
3 المسبــار

مركز عن  يصدر  شهري  كتاب 
المسبار للدراسات والبحوث

رئيس المركز
تركي بن عبداهلل الدخيل

رئيس التحرير
منصور النقيدان

هيئة تحرير الكتاب:

أ.د. محمد الحداد

عمر البشير الترابي

د. ريتا فرج

إبراهيم أمين نمر

الموقع على اإلنترنت:

www.almesbar.net

الـــمـــراســـات الــبــريــديــة: 
ص.ب: 333577

دبي.

اإلمارات العربية المتحدة

لاشتراك
هاتـــف: 4774 380 4 971+
فاكس: 5977 380 4 971+

بريد إلكتروني: 
info@almesbar.net

7 تقديم 

أفكار ومواقف ابن تيمية: ما لها وما عليها

11 عبدالفتاح نعوم 

14 ابن تيمية: الفقيه التكفيري 

21  فقيه ضد المغول! 

24 الخاتمة  

ر الحاكمية والجاهلية والدولة اإلسامية المودودي ُمنظِّ

29 رشيد إيُهـوم 

32  من هو أبو األعلى المودودي؟  

35  السياق التاريخي لفكر المودودي 
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