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Hadith 3: Profet  ملسو هيلع هللا ىلصsa: “Den som ser noe beundringsverdig, la han 

si:  

"Maa shaa’ Allaah, Laa Quwwata illaa billaah”  

Ved å gjøre det vil ikke den personen bli påvirket av det onde 

øye”. 

[Ibn Sunni “Amal yaum wal-lail”(207)  

Til slutt: Hvis du tror at du har gitt noen det onde øye, si    
                     “Allahumma baarik ‘alaih” 

               “Å’ Allah! La Din velsignelse være med ham”. 
 
 

Profet Mohammad  ملسو هيلع هللا ىلصsallallaho alaihi wasallam har sagt: 
"Majoriteten av de som dør av min ummah (folkeslag) 

etter  skjebnen og viljen til Allah Ta’aala, er pga det onde øyet."  
(al-’Ayn).    حسنه األلباني ٦٠٢١مختصر صحيح الجامع الصغير ،  

 
 
Det beste er å si: “Baraka Allah Alaik” istedenfor “Maa shaa’ Allah 
Laa Quwwata illaa billaah" eller “Maa shaa’ Allah Laa Hawla wala 
Quwwata illaa billaah” 
 
Det vil ikke være feil fordi det er nevnt i ett par bøker som 'Bazzar' 
og 'Ibn Sunni' 
 
Noen har også sagt at man kan si “Baraka Allah Alaik” når man 
ser noe som man liker hos andre og “Masha'Allah Laa Quwwata 
illa billah” når man ser noe godt på seg selv slik det er nevnt i  
koranen. 
 
Allah vet best.  
 
Tehsin Abo Barirah 

 
For mer info ta kontakt med Abo Barirah Institute  

tehsin@abobarirah.com  

Støtt AB Institute        Vipps 41 27 96 95 

 BESKYTTELSE MOT DET ONDE ØYE (NAZAR)  

 

Når du ser noe som du liker så skal du si: 

 “Barak Allahu ‘Alaik” eller “Barak Allahu lak    

 بَاَرَك هللاُ َعلَْيك         بَاَرَك هللاُ لَكَ    

 

“Må Allah’s velsignelse være med deg“ for å unngå det onde øye.  

 

 

Hadith 1: Det var en mann som skrøt av en annen mann for å ha 

vakker hud og hevdet at han aldri hadde sett en jomfru med så 

vakker hud. 

Mannen ble syk på stedet, og da Profeten  ملسو هيلع هللا ىلصsallallaho alaihi 

wasallam hørte om dette, spurte han:  

“Hvorfor sa du ikke; Må Allah velsigne deg?” 

[Muwaṭṭā of Imām Mālik (1972, 1973) Ṣaḥīḥ] 

 

   

Hadith 2: Profeten ملسو هيلع هللا ىلص sallallaho alaihi wasallam har sagt: “Når en 

av dere ser noe beundringsverdig hos en person, så be Allah om 

å velsigne ham” 

[Jāmī’ Mu‘mār(19766) Ṣaḥīḥ] 
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