
 السـيُد المرتضى 

  وما وااله ُحُضوُرُه الفكـري في لبنـان

 الشيخ د. جعفر المهاجر ـــــــــ لبنان                                               

(1) 

، األكثُر ُشهرًة م (  1466ــــــــ  543هـ /  654ــــــ  533) علي بن الحسين الموسوي 
هو أحـُد أبرز  أعالم  التشّيع اإلمامي . ـــــــــ  َعـَلـُم الهُـدىبلقٍب آَخـر هو  وأقـل   السـّيد الُمرتضى بلقـــب  

     ـد ــــيـيخ الُمفــرة للشــــــدأت باألعمال الباهـــالتي ب، رة التأسيسّية ـــتــداد في الفــم َل في بغــعاش وع
ــــــــ  583لشيخ الطوسي ) اجعة الّشـاملة لبالُمر  م ( وُختمت  1411ـــــ  553هـ /  615ـــــ556) 

نـق ـــُل التّـراث الشيعي و  تأصيلُ م ( . في هـذا القرن من الزمان تـمَّ  1441ـــــــ  553هـ /  644
م (  815ــــــ  451هـ /  144ـــــــــ  14) بين ماالقرن رنين ونصف ــاء القـأثن اإلمامي الذي تراكمَ 

، سـواٌء عـلى بالبرهان  الَمحفوفة   الحاضرة   الَمنقوَلـة إلى ُمستوى النظرّية  من ُمستوى النصوص 
وصعٌب قـد  ـٌش ــوذلك إنجاٌز ُمده  . ُمسـتوى األصل / العقيـدة ، أم عـلى ُمسـتوى الفرع / الشريعة 
ـُل إلى َحــدِّ االسـتحاَلة . ل مـا هنالك من مسـافٍة ُمسـتحيلة   دِّيَّــة الّنـقــــل ــــحَ  بينعـادًة  الُعبور   يص 

في ُعـُبـور ها بامتياز عـلى يـد ُأولئك األبطال الثالثة  ـّن التشـي ع اإلمامي نـجـحَ ولكوُحـّرّيـة العقـــل . 
الّشـامل العقلي ذلك ـــــــــ مثاًل ــــــــ أّن الـّنـق ـَد إمارات ومن . حـقـقـّيـة وباٍت ـــخـال من ُصـعُ سـهـاًل ُعـُبـورًا 
ـر  الذي  ف للشيخ الّصـدوق لــم يقتض  أكثَر من ُكتّيب وّجهه الشيخ الُمفيد إلى المنهج الّنقـلي الصِّ

ـه ذو مغـزى   .  " تصحيُح اعـتـقـادات الّصـدوق "منحـُه اسـمًا هو بنفس 

هه الُمعتزلة الط لَعة إلى ُمقارنة هـذه الُمالحظة بالنقـد العقلي الذي وجّ  أدعو القارئَ هـنـا ) 
ــــف ُأصول  هؤالءإلى ) أهل الحديث ( ،  ـــفًا الفكـــرّية  ليرى كيف انتهى إلى َنس  . ومثُلـُه لـدى َنس 

 ( . ، الذي ينطوي عـلى إزاحة الّنقـل جانـبـًا الَمبني عـلى الرأي أبي حنيفة وفـقـه ـه 

ـق ـــــد  كان السالحـركـة الخـاّلَقـة  تلكفي   .  الثالثة األبطالأولئك ـّيُد المرتضى واسـطَة ع 

(1) 

سـاحل البحـر الٌمتوّسـط ، الُممتَـّد من الحركة في بغـداد كان التشّيُع في يـوم بـدأت تلك 
  مـدينة طرابلس في الشـمال إلى ما قبل مدينة صَفــــد في الجنوب ، ُصُعـودًا في وادي اأُلرُدّن إلـى 

ـُد لـُه وصفًا أفصُح من القول أّنـه عاطفّي . ورثـه ـــــــ ، كان تشـي عًا فعّمان طبـرّيـة مدينة  لسـُت أج 
في العراق . وُمـذ  ذاك انقطعوا عن كّل أهلوُه و راَثًة من أسـالف هم الُمهاجرين من مواطن هم األصلّية 



ٍة ين ، وما قادوا أتباَعهم إليه من نهضوأهـم ها طبعًا التواصُل مع األئمة الُمتوالمصادر المعرفة 
. وصلت  إلى إحـدى ُذراها بقيادة اإلمام بـدءًا من اإلمام الباقر ) عليه السالم ( شـاملٍة في الف كـر  

