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  الوھم في الروایة وأثره في رد الحدیث وتعلیلھ

  - من خالل تطبیقات نقاد الحدیث -
الدكتورة سامیة                                               

  دردوري
  جامعة باتنة                                      

  
  ملخص

المستقرئ لمصنفات مصطلح الحدیث، وعللھ، والمتتبع لألحادیث 
بین طیات ھذه الكتب، والناظر إلیھا بعین متفحصة، متمحصة، دقیقة، المردودة 

من خالل نصوص وتطبیقات المحدثین النقاد، یجد أن السبب الجوھري في رد 
الحدیث وتعلیلھ ھو خطأ الراوي، ووھمھ في روایة الحدیث عن شیخھ مما یؤدي 

یمكن معرفة ذلك  بھ إلى تفرده بما ال أصل لھ، أو مخالفتھ لغیره من الرواة، وال
إال بمقارنة روایتھ بروایات غیره من الثقات الختبار مدى ضبطھ وإتقانھ أو 

یعرف كون الراوي ضابطا بأن : " خطئھ ووھمھ، وفي ھذا یقول ابن الصالح
تعتبر روایاتھ بروایات الثقات المعروفین بالضبط واإلتقان، فإن وجدنا روایاتھ 

تھم أو موافقة لھا في األغلب، والمخالفة نادرة موافقة ولو من حیث المعنى لروایا
عرفنا حینئذ كونھ ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثیر المخالفات لھم، عرفنا اختالل 

  .ضبطھ ولم نحتج بحدیثھ
  

Summary 
          The reader to works of Hadeeth, and ills, and follower of the 
conversations Refunded between the folds of these books, and the 
beholder them into closer, through texts and applications critics, finds 
that the rationale in response to talk and explanation is wrong narrator, 
and the main concern in the novel to talk about his mentor, leading him 
to the uniqueness including not out of him, or his violation of the other 
narrators, and can not see it, but comparing the novel novels other trusts 
to test the set and his mastery or mistake, and in this Ibn al-Salah: 
"Knowing that the narrator officers that are his novels novels 
trustworthy known exactly and proficiency, the We found his novels, 
even in terms of approval meaning to their stories or consent of her 
often, and the offense are rare knew then as the narrator of confidence, 
but we found many irregularities them, we knew imbalance caught not 
protesting talking. 
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  : مقدمة 
علیھ  الوھم والخطأ من فطرة اإلنسان التي جبل علیھا، ابتداء من سیدنا آدم

  .)1(" لقد عھدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد لھ عزما: "، قال اهللا تعالىالسالم
فاإلنسان خطاء بطبعھ، سواء تعمد الخطأ، أم وقع فیھ سھو، وغفلة، لكن   

  .)2(یث وكذبھالنتیجة واحدة بالنسبة إلى صدق الحد
وقد ظھرت بوادر الوھم في عھد أعظم جیل باعتبارھم نقلة القرآن   

والسنة، وأفھم الناس لھما لمشاھدتھم أسباب نزول اآلیات، وورود الحدیث، 
ومعرفة القرائن والمالبسات والعیش في مدرسة النبوة، والتمكن من اللغة التي 

ا كانوا یتمتعون بھ من صفاء نزل بھا القرآن، وجاء بھا الحدیث، فبالرغم مم
الذھن، وقوة الحافظة، إال أنھم غیر معصومین من الخطأ، ولكنھم ما كانوا 

  .)3(لیسكتوا علیھ، فیصحح بعضھم بعضا ما أخطئوا فیھ
والمستقرئ لمصنفات مصطلح الحدیث، وعللھ، والمتتبع لألحادیث    

ة، متمحصة، دقیقة، المردودة بین طیات ھذه الكتب، والناظر إلیھا بعین متفحص
من خالل نصوص وتطبیقات المحدثین النقاد، یجد أن السبب الجوھري في رد 
الحدیث وتعلیلھ ھو خطأ الراوي، ووھمھ في روایة الحدیث عن شیخھ مما یؤدي 
بھ إلى تفرده بما ال أصل لھ، أو مخالفتھ لغیره من الرواة، وال یمكن معرفة ذلك 

یره من الثقات الختبار مدى ضبطھ وإتقانھ أو إال بمقارنة روایتھ بروایات غ
یعرف كون الراوي ضابطا بأن : " خطئھ ووھمھ، وفي ھذا یقول ابن الصالح

