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 1مؤلفات الشيخ محّمد رشيد رضا

 كتب
 )وفًقا للتسلسل الزمين للصدور لكّل باب(

 
 

 األدب: 
 أدب السرية، منشوربالعربّية، ، تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ محّمد عبده .1

املنار، مصر، مطبعة ، أجزاء 3)وما جرى مبصر يف عهده، وخالصة سرية السّيد مجال الدين األفغاين، وِسرير أعالم آخرين(، 
هـ / 1367م. اجلزء الثالث، الطبعة الثانية، 1935هـ / 1354زء الثاين، الطبعة الثانية، م. اجل1931هـ / 1350اجلزء األّول 

 م. 1947
 أدب السرية، منشوربالعربّية،  )وفيه ترمجة الشيخ حمّمد رشيد بقلمه(، المنار واألزهر .2

 م.      1934هـ / 1353الطبعة األوىل، مصر، مطبعة املنار، 
 أدب السرية، منشوربالعربّية، ، ذكرى المولد النبويّ  .3

صفحة )يتضّمن خالصة السرية احملّمديّة وحقيقة الدعوى اإلسالمّية وكلّّيات اإلسالم  44م، 1935مصر، مطبعة املنار، 
 وحكمه(.

 )شعر عمودّي(، منشور تنقيح وضبط لغويّ بالعربّية، ، ديوان األمير شكيب أرسالن .4
 م.1935هـ / 1354طبعة أوىل، مصر، مطبعة املنار،  

 أدب السرية، منشوربالعربّية، ، الفاروق عمر بن الخطّاب .5
 صفحة.  350م، 1936هـ / 1355مصر، مطبعة املنار، 

 رية نبويّة(، منشورأدب السرية )سبالعربّية،  ،محّمد رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم .6
 صفحة.  590، 1938الطبعة الثانية، مصر، مطبعة عيسى البايّب احلليّب، 

 أدب السرية، منشوربالعربّية، ، رابع الخلفاء الراشدين -كّرم اهلل وجهه  -اإلمام علّي بن أبي طالب .7

                                                           
 الثاين،اجلزء مصادر الدراسة األدبّية، من مراجع ثالثة: أ( داغر، يوسف أسعد، "حمّمد رشيد رضا" يف بشكل أساسّي،  ،مبؤّلفات الشيخ حمّمد رشيد رضا . مّت استخالص هذا الثبت 1

. ب(: 386 -384، ص 1983، 7، بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانّية، قسم الدراسات األدبّية، (1955 -1800الفكر العربّي الحديث في ِسَير أعالمه، الراحلون )
، 1999وراه اللبنانّية يف الفلسفة، مضروبة على اآللة الكاتبة، بريوت، ، أطروحة أُعدَّت لنيل شهادة الدكتإشكالّية العالقة بين السلفّية والغرب من خالل مجّلة الَمنارزيدان، مسري، 

 .2010، ثالثة أجزاء، الطبعة األوىل، املختارة، الشوف، لبنان، الدار التقّدمّية، السّيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنةصفحة. ج( أرسالن، األمري شكيب،  354
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 صفحة. 360، 1939مصر، مطبعة مصطفى البايّب احلليّب، 
د رشيد رضا .8  أدب الرحلة، منشور،بالعربّية،  ،رحالت اإلمام محمَّ

 .صفحات 303، 2000بريوت، بدر للنشر،  ،1 قها د.يوسف أيبش، جملدمجعها وحقّ 
 أدب الرحلة، منشور،بالعربّية،  ،(1920-1908سورية )رحلتان إلى  .9

 .صفحة 220، 2001العربيَّة للدراسات والنشر،  أمحد زهري ظاظا، طبعة أوىل، بريوت، املؤّسسة هلام وقدّ  رهاحرّ 
 أدب السرية، منشوربالعربّية، ، مختَصر ذكرى المولد النبويّ  .10

 )كان يُقرأ يف حفلة الذكرى اليت حيضرها ملك مصر أو نائبه(.
 .أدب السرية )سرية نبويّة(، منشوربالعربّية، ، خالصة السيرة المحّمديّة .11
 منشوربالعربّية، ، شعر عمودّي، المقصورة الرشيديّة .12

 .1عاررضر هبا مقصورة ابن دريد، وذكر فيها بعض أغراضه ومقاصده اإلصالحّية()قصيدة طويلة  
 .رسائل )يف كتاب(، منشوربالعربّية، ، 2" إىل األمري شكيب أرسالنمكتوباته الخصوصّية" .13
ة اإلسالم اإلمام أبي حامد الغزالي .14  .أدب السرية، خمطوطبالعربّية، ، رسالة في ُحجَّ
 

 الدين 
 نقد دييّن، منشوربالعربّية،  ،اإلسالم شبهات النصارى وحجج .15

 م )ردَّ فيه على أحباث اجملتهدين وبشائر جمّلة السالم وجمّلة اجلامعة ملنشئها فرح أنطون(.1904هـ /1322القاهرة، مطبعة املنار، 
 ، منشورمرافعات دينّيةبالعربّية،  ،محاورات الُمْصِلح والُمقّلد .16

)مناظرات بني عاِِل عصرّي من طاّلب اإلصالح، وبني عاِِل أزهرّي، أظهر فيها صفحة  150م، 1907/  هـ1325املنار، 
 ضرورة االجتهاد(.

