
“Jeg har forlatt dere på en ren hvit grunn, dens natt er lik dens dag, ingen avviker fra 
forskjeller (strid). Så følg hva du vet av min Sunnah og Sunnah av de som handler rett 
(Rashideen), de som er på den rette vei (Mahdiyeen) og Khulafa (for eks Abu Bakr, 
Umar, Usman og Ali), hold fast til det med dine jeksler og hold fast til lydighet selv om 
det er en slave fra Abyssinian, siden den troende er lik en ettergivende kamel, den går 
hvor den blir ledet .”. [Ahmad (4/126), Ibn-e-Majah (no. 43), Al-Hakim (1/96) og 
andre – Hasan] 

”En hær vil komme fra Øst mot Arabia. Østen blir navngitt som Khurasan, (Afganistan). De 
vil bane vei for grunnleggelsen av Imam Mahdi’s kongedømme. Denne hæren vil bære svarte 
bannere. Ingenting vil kunne stoppe deres fremmarsj, og etter hvert vil de plante sitt flagg på 
Jerusalems jord.” 
 
Blant de største tegnene for Dommedagen er Imam Mahdi’s ankomst. Allah’s profet 
Muhammed (sallalahu aleyhi wesellam) forutså ankomsten til Imam Mahdi under verdens 
siste dager, altså rett før Dommedagen. 
 
Hazrat Abu Hurayra (radiyallahu anhu) forteller det at Profeten av Allah Muhammed 
(sallalahy aleyhi wesellam) sa: 
 
”Hvis det bare er en dag igjen til Dommedagen, vil Allah strekke den dagen så lang at en 
mann fra min familie, hvis navn vil være det samme som mitt, vil herske over 
verden.”(Tirmizi Shareef) 

Dette indikerer hvor mye profeten Muhammad (SAW) vektla ankomsten til Imam Mahdi. 

Dette heftet inneholder alle detaljer om livet og ankomsten til Imam Mehdi, og alle fakta 
om dette emnet er fra troverdige kilder. 

Det er mye spekulasjon i dag om Imam Mehdi allerede er født og i så fall hva hans 
nåværende alder er, og når den forestående tilsynekomst vil inntreffe. Noen Ulama 
påstår at han allerede er født. 

Likevel, Muslimer bør være klar over det at kun spekulasjon ikke er håndfaste bevis som 
det en avgjørelse kan baseres på. Derfor er det best å tro på at Imam Mehdi vil komme 
før Dommedagen, men akkurat når, det vet Allah best. Eksakt tid og dato om dette lar vi 
være som Allahs Kunnskap. Likevel, Muhammed (SAW) gav visse tegn, som vil melde 
ankomsten til denne store Imamen. Alt som blir sagt om dette er Hadith og legger 
dermed ingen rom for forkastelse, ikke engang tvil om Imam Mehdis ankomst. Faktaene 
legger et godt grunnlag for gjenkjennelse av denne storslåtte Imamen, når han endelig 
ankommer. 

 

Betegnelsen “MEHDI” bety “Den rettledede”. Imam Mehdi er en vanlig man som kommer 
til å følge det sanne Islam. Hans navn vil være Muhammed og farens navn vil være 
Abdullah. Han er en etterkommer av Ali og Fatima (datteren til Profeten Muhammed 
(SAW)) så han vil altså bli en etterkommer av al-Hasan eller al-Hussain eller begge. 
Imam Mehdi vil være veldig rettferdig og hans hovedstad vil være Damascus. Imam 
Mehdi er IKKE en profet men den siste Khalifah. Imam Mehdi vil lede Muslimer til en 
storslått seier mot Sufyaani og Romerne. Denne store krigen eller Armageddon vil ende 
opp med Muslimenes seier mot Romerne etter 6 år. Muslimene vil ta over Romernes 
hovedstad (dette kan være en hvilken som helst by). I det syvende året, vil Dajjal 
(antikrist) komme til syne og dermed vil enda en stor krig mellom hans tilhengere og de 



troende vare i 40 dager (lengre enn vanligere dager). Etterpå vil Isa (Jesus) bli sendt 
tilbake til jorden, og drepe Dajjal og hans tilhengere. Alle menneskene som blir igjen 
etter dette vil konvertere til Islam. Fred vil omfavne hele verden. 