تعتبر روایاتھ بروایات الثقات المعروفین بالضبط واإلتقان، فإن وجدنا روایاتھ 
 موافقة ولو من حیث المعنى لروایاتھم أو موافقة لھا في األغلب، والمخالفة نادرة

عرفنا حینئذ كونھ ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثیر المخالفات لھم، عرفنا اختالل 
  .)4("ضبطھ ولم نحتج بحدیثھ

فموافقة الراوي لغیره أو مخالفتھ لمن ھو أولى منھ، أمران مھمان في   
تقویة الحدیث أو تضعیفھ، فمنھج المحدثین الحفاظ، منھج شامل واسع، دقیق، 

ي ویحیط بھ من قرائن ومالبسات، فكم من حدیث رد یدرس كل ما یحیف بالراو
وضعف بسبب خطأ الراوي ووھمھ، ولیس لضعفھ، فأغالط الرواة ووھمھم 

  .مظانھا أحادیث الثقات خاصة
كان سببھ أن الحدیث كان یؤخذ سماعا " ص"والوھم في أحادیث الرسول   

ل الوھم ومشافھة من أفواه الرجال جیال بعد جیل، فكان من البدیھي أن یدخ
والخطأ بعض ھذه األحادیث فھي منقولة من قبل رواة معرضین للخطأ والنسیان، 

كیف تعرف صحیح الحدیث من : قلت لعبد الرحمن بن مھدي: "قال نعیم بن حماد
  .)5("كما یعرف الطبیب المجنون: خطئھ؟ فقال

  فما معنى وھم الراوي وغلطھ في روایة الحدیث؟: المطلب األول  
متى یترك حدیث الرجل؟ "  -وھو أمیر المؤمنین في الحدیث–قیل لشعبة 

إذا حدث عن المعروفین ما ال یعرف، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتھم بالكذب، : قال
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وإذا روى حدیثا غلطا مجتمعا علیھ فلم یتھم نفسھ فیتركھ، طرح حدیثھ، وما كان 
  .)6("غیر ذلك فارووا عنھ

الرواة ومخالفتھم لغیرھم، وھذا  فوھم الراوي لھ عالقة وثیقة بتفرد  
، وھو "إذا حدث عن المعرفین ما ال یعرف: " یستشف من قول شعبة بن الحجاج

أي كثرت مخالفتھ لمن ھم أوثق منھ، " أكثر الغلط: "تفرده عن غیره، وقولھ
  .فطرح حدیثھ ورد

فمتى تفرد الراوي بالحدیث أو خالف من ھو أولى منھ، أو خالف القواعد 
  .لشرع، كان الخطأ أقرب إلیھ من الصوابالعامة ل

  :الوھم في اصطالح اللغویین: أوال
  )َوَھَم(و ) َوِھَم(الوھم مشتق من الفعل الثالثي 

إذا غلطت فیھ  وھم في الحساب أوھم وھمًا): "معجم الصحاح(فقد جاء في 
 َأِھُم وْھًما إذا ذھب وھمك إلیھ وأنت ترید -بالفتح-وسھوت، ووَھمُت في الشيء 

  .)7("غیره
غلط، وفي الشيء : ووھم في الحساب كَوِجل): "القاموس(وجاء في 

  .)8("ذھب وْھُمھ إلیھ: َكَوَعَد
َوِھمُت أِھُم َوھًما، إذا ذھب وھمي إلیھ، ): " معجم مقاییس اللغة(وجاء في 

غلطت، : ومنھ قیاس الُتھَمة، وأوَھمت في الحساب إذا تركت منھ شیئا، ووِھمُت
  .)9("أوھم وھمًا 

، - بفتح الھاء–ووَھم  -بكسر الھاء- فیؤخذ من ھذا أن ھناك فرقا بین َوِھَم   
فاألول یستعمل في الغلط، فھو مثلھ وزنا ومعنى، فكل ما أخطأ فیھ المرء وجھ 

 - وَھًما-بكسر الھاء-فھو من باب َوِھم -مع اعتقاده أن ما فعلھ ھو الصواب-الحقیقة 
 - بالفتح–وأنت ترید غیره، فھو من باب َوَھم  ، وكل ما ذھب إلیھ وھُمك،-بفتحھا

؛ ولذلك یجمعون الَوَھم على أوھَام، فیقولون في -بالسكون–كَوَعَد، ومصدره وْھم 
  .)10("الراوي لھ أوھام وفي روایتھ أوھام كثیرة یعنون أغالطا كثیرة

