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 Manifestations of Religious and Literary 
:intertextuality in the Poetry of Ibn Khafajah al-Andalusian 

Malik Abdul Mahdy Kasasbeh 

Abstract

This study deals with a new technique in Arabic poetry, 
which are manifestations of religious and literary intersexuality 
in the hair Ibn Khafajah Andalusian, was chosen for this poet 
because he is one of the most prominent Andalus poets who 
hired intersexuality in their hair. The study came in two aspects, 
the first side of the theoretical, who cares about the concept of 
intersexuality, and its mechanisms, and side Applied, who cared 
religious and literary in poetic texts Ibn Khafajah, the approach 
taken by the study is descriptive and analytical approach to suit 
them with such a study ,. The study concluded that the Son of  
Ibn Khafajah kind of  intertextuality with the old absent in his 
poetry texts, especially the Koran texts, and Suspension some 
texts with the texts of the poets who preceded him, this does not 
mean that was limited to a specific form of intertextuality even 
type in intertextuality and Used nicer hiring. 
Key words: intersexuality - Ibn Khafajah – Andalus 
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1
هـ  451هى أثى إطذبق إثزاهُُ ثٓ أثٍ اٌفزخ ثٓ ػجدهللا ثٓ خفبجخ اٌهىارٌ األٔدٌظٍ، وٌد طٕخ  ( 

هـ، وهٍ ِٓ أػّبي ثٍٕظُخ وهٍ جشَزح َذُؾ ثهب ٔهز  533فٍ جشَزح شمز ورىفٍ فُهب طٕخ 
ٔهب وبٔذ ِذُةخ ثىاطةخ ٔهز شمز  ووبْ اثٓ خفبجخ طٕىثزٌ هٕبن، ولًُ ٌجٍدره جشَزح أل

األٔدٌض ألٔه وبْ ِغزَب ثىطف األٔهبر واألسهبر وِب َزؼٍك ثهب، وأهً األٔدٌض َظّىٔه اٌجّٕبْ  
وبْ ِٓ اٌؼالِبد اٌشؼزَخ اٌفبرلخ فٍ ربرَخ اٌشؼز اٌؼزثٍ فٍ األٔدٌض، وَؼد دَىأه ِٓ أوضز 

ز: اثٓ ثظبَ، أثى اٌذظٓ ػٍٍ ثٓ ثظبَ اٌشٕززٍَٕ، اٌذخُزح فٍ اٌدواوَٓ األٔدٌظُخ صزاء أظ
أدّد ثٓ ِذّد    واٌزٍّظبٍٔ،546، ص0979ِذبطٓ أهً اٌجشَزح، ثُزود، ٌجٕبْ، دار اٌضمبفخ، 

، ٔفخ اٌةُت ِٓ غظٓ األٔدٌض اٌزؽُت، رذمُك: إدظبْ ػجبص، ثُزود، ٌجٕبْ، دار اٌّمزٌ
ذاهجه فٍ اٌشؼز اٌؼزثٍ، اٌمبهزح، دار ، وػُف، شىلٍ، اٌفٓ و3/488ِ، 0988طبدر، 

 ،  444، ص0987اٌّؼبرف، 
2
وزوَ ثىِدَٓ، اٌةجُؼخ فٍ شؼز اثٓ خفبجخ األٔدٌظٍ، رطبٌخ ِبجظزُز غُز ِٕشىرح، جبِؼخ  ( 

  0983دِشك، دِشك، طىرَب، 
3
، ( ػجداٌمبدر، ثظُُ ػجداٌؼظُُ، اٌظىرح اٌشؼزَخ فٍ شؼز اثٓ خفبجخ، رطبٌخ ِبجظزُز غُز ِٕشىرح 

  0990جبِؼخ ػُٓ شّض، اٌمبهزح، ِظز، 
4
( طلٍُّبْ، ػجللدإٌّؼُ ِذّلد، ِظللبهز اٌزٕلبص اٌللدٍَٕ فلٍ شللؼز أدّلد ِةللز، رطلبٌخ ِبجظللزُز غُللز  

