القرآف، كتضمحل دعاكل اإلفناء باسم االنتصار للسنة، كسيعمل كل ناىل 
منهما على ٖتقيق مرضاة ا ُب حدكد اختيار الفهم الذم يشبع كجدانو، كيقنع ضمَته، بشرط أف ال 

: يكوف ٣تاكزا لقواعد كضوابط فهم لساف التنزيل، كيكوف كل كاحد من ىؤالء الٌناىلُت مستأنسا بقوؿ اٟتق

﴿                        ﴾[  84اإلسراء] 

١تاذا كقع الشطط، كاشتغل :  إذا كاف األمر على ما ًب كصفو ُب بداية ىذه ا١تقدمة فمن حقنا أف نتساءؿ
ا١تسلموف ببعضهم تكفَتا كتفسيقا كتبديعا، كاٍستىلَّ كل فريق سيفىو إلثبات صحة فكره، كجدكل رأيو 

كفهمو؟ ك١تاذا كقعت ااكمات، ك٘تت اإلعدامات بسبب الفكر كالرأم؟ أٓب يقرر القرآف الكرًن صراحة 

  على أنو ﴿        ﴾[  256البقرة]  أال يعٍت ىذا أف اإلكراه ُب الرأم كالفكر مرفوض من

باب أكٔب؟ ١تاذا اشتغل مؤرخو الفرؽ اإلسبلمية بتعداد الًفرىؽ للوصوؿ ّٔا إٔب العدد ا١تذكور ُب حديث 
تػىرىقىًت اٍليػىهيودي عىلىى ًإٍحدىل أىٍك ثًٍنتػىٍُتً كىسىٍبًعُتى ًفٍرقىةن، »: صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى افًتاؽ األمة الذم قاؿ فيو النيب  افػٍ

ثو كىسىٍبًعُتى ًفٍرقىةن  سنن أيب  ]« كىتػىفىرَّقىًت النَّصىارىل عىلىى ًإٍحدىل أىٍك ثًٍنتػىٍُتً كىسىٍبًعُتى ًفٍرقىةن، كىتػىٍفًتىًؽي أيمَّيًت عىلىى ثىبلى
؟ أال تيعد إضافات البلحقُت على ما أكرده السابقوف ىدما [4596داكد، باب شرح السنة، حديث رقم

١تنهج التعداد كاإلحصاء من األساس؟ إذ ما ا١تانع حىت عند من قاؿ بصحة اٟتديث من كوف العدد ٓب 
يكتمل إٔب اآلف؟ ك١تاذا ركزكا على األسباب ا٠تارجية من فلسفة كترٚتة كتأثَت أصحاب الديانات ُب كجود 

الفرؽ اإلسبلمية؟ ىل نسوا أك تناسوا أف لغة القرآف كاٟتديث قد احتوت على ا١تتشابو كآّمل كٛتٌاؿ 
األكجو الذم تتجاذبو األفهاـ، كيثريو النقاش، كعليو ١تاذا ال يينظر إٔب ىذه الًفرىؽ عموما على أهنا تشكل 

فسيفساء مذىبية تزيد من ٚتالية ا١تشهد كتؤكد قدرة اإلسبلـ على استيعاب أفهاـ من صح انتسأّم إليو؟  
اٟتقيقة أف ظاىرة تفرؽ ا١تسلمُت كتنازعهم بسبب اختبلفهم ُب فهم القرآف كاٟتديث كتفسَت٫تا، كانت 
مصدر إزعاج ٕب منذ كقت مبكر، كقد كنت أبدم امتعاضا شديدا كأسفا كبَتا من تلك ا١تناقشات 
 كمباحث  كآّادالت افوظة ُب بطوف الكتب، خاصة تلك ا١تتعلقة بصفات ا عز كجل، كالقىدىر اإل٢تي،

كاليت تناقلها الطلبة كاألساتذة ُب جو مشحوف بالتعصب للرأم كالرأم ا١تخالف، ككنت ... اإلٯتاف كالكفر
ىل ييقبىل أك ييعقىل أف يكوف شهداء ا على الناس على ىذه اٟتاؿ من : أقوؿ ُب نفسي رغم قلة الزاد

الصراع كتبادؿ الشتائم؟ كىل يسوغ ألمة الشهادة على الناس أف تبقى على ىذه اٟتالة من التنافر 
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كالتشاكس بسبب اختبلؼ األفهاـ اليت غذهتا الظركؼ التارٮتية ا١تعركفة؟ أال ٯتكن أف ٩تتلف مع بقاء 
كحدتنا ببل شتائم كدكف أف يفسد اختبلفنا للود قضية؟ 

إف الدىشة لتتملكنا حينما ٧تد ىذه االختبلفات حىت بُت أئمة كعلماء ا١تذىب الواحد، يػىريدُّ ا١تعاصر منهم 
قيد البلحقي السابقى، دكف سب كال ٕتريح، كبالتإب فالذم ينقدح ُب الذىن أف القضية  على قرينو كنًدّْه، كيػىنػٍ
أكسع كأرحم ٦تا كصفتها ا١تناقشات ا١تذىبية، إذ ما ا١تانع من استعماؿ األسلوب نفسو مع ا١تخالف ُب 

ا١تذىب؟ الذم ىو ٥تالف ُب ا١تذىب فقط دكف الدين، كبالتإب فىًصلىة رًٛتو اإلٯتانية الزالت قائمة ْتقوقها، 
كأ٫تها حق الوالء، كحفظ اللساف كاٞتوارح عن اإليذاء؟ فهذه األسئلة كغَتىا دفعتٍت لبحث مسألة 

االختبلؼ ُب فهم ما تعلق ٔتباحث العقيدة اإلسبلمية من نصوص قرآنية كنبوية ْتثا علميا، أتوخى فيو 
الدقة كا١توضوعية كاعتماد النتائج كلو كانت ٥تتلفة عن قناعاٌب األكلية، فاخًتت ٢تذه الدراسة عنوانا كىٝتىٍتو 

 "اإلٚتاؿ ُب ألفاظ العقيدة كأثره ُب اختبلؼ األمة اإلسبلمية"بػػػػ 
 

الواقع أف اختيارم ٢تذا ا١توضوع كاف نتيجة معاناة فكرية ٖتملت أعباءىا منذ أف التحقت بكلية أصوؿ 
الدين ّتامعة اٞتزائر، كخاصة بعد اختيارم لتخصص العقيدة، حيث كنا نسمع كال زلنا بأف ىذا التخصص 
يىٍدريسو كييدىرّْسيو ا١تبتدعة، ألف ا١تناىج ا١تتبعة ُب تدريس ىذا العلم ىي مناىج علم الكبلـ األشعرم اٞتهمي 
البدعي، كغَتىا من األكصاؼ ا١توجودة ُب بطوف كتب ا١تتقدمُت كا١تتأخرين، ككنت أٝتع با١تقابل ٦تن يظهر 

