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Paha silmä
Paha silmä viittaa siihen, kun yksi henkilö vahingoittaa toista silmän kautta.
Ibn Al-Qayyim sanoi: ”Pahan silmän alkuperä on jostain asiasta pitäminen, sitten paha sielu
seuraa sitä, tavoittelee sitä, ja pyrkii vahingoittamaan sitä, yrittäen ruiskuttaa myrkkyään
katsomalla tätä kohdetta.” (Zaad Al-Ma’aad, 4/167)
Ibn Mandhuur sanoi: ”Sanotaan, että ’Siihen ja siihen osui paha silmä’, jos vihollinen tai
kateellinen ihminen katsoo häntä ja se vaikuttaa häneen, ja hän tulee sen seurauksena sairaaksi.”
(Lisaan Al-’Arab, 13/301)
Al-Haafidh Ibn Hajar sanoi pahasta: ”Pahalla silmällä tarkoitetaan jonkin katsomista ihailulla,
joka on saastunut sellaisen ihmisen kateudesta, joka on luonnoltaan paha, joten se aiheuttaa
vahinkoa.” (Fath Al-Baarii, 10/200)

Koraanissa ja Sunnassa olevia todisteita pahan silmän olemassaololle
1 – Todisteita Koraanista
(i)

Jae Suurah Yuusufissa:
”Ja hän (Ya’quub) sanoi: ’Oi poikani! Älkää menkö sisään yhdestä portista, vaan eri
porteista, ja en voi hyödyttää teitä Allahia vastaan millään. Totisesti päätös on vain
Allahilla. Häneen laitan luottamukseni, ja laittakoon luottajat Häneen
luottamuksensa.’” (Yuusuf, 12:67)
Enemmistö tafsiir-oppineista ovat yhtä mieltä siitä, että Yuusufin veljet olivat komeita ja
hyvännäköisiä, ja Ya’quub pelkäsi, että ihmiset saattaisivat vaikuttaa heihin pahalla
silmällä, sillä paha silmä on todellinen asia. (Tafsiir Ibn Kathiir; At-Tabari; Al-Qurtubi;
Al-Aluusii, As-Suyuutii; Al-Fakhr Ar-Raazii)

(ii)

Jae, jossa Allaah sanoo:
”Ja totisesti ne, jotka eivät usko, lähes saavat sinut lipeämään silmillään (vihan kautta),
kun he kuulevat Muistutuksen (Koraania), ja he sanovat: ’Totisesti hän (Muhammad) on
hullu!’ Mutta se ei ole mitään muuta, kuin muistutus luomakunnalle.” (Al-Qalam,
68:51-52)

Ibn ’Abbaas, Mujaahid, sekä muut sanoivat: ”’Saavat sinut lipeämään silmillään’
tarkoittaa sitä, että he laittavat pahan silmän päällesi. Tämä jae on todiste siitä, että
pahan silmän vaikutus on todellinen asia, ja tapahtuu Allahin tahdolla.” (Ibn Kathiir,
4/408)
2 – Todisteita Sunnasta

(i)

On kerrottu Abu Hurairan sanoneen, että Allahin Lähettiläs saws sanoi:
”Paha silmä on todellinen,” ja hän kielsi tatuoinnit. (Fath Al-Baarii, 10/203; Sahiih
Muslim, Baab At-Tibb; Abu Dawuud, 3879)

(ii)

On kerrottu ‘Aa’ishalta, että Profeetta saws sanoi:
”Etsikää Allahista suojaa pahalta silmältä, sillä totisesti paha silmä on todellinen.” (Ibn
Maajah, Baab At-Tibb; Al-Haakim, Al-Mustadrak. Al-Albaanii luokitteli sen olevan
sahiih.)

(iii)

On kerrottu Ibn ’Abbaasin sanoneen, että Allahin Lähettiläs saws sanoi:
”Paha silmä on todellinen, ja jos jokin menisi qadarin (ennalta määrätyn kohtalon)
edelle, niin se olisi paha silmä. Ja jos teitä pyydetään pesemään (ts. hoitamaan jotakuta
pahan silmän vaikutuksia vastaan), niin tehkää niin.” (Sahiih Muslim, Kitaab AsSalaam, Baab At-Tibb wal-Marad war-Ruqiyah; At-Tirmidhii, 3063. Al-Albaanii
luokitteli sen olevan sahiih kirjassaan Sahiih Al-Jaami’, 5163.)
Imaam An-Nawawi sanoi: ”Tämä hadiith vahvistaa sen, että sekä qadar että paha silmä
ovat todellisia; se (paha silmä) on voimakas, mutta paha silmä tai mikään muukaan ei
voi aiheuttaa vahinkoa tai tehdä hyvää tai pahaa muuta kuin Allahin määräyksestä.”
(Sharh Sahiih Muslim)

(iv)

On kerrottu, että Asmaa’ bint ’Umays sanoi: ”Oi Allahin Lähettiläs, Ja’farin poikiin on
osunut paha silmä, tuleeko minun tehdä heille ruqiyaa?” Hän saws sanoi:
”Kyllä, sillä jos jokin menisi qadarin edelle, niin se olisi paha silmä.” (At-Tirmidhii,
259; Ahmad, 6/438. Al-Albaanii luokitteli sen olevan sahiih kirjassaan Sahiih Al-Jaami’,
5163.)