 00، ص6115ِٕشىرح، جبِؼخ إٌجبح اٌىؽُٕخ، ٔبثٍض، فٍظةُٓ، 
5
، طلجزّجز (4( اٌىظىأٍ، ٔبهدح أدّد، رجٍُبد اٌزٕبص فٍ شؼز طُّخ اٌمبطُ، ِجٍخ لزاءاد، اٌؼلدد  

 4، ص6106
6
( ثللبرد، رو،ْ، ٔظزَللخ اٌللٕض، رزجّللخ: ِذّللد خُللز اٌجمللبػٍ، ِجٍللخ اٌؼللزة واٌفىللز اٌّؼبطللز،  

 96، ص0988، 3اٌؼدد
7
( اثللٓ ِٕظللىر، أثللى اٌفؼللً جّللبي اٌللدَٓ ِذّللد ثللٓ ِىللزَ، ٌظللبْ اٌؼللزة، ثُللزود، دار طللبدر،  

 ، ِبدح  ٔظض( 04/671-670
8
، 966، ص6114، اٌملبهزح، ِىزجلخ اٌشلزوق اٌدوٌُلخ، 4ؾ، ؽ( ِجّغ اٌٍغخ اٌؼزثُلخ، اٌّؼجلُ اٌىطلُ 

 ِبدح  ٔظض(
9
 060( اٌىظىأٍ، رجٍُبد اٌزٕبص فٍ شؼز طُّخ اٌمبطُ، ص 
10
، ػّلبْ، األردْ، ِسطظلخ 0( رثبثؼخ، ِىطً، اٌزٕلبص فلٍ ّٔلبمط ِلٓ اٌشلؼز اٌؼزثلٍ اٌذلدَش، ؽ 

 66، ص6111دّبدح ٌٍدراطبد اٌجبِؼُخ ٌٍٕشز واٌزىسَغ، 
11
ِذّللد، رذٍُللً اٌ ةللبة اٌشللؼزٌ جإطللززارُجُخ اٌللٕضج، اٌللدار اٌجُؼللبء، اٌّغللزة، دار  ( ِفزللبح، 

 009، ص0985اٌزٕىَز ٌٍةجبػخ وإٌشز، 
12
( ػجبص، ِذّىد جبثز، إطززارُجُخ اٌزٕلبص فلٍ اٌ ةلبة اٌشلؼزٌ اٌؼزثلٍ اٌذلدَش، ػالِلبد فلٍ  

 666، ص6116إٌمد، جدح، اٌظؼىدَخ، ٔبدٌ جدح، 
13
غبئت: رجٍُبد اٌزٕبص فٍ اٌشؼز اٌؼزثٍ، دِشك، ِٕشىراد ارذبد اٌىزبة ( ػشاَ، ِذّد، إٌض اٌ 

 69، ص6110اٌؼزة، 
14
 00، ص0995( اٌشػجٍ، أدّد، اٌزٕبص ٔظزَب ورةجُمُب، إرثد، األردْ، ِىزجخ اٌىزبٍٔ،  
15
( اٌجٕدرٌ، دظٓ؛ وطزطىر، ػجداٌجًٍُ، وصبثذ، ػجٍخ، اٌزٕبص فٍ اٌشؼز اٌفٍظةٍُٕ اٌّؼبطز،  

 644، ص6119، 6، اٌؼدد00األسهز ثغشح، اٌّجٍد ِجٍخ جبِؼخ
16
 33، ص0995( طىَداْ، طبٍِ، جدٌُخ اٌذىار فٍ اٌضمبفخ وإٌمد، ثُزود، ٌجٕبْ، دار اِداة،  
17
 644( اٌجٕدرٌ وآخزوْ، اٌزٕبص فٍ اٌشؼز اٌفٍظةٍُٕ اٌّؼبطز، ص 
18
 06( اٌشػجٍ، اٌزٕبص ٔظزَب ورةجُمُب، ص 
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19
ّٔللبمط ِللٓ اٌشللؼز اٌّغزثللٍ اٌّؼبطللز، ِجٍللخ أثذللبس اٌُزِللىن، ( اٌّغللُغ، رزوللٍ، اٌزٕللبص فللٍ  

