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 نقل جثمان الصّباح إىل مسقط رأسه يف النبطّية.ه ملناسبة ، وأعادت صحيفة النهار نشرها يف العدد املذكور أعال1932مقالة كتبها الصّباح يف العام  1
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 هتا املقتطفاليت طلب فيها من الصّباح تزويده مبقالة تتناول بعض مستنبطاته، استجاب األخري لطلب صّروف، وزّوده مبا طلبه منه. وقد نشر  ،ر املقتطفحمرّم  ،جواًًب على رسالة فؤاد صّروف  5

 حتت عنوان: "مستنبط شرقّي انبغة".
 .31/5/1935، اتريخ 521العدد  يفاليت نشرت صوت األحرار مقاطع منها  مقتطفات من رسالة الصّباح إىل صديقه د. مصطفى خالدي  يبدو أّن هذه املقالة6


