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Мəхди (гс) Хəзрəтлəре ничек танылачак? (Хз. Мəхдинең 
(гс) физик үзенчəлеклəре) 

Пəйгамбəребез (сгв) хəдислəрендə Хз. Мəхдинең (гс) һəм физик сыйфатлары һəм əхлакый, 
мəгънəви сыйфатлары хакында бик күп танытучы мəгълуматлар биргəн. Хз. Мəхди (гс) 
əхлагының үзенең əхлагына охшаячагын белдергəн, аның Аллаһтан куркуын һəм əхлагын 
мактаган. Пəйгамбəребез (сгв) Хз. Мəхдинең кешелəрнең һəм дөньядагы  һəм Ахирəттəге 
котылуларына вəсилə булучы бик кыйммəтле кеше булганлыгын аңтаткан. 

Соңгы берничə ун ел эчендə җир йөзендə барлыкка килгəн хаос, золым, террор һəм сугыш 
мохите, фетнəлəр, ачлык, җир тетрүлəре Хз. Мəхди (гс) килгəнлегенең галəмəтлəре. 
Боларны белү дə мөселманнарны Хз. Мəхдинең (гс) килү галəмəтлəре турында һəм Хз. 
Мəхдинең (гс) сыйфатлары хакында тагын да җентекле, тирəн мəгълүмат  иясе булуга 
этəрə. Бу тема буенча өйрəнелгəн һəр яңа мəгълүмат мөселманнарның дулкынлануын 
тагын да арттырачак. 

Пəйгамбəребез (сгв) мөселманнарны Ахыр Заманда килүче Хз. Мəхди (гс) белəн 
шатландырган. Пəйгамбəр Əфəндебез (сгв) бу шатлыклы хəбəрне шулай белдергəн: 

«… Дөнья гомереннəн бер көн генə калса да,  Аллаһ минем Əхли Бəйтемнəн 
(нəселемнəн) бер шəхес җибəрəчəк. Ул дөньяны (моннан алда) золым эчендə булганы 
кебек гаделлек белəн тутырачак.» (Сүнəн Абу Дауд, 14 нче җилд, 402 нче бит) 

Бу хəбəр иманлыларның сөенеч һəм дулкынлануларын арттыручы бик зур шатлык. 
Пəйгамбəребезнең (сгв) хəдислəре белəн бергə, Ислам галимнəре дə, яшəгəн 
вакытларыннан алып көнебезгə хəтле килеп җиткəн кулъязма əсəрлəре аркылы, шул 
заманнардан алып хəзергегəчə, бу олы шатлыкның дулкынлануын, сөенечен ташыганнар; 
иманлылар өчен бу теманың җанлы калуын һəм күзəтелүен булдырганнар. Менə без 
яшəгəн дəвердə дə булып беткəн галəмəтлəр безгə Хз. Мəхди (гс) чыгышының якын 
булуын күрсəтə. 

Шулай итеп, яшəгəн дəверебездə җир йөзендə барлыкка килгəн хаос, золым, террор һəм 
сугыш мохите, фетнəлəр, ачлык, җир тетрəүлəре Хз. Мəхди (гс) килгəнлегенең 
галəмəтлəре. Боларны белү дə, мөселманнарны Хз. Мəхдинең (гс) килү галəмəтлəре һəм 
Хз. Мəхдинең (гс) сыйфатлары хакында тагын да җентеклерəк мəгълүмат  иясе булуга 
этəрə. Бу тема буенча өйрəнелгəн һəр яңа мəгълүмат мөселманнарның дулкынлануын 
тагын да арттырачак. 

