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 فرع ذي قار /الصادقجعفر  اإلمامجامعة 
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 :الممخص

 باعتبارىاتناولت الدراسة المرويات التفسيرية لممفضل بن عمر في التأويل والجري والتطبيق 
ونما تبين  لآليةالمعنى التام  ال تبينوىذي المرويات  اآليةالمعنى الباطن الذي يدل عمى تفسير 

أئمة بعض مصاديقو او كشف بعض موارده خارجو عن شأن موارد النزول وىذه الروايات تكون سميقة 
ان ينطبق عميو من الموارد وان كان خارجا  ما يقبلمن القرآن عمى  اآلية أىل اليدى فأنيم يطبقون

 عن موارد النزول.

 (التأويل، الجري، التطبيق) الكممات المفتاحية:

exegetical narratives of Mufaddal ibn Omar in interpretation, 

running and application  objective study 

Zahraa Sadiq Hashem Al-Aboudi 

Imam Jaafar Al-Sadiq University / Dhi Qar Branch 

 

Abstract 

The study dealt with the exegetical narratives of Mufaddal ibn Omar 

in interpretation, running and application as the subconscious meaning that 

indicates the interpretation of the verse.  On what is acceptable to him from 

the resources, even if it is outside the resources of the descent. 
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 املقدمة

لقد نشأ التفسير الروائي منذ الصدر األول لإلسالم وكان أول من بدأ وعمل بو 
عن طريق السنة النبوية، فقد كانت شارحو ومبينة  (صخاتم النبيين محمد بن عبد اهلل )

وموضحة لمقرآن لكريم الن مصدرىا الوحي اإلليي، وليذا نال الكتاب العزيز أىمية 
بالغة من قبل أئمة اىل البيت واصحابيم في خدمتو وتفسير نصوصو ومن ىؤالء 

مام االصحاب المفضل بن عمر فقد كان يعد من الموثوقين الكبار من أصحاب اال
 الصادق وكانت لمروياتو األىمية في فيم اآليات القرآنية.

 لممفضل التفسيرية المرويات))لذا بعد توفيق اهلل اخترت ىذا البحث الموسوم بــــ 
والتطبيق(( فمقد تنوعت مروياتو التفسيرية في مدلوالتيا  والجري التأويل في عمر بن

مواضيعيا فكانت في التأويل والجري ومضامينيا وبناًء عمى ذلك فقد قسمتيا بحسب 
  والتطبيق.

 وايات التأويل.ر المطمب األول: 

، وفي الشرع: صرف المفظ عن معناه الظاىر إلى ي األصل: الترجيعفالتأويل 
 ٰىزئٱمعنى يحتممو، إذا كان المحتمل الذي يراه موافقًا لمكتاب والسنة، مثل قولو تعالى

ن  (99)الروم/ رئ َّ ٍّ ٌّ إن أراد بو إخراج الطير من البيضة كان تفسيرًا، وا 
 .(9)أراد بو أخراج المؤمن من الكافر، أو العمم من الجاىل، كان تأويالً 

إن األصل الواحد في ىذه المادة )أول(: ىو التقدم بحيث يترتب عميو  وقيل:
آخر: و)التأويل( جعل الشيء متقدمًا حتى يتربى عميو آخر، وىو أعم من المادي 

 جك مق زئٱوالمعنوي، ويؤيد ىذا المعنى استعمالو في قبال اآلخر، قال تعالى: 

(، وىذا المعنى منظور 3)الحديد/  رئ مل خل حل جل مك، لك خك حك
في القرآن الكريم،... ثم يقول: والفرق –األول، االولين، التأويل  -في جميع مشتقاتيا
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بين التفسير والتأويل ، أن التفسير ىو البحث عن مدلول المفظ وما يقتضيو ظاىر 
والمقصود منو،  التعبير أدبا والتزاما وعقال، وأما التأويل: فيو تعيين مرجع المفظ والمراد

وقد يخفى المراد عمى الناس وال يدل عميو ظاىر المفظ ، فيذا يحتاج إلى االطالع 
 (.2)بالمقصود والمراد من المفظ

وقد ذكر المفسرون لمتأويل معاني كثيرة أخرى فقد عرفو الرازي في الكبير أو ما 
وح مع قيام الدليل يعرف بمفاتيح الغيب قائاًل: "صرف المفظ عن ظاىره إلى معناه المرج

