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فهد بن سلیمان الفهید
fahadalfehaid.com/info.html

ترجمة فضیلة الشیخ

إسمه ونسبه
فضیلة الشیخ الدكتور فهد بن سلیمان بن إبراهیم الفهید

تحصیله العلمي
تلقى تعلیمه العام في مدرسة الخفجي االبتدائي والمتوسط والثانوي

ثم انتقل للدراسة الجامعیة بفرع جامعة اإلمام سابقًا في القصیم في كلیة الشریعة وأصول الدین قسم الشریعة وتخرج من مرحلة
البكالوریوس في  عام 1412هـ بتقدیر ممتاز .

عین معیدًا بكلیة الشریعة وأصول الدین بالقصیم في1413هـ .

ثم انتقل للعمل معیدا بكلیة أصول الدین بالریاض بتاریخ 1415هـ

حصل على الماجستیر في العقیدة والمذاهب المعاصرة في عام 1418 هـ بتقدیر ممتاز.

عنوان رسالة الماجستیر :( دراسة مسائل العقیدة في سنن الترمذي ـ القسم األول )

وحصل على الدكتوراه في العقیدة والمذاهب المعاصرة في عام 1423هـ

عنوان رسالة الدكتوراه :(كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمیة وأصحاب التعطیل لإلمام محمد بن إسماعیل البخاري    ـ
دراسة وتحقیقًا ـ )

مناصبه
وكیل قسم العقیدة والمذاهب المعاصرة في 1421هـ

رئیس قسم العقیدة والمذاهب المعاصرة في1425هـ.
عین وكیًال للكلیة للدراسات العلیا في1424هـ

عین عمیدا لكلیة أصول الدین في1428هـ .
األعمال واألنشطة العلمیة والدعویة والمشاركات العلمیة األخرى:

تولى اإلمامة والخطابة في الریاض من عام 1416هـ .
شارك في التوعیة واإلرشاد في األمانة العامة للتوعیة اإلسالمیة في الحج التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمیة .

تولى رئاسة وعضویة عدد من اللجان العلمیة واإلداریة داخل الجامعة وخارجها .
عضو مجلس جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

رئیس مجلس كلیة أصول الدین.
رئیس مجلس قسم العقیدة والمذاهب المعاصرة.

عضو اللجنة العلمیة في مؤتمر (نبي الرحمة محمد صلى اهللا علیه وسلم) الذي أقیم برعایة خادم الحرمین الشریفین .
عضو لجنة المناصحة بوزارة الداخلیة من عام 1425هـ  .

عضو في عدد من الجمعیات العلمیة السعودیة .
شارك في عدد من المؤتمرات والملتقیات والندوات العلمیة .

قام بكتابة عدد من المؤلفات والبحوث والمقاالت وإلقاء الدروس والمحاضرات والدورات العلمیة في مختلف مناطق
المملكة
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التعاون مع الجمعیة العلمیة السعودیة لعلوم العقیدة واألدیان والمذاهب المعاصرة وعضو في الجمعیة وعضو مجلس إدارة
فیها سابقا ومنسق المحاضرات والدورات واألنشطة سابقا

وكذلك التعاون مع عدد من المكاتب التعاونیة للدعوة وتوعیة الجالیات وتنسیق الدروس والمحاضرات والكلمات ومنها
المكتب التعاوني في الخفجي وبقیق والعیون والنعیریة وشمال الریاض والعزیزیة  وغیرها

من مؤلفاته
المؤلفات والبحوث العلمیة المحكمة:

1.  نشأة بدع الصوفیة (مطبوع )
2.  المراد بإیمان المشركین وتصدیقهم باهللا في ضوء قول اهللا تعالى : (وما یؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون) (مطبوع)

3.  تأثر الخوارج المعاصرین بأصول الخوارج المتقدمین .( مطبوع)
4.  وجوب إحسان الظن باهللا والتحذیر من الیأس والقنوط . (مطبوع)

5.  دراسة مسائل العقیدة في سنن الترمذي ـ القسم األول رسالة ماجستیر (مطبوع)
6.  كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمیة وأصحاب التعطیل لإلمام محمد بن إسماعیل البخاري    ـ دراسة وتحقیقًا ـ

رسالة دكتوراه (مطبوع)
7.  كتاب الجنایة على اإلسالم في كتاب أسئلة الثورة تقدیم الشیخ صالح بن فوزان الفوزان.(مطبوع)

8.  كتاب زینة اإلیمان دراسة عقدیة (مطبوع )
9.  مراتب أهل التوحید واإلیمان دراسة عقدیة ( مطبوع )

10.  المسالك االحتجاجیة في الرد على النصارى من خالل رسالة الحسن بن أیوب ( مطبوع )

11.  أثر اتباع منهج السلف في تحقیق األمن  (منشور ومحكم)

12.  االنتماء والمواطنة في المملكة العربیة السعودیة ، األسس والمواقف: دراسة عقدیة (منشور ومحكم)

 

 