Пəйгамбəребез (сгв) хəдислəрендə Хз. Мəхдинең (гс) физик сыйфатлары шул шикелдə 
урын ала: 

Хз. Мəхди (гс) Пəйгамбəребез (сгв) нəселеннəн 

Бөтен пəйгамбəрлəр дə бер үк нəселдəн. Хəдислəрдə белдерелгəнчə, Хз. Мəхди дə шул 
нəселдəн килə. Халык арасында Пəйгамбəребез (сав)нең нəселеннəн килгəннəргə «сəйид» 
диелə. 
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Хз. Мəхдинең (гс) Пəйгамбəребез (сгв)нең нəселеннəн килгəнлеген белдерткəн 
хəдислəрнең бер өлеше шул рəвешле: 

Хз. Гали (рг) риваятенə күрə, Пəйгамбəребез (сгв) шулай боерды: « Кыямəт кубуы 
өчен вакыттан бары тик бер көннəн башка вакыт калмаган булса да, Аллаһ минем 
Əхли Бəйтемнəн бер затны (Мəхдине) җибəрəчəк.» (Сүнəн Абу Дауд 5/92) 

Минем Əхли Бəйтемнəн бер шəхес бөтен дөньяга хаким булуга кадəр көннəр һəм 
кичəлəр бетмəс. (Əн Нəҗмус Сакиб, Укъялы) 

Сəгыйд бин Əл Мүссəйбтəн, Пəйгамбəребез (сгв) шулай боерды: «Хз. Мəхди (гс) 
кызым Фатыйманың нəселеннəн.» (Сүнəн Ибн Мəҗə, 10/348) 

Хз. Мəхди (гс) белəн шатланыгыз. Ул Корəйштəн һəм Əхли Бəйтемнəн бер кеше. 
(Китабүл Бүрхан Фи Галəмəтил Мəхди Əл Ахыйри Зəман, 13 нче бит) 

Хз. Мəхди (гс) минем балаларымнан берсе. Йөзе күк йөзендə балкыган йолдыз кеби. 
(Али бин Султан Мухаммəд Əл Кари Əл Ханəфинең «Рисалəтүл Мəшраб Əл Вəрди 
Фи Мəзхəбил Мəхди») 

Пəйгамбəребездəн (сгв): 

Минем нəселемнəн булган 40 яшендəге Хз. Мəхди (гс). Йөзе күк йөзендə балкыган 
йолдыз кеби. (Али бин Султан Мүхаммəд Əл Кари Əл Ханəфинең «Рисалəтүл 
Мəшрəб Əл Вəрди Фи Мəзхəбил Мəхди») 

Расулүллаһ (сгв): 

«Хз. Мəхди (гс) минем балаларымнан. Аның йөзе балкыган йолдыз кебек.» (Укъялы, 
«Əн Нəҗмус Сакиб Фи Бəяни Əннəл Хз. Мəхди Мин Əүлəди Гали бин Əби Талиб 
Алəт Тəмам вəл Камаль») 

Йөзе матур һəм нурлы 

Ул (Хз. Мəхди (гс) матур бер яшь  егет кеше, матур йөзле. Йөзенең нуры башына һəм 
чəчлəренең каралыгына хəтле күтəрелер. (Хз. Мəхдилек һəм Имамия, 153 нче бит/ 
Икдүд Дүрəрдəн) 

Йөзе балкыган йолдыз кебек нурлы. (Əл Кавлүл Мухтасар Фи Галəмəтил Мəхди Əл 
Мунтазар, 33 нче бит) 

Пəйгамбəребез (сгв): « Минем нəселемнəн булучы 40 яшендəге ул - Хз. Мəхди (гс). 
Йөзе күк йөзендə балкыган йолдыз кебек»,- дип боерган. (Гали бин Султан 
Мүхаммəд Əл Кари Əл Ханəфинең «Рисалəтүл Мəшрəб Əл Вəрди Фи Мəзхəбил 
Мəхди») 

Расулүллаһ шулай боерган: 
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«Хз. Мəхди (гс) минем балаларымнан. Аның йөзе балкыган йолдыз кебек.» (Укъялы, 
«Əн Нəҗмус Сакиб Фи Бəяни Əннəл Хз. Мəхди Мин Əүлəди Гали бин Əби Талиб 
Алəт Тəмам вəл Камаль») 

«Матур йөзле. Йөзенең нурлары аңа бөеклек бирер.» (Мəрий бин Йусуф бин Əби 
Бəкр бин Əхмəд бин Йусуф Əл Макдиси «Фараиду Фаваидиль Фикр Филь Имам Əл 
Мəхди Əл Мунтазар») 

