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 .ر املأمون و الواثق اإلمام أمحد كّف

التىيىّي احلارث بن العزيز عبد بن الواحددعب

             

  

 ولة .ر قطاة الّدكّفم أمحد ُيمااإل

 

               

  :        : اخلاله قاهو

           

 تكفري أمحد لبعض العلناء .

   :     وذّيّرامَل بكر أبو اإلواً قاه
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 ة .ر بعض اجلهلة دون إقامة حّجمام أمحد يكّفاإل

      حنبن بن أمحد بن صاحل قاه - 1

            

 .         

         .   

      

عبد اهلل بن أمحد بن حنبن - 2
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تبارك وتعاىل

153

قاه عبداهلل بن أمحد بن حنبن - 3

هَزْْلَا َعلَيَْك الُْقْرآَن لِتَْشََق  *طه 
َ
إاِلَّ تَْذلَِرةً  *َما أ

َماَواِت الُْعََل  *لَِّمن ََيََْش  رَْض َوالسَّ
َ
ْن َخلََق األ   الرَّْْحَُن لََعَ الَْعرِْش اْسَتَوى *تزَنِياًل ّمِمَّ

 كفر امليت القائل خبلق القرآن .أمحد ُي

            : اخلاله قاه
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ّّأمحد ال جي  . هادة عند القاضي اجلهنّيي  ال

     : أمحد بن اهلل عبد قاه

   103 

        : أمحد بن صاحل وقاه

             

             

           

 . أمحد ال جيي  ت ويج القاضي اجلهنّي

       :أمحد  اإلواً قاه

7239

 النصوص كثرية منها : 

        : ّيجّراآل قاه
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          :    

            

   

        رجب : ابن قاهو 

           

 .القول خبلق القرآن و دار الكفر 

410احلنبمّي البغدادّي أبو الفضن عبد الواحد التىيىّي قاه
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695قاه ابن محدان

 اجلهنّي . إمام الّصالة وأمحد 

         : العظيي عبد بن العباس عن
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1

: قاه ابن تيىية - 2
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