
 بسم اهلل الرحمن الرحيم                             

 هذه مخسون فائدة من كتاب/احملّدث عبداهلل الدويش سريته وأخباره وجهوده العلمية.

 . -جزاه اهلل خرياً –تأليف/نواف بن عبيد الرعوجي ، وقد أهداين نسخًة منه 

ومات ثرية عت وأنست كثرياً مبطالعته،وفيه معلتوقد قرأت الكتاب حبمداهلل ثالث مرات واستم
مل ه،لكن ت لقاء الشيخ والقرآءة عليعن الشيخ احملّدث/عبداهلل الدويش رمحه اهلل،فكم متنيّ 

نت يف يوم أيّن كع به إالّ بعد موته،وكان سبب مساعي بالشيخ الدويش يتيّسر يل السما 
يف لقاء  هعثيمني رمحه اهلل فسألت يف بيت شيخنا العامل الفقيه ابنهـ 30/1/1413اخلميس 

ري أديب ومييل تفسالباب املفتوح عن كتاب/يف ظالل القرآن لسيدقطب،فأجاب بأّن الكتاب 
الدويش داهلل نّبه عليها الشيخ عبنافعة،وفيه أخطاء كثرية،وقد لألساليب األدبية،وفيه علوم

 ".رمحة اهلل عليه ،فيحسن لك أن تراجعه

يخ عبداهلل الدويش من شيخناابن عثيمني رمحهم اهلل،فبادرت لشراء  فهذا أول مساع يل بالش
كتابه الذي رّد به على األخطاء العقدية يف ظالل القرآن:"املورد العذب الزالل يف التنبيه على 

 احلصول على جمموعة مؤلفات الشيخأخطاء الظالل" وقرأته كاماًل،مثّ بعد ذلك تيّسر يل 
لدويش عن طريق أحد املشايخ يف بريده جزاه اهلل خرياً،إذ كان يوزعها آنذاك يف عام عبداهلل ا
هـ،وجالست بعض طالب الشيخ رمحه اهلل،وأخذت عن بعضهم شيئاً من سريته 1414

زهده العجيب يف إضافًة لعبادته و وأخباره يف جلده يف طلب العلم وحفظه ملتون السّنة وغريها،
 بشأهنا،وأخالقه احلسنة وتواضعه وغري ذلك.أمرالدنيا،وعدم مباالته 

مع التتبع لسريته وأخباره،إىل أن أخربين الشيخ نواف الرعوجي حفظه اهلل بعزمه على تأليف  
كتاٍب عن الشيخ جلمع أخباره وسريته العلمية ففرحت بذلك وزودته مبالدّي وهوشئ يسري 

اره ورحالته مذته ومن صحبه يف أسفاليقارن مباعند تالممّا مسعته عن سرية الشيخ رمحه اهلل 
ذا العامل ه وأكرمين جزاه اهلل خريا بنسخٍة من الكتاب،فقرأته وكتبت بعض الفوائد من سرية

 :وهذه بعض الفوائد التي دّونتها من قرآءتيالعامل التقي الزاهد،



 ةإمامة أحد املساجد يف الزلفي يف أّول حياته،وكان عمره ست-رمحه اهلل–توىّل الشيخ -1
 (.22عشرعاماً. )ص

نبوغه املبّكر،حيث كان يرّد على املدّرس الذي عّلمهم القرآن إذا أخطأ يف قرآءة بعض -2
؛ممّاحدا بالطالب أن يطلبوا من املدّرس أن جيعل الدويش اآليات وهويف املرحلة االبتدائّية

 (.23هوالذي يقرأ القرآن،ويرّد على الطالب بدالً منه،فوافق املدرس على ذلك .)ص

من صفاته:التواضع،فقد كان يذهب للقرآءة على مشاخيه يف بريده حىت بعد ذيوع أمره -3
واشتهار حاله،ومل ينقطع عنهم،مع أنّه قد يكون أعلم من بعضهم،وكان أحد مشاخيه إذا 

 وقال:ماذا تقول:ياعبداهلل؟فالجييب بصوٍت مرتفع؛حىت أشكلت عليه مسألة التفت إليه
 (.49ا يهمس يف أذن الشيخ. )صوإمناليسمعه احلضور،