«Ул Хз. Мəхди (гс) урта буйлы һəм матур йөзле бер яшь егет. Чəчлəрен җилкəлəренə 
төшəр. Йөзенең нуры чəченең, сакалының һəм башының каралыгында көн кебек 
балкыр һəм аңа бөеклек бирер.» (Укъялы, «Əн Нəҗмус Сакиб Фи Бəяни Əннəл Хз. 
Мəхди Мин Əүлəди Гали бин Əби Талиб Алəт Тəмам вəл Камаль») 

Аның йөзе балкыган йолдыз кебек.  (Мəрий бин Йусуф бин Əби Бəкр бин Əхмəд бин 
Йусуф Əл Макдиси «Фараиду Фаваидиль Фикр Филь Имам Əл Мəхди Əл 
Мунтазар») 

Тешлəре нурлы 

Тешлəре нурлы… (Али Бин Хусаметдин Əл Муттаки) 

Янагында миңе бар 

Хз. Мəхди (гс) куе сакаллы, алгы тешлəре нурлы, йөзе миңле, ачык маңгайлы. 
(Мəрий бин Йусуф бин Əби Бəкр бин Əхмəд бин Йусуф Əл Макдиси «Фараиду 
Фаваидиль Фикр Филь Имам Əл Мəхди Əл Мунтазар») 

Йөзендə бер миңе бар. (Али Бин Хусаметдин Əл Муттаки) 

Янагында энҗегə охшаган, бер йолдыз кебек йөзен нурландырган бер ишарəт бар. 
(Мүхəммəд Бин Расүл Əл Хусейни Əл Бəрзəнҗи, «Кыямəт Галəмəтлəре», Памук 
нəшрияты, Наим Əрдоган тəрҗемəсе) 

Җилкəсендə нүбүввəт (пəйгамбəрлек) тамгасы бар 

Хз. Мəхдинең (гс) җилкəсендə Пəйгамбəребездəге (сгв) кебек пəйгамбəрлек  тамгасы 
булачак. (Əл Кавлул Мухтасар Фи Галəмəтил Мəхди Əл Мунтазар, 41 нче бит) 

Җилкəсендə Пəйгамбəр (сгв)нең галəмəте бар. (Əл Кавлул Мухтасар Фи Галəмəтил 
Мəхди Əл Мунтазар, 23 нче бит) 

Җилкəсендə Пəйгамбəр (сгв)нең тамгасы бар. (Кыямəт галəмəтлəре, Бəрзəнҗи, 163 
нче бит) 

Хəдислəрдəн аңлашылганча, Хз. Мəхдинең (гс) ике җилкə арасында Хз. Мөхəммəд (сгв)дə 
дə булганы кебек, бер ачык галəмəт булучы «пəйгамбəрлек тамгасы» бар. 
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Җабир бин Сəмүрəдəн риваять ителə: «Расулүллаһның тамгасы күгəрчен 
йомыркасы кебек йомры иде». (Сүнəн Тирмизи, 6/126) 

Əбу Саиб бин Язидтəн риваять ителə: « Күзем Пəйгамбəребез (сгв)нең ике җилкəсе 
арасындагы тамгага төште.» (Сүнəн Тирмизи, 6/126) 

Хз. Мəхди (гс) кара чəчле 

Йөзенең нуры башына һəм чəчлəренең карасына хəтле күтəрелер. (Хз. Мəхдилек һəм 
Имамия, 153 нче бит, Икдүд Дүрəрдəн) 

« Ул яшь кеше. Урта буйлы. Матур йөзле. Чəчлəре җилкəлəрен өстенə төшəр. 
Йөзенең нурлары аңа бөеклек бирер. Кара чəчле.. кара сакаллы». (Мəрий бин Йусуф 
бин Əби Бəкр бин Əхмəд бин Йусуф Əл Макдиси «Фараиду Фаваидиль Фикр Филь 
Имам Əл Мəхди Əл Мунтазар») 