 94، ص6116، 0، اٌؼدد61اٌّجٍد
20
( إثزاهُُ، خًٍُ، ِٓ ِؼبٌُ اٌشؼز اٌذلدَش فلٍ األردْ وفٍظلةُٓ، ػّلبْ، األردْ، دار ِجلد،وٌ،  

 063، ص6116
21
 97اٌّغُغ، اٌزٕبص فٍ ّٔبمط ِٓ اٌشؼز اٌّغزثٍ اٌّؼبطز، ص(  
22
 98، صٍ ّٔبمط ِٓ اٌشؼز اٌّغزثٍ اٌّؼبطزاٌّغُغ، اٌزٕبص ف(  
23
( إطللّبػًُ، ػشاٌللدَٓ، اٌشللؼز اٌؼزثللٍ اٌّؼبطللز، ثُللزود، ٌجٕللبْ، دار اٌفىللز ٌٍٕشللز واٌزىسَللغ،  

 300، ص0978
24
 030( ِفزبح، رذًٍُ اٌ ةبة اٌشؼزٌ، ص 
25
( اٌظللؼدٍٔ، ِظللةفً، اٌزٕللبص اٌشلللؼزٌ لللزاءح أخللزي ٌمؼلللُخ اٌظللزلبد، ا طللىٕدرَخ، ِٕشللل ح  

 8، ص0990 اٌّؼبرف،
26
 063( ِفزبح، رذًٍُ اٌ ةبة اٌشؼزٌ، ص 
27
( اٌشِز، أدّد لبطُ، ظىاهز أطٍىثُخ فٍ اٌشؼز اٌذدَش فٍ آٌُّ، طلٕؼبء، اٌلُّٓ، ِزولش ػجلبدٌ  

 66، ص0996ٌٍدراطبد وإٌشز، 
28
 04طٍُّبْ، ِظبهز اٌزٕبص اٌدٍَٕ فٍ شؼز أدّد ِةز، ص(  
29
اٌمبهز اٌجزجبٍٔ، اٌمبهزح، اٌشزوخ اٌّظزَخ اٌؼبٌُّخ ( ػجداٌّةٍت، ِذّد، لؼبَب اٌذداصخ ػٕد ػجد 

 036، ص0995ٌٍٕشز، 
30
 3، ص0986، ثُزود، ٌجٕبْ، دار اٌضمبفخ، 6( ؽجبٔخ، ثدوٌ، اٌظزلبد األدثُخ، ؽ 
31
 68( ػشاَ، إٌض اٌغبئت: رجٍُبد اٌزٕبص فٍ اٌشؼز اٌؼزثٍ، ص 
32
 74اٌجُؼبء، دار رىثُمبي،  د د(، ص( وزطزُفب، جىٌُب، ػٍُ إٌض، رزجّخ: فزَد اٌشاهٍ، اٌدار  
33
( اٌّضلزد، ٔؼلُُ لؼللز، إطلززارُجُخ اٌزٕللبص فلٍ رواَللخ طلزادق اٌذٍللُ واٌفجُؼلخ ٌؼللش اٌلدَٓ جللالوٌ،  

 67، ص6101رطبٌخ ِبجظزُز غُز ِٕشىرح، جبِؼخ لبطدٌ ِزثبح، اٌجشائز، 
34
ُللذ، ِجٍللخ ( ػجللداٌىزَُ، شللزفٍ، ِفهللىَ اٌزٕبطللُخ ِللٓ دىارَللخ ثللبخزُٓ إٌللً دىارَللخ جُللزار جٕ 

 65، ص6118، 6دراطبد أدثُخ، اٌؼدد
35
، 0998( اٌجمبػٍ، ِذّد خُز، دراطبد فٍ إٌض واٌزٕبطلُخ، دِشلك، ِزولش إٌّلبء اٌذؼلبرٌ،  

 065ص
36
 084، ص0998( اٌظىز، دبرُ، رزوَغ إٌض، اٌمبهزح، اٌهُئخ اٌّظزَخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة،  
37
 46زثٍ، ص( ػشاَ، إٌض اٌغبئت: رجٍُبد اٌزٕبص فٍ اٌشؼز اٌؼ 
38
( اٌجزجبٍٔ، ػٍلٍ ثلٓ ػجلداٌؼشَش اٌمبػلٍ، اٌىطلبؽخ ثلُٓ اٌّزٕجلٍ وخظلىِه، رذمُلك: ِذّلد أثلى  