من سعة حفظه/أّن أحد الطاّلب سأله عن مسألة فالتفت ومل ير أحداً،فأجابه  -4
 (.50باجلواب،وأخربه عن اسم الكتاب والصفحة والسطر". )ص

من حسن أخالقه/أنّه كان إذامّر بأحٍد يف الطريق محله معه يف سيارته،وكان يتبّسط مع  -5
السفروالرحالت،فذكر أحد طالبه أهّنم يف احدى الرحالت جعلوا سباقاً بني طالّبه يف 

احلاضرين،ففاز الدويش باملركز األول،وأهنم وضعوا مسابقة يف القفز،وأخذ الدويش املركز 
 (.52األول. )ص

/ذكر أحد طالبه أهنم كانوا بعد العمرة يذهبون إىل جدة صباحاً؛للسباحة يف 53ويف ص
 ن بعد ذلك للمدينة.البحر،مثّ يذهبو 

كان الجيب الشهرة والظهور،يقول أحد طالبه:"مل يكن الدويش حيمل رخصة قيادة،ويف   -6
أسبوع املرور صادفته نقطة تفتيش،فأخذوه مع املخالفني إىل التوقيف،ومضى عليه نصف يوٍم 

وبعد ،،ومل يقّدم نفسه كعامٍل أوشيخ؛حىت يوقروه،بل انشغل بقراءة القرآن والصالةوهوصامت
أن حبث عنه طالبه عّدة ساعات جاءهم اخلرب،فتوجهوا إىل مكتب مدير املرور،وشرحوا له 



احلال عاتبني عليه احتجازه،فأوضح هلم أن صاحبهم مل ينطق بكلمٍة واحدٍة ومل يكشف عن 
 ( .54حاله". )ص

اخلروج  دمن املواقف املؤثرة مع الشيخ عبداهلل رمحه اهلل أّن أحد طالبه فقد حذاءه عن  -7
 (.55من احلرم،فناداه الشيخ،وخلع له حذاءه وأحلّ عليه أن يلبسه ومشى حافياً رمحه اهلل.)ص

زهده يف الدنيا مع أهنا قد عرضت عليه من عدٍد من الناس ولكّنه كان يأباها،وقد حاول   -8
كثري من إخوانه معه على أن يدخل يف بعض املشاريع الدنيوية فكان يأىب ويرفض،وكان 

تات من مشروٍع صغرٍي اشرتك فيه مع أحد طالّبه،وأنه كان حيرص أشد احلرص أن يبعد يق
 (.57هذا املشروع التجاري كّل البعد عن كّل مايشتبه فيه. )ص

إىل بيته  أنه كان يوصل الشيخ العلم وتعليمه:فقد ذكر أحد طالبهالوقت يف حرصه على -9
،ويعطيه مسائل يف الفرائض يتباحث معهبعد انتهاء الدرس بعد صالة الظهر،ويف الطريق 

مسائل أخرى ليحّلها إىل الغد،ويأيت الغد وقد حّل هذه املسائل،فيصححها الشيخ،وكّل هذا 
  (.60أثناء الطريق الذي اليتجاوز ربع ساعة.  )ص

ومن ذلك/أنّه طلب من أحد طالّبه أن يقرأ عليه "مراقي السعود" يف أصول الفقه قبل -10
 (.61بأيام،ومات ومل تقرأ عليه.  )صمرضه 

من شّدة حرصه على وقته يف القرآءة/أنّه جلس مّدًة طويلًة يف مسجد احلميدي املطوع -11
يف غرفٍة صغريٍة جداً،أرضيتها تراب،وكان يقرأ الساعات الطوال،حىت إنه دخل مرًة يف غرفته 

 64ناً.صل:إّن الوقت يطريطريايف املسجد ومل خيرج سوى مرةٍ  آخرالنهار،فنظرإىل الشمس وقا

ومن ذلك/أنه كان يف السفر راكباً يف حوض اجلمس ومعه كتاب،فكان إذا رأى ضوء -12
 (.64سيارٍة قادمة رفع كتابه وقرأ على ضوئها. )ص

يقول أحد تالميذه:"خرجنا إىل احلرم قبل الفجربساعٍة فوجدنا الشيخ الدويش يف -13
 (.67على وجهه من اإلرهاق والتعب".)صالتوسعة،وهومضطجع وكتابه قد سقط 