ه  بمـا زّوَدها بـه  األئمُة منـذ الكاظم ) عليه الصادق ) عليه السالم ( . ثـم تابعت  مسيرَتها من بعـد 
راٍك اجتماعيٍّ ــــــــ ســياســّي  ّنما نعرفُـه ) أي السالم ( من ح  نا الحاف ـل ، وا  ، ما يزاُل من أسـرار  تاريخ 

ـراك   بآثار ه التي التخفى عـلى العين  الخبيرة  . ( الح 

ا غائبين عـن كلِّ ما عمَل لـه أئمُتهم كانو ،  أولئك الشيعة ، بل الشيعُة في الشام ُعموماً 
يران وما وراء النهر ) آسية الُوسطى (    أسباُب ذلك الغياب فهي تاريخّيةٌ  . اّمـافي العراق وا 

ها ، ، سياسّيٍة واجتماعّية ُمزمنة  ـط  . ومن هنا اقترحنا تسـمية هـذا ليست هـذه المقالة محلَّ بس 
 أّوَل منازل  مّية كانت ـا، ال لشـٍئ إال ألّن المنطقة الشّ النمط من التشّيع بـ  )التشـي ع الشامي ( 

. معهم مثلما يحـدُث في أي هجـرة  ثـقـاَفـتَـهمحاملين القادمين من أنحاء العراق ُأولئك المهاجرين 
ال فإّن أكثرّيَتهم اليوم في سـو  رية واألناضول وتركية وألبانيا والبوسنة ، حيث ُيعَرفون بالعلويين وا 

 ومن المعلوم أّن اكثر هاتيك األقطار ليسـت من الشـام . والبكتاشيين . 

، ما عّمـا يسـيُر فيه إخواُنهم في العـراق  ومع ذلك فإّن ُأولئك الشيعة كانت لديهم فكـرةٌ 
، ومتى كان سـيرة . طبعًا هــم لم يكونوا في ذلك سـواء وعن العلماء األفـذاذ الذين يقودون المَ 

حـَدثـًا بحـجـم وفاة الشيخ الُمـفـيـد كان لـه صـداه  بحيـُث أنّ من هـذه الُبـنـى الفوقّية سـواء ! الناُس 
وري ) ت :  لبونـعبـد الُمحسـن بن غَ  الكبير بينهم . عـّبـَر عنه شـاعـُر ُصـورالفاجـع  هـ  615الص 

 قال : فـم (  1418/ 
 ألـحــــَق ابـــَن الـّنـعمــــــان بالـّنعـمــــــــان        يــالــــــُه طــــــار ٌق مــــن الـحــــــــــَدثـــــان     
 مـن بغـــــــــدان   ويل  ـوَت العــــــالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ص لَ ـــــــبـّلـُغ أهـــت تُــــــصـيـحـــــٌة أصـبـحـ   

 ( 141هـ / 1518) ديواُنه ، ط. بيروت                                                
(5) 

َبـة . كان للعمل  الّرائـد الذي قاَدُه بكامل  الَجـدارة الشيُخ الُمفيـُد في بغـداد  طاَقـتَــُه الجاذ 
َرك بغـداد ـــفي ُمعتَ  ًا غير َمنكـورُحضور ألّول  مـّرٍة للشـيعة   ه  الدراسّية صارــت  ــقوبفضل  حل  بفضل ـه  ف

الّدانية  العـديـَد من الطامحين القادمين من ُمختلـف األقطارإلى حل قت ه َجـذَب األمـُر الـذي  .الفكـري 
وأحمد بن ، وعلي بن أحمـد النجاشي ، والشيخ الطوسي ، رُفهـم : السّيد الُمرتضى ـأع . والقصّية
. كل هم مّمـن تخّرجوا عليه في الفقه وعلم  الكالم . وكل هم من وعلي بن محمد الفارسي ، قُـداَمـة 

ـبَء رجٌل يحمُل عـلى ، فيما يعوُد لبحث نا ،  وكان بينهم أيضاً ذوي األثــــر الباقي .  عاتقَيه ع 
أبو الفتح  الـرائـُد الكبيرذلك هو غير ُمتوّقـَعـة . رائعًة ولكّنُه يحمُل أيضًا ُمفاجاًة ، رون ـإحباطات  ق

