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 خارجية معطيات به وحتيط معجز، فين بنسيج يتصف القرآين النص كان امل
 الثراء هذا منو يف التطور أسهم مث له، مثيل ال داليل بثراء يتميز أصبح متنوعة،
 اغتنت أن فكان متنوعة، لتأويالت الكرمي القرآن نصوص وخضعت الداليل،
 هو التشريعية النصوص حتليل من اهلدف كان  وملا.اإلسالمية العربية الثقافة

 النحوية القضايا فإن املعىن، مكونات طريق عن الدقيقة، الداللة إىل الوصول
 .املفسرين امأفه توجيه يف األساس املعني وكانت الداليل، التشكل يف ممتزجة

 الفقهي اخلالف مشروعية تعكس الكرمية، اآليات بعض لتفسري مناذج وسنعرض
 تأويل بني الصلة فنبني النحو، بقضايا املمتزجة النصية الداللة تأويل على املبين

 اآلراء، يف التنوع ومشروعية املعتمدة، األدلة وطبيعة النحوي، واجلانب الداللة
 املتشابه حكم :تتناول نصوص، ثالثة عند قفوسن .منه واحلكمة واخلالف

 وحكم التوبة، وقبول احلج وفرض باحلرم املستجري وحكم التأويل، ومشروعية
  .للمطلقة النكاح عقدة بيده الذي
 :أمهها من البحث، هذا يف املنهجية املسائل من مجلة البحث راعى وقد

 واستحضار الفقهية، داللةال توجيه يف النحوي اجلانب متسّ  اليت باآلراء االكتفاء
 ضوء يف التأويل مشروعية ومدى التأويل، إليه يؤدي الذي املفرتض الرتكيب
 البحث اكتفى وقد .األدلة بأبرز واالكتفاء النص، ومعطيات النحوية القواعد

 الغاية ألن اآلراء، استقراء إىل يهدف ومل السّين، الفكر يف الفقهية املصادر بأهم
 النصية، املعطيات مجلة مع النحو قوانني ضوء على التأويل مشروعية تلمس هي
 علم لدى اجلهود لعرض الدقيق التتبع عن بعيًدا الفقيه، لدى املعىن تشكل اليت
 .معني مذهب أو األعالم، من
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0TAbstract 
Because the Qur'aanic text is inimitable artistical 
structure surrounded with external different facts, it 
became distinguished with  matchless semantica richness 
 Then the development contributed to the increasing of 
this semantic richness. TheQur'aanic texts were subject to 
different interpretaions that enrich the Islamic Arabic 
culture . 
Hence the target of analysing the legislativetexts is to 
attain the accurate semantic denotation through the 
components of meaning, the syntactic  issues  are mixed  
with the  indicative structure and were the essential  aid  
in  directing  the interpreters understanding. 
We will present  examples of some Holly verses 
interpretations, that  reflect  the  legality of juristic 
variance  which  is based  on the interpreting of the  
textual  denotation mixed  with  the syntactic  issues, to 
demonstrate  the  relationship between  the  semantic 
meaning  and  the syntactic  aspect the nature of the 
approved  evidences,  the legality of  variant opinions,  
and  the purpose  of  this variance. We will  demonstrate 
three texts  which  deal with resemblence judgement and 
 interpretation legality, the judgement of refugee to the 
Meccan Sanctuary, the obligation  of  Hajj ,the 
repentance  acceptance, and the judgement of the  one  
who has  tie of  marriage of a divorced woman.  
The research tackles many methodical matters  such as 
the satisfaction of  opinions that  related to the syntactical 
aspect in directing  juristic denotation ,figuring out the 
assumed structure which the interpretation  leads to , and 
the  legality  of interpretation in the light of grammatical  
rules  and the textual  data, and satisfaction with the most 
 eminent evidences.The  research  handled the most  
important juristic  references of Sunni concept, and didn't 
 aim at scrutinize opinions because the  purpose is to find 
out the  legality of interpretation in the light of 
grammatical rules  with  a body of  textual data  which 
form  the meaning  to the jurist away from the specific  
tracing to show the efforts of some scholars or a specific 
juristic school of thoughts. 
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