
 1438 

 

 

 

 
 زىياندىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئەتتىگەن ۋە ئاخشامدا ئوقۇيدىغان زىكىرلەر

 من أذاكر الصباح واملساء ما حيفظ من الرض

 
 <  uyghur - ئۇيغۇرچە -ألاويغورية >   

 

   
 ئىسالم سوئال جاۋاپ تورى ئىلمى خىزمەت گۇرۇپىسى

  

 

سالم سؤال وجواب القسم العليم بموقع اإل  

 

 
 

 

 سەيپىددىن ئەبۇ ئابدۇلئەزىز تەرجىمە قىلغۇچى:

 نىزامىددىن تەمكىنى    تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى:

 

 أبو عبد العزيز سيف ادلين ترمجة:
 تمكيين ظام ادلينن مراجعة:

 

https://islamhouse.com/ar/author/2794901/


 
 

1 

 
 زىياندىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئەتتىگەن ۋە ئاخشامدا ئوقۇيدىغان زىكىرلەر

 

 ۇرلۇق سوئالنوم – 785621    

 :وئالس    

ھەدىستە:  دۇئا قىلسا بوالمدۇ؟ ىسى ۋە قېرىنداشلىرىغا ۋاكالىتەنئان-ئىنسان ئاتا   

ئاسماندا ھېچ نەرسە زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان ۋە  نامىنى تىلغا ئېلىش بىلەن زېمىن»

دېگەن زىكىرنى ئەتتىگەندە دېسە، كەچ  «ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن

كەچتە دېسە تاڭ يورۇغىچە ئۇ كىشىگە زىيان يەتمەيدۇ دەپ بايان قىلىنغان، كىرگۈچە، 

ئەنھۇ مۇشۇ زىكىرنى دەيتتى، بىر قېتىم ئۇ  بەزى مەنبەلەردە ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ

ئولتۇراقالشقان مەھەللىدە ئوت ئاپىتى يۈز بېرىپ ئەتراپتىكى ھەممە ئۆيلەر كۆيۈپ، 

بىر بۇ دۇئانى ، ھەدىسمۇ؟ ھن، دېىلگەن بۇ سەھىئۇنىڭ ئۆيىدىن ھېچ نەرسە كۆيمىگە

بۇ ھەقتە چۈشەنچە ئائىلىسىدىكىلەرگە ۋاكالىتەن دىسە توغرا بوالمدۇ؟. كىشى 

 بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.

 جاۋاپ:      

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.    

ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە لەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئە

 نىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.غا ئالالھ تائاالىرىساھابىل

ە، ئۇ بايان قىلىشىچ قىلىنغان دۇئا بەزى ئۆلىماالرنىڭئالدا زىكىر وس بىرىنچى:    

 ھەدىستۇر.  ھسەھىدىن كەلگەن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم

ئەنھۇدىن بايان قىلغان  ئەپپان رەزىيەلالھۇ ىبىنئىمان ئوس ،ئوسمان ىنبئىئەبانە     

ئەنھۇ مەن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق  ھەدىستە، ئوسمان رەزىيەلالھۇ

ۋە  كىمكى نامىنى تىلغا ئېلىش بىلەن زېمىن» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان دەيدۇ:

باشاليمەن، ئاسماندا ھېچ نەرسە زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن 

ئۈچ قېتىم دېسە، تاڭ يورۇغىچە تۇيۇقسىز بىر باالغا تە دېگەن زىكىرنى كەچ

ئۇچرىمايدۇ، ئەتتىگەندە ئۈچ قېتىم دېسە، كەچ كىرگۈچە تۇيۇقسىز بىر باالغا 

   «.ئۇچرىمايدۇ
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ئەبانە بىن ئوسمان پالەچ بولۇپ قالغاندا، ئۇنىڭدىن بۇ ھەدىسنى ئاڭلىغان بىر     

ئالالھ  قارىغان ئېدى، ئەبانە ئۇنىڭغا: ساڭا نېمە بولدى ماڭا قاراۋاتىسەن؟كىشى ئۇنىڭغا 

بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، مەن ئوسمانغا يالغاننى توقۇمىدىم، ئوسمان 

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا يالغاننى توقۇمىدى، لېكىن مەن پالەچ بولۇپ قالغان كۈنى 