  :عند اللغویین یضبط على وجھین) وھم(إذن فعل   
ْھًما، وھو ما یقصده المحدثون عند اطالعھم لذلك وِھَم، ُیوَھم، و :الوجھ األول

  .اللفظ في كتب العلل والجرح والتعدیل، وكتب الرجال
َوَھَم، یھُم، وْھَما ویستعملھ المحدثون إذا أخبروا عن غلط الراوي : الوجھ الثانيو

، فیجمعون في ھذا )َیِھُم(، وفي المضارع )َوِھَم(بلفظ الفعل، قالوا في الماضي 
، حیث )صدوق َیِھُم(ال بین البابین، فیقولون في تضعیف الراوي االستعم

  .)11()"َیْوِھم(في موضع ) َیِھُم(یستعملون فعل 
  :الوھم في اصطالح المحدثین: ثانیا 

إن المتتبع لكتب علوم الحدیث ومصطلحھ، ال یكاد یجد تعریفا لھذا اللفظ 
فإنما یعبرون بھ عن  وإن ورد مجردا) العلة(منفردا، وإنما یربطونھ بمصطلح 

) أي العلة(ویستعان على إدراكھا : "أخطاء الرواة وغلطھم، قال ابن الصالح
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بتفرد الراوي ومخالفتھ غیره لھ، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبھ العارف بھذا الشأن 
على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع، أو دخول حدیث في حدیث، أو 

لب على ظنھ ذلك؛ فیحكم بھ أو یتردد فیتوقف فیھ، وھم واھم لغیر ذلك، بحیث یغ
  .)12("وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فیھ

علوم (وقد شرح األستاذ الملیباري ھذا القول شرحا جمیال فقال في كتابھ 
وھذا نص واضح یعكس بجالء منھج المحدثین النقاد في تعلیل ):" الحدیث

  :التالیة األحادیث ویتضمن ھذا النص النقاط
  .العلة عبارة عن وھم الراوي، وخطئھ - 1
العلة نوع عام یشمل الشاذ والمنكر والمقلوب والمصحف والمدرج  - 2

  .والمضطرب
  .)13("الذي یكشف الخطأ ھي المخالفة والتفرد مع قرائن تنضم إلیھا - 3

ومن ھذا یتضح أن ھناك ترابط وثیق بین الوھم عند نقاد الحدیث، فخطأ   
وھمھ في روایة الحدیث یكون سببا في تعلیل ذلك الحدیث ورده، فإذا الراوي و

أخطأ الراوي في رفع الحدیث أو ووقفھ، أو وصل الحدیث وإرسالھ، یكون 
  .الحدیث معلوال من ھذه الجھة

أما عند المعاصرین، فإني وقفت على تعریف لھذا اللفظ عند صاحب   
  .)14("الراوي لألخبارالوھم خلل في ضبط : "یقول فیھ ) الوھم(كتاب 

كل خطأ في اإلسناد أو المتن أو فیھما معا أو زیادة ) الخلل(وقصد بقولھ   
  .أو نقصانا، أو تحریفا، كوصل المرسل، ورفع الموقوف، وغیر ذلك من األوھام

یشمل كل اختالل في الروایة من جھة ضبط ) ضبط الراوي(وبقولھ 
  .لة من غیر قصدالراوي الناتج عن سوء الحفظ والسھو والغف

في معرض حدیثھ عن ) التفرد في روایة الحدیث(أما عند صاحب كتاب 
الوھم والخطأ وھي حالة : "أسباب وقوع التفرد في روایة الحدیث فقد قال فیھ

تمتلئ بھا كتب العلل والرجال، حیث یتفرد الراوي بروایات غیر معروفة عند 
و مشھور، ومعروف عندھم، ویكون المحدثین؛ بل مخالفة لما رواه الثقات ولما ھ

مرد ھذا التفرد إلى خطأ الراوي، ووقوعھ في اللبس والوھم، وھو كثیر في 
  .)15("تفردات الضعفاء، وقد یقع أیضا من بعض الثقات، بل من بعض األئمة

الوھم ھو غلط الراوي وخطئھ في روایة الحدیث : "مما سبق أستخلص أن  
  "مما یؤدي إلى التفرد والمخالفة

