
 (1) رائيلز  ع  ك املوت مل  جيزم بأن اسم ملن اجلواب املبني 

 

 ا بعد:الم عىل رسول اهلل وآله، أم  الة والس  احلمد هلل عىل أفضاله، والص  

 عىاد   حتى )2( سم ملك املوت عزرائيلن اأهذا  إىل يومنا منذ قرونوشاع قد اشتهر بني الناس إنه ف   

 .(3) من املالئكة ك  عزرائيل مل   عىل أن   العلامء اإلمجاع بعض  

وال  الكريم القرانيف  مل يرد هذا االسم ع أنم ساألشياء التي توارد عليها النامجلة  من أنه واحلقيقة   

 وأشعث بن عبد ،هبن منب  اوهب ك نيالتابعبعض آثار  ورد يف ، وإنامأصال  الثابتة يف السنة الصحيحة

اين  .اهلل بن جابر احل د 

اثم إ    ، وأثر الشامي ألجل حممد بن إبراهيم بن العالء ن  كال األثرين لوهب بن منب ه ضعيف جدًّ

ل ض  ع  حيتمل أن تكون هذه اآلثار  أنه ومما زاد الطني بلة   .)وهو من أقسام احلديث الضعيف( أشعث م 

 الثالثة من اإلرسائيليات، وقد نص  عليه احلافظ العراقي، وغريه.

شهد له بالصدق، وال يا ممأن هذه املسألة مسكوت عنها، ال نعلم صحة هذا االسم مما بأيدنا والواقع    

 ، فال ينبغي اجلزم بالنفي وال باإلثبات كام أرشدنا النبينعلم كذبه بام عندنا مما خيالفه

بوهم ... قوهم، وال تكذ  ثكم أهل  الكتاب فال تصد  )مع بيان  هولكن جتوز حكايت (4)بقوله: ما حد 

                                                           

تاج »، ويف عزريل بكرس العني وكرس الراء :ويقال ،اله ممدود  وهو بفتح أو  :  2/543 «رشح الشفا»قال العالمة عيل القاري يف  (1)

 ح، ملك مشهور.والفتوه بالكرس ط، ضبيلا عزرائنواستدرك شيخ  :  13/27للزبيدي  «الع روس

فإنه قد يشتهر « مشهور»: سمعت بعض الفضالء ينكر لفظة 1/56البن فرحون  «تبرصة احلكام»كام يف  املالكي شداقال ابن ر( 2)

  عند الناس يشء، وليس له أصل، قال: وإنام يعول عىل ما يعضده الدليل.

 .1099ص «الشفا»ياض يف كالقايض ع   (3)

 (.3644): «سنن أيب داود»( 4)



ثوا عن بني  :  قولهعمال  ب احتامل كونه من اإلرسائيليات( بل غوا عن ي ولو آية، وحد 

ا فليتبوأ مقعده من الن ار د   .(5) إرسائيل وال حرج، ومن كذب عيل  متعم 

أسلم  -تبارك وتعاىل-املوت إىل اهلل  أن السكوت وتفويض اسم ملك رىفنحن ن ،وإذا تقرر هذا    

ك   يسم  ن  باع، ووأوىل باالت    ، قال اهلل جل  )ملك املوت( وجل اهلل عز   هبام سام   ض األرواحب  ق  ب لمن و 

َ بُِكۡم ُثمَّ إََِلٰ َربُِِكۡم تُۡرَجُعوَن } :وعال ِي ُوِّكِ َلُك ٱلَۡمۡوِت ٱَّلَّ   .[11]السجدة: { ١١قُۡل َيتََوفَّىُٰكم مَّ

املتفق عىل صحة ما - (6) املشهورة يف عقيدتهقال  اإلمام الطحاويأن  يف هذا املقام مما حيسن ذكره و    

ملك »... فلم يزد اإلمام عىل قوله:  املوكل بقبض أرواح العاملني «ملك املوت» ـ: ونؤمن ب(7)-فيها

 .ا ملا ورد يف القران الكريمفقو   «املوت

 ( بإسناد  439و ) (394)برقم  «العظمة»فقد أخرجهام أبو الشيخ يف  ،هب بن منب  أما األثران لوه     

 (:394ولفظ ) ،واحد  

دثني عبد اهلل بن سلم، حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، عن حممد بن إبراهيم )قال أبو الشيخ(: ح   

