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الصفحات / عن الشیخ

السیرة الذاتیة لـلشیخ األستاذ الدكتور خالد بن عبداهللا المصلح

االسـم : خالد بن عبداهللا بن محمد المصلح.

الوظیفة : أستاذ الفقه في كلیة الشریعة في جامعة القصیم.

الدرجة العلمیة: أستاذ دكتور (بروفیسور)

أرقام التواصل: ( جوال) 00966505147004

dr.almosleh@gmail.com:البرید اإللكتروني

المؤهالت العلمیة :

= بكالوریوس في نظم المعلومات في كلیة اإلدارة الصناعیة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - 1988م.

= بكالوریوس الشریعة – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة - 1994م

= ماجستیر في الفقه - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة - 1999م.

= دكتوراة في الفقه - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة - 2004م.

عنوان رسالة الماجستیر :

"الحوافز المرغبة في الشراء وأحكامها في الفقه اإلسالمي". وقد أجیزت بامتیاز. وطبعت بعنوان الحوافز التجاریة التسویقیة
وأحكامها في الفقه اإلسالمي.

عنوان رسالة الدكتوراة :

أحكام التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي. وقد أجیزت بامتیاز. وطبعت بعنوان الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها في الفقه
اإلسالمي.
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النتاج العلمي (كتب وأبحاث).

1 _ "األطعمة المعدلة وراثیًا - رؤیة شرعیة".

2- "رؤیة شرعیة في تحدید سن ابتداء الزواج".  

3- "هدایا العمال والموظفین ضوابطها وتطبیقاتها المعاصرة".

4- "إخبار الطبیب أحد الزوجین بنتائج الفحوص الطبیة لآلخر - رؤیة شرعیة".

5- "التسویق الشبكي رؤیة شرعیة".

6- "النوازل الفقهیة عند الشیخ ابن عثیمین - دراسة تأصیلیة تطبیقیة".

7- "الحلول المقترحة لحل مشكلة األراضي البیضاء - رؤیة شرعیة".

8- "أحكام اإلحداد".

9- شرح "العقید الواسطیة" من كالم شیخ اإلسالم ابن تیمیة.

10- تحقیق: شرح منظومة "القواعد الفقهیة" للشیخ السعدي.

11- "األطعمة المعدلة وراثیًا - رؤیة شرعیة".

12- "رؤیة شرعیة في تحدید سن ابتداء الزواج".

13- "شرح العقیدة الطحاوي".

14- "شذرات في شرح الورقات في أصول الفقه".

15- "حصاد المنابر".

16- "أصول في المعامالت المالیة المعاصرة".

17- "إلحاد الخوارج في آیات اهللا تعالى قدیما وحدیثا".

18- " أثر الفتوى في حمایة العقیدة وإیضاح الشریعة".

 19- "مراعاة الخالف في الفتوى تأصیال وتطبیقا".

20- " كتاب النبذة في أحكام الحج والعمرة"

21-  رسالة " الموجز في أحكام الحج والعمرة".

22- " زكاة األصول المؤجرة المنتهیة بالتملیك".

23- " التشریك في نیة العبادة".

24- رسالة "صالح القلوب".

25- "مسائل األحكام من بلوغ المرام"

26- "ومضات حول زكاة التمور وبیعها "
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  المشاركات علمیة:

_ إقامة الدروس العلمیة بالمسجد الحرام من عام 1436 حیث تم تدریس (كتاب بلوغ المرام، وكتاب العقیدة الواسطیة، وكتاب
النبذة في أحكام الحج والعمرة، وكتاب التوحید ، وكتاب العلم وكتاب التفسیر وكتاب الصوم، وكتاب االعتكاف وكتاب الحج،

وكتاب صدقة الفطر من صحیح البخاري، وغیرها).

_ إقامة الدروس العلمیة بالمسجد النبوي من عام 1436 حیث تم تدریس (القواعد األربع، والقواعد الفقهیة، وفروع الفقه البن
عبد الهادي، والموجز في أحكام الحج والعمرة، وأصول في المعامالت المالیة، وتجرید التوحید المفید، وأسباب حیاة القلوب،

ومنظومة منهج الحق، وكتاب الصلة والطهارة من التسهیل في الفقه للبعلي، وغیرها ).