(v)

On kerrottu Abu Dharrin sanoneen, että Allahin Lähettiläs saws sanoi:

”Totisesti paha silmä voi seurata miestä Allahin tahdolla, kunnes hän nousee korkealle
vuorelle ja putoaa alas.” (Ahmad; Abu Ya’laa. Al-Albaanii luokitteli sen olevan sahiih
kirjassaan Sahiih Al-Jaami’, 2/64, nro. 6771.)
(vi)

On kerrottu Ibn ’Abbaasin sanoneen, että Allahin Lähettiläs saws sanoi:
”Paha silmä on todellinen, ja voi saada henkilön putoamaan korkealta vuorelta.”
(Ahmad; At-Tabaraanii; Al-Haakim. Al-Albaanii sanoi sen olevan hasan.)
Tällä tarkoitetaan sitä, että paha silmä seuraa henkilöä Allahin tahdolla, kunnes se saa
hänet putoamaan alas korkealta vuorelta.

(vii)

On kerrottu Jaabir ibn ’Abdillaahin sanoneen, että Allahin Lähettiläs saws sanoi:
”Suurin osa niistä, jotka kuolevat ummastani, Allahin tahdon ja määräyksen jälkeen,
kuolevat pahan silmän takia.” (Al-Bukhaarii At-Taariikhissa; Al-Bazzaar. Al-Albaanii
sanoi sen olevan hasan.)

(viii) On kerrottu Jaabirin sanoneen, että Allahin Lähettiläs saws sanoi:
”Paha silmä saa miehen menemään hautaansa, ja kamelin kattilaan.” (Abu Na’iim,
Hilyatul-Awliyaa’. Al-Albaanii sanoi sen olevan hasan kirjassaan As-Silsilah AsSahiihah, 1250.)
(ix)

Imaam Ahmad, An-Nasaa’ii ja Ibn Maajah kertoivat kerronnassa, jonka Ibn Hibbaan
luokitteli olevan sahiih, että Abu Umaamah Sahl ibn Haniif sanoi: ”Abu Sahl ibn Haniif
oli peseytymässä Al-Kharaarissa (eräs kaivo tai laakso Medinassa). Hän otti pois
viittansa, ja ’Aamir ibn Rabii’ah oli katselemassa häntä. Sahl oli hyvin valkoinen, ja
hänellä oli kaunis iho. ’Aamir sanoi: ’En ikinä ole nähnyt mitään näin kaunista, en edes
neitsyen ihoa.’ Ja Sahl kaatui maahan ja sairastui vakavasti. Allahin Lähettiläälle saws
kerrottiin hänen sairaudestaan, ja hänelle saws sanottiin: ’Hän ei kykene nostamaan
päätään.’ Hän saws sanoi:
’Syytättekö ketään häntä koskien?’
He sanoivat: ’’Aamir ibn Rabii’aa.’ Allahin Lähettiläs saws kutsui häntä, ja nuhteli
häntä ankarasti, ja sanoi sitten:
’Miksi joku teistä tappaisi veljensä? Etkö pyytänyt hänelle siunauksia? Peseydy häntä
varten.’
Joten ’Aamir pesi kasvonsa, kämmenensä, käsivartensa, polvensa ja jalkojensa sivustat,
ja ’izaarinsa (lannevaatteensa) sisäpuolelta jossain astiassa, sitten se (pesuvesi)
kaadettiin hänen (Sahlin) päälleen, ja Sahl toipui välittömästi.” (Maalik, 2/938)

Paha silmä on todellinen
Yllämainituista Koraanin ja Sunnan todisteista on selvää, että paha silmä on todellinen, ja että sen
vaikutukset ovat todistettuja ja ovat totisesti olemassa. Se voi seurata miestä, kunnes saa hänet
putoamaan vuorelta; ja jos se saa otteen terveestä miehestä, se voi tappaa hänet ja laittaa hänet
hautaansa; ja jos se saa otteen kamelista, se tulee kaatumaan ja loukkaamaan itsensä, ja sen omistaja
tulee teurastamaan sen ja keittämään sen kattilassa. Joten paha silmä on todellinen, ja sen
vaikutukset ovat todellisia. Se voi tappaa, tai se voi vaikuttaa siihen kohtaan tai niihin asioihin,
joista kadehtija pitää tartutetun henkilön vartalossa, tai hänessä itsessään tai hänen omaisuudessaan.
Tämä on tämän umman oppineiden näkemys, kuten Maalikin, Ash-Shaafi’in, Ahmadin ja muiden.

Ero pahan silmän ja kateuden välillä
Sana haasid (kadehtija) on yleisempi merkityksessään, kuin sana ’aa’in (joka laittaa pahan silmän
toisen päälle), ja sen tähden Suurah Al-Falaqissa mainitaan suojan tavoitteleminen Allahista
sellaista vastaan, joka kadehtii.
Haasid (kadehtija) on kateellinen mies, jonka kateuden seurana on paheksunta, joten hän toivoo että
kyseinen siunaus otetaan pois, kun taas ’aa’in (joka aiheuttaa pahan silmän) yksinkertaisesti pitää
jostain asiasta. Näin ollen paha silmä voi tulla oikeamieliseltäkin mieheltä tai naiselta, ja henkilö
voi laittaa pahan silmän oman omaisuutensa, vaimonsa tai perheen päälle tajuamatta sitä. Mutta
pahalla silmällä ja kateudella on sama vaikutus, eli vahingon aiheuttaminen sille asialle, josta
pidetään tai jota kadehditaan.