ئەبۇ داۋۇد ]دېدى.  ،اپتىمەنئاچچىقلىنىپ قىلىپ بۇ دۇئانى ئوقۇشنى ئۇنتۇپ ق

 ھەدىس[.-6822رىۋايىتى

كىمكى ھەر كۈنى »مۇنداق بايان قىلغان:  نومۇرلۇق ھەدىستە – 8822تىرمىزى      

ئەتتىگەندە ۋە ئاخشامدا، نامىنى تىلغا ئېلىش بىلەن زېمىن ۋە ئاسماندا ھېچ نەرسە 

ېگەن زىكىرنى ئۈچ د ،زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن

تىرمىزى بۇ ھەدىسنى ] «.ئۇ كىشىگە ھېچ نەرسە زىيان يەتكۈزمەيدۇ ،سەېقېتىم د

 ل مىئاد"ۇېرىپ دېگەن، ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ "زادغ ۋە ھەسەن، سەھىھ

 ھشەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ سەھى .دېگەن ھبەتتە سەھى-882توم -8ناملىق ئەسەر 

 . [ھەدىسلەر توپلىمىدا كەلتۈرگەن ھدەپ ئەبۇ داۋۇدنىڭ سەھى

كەچتە -بۇ مۇسۇلمان ھەر كۈنى ئەتتىگەن" دوكتۇر ئابدۇراززاق بەدرى مۇنداق دەيدۇ:    

ئوقۇشنى ئېسىدە تۇتۇشى تەلەپ قىلىنىدىغان ئۇلۇغ زىكىر بولۇپ، شۇنىڭ بىلەن 

پ مۇسىبەتكە ئۇچراشتىن  ساقلىنى-ئىنسان ئالالھنىڭ ئىزنى بىلەن تۇيۇقسىز باال

 . قالىدۇ

"بۇ توغرا خەۋەر،  ئىمام قۇرتۇبى رەھىمەھۇلالھ بۇ ھەدىس توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:    

مەن  .راست سۆز بولۇپ، بىز بۇنى ۋە بۇنىڭ دەلىلىنى دەلىل ۋە تەجىربە بىلەن بىلدۇق

مۇشۇ ھەدىسنى ئاڭلىغاندىن بىرى ئەمەل قىلىپ كەلدىم، مەن بۇنى دېيىشنى تەرك 

اڭا بىر نەرسە زىيان يەتكۈزمىدى، مەدىنىدە بىر كۈنى كېچىدە مېنى ئەتكەنگە قەدەر م

 زىكىرنى ئېيتىشنى ئۇنتۇپ شۇ كۈنى مەزكۇريىالن چىقىۋالدى، ئويالپ باقسام مەن 

- 8" ناملىق ئەسىرى ئىبنى ئەالننىڭ"ئەل پۇتۇھات ئەررەببانىي]" لغان ئىكەنمەن.قا

 . [بەتكە قارالسۇن-788توم 

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم تەلىم بەرگەندەك بۇ زىكىرنى ھەر كۈنى سۈننەت بويىچە     

 كەچتە ئۈچ قېتىم دېيىلىدۇ. -ئەتتىگەن

نامىنى تىلغا ئېلىش بىلەن زېمىن ۋە ئاسماندا ھېچ نەرسە زىيان » ھەدىستىكى:

ھنىڭ ئىسمى ئالالدەپ « يەتكۈزەلمەيدىغان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
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زېمىننىڭ تەرىپىدىنمۇ ۋە ئاسماننىڭ  گەەن كىشىگىبىلەن پاناھلىق تىل

ئۇ ئالالھ » ھەدىستىكى:   ر مۇسىبەت يەتمەيدۇ دېگەن بولدى.تەرىپىدىنمۇ بى

دېگەنلىك، ئالالھ تائاال بەندىلەرنىڭ سۆزلىرىنى  «ئاڭلىغۇچى ۋە بىلگۈچىدۇر

ندا ھېچ زېمى-ھەرىكەتلىرىنى بىلگۈچىدۇر، ئالالھ تائاالغا ئاسمان-ئاڭلىغۇچىدۇر، ئىش

 نەرسە مەخپى قالمايدۇ دېگەن بولدى. 

ھەدىستە، ئۇ كىشى  ھل قىلغان سەھىىئەنھۇدىن نەق ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ    

بىر كىشى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ: ئى » مۇنداق دەيدۇ:

ئالالھنىڭ ئەلچىسى: ئەتتىگەن مېنى يىالن چېقىۋالدى دېگەن ئىدى، 

لەيھىسساالم: ئەگەر كەچتە ئالالھنىڭ مۇكەممەل كەلىمىلىرى بىلەن پەيغەمبەرئە

ئالالھ تائاال ياراتقان نەرسىلەرنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەيمەن دېگەن دۇئانى ئوقۇغان 

-8182]مۇسلىم رىۋايىتى  دېدى. «،بولساڭ، ئۇ ساڭا زىيان يەتكۈزەلمەيتتى ئەمەسمۇ؟

 ھەدىس[.