 -تعاىلرمحه اهلل -بن العالء، حدثنا إسامعيل بن عبد الكريم، عن عبد الصمد، عن وهب بن منبه ا

يف ! ك به فيقول: نعم يا ربلت  قال: إذا كان يوم القيامة يقول اهلل عز وجل: يا إرسافيل، هات ما وك  

الصور كذا وكذا ثقبة، وكذا وكذا روح لإلنس منها كذا وكذا، وللجن منها كذا وكذا، وللشياطني 

حيتان، وللبهائم منها كذا منها كذا وكذا، وللوحوش منها كذا وكذا، وللطري كذا، ومنها كذا وكذا لل

فإذا هو مثال بمثل ال يزيد وال  ،فيقول اهلل عز وجل: خذه من اللوح، وللهوام منها كذا وكذا ،وكذا

                                                           

 .(3461: ) «صحيح البخاري») 5)

   .«العقيدة الطحاوية»املعروف بـ ( 6)

-36ص «نقد الطالب لزغل املناصب»وتبعه ابن طولون يف -25ص  «معيد النعم ومبيد النقم»( قال اإلمام تاج الدين السبكي يف 7)

 ،وإال  فجمهورها عىل احلق ،يف العقائد واحدة، إال  من حلق منها بأهل االعتزال والتجسيم -وهلل  احلمد-وهذه املذاهب األربعة : 

ا بالق  يقرون عقيدة أيب جعفر الطحاوي التي تلق   ا وخلف   .بولاها العلامء سلف 



أنزلت من السامء  !يا رب ،ينقص، ثم يقول اهلل عز وجل: هات ما وكلتك به يا ميكائيل فيقول: نعم

وزنة كذا وكذا  ،وزنة كذا وكذا قرياطا ،وزنة كذا وكذا مثقاال ،[كذا وكذا مثقاال] ،كذا وكذا كيلة

خردلة وزنة كذا وكذا ذرة، أنزلت يف سنة كذا وكذا، ويف شهر كذا وكذا كذا وكذا، ويف مجعة كذا 

يف يوم كذا وكذا،  ،وأنزلت منه للشياطني كذا وكذا ،رع كذا وكذاللز   ،وكذا، ويف يوم كذا وكذا

وزنة كذا  ،، وأنزلت للبهائم كذا وكذا[كذا وكذا]يف يوم كذا وكذا  ،وكذا وأنزلت لإلنس منه كذا

ري منه كذا وكذا، وللباد منه كذا وكذا، وزنة كذا وكذا، وللط   ،وكذا، وأنزلت للوحوش كذا وكذا

فيقول: خذه من اللوح، فإذا هو  ،فذلك كذا وكذا ،وللهوام منه كذا وكذا ،وللحيتان منه كذا وكذا

ال يزيد وال ينقص، ثم يقول: يا جربيل هات ما وكلتك به، فيقول: نعم يا رب أنزلت عىل  مثال بمثل

وأنزلت عىل نبيك ]يف يوم كذا وكذا،  ،يف مجعة كذا وكذا ،نبيك فالن كذا وكذا آية يف شهر كذا وكذا

فيها كذا وكذا آية، فذلك كذا وكذا أحرفا،  ،[وعىل نبيك فالن كذا وكذا سورة ،فالن كذا وكذا آية

وأهلكت كذا وكذا مدينة، وخسفت بكذا وكذا. فيقول: خذه من اللوح فإذا هو مثال بمثل ال يزيد 

قبضت روح كذا  !يا رب ،فيقول: نعم !عزرائيلوال ينقص، ثم يقول عز وجل: هات ما وكلتك به يا 

وكذا وكذا غريق، وكذا وكذا حريق، وكذا وكذا  ،وكذا وكذا جني، وكذا وكذا شيطان ،وكذا إنيس

وكذا وكذا يف سهل، وكذا وكذا يف جبل،  ،وكذا وكذا لديغ ،وكذا وكذا هديم ،كافر، وكذا وكذا شهيد

فيقول: خذه  ،، مجلته كذا وكذاوكذا فذلك كذا ،وكذا وكذا طري، وكذا وكذا هوام، وكذا وكذا وحش

 ،فاهلل تبارك وتعاىل علم قبل أن يكتب وأحكم ،ال يزيد وال ينقص ،فإذا هو مثال بمثل ،من اللوح