الدفاع عن منهج األشاعرة، فيصف اٟتنابلة بأهنم كرَّامية ٣تسمة كعىبىدة كثن، كغَتىا من األلقاب 
كاألكصاؼ ا١توجودة ُب بطوف كتب ا١تتقدمُت كا١تتأخرين، كلكن الواقع الذم عايشتو بنفسي أنو ُب خضم 
الصراع السابق  كجدنا من األساتذة من ٘تٌيز بسعة علمو كاطبلعو كقدرتو على إيراد األقواؿ كاألدلة أثناء 

الدرس دكف الرجوع إٔب كراس أك كتاب، ككاف يورد األقواؿ كينسبها إٔب أصحأّا دكف أف يلزمنا باتباع رأم 
من اآلراء حىت لو كاف أشعريا، بل كاف يدفعنا إٔب إعماؿ الفكر كشحذ ا٠تاطر، الختيار ا١تقنع من اآلراء 
بعيدا عن كصاية الرجاؿ، فكاف ٢تذا ا١تسعى أثر ُب التنشئة على التحرر من قيود التقليد كالتفكَت بواسطة 

.  األشخاص
 كمن ناحية ثانية فقد كاف ىناؾ أساتذة آخركف ٤تسوبوف على السلفية، ككنت أرل فيهم ًحلما ككقارا كنأيا 
بالنفس عن ا٠توض ُب األعراض كالقضايا ا٠تبلفية ا١تتعلقة بالعقيدة، ككانوا ال يتوانوف ُب إظهار االحًتاـ 

كالود ١تن ىم ٥تتلفوف معهم ُب بعض القضايا اٞتزئية ا١تتعلقة ٔتسائل العقيدة، كمع االعًتاؼ بوجود أصوات 
كآراء نشاز ُب ىذا االٕتاه أك ذاؾ، كرٔتا كانت ىذه األصوات النشاز غالبة كظاىرة على غَتىا من 
األصوات ا١تعتدلة، فقد كاف ىذا الوضع  بالنسبة إٌٕب كاؼ كسبب كدافع ألف ييبحث كييثرل موضوع 
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االختبلؼ ُب مسائل العقيدة ُب ظل االجتماع كا١تودة كعدـ التفرؽ كالكراىية بسبب اختبلؼ اآلراء 
 :كاالجتهادات، ك٢تذا جاءت أىداؼ ىذه الدراسة على النحو اآلٌب

بياف أف العقيدة اإلسبلمية تتضمن قضايا قطعية ُب ثبوهتا كدالالهتا، كىذه ٓب يقع فيها اختبلؼ بُت / 1
ا١تنتسبُت إٔب اإلسبلـ، كقضايا قطعية ُب ثبوهتا ظنية ُب دالالهتا، كقضايا ظنية ُب ثبوهتا كدالالهتا، كىاتُت 
األخَتتُت ٫تا اللتاف كقع فيهما اختبلؼ األمة، كتباينت كجهات النظر ُب فهمها كآلية اعتقادىا كتصورىا، 
كقد ترتب عن ىذا التباين كجود مذاىب اعتقادية تدكر ُب ٣تملها ُب فلك اإلسبلـ كعقيدة التوحيد، منها 

. ما مضى كانقضى كمنها ما ىو باؽ إٔب يـو الناس ىذا
 
بياف أف العقيدة اليت جاء ّٔا النيب صلى ا عليو كسلم، ذات طبيعة نصية لفظية، كىذه الطبيعة ىي / 2

اليت منحت العقيدة القدرة على استيعاب الركافد ا١تتصلة ّٔا، كالنظر إليها على أهنا ركافد تصب ُب النهر 
يعىٌكرة لصفو الرافد، 

الكبَت، مع االعًتاؼ بأف بعض ىذه الركافد قد ٛتل معو شيئا من األفكار كاآلراء ا١ت
. كلكنها ٓب تقطع صلتو بالنهر العاـ لؤلمة

مناقشة الذين عاملوا كل ٥تتلف معهم ُب ا١تذىب على أنو ٥تالف ُب ا١تلة كالدين،  كىو األمر الذم / 3
أدل ّٔم إٔب ٦تارسة أسلوب اإلقصاء الفكرم كاللفظي كالفعلي مع ىذا ا١تخالف، مع بياف أف ىذا 

األسلوب الذم تبادلتو الفرؽ اإلسبلمية فيما بينها ٓب يزد األمة إال تشتتا كتضعضعا، بسبب اإلصرار الذم 
. يبديو كل فريق أماـ ٤تاكالت اإلقصاء كالنفي اليت تستهدفو من الفريق اآلخر

 
التأكيد على كجوب التواصل اإلٯتاين بُت ا١تنتسبُت إٔب ا١تلة اإلسبلمية، كالبحث عن نقاط التفاىم / 4

كالتواصل ا١تعرُب بينهم لتوحيد الكلمة، كٖتقيق اٟتصانة اٟتضارية أماـ جرثومة االستعمار الفكرم كا١تادم 
الذم يعمل على استئصاؿ ا١تسلمُت، بغض النظر عن مذاىبهم، كأف ذلك التواصل كالتفاىم ٯتكن أف 

. ا١تقاربات ا١تعرفية كا١تقاربات الًتبوية: يتحقق ُب إطار نوعُت من ا١تقاربات
الواقع أف كلوج ْتث من ىذا الوزف ليس باألمر ا٢تُت، كلذلك فقد اعًتضتٍت أثناءه ٚتلة من ا١تشكبلت 

كثرة ا١تصادر كا١تراجع، كتوفرىا بُت يدم الباحث أرىق كاىلو بعبء مطالعتها كالبحث فيها : العلمية كمنها
 كىنا تنبغي اإلشارة إٔب اإلسقاط القسرم ١تبحث اإلٚتاؿ ُب األلفاظ  عن ا١تسائل كالقضايا ا١تتعلقة ببحثو،

كالنصوص ا١تتعلقة باألٝتاء كاألحكاـ، بسبب عدـ قدرة الباحث على كلوج ىذا ا١توضوع الشائك كا١تعقد، 
كمن ىنا أيضا فالباحث ينوّْه إٔب إمكانية العودة إٔب ىذا ا١تبحث مستقببل، من ًقبىلو أك من ًقبىل الباحثُت 

.  ا١تهتمُت با١توضوع
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كمن ا١تشكبلت ا١تعرفية اليت اعًتضت البحث، تشعب ا١توضوع ككثرة تفصيبلتو بسبب تعدد االجتهادات 
كالرؤل ُب ا١تسألة الواحدة ُب ا١تدرسة الواحدة كرٔتا عند آّتهد الواحد، كىذا التشعب يفرض على الباحث 
ٖتقيق ىذه األقواؿ كتصنيفها ُب كحدة موضوعية، ألف منهج البحث يقـو على تتبع اآلراء بغض النظر عن 
كوف أصحأّا من مذىب كاحد أك من مذاىب ٥تتلفة، باإلضافة إٔب ا١تشكبلت ا١تعرفية ا١تتعلقة بالغموض 
كاإلشكاؿ الذم اكتنف بعض ا١تباحث العقدية اليت حصل حو٢تا االختبلؼ، بسبب دقتها كعمقها، ككل 
ىذه ا١تشكبلت قد تذللت بفضل ا عز كجل، ٍب بفضل توجيهات األستاذ ا١تشرؼ على الرسالة، فالشكر 
 الذم منحٍت القدرة كاٞتهد على ٕتاكزىا،كلو اٟتمد كا١تنة ُب األكٔب كاآلخرة، كنسألو اإلخبلص كالتوفيق 