  م ( . 1431هـ /  665) ت : الطرابلسي محمد بن عـلي بن عثمان الكراجكي 



ـل  ما انقطَع بين ماس، لَمن ليس يعلــُم ،  والكراجكي   الّشـامي ،  التشـُيعَ  ـّميناهُ هـو رائـُد وص 
يران  في وما واالها . وذلك إذ شــّد الّرحاَل وبين البيئة الفكرّيـة التي بناها األئّمـُة في العراق وا 

إلى بغـداد عن غير سـابقة ، فحضَر عـلى الشيخ الُمفيـد . ليعوَد منها إلى وطن ه حيُث طلب  العلم 
، الذي ما يـزاُل ُيثيُر لدينا أقصى العَجـب ، في أنحاء الشام : طرابلس ، نشـَر ُحضوَرُه الباهـر 

ـَلة  صيـدا ، صور ، طبرّية ، الّرملة ، وفي مصر أيضًا  ، مّما كان له أبعـُد األثـر على رأب  الصِّ
ـــقَّي التشـي ع  من هـذه  وَض في أعمال هـذا العال م  الجليل والّرائـد  الكبير بأكثر  . ولن نخبين ش 

ـذه اإلشارة إلى ـــّرُكـُه هـالذي ُتح، ارئ اللبيب ــــوما عـلى القالتي اقتضاها البحث . السـريعة اإلشارة 
ا ) الكراجكي ، عصـُرُه ، سـيرتُـُه ، عاَلَمُه الفكري  ــإال أن يرجَع إلى كتاب ن، طلب  التفصيل 
 ه. ( .  1656ط. قم ، مؤسـسة تراث الشيعة وُمصّنفاُته ( ) 

 لَمن بعـَده . وكما يحـدُث دائمًا بعـد كلِّ ريادٍة أصيلٍة صائبٍة ، فـقـد أشـرَع الكراجكي  البابَ 
رياض العلماء ، ط. قم م ، بناًء عـلى رواية عبد اهلل أفنـدي في )  1451هـ /  615ففي السنة 

األشهر بكنيته ابن البّراج ، يسـيُر رأينا عبد العزيز بن نحرير الطرابلسي ،  (  161/  5هـ :  1641
أيضًا إلى بغـداد ، وليحضَر على السـّيد هو ـد  الّرحاَل ـــــعـلى الّدرب الذي عّبـده الكراجكي ، فيشُ 

ـه م  1466هـ /  654حتى وفاة اأُلسـتاذ سنة المرتضى  . وبعـد سـنتين قضاهما مع رفيق  دّرس 
ـضًة يحكُمها ُأمـراُء بني الشيخ الطوسي رجـع إلى وطن ه طرابلس  ، التي كانت يومذاك إمـارًة ناه 
، قاضيًا وُمـدّرســـًا في مدرســـــت ها الكبيرة ـر ـــه من الُعـمُ ـــــعّمار الُمسـتنيرين . وفيها أمضى ما بقي ل

وما وااله ، تضى في لبنان لقـراءة الحضور الفكرّي للسـّيد الُمر . وهــذا هـو َمدخُلنـا " دار الحكمة " 
 لعهـد  الذي عقـدناُه مع القارئ في العنوان . وفاًء با

(6) 
من التّــّبانة و طرابلس وطبرّية ســـنتخُذ من األسـئلة التي ُوجهت  إلى السّيد الُمرتضى 

في منطقة  البحــث . وسـأفتـرُض أّن القارَئ  دلياًل عـلى ما كان لـــه من ُحُضـورٍ وجوابات ه عنها 
أن عـلى الـرأي ســـرار التاريخ الثقافي للمنطقة ، سـُيواف ـقُـنا سـبرناه من أالذي اسـتوعـَب ما ،  اللبيبَ 

منها أكبُر وأهم  مدينتَين ، واثنتان إليه المغزى الرئيــس لتوجيه تلك المجموعة الكبيرة من األسـئلة 
مرجعّيًة  بوصفه  من أهل ها الشيعة كان ُينَظـُر إليه  ـهذلك األوان ، هـو أنّ  الشام في شـيعّيتَين في

ــه ، وما تعكُســه من هموم فكرّية ـــــــــ دينّية ُكبرى .  ب ها حاصأفهـذا ، فضاًل عن نوع األسئلة  بنفس 
ثير مستوًى فكريٍّ جّيـٍد لـدى الّسـائلين . هو فيما ُنرّجـح من تأ، ليـُدل  داللـًة أكيـدًة عـلى الفكرّية 

رُف بما يكفي المسـتوى الفـقـيـر العاطفي ــ. نقوُل ذلك ألّنـنـا نعالكراجكي فيهما  ُحضور  وأعمال  
، كما ُقلنا فيما فات . من قبل ه للتشي ع الموروث لـدى أهليهما من أسـالف هم الُمهاجرين من العراق 

 ُمؤثّـرًا غيـَره في هـذا النِّطاق . وألّنـنـا ال نعرُف 
 ســنبدُا بالتعريف بتلك الحواضر الشيعّية  الثالث . 



