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عـادر و المراجـلمصة اـقائم  
 
 

.القرآن الكريم برواية ورش عن نافع -  
 

:المصادر:أو�  

:ابو عبد   محّمد بن عبد   القضاعي .ابن ا�بار / 1  

. 2ط.القاھرة .دار المعارف .حسين مؤنس :حققه وعلق على حواشيه .الحلّة السيراء-
1985.  

:بن أبي كرم عز الّدين أبو الحسن علي .ابن ا$ثير /2  

. 2ط.بيروت .دار الكتاب العربي .نخبة من العلماء :مراجعة وتعليق .الكامل في التاريخ -
1980. 

:أبو الحسن علي الشنتريني .ابن بسام /3  

تونس .ليبيا .الدار العربية للكتاب .إحسان عباس :تحقيق .الذخيرة في محاسن أھل الجزيرة-
.1979. 1ط.  
:خلق بن عبد الملك أبي القاسم .ابن شكوال/4  

المكتبة العصرية للطباعة .ص3ح الدين الّھواري :تحقيق.الّصلة في تاريخ علماء ا.ندلس -
.2003. 1ط.بيروت .صيدا .والدار النموذجية .و النشر   

:أبو ھ0ل العسكري /5  

 لبنان.بيروت .دار الكتب العلمية .مفيد قصيحة :تحقيق.الكتابة والّشعر .كتاب الصناعتين -
.1981. 1ط.  
:أبو تّمام /6  

.1981. 1ط.بيروت .دار الكتاب اللبناني .إيليا الحاوي :شروح .الّديوان -  
:بشار بن برد /7  

الشركة التونسية للتوزيع .محّمد الطاھر بن عاشور :جمعه و شرحه و علق عليه .الّديوان -
.1976.تونس .و الطبع   

:أبو عثمان عمرو بن بحر .الجاحظ/8  

).ت.د.(القاھرة .مكتبة الخانجي .عبد الس3م ھارون:تحقيق وشرح .التبين البيان و-  
.1948.القاھرة .مطبعة البابي الحلبي .عبد الّس3م ھارون :تحقيق .الحيوان -  
:القاضي علي بن عبد العزيز .الجرجاني /9  

اوي محّمد أبو الفضل إبراھيم و علي محّمد البج:تحقيق .الوساطة بين المتنبي و خصومه -
).ت.د.(3ط.القاھرة .دار إحياء الكتب العربية .  

:أبو الحسن .حازم القرطاجني /10  
المطبعة الرسمية .محّمد الحبيب بن الخوجة :تقديم و تحقيق .منھاج البلغاء و سراج ا.دباء -

.1966.تونس .للجمھورية التونيسية   
:أبو عبد   بن نصر.الحميدي/11  
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بيروت .دار الكتاب اللبناني .إبراھيم ا.بياري :تحقيق .ا.ندلس  جذوة المقتبس،تاريخ علماء-
.1983. 2ط.لبنان .  

:الفتح . ابن خاقان /12  

المكتبة العتيقة .محّمد العنابي :فھارسه قدم له ووضع .ق3ئد العقيان في محاسن ا.عيان -
.1966.تونس .  

:لسان الدين .ابن الخطيب /13  

ليفي :تحقيق و تعليق .ل ا=حت3م من ملوك ا=س3م أعمال ا.عمال في من بويع قب-
.1956.بيروت .دار المكشوف .بروفنسال   

:أبو العباس شمس الدين أحمد .ابن خلكان /14  

لبنان .بيروت .دار صادر .إحسان عباس :تحقيق .وفيات ا.عيان وأنباء أبناء الزمان -
.1977.  

:أبو الخطاب .ابن دحية /15  

المطبعة ا.ميرية .إبراھيم ا.بياري :تحقيق .ل ا.ندلس و المغرب المطرب من أشعار أھ-
.1954.القاھرة .  

:أبو علي الحسن القيرواني .ابن رشيق /16  

المكتبة العصرية .عبد الحميد ھنداوي :تحقيق .العمدة في محاسن الّشعر وآدابه و نقده -
.2001. 1ط.بيروت .صيدا .  