ٍء َعلِيم  } :وجل   فذلك قول اهلل عز   ِهُر َوٱۡۡلَاِطُنُۖ َوُهَو بُِكِلِ ََشۡ ٰ ُل َوٱٓأۡلِخُر َوٱلظَّ وَّ
َ
 ُهَو ٱۡۡل

 . [3]احلديد:{٣

 

 



 (:439ولفظ )   

حدثنا عبد اهلل بن سلم، حدثنا حممد بن أمحد احلسني، عن حممد بن إبراهيم بن  )قال أبو الشيخ(

 -رمحه اهلل تعاىل-العالء، حدثنا إسامعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد، عن وهب بن منبه 

 ،قال: ثم قال: كن فكون عزرائيل عليه السالم، ثم قال: كن فكون كبشا أملح مسترتا بسواد وبياض

جناح حتت العرش، وجناح يف ثرى الثرى، وجناح يف مرشق املرشق، وجناح يف  ،ربعة أجنحةله أ

مغرب املغرب، له يف كل جناح سبعون ألف جناح، ويف كل جناح سبعون ألف ريشة، يف كل ريشة 

سبعون ألف شعبة، يف كل شعبة سبعون ألف زغبة، وسبعون ألف شعرة، يف كل شعرة سبعون ألف 

آ إِن  : }وجل    عز وجل، وسبعون ألف كأس لعدو اهلل عز وجل، فذلك قوله عز  كأس ألحباء اهلل مَّ
َ
فَأ

بِيَ  ۡصَحٰبِ  ٨٩َفَرۡوٞح َوَريَۡحاٞن َوَجنَُّت نَعِيٖم  ٨٨ ََكَن مَِن ٱلُۡمَقرَّ
َ
آ إِن ََكَن مِۡن أ مَّ

َ
فََسَلٰٞم لََّك  ٩٠ٱۡۡلَِمِي  َوأ

ۡصَحِٰب ٱۡۡلَِمِي 
َ
ٓ  ٩١مِۡن أ ا مَّ

َ
ٓالَِِي  َوأ بَِي ٱلضَّ ٞل ِمِۡن ََحِيٖم  ٩٢إِن ََكَن مَِن ٱلُۡمَكِذِ  ٩٤َوتَۡصلِيَُة َجِحيٍم  ٩٣فَُُنُ
ـ [ ، وهو عدو اهلل، ثم قال  للموت: ابرز فربز املوت ل94-88{ ]الواقعة:إِنَّ َهَٰذا لَُهَو َحقُّ ٱۡۡلَقِيِ 

َ بُِكۡم ُثمَّ إََِلٰ َرِبُِكۡم قُۡل َيتََوفَّىُٰكم  ، فذلك قول اهلل عز وجل: }عزرائيل ِي ُوِّكِ َلُك ٱلَۡمۡوِت ٱَّلَّ مَّ
جربيل، وميكائيل، وإرسافيل وملك  ،[ اآلية، فهؤالء األربعة األمالك11{ ]السجدة:  ١١تُرَۡجُعوَن 

وأول من ] ،من اخللق، وآخر من يميتهم اهلل وجل   أول من خلقهم اهلل عز   ،املوت عليهم السالم

 .امت أمراس  واملق   ،رات أمراوهم املدب   [حيييهم

ألجل حممد بن إبراهيم بن العالء غاية  الضعف إسنادمها ضعيفان : -عفا اهلل عنه-يقول مقيده    

 «املجروحني»ويف أحاديثه غري حمفوظة. ة  وعام   ،ر احلديثك  ن : م  (8) بن عديا عنه قال، الشامي الدمشقي

 . عنه إال عند االعتبار ل الرواية  الشاميني وال حت   يضع احلديث عىل: (9) البن حبان

                                                           

 .7/524 «الكامل»( 8)

(9 )2/318. 