أّمـا طرابلس فكانت مدينًة عـلى ساحل البحر الُمتوّسـط شـماَل ما ُيعـَرُف اليوَم بلبنان 
ه هي السياسي .  غير تلك التي مع ضرورة التنبيه عـلى أّن المدينَة المعروفَة اليوَم باالسـم  نفس 

كاتَب أهُلها السّيَد الُمرتضى بسـؤاالت ه م . ألّن هـذه سـيهدُمها المماليك بعـد أن حّرروها من 
االحتالل الصليبي ، كي يمنعوا أهـَلها األصليين الشيعة من العودة  إليها بعـد أن أخرجهم 

أّن أهـلـَها عة في لبنان وسورية ( وقـد حّقـقـنـا في كتاب نا ) التأسيس لتاريخ الشيالصليبّيون منها . 
هم أصاًل من المهاجرين الهمدانيين الذين جعلوا منها إمارًة ناهضة ، وخرج منهم الكراجكي ، 

ـّدة من الشام ، منها جبال الظنيين  31الذين باينوا منزَلهم في الكوفة بعـد السنة  هـ ونزلوا أنحاء ع 
ـّنـّيـة . ومنها ت  حّولوا إلى ُسـكنى طرابلس . المعروفة اليوم بالضِّ

لطرابلس األصلّية ، نظن  أّنها كانت في موقع  ريًة تابعًة ــوأّمـا التّـّبـانة فيبـدو أّنها كانت ق
 حمُل اسم التّـّبـاَنـة . حـيٌّ يطرابلس الحالّية . بدليل أّن في هـذه حتى اليوم 

ـه وأّمـا طبرّية فهي نفُسـها المعروفُة باالسـم  ن ها الشيعة هم في األرض الُمحتّلة . وأهلُ فس 
أيضًا من أهـل الكوفة ، وبالتحـديـد فصيٌل من األشـعريين الذين باينوها بعـد معركة دير الجماجم 

ـه . واتجه فصيٌل منهم مع والي اأُلمويين الحّجاج  . فلّما وقعت  الهزيمة خرجوا هاربين من بطش 
. في حين ، وبـنـوا مجـَدها العلمّي الـتّـليـد  ًا حمل اسـم قُــماألرض التي صّيروها بلدشرقًا ونزلوا 

 ربًا ونزلوا طبرّيـة . ــــاتجه فصيٌل آخـُر غ
(3) 

جمع السّيُد المرتضى جوابات ـه عن السـؤاالت الواردة إليه من تلك الحواضر الثالث في 
إال األسـئلة ،  ذكـرَ  ولكّنُه أغـفـلَ  بضع رسائل . منح كالًّ منها إسـمًا ناشـئًا من مصدر ها المكاني .

ُمّتك ـاًل فيما يبـدو عـلى أّن . جوابات المسائل الّطبرّية (  4و في ) جوابات المسائل التّـّبـانّيات ( 
بتقديم ، و جميُعها باعتناء السيد مهدي رجائي  ُنشـرت  السـؤال يمكُن معرفته من الجواب عنه . 

شـراف السيد أحمد الحسيني  ولكّن السّيد . ضمن مجموع سـّماه ) رسائل الشريف المرتضى ( ، وا 
 بأّنه العمَل عـلى المجموع إجمااًل في مقدمته  لـهالحسيني ، أمتعنا اهلُل بطول  بقائه ، وصَف 

َلـة " أّن ُسـوَء الّنشــرة  والحق  . ( 18/  1هـ :  1643رسائل الشريف المرتضى ، ط.قم ) "طبعٌة ُمسـتعج 
ـن  االسـتفادة من مادة المجموع الخصبة . ومن ذلك أّنـنـا في غير  حالَ  حين أحيانًا بيننا وبين ُحس 

 . هو للمؤلف أم للُمحّقـق الذي بين أيدينا ّص ل أّن النـلم نتمكن من الجزم ه
المهّم أن ما بين أيدينا من رسائل الشــــريف ، مّمـا يدخُل في غـرض الدراســـة ، أربع 