:خير الدين .الزركلي /17  

.1980. 5ط. لبنان.بيروت .دار العلم للم3يين .ا=ع3م -  
:أبو الوليد أحمد بن غالب المخزمي.ابن زيدون /18  

مصر للطبع و .دار النھضة .علي عبد العظيم :شرح وتحقيق.ديوان ابن زيدون و رسائله -
.القاھرة .النشر   

:علي بن موسى.إبن سعيد .ابن سنان إبن وجد /19  

.1993. 4ط.مصر .دار المعارف .شوقي ضيف :قيق تح.الُمغرب في حلى المغرب -  
لجنة إحياء .النعمان عبد المتعال القاضي :تحقيق .رايات المّبرزين وغايات الممّيزين -

.1973. 4ط.القاھرة .مصر .التراث ا=س3مي   
:محّمد رضا الحبيب .السويسي /20  

.1975.تونس .يع دار بوس3مة للطباعة والنشر والتوز.المعتمد بن عباد ا=شبيلي -  
:ابن سيدة /21  

).ت.د.(مطبعة بوFق .المخصص  -  
:أبو يعقوب .السكاكي /22  

).ت.د. (1ط.لبنان .بيروت .دار الكتب العلمية .نعيم زرزور :تحقيق .مفتاح العلوم -  
:أحمد بن يحي.الضبي /23  

كتاب المصري دار ال.إبراھيم ا.بياري :تحقيق.بغية الملتمس في تاريخ رجال أھل ا.ندلس -
.1989.بيروت .القاھرة .دار الكتاب اللبناني .  

:ا ابن طباطب.العلوي /24  

.1985. 1ط.القاھرة .مكتبة الخانجي .عبد العزيز بن ناصر المانع :تحقيق .عيار الّشعر -  
:المراكشي  .ذاري أبو عبد  ابن ع/25  
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س كوFن وليفي .ج: تحقيق و مراجعة.البيان المغرب في أخبار ا.ندلس و المغرب -
.1983. 3ط.لبنان .بيروت.دار الثقافة .بروفنسال  

:الكاتب ا$صفھاني  .العماد/26  

آذرتاش :تحقيق .قسم شعراء المغرب و ا.ندلس .ريدة القصر و جريدة العصر خ-
محّمد المرزوقي و محّمد العروسي المطوي والجي3ني بن الحاج :نقحه و زاد عليه .آذرتوش

.1971.تونس .لتونيسية للنشر الدار ا.يحي   
:مصطفى .الغديري /27  

.2001. 1ط.المغرب .مطبعة شمس .شعر محّمد بن عّمار ا.ندلسي -  
:الفرزدق /28  

.1997. 1ط.بيروت .دار الجيل .علي مھدي زيتون:شرح .الّديوان -  
:أبو محّمد الدينوري .ابن قتيبة /29  

.1969.بيروت .دار صادر .حسان عباس إ:طبعه و حققه و فھرسه .الّشعر والّشعراء  -  
:أبو الفرج .قدامة بن جعفر /30  

).ت.د.(لبنان .بيروت .دار الكتب العلمية .عبد المنعم خفاجي :تحقيق و تعليق.نقد الّشعر -  
:ابن الكردبوس /31  

مدريد .أحمد مختار العيادي ،معھد الدراسات اFس3مية :تحقيق.تاريخ ا.ندلس -
.1971).ط.د.(  

:أبو الطيب .المتنبي /32  

).ت.د. (لبنان.بيروت .دار صادر.ديوان المتنبي-  
:أبي محّمد عبد الواحد .المراكشي/ 33  

المكتبة .ص3ح الدين الھواري :شرحه و اعتنى به .المعجب في تلخيص أخبار المغرب -
.م2006- ه1426. 1ط.بيروت.صيدا.العصرية   

:أحمد بن محّمد التلمساني .المقري /34  

ح الطيب من غصن ا.ندلس الرطيب و ذكر وزيرھا لسان الدين بن الخطيب نف-
).ت.د.(لبنان.بيروت .دار صادر .إحسان عباس :تحقيق.  

:الّذبياني .النابغة /35  
- ه1416. 2ط.بيروت .دار الكتاب العربي .جنا نصر الحّتي:شرح و تعليق.الديوان -

.م1996  

:المراجع:ثانيا  

:علي.أدھم /1  

)ت.د.(لبنان .بيروت .دار القدس للطباعة و النشر و التوزيع .عّباد المعتمد بن-  
:عز الّدين.إسماعيل /2  

.1983. 8ط.دار الفكر العربي .ا.دب و فنونه -  
.1992.القاھرة . دار الفكر العربي.ا.سس الجّمالية في النقد العربي -  
.2006. 1ط.لبنان .الدار العربية للموسوعات.كل الطرق تؤدي إلى الّشعر -  
:السامرائي.إبراھيم /3  

.1980. 2ط.بيروت .المؤسسة العربية للدراسات والنشر .لغة الّشعر بين جيلين -  
:أحمد.أمين /4  

.1959. 2ط.مكتبة النھضة المصرية للنشر و الطبع .ظھر ا=س3م-  
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   :إبراھيم.أنيس /5