«Ул (Хз. Мəхди (гс), урта буйлы һəм матур йөзле бер яшь егет. Чəчлəре җилкəлəре 
өстенə төшəр. Йөзенең нуры чəченең, сакалының һəм башының каралыгында көн 
кебек балкыр һəм аңа бөеклек бирер.» (Укъялы, «Əн Нəҗмус Сакиб Фи Бəяни 
Əннəл Хз. Мəхди Мин Əүлəди Гали бин Əби Талиб Алəт Тəмам вəл Камаль») 

Хз. Мəхди (гс) киң гəүдəле 

«Эре гəүдəле…» (Укъялы, «Əн Нəҗмус Сакиб Фи Бəяни Əннəл Хз. Мəхди Мин 
Əүлəди Гали бин Əби Талиб Алəт Тəмам вəл Камаль») 

Карыны (ашказаны) зур, ике бот аралары ачык…» (Фараиду Фаваидиль Фикр 
Филь Имам Əл Мəхди Əл Мунтазар», 13 нче бит) 

«Ике бот арасы ачык…» (Мəрий бин Йусуф бин Əби Бəкр бин Əхмəд бин Йусуф Əл 
Макдиси «Фаваиду Фаваидиль Фикр Филь Имам Əл Мəхди Əл Мунтазар») 

«Маңгае киң.»  (Хəдис Хз. Мəхди башының да зур булуына ишарəт итə.) (Али бин 
Хусамутдин Əл Мүттаки, Җəлəлетдин Суютиның таснифыннан хəдислəр – Ахыйр 
Зəман Мəхдисенең галəмəтлəре, 22 нче бит.) 

Аш казаны тарафларының киң булуы 

Карыны зур, ике бот аралары ачык…» (Фараиду Фаваидиль Фикр Филь Имам Əл 
Мəхди Əл Мунтазар», 13 нче бит) 

Аяк араларының киң булуы 

Хз. Мəхдинең (гс) аш  казаны тарафлары киң булганлыгыннан, гадəти буларак бот 
аралары да киң булачак. 
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Ул, маңгае ачык…карыны зур, ике бот аралары киң… (Фараиду Фаваидиль Фикр 
Филь Имам Əл Мəхди Əл Мунтазар», 13 нче бит) 

Ике бот арасы ачык… (Мəрий бин Йусуф бин Əби Бəкр бин Əхмəд бин Йусуф Əл 
Макдиси «Фаваиду Фаваидиль Фикр Филь Имам Əл Мəхди Əл Мунтазар») 

Хз. Мəхди (гс) мəһабəтле (эре гəүдəле) шəхес булачак 

«Ул (Хз. Мəхди (гс)… мəһабəтле шəхес.» (Икдүд Дүрəр) 

«Хз. Мəхди (гс) бер Бəни Исраиль кешесе сыман. (Тышкы күренеше аларга охшар. 
Ягъни мəһабəтле һəм зур.)» (Китабуль Бурхан Фи Гплямятиль Мəхди Əл Ахыйри-з 
Заман, 23-30 нчы битлəр) 

Хз. Мəхдинең (гс) төзелеше Бəни Исраил сыман 

Хз. Мəхдинең (гс) буе, сыны Бəни Исраил иренеке сыман. (Əл Кавлул Мухтасар Фи 
Галямятиль Мəхди Əл Мунтазар, 36 29) 

Җисеме-тəне Исраилнеке. (Китабуль Бурхан Фи Алямятиль Мəхди Əл Ахириз 
Заман, 24) 

Хз. Мəхди (гс) Бəни Исраилдəн берəр кеше сыман. (Тышкы күренеше аларга охшар. 
Ягъни мəһабəтле һəм зур.) (Китабуль Бурхан Фи Алямятиль Мəхди Əл Ахириз 
Заман, 23 30) 

Кашлары дулкын сыман 

«Кашы дулкын сыман…»  ( Мухаммəд Бин Расул Əл Хусейни Əл Бəрзəнҗи, 
«Кыямəт Галəмəтлəре», Памук нəшрияты, Наим Əрдоган тəрҗемəсе, 163 нче бит) 

Тəненең төсе 

Хз. Мəхдинең (гс) төсе гараби (гарəплəрнеке кебек)…(Ибн Хаҗəр Əл Мəкки; «Əл 
Каулюл Мухтасар Фи Алямяти Əл Мəхди Əл Мунтазар», 15-75 нче битлəр). Гарəп 
миллəтенең тəне кызыл белəн ак кушылган төстəн гыйбарəт. 