.  كالسداد
كلقد تطلب ٖتقيق أىداؼ البحث كاإلجابة على إشكاالتو، اتباع ا٠تطة ا١تنهجية اآلتية اليت اقتضت 

.  تقسيمو إٔب مقدمة كبابُت كخا٘تة
تناكلت ُب ا١تقدمة أسباب اختيار ا١توضوع، كأىداؼ الدراسة، كا١تنهجية ا١تتبعة ُب البحث، كالدراسات 
. السابقة اليت ٢تا عبلقة ٔتوضوع ىذه الرسالة، كا١تشاكل اليت اعًتضت الباحث أثناء إ٧تازه ١توضوع ْتثو

: كأما الباب األكؿ فقد خصصتو للحديث عن موضوع اإلٚتاؿ ُب ألفاظ العقيدة، كقد قسمتو إٔب فصلُت
اللفظ كعبلقتو با١تعٌت،  :ا١تبحث األكؿ تعريف اإلٚتاؿ ُب اللفظ، كقسمتو إٔب أربعة مباحث:الفصل األكؿ 

 كجعلت أنواع الداللة اللفظية،: تعريف اللفظ كا١تطلب الثاين:   ا١تطلب األكؿ:كجعلت ٢تذا ا١تبحث مطلبُت
تعريف اإلٚتاؿ لغة  كا١تطلب : ا١تطلب األكؿ: لتعريف اإلٚتاؿ كأدرجت ٖتتو أربعة مطالب ا١تبحث الثاين

ا١تطلب ، كالعبلقة بُت التعريفُت اللغوم ك االصطبلحي :تعريف اإلٚتاؿ اصطبلحا كا١تطلب الثالث :الثاين
 ذكرت اصطبلحات أخرل للمجمل، كأدرجت الثالثا١تبحث  كُب التطور الدالٕب ١تصطلح اإلٚتاؿ: الرابع

ا١تشكل كأما ا١تبحث الرابع من ىذا الفصل فقد ذكرت :  ا١تطلب الثاينا١تتشابو: ا١تطلب األكؿ :ٖتتو مطلبُت
.  فيو أنواع اإلٚتاؿ

ثًبتُت، فاةالفصل الثاين من الباب األكؿ خصصتو للحديث عن موضوع اإلٚتاؿ ُب ألفاظ العقيدة بُت النُّ 
ي
 كا١ت

القائلوف : اإلٚتاؿ كعوامل صناعة الفهم كا١تبحث الثاين: ا١تبحث األكؿ: كقد قسمتو إٔب ٜتسة مباحث
ٖترير ٤تل النزاع كا١تبحث : القائلوف باإلثبات كأدلتهم كا١تبحث الرابع: بالنفي كأدلتهم كا١تبحث الثالث

. اٟتكمة من كركد اإلٚتاؿ ُب ألفاظ العقيدة: ا٠تامس
كأما الباب الثاين فقد خصصتو للحديث عن أثر اإلٚتاؿ ُب اختبلؼ األمة اإلسبلمية، كقد قسمتو إٔب 

: ا١تبحث األكؿ: اإلٚتاؿ ُب األلفاظ ا١تتعلقة بالصفات، كفيو ثبلثة مباحث: الفصل األكؿ: فصلُت أيضا
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القائلوف باإلٚتاؿ ُب : ا١تطلب األكؿ: ، كقسمتو إٔب مطلبُتصفات ا عز كجل بُت اإلحكاـ كاإلٚتاؿ
. القائلوف باإلحكاـ ُب آيات الصفات: آيات الصفات، كا١تطلب الثاين

كأما ا١تبحث الثاين فقد خصصتو لبياف ا١تذاىب ا١تختلفة ُب متشابو الصفات، كقد قسمتو إٔب مطلبُت 
عرضت فيو ما يتعلق بأصحاب التفويض بشقيو التفويض : ا١تطلب األكؿ. أدرجت فرعُت ُب كل مطلب

الكلي كاٞتزئي : عرضت فيو ما يتعلق بأصحاب التأكيل بشقيو: ا١تطلب الثاين. الكلي كالتفويض اٞتزئي
ا١تبحث الثالث فقد حاكلت فيو ٖترير ٤تاٌؿ النزاع بُت ا١تختلفُت، كقد جعلت ذلك ٖتت عناكين كأما 

السلف بُت التأكيل الكلي كالتأكيل : ثانيا.  السلف بُت التفويض الكلي كالتفويض اٞتزئي:  أكال:استيعابية
اٞتزئي 

 اإلٚتاؿ ُب األلفاظ ا١تتعلقة بالقدر، كفيو ثبلثة مباحث: الفصل الثاين
كخيصص للتعريف بالقائلُت باٞتّب بشقيو الكلي كاٞتزئي : ا١تبحث األكؿ

كأما ا١تبحث الثاين فقد خيصص للتعريف بالقائلُت باالختيار بشقيو الكلي كاٞتزئي 
النتائج ُب إطار ا١تقاربات  كأما ا١تبحث الثالث كاألخَت فقد خيصص اكلة ٖترير ٤تاٌؿ النزاع كعرض

 : كا١تفارقات، كقد ًب ذلك ٖتت أربعة عناكين استيعابية، تضمنتها ا١تطالب اآلتية
اٟترية كاٞتّب ُب اإلطار ا١تعرُب كالًتبوم : ا١تطلب األكؿ
 اختبلؼ ُب الفهم ال تناقض ُب النصوص كاالعتقاد: ا١تطلب الثاين
 (البعد ا٠تفي)ا٠تبلؼ السياسي : ا١تطلب الثالث
. اٟتل الظٍت كإمكانية ا٠تطأ: ا١تطلب الرابع

 :  كأما ا٠تا٘تة فقد عيرضت فيها األىداؼ كالنتائج اليت كصل إليها الباحث، كاليت جاءت على الشكل اآلٌب
احتواء القرآف الكرًن كالسنة النبوية على بعض األلفاظ كالعبارات اليت اختلف علماء األمة  -1

اإلسبلمية ُب فهمها كالتعامل معها، كقد اصطلح على تسمية ىذه األلفاظ بآّمل أك ا١تتشابو 
أك ا١تشكل، كىي مصطلحات مرادفة بوجو لئلّٔاـ كالغموض، كمعّبة عن أخص خصائص 

ألفاظ كنصوص ٛتٌالة "األلفاظ ا١تتعلقة ّٔا كىي القدرة على ٖتمل ا١تعاين الظنية ا١تتواردة عليها 
كبناء على ذلك تقرر لدل الباحث أف اإلٚتاؿ ُب ألفاظ العقيدة كنصوصها ، "أكجو من الفهم

ظاىرة لغوية كمقصدية، حقيقتها كحدة ُب اللفظ مع تعدد ُب الفهم، كتندرج ٖتتو القضايا 
العقدية اليت جرل حو٢تا االختبلؼ، استنادا إٔب حجة من نص آخر، أك تصريف من عقل 