  رسائل :
ـــ  3/  1رسائل : ـــــــــ جوابات الرسائل التّـّبـانـّيـات . )   ( .  54ـــ
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ـــ  535/  1رسائل :  الطرابلسيات الثالثة ) ــــــــ جوابات المسائل ـــ  ( . 665ـ
 ذلك أنـُه : ، إّن دراسـَة هـذه األسـئلة وما أجاَب السـّيُد عـنها عـمـٌل هامٌّ جـّدًا 

ـر القوّي  هُحضورَ ــــــــ يكشـُف لنا  فعنـدما بين شـيعت ها في ذلك األوان . خصوصًا والباه 
، من وتفسـير قهيٍّ ـاألسـئلة في موضوعاٍت إشـكالّية بين كالميٍّ وُأصوليٍّ وفُتوّجـُه إليه عشـراُت 

ـعٍة  ـُر عـلى مسافٍة شـاس  ، فـإّن أقـلَّ ما يـُدل  عـليه ذلك أّنـه قــد نجـَح في أن أهـل  ثالثة ُمـُدٍن تنتش 
ـعـّيـًا فيها .  ـه  موقعًا َمـرج  مـّرٍة في التاريخ الثقافي الشـيعّي ، وذلك أمـٌر يحـدُث ألّول  يكتسـَب لنفس 

زمّية والموقـع  ُيعيـُدنا إلى تأثير  ُحضور  الكراُجكي فيها . ولكّنـُه  ُيشـيُر أيضًا إلى الّشـخصّية الكار 
. خصوصًا إن نحن الحظنا أّن أمـرًا كهـذا لم يحصل  مع لـدى الّسـائلين سـؤول الُمتمّيز للمَ العالي 

ه . الشــيخ الُمفـيــد   من قبل ه ، وال مع الشيخ الطوســي من بعــد 
أّن الحالَة الفكرّيـة للشــــيعة في منطقة  البحــث ـُف لنا ـــيكشإّن ُخصوبَة األسـئلة  وتنّوَعها ــــــــ 
من جــّدًا . أي أّن هناك جـزٌء كبيٌر وهامٌّ ، أو نظن  اّنـنـا نعــر ف ـرف ـبكثيٍر مّمـا نـع كانت أفضلَ 

نا الثقافي قـد ضاع تمامًا من الّذاكـرة والتسجيالت التاريخّية .  وما من شــكٍّ عنـدنا في أّن تاريخ 
ها يرجُع إلى البعثرة الُسـكانّية الهائلة التي نزلت بالمنطقة ، ومنها تلك الُمـُدن  ياع  الســبـَب في ض 

ـرّي للّناجين من  بالغـزو واالحتالل الصليبي لها ، وما نتَج عنه منالثالث ،  .  أهـل هـاتهجيٍر َقـس 
ـعـّيـة  للناس  ارتباٌط َحــّدي  باألرض ــــــــ الوطن الذي َنـَمـت  فيه  ّذاكــ َرةللوم أّن لذلك أّنـه من المع الَجـم 

في ٍة جـديــدة ـرَ ذاك   بناءَ  رت هم أيضًا ، ليبـدأواينقطعون عـن ذاك  فإّنهم الّذاك ـَرة . فإذا هــم انقطعوا عـنه 
ـّيـًا أّمـا الّذاك ـَرة الضائعة فإنها تُنسـى بوصف ها تاريخًا . موطن هم الجـديــد  قى منها في ، وال يبَمـوع 

 ُأسـطورة .ـّميها ـــُنس ةغامض صورةٌ أحسـن  األحوال إال 
 َرَحها لالسـتنسـاخ  ثـم ط، بنحو رسائل جيل أجوَبـت ـه ــَد إذ اعتنى بحفظ وتســيّ ــــــــــــ إّن الس

ه . إذن ، بحيُث وصلت  إلينا ،  قـد َدَرَج عـلى تقليـٍد َمعموٍل بـه بين الُعلماء من قبل ه  ومن بعـد 
. ولكّننا لـدى ونا إلى البحث  عـنها ــفعملُه من هـذه الوجهة ، ال ُخصوصّيَة فيه ، وال َداللَة له تدع