: روى عن الوليد بن مسلم، وسويد بن عبد (11) وقال احلاكم أبو عبد اهلل، اب: كذ   (10)وقال الدارقطني

ر  احلديث.  «التقريب»ويف  .موضوعة العزيز أحاديث   ن ك   البن حجر: م 

  

ا يف  ،أثر أشعثو     ( ولفظه ما ييل:443) «العظمة»رواه أبو الشيخ أيض 

حدثنا أمحد بن حممد بن عمر، حدثنا عبد اهلل بن حممد بن عبيد، حدثنا داود بن رشيد، خ( ي)قال أبو الش

 -صىل اهلل عىل نبينا وعليه وسلم تسليام-حدثنا حكام، عن عنبسة، عن أشعث، قال: سأل إبراهيم 

عني يف وجهه وعني يف قفاه، فقال: يا ملك  ،، وله عينانعزرائيلملك املوت عليه السالم واسمه 

ما تصنع إذا كانت نفس باملرشق ونفس باملغرب، ووقع الوباء بأرض، والتقى الزحفان كيف  !املوت

تصنع؟ قال: أدعو األرواح بإذن اهلل عز وجل فتكون بني أصبعي هاتني. قال: ودحيت له األرض 

 .وجل   و الذي برشه بأنه خليل اهلل عز  قال: وه ،فرتكت مثل الطست يتناول منها حيث شاء

 

 : -عفا اهلل عنه- يقول مقيده   

ون، ولكن أشعث  (12) قال احلافظ ابن حجر ق  وث  هو ابن جابر  -شيخ عنبسة -: رجال هذا السند م 

، فاحلديث معضل اين، ال بأس به، وهو تابعيٌّ صغري   . اهـ  (13) احل د 

 

 

                                                           

 (.423) «سؤاالت الربقاين»( 10)

املدخل إىل معرفة الصحيح من السقيم »هو:  «املدخل»الصحيح لكتاب احلاكم  االسمو ، (191) «املدخل إىل الصحيح» (11)

 . 68ص «العنوان الصحيح»كام بي نه الشيخ حاتم العوين باألدلة يف  «وتبيني ما أشكل من أسامء الرجال يف الصحيحني

 .91ص« أجوبته»( 12)

ا مع التوايل، لينظر  (13) . وأفاد الشيخ عبد 90ص« نزهة النظر»وتعريف املعضل عند احلافظ هو: ما سقط من إسناده إثنان فصاعد 

هبذا املعنى مل يكن شائعا  عند « احلديث املعضل»أن إطالق هذا الوصف  2/920« حترير علوم احلديث»اهلل بن يوسف اجلديع يف 

وصفا  للمنكر « املعضل»هم مندرجا  حتت املنقطع أو املرسل بعموم معنامها. وقد استعمل املتقدمون املتقدمني، وإنام  كان هذا عند

 واملوضوع من احلديث اهـ .



  :يف هذه املسألة أقوال أهل العلمالكريم أهيا القارئ وإليك    

رائيل، وهو ع  ـ ثار ب  اآل بعض يف يم  وقد س   : (14) «تفسريه»كثري يف  ابن  اإلمام قال  قال و...  املشهورز 

وقد جاء  حاحالص   ك املوت يف القرآن، وال يف األحاديث  باسم مل   ح  رص  : مل ي   (15) «البداية والنهاية»يف 

  واهلل أعلم.، زرائيلبـ ع  (16)ه يف بعض اآلثارتسميت  

وملا سئل احلافظ العراقي عن تسمية ملك املوت عزرائيل، هل له أصل؟ قال: إن تسميته مل ترد يف    

، وقد ( 17)حديث مرفوع وإن اشتهر بني الناس، وذكره بعض املفرسين، وإنام ورد يف اإلرسائيليات 

  (18)قال: حدثوا عن بني إرسائيل وال حرج. 

                                                           

 .11( يف سياق تفسري سورة السجدة، اآلية: 14)

 طبعة قطر. 1/77( 15)

)وما أشبه ذلك( عالمة  وإشارة  إىل ضعف  «ويف األثر»ومما حتسن مالحظته: أنه صار من العرف عند املتأخرين استعامل قوهلم: ( 16)

 بتحقيق الشيخ حممد عوامة.  2/37 «تدريب الراوي»املذكور، أو الرباءة من عهدته لعدم معرفة املتكلم بثبوته. ينظر 

والسالم، وإنام عليه الصالة  يبابتة عن الن: هي األخبار املنقولة عن أهل الكتاب من غري طريق القرآن والسنن الث  ( اإلرسائيليات17)

، 6/2802 «معجم األدباء»قاله احلموي يف اإلرسائيليات كام محل احلافظ العراقي عىل هذا احلكم إكثار وهب من النقل عن كتب 

اإلرسائيليات وأثرها » ، وكتاب الدكتور رمزي نعناعة175ص «لدونمة ابن خ  مقد  »، وراجع 4/352 «ميزان االعتدال»والذهبي يف 