ككركدىا ّٔذه الصفة يعّب . صحيح أك استشهاد من لغة عصر االحتجاج اليت ّٔا نزؿ القرآف
عن اٟتكمة اإل٢تية ا١ترتبطة بالعلم األزٕب القاضي بسننية االختبلؼ بُت البشر، كاستنادا إٔب 
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ىذه اٟتقيقة افًتضنا أف للغة النص القرآين أك النبوم نصيبها ُب إ٬تاد حالة االختبلؼ العقدم 
بُت ا١تذاىب كالفرؽ اإلسبلمية، بوصفها حالة صحية تعّب عن شخصية الباحث كآّتهد ُب 

ا١تسائل الظنية، كبالتإب فبل معٌت للتوسع ُب تأثيم كٕترًن كٕتريح كتبديع ا١تسلمُت بعضهم بعضا 
ْتجة العمالة الفكرية لؤلجنيب، ىذه العمالة اليت كإف كانت موجودة فعبل إال أهنا ٤تدكدة 

 .الوجود كالتأثَت
ٓب يػىٍعدي آّمل أك ا١تتشابو أف يكوف ٤تصورا ُب بعض القضايا اٞتزئية ا١تتعلقة بالصفات اإل٢تية  -2

كمباحث اإلٯتاف كالقدر، كلكن كثرة الشبهات الواردة عليها كما صاحبها من ٤تاكالت للرد 
كالتوجيو قد سا٫تت ُب احتبلؿ ىذه القضايا ١تساحات كاسعة من درس العقيدة اإلسبلمية، 
حىت أهنا طغت ُب بعض األحياف على القضايا الكلية اكمة اليت ٕتمع ا١تسلمُت كتصهر 
عقيدهتم ُب بوتقة كاحدة، كراح أصحاب ىذه الردكد ٭تصركف التوحيد كالعقيدة ُب ىذه 

 !القضايا اٞتزئية على طريقة اٞتزء ٭تتوم الكل
ىذه الدراسة غَت معنية ٔتا كصل إليو التطور الدالٕب ١تصطلح اإلٚتاؿ من تطرؼ ُب الػتأكيل  -3

كادعاء ا١تفاصلة ا١تطلقة بُت الظاىر كالباطن، كما قالت بو بعض الفرؽ ا١تنتسبة لئلسبلـ، ألف 
ىذه اآلراء أصبحت تشكل مشركع نص آخر منفصل عن النص ا١تقدس كموازو لو، كٓب تبق 
٣ترد اجتهادات بشرية تنبثق من النص كتستند إليو ُب مقاـ االستدالؿ كالدفاع عما تراه فهما 

 . متوافقا مع ظاىر النص أك مراميو كمقاصده
ال يتحمل القرآف كال اٟتديث النبوم تبعة األخطاء اليت كقع فيها العلماء نتيجة اٞتهد     -4

كاالجتهاد الذم بذلوه ُب فهم متشابو القرآف كاٟتديث، كُب كل األحواؿ يبقى ىذاف ا١تصدراف 
حجة على ا١تسلمُت، كال ٯتكن ْتاؿ أف يكوف فهم البشر للقرآف أك السنة حجة عليهما، بل 
ىو حجة عليهم ليتعبدكا ا ٔتا أكصلهم إليو فهمهم ا١تؤسَّس على االجتهاد ا١تقبوؿ، ألف من 
تعبد ا ٔتا أكصلو إليو اجتهاده فهو مصيب من ىذا الوجو، حىت كإف كاف ٥تطئا ُب ذات 

ا١تسألة، كلذلك ينبغي أف يتعامل ا١تسلموف ا١تختلفوف ُب ا١تسائل العقدية الظنية، كىي ا١تسائل 

   ﴿: ا١تتعلقة با١تتشابو أك آّمل، ُب إطار اآلية القرآنية الكرٯتة    

               [  84اإلسراء ] 

االختبلؼ العقدم بُت مذاىب ا١تسلمُت كاقع مشاىد، تعيشو كل أقطار العآب اإلسبلمي،  -5
كالسبيل األصوب ُب التعامل مع ىذا الواقع، ىو الًتشيد الذم يقع بُت التطرُّؼ كالتمييع، 
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كمعٌت الًتشيد ىو االىتداء إٔب اٟتق كالصواب ُب التعامل مع ىذا االختبلؼ بعدـ إعطاءه 
حجما أكّب ٦تا ىو عليو ُب الواقع، خاصة إذا علمنا أف كثَتا من الصراعات السياسية كالقومية 
الدائرة اليـو ُب عا١تنا اإلسبلمي صارت تيقدـ بوصفها صراعات دينية مذىبية كما ىي بذاؾ، 

بل الواقع أهنا أرادت توظيف الدين للزيادة من حدة التوترات كاالحتقاف كالصراع بُت ا١تسلمُت، 
كما أف من معاين ترشيد . ٔتا تشيعو من دعاكل التكفَت كالتفسيق كاإلخراج من دائرة اإلسبلـ

االختبلؼ أف ينظر إليو بوصفو حالة صحية تعّب عن سعة اإلسبلـ كثرائو ا١تعرُب كقدرتو على 
 .استيعاب ركافده كمذاىبو

ليس من قصد الباحث تكثَت التوحيد باسم الوحدة أك ٘تييع الشريعة باسم السياسة، فهذا أمر  -6
ليس كل "تّبأ منو ُب مطلع البحث حُت قٌرر أٌف من الثوابت اليت تقـو عليها ىذه األطركحة أنو 

كبُتَّ ىناؾ ضوابط االعتبار، كإ٪تا الذم كإ٪ٌتا الذم راـ ٖتقيقو ىو دعوة " اختبلؼ عقدم معتّب
لًتشيد  االختبلؼ كٖتيُت درس العقيدة كدرس - كفق ما يقتضيو النسب اإلٯتاين- موضوعية

الفرؽ اإلسبلمية ٔتا ٮتدـ طبيعة ا١ترحلة اٟترجة اليت دخلت فيها أمة اإلسبلـ كٓب ٗترج منها 
 . بعد

تبٌُت بعد الدراسة كالبحث أف كثَتا من حاالت االختبلؼ ا١تذىيب العقدم كاف سداىا  -7
اإلسراؼ كالتجٍت، كٟتٍيمتها ا٢تول كالعصبية، ككقودىا ا١تعاصرة مع التماثل ُب الصناعة، كلننظر 

مثبل عندما سأؿ الوزيري ابن العارض الشَتازم أبا حياف التوحيدم عن الباقبلين أجابو 
يزعم أنو ينصر السٌنة كيفحم ا١تعتزلة كينشر الركاية، كىو ُب أضعاؼ ذلك على :"... بقولو

كابن حياف التوحيدم نفسو ٓب يسلم من السب كالشتم من !" مذىب ا٠تٌرمٌية، كطرائق ا١تلحدة
: " ًقبل علماء آخرين كىو ما ذكره التاج السبكي ُب ترٚتتو ُب طبقات الشافعية، حيث قاؿ

