







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	رسائل الرافعي
	مقدمة: كيف عرفت مصطفى الرافعي
	الآداب العربية وتاريخها للرافعي (للأمير شكيب أرسلان)
	الرسالة الأولى: رأيه في أمتع كتب النحو
	الرسالة الثانية: رأيه في دراسة الأدب العربي
	الرسالة الثالثة: رأيه في الكتب التي وعد الناس بها
	الرسالة الرابعة: رأيه في طبع كتبه
	الرسالة الخامسة: رأيه في كتاب ذكرى أبي العلاء
	الرسالة السادسة: رأيه في طريقة الجاحظ في دراسة الأدب
	الرسالة السابعة: رأيه في أخلاق سادتنا الكبراء
	الرسالة الثامنة: رأيه في مؤلفاته وطبعها
	الرسالة التاسعة: يريد العمل ولكنه يجد العوائق
	الرسالة العاشرة: ما أصابه من تعب في إعجاز القرآن
	الرسالة 11: رأيه في كتب المنطق والبلاغة وفي المنفاوطي
	الرسالة 12: رأيه في البارودي
	الرسالة 13: جوابات عن ألفاظ المتكلمين وأهل البلاغة
	الرسالة 14: رأيه فيما يرتقي به الكبراء
	الرسالة 15: رأيه في أن نصف الفقر فقر كاذب
	الرسالة 16: رأيه في بيت من شعر البارودي
	الرسالة 17: بينه وبين جورجي زيدان
	الرسالة 18: كيف تكتب الاسلوب البليغ وكيف تقرأ
	الرسالة 19: كيف يفلح الأديب في الكتابة
	الرسالة 20: ترادف السجع والفرق بين الرسول والنبي
	الرسالة 21: رؤيا له مع السيد البدوي
	الرسالة 22: جوابات عن بعض كلمات في المساكين
	الرسالة 23: جوابات اخرى في كتاب المساكين
	الرسالة 24: رأيه في التصوف واستمداده من النبي
	الرسالة 25: قصيدة غليوم
	الرسالة 26: أغلاط المطابع المصريه
	الرسالة 27: قصيدة ويلسون
	الرسالة 28: رأيه بأن الترك لا يحكمون غيرهم
	الرسالة 29: رأيه في الحجاب والسفور - وأنه لايهتم إلا بالأخلاق
	الرسالة 30: وحي القرآن باللفظ , والقراءات
	الرسالة 31: رأيه في كتابة الإمام محمد عبده - وفي الحركة الوطنية
	الرسالة 32: قصيدته في أطفال الشوارع
	الرسالة 33: قصيدة التخنث
	الرسالة 34: لايكون الشعراء بالإيجار
	الرسالة 35: ملكة الإنشاء ورثاء الزعيم محمد فريد
	الرسالة 36: سبب عدم رثائه للزعيم محمد فريد
	الرسالة 37: كتاب الفلسفة النظرية وأحزان فرتر
	الرسالة 38: كتاب حديث القمر يحتاج إلى تنقيح
	الرسالة 39: جواب تعزية بليغ
	الرسالة 40: تلحين النشيد المصري
	الرسالة 41: قوله في معركة النشيد الوطني
	الرسالة 42: كلامه في تفسير (ويبقى وجه ربك)
	الرسالة 43: سيؤلف قصة شقاء وحزن وبؤس
	الرسالة 44: يريد معارضة أحزان فوتر
	الرسالة 45: إنشاء مقالة في النفاق
	الرسالة 46: عجيبة لغوية
	الرسالة 47: كلامه في مجلة المضمار عن نوادر القوة عند العرب
	الرسالة 48: كلامه عن فضل العرب
	الرسالة 49: عادته في عمله
	الرسالة 50: إعجابه بكتاب المساكين
	الرسالة 51: عدم مبالاته بأدب هذا الزمن
	الرسالة 52: كيف يتناول الشاعر اللواء والزمن الذي قضاه في تأليف الأول من تاريخ الأدب وحديث القمر
	الرسالة 53: قصيدة التبرج
	الرسالة 54: طلب أبن أصحح كتاب حديث القمر