.1999. 3ط.مصر .مكتبة ا.نجلو المصرية .ا.صوات اللّغوية-  
.1988. 6ط.القاھرة .مكتبة ا.نجلو المصرية .سيقى الّشعر مو-  
:أحمد.اقة أبو ح/6  

.1962. 1ط.بيروت .دار الشرق الجديد.منشورات .ديح و تطوره في الّشعرالعربي فن الم-  
:أبو العرفان محّمد بن علي/7  

ا الطباعة دار الوفالدني.فتوح خليل :تحقيق.شرح الكافية الشافية في علمي الروض و القافية -
.2000. 1ط.مصر .اFسكندرية .وزيع توالنشر و ال  

:كمال .أبو زكي /8  

)ط.د.(بيروت .دار ا.ندلس .دراسات في النقد ا.دبي -  
:آنجل جانثالث.بالنثيا /9  

.1955. 1ط.القاھرة .مكتبةالنھضة المصرية .حسين مؤنس :ترجمة .تاريخ الفكر ا.ندلسي   
:طبانة.بدوي /10  

.1984. 1ط.دار المريخ للنشر والتوزيع .د ا.دبي قضايا النق-  
:بشرى موسى صالح /11  

.1994. 1ط.المركز الثقافي العربي بيروت .الّصورة الّشعرية في النقد العربي الحديث   
:كمال.بشر /12  

.2000.القاھرة .علم ا.صوات دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع -  
:يوسف حسين.بكار /13  

.1983. 2ط.لبنان .دار ا.ندلس . دة في النقد العربي القديم بناء القصي-  
.1971.مصر .دار المعارف .إتجاھات الغزل في الّشعر العربي في القرن الثاني الھجري -  

:منجد مصطفى .بھجت /14  

مؤسسة .ا=تجاھاFس3مي في الّشعر الKندلسي في عھدي ملوك الطوائف و المرابطين -
.1986. 1ط.بيروت .لنشر و التوزيع الرسالة للطباعة و ا  

:بھي الّدين زيان /15  

.1988.القاھرة .دار المعارف .الّشعر الجاھلي تطوره و خصائصه الفنية -  
:علي .بو ملحم /16  

.1970.لبنان . بيروت . المطبعة العصرية للطباعة و النشر .في ا.دب و فنونه -  
:بشير .تاوريريت /17  

دراسة في ا.صول و الم3مح و ا=شكاليات (ا.دبي المعاصر  محاضرات في مناھج النقد-
-ه1428. 1ط.الجزائر . قسنطينة . دار الفجر للطباعة و النشر ).النظرية و التطبيقية 

.م2006  
:عبد الرحمان .تبرماسين /18  

مصر .القاھرة . دار الفجر للنشر و التوزيع .البنية ا=يقاعية للقصيدة العربية في الجزائر-
.2003. 1ط.  

:أنس الوجود.ثناء /19  

مصر .القاھرة .دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع .رمز الماء في ا.دب الجاھلي -
.2000.  
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:غريب.جورج/20  

لبنان .بيروت . دار الثقافة .عمر بن أبي ربيعة جميل بن معمر .الغزل تاريخه و أع3مه -
.1960.  

:كوھين .جون/21  

.1985.القاھرة .مكتبة الزھراء .أحمد درويش :ة ترجم.بناء لغة الّشعر -  
:علي عبد الرحمان .الحجي /22  

بيروت .دمشق .دار القلم .التاريخ ا.ندلسي من الفتح ا=س3مي حتى سقوط غرناطة -
.1976.  

:عبد القادر .حامد /23  

القاھرة .المطبعة النموذجية .لجنة البيان العربي . دراسات في علم النفس ا.دبي -
.1949).ط.د.(مصر.  

:مصطفى .حركات /24  

.1989.الجزائر .وحدة الرغاية .المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية .قواعد الّشعر -  
:عبد   محّمد.حسن /25  

.1981.مصر.الّصورة و البناء الّشعري دار المعارف -  
  :الفاخوري. حنا/26

دار .أدب ا=نحطاط.المغرب ا.دب في ا.ندلس و .الموجز في ا.دب العربي و تاريخه -
.1981. 2ط.لبنان .بيروت .الجيل   

:أحمد محّمد.الحوفي /27  

).ت.د.(بيروت.دار القلم .الغزل في العصر الجاھلي -  
:زين كامل محّمدمصطفى أبو شوارب.الخويسكي/28  

.2002.ا=سكندرية .دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر .صياغة جديدة . العروض العربي-  
:ص0ح.الصخ/29  

دراسة أدبية تاريخية لنشوء دولة بني عباد في إشبيلية .اشبيلية في القرن الخامس الھجري -
.1981.لبنان .بيروت .دار الثقافة .وتطور الحياة ا.دبية فيھا   