كقاؿ أبو الفرج بن اٞتوزم ُب تارٮتو زنادقة ...قاؿ شيخنا الذىيب بل كاف عدك ا خبيثا
كأشدىم على اإلسبلـ أبو : قاؿ. اإلسبلـ ثبلثة ابن الراكندم كأبو حياف التوحيدم كأبو العبلء

قلت : "ٍب عٌلق التاج السبكي على ىذا الكبلـ من الذىيب كقاؿ"حياف ألنو ٣تمج كٓب يصرح
 ]اٟتامل للذىيب على الوقيعة ُب التوحيدم مع ما يبطنو من بغض الصوفية ىذاف الكبلماف 

كالكبلـ للتاج ]كٓب يثبت عندم  [كبلـ ابن اٞتوزم ككبلـ ابن فارس ُب شتم كانتقاد التوحيدم
إٔب اآلف من حاؿ أيب حياف ما يوجب الوقيعة فيو، ككقفت على كثَت من كبلمو فلم  [السبكي

أجد فيو إال ما يدؿ على أنو كاف قوم النفس مزدريا بأىل عصره ال يوجب ىذا القدر أف ييناؿ 
كاٟتق أنو لو بقيت أمثاؿ ىذه الكلمات اليت صدرت من العلماء ُب بعضهم . منو ىذا النيل
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٤تفوظة ُب الصدكر، أك على األقل ٓب تيذكر ُب ا١تؤلفات، كٓب تينشر ُب ًحلق العلم كخطب 
: اٞتيمعة، ١تا كصلت إلينا با٢تالة اليت كصلت عليها، فليت األكائل عملوا باٟتكمة اليت قالوىا

كبلـ األقراف ييطول كال ييركل كال ييعبأ بو، ال سيما إذا الح لنا أنو لعداكة أك ١تذىب أك ٟتسد، 
ألف ذلك ٦تا ال ينجو منو إال من عصم ا، كال يوجد عصر من األعصار سلم أىلو من 
ذلك، سول األنبياء كالصديقُت، كلو فعلوا لكنا اليـو أحسن حاال، كأقدر على  االجتماع 

 . بالرغم من االختبلؼ

 ﴿: قاؿ ا تعأب. ٦تا علم ضركرة من عقيدة التوحيد أف من صفات ا عز كجل العلم -8

          [ 14ا١تلك]  فا الذم خلق البشر علم قبل أف

ٮتلقهم أهنم سيختلفوف كمع ذلك فقد أمرنا أمرا صحيحا صر٭تا بعدـ التفرؽ ُب الدين 

 ﴿ :فقاؿ           [  13الشورل] كىاٍعتىًصميوا :كقاؿ أيضا ﴿

يعنا كىالى تػىفىرَّقيوا فاألمر ُب اآليتُت متعلق بعدـ التفرؽ كليس  [103آؿ عمراف  ] ًْتىٍبًل اللًَّو ٚتًى

بعدـ االختبلؼ، كما داـ األمر كذلك، فبل بد من كجود إمكانية للجمع بُت االختبلؼ 
كعدـ التفرؽ، كىذا الذم نفهمو من اٞتمع بُت نصوص إثبات العلم اإل٢تي باختبلؼ البشر 

 .كالنصوص الداعية إٔب عدـ التفرؽ
 ٤تاكالت الربط ا١تعرُب ُب باب متشابو الصفات بُت مقاالت التفويض الكلي كالتعطيل، كبُت  -9

مقاالت التفويض اٞتزئي كالتجسيم، ال ٗتلو ىذه ااكالت من آثار اٟتمٌية كالتعصب 
للمذاىب كاألشخاص، كما ال ٗتلو من ظاىرة التنابز باأللقاب، اليت مارسها األقراف فيما 

بينهم، ٍب ايٗتذت كسيلة ١تمارسة اٟترماف كالتهميش كالعزلة على ا١توسـو ّٔذه األلقاب، كبقدر 
ما ٯتلك الفريق ا١تمارس ٢تذه الظاىرة من نفوذ سياسي كفكرم كإعبلمي، يكوف اٟترماف كالعزلة 

كالنفور من نصيب الفريق الذم تعرض ٢تذا النبز كالسب، كإال فكيف نفسر مثبل ظاىرة 
جىٍهمىنة كشىٍيطنة األشاعرة كا١تاتوريدية ُب األكساط اٟتنبلية كالتيمية كالوىابية، كظاىرة شيطنة 

 !   كتوثُت اٟتنبلية كالتيمية ُب األكساط الكبلمية
ا١تقاربة ا١تعرفية بُت مذىب اٞتّب اض كمذىب اٞتّب ا١تتوسط تضعنا أماـ مشكلة تارٮتية فإما  -10

أف مذىب اٞتّب ا١تتوسط يؤكؿ إٔب مذىب اٞتّب اض، كإما أف مقالة اٞتّب اض مشكوؾ ُب 
زعيم ]صحتها، كما دامت الثانية ىي الراجحة تارٮتيا، بسبب ما أبداه اٞتهم بن صفواف 
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من معارضة سياسية كعسكرية لوالة بٍت أمية، كىو ما يتناَب مع مقالة اٞتّب  [القائلُت باٞتّب
القائمة على التسليم كالرضا باألمر الواقع، فإنو ٯتكننا القوؿ بأف إشاعة مقالة اٞتّب اض 
كانت ّٔدؼ ٦تارسة االقصاء على مذىب األشاعرة ُب قو٢تم باٞتّب ا١تتوسط، كذلك بنسبة 

، كاٟتقيقة أنٍت ٓب أجد من خبلؿ ىذه الدراسة أم (اٞتهم بن صفواف)قو٢تم إٔب ا١تنبوذ تارٮتيا 
مقاربة معرفية بُت مقالة الكسب اليت جاء ّٔا األشاعرة، كمقالة اٞتّب اض ا١تنسوبة إٔب 
اٞتهمية، كلذلك فإف عٌد األشاعرة من اٞتهمية ُب مسألة القدر ييعد كفق ما انتهت إليو 

 .الدراسة ٖتامبل كتقٌوال ببل دليل مقنع
 دعا القرآف الكرًن أىل الكتاب إٔب االجتماع على ا١تتفق عليو من توحيد ا عز كجل كعدـ  -11

   ﴿ :اإلشراؾ بو فقاؿ تعأب              

                        

                  [  64آؿ عمراف  ]

فإذا كانت ىذه الدعوة حقيقة كاضحة ناصعة ال غبار عليها مع اليهود كالنصارل، فمن باب 
أكٔب أف تكوف ىذه الدعوة موجهة إٔب ا١تسلمُت الناطقُت بشهادة التوحيد باالجتماع على 

 .  ا١تتَّفقات كما أكثرىا، كعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيو
 إذا كاف العواـ غَت مكلفُت ٔتعرفة تفاصيل ما جاء بو النيب صلى ا عليو كسلم فيما يتعلق  -12

بعقيدة التوحيد، على ما صرح بو كثَت من العلماء ا١تسلمُت على اختبلؼ مذاىبهم كمدارسهم 
عل ىذه القاعدة كأصل للمقاربة بُت ا١تختلفُت ُب متشابو الصفات  العقدية، فلماذا ال ٕتي