يقول أحد تالميذه/مل يكن الكتاب يفارق يده أبداً،وكان يقرأ يف السيارة،فإذا تعب -14
قرأعليه أحدنا،وكنا يف احلج يف مىن نضع له ملبة يف املخيم،فيقرأ على ضوئها،وإذا غلبنا النوم 

 (.68واصل هوحىت يغلبه النوم يف منتصف الليل".  )ص

يقول آخر:"يف طريق عودتنا بعد قضاء مناسك احلج توقفنا للنوم يف الطريق،وكانت و -15
ليلة الرابع عشر من ذي احلجة،فنام اجلميع إالّ الشيخ عبداهلل الدويش،أخذ يطالع كتابه،ويقرأ 

 ( .69على ضوء القمر ومل ينم".  )ص

وح اليت لنصوص والشر يقول أحد تالميذه:"متّتع الدويش حبافظٍة نادرٍة،واستظهاٍر ل -16
تتكّرر على مسعه عشرات املرات،وكان رياض الصاحلني من حمفوظاته؛وهلذا كان من املعتاد أن 

يصّحح أخطاء بعض النسخ اليت يسقط منها حديث أوأكثر،ومرًة لفت نظرأحد طالبه 
ًى ر عندما كان يقرأ عليه يف "فتح اجمليد" بأن هناك فقراٍت مفقودٍة من تلك الطبعة،ومرة أخ

 (.72نّبه أحد طالبه الذي يسّمع عليه "منتقى األخبار" للمجد ابن تيمية.  )ص

سأله أحد طالبه عن مسألٍة يف احلج فأجابه بقوله:قال البخاري..مثّ ذكر تبويب -17
البخاري،واآلية اليت استدّل هبا البخاري،واألحاديث املعّلقة واملسندة،وكان هذا يف بيته عام 

 (.72)ص هـ تقريباً. 1405

من حفظه ملتون السنة أن بعض طالبه كانواميسكون له يف مسند اإلمام أمحد وسنن -18
(،وطلب من أحد طالبه أن يسّمع له يف سنن أيب داود والنسائي؛حىت يراجع 72الدارمي. )

 (.75حفظه. )ص

صفحات من كتاب/اإلقناع،قال 5كان يسّمع على الشيخ صاحل البليهي يف اليوم   -19
 (.73: ومل ميّر علّي طالب قبله يف ذلك.  )ص البليهي

كان الدويش يسّمع على البليهي كتاب الروح البن القيم حفظاً ويسرده سرداً،حىت إن -20
 (.73البليهي كان حياول اللحاق به يف القرآءة!!! )ص



أنه كان مع بعض طالبه يف السفر ألداء مناسك العمرة،ويف الطريق أراد ومن ذلك/-21
ب اختبار ضبط الشيخ للسند وامل،ن،فبدءوا بالقراءة عليه يف صحيح البخاري مع بعض الطال

خلط األحاديث بعضها ببعٍض،والشيخ منصت هلم،فلّما انتهوا من ذلك،أعاد قرآءهتا مرتبة 
 (.76السند وامل،ن،وحنن نتعّجب من ذلك".  )ص

من عادته رمحه اهلل عند حبثه ملسألٍة من املسائل أالّ يستعني بفهارس الكتب،وإمنا  كان  -22
 (.77يذهب مباشرًة إىل موضعه بسرعٍة فائقٍة،وكأّن الكتاب بني يديه".  )ص

ماحدث به أحد طالبه:أهّنم مرًة يف السفر توقفوا احللم الذي اتصف به الشيخ/ -23
قام برّش املاء على زميله وهرب، وجاء صاحبه لريّد للصالة،وكان معهم شخص حيب املزاح،ف

عليه ومعه ماء،وظّن أّن صاحبه واقف معه يف الصف،فصّب املاء عليه،وإذا هوالشيخ عبداهلل 
الدويش،فأكمل الشيخ الصالة ومل يقطعها،ومل يقل له شيئاً ومل يعّنفه،بل ومل يسأل عن من 

 (.79-78أل عنه الشيخ بعد الصالة. )صفعل هذا،وقد كان الرجل حمرجاً وخائفاً أن يس

الصرب/صربه على الغربة يف طلب العلم وترك البلد واألهل واجللوس وحيداً يف غرفة  -24
مسجده،وسهرالليايل يف املطالعة وقضاء النهاريف الطلب،واملثابرة يف غرفة مسجٍد أرضيتها 

