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 كيف نستفيد من دراستنا العلمية يف اجلامعة
عندما نضع جدول الفصل ملاذا ال نفكر إبضافة الواجبات اإلسالمية.  

ملاذا ال نضع يف جداولنا احملافظة على الصلوات واحملافظة على قراءة 
 القرآن وغريها من العبادات.

هدافنا يف عندما ننظر إىل ماهية أهدافنا يف هذا الفصل ملاذا ال نفكر يف أ
 هذه احلياة.

وعندما نضع األعمال أو املواد أو العلوم اليت نود أن ننجزها مع �اية 
هذا الفصل فلماذا ال نفكر بوضع أعمال حناول أن ننجزها مع �اية هذا 

 الفصل.
 آية ما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

علينا  عندما نلتزم مبواعيد احملاضرات ملاذا ال نفكر أبن هللا قد فرض
 الصلوات أبوقاهتا احملددة.

 آية إن الصالة كانت على املؤمنني كتااب موقوات
 وحديث فضل احملافظة على الصلوات

وكلنا نعلم أبننا عندما نفوت حماضرة فإننا ال نشعر ابلراحة النفسية فماذا 
 عن مشاعر� عندما نضيع الصالة.
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اسية فإننا نفكر  وعندما حنرص على اختيار األصدقاء يف فصولنا الدر 
كثريا بنوعياهتم ومدى فائدته لنا فلماذا ال نطبق هذا التوجه للدين يف 

 اختيار� للصحبة الصاحلة اليت تعني على طاعة هللا.
 وعندما جنتهد يف مواد� الدراسية فلماذا ال نفكر ابالجتهاد مع الرب.

ر ابلعمل وعندما نقوم أبعمال إضافية يف مواد� الدراسية فلماذا ال نفك
 اإلضايف يف عبادة الرب.

وعندما نصرف الوقت الكثري يف العمل الدؤوب يف مواد� الدراسية 
فلماذا ال نفكر ابلوقت الذي نصرفه يف طاعة هللا والعمل لإلسالم.أو 

 الدين.
وعندما نفكر إبضافة مواد إضافية لالستماع وتعلم علوم الدنيا اليت قد 

لماذا ال نفكر حبضور مادة إضافية مرة يف نستفيد منها يف هذا احلياة ف
األسبوع ونستمر إليها لعلنا نتعلم ما يفيد� يف احلياة الدنيا واآلخرة وهي 

 حضور حلقات العلم.
 حديث فضل حلقات العلم.

وعندما نقبل على االمتحان فلماذا ال نفكر ابليوم اآلخر واإلجابة على 
 ما سنسأل عنه.

رج أمام الدكتور فلماذا ال نفكر ابملوقف وعندما نعمل جبد حىت ال حن
 أمام الرب.
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وعندما خنلص يف أعمالنا اجلامعية وحناول قصارى جهد� أبن نثبت هذا 
اإلخالص ملرشد� ودكتور� فلماذا ال نفكر عما إذا كنا خملصني مع 

 الرب أم ال.
فعندما حنضر احملاضرات أو االجتماعات املقررة علينا مع املشرف على 

ث (ابلنسبة إىل طلبة الدراسات العليا) وحناول أن حنضر يف املوعد البح
املقرر ونعمل جاهدين أبن نركز وال نسهو عن أية معلومة يف هذا 

االجتماع ونكون منصتني فلماذا ال نفكر يف أنفسنا يف الصالة فلعل 
 هذا األمر يساعد� عل اخلشوع.

قف يف موقف النجاح أو وعندما نناقش رسالة الدكتوراه أو املاجستري ون
الرسوب وننظر إىل مشاعر� كيف تكون وننظر إىل الرهبة اليت تكون يف 
قلوبنا فلماذا ال نفكر ابملوقف يوم القيامة واخلوف من هذا اليوم فإن هللا 

 ال جيمع يف قلب خوفني.
وعندما حناول أبن نستزيد من علوم الدنيا حىت نستفيد منها يف حياتنا 

الدين اإلسالمي فإن هللا يبغض كل عامل يف الدنيا جاهل  فال ننسى تعلم
 يف اآلخرة.

وعندما ننجح يف دراستنا ونبتعد عن الفشل خطوة أو نتخرج ونشعر 
ابلفرح بعد اهلم والراحة بعد التعب نشعر أبننا فعال نستحق هذا النجاح 

تب ألننا قد تعبنا كثريا وسهر� الليايل أمام شاشة الكومبيوتر وأمام الك
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الدراسية والعلمية فلماذا ال نفكر بنفس األسلوب مع حياتنا الدينية 
واإلسالمية وكيف ستكون فرحتنا ابلفوز ابجلنة والنجاة من النار 

واخلالص من مهوم هذه الدنيا.  فنعلم علم اليقني ما هو درب النجاح 
وكيف الوصول له.  وحناول كما كنا جماهدين يف دراستنا أبن كون 

مع هذا الدين حىت حنصل على نفس هذا الشعور والفرح يوم  جماهدين
القامة ويوم اخلزي والندامة وتعرض أعمالنا أمام اخللق كما عرضا أعمالنا 

 أمام احلضور يوم االختبار النهائي أو أمام املشرف أو اللجنة املشرفة.