كەچ تەرەپتە كىمكى » :بەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇيەنە بىر ھەدىستە پەيغەم    

ئۈچ قېتىم: ئالالھنىڭ مۇكەممەل كەلىمىلىرى بىلەن ئالالھ تائاال ياراتقان 

ئۇنىڭغا  سا، ئۇ كېچىدەنەرسىلەرنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەيمەن دېگەن دۇئانى ئوقۇ

-8583رىۋايىتى  ]تىرمىزى «.زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ نەرسەزەھەرلىك ھېچ قانداق 

 . ھەدىس[

 ىنبئى اۋىيالردىن بىرى بولغان سۇھەي، رئىمام تىرمىزى بۇ ھەدىسكە ئەگەشتۈرۈپ    

بىزنىڭ ئائىلىدىكىلەر بۇ » :دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇمۇنداق  نىڭئەبى سالىھ

دۇئانى ئۈگەنگەن ئۇالر ھەر كېچىسى بۇ دۇئانى ئوقۇپ ياتاتتى، بىر كېچىسى ئۇالرنىڭ 

 .«ئاغرىق ھېس قىلمىدى قىزىدىن بىر قىزنى چايان چېقىۋالغان بولسىمۇ ئۇ ئارىس

زىكىرنىڭ پەزىلىتىنى بىلدۈرىدۇ، بۇ دۇئانى ئاخشىمى -بۇ دۇئا يۇقىرىقى ھەدىس    

زىيان يەتكۈزىشىدىن چايانالرنىڭ -ئوقۇغان كىشى ئالالھ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن يىالن

 ارتىپ ئېلىندى. "پىقھۇل دۇئا ۋەلقىسق دوكتۇرنىڭ سۆزى]". پ قالىدۇساقلىنى

 . لەرگە قارالسۇن[بەت-73-78توم - 8" ناملىق ئەسەر ئەزكار

ئالالھ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن يامانلىقتىن ساقالپ، زىياندىن مۇداپىئە قىلىدىغان     

ن ھەدىستە، ئۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلغا خۇبەيب رەزىيەلالھۇ ىنبئىزىكىرلەردىن: ئابدۇلالھ 

قاراڭغۇ بىر كېچىدە -بىز يامغۇر يىغىۋاتقان قاپ» كىشى مۇنداق دەيدۇ:
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پەيغەمبەرئەلەيھسىساالمنى بىزگە ناماز ئوقۇپ بېرەمدىكىن دەپ ئىزدەپ چىقتۇق، بىز 

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم: ناماز ئوقۇدۇڭالرمۇ؟   پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنى تاپقاندا، 

بىر نەرسە دېگىن دېدى،  ە دېمىدىم، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:دېدى،  مەن ھېچ نەرس

مەن ھېچ نەرسە دېمىدىم، ئاندىن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم: بىر نەرسە دېگىن دېدى، 

مەن ھېچ نەرسە دېمىدىم، ئاندىن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم: بىر نەرسە دېگىن دېدى، 

م، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: مەن: ئى ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى! نېمە دەيمەن؟ دېدى

ئەتتىگەندە ۋە كەچتە  قۇلھۇۋالالھۇ ئەھەدنى، مۇئەۋۋەزەتەيننى ئۈچ قېتىمدىن دېسەڭ، 

-6828رىۋايىتى  ئەبۇ داۋۇد]دېدى.  «،سەن ئۈچۈن ھەممە نەرسىگە كۇپايە قىلىدۇ

 برىە، غھھەسەن، سەھى ھەدىس. ئۇ بۇ ھەدىسنى-8616ى رىۋايىتى تىرمىز ھەدىس.

بەتتە -781ئەزكار" ناملىق ئەسەرنىڭ ىمام نەۋەىۋي رەھىمەھۇلالھ: "ئەلئ .دېگەن

 . [دېگەن ھئىسنادى سەھى

زىكىرلەر ئالالھ تائاالنىڭ -دا بايان قىلىنغان دۇئارىسۆزىمىزنىڭ خۇالسىسى: يۇقى    

كۈلپەتتىن ساقاليدۇ، بۇ چوقۇم شۇنداق بولىدۇ -ئىزنى بىلەن مۇسۇلماننى تۈرلۈك ئازار

كۈلپەت يەتكەن بولسا بۇ -دۇئاالرنى ئوقۇپ تۇرۇپمۇ ئازار-ئەمەس، مۇشۇ زىكىر دېگەنلىك

ئالالھ تائاالنىڭ تەقدىرىدىن بولىدۇ، ئالالھ تائاالنىڭ بىر ئىشنى بۇيرۇش ۋە تەقدىر 

ِمْن ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: .قىلىشىدا كاتتا ھېكمەت بار يِْه وه بهاٌت ِمْن بهْْيِ يهده ِقِّ ُ ُمعه َله
ْمِر اَللهه خه 

