
دوباره موج زد دريای رحمت...
ــراي همه ي ما در طول زندگی کم و بيش اتفاق افتاده که فرصتی را از  ب
ــت داده ايم که بعدًا حسرت آن را خورده ايم. گاهی اوقات فرصت از  دس
دست رفته، قابل جبران نيست و هميشه به اين فکر می کنيم که از اين به 
بعد اگر چنين فرصتی به سراغمان بيايد، ديگر آن را به راحتی از دست 
نمی دهيم. نمی دانم داستان ذوالقرنين در وادی ظلمات را شنيده ايد يا نه. 

ــادل روزگاران قديم، به همراه  ــاهان ع می گويند ذوالقرنين، يکی از پادش
ــگرش در حال عبور از وادی ظلمات بود. وادی ظلمات سرزمينی بود  لش
که هيچ چيز در آن قابل مشاهده نبود. او به سپاهيانش اعالم کرد که هر 
چه در مسيرتان است، برداريد و با خود بياوريد. اما اکثر سپاهيان تنبلی 
می کنند و به خاطر اين که بار سنگينی حمل نکنند، چيز زيادی برنمی دارند. 
ــگريان از آن سرزمين خارج شدند، ديدند تمام چيزهايی که با  وقتی لش
ــت. همه حسرت خوردند  خود آورده اند، طال و جواهرات گرانبها بوده اس
ــته اند و ای کاش کمی زحمت حمل کردن بار را به  که چقدر کم برداش

خود می دادند تا به جواهرات گرانبها می رسيدند. 
ــان می شود که هيچ راه برگشتی برای  بله! گاهی فرصت هايی نصيب انس
به دست آوردن آن ها نيست. يکی از آن فرصت ها، ماه پربرکت رمضان 
است که نشانه ای از دريای رحمت خداوند است. ماهی که می تواند باعث 
ــد سريع ما در خيلی از زمينه ها از جمله خودسازی شود. در اين ماه،  رش
بيشتر مراقب اعمال خود هستيم و کمتر وقت را بيهوده تلف می کنيم. در 
اين ماه متوجه می شويم که برای رسيدن به هر پيشرفتی بايد کمی سختی 

کشيد و به آينده اميدوار بود.  
ــر روز به خودمان يادآوری  ــمان را جمع کنيم و ه از همين امروز حواس
کنيم که اين فرصت را از دست ندهيم. بياييد با يک برنامه ريزی خوب 
ــم. ياد گرفتن علم هم مثل  ــاه، علم و ايمان خود را تقويت کني ــن م در اي
ــه در دين هم به آن  ــت ک ــانه های بندگی خدای مهربان اس روزه از نش
سفارش زيادی شده است. پس تنبلی نکنيم و سعی کنيم ماه خدا تبديل 
به سرزمين ظلماتی نشود که متوجه اشيای گرانبهای آن نشويم و بعدها 

حسرت بخوريم. 
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