 

                                  DETALJER OM IMAM MEHDI 

 

Følgende er fakta tatt fra Muhammed (SAW) utsagn (Hadith): 

Navn og tittel 

Hans navn vil være det samme som Muhammed (SAW), Muhammed. I tillegg vil farens 
navn også være det samme, Abdullah. Hans tittel vil være Mehdi, den rettledende. 
Muhammed (SAW) kalte ham også for Khaleefatullah, som betyr ”Allah’s fullmektige” 

FAMILIE AVSTAMMING 

Imam Mehdi vil tilhøre Quraish stammen og familien til Fatima, avkom av Imam Hasan. 

KARAKTER  

Hans karakter og moral vil være den av Muhammed (SAW). Allah vil gi Mehdi enestående 
kvaliteter av tro, fromhet, lederskap og kunnskap, herav tittelen Mehdi. 

FØDESTED  

Han vil bli født i Medina Shareef.  

FYSISKE TREKK 

Han vil være høy med en ren ansiktsfarge, en bred panne og en spiss nese, og en føflekk 
på hans høyre kinn. 

TEGN FØR HANS TILSYNEKOMST SOM IMAM MEHDI 

Verden vil bli preget av mye urettferdighet og undertrykking. Ondskap vil bli utspredt, 
noe alle mennesker vil bli mye involvert i. 

Muslimske land og deres folk vil bli så svake, at til og med dyr vil føre til deres nederlag i 
kamp. 

Muslimer vil be totalt splittet, derav deres svakhet. På den andre siden, vil verdens Kuffar 
(villedende, zalimun) være forent under en leder. Deres herredømme vil bli spredt over 
hele verden, og vil fare så langt som til Khaibar, ca. 160 km utenfor Madina Shareef. Slik 
vil Kuffaruns dominering være i den perioden. 

Muslimene vil også være under Khalifah’s hard forfølgelse og undertrykkelse. Muslimene 
vil ikke ha noe plass å rømme.  

Ahl-ul-Bait (Familien til profet Muhammed (SAW)) vil oppleve vanskeligheter og 
forfølgelse. 



Jordskjelv vil forekomme over hele verden, veldig ofte. Uskyldige mennesker vil bli drept. 
En man ved navnet Harith sønn av Harith vil dukke opp fra forbi Eufratelven, og før ham 
vil det være en annen ved navn Manzoor. Den førstnevnte (Harith) vil forberede sinnet til 
Muslimer slik at de er klare til å akseptere Imam Mehdi når han kommer. Han vil utføre 
samme oppgave for Imam Mehdi, som Quraish gjorde for Muhammed (SAW) i Medina før 
Hijri. Manzoor vil hjelpe ham (Mehdi) i denne retningen. 

Det er obligatorisk for enhver muslim å hjelpe denne Harith, eller svare på hans kall. 

Abdaalene og de andre gudfryktige lederene vil være på utkikk for Imam Mehdi, vitende  
at bare han kan bringe lettelse til den fallende Ummah. 

Det vil oppstå en kamp (krangel) mellom tre mennesker i Makkah, hver av dem en sønn 
av en Khalifah, over lederskap over muslimene. Likevel, ingen av dem vil bli Khalifah. 
Denne kampen vil finne sted i måneden Zul-Qa’dah, og til og med i Mina i løpet av Hajj, 
vil det bli stridslyst. Alt dette vil finne sted i samme år som Imam Mahdi’s utvelgelse. 

En hær vil komme fra Øst mot Arabia. Østen blir navngitt som Khurasan, (Afganistan). De vil 
gjøre rede for grunnleggelsen av Imam Mahdi’s kongedømme. Denne hæren vil bære svarte 
bannere. Ingenting vil kunne stoppe deres fremmarsj, og etter hvert vil de plante deres flagg 
på Jerusalems jord. 

