
  التحذٌر من أخطاء شائعة فً التكفٌر 

 

 عدم التفرٌق بٌن الكفر المطلق وتكفٌر المعٌن أو كفر النوع وكفر العٌن (( 1 ))

 

ألن الدار دار كفر (األصل فً الناس الكفر)التكفٌر بناء على قاعدة  (( 2 ))  

 

 عدم تجوٌز الصالة خلف المسلم مستور الحال حتى تعرف عقٌدته (( 3 ))

 

 التكفٌر لمجرد مدح الكفار أو الدعاء لبعضهم دون تفصٌل (( 4 ))

 

 تكفٌر من لم ٌباٌع إماما معٌنا (( 5 ))

 

 حصر الفرقة الناجٌة فً تجمع أو جماعة أو حزب أو طائفة معـٌنة من بٌن عموم المسلمٌن (( 6 ))

 

 التكفٌر بالنصوص محتملة الداللة ال القطعٌة فً التكفٌر (( 7 ))

 

 التكفٌر باألقوال أو األعمال محتملة الداللة دون النظر فً قصد قائلها أو فاعلها (( 8 ))

 

عدم التفرٌق بٌن شعائر الكفر وأسبابه الظاهرة ، وبٌن ذرائعه أو عالماته التً ال تكفً وحدها للقطع  (( 9 ))

 بالتكفٌر

 

التكفٌر بالشبهة والظن دون تثبت وعدم االلتفات إلى طرق اإلثبات الشرعٌة واإللزام بالكفر وإن  (( 10 ))

 نكص عنه المتهم



 

دون تفصٌل (من لم ٌكفر الكافر فهو كافر  )إطالق قاعدة  (( 11 ))  

 

 التكفٌر بالمآل أو بالزم القول (( 12 ))

 

 تكفٌر من مات على شًء من الذنوب لم ٌتب منها (( 13 ))

 

الخلط وعدم التمٌٌز فً التكفٌر بٌن ما هو من أصل اإلٌمان أو نواقضه وبٌن ما هو من اإلٌمان  (( 14 ))

 الواجب أو المستحب

 

(( 15 )) ً  عدم التمٌٌز بٌن اإلٌمان الحقٌقً واإلٌمان الحكم

 

 عدم التفرٌق بٌن التولً المكّفر وبٌن معاملة الكافر بالمعروف (( 16 ))

 

 الخلط بٌن التولً المكفر وبٌن المداهنة المحرمة أو المداراة المشروعة (( 17 ))

 

 الخلط بٌن التولً المكفر وبٌن التقٌة الجائزة (( 18 ))

 

 التكفٌر بدعوى أن السكوت عن الحكام ٌستلزم الرضى بكفرهم وعدم اعتبار حال االستضعاف (( 19 ))

 

إطالق حكم التكفٌر ولوازمه على أزواج وأوالد عساكر الشرك والقوانٌن أو نحوهم من المرتدٌن  (( 20 ))

 وعدم مراعاة حال االستضعاف

 



 عدم التفرٌق فً آثار التكفٌر بٌن الكافر الممتنع وبٌن المقدور علٌه (( 21 ))

 

 تكفٌر كل من عمل فً وظائف الحكومات الكافرة دون تفصٌل (( 22 ))

 

كفٌر كل من استعان بالطواغٌت أو أنصارهم أو لجؤ إلى محاكمهم فً ظل عدم وجود سلطان  (( 23 ))

 لإلسالم دون تفصٌل

 

 عدم التفرٌق بٌن متابعة النظام اإلداري والتحاكم إلٌه وبٌن التحاكم إلى التشرٌعات الكفرٌة (( 24 ))

 

عدم التفرٌق بٌن الحكم بغٌر ما أنزل هللا وبٌن مجرد ترك بعض حكم هللا أحٌانا فً الواقعة  (( 25 ))

 كمعصٌة

 

 تكفٌر عموم المشاركٌن فً االنتخابات دون ون تفصٌل (( 26 ))

 

 عدم العذر بالجهل فً المسائل الخفٌة ونحوها (( 27 ))

 

 تكفٌر كل من خالف اإلجماع دون تفـصٌل (( 28 ))

 

 عدم التفرٌق بٌن كفر الردة وبٌن كفر التؤوٌل ٌل والتسوٌة بٌنهما (( 29 ))

 

 عدم التفرٌق بٌن البدع المكفرة وبٌن غٌرها من المعاصً أو بدع الفروع (( 30 ))

 

ٌَكفر بهم (( 31 )) ٌَُكّفر الطواغٌت بدعوى أنه لم   تكفٌر كل من لم 



 

 عدم التفرٌق فً أسباب التكفٌر بٌن الطعن فً الدٌن وبٌن الطعن فً األشخاص (( 32 ))

 

 