	الرسالة 55: كلام عن كتاب الأخلاق لأرسطو
	الرسالة 56: كتاب رسائل الأحزان غير الكتاب الذي كان وعد به
	الرسالة 57: جواب عن كلمات لغوية ونحوية - والتضمين في اللغة
	الرسالة 58: نيته في وضع كتاب بعد رسائل الأحزان
	الرسالة 59: كتاب درة الغواص وكشف الطرة
	الرسالة 60: كلامه عن المنفلوطي
	الرسالة 61: كلامه عن كتاب السحاب الأحمر
	الرسالة 62: كلامه عن الدكتور يعقوب صروف
	الرسالة 63: ما الهم في فصل الإمام محمد عبده
	الرسالة 64: مهذب الأغاني للخضري
	الرسالة 64: المصيبة تشغل أهلها عن حكمتها
	الرسالة 65: كلامه عن نقد سلامه موسى لكتاب السحاب الأحمر
	الرسالة 66: موازنة بين الشعراء الثلاثة المتنبي وأبو تمام والبحتري
	الرسالة 67: استعداده لكتاب جديد
	الرسالة 68: زمن مزور وأيام عجائب
	الرسالة 69: تشاؤمه من قصة (عاصفة القدر)
	الرسالة 70: عاطفة تنتقم منه
	الرسالة 71: اهتمامه بغلطات القصة المختارة
	الرسالة 72: ماهي السعادة ؟
	الرسالة 73: مقالة الشعر في خمسين سنة
	الرسالة 74: نشر المقتطف لقصته
	الرسالة 75: إعجاب الناس برواية عاصفة القدر
	الرسالة 76: من عادته في معرفة كتبه
	الرسالة 77: ما ظهر له في استعارة (واخفض لهما جناح الذل)
	الرسالة 78:طريقة الجاحظ في قراءة الكتب
	الرسالة 79: تأثير عبارة كليلة ودمنة
	الرسالة 80: اعتراضه على رأي الدكتور طه حسين في النثر العربي
	الرسالة 81: كلام عن مختارات الجاحظ
	الرسالة 82: مقالة الخنفساء
	الرسالة 83: مقالة للبرلمان
	الرسالة 84: مقالات تحت راية القرآن
	الرسالة 85: كتاب الجمهرة
	الرسالة 86: صاحب الصاعقة والعقد الفريد
	الرسالة 87: هو بحسرة من كليلة ودمنة
	الرسالة 88: مقالة عن طه في مجلة الزهور سنة 1912
	الرسالة 89: كتاب تحت راية القرآن
	الرسالة 90: تقريظ البشرى لإعجاز القرآن
	الرسالة 91: تقريظ سعد باشا لكتاب إعجاز القرآن
	الرسالة 92: تقريظ صاحب الصاعقة لإعجاز القرآن
	الرسالة 93: تفسير آية ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
	الرسالة 94: رأي العقاد في إعجاز القرآن
	الرسالة 95: رده على العقاد
	الرسالة 96: كلمة صادق عنبر في الإعجاز
	الرسالة 97: إنصرافه عن الكتابة في البلاغ
	الرسالة 98: قصيدته في مدح حلالة الملك
	الرسالة 99: رأي العقاد في التحدي
	الرسالة 100: طبع إعجاز القرآن على نفقة جلالة الملك
	الرسالة 101: كلامه عن النسبة إلى الأخلاق (المدار عند العرب على الاستخفاف والاستثقال)
	الرسالة 102: كتابه فصح الكلام
	الرسالة 103: كيف يعلم الإنشاء العربي
	الرسالة 104: انتخابه عضوا بالمجمع العلمي بدمشق
	الرسالة 105: كتاب حديث عيسى بن هشام
	الرسالة 106: رأيه في السياسة بين مصر وأنجلترا
	الرسالة 107: الطبعة الجديدة من الإعجاز
	الرسالة 108: الطبعة الثانية من المساكين
	الرسالة 109: كلام مجلة العصور في الإعجاز
	الرسالة 110: نشيد أسامي يا مصر وانتشاره