كالقىدىر، ماداـ ىذا ا١تتشابو غَت معلـو بالضركرة من عقيدة التوحيد كدين اإلسبلـ، بدليل عدـ 
تكليف العواـ بو، ٔتعٌت إذا كاف اٞتهل ٔتعرفة تفاصيل ىذا ا١تتشابو مقبوال كسائغا لدل العواـ، 
فاختبلؼ الفهم فيو بُت العلماء يكوف سائغا كمقبوال من باب أكٔب، كبالتإب فىًلمى كثرة ا٠تصومة 

 .كاللجاج ا١تفضي إٔب األحكاـ ا١تتطرفة كا١تواقف اٟتدية اليت يبديها كل فريق إزاء اآلخر
 ال ٬توز أف تتخذ مقالة تعدد اٟتق ا١تذىيب ا١تؤسس على الدليل، اليت دافعنا عنها ُب ىذه  -13

الرسالة، مطية كمستندا للقوؿ بتعدد األدياف كصوابيتها، ألف ُب ىذا القوؿ تعارضا مع أصل 

﴿ : ٤تكم كقاعدة دينية معلومة بالضركرة كىي اليت قررهتا اآلية القرآنية      
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                [  آؿ عمراف

،فمقالة تعدد اٟتق ا١تذىيب ال تتناُب مع حقيقة كوف اٟتق كاحدا ُب نفسو، ألننا نتحدث [85
عن اٟتق الذم كاف مبنيا على االجتهاد ا١تشركع ُب القضايا الظنية ا١تتشأّة اليت ٓب يتبُت فيها 
اٟتق جليا صر٭تا، كقـو اختلفوا حُت اجتهدكا ُب تعيُت القبلة للصبلة، كصلى كل كاحد إٔب 
اٞتهة اليت غلب على ظنو أهنا القبلة، فبل شك أف كل كاحد منهم مصيب ُب حدكد ما أداه 

كمع كل ما سبق فالكلمة   .إليو اجتهاده، كىذا ال يتناُب مع كوف القبلة كاحدة ُب نفسها
األخَتة ُب أمثاؿ ىذه البحوث كالدراسات ال ٯتكن أف تيقاؿ أبدا، كآّاؿ الزاؿ مفتوحا 

 .لئلضافات كاالنتقادات

        ﴿  كُب هناية ىذا البحث أٛتد ا عز كجل كما ٛتدتو ُب بدايتو       

              [  70القصص]    ،فاٟتمد  الذم بنعمتو تتم الصاٟتات

كاٟتمد  الذم كفقنا إل٘تاـ ىذه الدراسة، كنرجو من ا العلي القدير أف نكوف قد كيفقنا ُب إ٧تاز ا١تهمة 
األساسية اليت سعى ىذا البحث لتحقيقها، كىي إثبات القدرة ا٢تائلة ١تتشابو القرآف كالسنة ُب ألفاظ 
العقيدة اإلسبلمية على استيعاب كثَت من ركافد الفهم كًشعاب االجتهاد، اليت كإف طالت ُب بعض 

األحياف إال أهنا تصب ُب ىذا النهر الكبَت، هنر الكتاب كالسنة، كأف كثَتا من صور االختبلؼ العقدم 
يَّة  اليت كصلت إلينا على ىيئة متناقضات،ٓب تكن كذلك ٘تاما، كغاية ما ُب األمر أف يد السياسة كعامل النّْدّْ

كا١تعاصرة كالتعصب لؤلشخاص قد فعلوا فعلهم ُب تضخيمها، كأف اشتغاؿ ا١تسلمُت ببعضهم تبديعا 
كتفسيقا كتكفَتا ٓب يقض على مشكلة االختبلؼ، بل أضاؼ إليها مشكلة أعقد كىي التفرؽ باسم الدين، 
كالصراع الطائفي كا١تذىيب، كىي ا١تشكلة اليت فكَّكت األمة اإلسبلمية، كشتٍَّتتها شذر مذر، كجعلتها ىدفا 

. لدل أعدائها سٍهل ا١تناؿ
كأخَتا أتقدـ بالشكر اٞتزيل إٔب فضيلة الدكتور عمار جيدؿ على قبولو اإلشراؼ على ىذه الرسالة، كعلى 
ما بذلو من جهد القراءة كالتصحيح كالتوجيو، كما أتقدـ بالشكر كاالمتناف لكل من قدـ ٕب يد ا١تساعدة 
ُب إ٧تاز ىذا البحث، كأسأؿ ا العلي القدير أف يثيبهم على ذلك، كما ال يفوتٍت أف أشكر السادة 

أعضاء ٞتنة ا١تناقشة على قراءهتم ٢تذه الرسالة، كعلى ما تفضلوا بو من مبلحظات، أسأؿ ا أف ينفعهم 
بنصحهم مثوبة، كأف ينفعٍت بنصحهم استفادة، كصلى ا على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كمن اىتدل 

 . ّٔديو إٔب يـو الدين



324 

 

Globalism (Ijmal) in Terms of Aqeeda and its impact in dissimilarity of 

Ummah of Islam 

Research Summary 

 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful, 

 

 

     It is known that holly Qur’an and Hadith Ennabawi (sayings of the prophet) 

appeared in Arabs’ tongue which was the Arabs’ means of communicating and 
interacting with each other, and that these two fundamental sources of Islam 

included the highest pattern of discourse, the uppermost level of fluency and the 

purest signs of illustrations.   It is also known that the revelation (El Wah’y) in 

its two sides; Qur’an and Sunnah, address people of different degrees of learning 
and understanding through legislation and instruction. For this reason, many 

verses of Qur’an (ayat) that were revealed on the prophet Muhammad (PBUH) 

and then read on his campaigners, yet some of them didn’t grasp their meaning.  
Also, many prophetic sayings (Hadith) were interpreted to us by companions 

(Sahaba) according to the structure while other companions took the meaning of 

the saying without even understanding its conception and the content of the 

sayings’ legislations. 
  

      If we add these two realities to the reality that Allah the creator is the most 

all knowing about what he created as well as he is superior than any messing or 
mistake, we could know that the latter was done for impartial purposes specially 

to uplift the difficulties from the nation of Islam and a confirmation in the 

vastness of Islam to unify its parts. Another intention is to realize the spirit of 

divine mercy upon Muslims with their different levels of belief, mental 
capabilities and their readiness to apply Allah’s orders…  

 

      If the matter was as it has been explained so far, we can ask the question:  
why separations happened among Muslims, and were blaming each other with 

offense and blasphemous? And why everyone wanted to impose his opinion 

cruelly? Why trials and executions were used for differences in views and 

beliefs? Isn’t it clearly mentioned in the holly Qur’an that    

 [Al Baqarah (the Cow): 256  ]﴿ There is no compulsion in religion﴾            

 

     Doesn’t this mean that compulsion in opinion and thinking is primary 
refused? Why historians of Islamic sects were occupied by counting sects to 

achieve the target number about split or dissipation of the nation mentioned in 

the following:  
Narrated Abu Hurayrah: 

The Prophet (peace_be_upon_him) said:   
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        “The Jews were split up into seventy-one or seventy-two sects; and the 

Christians    
        were split up into seventy one or Seventy-two sects; and my community will 

be split    

         up into seventy-three sects. » 

[ Sunan Abi Daoud, Sharh Es’ Sunnah chapter, Hadith number 4596 ]                 
        

 

     For those who added in recent times other numbers of sects, aren’t they 
breaking the law of numbering and statistic? And why they focused on the 

external reasons of philosophy and translation movement of sciences and the 

Influence of other religious people with the creation of Islamic sects? Did they 

forget or claim forget that the words of Qur’an and Sunnah contain linguistic 
styles like figures of speech and metaphors that work to make different 

conceptions and senses which lead to enriching discussions.  for this reason, 

why these groups are not seen, in a whole, as a form of merciful differing which 
added a nice picture to our religion, and confirmed the capacity of Islam to grasp 

all different minds of its affiliates.  