.1957.بغداد .مطبعة الھدى .دراسة أدبية و تاريخية .محّمدبن عمار ا.ندلسي -  
:عبد المنعم.خفاجي/30  

.1962.بيروت.دار المعارف.منشورات . دب في ا.ندلسقصة ا.-  
:خفاجي عبد المنعم و شرف عبد العزيز/31  

.1992. 1ط.لبنان .دار الجيل بيروت .ا.صول الفنية .وزان الّشعر العربي -  
:أماني سليمان.داوود/32  

ان عمّ .دار مجدFوي.دراسة في شعر الحسين بن منصور الح3ّج.ا.سلوبية و الّصوفّية -
.2002.ا.ردن .  

:سامي .الّدھان /33  

).ت.د.(4ط.القاھرة .دار المعارف .المديح -  
:بن س0مة.الربعي/34  

.2006.الجزائر.عين مليلة .دار الھدى .تطور البناء الفني في القصيدة العربية   
:بارث.رو�ن/35  
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. 2ط.الدار البيضاء .دار توبقال.عبد الس3م بن عبد العلي :ترجمة.درس السيميولوجيا-
1986.  

.1994. 1ط.مركز ا=نماء الحضاري.منذر عياشي:ترجمة .نقد وحقيقة -  
:جودت. الركابي/36  

.1966. 2ط.مصر .دار المعارف .في ا.دب ا.ندلسي -  
:محّمد مجيد.الّسعيد/37  

.1972. 1ط.النجف ا.شرف.مطبعة النعمان . ادالّشعر في ظّل بني عب-  
.2001. 1ط.ليبيا.بنغازي.دار الكتب الوطنية .دراسات في ا.دب ا.ندلسي -  
.1985. 2ط.الدار العربية للموسوعات.الّشعرفي عھد المرابطين و الموحدين با.ندلس-  

:علي محّمد.س0مة /38  

الدار العربية للموسوعات .ھر أع3مهموضوعاته و أش-ا.دب العربي في ا.ندلسي تطّوره-
.1989. 1ط.لبنان .بيروت  

:محّمدزغلول.س0م/39  

.1995.مصر.منشأة المعارف.دراسة في البيئة والّشعر.مدخل إلى الّشعر الجاھلي -  
:محّمد.سويف/40  

.2003. 1ط.منشورات ا=خت3ف الجزائر .القراءة النسقية و مقوFتھا النقدية   
:مصطفى .سويف/41  

.1981. 4ط.مصر .دار المعارف ..سس النفسية لPبداع الفني في الّشعر خاصة ا-  
:أحمد.الشايب /42  

.1966. 6ط.القاھرة .مكتبة النھضة المصرية .ا.سلوب -  
:مصطفى .الشكعة /43  

.1983.لبنان .بيروت .للم3يين.دار العلم .ا.دب ا.ندلسي موضوعاته و فنونه -  
:محّمد صالح.الضالع/44  

.2002.مصر .القاھرة .دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع ..سلوبّية الصوتّية ا-  
:أحمد.ضيف /45  

).ت.د. (2ط.تونس .دار المعارف للطباعة و النشر .ب3غة العرب في ا.ندلس -  
:شوقي .ضيف /46  

).ت.د. (5ط.مصر .دار المعارف .الخمريات في العصر العباسي ا.ول -  
:لھادي عبد ا.الطرابلسي/47  

.1981.تونس .منشورات الجامعة التونسية .خصائص ا.سلوب في الشوقيات -  
:محّمدعويد.يلالطريو/48  

مكتبة الثقافة الدينية ".دراسة موضوعية فنية "ا.عمى التطيلي شاعر عصر المرابطين -
.2005. 1ط.القاھرة .  

:محّمد شھاب.العاني/49  

. 1ط.ا.ردن .عّمان .دار دجلة .لطوائف الّشعر السياسي ا.ندلسي في عصر ملوك ا-
2008. 

:أحمد مختار .العبادي/50  

ا=سكندرية .دار المعرفة الجامعية ،للطبع والنشر والتوزيع .في تاريخ المغرب و ا.ندلس -
.2005. 2ط.مصدر .  
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:إحسان .عباس/51  

. 7ط. لبنان.بيروت .دار الثقافة .تاريخ ا.دب ا.ندلسي عصر الطوائف و المرابطين -
1981. 

:عبد الجليل.عبد القادر/52  
عّمان .دار الصفاء للنشر والتوزيع .ھندسة المقاطع الصوتية و موسيقى الّشعر العربي -
.1998. 1ط.ا.ردن .  
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