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حدثنا يحيى قال :حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي قال :حدثني عبد
الرحمن بن العالء بن اللجالج عن أبيه قال :قال لي أبي يا بني إذا أنا
مت فضعني في اللحد وقل بسم اهلل وعلى سنة رسول اهلل وسن علي
التراب سناً واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني سمعت عبد

اهلل بن عمر يقول ذلك).وفیروایۃ)إذا أدخلت القبر فضعوني في

اللحد وقولوا بسم اهلل وعلى سنة رسول اهلل وسنوا علي التراب سناً

واقرؤوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها فإني رأيت بن عمر يستحب
ذاك.

[تاريخيحيىبنمعينجلد1ص]46,54

رتہمج":بسند ذموکر رضحت للجالج ریض اہلل عنہ ےن اےنپ ےٹیب ےس فرامیا :اے ریمے
ےٹیب جب ںیم وافت یا اجوں وت ےھجممت دحل ںیم رےنھک وگل وت انہک ::بسمہللاوعلیسنۃ
رسولہللااور رھپ ھجم رپ یٹم ڈال ڈانی اور دعب ںیم ریمے رساہےنسورۃالبقرۃاک الہپ روکع
(اور یاوں یک رطف) اس اک ا رخی روکع یالوت رکیا ویکہکن ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب
رمع ریض اہلل عنہ ےس انس ےہ ہک وہ ایس رطج فرامےت ےھت۔"
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اور ایک روایت ںیم ےہ ہک جب مت ےھجم ربق ںیم ڈالخ اور دحل ںیم روھکوت انہک بسمہللا
وعلیسنۃرسولہللا اور ھجم رپ یٹم ڈال رک یرایر رکڈو وت ریمے رس ےک یاس وسرہ رقبہ اک
ادتبایئ ہصح اور اس اک ا رخی ہصح ڑپانھ ویکہکن ںیم ےن ڈاھکی ہک رضحت دبعاہلل اس وک ااھچ
اجےتن ےھت۔
علیھ
اس حیحص دحیت ےس ہتپ چال ہک ربقاتسں اجرک قرا ں ڑپانھ احصہب رکام م ارلوضاں اک
ومعمل اھت اور اس یک وتیص فرامیا رکےت ےھت۔
اس دحیت رشفی ےک امتم رواہ اقثت ںیم ےس ںیہ

اس ےک ےلہپ راوی []1رضحت ییحی نب نیعم ںیہ۔ ہی اریم المؤنینم یف ارجلج وادعتللی
اامم ادحلیت ںیہ اں یک اقثہب ںیم کش رکیا اےنپ ا ت وک رجموج رکےن ےک رتماڈف
ےہ۔
[]2ڈورسے راوی :
ل
رشبم نب الیعمس ا جلیی :ہی یھب ریرڈسب ہقث ںیہ۔
اامم امثعں نب دیعس ادلاریم رضحت ییحی نب نیعم ےس لقن فرامےت ںیہ:

سالتہ عن مبرش بن امسعیل؟ فقال ثقۃ،
[تاریخعثمانبنسعید(ص)205برقم(])760
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اامم اوب ڈاوڈ اصجب اننسل فرامےت ںیہ :قال :سمعت أحمد قيل لهُ :مبَ ِّ
شر بن

إسماعيل الحلبي؛ قال :قد رأيته ،لم يكن به بأس
ل
لی
ج
ںیم ےن رضحت اامم ادمح نب چننل ےس انس اں ےس رشبم نب الیعمس ا ی ےک یارے ںیم

وپاھچ ایگ وت فرامیا ںیم ےن اس وک ڈاھکی ےہ اس ںیم وک یئ رحج ںیہن۔
[سواالتابیداؤدلالماماحمدبنحنبل(ص)271-270برقم(])312

اامم انب دعس فرامےت ںیہ :وكان ثقة مأمونًا وہ ہقث اور امومں ےہ۔

]الطبقاتالکبری]471/7

اامم انب ابحں ےن اقثت  193/9ںیم ڈرک ایک۔
اامم ڈیبھ فرامےت ںیہ:
"بقۃ"
]الکاشف104/3برقم(])5372

اامم ڈیبھ یہ فرامےت ںیہ :تكلم فيه بال حجة
اس ںیم ریغب ڈلیل ےک کالم ایک ایگ ےہ۔
میزاناالعتدال433/3برقم()7151

اس اک رسیتا راوی:

[]3دبعارلنمح نب العالء نب اللجالج ےہ۔
رضحت عالہم انب رجح عسقالین فرامےت ںیہ:
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ہی وبقمل ےہ۔
تقریبالتھذیب(ص)208

اور اامم انب ابحں ےن اس وک اقثت ںیم امشرایک ےہ۔ مالہظح وہ اتکت الثقات  90/8اور
اس رپ یسک یھب دحمت یک وکیئ رجج یایت ںیہن ےہ۔
][4وچےھت راوی:
العالء نب اللجالج :
اامم یلجع فرامےت ںیہ:
ہک ہی شایم یایعب ںیہ اور ہقث ںیہ۔
تاریخثقات343برقم()1172

اامم انب ابحں ےن اتکت الثقات  245/5ںیم ڈرک ایک:
عالہم انب رجح عسقالین فرامےت ںیہ:
ہقث ےہ۔
تقریبالتھذیب(ص)269

اس ےس یایت وہا ہک ہی دحیت یالکل حیحص ےہ۔
شن
ن
ل
ف
رضحت اامم ااحلظف دبعاقحل اال ی 582ھ رامےت ںیہ:
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عی
رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ھما ےس روایت ےہ ہک ا ت ےن مکح فرامیا اھت ہک اں یک
ربق ےک یاس وسرہ ارقبلہ ڑپیھ اجےئ اور رضحت العالء نب اللجالج ےس یھب اس یک ایاجب یک
روایت یک یئگ ےہ۔
کتابالعاقبۃ(ص)255برقم()577

عالہم انب میق ےن اھکل ےہ:
اشالف یک ایک امجعب ےس ڈرک ایکایگ ےہ ہک انہؤں ےن اینپ ربق رپ وسرہ ارقبلہ ڑپ ھثے یک
عی
وتیص یک یھت۔ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ھما ےس روایت ےہ ہک انہؤں ےن مکح
فرامیا اھت ہک ریمی ربق ےک یاس وسرہ ارقبلہ ڑپیھ اجےئ اور رضحت العالء نب دبعارلنمح
یھب اس ایخل ےک ےھت۔
یی
ھ
ق
ف
رضحت اامم ی رامےت ںیہ":وقدروینا القراۃ املذکورۃ فیہ عن ابن معر موقوفا"
اور ہی قرات ذموکرہ(ینعی :وسرہ ارقبلہ) وت ہی رضحت دبعاہلل نب رمع ےس وموقاف یایت
ےہ۔
[شعباالیمانجلد۷ص]۱۶

