
للتعليم    المقام مدرسة
والثانوي   الساسي

www.almanahj.com



www.almanahj.com



أنس   بن  مالك
إدريس    بن محمد

الشافعي
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ما    الطالب يتوقع
 ً مناسبا يراه
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        .»      « : أبو   لنا يرويها قصة حنيفة لبي ولصحبته سنة عشرة سبع حنيفة أبا صحبت يوسف أبو قال
  )   (          : رث  المال قليل يعني مقل وأنا حنيفة، أبي عند والفقه الحديث أطلب كنت فيقول يوسف

         : حنيفة         أبي مع رجلك تمد ل بني، يا لي فقال معه، فانصرفت يوًما أبي فجاءني والهيئة، الحال
        (      ) يعيشعيشة)    أن على وقادر غني أنه يقصد مشوي خبزه حنيفة أبا فإن إليه تذهب ل أي

   ) عن(     )        فقصرت ، للعلم تنقطع ول نفسك على تنفق حتى عمل معاش إلى تحتاج وأنت كريمة
           ) كان   )   فلما عني، وسأل حنيفة أبو فتفقدني أبي، طاعة وآثرت العلم طلب أي الطلب من كثير

     :     : والدي،        بالناسوطاعة الشغل قلت عنا؟ شغلك ما لي فقال عنه؛ تأخرى بعد أتيته يوم أول
  : بها         استمتع وقال صرة لي دفع ثم الناس، انصرف حتى .وجلست

  )  (      : فأعلمني،      أنفقتها إذا هذه أفرغت وإذا الحلقة الزم وقال درهم مائة فيها فإذا فنظرت
  ) وما             ) يرعاني يتعهدني كان ثم أخرى، مائة إلَي دفع يسيرة، مدة قضيت فلما الحلقة، فلزمت

استغنيت              حتى كذلك وظل بنفادها يخبر وكأنه شيء، بنفاد أخبرته ول قط، بقلة .أعلمته
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والدليل     الحجة على يعتمد
الخر   ويحترم
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الحقيقة    إلى الوصول
الفضل   والرأي

الحقيقة    إلى الوصول
الفضل   والرأي

الرأي     فرض إلى يميل
. والشخصنة

عن    والبعد الخصام
. الحقيقة
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سنة    ) فيها وترعرع  80ولد
التابعين      هـ ( علماء من كبيرة بطائفة التقى

العلم   عنهم دفن  وأخذ
. فيها
دفن 
. فيها
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