	الرسالة 111: فصل في وحي الروح
	الرسالة 112: فوز نشيده في جمعية الشبان الملمين
	الرسالة 113: الأدب يتيم في مصر
	الرسالة 114: أمثلة من كليلة ودمنة
	الرسالة 115: تفسير آية (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)
	الرسالة 116: النار المقدسة التي تدفع صاحبها إلى العمل
	الرسالة 117: كتاب فجر الإسلام وسبب انصرافه عن الشعر إلى الكتابة
	الرسالة 118: أفضل طريقة لتعليم الناشئين الإنشاء
	الرسالة 119: كلامه وكلام برجسون
	الرسالة 120: تفسير آية (لايسمن ولا يغني من جوع)
	الرسالة 121: رأيه في التنويم المغنطيسي
	الرسالة 122: نقده لقصيدة عبدالله عفيفي
	الرسالة 123: سفود في نقد عبدالله عفيفي
	الرسالة 124: سقوط الشيخ عبدالله عفيفي
	الرسالة 125: السفافيد وأمرها
	الرسالة 126: انتقاد الرافعي للعقاد في مجلة العصور
	الرسالة 127: يعجب كيف عرف الناس كاتب السفود
	الرسالة 128: صرعة الظالم
	الرسالة 129: يدعو الله أن يفرغه لخدمة كتابه
	الرسالة 130: يطلب رأي الناس في السفافيد
	الرسالة 131: عزمه على توسيع كتاب تاريخ آداب العرب
	الرسالة 132: مقالة في حكمة
	الرسالة 133: غلطات زكي مبارك في كتاب زهر الآداب
	الرسالة 134: مقالة الإمام في مجلة الزهراء
	الرسالة 135: تعبه في كتاب أوراق الورد
	الرسالة 136: رأيه في كتاب نفح الطيب
	الرسالة137: كلمة سعد في الإعجاز كتبها عن اعتقاد
	الرسالة 138: أغلاط زكي مبارك في كتاب زهر الآداب
	الرسالة 139: كلمة الإمام محمد عبده: العلم ما علمك (والتضمين ليس سماعيا)
	الرسالة 140: كلامه في الدكتور محمد غلاب
	الرسالة 141: رأيه فيما كتب في السياسة عمن اصطفيتهم في الأدب
	الرسالة 142: يطلب البحث في إخوان الصفا عن الجمال
	الرسالة 143: التضمين في الأفعال
	الرسالة 144: وصفه لمختاراتنا من أدب العرب
	الرسالة 145: الفن والابتكار يحتاجان إلى أحوال هادئة
	الرسالة 146: دحضه لرأي زكي مبارك بأن ابن دريد هو مبتكر فن المقامات
	الرسالة 147: آية (كأنهن بيض مكنون)
	الرسالة 148: يتعب تعبا شديدا في تنقيح كتاب اوراق الورد
	الرسالة 149: إفلاس العصر من نقاد مستجمع أسبابه
	الرسالة 150: رسالة القمر
	الرسالة 151: هل يبدأ تاريخ جديد لصاحبة فلسفة
	الرسالة 152: تفسير آية (وراودته التي هو في بيتها)
	الرسالة 153: حب جديد للرافعي
	الرسالة 154: الشيخ عبدالله عفيفي وقصيدة مولد الأمير
	الرسالة 155: الخواطر لأسرار البلاغة
	الرسالة 156: الأغراض التي توخاها في أوراق الورد
	الرسالة 157: رأيه في كتب نادرة
	الرسالة 158: تاريخ الأدب العربي
	الرسالة 159: اتصال مجلة المعرفة به
	الرسالة 160: كل الكتب تنفع
	الرسالة 161: عينات جديدة من الجميلات
	الرسالة 162: تصحيحه لكتاب أدب الكاتب
	الرسالة 163: اطراحه يوسف حنا بسبب إلحاده
	الرسالة 164: المقالات التي أرسلتها إليه
	الرسالة165: زعم زكي مبارك بأنه وقف على رسائل غرامية