ه
ُظونهُه ِمْن أ ْفه كەينىدە ئالالھنىڭ  -ھەربىر ئادەمنىڭ ئالدى » تەرجىمىسى: ﴾لِْفِه حيه

  ئايەت[.-77]سۈرە رەئد « ئەمرى بويىچە ئۇنى قوغدايدىغان نۆۋەتچى پەرىشتىلەر بار.

 ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: كرەمە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇەئ   

ظُ ﴿ ْفه ْمِر اَللهه حيه
ه
دايدىغان نىڭ ئەمرى بويىچە ئۇنى قوغئالالھ» تەرجىمىسى: ﴾ونهُه ِمْن أ

ئۇ كىشىنى پەرىشتىلەر دېگەن سۆزنىڭ چۈشەنچىسى؛  «نۆۋەتچى پەرىشتىلەر بار

كەلگەندە  ىقەدەر-كەينى تەرەپتىن مۇھاپىزەت قىلىدۇ، ئالالھنىڭ قازائى-ئالدى

 پەرىشتىلەر ئۇ كىشىنى يالغۇز قويىدۇ. 

"ھەرقانداق ئىنسانغا مۇئەككەل قىلىنغان  مۇجاھىد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

جىن، ئويغاق ياكى ئۇخلىغان ۋاقىتالردا پەرىشتە بولىدۇ، ئۇ پەرىشتە ئىنساننى 

زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ زېيىنىدىن ساقاليدۇ، بىرەر نەرسە زىيان يەتكۈزۈشنى 

غا: كەينىڭگە قايت دەيدۇ، پەقەت ئالالھ تائاال مەقسەت قىلىپ كەلسە، پەرىشتە ئۇنىڭ
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"تەپسىر ئىبنى ]يېتىدۇ". ئۇنىڭغا تەقدىر قىلغان، ئىزنى بەرگەن ئىش بولسا، ئۇ ئىش 

 . [بەت-382 توم-3ناملىق ئەسەر  كەسىر"

 ىلىش، توغرا بولمايدۇ ۋە ئۇالرئىككىنچى: ئائىلىسىدىكىلەرگە ۋاكالىتەن دۇئا ق    

ئۇالردا ھايات كىشىلەرگە ۋاكالىتەن قىلسا د-يدۇ، چۈنكى زىكىركۇپايە قىلما ئۈچۈن

دۇرۇس بولىدىغانلىقى توغرىسىدا ھېچ دەلىل بايان قىلىنمىغان، شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر 

بىر مۇسۇلمان ئۆزىگە مەنپەئەتلىك بولغان ئىشالرنى قىلىشقا ھېرىسمەن بولىشى 

غاپىل قالغۇچىالرنىڭ  ئالالھ تائاالنىڭ زىكرىىدىن ئەھۋالىكېرەك، ئۇ كىشىنىڭ 

 ھالىغا ئوخشاش بولۇپ قالماسلىقى كېرەك. 

ْوِل ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:     ةا وهُدونه اْْلهْهِر ِمنه الْقه ًُِّعا وهِخيفه بهِّكه ِِف نهْفِسكه تهرضه اْذُكْر ره وه
ينه ِعنْ  ِ افِِلْيه . إِنهِّ اَلهِّ َله تهُكْن ِمنه الْغه اِل وه ِبُِّحونهُه بِالُْغُدِوِّ وهاْْلصه يُسه ْن ِعبهادهتِِه وه هْستهْكِِبُونه عه بِِّكه َله ي ده ره

هْسُجُدونه  ُ ي َله پەرۋەردىگارىڭنى يېلىنغان ۋە ئۇنىڭدىن قورققان ھالدا »: تەرجىمىسى ﴾وه

ئاخشامدا ئۇنى پەس ئاۋازدا زىكرى قىلغىن، غاپىلالردىن  -ئىچىڭدە ياد ئەتكىن، ئەتىگەندە 

نىڭ دەرگاھىدىكىلەر )يەنى پەرىشتىلەر( ئالالھقا ئىبادەت پەرۋەردىگارىڭبولمىغىن. 

]سۈرە  «قىلىشتىن باش تارتمايدۇ، ئالالھقا تەسبىھ ئېيتىدۇ ۋە ئۇنىڭغا سەجدە قىلىدۇ.

