Âhir Zamanla İlgili Hadîs-i Şerîfler
– 2
Ahir zamân ile ilgili hadîs-i şerîf tercümelerini Üveys AKI hazırladı. Yazıın ikinci
bölümünü paylaşıyoruz.

ﻳﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس زﻣﺎن ﻳﺠﺘﻤﻌﻮن ﻓﻰ ﻣﺴﺎﺟﺪﻫﻢ وﻳﺼﻠﻮن وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺆﻣﻦ
– اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
11- İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki; mescidlerde toplanır ve namaz kılarlar,
ancak içlerinde mümin bulunmaz.
(Hâkim- İbni Ömer’den)

ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻗﺎل
ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل ) إن اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﺾ
اﻟﻌﻠﻢ اﻧﺘﺰاﻋﺎ ﻳﻨﺘﺰﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد وﻟﻜﻦ ﻳﻘﺒﺾ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﺒﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﺣﺘﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻋﺎﻟﻤﺎ اﺗﺨﺬ اﻟﻨﺎس رؤوﺳﺎ ﺟﻬﺎﻻ ﻓﺴﺌﻠﻮا ﻓﺄﻓﺘﻮا
ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻓﻀﻠﻮا وأﺿﻠﻮا
12- Muhakkak ki Allahu Teâlâ İlmi, kullarından söküp almak sureti ile kabz etmez.
Lâkin ilmi, âlimleri kabz ederek alır. Âlim kalmayınca da insanlar cahilleri baş
edinirler, sonrada onlara sorular sorarlar. Onlarda ilimsizce fetvalar vererek hem
saparlar, hemde saptırırlar.
(Buhari, Müslim, Tirmizi – Abdullah ibni Amr İbn-ul As’dan r.a)

 ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ أﻧﻪ: ﻋﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
 ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض أﺣﺪ ﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﺟﺔ: ﻗﺎل
و ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻤﺮأة ﻧﻬﺎرا ﺟﻬﺎرا ﺗﻨﻜﺢ وﺳﻂ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ذﻟﻚ أﺣﺪ
 ﻟﻮ ﻧﺤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ: و ﻻ ﻳﻐﻴﺮه ﻓﻴﻜﻮن أﻣﺜﻠﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل
ﻗﻠﻴﻼ ﻓﺬاك ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺜﻞ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ و ﻋﻤﺮ ﻓﻴﻜﻢ
ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ
13- Yer yüzünde Allah’ın kıymet verdiği hiç kimse kalmayıncaya, hattâ kadın
güpegündüz götürülüp alenen yolun ortasında zina edilir, bu hali gören hiç bir
kimsede bunu çirkin görmez ve bu hali değiştirmeye çalışmaz hale gelinceye kadar
kıyamet kopmaz.
Onların en faziletlisi “yoldan biraz kenara çekilin bâri” diyen kişidir. İşte o
kişi, o günki insanlar içerisinde Ebu Bekir ve Ömer gibidir.
(Hâkim- Ebu Hüreyreden- Hadis sahihdir)

 إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻐﻨﻢ: إذا ﻓﻌﻠﺖ أﻣﺘﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺧﺼﻠﺔ ﺣﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼء
دوﻻ واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻐﻨﻤﺎ واﻟﺰﻛﺎة ﻣﻐﺮﻣﺎ وأﻃﺎع اﻟﺮﺟﻞ زوﺟﺘﻪ وﻋﻖ أﻣﻪ
وﺑﺮ ﺻﺪﻳﻘﻪ وﺟﻔﺎ أﺑﺎه وارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺻﻮات ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﻛﺎن زﻋﻴﻢ
ُ
اﻟﻘﻮم أرذﻟﻬﻢ وأ ﻛ ْﺮ ِمَ اﻟﺮﺟﻞ ُ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺷﺮه وﺷﺮﺑﺖ اﻟﺨﻤﻮر وﻟﺒﺲ
اﻟﺤﺮﻳﺮ واﺗﺨﺬت اﻟﻘﻴﻨﺎت واﻟﻤﻌﺎزف وﻟﻌﻦ آﺧﺮ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ أوﻟﻬﺎ
، ﻓﻠﻴﺮﺗﻘﺒﻮا ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ رﻳﺤﺎ ﺣﻤﺮاء أو ﺧﺴﻔﺎ أو ﻣﺴﺨﺎ – اﻟﺘﺮﻣﺬى
واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ

14- Ümmetim onbeş hasleti yaptığı zaman belalar üzerlerine iner.
– Bunlar nedir Ya Rasulallah ?
Kazanç(kar) belirli kişilerin elinde olduğu, emanetin ganimet sayıldığı, zekatın
zarar-ziyan kabul edildiği, adamın hanımına itaat edip, annesine isyan ettiği,
arkadaşalarına iyilik edip, babasına eziyet ettiği, mescitlerde seslerin
yükseltildiği, halkın idarecilerinin onların en rezilleri olduğu, şerrinden korkulduğu
için kişiye hürmet edildiği, içkilerin içildiği, İpeklerin giyildiği, kadın
şarkıcılar-çengiler ve çalgılar edinildiği, ümmetin sonrakileri evvelkileri
lanetlediği zaman kızıl bir rüzgar, yere batmalar ve mesh(maymun ve domuz suretine
dönmeler) beklesinler.
(Tirmizî-Beyhakî)

ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻰ آﺧﺮ أﻣﺘﻰ أﻗﻮام ﻳﺰﺧﺮﻓﻮن ﻣﺴﺎﺟﺪﻫﻢ وﻳﺨﺮﺑﻮن ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻳﺘﻘﻰ
أﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺑﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻘﻰ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻪ ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻰ أﺣﺪﻫﻢ إذا ﺳﻠﻤﺖ ﻟﻪ
دﻧﻴﺎه ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮ دﻳﻨﻪ — اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
15- Ümmetimin son zamanlarında bir takım topluluklar gelecek. Mescidlerini

süsleyecekler, kalplerini ise harap bırakacaklar. Elbiselerini korudukları kadar
dinlerini korumayacak, dünyası selâmet bulduğu zaman din işlerine aldırış
etmiyecekler.
(Hâkim – İbni Abbas’dan r.a)

إذا اﺳﺘﺤﻠَّﺖْ ﻫﺬه اﻷﻣﺔُ اﻟﺨﻤﺮ َ ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﺬ واﻟﺮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ
واﻟﺴ ُّﺤ ْﺖَ ﺑﺎﻟﻬﺪﻳﺔ واﺗﺠﺮوا ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﻫﻼﻛﻬﻢ ﻟﻴﺰدادوا
إﺛﻤﺎ – اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ
16- Bu ümmet şarabı nebiz[1], faizi alışveriş, rüşveti hediyye adı altında helal
saydıkları ve zekat ilede ticâret yaptıkları zaman, işte bu yaptıkları onların
helakları olacaktır.

)(Deylemî – Huzeyfe’den r.a
[1] Nebiz: Hurma ve kuru üzümden elde edilen bir nevi içecek.

ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – أﺧﺎف ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳﺘﺎً :إﻣﺎرة
اﻟﺴﻔﻬﺎء ،وﺳﻔﻚ اﻟﺪم ،وﺑﻴﻊ اﻟﺤ ُﻜﻢ ،وﻗﻄﻴﻌﺔ اﻟﺮﺣﻢ ،وﻧﺸﻮاً ﻳﺘﺨﺬون
اﻟﻘﺮآن ﻣﺰاﻣﻴﺮ ،وﻛﺜﺮة اﻟﺸ ُﺮ َط ِ – ﺻﺤﻴﺢ – ﻃﺒﺮاﻧﻲ وأﺣﻤﺪ
17- Sizin İçin altı şeyden korkuyorum; Ahmakların idareci olması, (haksız yere) kan
dökülmesi, hükmün satın alınması, sıla-i rahimin kesilmesi, Kuranı Kerimin şarkı
gibi söylenip bundan haz duyulması, polislerin çoğalması.
)(Taberânî- Ahmed İbni Hanbel- Sahih

ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ  :ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﺗﻜﻮن
ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﺘﻦ ﻛﻘﻄﻊ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻤﻈﻠﻢ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎ
وﻳﻤﺴﻲ ﻛﺎﻓﺮا وﻳﻤﺴﻲ ﻣﺆﻣﻨﺎ وﻳﺼﺒﺢ ﻛﺎﻓﺮا ﻳﺒﻴﻊ أﻗﻮام دﻳﻨﻬﻢ ﺑﻌﺮض ﻣﻦ
اﻟﺪﻧﻴﺎ
18- Kıyamet günü gelmeden evvel, gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak.
Kişi mümin olarak sabahlayacak, akşama kafir olacak. Mümin olarak akşamlayacak,
sabaha kafir olacak. Birçokları dünyevi menfaatler karşılığında dinlerini
satacaklar.
)(Tirmizi – Enes İbni Malik (r.a)’den

ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺧﺼﺎل ﺧﻤﺲ إذا اﺑﺘﻠﻴﺘﻢ ﺑﻬﻦ وأﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ أن
ﺗﺪرﻛﻮﻫﻦ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻰ ﻗﻮم ﻗﻂ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻨﻮا ﺑﻬﺎ إﻻ ﻓﺸﺎ ﻓﻴﻬﻢ
اﻟﻄﺎﻋﻮن واﻷوﺟﺎع اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻀﺖ ﻓﻰ أﺳﻼﻓﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻀﻮا وﻻ
ﻳﻨﻘﺼﻮا اﻟﻤﻜﻴﺎل واﻟﻤﻴﺰان إﻻ أﺧﺬوا ﺑﺎﻟﺴﻨﻴﻦ وﺷﺪة اﻟﻤﺆﻧﺔ وﺟﻮر
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻮا زﻛﺎة أﻣﻮاﻟﻬﻢ إﻻ ﻣﻨﻌﻮا اﻟﻘﻄﺮ ﻣﻦ
اﻟﺴﻤﺎء وﻟﻮﻻ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻟﻢ ﻳﻤﻄﺮوا وﻟﻢ ﻳﻨﻘﻀﻮا ﻋﻬﺪ اﻟﻠﻪ وﻋﻬﺪ رﺳﻮﻟﻪ
إﻻ ﺳﻠﻂ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺪوﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﺄﺧﺬوا ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ
وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ أﺋﻤﺘﻬﻢ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﻳﺘﺨﻴﺮوا ﻓﻴﻤﺎ أﻧﺰل اﻟﻠﻪ إﻻ ﺟﻌﻞ
اﻟﻠﻪ ﺑﺄﺳﻬﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  ،وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ  ،واﻟﺤﺎﻛﻢ  ،واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻓﻰ ﺷﻌﺐ اﻹﻳﻤﺎن

19- Ey muhacirler beş şey vardır ki, onlarla imtahan edildiğiniz zaman – ki ben

onlara yetişmenizden Allah’a sığınırımBir toplulukta fuhuş ortaya çıkarak aleni bir şekilde yapılıpda atalarının zamanında
bulunmayan, ağrılar, salgın hastalıklar aralarında yayılmayan,
ölçü ve tartılarda eksiklik yapıp da kıtlığa, şiddetli geçim sıkıntısına ve
idarecilerin zulmüne uğramayan,
mallarının zekatını vermeyip de yağmursuz kalmayan, hatta hayvanlar olmasa,
yağmurları tamamen kesilmeyen,
Allah’a ve Resulüne verdikleri sözü bozup da Allah’ın, kendileri dışında ki bir
takım düşmanları üzerlerine musallat edipde, ellerindeki şeylerin bir kısmı
düşmanları tarafından ele geçirilmeyen,
İdarecileri Allah’ın indirdiklerinden seçerek O’nun Kitâbıyla hükmetmeyipde,
Allah’ın aralarında (ceza olarak) karkagaşa ve iç savaşı yaymadığı yoktur.
(İbni Mace,Ebu Naim, Hakim,Beyhaki)

ﻗﺎل ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺒﻮة ﻓﻴﻜﻢ
ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ان ﺗﻜﻮن ﺛﻢ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ إذا ﺷﺎء ان ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﻜﻮن ﺧﻼﻓﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻨﺒﻮة ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ان ﺗﻜﻮن ﺛﻢ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ إذا ﺷﺎء
اﻟﻠﻪ أن ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﻋﺎﺿﺎ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ان ﻳﻜﻮن
ﺛﻢ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ إذا ﺷﺎء أن ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﺟﺒﺮﻳﺔ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺎ ﺷﺎء
اﻟﻠﻪ ان ﺗﻜﻮن ﺛﻢ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ إذا ﺷﺎء ان ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﻜﻮن ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻨﺒﻮة
إﺳﻨﺎده ﺣﺴﻦ

20- Nübüvvet Allah’ın dilediği zamana kadar devam eder, sonra Allah dileyince onu
kaldırır.
Peşinden Nübüvvet yolu üzere hilafet devri başlar, Allahın dilediği bir zamana kadar
devam eder ve Allah dileyince onuda kaldırır.
Sonra birbirini ısıran (boğuşan) melikler devri gelir, Allahın dilediği bir zamana
kadar devam eder, Allah dileyince onuda kaldırır.
Ardından zorba melikler devri gelir, Allahın dilediği bir zamana kadar devam eder ve
Allah dileyince onuda kaldırır.
Sonrada tekrar nübüvvet yolu üzere bir hilafet devri gelir.
(Ahmed İbni Hanbel- hasen isnadla Huzeyfe (r.a)’dan)

