
 "املضطرب":
المضطرب: بكسر الراء اسم فاعل من اضطرب, واالضطراب في المغة: االختالف كما في 

 المصباح المنير.
وفي اصطالح المحدثين: ىو الحديث الذي يختمف الرواة فيو, فيرويو بعضيم عمى وجو 
وبعضيم عمى وجو آخر أو يرويو راٍو واحد عمى وجو, ومرة أخرى عمى وجو آخر من غير 

 إمكان الترجيح.
أما إذا ترجحت إحدى الروايتين أو الروايات بأن يكون راوييا أحفظ, أو أكثر صحبة لممروي 

 عنو, أو غير ذلك من وجوه الترجيحات كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة.
"حكم االضطراب": أنو يوجب ضعف الحديث إلشعاره بأن الراوي لم يضبط, والضبط شرط في 

اإلسالم ابن حجر, وىي أن يقع االختالف في اسم  صحيح والحسن, إال في حالة ذكرىا شيخال
راٍو, أو اسم أبيو, أو نسبتو مثال, ويكون الراوي عمى أي حال ثقة, وفي الصحيحين أحاديث 
كثيرة بيذه المثابة, وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال: "وقد يدخل القمب والشذوذ 

 قسم الصحيح والحسن". واالضطراب في
"أقسامو": االضطراب قد يكون في السند فقط, وقد يكون في المتن, وقد يكون فييما معا, وقد 

 يكون من راٍو واحد, وقد يكون من أكثر من راٍو.
"مثال االضطراب في اإلسناد": حديث أبي بكر رضي اهلل عنو أنو قال: يا رسول اهلل! أراك, 

أخواتيا". قال الدارقطني: ىذا حديث مضطرب, فإنو لم يرو إال من شبت. قال: "شيبتني ىود و 
طريق أبي إسحاق, وقد اختمف فيو عمى نحو عشرة أوجو: فمنيم من رواه مرسال, ومنيم من 
رواه موصوال, ومنيم من جعمو من مسند أبي بكر, ومنيم من جعمو من مسند سعد, ومنيم 

ثقات ال يمكن ترجيح بعضيا عمى بعض من جعمو من مسند عائشة, وغير ذلك, ورواتو 
 والجمع متعذر.

"ومثال االضطراب في المتن": حديث البسممة الذي ذكرناه في المعل, فقد أعمو اإلمام ابن عبد 
البر باالضطراب, والمضطرب بجامع المعل؛ ألنو قد تكون عمتو ذلك, وقد مثل ابن الصالح 

قي المضطرب المتن بحديث الواىبة نفسيا, ولم لمضطرب اإلسناد بمثال لم يسمم لو, ومثل العرا
يسمم لو ذلك؛ ألن ىذا الحديث صحيح ثابت, والجمع بين ألفاظو سيل, فإنيا راجعة إلى معنى 

 .طراب عدم إمكان الجمع أو الترجيحواحد, وشرط االض
 