 605-604اٌفؼً إثزاهُُ، وػٍٍ ِذّد اٌججبوٌ، ثُزود، ٌجٕبْ، دار اٌمٍُ،  د د(، ص
39
 086، ص0979، دار اٌؼىدح، 0( ثُٕض، ِذّد، اٌشؼز اٌؼزثٍ اٌّؼبطز، ؽ 
40
 ززارُجُخ اٌزٕللبص فلٍ رواَللخ طلزادق اٌذٍللُ واٌفجُؼلخ ٌؼللش اٌلدَٓ جللالوٌ،اٌّضلزد، ٔؼلُُ لؼللز، إطل(  

 34ص
41
 066( ِفزبح، رذًٍُ اٌ ةبة اٌشؼزٌ، ص 
42
 69( ِزربع، ػجداٌٍّه، فىزح اٌظزلبد األدثُخ واٌزٕبص ، ص 
43
 73( اٌّزجغ ٔفظه، ص 
44
 060( ِفزبح، ِذّد، رذًٍُ اٌ ةبة اٌشؼزٌ، ص 
45
ثذىس وِمب،د فٍ إٌمد األدثٍ، ػّبْ، األردْ، وسارح اٌضمبفخ، ( خًٍُ، إثزاهُُ، رذى،د إٌض،  

 04، ص0999
46
( ِىطللً، إثللزاهُُ ّٔللز، أشللىبي اٌزٕللبص اٌشللؼجٍ فللٍ شللؼز رىفُللك سَللبد، ِجٍللخ دراطللبد، اٌؼٍللىَ  

 748، ص6116،  اٌٍّذك(، 36ا ٔظبُٔخ وا،جزّبػُخ، اٌّجٍد



 مظاهر التناص الديني واألدبي في شعر ابن خفاجة األندلسي
 

 (6106 يىنية –ابريل ) 44المجلد  -حىليات آداب عين شمس 
089 

                                                                                       
47
طخ فٍ إٌمد اٌؼلزة اٌذلدَش، اٌجشائلز، دار ( اٌّظدٌ، ٔىر اٌدَٓ، األطٍىثُخ ورذًٍُ اٌ ةبة: درا 

 00، ص0997هىِخ ٌٍةجبػخ وإٌشز واٌزىسَغ، 
48
 064( ِفزبح، رذًٍُ اٌ ةبة اٌشؼزٌ، ص 
49
 006( اٌّظدٌ، األطٍىثُخ ورذًٍُ اٌ ةبة، ص 
50
 065( ِفزبح، رذًٍُ اٌ ةبة اٌشؼزٌ، ص 
51
 006( اٌّظدٌ، األطٍىثُخ ورذًٍُ اٌ ةبة، ص 

52
ّز، آفبق اٌزؤَب اٌشؼزَخ: دراطبد فٍ أٔىاع اٌزٕبص فٍ اٌشؼز اٌفٍظةٍُٕ ( ِىطً، إثزاهُُ ٔ 

 71-69، ص6115اٌّؼبطز، راَ هللا، وسارح اٌضمبفخ اٌفٍظةُُٕخ اٌهُئخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، 
53
 70( اٌّزجغ اٌظبثك ٔفظه، ص 
54
ٌ فزدبد، ، اٌدَىاْ، رذمُك: َىطف شىزأثى إطذبق إثزاهُُ ثٓ أثٍ اٌفزخ ثٓ ػجدهللا ( اثٓ خفبجخ، 

 368ثُزود، ٌجٕبْ، دار اٌجًُ،  د د(، ص
55
 9( طىرح طج : اَِخ  
56
هـ(، رفظُز اٌمزآْ اٌؼظُُ، رذمُك: طبٍِ ثٓ 774اثٓ وضُز، أثى اٌفداء ػّبد اٌدَٓ إطّبػًُ  د ( 