Пəйгамбəребезнең (сгв) тəне дə бераз кызылланган ак төстə иде. Лəкин, тəненең күренгəн 
өлешлəре кояш, җил тəэсиреннəн кара туплыракка əверелде. Риваятьлəрдəн Хз. Мəхди 
(гс) тəненең төсе дə Пəйгамбəребез (сгв) белəн бер төстə булачагы аңлашыла. Бер 
риваятьтə Расулүллаһның (сгв) тəн төсе шулай тасвирлана: 

Əнəс бин Мəликтəн, Пəйгамбəр (сгв) тəненең төсе турында шулай диде: «Ак иде, 
лəкин аклыгы бераз кара туплырак иде.» (Ибн Кəсир, Шəмаилир Расүл, 28 нче бит) 

Кызыл белəн кушылган нурани (нурлы) ак иде. (Ибн Кəсир, Шəмаилир Расүл, 28 нче 
бит) 
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Кара туплы булачак. (Кыямəт галəмəтлəре, 163 нче бит; Əл Каулюл Мухтасар Фи 
Галямяти Əл Мəхди Əл Мунтазар, 43 нче бит) 

Хəдислəрдə Хз. Мəхдинең (гс) киң һəм мəһабəт төзелеше белəн бергə, башының зур 
булачагы да белдерелə: 

Хз. Мəхди (гс) мин(ем нəселем)нəндер. Маңгае киң  һəм ачык. (Имам Шарани 
«Үлем-Кыямəт-Ахирəт һəм Ахыр Заман галəмəтлəре», Бəдер нəшрияты, 432-448 нче 
битлəр) 

Хəдистəн аңлашылганча, Хз. Мəхдинең (гс) маңгай өлеше зур һəм шулай итеп ул зур 
башка да ия. 

Яше 

Хəдислəрдə белдерелгəн, Хз. Мəхди (гс) җибəрелгəн буларак телгə алынган яше - аның үз 
вазыйфасын башлаган, кешелəр тарафыннан танылган һəм хезмəтлəре кешелəр 
тарафыннан күрелгəн, күзəтелгəн яшен аңлата. 

Яше 30 белəн 40 арасында булган хəлдə җибəрелəчəк.  

Хз. Мəхди (гс) минем балаларымнан. Ул 40 яшендə. (Əл Каулюл Мухтасар Фи 
Алямяти Əл Мəхди Əл Мунтазар, 41 нче бит) 

Хз. Мəхди (гс) минем нəселемнəн. Ул 40 яшендə. Йөзе балкыган йолдыз 
сыман…(Мəрий бин Йусуф бин Əби Бəкр бин Əхмəд бин Йусуф Əл Макдиси 
«Фараиду Фараидиль Фикр Филь Имам Əл Мəхди Əл Мунтазар») 

«Ул яшь бер егет.» (Мəрий бин Йусуф бин Əби Бəкр бин Əхмəд бин Йусуф Əл 
Макдиси «Фараиду Фаваидиль Фикр Филь Имам Əл Мəхди Əл Мунтазар») 

Борыны 

Аның маңгае киң, борыны исə нечкə булачак. (Тирмизи / Бөек хəдис җыентыгы, 
Рудани, 5 нче җилд, 365 нче бит) 

Маңгае киң, борыны нурлы. (Гасырның көтелгəн кешесе –Хз. Мəхди, Адил 
Гөкбайрак, 28 нче бит) 

«… кечкенə борынлы…» ( Мүхаммəд Бин Расүл Əл Хусейни Əл Бəрзəнҗи, «Кыямəт 
Галəмəтлəре», Памук нəшрияты, Наим Əрдоган тəрҗемəсе, 163 нче бит) 

Сакалы 

Сакалы мул һəм еш булачак. (Əл Каулюл Мухтасар Фи Галямяти Əл Мəхди Əл 
Мунтазар, 23 нче бит) 

