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(9)The school of Imam Abu Hanifa 
 حنفية  االمام ابي مذىب( 9)

 مؤسسو واصول المذىب وانتشاره 
 مذىب الحنفية

 مؤسس المذىب : االمام ابي حنيفة النعمان 
التيمي  اوال : اسمو : ىو االمام ابي حنيفة ، النعمان بن ثابت بن زوطي

ىـ ، ويعد من اتابع التابعين وقيل انو 048ىـ وتوفي سنة 08الكوفي ، ولد سنة 
 من التابعين النو عاصر اربعة من الصحابة وربما لقي بعضيم .

وقد اخذ عممو في الحديث والفقو عن كثير من اجالء التابعين امثال قتادة 
 وعطاء بن رباح .

لورع ، واسع المال ، صبورا عمى وكان ابو حنيفة رجال فقييا مشيورا با
تعميم العمم بالميل والنيار ، وكان يرفض ان يتولى القضاء ، ويعمل رفضو لمقضاء 

 لكيال يكون مواليا لمحكام .
ثانيا : اصول مذىب ابي حنيفة ، ونعني باالصول ىنا المصادر التي 

الستنباط  يستقي منيا االمام ابو حنيفة النعمان االحكام وكيفية تنسيقو بينيا
 االحكام الفقيية منيا وطريقتو في االجتياد .

واصول مذىب ابي حنيفة ىي : الكتاب والسنة واالجماع والقياس 
واالستحسان ، وقد وجو نقد الى ابي حنيفة بانو يأخذ بالقياس ويترك االحاديث 
التي تدل عمى المسألة ، وقد اجيب عن ذلك بان ابا حنيفة لم يترك الحديث ويأخذ 
بالقياس اال اذا وجد ان القياس قد استند الى ما ىو اقوى في الداللة من الحديث 

. 
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والبي حنيفة منيج خاص يعد من اصول مذىبو وىو قبولو احاديث االحاد 
 بشروط ، وكذلك في قبول الحديث المرسل ، واالخذ بمذىب الصحابي .

سعة عممو ثالثا : وقد غمب التواضع عمى ابي حنيفة مع كثرة تالميذه و 
وانتشار مذىبو ، ولم يشأ االنتصار لمذىبو فشجع تالميذه عمى االستقالل برأييم ، 
فجعل مذىبو شورى بينو وبين تالميذه  الذين قدر اهلل ليم ان يتقمدوا المناصب 

 العميا في الدولة االسالمية كالقضاء ومراجع الفتوى ومشيخة حمقات العمم .
 نيفةرابعا : من اشير تالميذ ابي ح

 ىـ(001ىـ ـ 002ـــ ابو يوسف )
ىو يعقوب بن ابراىيم االنصاري الكوفي ، فقيو العراق ، كان اول امره 
يشتغل بالحديث ، فنبغ فيو وحفظ ، واخذ الفقو عن كثير من العمماء ، ثم انقطع 
الى ابي حنيفة فتفقو بو وسمك طريقتو االجتيادية ، فكان من انبو تالميذ ابي 

 حنيفة . 
ن ابو يوسف رقيق الحال وكان ابو حنيفة يتواله ويواسيو مما اتاه اهلل ، وكا

 وكان البي يوسف الفضل الكبير عمى مذىب االمام ابي حنيفة ألمرين :
. عندما تولى قاضي القضاة لم يكن يستعمل عمى القضاء اال حنفي المذىب ،  0 

 فانتشر بسبب ذلك مذىب ابي حنيفة في االقطار االسالمية .
. ان ابا يوسف ىو اول من الف في اصول الفقو واممى المسائل وبث عمم  1  

 االمام في االقطار .
 خامسا : انتشار المذىب الحنفي :

 انتشر المذىب الحنفي في بمدان عدة ىي :
 اوال : العراق : ان انتشار المذىب الحنفي في العراق كان ألسباب منيا :
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وترعرع فيو تالميذه ، ودونت اسفاره فيو ، ان ابا حنيفة نشأة في العراق  .0
 وىو اول بمد تمذىب بمذىبو .

اعتناق الدولة العباسية ليذا المذىب واسنادىا القضاء الى ابي يوسف  .1
الذي كان من اشير تالميذه الذي كان ال يولي القضاء اال من كان حنفي 

 المذىب
مذىب ىناك ىو ثانيا : بالد ما وراء النير واذربيجان ، وسبب انتشار ال

 حبيم وتقديرىم واحتراميم البي حنيفة ، ومذىبو منتشر عندىم الى االن .
ثالثا : في مصر ، واول من نقمو القاضي الحنفي اسماعيل الكوفي في عيد 

 ىـ ، وما زال شائعا ىناك الى االن .053الميدي 
ذاىب رابعا : في الشام وقد انتشر في عيد األيوبيين ووسعوا لو المجال ولمم

 االخرى .
 خامسا : في افريقيا ، وبالد المغرب واالندلس .

كما ان المذىب الحنفي انتشر في عيد الدولة العثمانية عندما تبنت 
ىـ باعتباره مذىب الدولة فزاد 922المذىب الحنفي حينما استولوا عمى مصر سنة 

 انتشاره وما زال منتشرا الى االن .
ب أدت الى انتشار المذىب الحنفي في فيذه االسباب وغيرىا من االسبا

 جميع البمدان العربية واالسالمية منذ نشأتو الى يومنا الحاضر .
 