        .83ملحمد حسني الذهبي ص  «اإلرسائيليات يف التفسري واحلديث»، و183ص «التفسرييف كتب 

 .130للعالمة أمحد أفندي الرببري، ص   «الرشح اجليل لبيتي املوصيل»انظر  (18)



 بن ، وورد عن وهب(21) مرفوع   : مل يرد تسميت ه  يف حديث  -(20)ووافقه السندي  –  (19) ييوطوقال الس  

  .انتهى (22) «مةالعظ  »يخ يف رواه أبو الش   ،اسمه عزرائيل ه أن  منب  

ملن يسمى ملك املوت  االعرتاضات والعراقيل»يف رسالته  الشيخ عبد احلي الكتاين وذكر   

أن  اهلل تعاىل قد سمى جربيل وغريه من املالئكة يف القرآن، وما أطلق عىل قابض األرواح  (23)«عزرائيل

مارس السنة وخالط  ما عدا منو ، ثم قال:إال ملك املوت، فيدل ذلك عىل أن اسمه ملك املوت ال غري

ا.كتبها الصحيحة ال جيد فيها قط أن اسمه عزرائي    ل أبد 

                                                           

ط. مكتب املطبوعات اإلسالمية  «سنن النسائي»ينظر  «زهر الربى عىل املجتبى»املسمى  «سنن النسائي»( يف رشحه عىل 19)

هو   «سنن النسائي»أن  االسم الصحيح عنده لـ  55ص  «العنوان الصحيح». وذكر الشيخ رشيف حاتم العوين يف (2089) 4/118

 ، واهلل أعلم. «املجتبى من السنن املسندة»

 ، املصدر السابق.«سنن النسائي»عىل  «حاشية السندي»( 20)

ا ما يف 21) ا: إن  اهلل اختار من   عن أيب هريرة  1/221البن عساكر  «تاريخ دمشق»( أي: حديث مرفوع صحيح، وأم  مرفوع 

ا ال تردد فيه( كام قاله ابن عساكر، وتب ة )أي: قوال واحد  عه املالئكة أربعة  جربيل، وميكائيل، وإرسافيل، وعزرائيل ... فهو منكر بمر 

يوطي  «ذيل الآللئ املصنوعة». وراجع 3/237 «اللسان»ابن حجر يف  اق  «تنزيه الرشيعة املرفوعة»، و1/366للس  ر 
بكرس -البن ع 

ا ملن زعم غري ذلك  .65- 2/64 -العني وختفيف الراء املفتوحة، خالف 

 عف إسناده وبطالن ثبوته.معناه مع ض  شريون بذلك إىل نكارة ، ي  «وضوعامل»كثريا ما يطلقونه عىل  «رك  ن م  »أن لفظ إىل  أود  أن أنوهو 

مة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لـ  مع  211ص «الرفع والتكميل»، و20ص «املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع» انظر إذا شئت مقد 

 الت عليق.

كر أن  كتاب  (22) ث ر فيه الرواية  عن  «العظ مة»واجلدير بالذ  األنوار »ل، قاله املعلمي يف اقطني واملجاهيوالس  ابني الكذ  أليب الشيخ تك 

مته لكتاب 116ص «الكاشفة : ومن املآخذ عىل الكتاب إكثاره من 1/133 «العظ مة». وقال الشيخ رضاء اهلل املباركفوري يف مقد 

واية عنهم بسند صحيح ، بل زاد الط ني  بلة  الروايات اإلرسائيليات، فأورد عن كعب األحبار وعن وهب بن منبه، ومل يقترص عىل الر 

ا.  ص  لخ  اب مثل حممد بن إبراهيم بن العالء ... اهـ م  ر احلديث أو كذ  ن ك  صف بأن ه م  وجد فيه من و   ي 
 حيث روى عنهم بإسناد 

 ن س   كان أبو الشيخ من العلامء العاملني، صاحب   حيث قال: 16/279 «السري»وقد نب ه عىل هذا اإلمام الذهبي يف 
، لوال ما اع  واتب ة 

 .تصانيفه بالواهيات يمل  

 ، وقد أحتفني به أخي الفاضل الشيخ  عبد األحد بن يوسف السوريت الفالحي، فجزاه اهلل خريا.-مصور- )خمطوط( (23)



وال يف األحاديث  الكريم : مل يرد يف القران (24) -ما معربه- إلفريقيضاء احلق اقال املفتى ر  و   

