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Abstract 
intertextual Born cultural proximity between the poets and scribes. And this leads to 

rise conceiving texts with different cultures. These terms are used for document sharing and 

communication between one another in order to create a new text focuses .The contemporary 

meanings of words and have no choice but to use in the past and it is obvious why man can 
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not flourish because it is independent of the other.Intertextual pulse of a poet or a writer, 

because it is necessary, and Naqdyn great effort to attend and bring innovation and creation of 

scale with regard to any scholar and writer. This text is intertextual species Yazjy officials 

Qrardadym reviewed in this study, it appears that the sample forms are intertextual. In this 

paper, multiple forms and intertextualintertextual adaptation and semantic indexical and 

evaluated.Yazjyintertextual strategies in the Holy Qur'an and the social customs and Nsrha 

stems from the poets and proverbs. 
Keywords: intertextual, NassifYazjy, Officials. 

 