IMAM MEHDI’S TILSYNEKOMST SOM DEN NYE KHALIFAH 

Imam Mehdi vil bli inspirert, og forberedelsene vil bli lagt for ham på natt for ham, slik at 
han kan lykkes med å utføre sin oppgave. De vil faktisk lede ham til Hijre Aswad hånd i 
hånd, hvor folk formelt vil forplikte seg til lydighet til ham som den nye Khalifah. Denne 
forpliktelsen vil finne sted foran Den Hellige Ka’ba, mellom Hijre Aswad og Muqame 
Ibrahim, i løpet av eller rett etter Hajj. 

Til å begynne med vil antall som avgir et troskapsløfte være 313, like mange som det var 
Sahabah ved slaget i Badr. Mehdi vil være 40 år gammel på dette tidspunkt. 

BESKYTTELSE OG AKSEPT FRA ALLAH  

Mehdi vil være vitne til direkte hjelp fra Allah, umiddelbart etter at han blir den nye 
Khalifah. En mann fra Damascus, ved navnet Sufyani (fra familien til Abu Sufyan), vil 
drive en forskrekkelig kampanje av blodsutgytelse og slakting. Ingen samfunn vil 
overleve dette. Til og med barn og kvinner vil bli nådeløst slaktet. Hans ledere og 
tilhengere vil være av Kalb stammen. Alt dette vil skje før Imam Mehdi. 

Når Sufyaani hører om Imam Mehdi, vil han umiddelbart sende en hær, på kurs mot 
Makkah (hvor Imam Mehdi vil være). Imamen og hans håndfulle tilhengere vil med 
enkelthet seire over fienden. Etterpå vil Sufyaani selv lede et helt kontigent fra Syria mot 
Makkah for å slåss mot Imam Mehdi. 

Denne hæren vil bli utslettet av et massivt jordskjelv i Baidaa, en plass rett etter Zhul-
Hulaifa, på vei mot Makkah. Først vil den bakre delen av hæren bli utslettet, og når de i 
fremre delen av troppen ser dette vil de gå bak for å se hva som skjedde, der vil de lide 
samme skjebne. Alle, utenom en, vil omkomme, og den overlevende vil gå tilbake og 
fortelle om katastrofen til hans ledere. Denne hæren vil inneholde mange som er ført dit 
mot sin vilje, blant annet folk som ikke hadde til hensikt å motsette seg mot Imam 
Mehdi. Disse menneskene vil dø sammen med de andre, men under Dommedagen vil de 
bli løftet opp alt etter deres ærlige hensikter. Når historien om guddommelig hjelp gitt til 
Imam Mehdi sprer seg igjennom den muslimske verden, vil Abdaalene av Syria og 



gudfryktige folk av Irak komme til å forplikte seg lydighet til Imam Mehdi og knytte seg 
til hans grad. 

På samme måte, vil andre muslimske hærer fra Medina og andre plasser også komme til 
Makkah og tilby deres støtte og lydighet til Imam Mehdi 

Imam Mehdi vil da bevege seg til Syria, hvor han slåss mot Sufyaanis hær som har sin 
støtte fra Kalb stammen. Han vil også sende tropper mot Imam Mehdi, men igjen, med 
nåde fra Allah, vil troppene hans lide store tap.  

Muhammed (SAW) har faktisk kritisert kraftig dem som ikke tar plass i denne striden mot 
Kalb stammen. Innbyggerne i himmelen og innbyggerne på jorden vil være fornøyd med 
ham. 

Det vil være obligatorisk for alle muslimer som hører Imam Mehdi å avgi sitt troskap gi 
full støtte til ham. 

HANS LEDERSKAP, STRIDER OG BRAGDER 

Med denne hæren nå støttet av fromme og gudfryktige mennesker vil Imam Mehdi overvinne 
sine fiender, som vi har sett i de innledende slagene nevnt ovenfor. Etter å ha frigjort Syria fra 
det undertrykkende regimet til Sufyaani, tar Imam Mehdi ham til fange og henretter ham. Han 
omgrupperer sine styrker der, og forbereder seg på å kjempe mot de undertrykkende 
Zionistene i Jerusalem. Han vil kjempe mot dem, og også frigjøre Jerusalem fra det 
undertrykkende regime. Alle land  som Imam Mehdi erobrer, var før ham under tyranni og 
undertrykkelse, noe som han erstatter med likestilling og rettferdighet. 