	الرسالة 166: غلطة زكي مبارك ورسالة ابن المدبر
	الرسالة 167: كتاب دلائل الاعتبار , هل هو للجاحظ ؟
	الرسالة 168: القاموس المحيط وأسرار البلاغة
	الرسالة 169: يطلب أن أقرأ ابن الرومي للعقاد
	الرسالة 170: عثوره على مقالة نشرت سنة 1910
	الرسالة 171: كتابته عن تاريخ الأستاذ الإمام
	الرسالة 172: مقدمات ديوانه وطبعها
	الرسالة 173: نقده لكتاب ابن الرومي للعقاد
	الرسالة 174: نقده لكتاب ابن الرومي
	الرسالة 175: مقدمته على قصيدة لبعض علماء الهند
	الرسالة 176: نقله إلى المنصورة
	الرسالة 177: يتمنى أن يتفرغ للنقد الأدبي
	الرسالة 178: العمل في الصحافة من أشق الأعمال على النفوس الكريمة
	الرسالة 179: كيف يكون النقد
	الرسالة 180: الرغبة أول العمل
	الرسالة 181: رأي هيكل باشا في الإسرار
	الرسالة 182: المفكرات التي كتبها في أسرار الإعجاز
	الرسالة 183: سروره من نقد النقادله
	الرسالة 184: يطلب سؤالي عن آية (زين للناس)
	الرسالة 185: شهادة ابراهيم اليازجي فيه
	الرسالة 186: قوله في أن المصدرية وتفسير آيات
	الرسالة 187: تفسير آية (زين للناس)
	الرسالة 188: سؤاله عن شرح المرصفي لكتاب الكامل للمبرد
	الرسالة 189: كلامه في أقسام الجمال
	الرسالة 190: المطلوب منه للغة هو أسرار البلاغة
	الرسالة 191: نقد ديوان حافظ
	الرسالة 192: ما بذله في مقالة حافظ
	الرسالة 193: كتاب الأدبيات
	الرسالة 194: المقتطف يبرق له بكتابة مقالة عن شوقي
	الرسالة 195: ما ناله في مقالة شوقي - وتفسير آية
	الرسالة 196: شوقي أشعر من البارودي
	الرسالة 197: مقالة سر اللغة
	الرسالة 198: ديوان أغاني الشعب
	الرسالة 199: فعل أوحى له
	الرسالة 200: كلامه في نقد العقاد له
	الرسالة 201: انتقاد مصطفى جواد لكتاب ابن الرومي
	الرسالة 202: أوراق الورد يرجح على ما كتبه شكسبير ولا مرتين
	الرسالة 203: كلمته في ملكة الجمال
	الرسالة 203: مقالة السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية
	الرسالة 204: كتاب حياة محمد لهيكل باشا
	الرسالة 205: كتابه (قول معروف)
	الرسالة 206: تفسير آية (حتى إذا بلغ مغرب الشمس)
	الرسالة 207: حكمة النسخ في القرآن
	الرسالة 208: نشيد الأسد الأفغاني
	الرسالة 209: رده على حسن القاياتي فيما قاله من أن كلمة (القتل أنفى للقتل)   أبلغ من قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة)
	الرسالة 210: لا بد للأعمال الأدبية من جو روحاني
	الرسالة 211: مقالة أجنحة المدافع
	الرسالة 212: كتاب على هامش السيرة - وديوان المعاني
	الرسالة 213: نشيد العقاد
	الرسالة 214: مقالة وحي الهجرة
	الرسالة 215: تقريظه لديوان الشاعر على محمود طه
	الرسالة 216: كتاب سر الفصاحة
	الرسالة 217: ولدنا مصطفى !
	الرسالة 218: مقالاته في مجلة الرسالة
	كلمة وفاء وإنصاف
	فهرس الرسائل
	فهرس الأعلام
	صواب الخطأ

	الرسائل المتبادلة بين شيخ العروبة أحمد زكي باشا وانستاس ماري الكرملي