ـع  التشّيع  في المنطقة الشـامّية إجمااًل ،   ،نـنـفيالالتأم ـل  وهو العارُف وال ريب بخصوصّية وض 
ها ، الّنقَلَة الّنوعـّيـَة للتشـي ع في أراد أن ُيسّجَل أيضًا أّنـه  بالّتَضم ن ، ونظرًا لُخصوَبة  األسئلة  وتنو ع 

 رّية . ـــة في بـيـئـت ـه  الفكالموروث  إلى الُمشـار ك  في اإلشـكالّيات العال قَ من ، المنطقة 
(4    ) 

لكّن دراَسـَتها دراســًة تلك هي الَمغازي الثالثة الُمسـتفاَدة من الرسائل األربعة إجمااًل . 
بكثير من مقاَلــة . وعـليه فـإّنـنـا فيمـا بقي من البحث سـنعَمُد إلى  ًة يقتضي بحثًا ُمسـَهبـًا أوسـعَ وافي

نا منهكلِّ رسـالٍة رسـالة .  فهرَســـة  موضوعات ، وُمؤّديًا لحقِّ القارئ  اوذلك فيما نـرى واٍف بغــرض 
 بمقـدار ما وعـدناه به في العنوان . 

  



 المسائل التّـّبـانـّيـات ــ جوابات ـــ 1
ّدمت ها جزءًا من سـؤال  السـائل . وهـو تلميـٌذ ـــوهي الوحيـدُة التي اقتبَس السّيُد في مق

ه .  ٌص مجهوٌل من تالميذ  لُمناقشة  ُحجٍة من وهي من ) ُفصوٍل ( عشـرة ، كل ) فصل ( ُمخصَّ
ـد  . ومن المعلوم ، باإلضافة  إلى إثبات ُحّجّية اإلجماع احتجاجات الذاهب إلى ُحّجّية خبر الواح 

ئلين بانحصار الُحجّية في معرفة األحكام الشرعّية في الخبر أّن السّيد الُمرتضى هو من القا
صفة ) فصل ( من األصل ، أم هي إضافٌة من أّن . وما نـدري هـل  اإلجماعفي المتواتر و 
ـر .   الناش 
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ــَر بنحو المبني للمجهول . وحتى هـذه الصيغة  السائل ّنما ُذك  اضطربت مجهول ، وا 

يما يبـدو : " سأل الشريف أحسن اهلُل توفيَقه " بداًل عن : ُسـئل الشريف . . . ـفخطٍأ إمالئّي  جـّراءَ 
ـألة " : ـــ" مسـ ـــــرة بـــــفي النشكلٌّ منها ر سـؤال وجواباُتها . ُعنون ت ـــــالخ. وهي عبارٌة عن أحـد عش

. . . الخ. وجميُعها تـدوُر عـلى قضايا كالمّية . باسـتثناء  " المسألة اأُلولى " ، " المسألة الثانية "
 قهيتَين . ـلتَين فألتين التاسعة والعاشرة اللتين دارتا على مسـأالمسـ
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، منها الكالمي ، ومنها الفـقهي ُمتنّوعة  وهي اثنتا عشـرة مسألة ، تـدور عـلى إشكالّياٍت 
. وفي بعض  األسـئلة ما قـد يـُدل  عـلى أّن الّسـائل من غير الشيعة اإلمامّية . واألمـُر وغير ذلك 

ـٍص و بحاجٍة إلى َمـزيـد   تدقيق . وعـلى كلِّ حال فإّن ُمسـتوى األسـئلة يـدل  عـلى أّن صاحَبها تـَفح 
 .  ليس بـذاك لجهة  نضجه العلمي
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تفوُق وهي ثالثٌة وعشرون مسـألة ، تـدوُر كسابقـت ها عـلى إشـكالّياٍت ُمتنّوعة . ولكّنها 

 من حيث الُمسـتوى . ســابقَتها 
(1) 

ـُد من الواجب  عـلّي أن أؤّكـَد عـلى الفائـدة الُمتوّخـاة من ُمتابَعـة  البحث  ،  أخيرًا أج 
غير َمنشورتَين : جوابات خصوصًا أّنه باإلضافة  إلى ما وقـفـنا عـليه من رسائل ثـمـة رسالتَين 
ها تنطوي المسائل الطرابلسّية اأُلولى وجوابات المسائل الّصيـداوّية . ذلك أّن هـذه ال رسائل بمجموع 

نا الثقافي .  م في إضاَءة جوانب هامة من تاريخ   عـلى معلومات هاّمة وُمتنّوعـة ، ُيمكن أن ُتسـاه 
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