 (.79تراب وفيها سراج صغري.  )ص

أهله كّل شهٍر وخاّصًة عّماته وخاالته يف الزلفي،على صلته للرحم:فقد كان يزور  -25
 (.83ضعف املواصالت يف ذلك الوقت.  )ص

فقد كان الخيرج من املسجد يوم اجلمعة من طلوع الفجر حىت تغرب الشمس عبادته:-26
التماساً لساعة اإلجابة،وكان خيرج أحياناً بعد صالة اجلمعة يسرياً إىل البيت؛ليجدد وضوءه 

 (86شيئاً يسرياً من الطعام مثّ يعود إىل املسجد،وميكث فيه حىت تغرب الشمس")صويتناول 

وذكر أحد طالبه أنه كان يأيت إىل املسجد قبل اآلذان،والأذكر أنّه أّذن املؤذن إالّ -27
 (.87والشيخ عبداهلل يف املسجد،وكان مكانه خلف اإلمام. )ص



فسه يف ويكثر على نلدويش أالّ يثقل وذكر أحد طالبه:أّن الشيخ فهد العبيد نصح ا-28
 (.88يعطي نفسه فسحًة؛وهذا ملّامسع عن كثرة عبادته".  )صالعبادة،وأن 

وكان رمحه اهلل يقّسم الليل ثالثة أجزاء،قسم ينامه،وقسم يطالع فيه،وقسم يصّلي -29
 (.91فيه،وهوالقسم الذي قبل الفجر.  )ص

 (.92راءته اليت يقرأها يف باقي يومه.)صوكان جيعل ورده من القرآن يف الليل غريق-30

وذكر أحد طالبه أنّه قال له قبل وفاته بنصف سنة تقريباً:كنت جالساً يف جنب  -31
الشيخ يف ضحى يوم مجعة يف جامع اخلبيبية "حي الصفا" فالتفت إيّل وقال:إنين خائف من 

الدعاء بستة  الشيخ بعد هذا ف،ن هذا الزمان،وأسأل اهلل أن يقبضين إليه غريمفتون،فتويف
 (.94أشهر".  )ص 

ورعه/كان يتورّع عن بعض املعامالت،حيث كان شريكاً ألحد األشخاص يف بيع -32
 (97وشراء السيارات،وكان يطلب منه عدم التعامل بالتوّرق؛ألنه كا يراه حيلًة على الربا")ص

نازل عنه رض صاحبه بالتوكان لورعه يتحاشى أن ميّر يف طريٍق ُشّق فوق عقاٍر مل ي-33
 (.99وقبول الثمن. )ص

أّماخوفه من اهلل،فهذا ممّايقضى منه العجب/فقد كان أحد تالميذه يقرأ عليه كالماً -34
البن القيم عن آثارالذنوب على العبد يف نفسه ورزقه وأهله،وأنه كان مستغرقاً يف 

وب مردداً:"آه إّن القل،فرفعت رأسي وإذا بالشيخ عبداهلل تدمع عينه،وهويقول القراءة
 (.100قاسية،استعيذوا باهلل من أمراضها،تعوذوا باهلل من ذنوب اخللوات". )ص

من قوة حفظه للقرآن/أنّه صّلى بالناس صالة الرتاويح ثالث مرات،مرًة يف مسجد -35
الرشودي يف أول أمره،وصّلى مرتني يف مسجد الضالع،ومل خيطئ يف القراءة يف املرات الثالث 

 (.103مرًة واحدًة". )ص إالّ 



وكان خيفي عمله/فقد ذكر أحد طالبه أنه قبيل األذان خيتبئ،مثّ خيرج من جيبه -36
 (.105مترًة،ويفطر عليها،واليشعر به إالّ صاحب املالحظة القوية".  )ص

ومن تبجيله وتقدير ألئّمة الدعوة النجدية/أّن الشيخ عبداهلل الدويش أثناء مرضه طلب -37
على من بدّع ختمة القرآن،وقال:ياأخ عبداهلل،رّد عليهم،ويل وقفة،وهي:أّن أئّمة  منه الردّ 

الدعوة مجيعاً يعرفون هذا العمل واليبدعونه،وهم من يبنّي البدع والشرك واخلرافات،وكيف 
 ( .120-119اليبينون مثل هذا العمل"؟ )ص