، وأشار ابن عزرائيلبـ   عيفةنعم جاء تسميته يف بعض اآلثار الض   «ملك املوت» إال لفظ  حيحة الص  

تسمية من   (25)ما جاء يف دالئل النبوة للبيهقي... وأما   عفهاإىل ض   «البداية والنهاية»كثري رمحه اهلل يف 

 ه بـتسميت  التي جاء فيها  األحاديث   أن   :اخلالصةو (26)... إسامعيل فإسناده ضعيف ملك املوت بـ

                                                           

 .1/422 «فتاوى دار العلوم زكريا»( 24)

( عن شيخه القاسم 390) «السنن»من طريق اإلمام الشافعي، ورواه الشافعي يف  7/268رواه البيهقي  وهو حديث طويل،  ( 25)

 ابن عبد اهلل بن عمر بن حفص، عن جعفر بن حممد، عن أبيه عيل بن احلسني. 

ا. ولعل  الشافعي مل خيرب   أمر   فه غريه جدًّ ح بأنه كان يضع احلديث، وضع  به أمحد بن حنبل ، ورص  ، كذ  ه؛ ألن ه كان والقاسم هذا ضعيف 

من صغار شيوخه. وقال فيه أبو حاتم ، وأبو زرعة، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، والعجيل، واألزدي، وآخرون: مرتوك، ومل أر فيه 

ا ألحد، قاله  احلافظ ابن حجر يف   . 86ص  «أجوبته»توثيق 

، 2/3/112 «اجلرح والتعديل»(، و4803)  «رجالالعلل ومعرفة ال»، و2/3/111البن أيب حاتم «اجلرح والتعديل»ينظر بالرتتيب 

 .8/321 «هتذيب التهذيب»، و3/139 «املعرفة والتاريخ»(، و521للنسائي ) «الضعفاء»و

لد بعد النبي عليه الصالة والسالم بنحو ثالثني سنة.86وقال احلافظ ص   : احلديث مرسل ؛ ألن  عيل بن احلسني )زين العابدين( و 

فه غري ه قد ضع  فإن   ،ري هذام  عف بحال القاسم الع  ويف إسناده ض   ،هذا احلديث مرسل: 5/394 «البداية والنهاية»وقال ابن كثري يف 

ري املذكور واحد من األئمة، وتركه بالكلية آخرون م  غرت   به. ،... ويف اإلسناد الع   قد نب هنا عىل أمره لئال ي 

بأن  اسم ملك املوت إسامعيل،  بظاهر ما وقع يف هذا السياق، وجزموا مجاعة   اغرت  وقد  :87ص  «أجوبته»( قال احلافظ ابن حجر يف 26)

ا تقديره بعد قوله: كل ملك منهم عىل مائة ألف، فاستأذن عليه فسأل عنه،  ، ثم قال جربيل  «فأذن له»وليس كام ظنوا فإن  يف السياق حذف 

املعجم الكبري معجم الطرباين )، وقد تبني  ذلك من الرواية التي رويناها يف «لهفأذن »... إىل آخره فسقط من السياق هذه اللفظة: 

بثالثة أيام، هبط عليه جربيل عليه السالم، فقال:   ملا كان قبل وفاة رسول اهللفقد وقع فيه: ](  2890: 3/139للطرباين 

لك، أسألك عام هو أعلم به منك، يقول: كيف جتدك؟ فقال  لك، وخاصة   ا لك، وتفضيال  أرسلني إليك إكرام   وجل   اهلل عز   يا حممد، إن  

قال: فلام كان اليوم الثالث هبط جربيل عليه السالم، « . اا، وأجدين يا جربيل مكروب  أجدين يا جربيل مغموم  : » النبي

لف ملك، ليس فيهم ملك إال عىل سبعني وهبط ملك املوت عليهام السالم، وهبط معهام ملك يف اهلواء يقال له إسامعيل عىل سبعني أ

لك، أسألك  لك، وخاصة   ا لك، وتفضيال  أرسلني إليك إكرام   وجل   اهلل عز   ألف ملك، يشيعهم جربيل عليه السالم، فقال: يا حممد، إن  

« اوأجدين يا جربيل مكروب  ا، أجدين يا جربيل مغموم  »عام هو أعلم به منك، يقول: كيف جتدك؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

عىل الباب، فقال جربيل عليه السالم: يا حممد، هذا ملك املوت يستأذن عليك، ما استأذن  . قال: فاستأذن ملك املوت 

 [ ... فأفادت  هذه الرواية  أن امللك الذي اسمه إسامعيل عىل آدمي قبلك، وال يستأذن عىل آدمي بعدك. فقال: ائذن له. فأذن له جربيل

 هو ملك اهلواء وأن ه غري ملك املوت، وأن ه هبط مع جربيل وملك املوت ، فكانوا ثالثة.