Сакалы еш. (Кыямəт галəмəтлəре, Бəрзəнҗи, 163 нче бит) 
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«Ул яшь кеше. Урта буйлы. Матур йөзле. Чəчлəре җилкəлəре өстенə төшəр. Йөзенең 
нурлары аңа бөеклек бирер. Кара чəчле. Кара сакаллы.» (Мəрий бин Йусуф бин Əби 
Бəкр бин Əхмəд бин Йусуф Əл Макдиси «Фараиду Фаваидиль Фикр Филь Имам Əл 
Мəхди Əл Мунтазар») 

«Ул (Хз. Мəхди (гс), урта буйлы һəм матур йөзле бер яшь егет. Чəчлəре җилкəлəре 
өстенə төшəр. Йөзенең нуры чəченең, сакалының һəм башының каралыгында көн 
кебек балкыр һəм аңа бөеклек бирер.» (Укъялы, «Əн Нəҗмус Сакиб Фи Бəяни 
Əннəл Хз. Мəхди Мин Əүлəди Гали бин Əби Талиб Алят Тəмам вəл Камаль») 

«Хз. Мəхди (гс) куе сакаллы…» (Мəрий бин Йусуф бин Əби Бəкр бин Əхмəд бин 
Йусуф Əл Макдиси «Фараиду Фаваидиль Фикр Филь Имам Əл Мəхди Əл 
Мунтазар») 

Буе 

Хз. Мəхди (гс) урта буйлы балачак. (Əл Каулюл Мухтасар Фи Галямяти Əл Мəхди 
Əл Мунтазар, 41 нче бит) 

Пəйгамбəребез (сгв)нең дə Хз. Мəхди (гс) кебек урта буйлы икəнлеген риваятьлəрдəн 
өйрəнəбез: 

Əнəс бин Мəлик риваятьлəрдə боерды: «Аллаһ илчесе (сгв) урта буйлы иде.»  

Беленгəнчə, хəдистə үтеп киткəн «рабъа»  сүзе нормаль яки урта буйны аңлата. Лəкин 
нормаль буй өчен озын саналган шəхескə карата бер чик бар. Чөнки буй хуҗасының 
карышы белəн (4 бармак, 2 тырнак озынлыгы) 7 карыш кадəр булган буйга нормаль диелə. 
(Тирмизи, Шəмаили Шəриф, 15 нче бит) 

Төрле чыганакларда Хз. Мəхди 

Əхли Сөннəт чыганакларыннан башка чыганакларга караганда да, Хз. Мəхди (гс) белəн 
бəйле охшаш мəгълүматларның урын алуын күрəбез. 