ه للقراءة عليه ن إليه يف بيتكان الطالب يأتو   إكرامه للطالب/ففي بواكري دروسه العلمية -38
ويقرأون عليه املطوالت واملختصرات،وكان الشيخ الدويش يقوم بتقدمي شاي الزجنبيل ينفسه 

 (.172-171للطالب أثناء القراءة. )

ومن حرصه على طالبه/ماذكره أحدهم أنه سافر مع الشيخ عبداهلل الدويش وتأّخر هو -39
ا وجد اإلخوة قد ناموا،إالّ الشيخ فقد كان جالساً وصاحب له عن الرجوع للمخيم،وملّا عاد

 (.193ينتظرهم،فسأهلم عن سبب التأخري،مثّ قام وسّخن العشاء وقّدمه هلم . )

من قوة حافظته/أنه قرأ املنتقى للمجد ابن تيمية على شيخه صاحل اخلريصي حفظاً،وملّا -40
 (.140عليه من العني".  )ص أراد الدويش أن يقرأ عليه السنن أىب؛خشيةً 

ومن ذلك غريته على مسائل العقيدة/فقد ذكر أحد طالبه أّن الدويش ملّا بلغه  -41
تضعيف أحدهم حلديث :"خلق اهلل آدم على صورة الرمحن"غضب،مثّ قال:أما خيشى أحدكم 

 (.206أن يكون جهميّاً وهواليدري؟أوحنواً من هذا".  )ص

علم الناس مبرضه جاءوا يسّلمون عليه ويزورونه وتزامحوا عليه،فقال  يف مرض موته:ملّا -42
 (.239هلم:أرفقوا،أرفقوا،فأنتم الجتتمعون على اإلمام أمحد". )ص

ذكر أحد حمّّب الشيخ الدويش:أنّه قال له يف مرضه األخري:رأيت يف املنام كأّن أحداً -43
 (.241طعنين من ظهري". )ص



أثناء مرضه وبكى،فقال له الشيخ الدويش بصوٍت مبحوح وتأثّر بعض من زاره يف -44
 وخافت:ملاذا تبكي؟اهلل يهديك! فقال الرجل:من أجل احلال والتعب الذي أنت فيه،فقال له:

احلمدهلل الذي ابتالين يف جسدي ومل يبتلين يف ديين،وكانت هذه آخر الكلمات اليت حتدث 
 (.240-239هبا مع الناس". )ص

للصالة على الدويش وتشييعه الشيخ حممدبن عثيمني رمحهما  ممّن كان حاضراً -45
 (.240اهلل)ص

هـ،وقام بتغسيله 27/10/1408تويف الشيخ عبداهلل الدويش قبيل مغرب السبت -46
هـ يف مسجد الشيخ 28/10/1408وتكفينه الشيخ فهد العبيد،وصّلي عليه فجر يوم األحد 

 ومل يسع املسجد للحاضرين للصالة عليه.صاحل اخلريصي،وهومن أّم الناس للصالة عليه،

يقول عنه شيخه حممد العليط:"بينه وبني حافظ حكمي تشابه يف قوة الذكاء،وكالمها -47
مات وهوشاب،وهوحافظ متقن،وعامل جليل،كنت أمسك له ماحيفظ،وكان حيفظ يف 

 (.249صحيح مسلم،والروض املربع يف الفقه".  )ص 

:"مل أرمثله يف طلب العلم،فقد كان كبار طالب العلم وقال عنه شيخه صاحل البليهي-48
 .250يعجزون أن حيفظوا مثله،وهويقرأوحيفظ بكّل يسٍر وسهولٍة،ولوعاش لكان له شأن" ص

وعظ الشيخ فهد العبيد الناس عند قربالدويش بعد دفنه موعظًة مؤثّرة،وذكر أّن هذا -49
 (.245قبله األنبياء.وكانت موعظًة مبكية. )ص طريق سلكه

 (.250قال أحد طالبه/إيّن أدعو له يف كّل يوٍم؛فله علي فضل الأنساه". )ص-50

رحم اهلل الشيخ احملدث/عبداهلل الدويش ورفع درجته يف علينّي.وصّلى اهلل وسّلم على 
 نبيناحممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 هـ .20/10/1439كتبه/أمين بن سعود العنقري يف 

 