_ إقامة الدروس العلمیة بجامع الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمه اهللا یعنیزة من عام 1409 حیث تم تدریس مجموعة
كبیرة من المتون العلمیة في التفسیر وعلوم القرآن والحدیث وأصوله والفقه وأصوله، واآلداب، وقد تم تسجیل كثیر منها ورفعه
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_ إقامة محاضرات وندوات عامة في المساجد والجوامع.

_ المشاركة في الدورات العلمیة في المساجد والجوامع.

- إقامة ندوات علمیة في جهات عدیدة.

_ المشاركة في برامج توجیهیة وإفتائیة عبر عدة قنوات منها: القناة السعودیة واإلخباریة،واالقتصادیة، والرسالة، واقرأ
وإذاعة القرآن الكریم، وإذاعة الریاض، وإذاعة نداء اإلسالم، وغیرها.

_ المشاركة في توعیة الحجاج ضمن برنامج وزارة الشؤون اإلسالمیة اإلعالمي.

المؤتمرات والندوات:

1_ الدورة التاسعة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي المنعقدة في مكة المكرمة، المملكة العربیة
السعودیة، شوال عام 1428هـ.

2- المؤتمر الدولي الثاني لتطویر البحث العلمي، مصر - طنطا، 1430هـ

3- مؤتمر علماء الشریعة ، دول مجلس التعاون، 1430.

4- مؤتمر الفتوى وضوابطها، رابطة العالم اإلسالمي مكة، 1430.

5- الدورة التاسعة عشرة بمجمع الفقه اإلسالمي، رابطة العالم اإلسالمي، مكة 1428هـ.

6- الملتقى الدولي العلمي الحادي عشر، جامعة الجزائر، 1430هـ.

7- مؤتمر ظاهرة التعصب والغلو والتطرف، الكویت، 1431هـ.

8- مؤتمر االستقرار األسري وثقافة اإلنفاق، الكویت، 1432هـ

9- مؤتمر جهود الشیخ ابن عثیمین العلمیة، جامعة القصیم، 1432هـ.

10- مؤتمر األئمة والخطباء الرابع، الكویت، 1433هـ.

11- مؤتمر افتتاح مركز الملك عبد اهللا للحوار بین الثقافات واألدیان 1434هـ.
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12- ندوة في زكاة األسهم وصنادیق االستثمار، الریاض،ر17/5/1429هـ، المشاركة بتقدیم بحث حول زكاة األسهم، وذلك
بتنظیم الهیئة العالمیة لالقتصاد اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي.

13_ رئاسة حلقتي نقاش األولى حول اللواصق الطبیة، والثانیة حول دفع الزكاة في بناء المساكن في ورشة العمل التي
نظمها موقع الفقه اإلسالمي في قصر المقصورة للمؤتمرات، في الریاض في تأریخ 27/8/1429هـ.

14- ندوة الحج الكبرى، مكة، 1430.

 15- ندوة دور المسجد النبوي في تعزیز الوسطیة واالعتدال، الجامعة اإلسالمیة 1439.

16- ندوة التعلیم في المسجد النبوي: تاریخه، مجاالته، وآثاره. 1439.

عضویات:

_ عضو في مجلس إدارة الهیئة العالمیة للعلماء المسلمین في رابطة العالم اإلسالمي .

- عضو في مجلس إدارة هیئة جائزة األمیر فیصل بن بندر لتحفیظ القرآن (سابقا)

_ عضو في مجلس إدارة مؤسسة الشیخ محمد بن عثیمین الخیریة.

_ عضو في مجلس إدارة الجمعیة العلمیة للمصرفیة اإلسالمیة.

_ عضو في الجمعیة الفقهیة السعودیة.

- عضو اللجنة اإلعالمیة في التوعیة في الحج ( سابقا).

_ عضو اللجنة العلمیة في التوعیة في الحج.

الدورات التدریبیة التي قدمها:

1- دورة الجراحات التجمیلیة رؤیة شرعیة.

2- دورة المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد.

الموقع الرسمي لـ ا.د خالد المصلح

 
 