Үрнəге: Хз. Мəхди (гс) чыгар алдыннан ялган мəхдилəрнең чыгувы һəм аларга кешелəр 
тарафыннан игътибар ителмəве, бу вакыйгалар булганда Хз. Мəхдинең (гс) реакция 
күрсəтмəве, Ахыр Заман буларак исемлəнгəн бу дəвердə кешелəр əхлагында бөек 
бозылуларның яшəнəчəге, кайбер кемсəлəрнең хəерле, кайберлəренең исə хəерсез булуы 
һəм бер өлешенең һəлак булуы, чыгышыннан алда җир йөзендə əхлакый бозылуларның 
булуы, инкарьче хакимнəрнең, туры юлдан тайпылган галимнəрнең булуы, кеше хезмəт 
хакларының азаюы, рибаның (процентлар белəн эш итүнең) таралуы, зинаның күбəюе, 
туры юлдан ерагаю, ачлык һəм сугышларның булуы, Хз. Мəхди (гс) чыгышының 
галəмəтлəре буларак Суфьянның килеп чыгуы, бер гаскəрнең җиргə кереп югалуы, бер 
тавыш ишетелүе һəм Бəни Габбастан булган бер кешенең һəлак булуы, Бəйданың җиргə 
егылуы, бу галəмəтлəр бер-бер артлы булып, тəсбихнең бер-бер артлы килгəн төймəлəрен 
хəтерлəтүе, Хз. Мəхдинең (гс) озын вакытка югалып торуы һəм кешелəрнең бер өлеше 
тарафыннан иманнарын югалтулары, күктəн килгəн тавыш дөньядагы бөтен кешелəр 
тарафыннан ишетелгəннəн соң Хз. Мəхдинең (гс) зухур итүе (уртага чыгуы), Хз. 
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Мəхдинең (гс) чыгуы ишетелгəн вакытта кешелəрнең аның хакимияте, халифəте 
каршында баш июлəре, Хз. Мəхдинең (гс) Хз. Сөлəйман (гс)  һəм Хз. Давыт (гс) кебек 
хөкем бирүе, Ислам əхлагын бөтен дөньда урнаштыруы һəм Исламны терелтəчəге, Хз. 
Мəхдинең (гс) золым һəм хаксызлык белəн тулган дөньяны гаделлек һəм тигезлек белəн 
тутыруы, Хз. Мəхдинең (гс)Пəйгамбəребез (сгв) юлыннан баруы, Пəйгамбəребез (сгв) дин 
əхлагын урнаштырган кебек, Хз. Мəхдинең (гс) дə кешелəрнең яңлыш инануларын һəм 
уйдырмаларын юк итүе һəм динне асылына кайтаруы, Пəйгамбəребез (сгв) вакытында 
яшəгəн мөселманнарның Хз. Мəхди (гс) заманында яшəгəннəрдəн көнлəшүе, саннары өч 
йөздəн бераз гына артык булган бик əз кешенең Хз. Мəхдигə (гс) иярүе, ярдəмчелəренең 
313 кеше булуы, Изге Əманəтлəрне (пəйгамбəрлəрдəн (сгв) калган əйберлəрне) табуы, 
чыгаруы, кыюлыгы һəм югары əхлакый сыйфатларга ия булуы, үз ихтыяҗларын 
кешелəргə белдермəүе һəм кешелəрнең аңа (Хз. Мəхдигə (гс) мохтаҗ булулары, гаделлеге, 
гыйлем иясе икəнлеге, Хз. Мөхəммəд (сгв) нəселеннəн булуы, мəһабəт һəм самими булуы, 
матур йөзле һəм матур чəчлелеге, нечкə борынлы һəм йөзенең киң булуы белдерелə. 

« Хз. Мəхди минем балаларымнан. Аның йөзе балкыган йолдыз кебек.» (Укъялы, «Əн 
Нəҗмус Сакиб Фи Бəяни Əннəл Хз. Мəхди Мин Əүлəди Гали бин Əби Талиб Алят Тəмам 
вəл Камаль») 

Нəтиҗə  

Макалə буенча Пəйгамбəребез (сгв) хəдислəре аркылы Ахыр Заманда чыгачак Хз. 
Мəхдине (гс) таныттыручы мəгълүматларга кагылдык. Пəйгамбəребез (сгв) бу 
хəдислəрендə Хз. Мəхдинең (гс) һəм физик сыйфатлары һəм əхлакый, мəгънəви 
сыйфатлары хакында да бик күп танытучы мəгълуматлар биргəн. Хз. Мəхди (гс) 
əхлагының үзенең əхлагына охшаячагын белдергəн, аның Аллаһтан куркуын һəм əхлагын 
мактаган. Пəйгамбəребез (сгв) Хз. Мəхдинең (гс) кешелəрнең һəм дөньядагы  һəм 
Ахирəттəге котылуларына вəсилə булучы бик кыйммəтле кеше булганлыгын аңтаткан һəм 
Хз. Мəхди (гс) килеп чыккан вакытында «кар өстеннəн сөренə-сөренə дə булса, аңа 
иярүне» боерган: 

