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 مؤلّفات كمال يوسف الحاج
 كتب

 ًًباب(ًلكلً للصدورًلتسلسلًالزمينًلًا)وفقً 
 
ً

ًكمالًيوسفًاحلاجالمؤلّفات الكاملة،  -  كمال يوسف الحاجوفقً  .2014ً،بيتًالفكر،ًأسسي ة

 دباأل 

 ،ًمنشوردراسةًأدبي ةبالعربي ة،ًً)رسالةًجامعي ة(،ً،مصطفى صادق الرافعي وأدبه .1
ًً.188-1/ًالرافعي1946ً،1ً

ًمنشوررسائل،ً،ًوالفرنسي ةًبالعربي ة، رسائلال .2
 10ً-1/صديقي1945ً،1،ًصديقيًخليل 
 3-1/ًوالدته1946ً،13ً،ًإىلًوالدتهًمنًباريس 
 8-1/ًفرنسي ة1947ً،13ً،ًاملرأةًالفرنسي ة 
 )5-1/ًوالده1948ً،13ًًأو1947ً،ًالكالمًجتسُّدًاألفكارً)رسالةًإىلًوالده 
 6-1/ًيونس1951ً،13ً،ًأيبًيونسًمنًباريسًإىلًاألخًأنطونيوسًراشد 

 Lettre à sa sœur, 1972, 13/Sœur ً1-22 
 13ً-1  1 /ًابنه1975ً،13،ًرسالةًأوىلًإىلًابنهًالبكر
 15ً-1 2 ابنه /1975ً،13،ًرسالةًثانيةًإىلًابنهًالبكر
 7ً-1 3 ابنه /1975ً،13،ًرسالةًثالثةًإىلًابنهًالبكر
 6ًً-1  4ابنه /1976ً،13،ًرسالةًرابعةًإىلًابنهًالبكر
 6ً-1ًً 5/ًابنه1976ً،13،ًرسالةًخامسةًإىلًابنهًالبكر
 16ً-6ًً1 /ًابنه1976ً،13،ًرسالةًسادسةًإىلًابنهًالبكر
 9ً-1ًً 7/ًابنه1976ً،13،ًرسالةًسابعةًإىلًابنهًالبكر
 5ًً-8ًً1 /ًابنه1976ً،13،ًرسالةًثامنةًوأخريةًإىلًابنهًالبكر
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 دينال 

 بالعربي ة،ًالهوت،ًمنشورالمسيحان في اإلسالم والصهيونّية،  .3
     .382ً-1/ًمسيحان1973ً،9ً

 بالعربي ة،ًالهوت،ًمنشوربكركي صخرة الخالص،  .4
 .304-1/ًبكركي1973ً،12ً

 بالعربي ة،ًالهوت،ًمنشوروكان يسوع المسيح،  .5
 .544-1وكانًً /14غريًمؤر خ،ً

 سياسةال 

 دولي ة،ًمنشور،عالقاتًًبالعربي ة،حول فلسفة الصهيونّية،  .6
 .393-1/ًصهيوني ة1967ً،9ً

 ،ًمنشورعالقاتًدولي ةًبالعربي ة،الصهيونّية بين تاريخين،  .7
ً.464ًً-1/ًتارخيني1972ًً،9ً

 فلسفةال 

 ،ًمنشور(حدسًالدوام)فلسفةًبالعربي ة،ًفلسفةً ،(هنري برغسون)ًجدان البديهّيةرسالة في معطيات الو   .8
 ًًًً  .177ً-1ًجدانوً ً/1945ً،1

بالفرنسي ة،ًفلسفةLa Valeur du Langage chez  Henri Bergsonًً مكانة اللغة لدى هنري برغسون، .9
 ،ًمنشور(اللغة)فلسفةً
1949ً،5/ًValeurً1-148.   

 منشورً،(الروحي ةًالوضعي ة فلسفةال) فلسفة ،بالعربي ة حول مقالة برغسون،بالعربّية مقّدمة وتعليق  .10
،  Introduction et commentaire en arabe de l’Essai de Bergson العنوانًبالفرنسي ة:،1949ً

 .44-1ًأطروحةً/2

 منشورً،(الروحي ةًالوضعي ة الفلسفة)ًفلسفةًبالعربي ة،،ًهنري برغسون .11
 ًً .820-2ً408ًوبرغسون،407ً-1ً1برغسونً/1954ً،2،ًيفًجزأينً
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 ،ًمنشور،(لغوي ةًفلسفة) فلسفةبالعربي ة،ً، في فلسفة اللُّغة .12
 .688-1ًفلسفةً/1956ً،5

 ،ًمنشور(عام ة فلسفة) فلسفةبالعربي ة،ًً،فلسفّيات .13
 ًًًًً.428ً-1ًفلسفي اتً/1956ً،4

 ،ًمنشور(اإلنساني ةًفلسفةال) فلسفةبالعربي ة،ً، في القومّية واإلنسانّية .14
 ً.183-1إنساني ةًً/1957ً،7

 ،ًمنشور(يفًمنهجي تهًالفلسفي ة) فلسفةبالعربي ة،ًً،سارتر من الجوهر إلى الوجود أو من ديكارت إلى .15
 .309-1جوهرً/1958ً،6ً

 ،ًمنشور(القومي ة فلسفة) فلسفةبالعربي ة،ً، القومّية ليست مرحلة .16
 .191ً-1ًمرحلةً/1959ً،7

 ،ًمنشور،(فلسفةًاللغة) فلسفةبالعربي ة،ًدفاًعا عن اللغة العربّية،  .17
 .173-1/ًدفاع1959ً،5ً

 ،ًمنشور،(ماورائي ةًفلسفة) فلسفةبالعربي ة،ًً،الميتافيزيكّية )رنيه ديكارت( التأمالت .18
 .182-1ًتأمالتً/1961ً،3

 ،ًمنشور(عقالني ةًفلسفة) فلسفةبالعربي ة،ًً،مدخل إلى فلسفة ديكارت .19
 ًًً.368-1ًديكارتً/1961ً،3

 منشورً،(ميثاقي ةًفلسفة) فلسفةبالعربي ة،ً، الطائفّية البّناءة أو فلسفة الميثاق الوطنيّ  .20
 .705-1ًميثاقً/1961ً،8

 ،ًمنشور(يفًنظامهًالفلسفيً ) فلسفةبالعربي ة،ًً،وحقائق في غّرة الحقيقة والردّ في غّرة الحقيقة  .21
 ًً.19ً-1هاًمنتقدًوً،13-1حقائقً،92-1غر ةً/1966ً،6

 منشور،ً(فلسفةًااللتزام) فلسفةبالعربي ة،ً، بين الجوهر والوجود أو نحو فلسفة ملتزمة .22
 ًً.613ً-1ًملتزمةً/1971ً،6

 ،ًمنشور(اللبناني ةًسفةًفلبنيانًال) فلسفةبالعربي ة،ًموجز الفْل َسَفة اللبنانّية،  .23
 .1949ًًً-1/ًموجز1974ً،11ً

 منشور،ً،(عقالني ةًفلسفة) فلسفةبالعربي ة،ً ،في العقالنّية األسطوريّة .24
 ً.825-1ًأسطوري ةً/14،ًغريًمؤر خ