املوت  اهلل كام أخفى آجال   أن   وهي لطيفة   هنا نكتة  عف أسانيدها، وعتمد عليها لض  إرسائيل ال ي  

 ، انتهى.ملك املوت فكذلك أخفى اسم  

قد ورد ذكر ملك املوت :  (27) «فتاوى يسألونك» الدكتور حسام عفانة يفأختم هذا البحث بام قاله و   

 (31)«صحيح مسلم»و (30)«صحيح البخاري»وهي  ( 29)سعة نة الت  يف كتب الس   (28)يف مخسة عرش حديثا  

 (36)«موطأ مالك»و (35) «سنن ابن ماجة»و (34) «سنن النسائي»و ) 33( «سنن الرتمذي»و( 32)«سنن أيب داود»و

                                                           

املغني عن »ثقات إال عبد اهلل بن ميمون القداح وهو مرتوك. اهـ . وحكم عىل هذا احلديث العراقي بالنكارة يف هذا اإلسناد ورجال  

 (.4408): 1219 /  3«...محل األسفار 

ما ثم رسد احلافظ األقوال يف عبد اهلل بن ميمون وقال: مل أر فيه توثيقا ألحد، ومما يدل عىل أن  إسامعيل هو ملك اهلواء ال ملك املوت 

( من طريق أيب هارون العبدي، عن 958) «املعجم الصغري»( أليب الشيخ األصبهاين، والطرباين يف 402) «العظ مة»رويناه يف كتاب 

ا يقال له: إسامعيل، عىل سبعني ألف ملك ،  : أن  النبي دري أيب سعيد اخل حني عرج به قال: إن  يف السامء مللك 

 كل ملك منهم عىل سبعني ألف ملك. 

ا. وأما تسمية ملك املوت  فقد اشتهر ذلك بني الناس. اهـ كالم ابن حجر  إسامعيلوأبو هارون، هو معاوية بن جوين، وهو ضعيف جدًّ

:  كان فيه ما يقتيض أن  اسم ملك املوت إسامعيل عىل ظاهر احلديث املذكور، فأوضحت  109ال احلافظ يف جواب آخر ص بترصف. وق

ا، وبي نت ه بيان ا شافي ا ... اهـ.   يف اجلواب أنه ليس نصًّ

(27 )4/449. 

ظ م هذه املواضع التي أشار إليها خمرجها واحد كحديث أيب هريرة   به كان أوىل (28) ع  ا ألن  م  يف   أن يقول مخسة عرش موضع 

 لطم موسى ملك  املوت عندما أراد أن يقبض روحه. 

الذي وضعه عدد كبري من  «املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي»بعد ظهور  «الكتب التسعة»اشتهر هذا االصطالح  (29)

قبل تأليف  ال يوجد  املسترشقني، وهو يفهرس ألفاظ احلديث النبوي املوجودة يف تسعة مصادر املذكورة أعاله، وهذا االصطالح

 ، والعلم عند اهلل.فيام أعلم «املعجم املفهرس»

(30) (1339( )3407 . ) 

(31( )2372: )157 ،158. 

 فيه. «ملك املوت»( مل أجد لفظ 32)

(33) (3076( )3368.)  

 (2089). (34 ) 

(35) (2778). 

 فيه. «ملك املوت»( مل أجد لفظ 36)



ـ سم  بملك املوت ومل ي  ـ ه بويف مجيع هذه األحاديث ورد ذكر   (38) «سنن الدارمي»و (37)«أمحدمسند »و

 عزرائيل أو بغريه.

 

 هوكتب

 األستاذ بمدينة العلوم اإلسالمية -وفقه اهلل- عثامن بن فريوز

 بوليس لنا إىل غري اهلل حاجة وال مذه
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(37( )7646( )8172( )8616( )9432( )10904( )10905( )18534( )19725). 

  فيه. «ملك املوت»( مل أجد لفظ 38)