Ибн Əби Шəйбə вə Наим бин Хаммад «Фитəн» исемле əсəрдəн, Ибн Маҗə һəм Əбу Наим 
исə моны Ибн Масгудтан ишеттелəр. Ул диде: … «Ул (Хз. Мəхди (гс) җир йөзенə хуҗа 
булыр һəм үзеннəн алда басым (изелү) һəм золым белəн тулган җир йөзен гаделлек 
белəн тутырыр. Сездəн Аңа кайсыгыз җитешсə, кар өстеннəн сөренеп булса да 
килсен, Аңа кушылсын. Чөнки  Ул Хз. Мəхди (гс).» (Ахыр Заман Мəхдисенең 
галəмəтлəре, Җалаелтдин Суюти, 14 нче бит) 

Яшəгəн заманыбыз 1400 ел зарыгып көтелгəн, Пəйгамбəребез (сгв) безне үзе белəн 
шатландырган бу тарихи вакыйганың тормышка ашуы якынайган вакыт. Бу хакыйкатьне 
аңлаган һəм Хз. Мəхди (гс) килеп чыкканында аның янында булу хөрмəтенə ирешергə 
телəгəн бөтен мөселманнар макалə буенча аңлатылган, Пəйгамбəребез (сгв) хəдислəрендə 
биргəн мəгълүматларны бик игътибарлы итеп укулары, бу котлы, изге шəхесне дөрес итеп 
танулары өчен бөтен сəбəплəргə дə мөрəҗəгать итүлəре кирəкле. Чөнки бу  
мəгълүматларның игътибар белəн җентеклəнелүе бу котлы шəхеснең танылуы өчен, 
Аллаһның рөхсəте белəн, бер юл күрсəтүче булачак. 

Һичшиксез, Ислам диненең асылына кайтуына һəм Коръəн əхлагының бөтен җир йөзенə 
хаким булуына вəсилə булачак, мөселманнар арасында бөек берлек булдырачак шундый 
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котлы затка нигез əзерлəү һəм ярдəмче булу мөселманнар өстендəге əһəммиятле 
җаваплылыклардан. Хз. Мəхди (гс) кебек  изге, котлы шəхеснең якыннарыннан булу, аңа 
дистəкчелек итү, бөтен кешелəргə юнəлгəн хəерле эшлəрдə яңа ярдəм итə алу, бөтен 
кешелəр өчен дə бөек нигъмəт һəм дəрəҗə. 

Соңгы берничə ун ел җир йөзендə барлыкка килгəн хаос, золым, террор һəм сугыш 
моһите, фетнəлəр, ачлык, җир тетрүлəре Хз. Мəхди (гс) килгəнлегенең галəмəтлəре. 
Боларны белү дə мөселманнарны Хз. Мəхдинең (гс) килү галəмəтлəре һəм Хз. Мəхдинең 
(гс) сыйфатлары хакында тагын да җентеклерəк мəгълүмат  иясе булуга этəрə. Бу тема 
буенча өйрəнелгəн һəр яңа мəгълүмат мөселманнарның дулкынлануын тагын да 
арттырачак. 

Пəйгамбəребез (сгв) мөселманнарны Ахыр Заманда килүче Хэ. Мəхди (гс) белəн 
шатландырган. Пəйгамбəр Əфəндебез (сгв) бу шатлыклы хəбəрне шулай белдергəн: 

«… Дөнья гомереннəн бер көн генə калса да,  Аллаһ минем Əхли Бəйтемнəн 
(нəселемнəн) бер шəхес җибəрəчəк. Ул дөньяны (моннан алда) золым эчендə булганы 
кебек гаделлек белəн тутырачак.» (Сүнəн Абу Дауд, том 14, 402 нче бит) 

Бу хəбəр иманлыларның сөенеч һəм дулкынлануларын арттыручы бик зур шатлык. 
Пəйгамбəребезнең (сгв) хəдислəре белəн бергə, Ислам галимнəре дə, яшəгəн 
вакытларыннан алып көнебезгə хəтле килеп җиткəн кулъязма əсəрлəре аркылы, шул 
заманнардан алып хəзергегəчə, бу олы шатлыкның дулкынлануын, сөенечен ташыганнар; 
иманлылар өчен бу теманың җанлы калуын һəм күзəтелүен булдырганнар. Менə без 
яшəгəн дəвердə дə булып беткəн галəмəтлəр безгə Хз. Мəхди (гс) чыгышының якын 
булуын күрсəтə. 

 