 منشورشرح دييّن، بالعربّية، ، على طريقة السؤال والجواب رسالة في التوحيد .17
، منشور يف القاهرة، اإلسالمّية()كتبها بناًء على اقرتاح األستاذ اإلمام حمّمد عبده وحسن باشا عاصم ملدارس اجلمعّية اخلرييّة 

 .م(1908ه )1326مطبعة املنار، 
 نقد دييّن، منشوربالعربّية، ، إنجيل برنابّا .18

 م. 1924هـ / 1342مصر، مطبعة املنار، 
                                                           

 .235 -220، مرجع سابق، ص السّيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنةؤلَّف األمري شكيب أرسالن: . هذه القصيدة منشورة يف اجلزء األّول من م 1
، مرجع سابق، حتت عنوان: "مناجاة أخ ألخيه أو السّيد رشيد رضا يف مفاضله"، السّيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة. نشرها األمري شكيب أرسالن يف اجلزء الثاين من مؤلَّفه:  2

 .350 -36صفحة 
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 تشريع، منشوربالعربّية،  ،ُيسر اإلسالم وأصول التشريع العامّ  .19
 م.1928هـ / 1346الطبعة األوىل، مصر، مطبعة املنار، 

 ، منشورمرافعات دينّيةبالعربّية،  ،اإلسالمّية واألخّوة الدينّيةالوحدة  .20
قّلد(، الطبعة الثانية، مصر، مطبعة املنار، 

ُ
صِلح وامل

ُ
 م. 1928هـ / 1346)طُبع أكثرها من قبل باسم حماورات امل

وتقدمي )روحانيّات(،  حتقيقبالعربّية، لألمري شكيب أرسالن،  االرتسامات الِلطاف في خاِطِر الحاّج إلى أقدس المطاف .21
 منشور

 .صفحة 286م، 1931هـ / 1350مصر، مطبعة املنار، 
 ، منشورمرافعات دينّيةبالعربّية، ، طيف يوم المولد النبوّي الشريفجنس اللّ النداء  .22

 صفحة. 124م، 1932هـ /1351مصر، مطبعة املنار، 
 منشور، مرافعات دينّيةبالعربّية، ، ساء في اإلسالمحقوق النّ  .23

 صفحة. 122م، 1932هـ / 1351القاهرة، مطبعة املنار، 
ديّ  .24  شرح دييّن، منشوربالعربّية، ، الوحي الُمحمَّ

 صفحة.   200م، 1935هـ / 1354الطبعة الثالثة، مصر، مطبعة املنار، 
 تشريع، منشوربالعربّية،  ،فتاوى المنار .25

ْنجرد ويوسف قزما 
ُ
 19701خوري، بريوت، دار الكتاب العريّب، ثالثة أجزاء، حتقيق صالح الدين امل

 تنقيح وضبط لغوّي، )شرح دييّن(، منشور.بالعربّية، ، ابن قدامة .26
 .البن قدامة السفارترني شرح عقيدة 

 نقد دييّن، منشوربالعربّية، ، عقيدة الصلب والفداء .27
 صفحة. 167مصر، مطبعة املنار، 

 نقد دييّن، منشور.بالعربّية، ، ترجمة القرآن وما فيها من المفاسد .28
 نقد دييّن، جزء منشور وجزء خمطوطبالعربّية، ، السّنة والشيعة .29

 ظهر منه اجلزء األّول ووعد بإكماله جبزٍء ثاٍن.
 شرح دييّن، منشوربالعربّية، ، خطاب عامّ  .30

 )يف ما جيب على املسلمني لبيت اهلل احلرام وحرم رسوله، عليه الصالة والسالم(.
 

                                                           
شكيب أرسالن،  خوان"، بتكليف من الشيخ حمّمد رشيد رضا، من جمّلدات "املنار، وأنّه ِل يتيّسر طبعها. راِجع: األمريإل. ذكر األمري شكيب أرسالن أّن هذه الفتاوى مجعها "أحد ا 1

 .352يت، ص ، واجلزء الثا38سابق، ص  ، مرجعالسّيد محّمد رشيد رضا أ وإخاء أربعين سنة، الجزء األّول
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 .شرح دييّن، منشوربالعربّية، ، أحكامه وحكمهمناسك الحّج،  .31
 شرح دييّن، خمطوطبالعربّية، ، حقيقة الرِّبا .32

