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İmamı Mücahid’den şöyle rivayet edildi, biz İbni Abbas (Radıyellahu anhuma) nın yanında idik.
Deccalı konuştuk. Bize dedi ki “Muhakkak onu iki gözü arasına kafir yazılmıştır.”  (Buhari)
  
  *******************
  
  Abdullah derki: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir gün insanların ortasında Mesih
Deccalı anlattı ve şöyle buyurdu: “Muhakkak Allah kör değildir. Ancak Mesih Deccal sağ gözü
kördür. Sanki gözü üzüm salkımı gibi sarkmış.
  
  Bir gece uykumda kendimi Kabe’de gördüm. Bir de Baktım ki insanların en güzellerinden olan
bir adam, saçları iki omuzu arasında sarkmış ve düzgün taranmış. Başından su damlıyor.
Ellerini iki kişinin omuzlarına koyduğu halde beyti şerifi tavaf ediyordu.
  
  
      

  Dedim ki bu kimdir? Dediler ki bu Meryem oğlu Mesih İsa’dır.
  
  Sonra ötesinde başka bir adam gördüm ki kıvırcık ve kısa saçlı, sağ göz  kör, sanki gördükle
rim arasında en çok İbni Katan’a benziyor. İki  elini bir adamın iki omuzuna koymuş olduğu
halde beyti şerifi tavaf  ediyor.
  
  Dedim ki; Bu kimdir? Dediler ki ‘Mesih Deccaldır.’                                                   (Buhari)
  
  ******************
  
  İbni Ömer (Radıyellahu anhu) den rivayet edildiki şöyle demiştir. Biz,  veda haccında kendi
aramızda konuşuyorduk. Halbuki Resulullah  (Sallallahu aleyhi ve sellem) henüz aramızda idi.
Bunun veda haccı  olduğunu bilmiyorduk. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) Allaha  hamd
ve sena etti, sonra Mesih Deccal’ı anlattı. Onun hakkında sözü  uzattı.
  
  Ve buyurdu ki Allahu Teala hiçbir peygamber göndermedi ki onlar  ümmetini Deccal’den
korkutmamış olsun. Nuh ve ondan sonraki  peygamberler (ümmetlerini Deccal’den)
korkutmuştur.
  
  Muhakkak deccal içinizde çıkar. Onun durumu sizin üzerinize gizli  kalmaz. Muhakkak rabbiniz,
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sizin üzerinize gizli değildir. (bunu üç  kere tekrar etti.)
  Muhakkak rabbiniz kör değildir. Muhakkak Deccalın sağ gözü kör olup  sanki sarkmış üzüm
gibidir. Dikkat edin! Allah kanlarınızı, mallarınızı  şu günün, şu beldenizin, şu ayınızın hürmeti
gibi haram etmiştir.  Dikkat edin! Tebliğ ettim mi? Dediler ki evet. Buyurdu ki Allahım şahid  ol!
(bunu üç kere tekrar etti.)  Yazıklar olsun, bakın benden sonra  küfre dönmeyin. Bazınız
bazınızın boynunu  vurmasın.”                              (Buhari)  

  

  Ali Kara   
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