ألن خطأ الراوي ال یعرف إال بتفرده بما ال أصل لھ أو مخالفتھ لمن ھو أوثق 
  .منھ

  :أثر الوھم في تعلیل الحدیث ورده: المطلب الثاني
  :أثر الوھم في شذوذ الحدیث - 1

الحدیث الشاذ نوع من أنواع األحادیث المردودة التي تربطھ بغلط الراوي   
نا، فالحدیث الشاذ صورة من صور خطأ ووھمھ صلة وثیقة وتتصل بھ اتصاال متی
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الراوي في روایة الحدیث، كما لھ صلة بتفرد الراوي عن شیخھ مع مخالفتھ 
  .لغیره، أم بدون مخالفة

  )16("إال من الرجل الشاذ: ال یجیئك الحدیث الشاذ: " وفي ھذا یقول شعبة
ما روى محمد بن طلحة بن مصرف عن الحكم عن عبد اهللا بن : ومثالھ

لما أصیب جعفر بن أبي طالب أمرتي : عن أسماء بنت عمیس، قالت شداد
وتسلبي بمعنى إلبسي - ، )17("تسلبي ثالثا ثم اصنعي ما شئت: "قال "ص"النبي

  .-لباس الحداد
  .)18("إنھ من الشاذ المطروح: "یقول اإلمام أحمد

فسرون : " وأورد ابن أبي حاتم ھذا الحدیث في عللھ، وحكى عن أبیھ قولھ
  :معنیین على

أحدھما أن الحدیث لیس ھو عن أسماء، وغلط محمد بن طلحة وإنما كانت  - 1
  .امرأة سواھا

  .ھذا قبل أن ینزل العدد: وقال أخرون - 2
أشبھ عندي واهللا أعلم أن ھذه المرأة كانت سوى أسماء، وكانت من جعفر   

أحد فوق  ال تحد امرأة على: "قال "ص"بسبیل قرابة، ولم تكن امرأتھ، ألن النبي
  .)19("ثالث إال على زوج

الشاھد في ھذا الحدیث أن محمد : "یقول الملیباري معلقا على ھذا الحدیث
تفرد بھذا الحدیث، ولم یكن لھ أصل  -الذي قال فیھ البیھقي لیس بالقوي–بن طلحة 

من خالل أحادیث  "ص"في حدیث الحكم، بل خالف الصواب المعروف عن النبي
دد المرأة على زوجھا المتوفى عنھا زوجھا أربعة أشھر صحیحة، وھو وجوب ح

  .)20("وعشرا، وقد ثبت ذلك ایضا بالقرآن الكریم
وعلیھ فقد وصف النقاد ھذا الحدیث بالشذوذ لكون محمد بن طلحة وھم في   

روایة ھذا الحدیث عن أسماء بنت عمیس وإنما ھي امرأة أخرى من قرابة جعفر 
  .ولیست زوجتھ

لم تكن بین ثقة وأوثق، بل كانت بین ما رواه الضعیف وبین  فالمخالفة ھنا
  .ما دل علیھ القرآن الكریم والسنة النبویة

  :أثر الوھم في نكارة الحدیث - 2
عالمة المنكر في حدیث ): "في مقدمة الصحیح(یقول اإلمام مسلم   
إذا ما عرضت روایتھ للحدیث على روایة غیره من أھل الحفظ والرضا : المحدث

لفت روایتھ روایتھم أو لم تكْد توافقھا، فإذا كان األغلب من حدیثھ كذلك كان خا
  .)21("مھجور الحدیث غیر مقبولِھ والمستعملِھ 

فأساس المنكر التفرد والمخالفة، والرواة بشر یخطئون كما یخطئ البشر 
  .ویعتریھم الوھم والنسیان

فالغالب أخطاء  فمن البعید جدا أن یجتمع ثقتان على خطأ ووھم واحد،  
الرواة ینفردون بھا، وعلى فرض ما لو اجتمع ثقتان على خطأ واحد فإن الحال ال 
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الصواب محفوظا عند من ھو أوثق منھما وأولى، وذلك  یخلوا من أن یكون
  .بمقتضى حفظ اهللا للسنة النبویة

والتفرد ال یكفي للحكم على الحدیث بالنكارة، بل البد من وجود دلیل یقطع   
  .أ الراوي، أو على أقل األحوال قرائن ترجح جانب وھم الراوي وخطئھبخط

ولما كان إنكار الروایة ذا عالقة وثیقة باحتمال خطأ راویھا فالحدیث   
المنكر یصاحبھ، ویقترن معھ خطأ الراوي ووھمھ، وھذا ما نستشفھ من تعلیقات 

