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Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki:  

  

  “Ümmetim içinde Meryem oğlu İsa (Aleyhisselam) adaletli hakem ve adil imam olur. Haçı
kırar, hınzırları keser, cizyeyi kaldırır, sadaka yı kendi haline bırakır. Koyun ve deve
üzerine zekat memuru gönderilmez. 
  İnsanlar arasında kin ve düşmanlık kalkar. Zehirli olan her bir hayvan dan zehiri alınır.
Hatta küçük bir çocuk elini yılanın ağzına sokarda ona zarar vermez. Küçük çocuklar
aslanları korkutur da ona zarar vermezler. Kurt koyunlar içinde bulunur. Sanki onların
bekçi köpeğidir. Yer yüzü kabın su ile dolması gibi sulh ile dolar. Söz tek olur. Allah’tan
başkasına ibadet olunmaz. Harbler ağırlığını bırakır. (biter) 
  Deccalın çıkışından evvel üç sene şiddetli olur. Onlarda, insanlara şiddetli açlık isabet
eder. (Allah) Yere emreder, nebatının üçte birini tutar. 
    
    

      

  Sonra ikinci senede  semaya emreder, yağmurunun üçte ikisini tutar. Yere emreder,
nebatının  üçte ikisini tutar. Sonra üçüncü senede Allah, semaya emreder, bütün 
yağmurunu tutar. Bir damla bile yağdırmaz. Yere emreder bütün nebatını  tutar, bir
yeşillik bittirmez. Tırnaklı hiçbir hayvan kalmaz (ölür),  ancak Allahın dilediği
müstesnadır. 
  Denildiki ‘İnsanlar o zamanda nasıl yaşarlar?’  Buyurduki “Tehlil (Lailahe illallah), tekbir (Alla
hu ekber)
, tesbih 
(sübhanellah)
ve tahmid 
(el  hamdülillah)
ile. Bunlar, onlara yemek yerine geçer. 
                                                  (İbni Mace)
  *******************
  İbni Mes’ud (Radıyellahu anhu) Resulullah’ ın (Sallallahu aleyhi ve  sellem) şöyle buyurduğunu
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rivayet etti:   

  

  “Yürütüldüğüm (İsra) gecesi  İbrahim, Musa ve İsa’ya kavuştum. Kıyamet saatini
konuştuk. İşlerini  İbrahim’e çevirdiler (yani herkes ona sordu). O dediki ‘Benim kıyamet
hakkında ilmim yok’
 İşlerini Musa’ya çevirdiler. O dediki 
‘Benim kıyamet hakkında ilmim  yok’ 
. İşlerini İsa’ya çevirdiler. O, dediki 
‘Onun sesini Allahtan başkası  bilemez. Rabbimin bana söz verdiği şey şu ki, Deccal
çıkacaktır. Yanımda  iki tane keskin kılıç vardır. Deccal beni görünce bakırın erimesi gibi 
eriyecektir. Allah onu helak eder. Öyleki taş ve ağaçlar elbette der ki  ‘Ey müslüman!
Muhakkak altımda kafir gizlendi, gel ve onu öldür.’ Allah  onların hepsini helak eder. 
 

  

       Sonra insanlar beldelerine ve vatanlarına dönerler. Bu anda Ye’cüc ve  Me’cüc
çıkar. Onlar her bir gedikten akıp gelirler. Onların beldelerini  çiğnerler. Bir şey üzerine
gelirlerse elbette onu helak ederler. Suya  uğrarlarsa elbette onu içip tüketirler. 
       Sonra bana dönüp gelirler, onlardan (Ye’cüc ve Me’cüc’ten)  şikayetlenirler.
Aleyhlerine beddua ederim. Allah, onları helak eder.  Onların hepsini öldürür. Hatta
yeryüzü onların kokusu ile kokuşur. Allah azze ve celle bir yağmur gönderir. Onların
cesetlerini sürükler, ta onları denize atar. 
        Hişamın hadisinde şöyledir: İsa (Aleyhisselam) der ki:  

       ‘Rabbim azze ve  cellenin bana verdiği söz şöyleki durum böyle olunca kıyametin
saati  hamile kadın gibi olup, doğumu tamamlanmış fakat ehli, çocuğunu  gecemi yoksa
gündüz mü doğuracağını bilmemektedirler.’                 (Ahmed)                          
Not: Hazreti İsa aleyhisselamı tanımakla ilgili yazıyı okumak için 
tıklayın. 
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