وقريب منو صاحب الفروق المغوية: "صرف المفظ عن  (،3")القاطع عمى أن ظاىره محال
، وعرفو السيوطي: "صرف اآلية إلى ما تحتممو من (4)ظاىره لوجود ما يدل عمى لفظو"

   (5)المعاني"

وعمى كل األحوال فإن أوضح معنى لمتأويل من كالم المفسرين ىو المعنى 
الباطن لآلية ومن مصاديق ىذا المعنى في روايات المفضل بن عمر الكثير فيي 
تحوي عمى تأويالت لآليات، وكانت ىذه المعاني صادرة عن من نزل فييم القرآن 

ات التي نذكرىا في ىذا الباب قد ، فاآليوالراسخون في العمم وىم الذين عندىم التأويل 
 قد ذكروا المعاني الباطنية ليا وىي كالتالي: (فسرت بالمعنى الباطن أيأىل البيت)

 اآلية:  .9

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي زئٱٱقال تعالى:

 (.948)البقرة/ رئ ىب نب مب زب رب يئ  ىئنئ مئ رئزئ

 الرواية:

 في اآلية ىذه نزلت لقد (اهلل) عبد أبو قال قال عمر بن المفضل عن
 زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ زئٱ وجل: عز قولو (القائم) أصحاب من المفتقدين
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 السحاب في يسير وبعضيم بمكة فيصبحون ليال فرشيم عن ليفتقدون إنيم  رئىئنئ
 الذي قال إيمانا أعظم أييم فداك جعمت قمت قال ونسبو وحميتو أبيو واسم باسمو يعرف
 .(6)نيارا" السحاب في يسير

 عنو أيضًا:وفي رواية أخرى 

 باسمو اهلل دعا اإلمام أذن إذا (اهلل) عبد أبو قال قال: عمر بن المفضل عن
 أصحاب وىم الخريف كقزع قزع عشر وثالثة الثالثمائة صحابتو لو فأتيحت العبراني
 السحاب في يسير يرى من ومنيم بمكة، فيصبح ليال فراشو عن يفقد من منيم األلوية،

 قال إيمانا؟ أعظم أييم فداك جعمت قمت ونسبو وحميتو أبيو واسم باسمو يعرف نيارا
 ّٰ ِّ ُّ زئٱ اآلية ىذه نزلت وفييم المفقودون وىم نيارا السحاب في يسير الذي

 (7)"رئ  ىئنئ مئ زئ رئ

 اآلية: .9

 (28)الزخرف/رئيل ىل مل يك ىك مك لك زئٱقال تعالى: 

 الرواية:

 وجل عز اهلل قول عن فأخبرني اهلل رسول ابن يا لو فقمت المفضل قال
 اهلل جعميا اإلمامة بذلك يعني قال رئ يل ىل مل يك ىك مك لكزئٱ
 اإلمامة صارت فكيف اهلل رسول ابن يا لو فقمت قال القيامة يوم إلى الحسين عقب في
 وسيدا وسبطاه ص اهلل رسول ولدا جميعا وىما ع الحسن ولد دون الحسين ولد في

 النبوة اهلل فجعل أخوين مرسمين نبيين كانا وىارون موسى إن ع فقال الجنة أىل شباب
ن ذلك اهلل فعل لم يقول أن ألحد يكن ولم موسى صمب دون ىارون صمب في  وا 
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 الحسين صمب في اهلل جعميا لم يقول أن ألحد ليس وجل عز اهلل من خالفة اإلمامة
 (8)يسألون" وىم يفعل عما يسأل ال أفعالو في الحكيم ىو اهلل ألن الحسن صمب دون

 اآلية: .2

 خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي ني زئٱقال تعالى: 

 (924)البقرة/ رئ جح مج حج  مث هت متخت حت جت هبمب

 الرواية:

 اهلل قول عن سألتو قال ع محمد بن جعفر الصادق عن عمر عن المفضل ابن
 الكممات ىي قال: الكممات؟ ىذه ما  رئ  حئ جئ يي ىي ني زئٱٱ: وجل عز
 وعمي محمد بحق أسألك رب يا قال: أنو وىو عميو فتاب ربو من آدم تمقاىا التي

 فقمت الرحيم، التواب ىو إنو عميو اهلل فتاب عمي، تبت إال والحسين والحسن وفاطمة
 إلى فأتمين يعني قال ؟ رئخئزئٱ بقولو وجل عز يعني فما اهلل رسول ابن يا لو:

 (.9)الحسين ولد من تسعة إماما عشر اثني )عجل اهلل فرجو( القائم

 اآلية: .3

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي زئٱقال تعالى: 

 (69)الزمر/ رئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
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 الرواية:

 يي ىي زئٱ قولو في يقول (اهلل) عبد أبا سمع أنو عمر بن المفضل

 إذا قال ذا ما يكون خرج فإذا فقمت األرض، إمام يعني األرض رب قال  رئ ٰر ٰذ
 .(90)اإلمام بنور ويجتزون القمر ونور الشمس ضوء عن الناس يستغني

 اآلية: .4

 (8)المدثر/رئ مص خص حص مس زئٱقال تعالى: 

 الرواية:

 ال:  جابر، فقال تفسير عن (عبداهلل) أبا سألت:  قال عمر بن المفضل عن
 إماما منا إن رئ مص خص حص مس زئٱٱاهلل كتاب تقرأ أما ، فيذيعونو السفل بو تحدث
 .(99) اهلل بأمر فقام نكتة فظير قمبو في نكت أمره إظيار اهلل أراد فإذا مستترا

 عن عمي بن محمد عن حسان بن محمد وفي رواية أبو عمي االشعري، عن
 وجل عز اهلل قول في (اهلل) عبد أبي عن عمر بن المفضل عن القاسم بن اهلل عبد
 ذكره عز اهلل أراد ، فإذا مستطرا مظفرا إماما منا إن قال: ،رئ مص خص حص مسزئٱ

 .(92)وتعالى تبارك اهلل بأمر فقام فظير نكتة قمبو في نكت أمره إظيار

 اآلية .5

 رئٍَُّّّٰىٌّييٰذٰرزئٱٱتعالى:قال 
 (96/97)األعمى/
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 الرواية:

 بن محمد عن إدريس بن اهلل عبد عن محمد بن معمى عن محمد بن الحسين
 ٰذ يي زئٱ وعز جل قولو (اهلل) عبد ألبي قمت قال عمر بن المفضل عن سنان

ٱرئ ُّ َّ ٍّزئٱ، (93)واليتيم ، قال: رئٰى ٰر ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ  أمير والية قال: ٱ

 (94)رئ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰزئٱ(المؤمنين)

 اآلية: .6

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل زئٱ

 ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن

 يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 (95)يونس/رئرب

 الرواية:

 عن يزيد بن عمر بن الحسين بن أحمد عن زياد بن سيل عن محمد بن عمي
 ع اهلل عبد أبا سألت قال عمر بن المفضل عن سنان بن محمد عن جميور بن محمد
 .(95)(عميا) بدل أو قالوا قال بدلو أو ىذا غير بقرآن ائت تعالى اهلل قول عن

 اآلية: .7

 ينىن من خن  حنجن يم ىم مم خمحم جم يل ىل ملزئ

 (35)الرعد/رئ مي خي  حي جييه ىه مه جه
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 الرواية:

 جعفر حدثني: قال الكوفي إبراىيم بن فرات حدثنا: قال العموي أبوالقاسم حدثنا 
 عن أبوجابر حدثنا: قال البصري أبويحيى حدثني: قال االحمسي سعيد بن محمد بن

 السالم عمييما محمد بن جعفر سيدي سئل: قال عمر بن المفضل عن: الجعفي طعمة
 وأوالده عمي في ىي: قال  رئحم جم يل ىل مل خل زئٱ اهلل قول عن

 وآتاىم ىدى زادىم اىتدوا والمغفرة والذين الجنة أىل وىم المتقون ىم وشيعتيم
 .(96)تقواىم

 اآلية: .8

 حن جن مم خم حم جم هل  مل خل زئٱٱقال تعالى:

 (76-75)الواقعة/ٱرئ خن

 الرواية:

 يقول السالم عميو أباعبداهلل سمعت: )قال الجعفي عمر بن المفضل عن روي
 حن جن مم خم حم جم هل  مل خل  زئٱٱعز وجل: اهلل قول في

 إن: يقول الرجل بيا يحمف السالم عمييم االئمة من ة بالبراء اليمين بو يعني رئ خن
 (.97)(عظيم اهلل عند ذلك

 اآلية .9

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ زئٱٱقال تعالى:

 ىث نث مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب

 (40)ىود/رئيث
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 الرواية:

 المفضل عن الخراساني ىشام عن محبوب ابن عن أبيو عن إبراىيم بن عمي
 إلى انتيينا العباسفمما أبي عمى قدم أيام بالكوفة ع اهلل عبد أبي عند كنت قال عمر بن

 فأين رئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱزئ وجل عز اهلل قول عن فأخبرني قمت: الكناسة... قال:
  موضعو؟ كان

 اآلية:

 خض حض جض مص  خص حص مس خس حس زئٱٱقال تعالى:

 (72)األحزاب/رئ خف حف جف مغ جغمع  جع مظ حط مض

 الرواية:

 خمق وتعالى تبارك اهلل إن (:اهلل) عبد أبو قال قال: عمر، بن المفضل عن
 وفاطمة وعمي محمد أرواح وأشرفيا أعالىا فجعل عام، بألفي األجساد قبل األرواح
 واألرض السماوات عمى فعرضيا )صموات اهلل عمييم(، بعدىم واألئمة والحسين والحسن
 ىؤالء والجبال: واألرض لمسماوات وتعالى تبارك اهلل فقال نورىم، فغشييا والجبال
 منيم إلي أحب ىو خمقا خمقت ما بريتي، وأئمة خمقي عمى وحججي وأوليائي أحبائي
 مني منزلتيم ادعى فمن ناري، خمقت وعاداىم خالفيم ولمن جنتي، خمقت توالىم ولمن

 في المشركين مع وجعمتو العالمين من أحدا أعذبو ال عذابا عذبتو عظمتي من ومحميم
 عظمتي من ومكانيم مني منزلتيم يدع ولم بواليتيم أقر ومن ناري، من درك أسفل
 كرامتي، وأبحتيم عندي، يشاءون ما فييا ليم وكان جناتي روضات في معيم جعمتو

مائي عبادي من المذنبين في وشفعتيم جواري، وأحممتيم  خمقي، عند أمانة فواليتيم وا 
 أن والجبال واألرض السماوات فأبت خيرتي دون لنفسو؟ ويدعييا بأثقاليا يحمميا فأيكم

 عز اهلل أسكن ربيا فمما عظمة من محميا وتمني منزلتيا ادعاء من وأشفقن يحممنيا
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  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زئٱ ليما قال الجنة وزوجتو آدم وجل

 وعمي محمد منزلة إلى فنظرا  رئ خت حت جت هب مب خب حب جب
 يا فقاال: الجنة أىل منازل أشرف فوجداىا ص بعدىم واألئمة والحسين والحسن وفاطمة

 فرفعا عرشي ساق إلى رءوسكما ارفعا جاللو جل اهلل فقال: المنزلة؟ ىذه لمن ربنا
 مكتوبة ص بعدىم واألئمة والحسين والحسن وفاطمة وعمي محمد اسم فوجدا رءوسيما

 ىذه أىل أكرم ما ربنا يا فقاال: جاللو جل الجبار نور من بنور العرش ساق عمى
 ما ىم ال لو جاللو: جل اهلل فقال لديك أشرفيم وما إليك أحبيم وما عميك المنزلة

 الحسد بعين إلييم تنظرا أن إياكما سري، عمى وأمنائي عممي خزنة ىؤالء خمقتكما،
 من فتكونا وعصياني نييي في بذلك فتدخال كرامتي، من ومحميم عندي منزلتيم وتتمنيا

 منازل فأرنا ربنا قاال حق بغير لمنزلتيم المدعون قال الظالمون ومن ربنا قاال: الظالمين
 النار وتعالى تبارك اهلل فأمر جنتك، في منزلتيم رأينا كما نراىا حتى نارك في ظالمييم
 ليم الظالمين مكان وجل عز وقال والعذاب النكال ألوان من فييا ما جميع فأبرزت
 وكمما فييا أعيدوا منيا يخرجوا أن أرادوا كمما منيا درك أسفل في لمنزلتيم المدعين
 أنواري إلى تنظر ال حواء ويا آدم يا العذاب ليذوقوا سواىا بدلوا جمودىم نضجت
 حج مث  هت  زئٱ ىواني بكما وأحل جواري عن فأىبطكما الحسد بعين وحججي
 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض

 الحسد بعين إلييم فنظرا منزلتيم تمني عمى وحمميما ( 22-20)األعراف/ رئخك
 لم مما كميا الحنطة فأصل شعيرا أكال ما مكان فعاد الحنطة شجرة من أكال حتى فخذال
 الحمي طار الشجرة من أكال فمما أكاله، ما مكان عاد مما كمو الشعير وأصل يأكاله
 مل خل حل جل مك لكخك حك زئٱ عريانين وبقيا أجسادىما عن والحمل
 جي ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم حم  جم هل
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 حم جم يل ىل مل خل  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي

 ( من24-22)األعراف/ رئ ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم
 طمب في أنفسيما إلى موكولين فيبطا يعصيني من جنتي في يجاورني فال جواري

 إنما إنكما ليما: فقال جبرئيل، جاءىما عمييما يتوب أن وجل عز اهلل أراد فمما المعاش،
 اليبوط من بو عوقبتما قد ما فجزاؤكما عميكما فضل من منزلة بتمني أنفسكما ظممتما

 ساق عمى رأيتموىا التي األسماء بحق ربكما فسال أرضو إلى وجل عز اهلل جوار من
 وعمي محمد عميك األكرمين بحق نسألك إنا الميم فقاال: عميكما، يتوب حتى العرش
 ىو إنو عمييما اهلل فتاب ورحمتنا عمينا تبت إال ع واألئمة والحسين والحسن وفاطمة
 بيا ويخبرون األمانة ىذه يحفظون ذلك بعد اهلل أنبياء يزل فمم الرحيم، التواب

 اإلنسان وحمميا ادعائيا من ويشفقون حمميا فيأبون أمميم من والمخمصين أوصياءىم
 حس زئٱ(98)وجل عز اهلل قول وذلك القيامة يوم إلى منو ظمم كل فأصل عرف قد الذي

 مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس

 .رئ خف حف جف مغ جغمع  جع

 اآلية: .90

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل زئٱٱقال تعالى:

 (.2-9)العصر/رئ ين ىن من خن حن جن

 الرواية:

 عز اهلل قول عن ع محمد بن جعفر الصادق سألت قال عمر بن المفضل عن
ْنسانَ  ِإن   َواْلَعْصرِ  وجل  خل زئٱ(القائم) خروج عصر العصر ع قال ُخْسر   َلِفي اإْلِ

 َوَعِمُموا بآياتنا يعني آَمُنوا ال ِذينَ  ِإال   أعداءنا يعني  رئ حم جم يل ىل مل
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اِلحاتِ  ْبرِ  َوَتواَصْوا باإلمامة يعني ِباْلَحق   َوَتواَصْوا اإلخوان بمواساة يعني الص   يعني ِبالص 
 .(99)الفترة في

 اآلية: .99

  مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى زئٱٱقال تعالى:

 (.959)النساء/رئ خب حب جب هئ

 الرواية:

 يموت فاطمة ولد من رجل ليس قال (اهلل) عبد أبي عن عمر بن مفضل عن
 ني زئٱ حين ليوسف يعقوب ولد أقر كما بإمامتو لإلمام يقر حتى الدنيا من يخرج وال

 (20) رئ  خئ حئ جئ يي ىي

 مي زي ري ٰى زئٱ اهلل قول عن (اهلل) عبد أبا سألت قال المفضل عن

 ولد من رجل ليس إنو خاصة نزلت فينا ىذه فقال رئ خئحئ جئ يي ىي ني
 يعقوب ولد أقر كما بإمامتو لإلمام يقر حتى الدنيا من يخرج وال يموت (فاطمة)
 .(29) رئ  خئ حئ جئ يي ىي ني زئٱ حين ليوسف

 الجري والتطبيق:المطمب الثاني: 

 رئ ّٰ ِّ زئٱٱانطباق الكالم بمعناه عمى المصداق كانطباق قولو:

(، عمى كل طائفة من المؤمنين 999)التوبة/رئ يئ  ىئ نئ مئ زئ
الموجودين في العصور المتأخرة عن زمان نزول اآلية، وىذا نوع من االنطباق، 
وكانطباق آيات الجياد عمى جياد النفس، وانطباق آيات المنافقين عمى الفاسقين من 
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يات المؤمنين، وىذا نوع آخر من االنطباق أدق من األول ، وكانطباقيا وانطباق آ
المذنبين عمى أىل المراقبة والذكر والحضور في  تقصيرىم ومساىمتيم في ذكر اهلل، 
وىذا نوع آخر أدق من ما تقدمو، وكانطباقيا عمييم في قصورىم الذاتي عن أداء حق 

 الربوبية، وىذا نوع آخر أدق من الجميع.