قالوا یا رسول : "لقا اإلئمة النقاد، فلما سئل اإلمام أحمد عن حدیث أبي ھریرة
، والذي روي من )22("وآدم بین الروح والجسد: اهللا متى وجبت لك النبوة؟ قال

طریق الولید بن مسلم عن األوزاعي عن یحیى بن أبي كثیر عن أبي سلمة بن عبد 
  .الرحمن عن أبي ھریرة

ھذا منكر، ھذا من خطأ األوزاعي ھو كثیرا ما یخطئ عن یحیى بن : "قال
  .)23("أبي كثیر

فاإلمام أحمد حكم على ھذا الحدیث بالنكارة، وفسر ذلك بأنھ خطأ من 
  .األوزاعي، فقد تفرد عن یحیى بن أبي كثیر، فلم یره عنھ غیره

وسبب خطئھ عن یحیى بن أبي كثیر وضعفھ أن كتبھ التي كتبھا عن یحیى 
  .)24(بن أبي كثیر احترقت فكان یحدث من حفظھ فربما أخطأ ونسي

ا قول اإلمام البخاري معقبا على الحدیث الذي تفرد بھ محمد بن كثیر ومنھ أیض -
: قال "ص"أن النبي المصیصي بروایتیھ عن األوزاعي عن قتادة عن أنس

ال تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ظاھرین إلى یوم القیامة، وأومأ بیده "
  .)25("إلى الشام

ة عن مطرف عن عمر بن إنما ھو عن قتاد) خطأ(ھذا الحدیث منكر "
وقد فسر اإلمام البخاري النكارة ھنا بالخطأ من الراوي "  "ص"حصین عن النبي

حیث أدخل حدیث في حدیث، ومحمد بن كثیر لیس  -محمد بن كثیر المصیصي–
  .)26("بالقوي كان كثیر الخطأ من غیر تعمد منھ لذلك

وأومأـ بیده ( وكما أخطأ في السند أخطأ في المتن أیضا حیث أضاف لفظة  
وھذه العبارة لم یذكرھا من خالفھ من الثقات في حدیثھم، فقد رواه ) إلى الشام

ولم یذكر  "ص"حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصین عنھ
  .ھذه الزیادة، وتابع حمادة بن زید حماد بن سلمة على متنھ وإسناده

من خطئھ كما أنھم فالمحدثون قد ینكرون الحدیث الذي تحققوا منھ 
ینكرون الحدیث الذي یغلب على ظنھم خطأ راویھ، فھم یطلقون النكارة على 

  :صورتین
أن یكون الراوي قد أخطأ خطأ فاحشا في روایتھ إسنادا أو متنا أیا كان : األولى

  .حال الراوي
أن یكون الراوي قد تفرد بما ال یعرفھ الناقد، فیستفحش ھذه : الثانیة
  .)27("ویھا ویغلب جانب الخطأ فیھاالروایة من را
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فالحدیث المنكر یرد بسبب وھم الراوي وخطئھ الذي یؤدي إما لتفرده 
  .بذلك الحدیث أو بتفرده ومخالفتھ لغیره

  :أثر الوھم في إدراج الحدیث - 3
المدرج ھو الذي أدرج فیھ الراوي وھما وخطأ ما لیس منھ سواء أكان   

أكان ذلك من كالم الراوي أو من حدیث أخر ذلك الراوي ثقة أم ضعیفا وسواء 
  .مرفوع من غیر أن یفصل بینھما

ھي ألفاط تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، ال : "قال الحافظ الذھبي
یبین للسامع إال أنھا من صلب الحدیث، ویدل دلیل على أنھا من لفظ راو، بأن 

طریق ظني، فإن  یأتي الحدیث من بعض الطرق بعبارة تفصل ھذا من ھذا، وھذا
  .)28("ضعف توقفنا أو رجحنا أنھا من المتن

حدثنا شعبة عن أنس : ومثالھ ما رواه الدارقطني من طریق بشر بن عمر
طلقت امرأتي وھي حائض فأتي عمر : سمعت ابن عمر یقول: بن سیرین قال

فقال : قال" مره فلیراجعھا فإذا طھرت فلیطلقھا إذا شاء:" فسألھ، فقال "ص"النبي
  .)29("نعم:" یا رسول اهللا أفتحسب بتلك التطلیقة؟ قال: عمر