     Is it acceptable from these persons who are seen as witnesses and testifiers of 

Allah to be in this state of struggle and abusive language exchanges?  Is it 
justified for Ummah of Shahada (Testimony) to stay in this state of disaccord 

and fret because of the differences in thoughts that were feed by the identified 

historical circumstances? Can we be different without split or dissipation? 
 

     If this was possible, what are the limits of this difference of assimilation? 

We are astonished when we see separated views between the scholars even 

within the same doctrine, the recent researcher replied his peers and the latest 
criticize the preceding, without reviles or calumniation, so what comes to the 

mind is that the issue is larger to be as described in the schools’ discussions, 

what is then matter if we use the same mode with the opposing ones?  
 These questions and others pushed the writer to conduct a scientific study with 

all what the method requires in the difference in understanding all what is 

related to Aqeeda.  For this reason, the writer selected the following expression 

to be a title of his research which named: “Globalism (Ijmal) in Terms of 
Aqeeda and its impact in dissimilarity of Ummah of Islam” 

 

 

The objectives of the scientific paper: 

 

1/ To show that Aqeeda (belief) contains certain issues to confirm its  evidence, 

there is no dissimilarity  even among Muslims, and certain issues in its existence 
holding various semiotic, and issues that are not sure in coming and semantic 

semiotic aspect. These aspects were the reason behind dissimilarity of the 
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nation, as views differed in understanding them. This variety produced a number 

of Islamic schools; some disappeared along time while others still exist till now.  
 

 

2/ To show that the faith (Aqeeda) of the prophet Muhammad PBUH is of such 

written and verbal quality that gives Aqeeda the ability to understand all what is 
related to it on the whole.  Without ignoring that some branches of Aqeeda 

brought some turbid views and ideas, yet this doesn’t separate them from their 

origin (which is Aqeeda). 
3. To discuss those who consider opponents as atheists or Apostates, the reason 

that leads to the absolute exclusion of these groups. Also, to prove that this 

method of exclusion leads to dispersion, weakness and rancor among Muslims 

because of the acts of exclusion that the opposite group applied against them. 
 

 

 

 

Importance of the scientific paper: 

 

        The importance of the scientific paper is related to the historical phase that 
Islamic nation witnesses. The work attempts to ensure the necessity of faith in 

communicating between those who adopt Islamic legislation. As well as to reach 

the common points of  understanding and cognitive  interaction between 
Muslims to attain one word and realize a civilized protection against 

colonization who tries to eradicate Muslims as a whole ignoring their different 

doctrines, 

particularly that all the different political problems going up in this nation is not 
in reality religious nor communal, however they try to accredit it to that feature 

even it is not. In fact, colonization wanted to employ religion in order to increase 

aggressiveness and strain to its apogee. They spread claims and declarations of  
blasphemy and apostasy  in the meantime we see that communicating and 

comprehending are possible to be realized among  Muslims of different groups 

in two main types of  approaches : cognitive approach and educational approach. 

 
Problematic of the scientific paper: 

 

     During working on this paper, I met a set of scientific obstacles among them: 

a plenty of sources and references are available. Hence, the accessibility of these 
books exhausts the researcher in reading them as well as in searching about the 

related issues of his study. Besides, the divergence of the subject and the very 

details given to it is another obstacle. This is because of different and several 
visions about the same subject of the same school or even for the researcher 

himself. This divergence obligates the researcher to classify all the visions in a 
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coherent and objective body because the method of any research tries to pursue 

the different views either from the same doctrine or from others. In addition to 
the cognitive problematic related to ambiguity, as well as the problematic 

provokes some issues in Aqeeda that was a reason of difference because of its 

accuracy and profundity. 

 

Planning of the paper:  

 

    The paper requires to achieve the objectives of the research and to reply to its 
problematic. In order to follow a methodic plan, it commanded to divide the 

work into three main parts: introduction, body with two parts and conclusion. 

The researcher in the beginning, dealt with the reasons behind choosing the 

topic, the objectives of the study, the adapted method, the previous studies and 
the obstacles faced during performing his work. 

 

     Concerning the first chapter, It was specially done to talk about globalism in 
terms of Aqeeda divided into two chapters: chapter one: definition of globalism 

in etymology.  Chapter two was also divided into four partitions, the first 

partition is: etymology and its relation with the meaning, so I gave it two 

appendixes: the first appendix: definition of etymology the second one: types of 
etymological semiotics, and I did the second partition to define globalism under 

four appendixes: the first appendix: defining globalism linguistically, the second 

appendix : defining globalism terminologically, the third appendix: the relation 
between the linguistic and the conventional definitions. The fourth one: semiotic 

development of globalism. In the third partition, I have mentioned other terms of 

globalism which was under two appendixes: the first one: inference 

(Motashabah) and the second one is problematic. In partition number four of this 
chapter I’ve mentioned types of globalism. 

 

      The second chapter of the first part was done on globalism in terms of 
Aqeeda between deniers and counter confirmers, I’ve divided it into five 

partitions: partition one: globalism and factors of making cognition, two: 

disclaimers and their proofs, three: confirmers and their proofs, four: assign or 

allocate the point of conflict (problematic), five: the reason behind the incoming 
of globalism in terms of Aqeeda. 

 

       The second part was for talking about the impact of globalism in dissipation 

of Islamic nation; this was divided into two chapters. Chapter one: globalism in 
terms related to attributes containing three partitions. The first one: Attributes of 

God between understandable accuracy (Ihkam) and globalism in two 

appendixes. One: Claimer of globalism in verses of divine attributes. Two: 
claimers of understandable accuracy in verses of divine attributes.  
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       Regarding the second partition, it was made to show different doctrines of 

inference in divine attributes, this part contains two appendixes each appendix 
with a branch. The first appendix: I have presented what concerns approvers of 

proxy to Allah “Ahl Tafwid” with its two sides; complete proxy and partial 

proxy. In the second partition, I’ve presented what is related to approvers of 

interpretation (As’hab El Taeweel) with its two sides as well; complete and 
partial.  

 

        In the third partition, I tried to assign the point of conflict between different 
groups under three titles: one: ancestors (Salaf) versus full and partial proxy. 

