ﻇﻬﻮر ﺑﺎ »ﻃ َﻮ ْع« ﯾﺎ »ﮐ ُﺮ ْه«
در اوﺿﺎع آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺳﺎل ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ
رواﯾﺎت ،اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه از درون ﻣﻨﺒﻌﺚ و اﯾﻦ ﺑﺎور در ذﻫﻦﻫﺎ ﻣﺘﺒﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻋﻦ ﻗﺮﯾﺒﺎً اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺸﺎر اﯾﻤﺎﻧﯽ
ﻫﺎ ،از ﺟﻬﺖ وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ و اﯾﻤﺎﻧﯽ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻇﻬﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺗﻔﺎق ﯾﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺮازﻫﺎی آﺧﺮ دﻋﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی)ع(_»ﺣﺘ ّﯽ ﺗ ُﺴﮑ ِﻨَﻪُ ارﺿﮏ َ ﻃ َﻮ ْﻋﺎً«_ ﺑﺠﺎی ﻇﻬﻮر ﺗﻮأم ﺑﺎ
»ﻃ َﻮ ْع« ،ﯾﻌﻨﯽ رﻏﺒﺖ و ﺷﻮق و اﻃﺎﻋﺖ ،ﻇﻬﻮر ﺑﺎ »ﮐ ُﺮه ْ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮاﻫﺖ
و اﺟﺒﺎر ،اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ،آن ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از
دﺷﻮاری ﻫﺎی ﻏﯿﺒﺖ را دﯾﺪن و ﺷﻨﯿﺪن و ﭼﺸﯿﺪن و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن ،ﺑﺮازﻧﺪه ی
ﻣﻨﺘﻈﺮان و ﻗﺒﻞ از آن ﺣﻖّ اﻣﺎم زﻣﺎن)ع( ﻧﯿﺴﺖ و ﻻزﻣﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻇﻬﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ »ﻃﻮع و رﻏﺒﺖ ﺣﻀﺮت
ﺣﺠ ّﺖ )ع(« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻇﻬﻮر را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﻫﻢ ﺣﻀﺮت
اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﻇﻬﻮر و ﻗﯿﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق ﻫﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﻪ رواﯾﺎت ،ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻇﻬﻮر
ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻇﻬﻮری )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻏﺒﺖ و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮان و
اﻫﻞ اﯾﻤﺎن و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت( ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد ،اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪن را در وﺟﻮد ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮده ،و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪٔ وﻓﻮر و ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ارﺿﯽ و ﺳﻤﺎﺋﯽ را ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﻤﺎن آﻓﺮﯾﺪه و ﻓﻘﻂ ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در دوﻟﺖ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺑﺪان
ﻣﻮاﻫﺐ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی
ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﻠﺐ و دﻋﺎ از ﺧﺪا ،ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات روﺣﯽ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﺷﺪن ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؛ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺷﺪن از ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻬﯽ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﻮد را
ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻋﺎدت ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،در ﮐﻨﺎر آن ،ﯾﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت را ﻧﯿﺰ از ﺧﺪای
ﻣﻨﺎن ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺗﻼش و اﺷﺘﯿﺎق و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﺎﻧﺪه
و ﺧﺪا ﻧﯿﺰ اﻣﺎم را ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﻮده،
ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اﯾﺸﺎن ﻣﺎ را از دوران ﺳﺨﺖ و آزﻣﻮن
ﺑﺰرگ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوران ﻃﻼﯾﯽ ﻇﻬﻮر و ﺑﻬﺸﺖ زﻣﯿﻨﯽ را
ﺗﺤﺖ ﻟﻮا و در ﺳﺎﯾﻪ ی ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی آﺧﺮﯾﻦ وارث ﻏﺪﯾﺮ ،ﺣﻀﺮت

وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