Han vil bli muslimenes høyeste leder og reformator. Han vil gjenoppbygge helligdommen 
Masjid-al_aqsa som før ham ble ødelagt av Zionistene. 

Det vil bli en stor Islamsk fornyelse, og denne religionen (livstil) vil regjere høyest. Han 
vil fylle verden med rettferdighet etter at den har vært plaget med undertrykkelse. 

Han vil praktisere og lede folk i henhold til Profet Muhammed (SAW) Sunnah.  

Han vil regjere i 7 til 9 år, med fullstendig rettferdighet, og under denne perioden vil 
Islam være den dominerende religionen i verden. 

Under hans styre, vil muslimene oppleve en stor økonomisk framgang. Det vil ikke bli 
noe tørke og land vil være usedvanlig fruktbare. Jorden vil gi overflod av avlinger av 
beste kvalitet. Den rike landbruksstaten vil sikre overflod av penger og mat. Faktisk, så 
mye at folk som kommer til Baitul-Maal for bistand vil bli gitt så mye de bare orker.  

Kort sagt vil muslimene leve et luksuriøst og komfortabelt liv, noe de aldri vil oppleve 
igjen i denne verden. Imam Mehdi vil fordele land likt blant folk. 

Hjertene til folk vil bli så uavhengig av rikdom og så avhengig av Allah at når en 
kunngjøring blir gjort for de trengende til å komme fram, vil bare en person stå opp.  Når 
denne personen blir gitt mye rikdom i overfold, vil han føle seg skamfull og vil returnere 
hans rikdom, men hans svar vil bli: ”Vi tar ikke tilbake det som har blitt gitt. Alt er ditt, 
behold det.” 

Imam Mehdi vil erobre Konstantinopel (Istanbul). Historien bak denne erobringen er som 
følgende: Etter jordskjelvene, som utslettet hans fiender, og følgende samling av 



muslimske tropper under hans lederskap, vil Imamen forlate Makkaf for Medina, hvor 
han vil tilby Salaam mot Rozah Mubarak (Graven til profet Muhammed (SAW)) 

Etter dette vil hans neste steg være å reise til Damascus, hvor mesteparten av hæren til 
Nasara (den Kristne) sammen med Kalb stammen bli gruppert, som nevnt tidligere. 

Imam Mehdi vil sette opp hans hovedkvarter i Damaskus. Fra her vil han lede militære 
operasjoner mot Islams fiender og overvinne dem (slik som i Jerusalem), og fra her vil 
han regjere. 

Som et svar på dette, vil de Romerske styrker angripe, og ødelegge Profet Muhammeds 
(SAW) by Medina, og begynne å samle deres tropper mot innbyggerne. 

På en plass kjent som  enten A ‘maaq eller Daabiq, en plass nær Allepo Syria, vil 960.000 
romerske soldater samle seg under 80 bannere som representerer 80 nasjoner, med 
ganske klar hensikt å utslette muslimene. 

Imam Mehdi vil sende en bataljon av muslimske soldater, fra blant de beste menneskene 
på jorda, til å kjempe mot dem. Når disse to gruppene møtes hverandre fjes til fjes, vil 
romerne be om at muslimene overleverer til dem de som har kjempet og tatt til fange 
deres romerske brødre. Muslimene vil avvise dette og si: ”Ved Allah, vi vil aldri overgi 
våre muslimske brødre” på denne måten vil det bli startet et voldsomt slag. En tredjedel 
av den muslimske hæren vil flykte, og Allah vil aldri yte dem Taubah (anger). Den andre 
tredjedelen vil falle, og de vil bli de mest adelige martyrene i Allahs syn. Den 
overlevende delen vil bli seirende, som aldri kommer til å lide nederlag igjen. 

Denne striden vil vare i fire dager. Muslimene vil hver dag gi ed om at de ikke vil 
returnere noe annet enn seirende. I 3 dager, vil de feile med å knuse fienden, med og 
mange menn falle som martyrer. På den 4 dagen, vil de Kristne nøle og bukke under til 
et voldsomt stormangrep fra de gjenværende muslimske troppene. Den påfølgende 
nedslaktingen vil bli enestående i historien. Denne uttynningen vil fullstendig ødelegge 
moralen til romerne. 