Two: ancestors versus full and partial interpretation. 

  

 
Chapter two: 

 

        Globalism (Ijmal) in terms related to destiny, and it has three partitions. 
The first partition was about defining those who support fatalism (El Jabr) with 

its two sides: complete and partial. Partition two: defining those who support 

volition: complete and partial too. The third one and the last was specially an 

attempt to assign the point of conflict exposing the effects under four titles: 
 

 1. Volition versus fatalism in the cognitive and educational aspect.  

 2.  Difference in understanding but not contradiction in contents and beliefs. 
 3. Political disagreement (the indirect reason).  

 4.  Indefinite Solution and the possibility of flaw.  

 

       In my conclusion, I presented the objectives as well as the results achieved 
by the investigator structured as follow: 

 

1. Quran and Sunnah contain some expressions that scholars disagreed in 
understanding and interpreting them,  

These notions  are named as ( globalism, inference or problematic, from this 

fact, we supposed that even in the language of Quran and Sunnah we find 

dissimilarity of doctrines and islamic groups, this case infers  to the 
researcher’s personality when persuiting in these subjects, that is to say, 

there is no need that Muslims contest and criminate each other under the 

name of sabotage to foreigners. This sabotage is very limited indeed and less 

influencial even if it exists.  
 

2. Globalism and inference are no longer limited in some partial subjects related 

to divine attributes and issues of faith and destiny, but the number of  
offenses or umbrages  and the trials to reply them, had a role to make these 

matters bigger in Aqeeda.  
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3. This research is not concerned with the development of  terminology of 
globalism in terms of  extravagance of interpretations and claiming absolute 

appandix between the eternal and the internal claimed by some Islamic 

groups.   

 
 

4. Both Quran and Hadith do not assume the responsibility of scholars' mistakes 

drawn from their efforts and devoted exertions to understand inferences of 
Quran and Hadith, in all cases, these set of people are rightful since they tried 

to understand what was declared and said by  Allah, and everyone who 

devotes efforts in a divine affair, is rightful although he blunders or fails in 

his interpretations of that matter. 
 

 

5. The difference between Islamic groups is a reality witnessed by all the Islamic 
countries all over the world, yet the best way to deal with this reallity is 

guidness, i.e. to follow the right path in dealing with this disparity without 

giving it more than it deserves in fact, particularly if we know that many 

political conflicts are explained to be religeous problems but in reality it is not. 
In fact, the political struggles wanted to employ religion in order to increase 

the conflicts to the apogee among Muslims through the judgments of atheism.  

More than that, another meaning of Guidness in Islam refers to the vastness 
and affluence as well as the capability of Islam to comprehend and unify all its 

components. 

 
6. The researcher’s intention was not to overstate theism under the name of unity 

or to degrade Islamic legislation under the name of politics, the researcher here 

is blameless from this matter from the start of the research when he decided that 

the foundations of this problematic is: “Not every difference in Aqeeda is 
measured’’, he (the researcher) has rather demonstrated limits of its measuring. I 

target to an objective claim; according to faith, to guide dissimilarity and to 

update morals of Aqeeda and Islamic doctrines helping the nation of Islam to get 
rid from the recent dilemma which has not ended yet.   

 

 

7. It was clearly noticed after performing this work that many cases of 
doctrinal dissimilarity was because of exaggeration and subjectivity 

inflated by modern-day.  Therefore, it would be better if the ancestors 

applied their saying which is: “Do not relate or give impportance to what 
has been said by peers” especially if it was  a matter of hostility. And if 
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this saying was applied, we would have been better than we are today, and 

able to be as one, despite we are different. 
 

 

8. One major attribute of Allah in Aqeeda of Islam is “knowledge”, Allah the 

Magestic says :  

﴾ Should not He Who Has created know? And He is the Most kind and 

courteous (to His slaves), all aware (of everything)  ﴿        ]Al-Mulk 

(Dominion): 14[ 

 

       Accordingly, Allah who creates people knows very well that they will be 
different,   

    despite this fact, he ordered us clearly not to dissipate in Islam, so He says:  

 ﴾And hold fast, all of you togethr, to the rope of Allah (i.e. this Qur’an) And 

be not   

           divided among yourselves ﴿ .              ]Aal- Imran (the family of Imran): 

103[.    

     He also says:  ﴾He Allah has ordained for you the same religion (islam 

monotheism) which he ordained  forNuh ( Noah), and that which we have 
revealed  to you (O Muhammad), and that which we ordained for Ibrahim 

(Abraham), Musa  (Moses) and Isa (Jesus) saying you should establish religion  

and make no devsion in it (religion) (i.e. various sects in religion). Untolerable 

for the  Mushrikun, is that islamic  monotheism to which  you (O Muhammad) 
call them. Allah choses for himself whom he wills, and guides unto himself who 

turn to Him in repentence and in obedience﴿.   

                                                                                        ] Ash’ shurah 
(consultation): 13[.   

 

    The matter then in the two verses above, was a call for non-dissipation but 
not in non-dissimilarity. Since this happens and we are dessipateed, there 

would be surely a means to pass this trouble i.e. to gather  between the 

difference and non dissipating. This is what we should understand from the 

gathering between texts that prove the devine knowledge about different people 
and the texts that call upon accord and non-dissipation.  

 

8. Holly Quran calls upon Ahl al-Kitab ''People of the Book '',  to bear one word 
in monotheism of Allah and that they associate no partner with Him, so He 

(Allah) said: 

﴾Say (O Muhammad) : « O people of the Scripture (Jews and 

Christians): come to a word that is just between us and you, that we 

worship none but Allah (Alone), and that we associate no partner with 
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Him, and that none of us shall take others as lords besides Allah.  

Then, if they turn away, say: “Bear witness that we are muslims  ﴿ .    

]Al Imran: 64[  
 

 

 

      If this call is a very clear fact that has no doubt for Jewish and 
Christians, it would be more directed to Muslims, who bear the devine 

monotheism, to accept and agree on the conventional texts; that are 

numerous, and excuse each other where they disapprove. 

 

      Finally, all praise go to Allah the Almighty who helped me in doing this 

work, I wish as I seek from Allah the Almighty that I was rightful to achieve my 

target objective of this research, that is to prove the ability of inference of Quran 

and Sunnah in terms of faith (Aqeeda) of Islam to gather all the levels of 
understanding and exertions. Although they took a lot of time and texts, they all 

go in the same fundamental source which is Quran and Sunnah.  And that many 

ways of difference, at the same time as contradictions, which I achieved was no 

longer like that, yet some other sources like politics, similarity, modernity and 
fanaticism involved in amplifying that. And what facilitated the increase of this 

dilemma were Muslims accusations to each others. All these facts enlarged the 

dissipation under the name of Islam. The appearance of groups and doctrines 

had actually complicated the Islamic nation and then becomes a very easy want 
for its enemies.  

 

 

     Verily, all praise is due to God, Allah the Almighty. We praise Him and seek 

His help and guide. Peace and blessing of Allah be upon our beloved prophet 
Muhammad P.B.U.H. 

 

 
 

 
 