 3/06ِذّد اٌظالِخ، اٌزَبع: دار ؽُجخ،  د د(، 
57
 5( طىرح َىٔض، اَِخ  
58
 414( اثٓ خفبجخ، اٌدَىاْ، ص 
59
 (8-6( طىرح ا ٔفةبر، اَِبد   
60
  686( اثٓ خفبجخ، اٌدَىاْ، ص 
61
 30( طىرح َىطف، اَِخ  
62
  386( اثٓ خفبجخ، اٌدَىاْ، ص 
63
 9( طىرح اٌجٓ، اَِخ  
64
ساَد، ػٍٍ ػشزٌ، اطزدػبء اٌش ظُبد اٌززاصُخ فٍ اٌشؼز اٌؼزثٍ اٌّؼبطز، اٌمبهزح، دار (  

 58اٌفىز اٌؼزثٍ،  د د(، ص
65
 391بجخ، اٌدَىاْ، ص( اثٓ خف 
66
 35( اِزؤ اٌمُض، اٌدَىاْ، رذمُك: دٕب اٌفبخىرٌ، ثُزود، ٌجٕبْ، دار اٌجًُ،  د د(، ص 
67
 396( اثٓ خفبجخ، اٌدَىاْ، ص 
68
 441، ص0996( األطفهبٍٔ، أثى اٌفزط ػٍٍ ثٓ اٌذظُٓ، األغبٍٔ، ثُزود، ٌجٕبْ، دار اٌضمبفخ،  
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 المصادر والمراجع

 ُاٌمزآْ اٌىزَ
إثلللزاهُُ، خٍُلللً، ِلللٓ ِؼلللبٌُ اٌشلللؼز اٌذلللدَش فلللٍ األردْ وفٍظلللةُٓ، ػّلللبْ، األردْ، دار 

 6116ِجد،وٌ، 
اثٓ ثظبَ، أثى اٌذظٓ ػٍٍ ثٓ ثظبَ اٌشٕززٍَٕ، اٌذخُزح فٍ ِذبطٓ أهً اٌجشَزح، ثُزود، 

 0979ٌجٕبْ، دار اٌضمبفخ، 
، رذمُك: َىطف شىزٌ ، اٌدَىاْأثى إطذبق إثزاهُُ ثٓ أثٍ اٌفزخ ثٓ ػجدهللا اثٓ خفبجخ،

 فزدبد، ثُزود، ٌجٕبْ، دار اٌجًُ،  د د( 
اثٓ ِٕظىر، أثلى اٌفؼلً جّلبي اٌلدَٓ ِذّلد ثلٓ ِىلزَ، ٌظلبْ اٌؼلزة، ثُلزود، دار طلبدر، 

  د د( 
إطّبػًُ، ػشاٌلدَٓ، اٌشلؼز اٌؼزثلٍ اٌّؼبطلز، ثُلزود، ٌجٕلبْ، دار اٌفىلز ٌٍٕشلز واٌزىسَلغ، 

0978 
 0996ظُٓ، األغبٍٔ، ثُزود، ٌجٕبْ، دار اٌضمبفخ، األطفهبٍٔ، أثى اٌفزط ػٍٍ ثٓ اٌذ

 اِزؤ اٌمُض، اٌدَىاْ، رذمُك: دٕب اٌفبخىرٌ، ثُزود، ٌجٕبْ، دار اٌجًُ،  د د(
ثبرد، رو،ْ، ٔظزَخ إٌض، رزجّخ: ِذّد خُز اٌجملبػٍ، ِجٍلخ اٌؼلزة واٌفىلز اٌّؼبطلز، 

  0988، 3اٌؼدد
 0998ِشك، ِزوش إٌّبء اٌذؼبرٌ، اٌجمبػٍ، ِذّد خُز، دراطبد فٍ إٌض واٌزٕبطُخ، د

اٌجٕللدرٌ، دظللٓ؛ وطزطللىر، ػجللداٌجًٍُ، وصبثللذ، ػجٍللخ، اٌزٕللبص فللٍ اٌشللؼز اٌفٍظللةٍُٕ 
 6119، 6، اٌؼدد00اٌّؼبطز، ِجٍخ جبِؼخ األسهز ثغشح، اٌّجٍد