 )تنقص يف هذه الرسالة املقّدمة واخلامتة(.
 ، خمطوطمرافعات دينّيةبالعربّية، ، مساواة المرأة بالرجل .33

 )أصل هذه الرسالة مناظرة له مع الدكتور حممود عزمي يف اجلامعة املصريّة(.
 ، خمطوطمرافعات دينّيةبالعربّية، ، الحكمة الشرعّية في محاكمة القادريّة والرفاعّية .34

 .1وهي أّول مؤلَّفاته، ألَّفها يف أثناء طلبه العلم
 

 السياسة 
 سياسة، منشوربالعربّية، ، المسلمون والقبط والمؤتمر المصريّ  .35

 م.1923هـ / 1341القاهرة، 
 سياسة، منشوربالعربّية،  ،الخالفة أو اإلمامة العظمى .36

 صفحة.  144م، 1923هـ / 1341القاهرة، مطبعة املنار، 
 نقد سياسّي، منشوربالعربّية، ، الوّهابّيون والحجاز .37

 م.1926هـ / 1344مصر، مطبعة املنار،  
  

 علم التفسير 
 علم التفسري، منشوربالعربّية،  )الشهري بتفسري املنار(، تفسير القرآن الكريم .38

  . 2م1906هـ / 1324جمّلًدا، مصر،  12 
 علم التفسري، منشوربالعربّية،  )الكوثر، والكافرون، واإلخالص، واملعوذترني، والعصر(، تفسير الفاتحة وسّت سور من الخواتم .39

 صفحة. 144م، 1912هـ / 1330طبعة ثالثة، القاهرة، مطبعة املنار، 
 التفسري، منشورعلم بالعربّية، ، تفسير سورة يوسف عليه السالم .40

 صفحة. 160م، 1939هـ / 1358القاهرة، مطبعة املنار، 
                                                           

 .108 -106، 38، مرجع سابق، ص السّيد محّمد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة، الجزء األّول. أرسالن، األمري شكيب،  1
 قد جمّلًدا. وآخر ما وصل إليه يف التفسري، من اجلزء الثالث عشر، اآلية الكرمية املرقومة مبائة وواحد، من سورة يوسف، عليه السالم: ررب   12جزًءا من الذكر احلكيم يف  12. "فسَّر به  2

لك، وعلَّمتين من تأويل األحاديث )اآلية(": أرسالن، األمري شكيب، 
ُ
؛ وأيًضا: اجلزء الثاين، 35، مرجع سابق، ص سّيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة، الجزء األّولالآتـرْيترين من امل

 . 352ص 
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 علم التفسري، منشوربالعربّية، ، التفسير المخَتَصر المفيد .41
)...( يوجرد منه جزءان من أّول  13وبعض  12، 11، 2، 1)"أراد أن جيعله كاملنت لتفسري املنار، وطُبع منه خمتصرر األجزاء: 

 .1آخر ما وصل إليه السّيد )رضا( قد اخُتِصرت وطُِبعت"(التفسري، وجزءان من 
ل .42  علم التفسري، خمطوطبالعربّية، ، التفسير الُمَطوَّ

 .)تابع لكتاب تفسري القرآن الكرمي الشهري بتفسري املنار( 13اجلزء 
 علم التفسري، خمطوطبالعربّية، ، رالتفسير الُمْخَتص .43

، 12و  11اختصر به اجلزء جزء ثاٍن  .)من كتاب تفسري القرآن الكرمي الشهري بتفسري املنار( 2و 1اختصر به اجلزء جزء أّول 
 .)من كتاب تفسري القرآن الكرمي الشهري بتفسري املنار( 13وبعض اجلزء 

 .تنقيح وضبط لغوّي، )علم التفسري(، منشوربالعربّية، ، تفسير ابن ُكثَ ّير .44
 .وضبط لغوّي، )علم التفسري(، منشورتنقيح بالعربّية، ، تفسير البَ َغوي .45
ى بالشافي .46  تنقيح وضبط لغوّي، )علم التفسري(، منشور.بالعربّية، قنَّع، ُـ لمل الشرح الكبير الُمسمَّ

 

 جتماعّيةإلالعلوم ا 
 .علم إجتماع، خمطوطبالعربّية، ، ]الشرقّيون[ الشرق والشرقّيين .47

 

 اللغة 
 تنقيح وضبط لغوّي، )لغة(، منشوربالعربّية،  عبد القاهر اجلرجاين،ل أسرار البالغة .48

  م.1947هـ / 1367طبعة رابعة، مصر، مطبعة املنار،  
 .تنقيح وضبط لغوي )لغة(، منشوربالعربّية،  عبد القاهر اجلرجاين،ل دالئل اإلعجاز .49

 
 

 

                                                           
 .36، مرجع سابق، ص السّيد رشيد رضا أو إخاء  أربعين سنة، الجزء األّول. أرسالن، األمري شكيب،  1


