الشيخ /عبدهللا بن زيد آل محمود
 العالم الجليل والشيخ العالمة عبدهللا بن زيد بن عبدهللا بن محمد بن راشد بنإبراهيم بن محمود.
 ولد الشيخ عبدهللا بن زيد مح محمود بحوبة بتم مميم نم جد عا 1329هـ. مونم والده ولم يبلغ الشيخ عبدهللا سن الرشد ،نتولى رعايته خاله حسن بن صالحالشثري.
 حفظ القرمن الكريم وهو صغير السن ،وملقى العلم على عدد من مشايخالحوبة.
 مقد إماما ً على جماعته نم الصالة والتراويح ولم يتجاوز الخامسة عشرة. أخذ العلم على عدد من أئمة الدعوة السلفية وأخذ عتهم العلم الشرعم ،ومتهم : -1مفتم الديار السعودية العالمة الشيخ /محمد بن إبراهيم مح شيخ.
 -2العالمة الشيخ /محمد بن عبدالعزيز بن ما ع.
 -3الشيخ /عبدالعزيز بن محمد الشثري.
 مولى الوعظ والتدريس بالمسجد الحرا بمكة المكرمة بتكليف من مفتم المملكةالشيخ محمد بن إبراهيم مح الشيخ ،ومكث ما يقرب الستة نم مكة المكرمة ،ثم رحل
إلى قطر لتولم القضاء نيها بعد أن رشحه الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن ما ع بمباركة
من الملك عبدالعزيز مح سعود والشيخ عبدهللا بن قاسم مح ثا م.
 باشر عمله بالقضاء والخطابة والتدريس متذ وصوله إلى قطر ،وظل نيها إلى أنمونم.
 كان الشيخ عبدهللا بن زيد يتمتع إلى جا ب العلم الواسع بتواضع جم ،وحكمة ولباقةنم ميسير المسائل الشرعية ،وبيان مشرق عذب نم الخطابة والمحاضرة ،وصياغة
جميلة وأسلوب رصين نم الكتابة ،ولخصاله الحميدة وأخالقه الجميلة كان موضع
حب التاس ومقديرهم.
 ا تقل إلى رحمة ربه نم العشر األواخر من شهر رمضان الفضيل من عا 1417هـالموانق عا  1997عن عمر اهز التسعين عاما ً بعد حياة حانلة نم خدمة اإلسال
والمسلمين.

صدر له أكثر من أربعين كتابا ً منها:
 -1كلمة الحق باالحتفاح بسيد الخلق.
 -2أحكا عقود التأمين.
 -3الجهاد المشروع نم اإلسال .
 -4األحكا الشرعية ومتانامها للقوا ين الوضعية.
 -5الصيا .
 -6الحكم الجامعة لشتى العلو التانعة.
 -7محريم الربا بأ واعه.
 -8حكمة التفاضل نم الميراث بين الذكور واإل اث.
 -9األخالق الحميدة للمرأة المسلمة.
 -10نصل الخطاب نم إباحة ذبائح أهل الكتاب.
 -11الحكم الشرعم نم الطالق الستم والبدعم.
 -12االشتراكية الماركسية ومقاصدها السيئة.
 لمعرفة المزيد عن الشيخ عبدهللا بن زيد آل محمود يرجى زيارة الموقع www.ibn-mahmoud.comااللكتروني الخاص به:

