
 مرحلة الركود والتقليد
التي برزة  وبانتهاء القرن السادس الهجري توقفت حركة االبداع في التفسير القراني

في مرحلة التأصيل وبدأ دور التقليد والجمود حيث شرع المفسرون في هذه الفترة 
يتجهون الى نقل االقوال المأثورة عن اسالفهم من المفسرين دون ان ينسبوها الى 

قائلها , مختصرين في ذلك ااألسانيد فكان هذا ايذانا بفتح الباب على مصراعيه 
يوع االسرائيليات فيه , وجل هم هؤالء المفسرين في لدخول الوضع في التفسير وش

تنسيق ما ينقلونه عن اسالفهم وصيانتهم بأساليب منهجية تمكن الطلبة من استيعابها 
بد هللا وااللمام بجوانبها كتفسير ) مدارك التنزيل وحقائق التأويل ( البي البركات ع

م قد عجزت عن ممارسة بن احمد ين محمود النسفي , الن الهمم قد فترة والعزائ
مناهج المفسرين في مرحلة التأصيل في تناول الموضوعات القرانية واالنتفاع 

بتفاسيرهم لما فيها من سعة واسهاب فال يصبر على قراتها اال علماء الدين 
 المختصون وطالبهم .

اما غيرهم فحسبهم مختصرات تفيد المعنى القراني في يسر وسهولة لهذا قام بعض 
هذه الفترة كالسيوطي فألف تفسيره الوجيز بأيجاز معتمدا على ارجح االقوال علماء 

واعراب ما يحتاج اليه والتنبيه على القراءات , هكذا كانت حالت التفسير في دور 
التخلف لم نجد فيها مفسر مجتهدا بارعا في التفسير متمكن من تصوير حاجة 

يذه ابن قيم الجوزية اللذين كان غير ابن تيمية وتلمعصره من التفسير الموضوعي 
ذوي فهم عميق في تفسير القران ومعرفة احكامه واكتناه ما يتضمنه من اسرار 

وحكم , فراح كل منهما يراجع التفاسير القديمة ناقدا اراءهم الشاذة ومفندا اتجاهاتهم 
ام في المنحرفة , وهادما مبادءهم الضالة المظللة الفكار المسلمين وداعيا الى االلتز

منهج الصحيح المؤدي الى فهم القران الكريم بوضوح دون تعقيد وانسياق وراء 
المصطلحات الغريبة والموضوعات التي ضيعت على المسلمين معنى كتاب هللا 

وشوهت حقائق االسالم وفرقت المسلمين الى طوائف وشيع ذات اتجاهات مختلفة 
 ما انزل هللا بها من سلطان . 

ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية مفسرا عصر  لقرون التي تلتولم نلحظ طيلة ا
ذكيا ال يدخر وسعا في الكشف عن معاني القران ويجمع بين التفسير العقلي والنقلي 
على مستوى دقيق من الدقة واالمانة العلمية وجود االسلوب غير ابي الثناء االلوسي 

لمعاني ما لخصة من الكشاف هـ فقد اودع في تفسيره روح ا1270 المتوفى سنة 
وحاشية الشهاب على البيضاوي من نكات بيانية ومباحث فنية كما اودع  فيه 

عقلية وكالمية وسجل ذلك كله باأسلوبه ملخص ما في تفسير الرازي من بحوث 
االدبي البليغ مع بروز شخصيته في المناقشة والتفنيد والترجيع وكان في بعض 

ض االيات بمظهر للصلح الفكر في معالجة اوضاع االحيان يظهر في تفسير بع
التخلف في العالم االسالمي واصالحهم عقيديا وسياسيا واجتماعيا وعلميا متأسيا 

فيما يبدو باالمامين ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية والكن عن طريق التلميح الن 
ذلك .  الظروف السياسية التي كانت تسود عصرهم لم تسمح له باالفصاح عن



ويعتبر تفسيره من اجمع التفاسير واجلها لوال النزعة الصوفية التي تسربة اليه 
 فكانت حجابا حاجز دون ادراك بعض معاني القران الكريم. 
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