 0979، دار اٌؼىدح، 0ثُٕض، ِذّد، اٌشؼز اٌؼزثٍ اٌّؼبطز، ؽ
ِٓ غظٓ األٔدٌض اٌزؽُت، رذمُك: إدظبْ ، ٔفخ اٌةُت أدّد ثٓ ِذّد اٌّمزٌ اٌزٍّظبٍٔ،

 0988ػجبص، ثُزود، ٌجٕبْ، دار طبدر، 
اٌجزجبٍٔ، ػٍٍ ثٓ ػجداٌؼشَش اٌمبػٍ، اٌىطبؽخ ثُٓ اٌّزٕجٍ وخظىِه، رذمُلك: ِذّلد أثلى 

 اٌفؼً إثزاهُُ، وػٍٍ ِذّد اٌججبوٌ، ثُزود، ٌجٕبْ، دار اٌمٍُ،  د د(
فللٍ إٌمللد األدثللٍ، ػّللبْ، األردْ، وسارح خٍُلً، إثللزاهُُ، رذللى،د اٌللٕض، ثذللىس وِملب،د 

 0999اٌضمبفخ، 
، ػّبْ، األردْ، ِسطظلخ 0رثبثؼخ، ِىطً، اٌزٕبص فٍ ّٔبمط ِٓ اٌشؼز اٌؼزثٍ اٌذدَش، ؽ

 6111دّبدح ٌٍدراطبد اٌجبِؼُخ ٌٍٕشز واٌزىسَغ، 
ساَد، ػٍٍ ػشزٌ، اطزدػبء اٌش ظُبد اٌززاصُخ فٍ اٌشؼز اٌؼزثٍ اٌّؼبطز، اٌمبهزح، دار 

 فىز اٌؼزثٍ،  د د(اٌ
 0995اٌشػجٍ، أدّد، اٌزٕبص ٔظزَب ورةجُمُب، إرثد، األردْ، ِىزجخ اٌىزبٍٔ، 

اٌشِز، أدّلد لبطلُ، ظلىاهز أطلٍىثُخ فلٍ اٌشلؼز اٌذلدَش فلٍ اٌلُّٓ، طلٕؼبء، اٌلُّٓ، ِزولش 
 0996ػجبدٌ ٌٍدراطبد وإٌشز، 

درَخ، ِٕشلل ح اٌظللؼدٍٔ، ِظللةفً، اٌزٕللبص اٌشللؼزٌ لللزاءح أخللزي ٌمؼللُخ اٌظللزلبد، ا طللىٕ
 0990اٌّؼبرف، 

طٍُّبْ، ػجدإٌّؼُ ِذّد، ِظبهز اٌزٕبص اٌدٍَٕ فٍ شؼز أدّد ِةز، رطبٌخ ِبجظلزُز غُلز 
  6115ِٕشىرح، جبِؼخ إٌجبح اٌىؽُٕخ، ٔبثٍض، فٍظةُٓ، 

 0995طىَداْ، طبٍِ، جدٌُخ اٌذىار فٍ اٌضمبفخ وإٌمد، ثُزود، ٌجٕبْ، دار اِداة، 
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 0998، اٌمبهزح، اٌهُئخ اٌّظزَخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌظىز، دبرُ، رزوَغ إٌض

 0987ػُف، شىلٍ، اٌفٓ وِذاهجه فٍ اٌشؼز اٌؼزثٍ، اٌمبهزح، دار اٌّؼبرف، 
 0986، ثُزود، ٌجٕبْ، دار اٌضمبفخ، 6ؽجبٔخ، ثدوٌ، اٌظزلبد األدثُخ، ؽ

ػجبص، ِذّىد جبثز، إطلززارُجُخ اٌزٕلبص فلٍ اٌ ةلبة اٌشلؼزٌ اٌؼزثلٍ اٌذلدَش، ػالِلبد 
 6116ٍ إٌمد، جدح، اٌظؼىدَخ، ٔبدٌ جدح، ف