 . لەر[ئايەت-885-886ئەئراف 

ئەنھۇنىڭ مەھەللىسىدىكى ھەممە ئۆيلەر  ئەمما ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئۈچىنچى:    

بايان  ئالداوالغانلىقى توغرىسىدىكى ۋەقەلىك سىڭ ساق قكۆيۈپ ئۇنىڭ ئۆيىن

ۋە ئاسماندا ھېچ نەرسە زىيان  لىش بىلەن زېمىنىنامىنى تىلغا ئ»قىلىنغان 

گەن دېگەن بۇ  زىكىردە كەلمى «يەتكۈزەلمەيدىغان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن

 نىڭ سەۋەبىدە بايان قىلىنىدۇ. ، ئۇ ۋەقەلىك باشقا بىر دۇئا

ئەنھۇنىڭ  ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ كىشى بىر»تەلق بىن ھەبىيب مۇنداق دەيدۇ:     

ئەي ئەبۇ دەردا! ئۆيۈڭ كۆيۈپ كەتتى دېدى، ئەبۇ دەردا: كۆيۈپ  يېنىغا كېلىپ :

كەتمىدى، ئالالھ تائاال ئۇنداق قىلمايدۇ، مەن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن بىر قانچە 

ئەتتىگەندە دېگەن كىشىگە كەچ كىرگىچە مۇسىبەت سۆزنى ئاڭلىغان، بۇ سۆزلەرنى 

ئەي . "يەتمەيدۇ، كەچ كېرگەندە دېگەن كىشىگە تاڭ يورۇغىچە مۇسىبەت يەتمەيدۇ

ئالالھ! سەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىم، سەندىن باشقا ھەقىقى ئىالھ يوق، ساڭا تەۋەككۇل 

، ىدۇنى بولىغقىلدىم، سەن بۈيۈك ئەرىشنىڭ پەرۋەردىگارى، ئالالھ تائاالنىڭ خالى

بىلگىنكى  قا خاستۇر.قۇۋۋەت ئالى بولغان بۈيۈك ئالالھ-كۈچ ايدۇ.خالىمىغىنى بولم
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ھەممە  بىلىشىھەقىقەتەن ئالالھ تائاال ھەممە نەرسىگە قادىردۇر، ئالالھ تائاالنىڭ 

سەن بىلەن نەپسىمنىڭ يامانلىقىدىن،  ،ئەي ئالالھ! مەن ىدۇ.نەرسىنى ئۆز ئېچىگە ئال

ىدىن تۇتۇپ تۇرغان بارلىق جانلىقالرنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ سەن كوكۇلىس

بۇ ھەدىسنى ] «."تىلەيمەن، پەرۋەردىگارىم! مېنى توغرا يولنىڭ ئۈستىگە قىلغىن

بەتتە، تەبرانى"ئەددۇئا" -61ناملىق ئەسەر  لى"ىكۈندۈزنىڭ ئەم-ئىبنى سىننىي"كېچە

ناملىق ئەسەر  دەلىللىرى""پەيغەمبەرلىكنىڭ  بەتتە، بەيھەقىي-838 ناملىق ئەسەر

بەتتە، ئەغلەب بىن تەمىيم دىن ئۇ كىشى ھەججاج بىن پەراپىسەدىن ئۇ -787توم -1

 . [كىشى تەلق بىن ھەبىيبتىن رىۋايەت قىلغان

ەھكەم ئەمەس، بۇنىڭ بۇ ھەدىس مۇست" ئىبنى جەۋزى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

ين ئۇنى ھەدىس رىۋايەت قىلىشقا مەئى ىنبئىتىن كېلىدۇ، يەھيا بئاپىتى ئەغلە

"ئەل ئىلەلۇل . يارىمايدۇ دېگەن، ئىمام بۇخارى: ئۇنىڭ ھەدىسى مۇنكەر دېگەن"

كار" ناملىق ئەسەر فل ئەۇجىھاپىز ئىبنى ھەجەر "نەتائ .بەت-868توم -8مۇتەناھىيە" 

زەئىپ دېگەن. شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق مەزكۇر ھەدىسنى بەتتە -387توم -8

"ھەدىسى  بۇ ئەڭ ئاجىز ئىسناد، ئەغلەبنى ئىمام بۇخارى ۋە باشقا ئالىمالر" دەيدۇ:

پەراپىسەمۇ ئاجىز راۋىي" زەئىپ ھەدىسلەر  ىنبئىھەججاج  .دېگەن مۇنكەر"

 . ھەدىس-5388توپلىمى"

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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