یا رسول اهللا : فقال عمر: (فالجملة المدرجة في ھذا الحدیث ھو قولھ
، حیث لم یرفعھ إال بشر بن عمر، وھو خطأ ")نعم:" أفتحسب بتلك التطلیقة؟ قال

، ووھم منھ، والصواب أن السائل ھو ابن سیرین، والذي أجاب بذلك ابن عمر
  .)30(.وھذا ما أخرجھ اإلمام البخاري ومسلم في صحیحیھما

  :أثر الوھم في رفع الموقوف ووصل المرسل - 4
كثیرا ما ترد الروایات وتعلل بأن راویھا رفع الموقوف على الصحابة   

  ."ص"والمقطوع على التابعین یصیره مرفوعا إلى النبي
وانة الوضاح بن عبد ع ومثالھ ما رواه قتیبة بن سعید البغالني، عن أبي

سألت أنس بن مالك عن المسح على : "اهللا الواسطي عن أبي یعفور الكوفي قال
  .)31("یمسح علیھما "ص"كان رسول اهللا: الخفین فقال

عن ھذا  -یعني البخاري- سألت محمد : "وقد عقب الترمذي علیھ بقولھ
  .)32("أخطأ فیھ قتیبة بن سعید، والصحیح عن أنس موقوف: الحدیث فقال

وأخرجھ موقوفا على أنس البیھقي من طریق سعدان بن نصر، حدثنا 
سفیان عن أبي یعفور العبدي، أنھ رأى أنس بن مالك في دار عمرو بن حریث 

  .)33("دعا بماء فتوضأ، ومسح على خفیھ
  .فالسبب في رفع الحدیث واألصل فیھ، الوقف ھو وھم الراوي وخطئھ

بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن  ومثال وصل المرسل، ما رواه محمد
أنھ جعل الدیة اثنتي :  "ص"دینار المكي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي

  .)34("عشر ألفا
وال نعلم أحدا یذكر "وقد عقب الترمذي على ھذا الحدیث في الجامع بقولھ   

سألت : "، وقال في العلل)35("في ھذا الحدیث عن ابن عباس غیر محمد بن مسلم
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عمرو بن دینار، : سفیان بن عیینة یقول: عن ھذا الحدیث فقال - البخاري- ا محمد
  .)36("مرسال، وكأن حدیث ابن عیینة عنده أصح "ص"عن عكرمة عن النبي

، وابن أبي )37("عبد الرزاق: وروایة ابن عیینة المرسلة ھذه أخرجھا
سلة على ، وغیرھم، وقد رجح روایة ابن عیینة المر)39("، وابن حزم)38("حاتم

البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حزم، ألن : روایة محمد بن مسلم الطائفي المتصلة
وكان سفیان بن عیینة : "ابن عیینة أوثق من الطائفي بكثیر، حیث قال ابن معین

فمسألة تعارض الوصل واإلرسال، ، )40("أثبت منھ ومن أبیھ، ومن أھل قریتھ
  .خطاء الرواة في روایة الحدیثوالرفع والوقف، تأتي نتیجة أوھام وأ

وأخطاء الرواة وأوھامھم كثیرة، ومتعددة، مواطنھا كتب العلل والرجال   
لم  -جزاھم اهللا خیرا- والجرح والتعدیل، فمن أراد االستزادة فعلیھ بھا، فإنھم 

یتركوا شاردة وال واردة إال نوھوا علیھا في كتبھم، وأول من ُعرف عنھ االشتغال 
ھذا العلم والبحث فیھ ھو اإلمام شعبة بن الحجاج أمیر المؤمنین في بتتبع دقائق 

وھو أول من وسع الكالم في الجرح : "الحدیث، فقد قال فیھ ابن رجب الحنبلي
والتعدیل واتصال األسانید وانقطاعھا، ونقب عن دقائق علم العلل، وأئمة ھذا 

ھو أول من فتش : "وقال فیھ السمعاني.)41("الشأن بعده تبع لھ في ھذا العلم
فشعبة بن الحجاج أشھر من نار على علم، ولھ .42"بالعراق عن أمر المحدثین

  .أیادي بیضاء وجلیلة على علوم الحدیث
  

  خاتمة 
الوھم ھو غلط الراوي وخطئھ في روایة الحدیث مما  مما سبق تبین أن   

ال أصل لھ أو  یؤدي إلى التفرد والمخالفة ألن خطأ الراوي ال یعرف إال بتفرده بما
  .مخالفتھ لمن ھو أوثق منھ
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