


ــ 1142: العالمة عبد اهلل الووكدمتي )ت  1من أعالم وداي نفيس  ( ه

 :عبد العزيز ايت مالكذ بقلم

اللغوي  وشيخ اجلماعة هبا، ، نزيل مراكش،3الووكدميت 2،هو عبد هللا بن أمحد السكتاين
 الفقيه. 

مكانته العلمية: -1

يه للتدريس، فضالً عما مبراكش، وتصدّ يه مشيخة اجلماعة تولّ ّلي رفيع منزلة الووكدميت: مما جي
ه احلضيكي ب"شيخ الشيوخ، العامل، العالمة، شيخ اجلماعة حالّ فقد . خّلفه من آاثر علمية

وومسه  .4، وعظم يف القلوب، ومألت هيبته النفوس، وعّم صيته البالد علْت مرتبته[ ...]
كما أثىن عليه العالمة املختار السوسي بقوله: ،  5السماليل ب"شيخ السنة" العباس بن إبراهيم 

.7، وعّده من مؤلِّفي القرن احلادي عشر 6"اجلماعة يف عصره عالمة جهبذ، مدّرس، شيخ"

شيوخه: -2

أملع احلضيكي إىل أن الووكدميت "أدرك األكابر وأخذ عنهم، وصحب األعالم والصلحاء، 
 8وفضالء وقته" 

ينظر: مناذج من أمساء  نفيس، أو كنفيسة، وهي اجملموعات البشرية اليت اختذت املنابع العليا لوادي نفيس موطناً هلا. 1
 62األعالم اجلغرافية والبشرية املغربية، ذ علي صدقي أزايكو، ص 

حبسب احملقق ذ علي  -وهي  ،51يف "رحلة الوافد"، ص  كما أفاد التاسافيت  أصله من رحالة، ببالد سكتانة، 2
.19، ص "رحلة الوافد"مقدمة حمقق ينظر:  ، إبقليم اترودانت.ولوزأ اتفنكولت و تقع بني -صدقي

 ثالث نيعقوب، اتبعة إدارايً لقيادةعلى مقربة من قرية تنمل.  .وادي نفيسعلى ضفاف  ، قبيبلةأوكدمتنسبة إىل  3
 حبوز مراكش. 

 2/527طبقات احلضيكي 4
 2/377اإلعالم مبن حل مراكش وأغمات من األعالم،  5
 78رجاالت العلم العريب يف سوس، ص  6
 189سوس العاملة، ص:  7
 2/527طبقات احلضيكي  8
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: 9فمن شيوخه الذين تلقى منهم

 10( 1102أبو علي احلسن بن مسعود اليوسي )ت  -

 11هـ(1109بن احلاج الفاسي)تاأبو العباس أمحد  -

12هـ( 1115)ت املراكشي أبو العباس أمحد بن إبراهيم العطار األندلسي -

 13هـ( 1129أبو العباس أمحد بن حممد انصر الدرعي )ت -

 .14( هــ1107 ابنه حممد بن احلسن اليوسي )ت -

 تالمذته: -3

تصّدى العالمة الووكدميت للتدريس، فتخرّج به مجاعة من أهل العلم والرسوخ، منهم:

. 15ه( 1149أبو العباس أمحد بن عبد هللا الصوايب السوسي )ت  -

 16ه( 1152أبو العباس أمحد بن حممد العباسي السوسي )ت  -

 17هـ( 1160)ت  حممد بن عبد هللا الدراوي، نزيل مراكش -

 18ه(1160)ت  حممد بن حممد أبو عبديل املراكشي -

من آاثره العلمية: -4

5/138، املعسول 528-2/527طبقات احلضيكي  9
3/25ترمجته يف: نشر املثاين  10
3/83ترمجته يف نشر املثاين:  11
2/326، واإلعالم 290ترمجته يف: التقاط الدرر، ص 12
1/479ترمجته يف: شجرة النور الزكية: 13
، وسلوة األنفاس 3/74ترمجته يف: نشر املثاين: 14
1/95ترمجته، يف " طبقات احلضيكي 15
2/377ترمجته يف: اإلعالم 16
6/63ترجمته في اإلعالم:  17
6/64ترجمته في اإلعالم:  18
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سلفْت إفادة املختار السوسي، بكون العالمة الووكدميت من مؤلِّفي القرن احلادي عشر، 

 :النحو واللغةمما أّلفه يف 

.19البن مالك حاشية على التسهيل -

تداءبمسّوغات اال -

 وله يف الفقه:

.20اآلجالمؤلَّف يف بيوع -

يف التشهد، ذهب  lفتوى بعدم بطالن صالة َمن يزيد السيادة يف الصالة على النيب وله 
 .21فيها إىل القول أبّن املُفيت ببطالن الصالة بذلك جاهل يستحق التأديب 

، وحممد الصاحل 22فضالً عن إجازاته لبعض تالمذته، ومنهم: أمحد الصوايب السوسي
 . 23الشرقي 

أنه وقف من فوائد الووكدميت على حنو مخس كراريس، كانت بيد  وأفاد العباس بن إبراهيم  
.24السيد عبد القادر بن موسى الدكايل

وفاته: -5
، وأُقرب بدرب 25ه 1142تويف العالمة عبد هللا الووكدميت يوم الثالاثء من شهر شعبان، سنة 

 .26احلمام، حبي املواسني، مبدينة احلمراء

 عنوانه: تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد. 19
 189سوس العاملة، ص 20
 8/231اإلعالم  21
8/231. ينظر: اإلعالم هـ1129ذي احلجة، سنة  29أجازه الووكدميت بتاريخ  22
 8/231ينظر: اإلعالم  .هـ1135أُجيز من شيخه أواسط شهر رمضان، سنة  23
 8/312اإلعالم  24
 5/138املعسول  25
 8/312اإلعالم  26
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