ػجداٌمبدر، ثظُُ ػجداٌؼظُُ، اٌظىرح اٌشؼزَخ فٍ شؼز اثٓ خفبجخ، رطبٌخ ِبجظزُز غُز 
  0990ِٕشىرح، جبِؼخ ػُٓ شّض، اٌمبهزح، ِظز، 

ػجداٌىزَُ، شلزفٍ، ِفهلىَ اٌزٕبطلُخ ِلٓ دىارَلخ ثلبخزُٓ إٌلً دىارَلخ جُلزار جُٕلذ، ِجٍلخ 
 6118، 6دراطبد أدثُخ، اٌؼدد

ػجلداٌّةٍت، ِذّللد، لؼللبَب اٌذداصللخ ػٕللد ػجلداٌمبهز اٌجزجللبٍٔ، اٌمللبهزح، اٌشللزوخ اٌّظللزَخ 
 0995اٌؼبٌُّخ ٌٍٕشز، 

ػشاَ، ِذّد، إٌض اٌغبئلت: رجٍُلبد اٌزٕلبص فلٍ اٌشلؼز اٌؼزثلٍ، دِشلك، ِٕشلىراد ارذلبد 
 6110اٌىزبة اٌؼزة، 

 ٌجُؼبء، دار رىثُمبي،  د د( وزطزُفب، جىٌُب، ػٍُ إٌض، رزجّخ: فزَد اٌشاهٍ، اٌدار ا
وزوَ، ثىِدَٓ، اٌةجُؼخ فٍ شؼز اثٓ خفبجخ األٔدٌظٍ، رطبٌخ ِبجظزُز غُز ِٕشىرح، 

  0983جبِؼخ دِشك، دِشك، طىرَب، 
(، 4اٌىظىأٍ، ٔبهدح أدّلد، رجٍُلبد اٌزٕلبص فلٍ شلؼز طلُّخ اٌمبطلُ، ِجٍلخ للزاءاد، اٌؼلدد 

  6106طجزّجز 
ٌزٕبص فٍ رواَخ طزادق اٌذٍلُ واٌفجُؼلخ ٌؼلش اٌلدَٓ جلالوٌ، اٌّضزد، ٔؼُُ لؼز، إطززارُجُخ ا

 6101رطبٌخ ِبجظزُز غُز ِٕشىرح، جبِؼخ لبطدٌ ِزثبح، اٌجشائز، 
 6114، اٌمبهزح، ِىزجخ اٌشزوق اٌدوٌُخ، 4ِجّغ اٌٍغخ اٌؼزثُخ، اٌّؼجُ اٌىطُؾ، ؽ

َش، اٌجشائلز، اٌّظدٌ، ٔىر اٌدَٓ، األطٍىثُخ ورذًٍُ اٌ ةبة: دراطخ فلٍ إٌملد اٌؼلزة اٌذلد
 0997دار هىِخ ٌٍةجبػخ وإٌشز واٌزىسَغ، 

اٌّغُغ، رزوٍ، اٌزٕبص فٍ ّٔبمط ِلٓ اٌشلؼز اٌّغزثلٍ اٌّؼبطلز، ِجٍلخ أثذلبس اٌُزِلىن، 
 6116، 0، اٌؼدد61اٌّجٍد

ِفزبح، ِذّد، رذًٍُ اٌ ةبة اٌشلؼزٌ جإطلززارُجُخ اٌلٕضج، اٌلدار اٌجُؼلبء، اٌّغلزة، دار 
 0985اٌزٕىَز ٌٍةجبػخ وإٌشز، 

ِىطً، إثزاهُُ ّٔز، أشىبي اٌزٕلبص اٌشلؼجٍ فلٍ شلؼز رىفُلك سَلبد، ِجٍلخ دراطلبد، اٌؼٍلىَ 
 6116،  اٌٍّذك(، 36ا ٔظبُٔخ وا،جزّبػُخ، اٌّجٍد

ِىطً، إثزاهُُ ّٔز، آفبق اٌزؤَب اٌشؼزَخ: دراطبد فٍ أٔىاع اٌزٕبص فٍ اٌشؼز اٌفٍظةٍُٕ 
 6115ٌهُئخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌّؼبطز، راَ هللا، وسارح اٌضمبفخ اٌفٍظةُُٕخ ا

 
 