På denne måten vil Imam Mehdi knuse makten til de ikke-muslimske styrkene i den 
perioden, styrker som samlet seg fra alle deler av verden.  

Neste destinasjonen vil bli Tyrkia. Fra den Syriske kysten vil Imam Mehdi sende ut 
70.000 soldater av Banu Is-Haq stammen for å gjenerobre Istanbul, for å frigjøre den fra 
det Romerske styre. De vil krysse Middelhavet, med Tyrkia som mål, og vil erobre 
Istanbul uten bruk av et eneste våpen. Deler av byen vil kollapse oppå Takbeeren og 
Tahleelen til disse krigerne. De vil si ’ Laa ilaha illalahu wallahu Akbar’ og bare gå 
gjennom byen. Muazhinsene (bønneroperne) av muslimene vil da etablere fem ganger 
daglig Azaan (bønnerop) gjennom hele byen. 

Dette vil skje ca. 6 år etter at Imam Mehdi kommer til makten. 

Imam Mehdi vil også ankomme Istanbul og sette opp en struktur for hans styre, utpeke  
folk til å styre og enda viktigere, gjøre forberedelser for innføringen av Islamske lov 
(Sharia). 

 

 



Denne erobringen vil bringe tallløse formuer i hendene til muslimene. Mens Mehdi og 
hans menn er opptatt med å fange og fordele disse enorme rikdommene, vil det oppstå 
rykter om at ”Dajjal har gått løs i Syria og hevner seg blant deres familier”. Disse 
nyhetene vil være veldig urolige for Imamen, og som følge av dette, vil han med hast 
reise til Syria. I mellomtiden, vil ti menn bli sendt før for å fastslå sannheten. Om disse ti 
sa Muhammed (SAW): ”Jeg vet hva deres og fedrenes navn er de vil bli blant de beste 
krigerne i den perioden”. Profeten (SAW) visste til og med fargen til deres hester. 

En av dem vil rapportere det at hele historien er falsk. Dajjal har enda ikke dukket opp. 
Dette er en løgn diktet opp av Shaitan/Ondskap (djevelen/djevelsk) for å bryte 
fremgangen til muslimene. Imam Mehdi vil fortsette hans reise til Syria med en enda 
større ro og komfort når han får vite at Dajjal ikke er løs. 

Han vil stoppe opp i alle byer og storbyer langs ruten for å ta en inspeksjon over 
situasjonene og lage nødvendige forberedninger for styre. 

I mellomtiden vil erobrerne av Istanbul marsjere videre og invadere deler av Vest-Europa 
(Hellas,Italia, osv) på samme måte, med Takbeer og Kalimah (Laa ilaha illalahu wallahu 
Akbar). Dette område vil falle under Imam Mehdi’s herredømme. 

Noen få uker etter at Imam Mehdi har nådd Damascus, vil Dajjal nå virkelig oppstå 
begynne hans kampanje for ugagn og korrupsjon mellom Syria og Irak.  

Siden Dajjal vil ha mange tilhengere (mesteparten jøder og folk født utenfor ekteskap), 
vil muslimene under Imam Mehdis regjering fortsette sine forberedelser for krig. De vil 
være opptatt med å danne formasjonene for troppene ved tiden for Fajr 
(morgenbønnen/før soloppgang). Jama’at Salat vil være i ferd med å begynne når 
plutselig Sayyidina Isa (Alayhis salaam) sønn av Meryem (Maria) vil stige ned fra 
himmelen og forene seg med muslimene seg for Salat. Imam Mehdi vil føre Fajr Salaten 
og Profet Eessa vil lese Salat’en bak ham.  

Etter at Dajjal er utslettet/nedkjempet av Profet Eessa, vil Imam Mehdi ikke leve lenge. 
Noen måneder vil passere og denne storslåtte Imamen, en mann som sørget for den 
perfekte fortsettelsen av Allahs Enestående religion Islam, vil dø og fortsette til verdenen 
etter livet. Muslimene vil utføre Janazah Salat og begrave ham, og da vil Messiah sønn av 
Maria bli muslimenes nye leder. 

 

 