 الكتاب ىذا في نستعممو ما كثيرا و الجري أن اعمم يقول العالمة في الميزان: و
 بن الفضيل عن العياشي، تفسير ففي(.) البيت أىل أئمة قول من مأخوذ اصطالح

 و ظير ليا و إال آية القرآن في ما الرواية ىذه عن( ) جعفر أبا سألت: قال يسار
 بطن؟ و ظير: بقولو يعني ما مطمع حد لكل و حد، لو و إال حرف فييا ما و بطن
 يجري كما يجري بعد، يكن لم ما منو و مضى ما منو تأويمو، بطنو و تنزيمو ظيره قال؟

 .(22)الحديث وقع.... شيء منو جاء كمما القمر، و الشمس

 عمييم) فإنيم البيت أىل أئمة سميقة ىذه و أخر، روايات المعنى ىذا في و
 كان إن و الموارد من عميو ينطبق أن يقبل ما عمى القرآن من اآلية يطبقون( السالم
 إلى ييدييم لمعالمين ىدى نزل القرآن فإن يساعده، االعتبار و النزول، مورد عن خارجا
 حقائق النظرية المعارف من بينو ما و العمل، واجب و الخمق واجب و االعتقاد واجب

 أو رذيمة أو فضيمة من ذكره ما و زمان دون زمان، ال و حال دون بحال تختص ال
 لعموم عصر دون عصر ال و فرد دون بفرد يتقيد ال عممي حكم من شرعة

 .(23)التشريع

 عميو يوىم ما عمى يشتمل ما وقال الفيض في الصافي موضحًا أسبابو:  ومنو
 كأن آخر بفرد وتارة المراد، ىو كأنو األفراد ببعض تارة المعنى لتخصيص التناقض

 يشتمل وجمو التحقيق ىو بما اتيان وال والتوفيق، لمجمع تعرض غير من يراد، ال غيره
 الغير إلى يجاوزىم ال كأنيا بأعيانيم، بأشخاص الرحمة آيات اختصاص يوىم ما عمى

 غير من الخير عن بالبعد خصوا كأنيم اخر بأشخاص العذاب آيات واختصاص
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 يعرفو كما واألفراد، اآلحاد خصوص بيما المقصود ليس وأن المراد، لبيان منيم تعرض
 لكان كذلك ذلك كان ولو كيف المعصومين، كالم بأسرار والخبير الدين في البصير
 سبيل عمى ذلك ورد إنما بل ذلك عن حاشاه والعائدة، الجدوى يسير الفائدة، قميل القرآن
 إلى لالشارة أو فيو المنزل أو األخفى، أو األكمل الفرد ذكر أو الخفأ زاحة ال المثال،

 بن عمر، الرواية التالية:ومن تطبيقاتو عمى روايات المفضل ، (24)معانيو بطون احد

 اآلية:

 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص زئٱٱقال تعالى:

 (.5)القصص/ رئ جف مغ جغ

  الرواية:

 نظر ص اهلل رسول إن يقول ع اهلل عبد أبا سمعت قال عمر بن المفضل عن
 فقمت المفضل قال بعدي المستضعفون أنتم وقال فبكى ع والحسين والحسن عمي إلى
 يقول وجل عز اهلل إن بعدي األئمة إنكم معناه قال اهلل رسول ابن يا ذلك معنى ما لو
 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص زئٱ

 .(25)القيامة يوم إلى فينا جارية اآلية فيذه  رئ جف

 الخاتمة:

التفسيرية في بيان المصداق الباطني لمنص  أىمية المروياتبينت الدراسة 
الفضل بن عمر في التأويل والجري مرويات القرآني، إضافة الى انيا اشارت الى أىمية 

والتطبيق وبرزت أىميتيا في االستفادة منيا في فيم اآليات القرآنية، واوضحو ان ىذه 
السميقة من الروايات كانت ُتعد سميقة أئمة أىل البيت اذ كانوا يطبقون اآلية من النص 

 ارد النزول.القرآني عمى ما يقبل أن يتطبق عميو من الموارد وان كان خارجًا عن مو 
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