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الى مقدمة وأربعة فصول جاء الفصل االول الذي كان عنوانه   المبنى التعرٌفً لمفهوم  وقسمتتناولت هذه الدراسة التكفٌر فً الفكر االسالمً  

البحث الداللً لمفهوم الكفر والتكفٌر  و جذرٌة الكفر والتكفٌر ثم تناولت الدراسة أثر النص القرآنً والسنة النبوٌة فً لى التكفٌر  ركز ع
ن   الحدود المعرفٌة لمفهوم التكفٌر   تناولت الدراسة  فٌه  نشأة مفهوم التكفٌر وتطوره تأسٌس البٌئة التكفٌرٌة ، الفصل الثانً أخذ عنوا

 وانعكاساته فً الفكر االسالمً وحراكٌة مفهوم التكفٌر وفق صٌغاً ودالالت ومفاهٌم مختلفة اشتركت بصورة واحدة فً تكفٌر اآلخر ثم  صور
التكفٌر عند الفرق والمذاهب االسالمٌة  تناول التكفٌر عند الفرق والمذاهب االسالمٌة  ، التكفٌر فً التراث ، الفصل الثالث عنوانه آلٌات 

تصفٌة عناصر مؤثرة فً فً الجانب الفكري واثر التكفٌر  فً والفصل الرابع  تناول آثار التكفٌر فً الفكر االسالمً  فً الجانب السٌاسً 
 .قتصادٌة للتكفٌروكذلك  اآلثار االجتماعٌة واال  المسار التارٌخً
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         Abstract of Thesis 

         

This study dealt with Al-Takfir in Islamic thought and was divided into an introduction and four 
chapters. The first chapter, entitled "The Conceptual Building of the Concept of Atonement," 

focused on the semantic research on the concept of infidelity and atonement and the 

radicalism of kufr and takfir. The study also dealt with the effect of the Quranic text and 

the Sunnah, The Conceptual Limits of the Concept of Atonement The study dealt with the 

emergence of the concept of takfir and its development and its implications in Islamic 

thought and the mobility of the concept of takfir according to different forms and concepts. 

Chapter III deals with the atonement mechanisms of the Islamic sects and sects. Addressing 

the atonement of Islamic sects and sects, chapter four, dealing with the effects of 

atonement in Islamic thought on the political side and on the intellectual side and the 

effect of atonement on the liquidation of influential elements in the historical path as 

well as the social and economic effects of atonement 

 


