
BİR KİTABIN İLGİ ÇEKEN İBRETLİK HİKAYESİ 

2010 Yılında Mısır’da, Nil Yayınları Tarafından Bastırılan: 

 

 كولن هللا فتح محمد سيرة الفرسان عودة

 الغيب وراء من القادمين الفرسان رائد

ŞANLI AKINCILARIN DÖNÜŞÜ 

M.F.G. nin Hayatı, 

Ötelerden, Gaibten Gelecek  

Şanlı Akıncıların Komutanı… 

 

Kitabın müellifi olarak, Magripli bir âlim olan Ferid Al Ansari gösterilmiş. Bu âlim, İslam dünyasında bilinen, 

herkesin itibar ettiği bir şahsiyet.  

2008-2009 yıllarında tedavi için Türkiye’ye gelmiş, Sema Hastanesinde tedavi görürken burada vefat etmiş ve 

cenazesi Mağribe götürülmüştür. Hastanede tedavi gördüğü günlerde takdir duygularını ifade eden görüşlerini 

kitaplaştırıp, ölümünden sonra, Arapça olarak, Mısır’da bastırarak İslam alemine dağıtmak açık bir itibar 

istismarı değil midir..?  

Kendisini İslam Dünyasının Halife’si olarak gösteren bu İblis varisi, bu kitapla İslam dünyasının sevilen bir âlimi 

tarafından Arap alemine takdim edilmiş oluyor.  

Oysa Ferid Al Ansari Hoca’nın yayınlanmış eserleri arasında böyle bir eserin zikredilmediğini görüyoruz. 

Hoca’nın yayınlanmış eserlerinin tamamı aşağıdaki linkte görülmektedir. 

https://ar-ar.facebook.com/farid.alansari/photos/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87__________%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%AF-

%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-/379714152111899/ 

Görüldüğü gibi bu listede merhum  Ferid Al Ansari Hoca’nın kitapları arasında böyle bir kitabın varlığından bile 

bahsedilmemiştir. Hazırlanmış, baskıya verilmiş olsa bile burada zikredilmesi gerekir.  

Zaten kitap Nil Yayınları tarafından ve Hoca’nın ölümünden takriben bir yıl sonra bastırılmış olması, kitaptaki 

üslup ile hocanın üslubunun farklılık arzetmesi,  

İblisin varisini yakından tanıyanların bu üslubun F.G. ne ait olduğuna şahitlik etmesi,  

kitabın Türkiye piyasasına tanıtılmamış olması, Mısır’da basılıp oradan İslam dünyasına dağıtılmış olması calibi 

dikkat değil midir..? 07.08.2021                                                                                   Ahmet Ziya İBRAHİMOĞLU 

https://ar-ar.facebook.com/farid.alansari/photos/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87__________%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-/379714152111899/
https://ar-ar.facebook.com/farid.alansari/photos/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87__________%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-/379714152111899/
https://ar-ar.facebook.com/farid.alansari/photos/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87__________%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-/379714152111899/
https://ar-ar.facebook.com/farid.alansari/photos/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87__________%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-/379714152111899/
https://ar-ar.facebook.com/farid.alansari/photos/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87__________%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-/379714152111899/
https://ar-ar.facebook.com/farid.alansari/photos/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87__________%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-/379714152111899/
https://ar-ar.facebook.com/farid.alansari/photos/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87__________%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-/379714152111899/


























































































































































































































































































































































 الدكتور فريد األنصاري في ذمة هللا

 
 

 

ل القرآن” مجالس القرآن“فريد األنصاري.. رائد   إلى رحمة منزِّ

مجالس “انتقل إلى رحمة هللا مساء الخميس الفقيه والعالم المغربي د. فريد األنصاري، رائد مشروع 

 .، بتركيا حيث كان في رحلة عالجية، بحسب مقربين منه”القرآن

وسيتم نقل جثمان المرحوم إلى المغرب اليوم السبت ثم ستشيع جنازته األحد، على أن تقام صالة الجنازة 

 .قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الزيتون بمدينة مكناس” الروى“بمسجد 

 49عامة للمسلمين في وفاة الفقيد الذي مات عن عمر يناهز الـ ووجهت حركة التوحيد واإلصالح تعزية

 .عاما

بهذه المناسبة األليمة والحزينة نتوجه إلى هللا العلي القدير سائلين إياه أن يتغمد الفقيد العزيز “وقالت في بيان: 

قين والشهداء بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم هللا عز وجل عليهم من الصدي

والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهمنا جميعا وسائر األمة اإلسالمية وأسرة الفقيد وأهله ومحبيه جميل 

 .“الصبر والسلوان، وال يسعنا إال أن نقول إنا هلل وإنا إليه راجعون، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

ثرت مؤلفاته الشرعية والحركية المكتبة اإلسالمية في المغرب وعرف الفقيد بعطائه العلمي والدعوي، حيث أ

، بعد كتابه السابق قبل ”الدين هو الصالة والسجود هلل باب الفرج“وخارجه، كان آخرها قبل شهر كتابه حول 

 .“الفطرية“شهور: 

د منارة من منارت وبفقدان الداعية األنصاري يكون المغرب بهيئاته الرسمية والشعبية والعالم اإلسالمي قد فق

 .العلم األصيل

 

 

https://www.hespress.com/23794-23794.html
https://www.hespress.com/23794-23794.html


 سيرة ومسيرة

م، وانخرط في العمل 1960هـ / 1380ولد فريد األنصاري بالجرف الرشيدية )جنوب شرق المغرب( 

اإلسالمي الحركي، والشبيبة اإلسالمية )أول التنظيمات اإلسالمية المغربية( في أوج حيويتها تحت رئاسة 

ضمن جمعية الدعوة اإلسالمية بفاس، التي توحدت مع عدة جمعيات  مؤسسها األستاذ عبد الكريم مطيع،

، والتي بدورها توحدت الحقا مع حركة اإلصالح ”رابطة المستقبل اإلسالمي“إسالمية أخرى لتكون 

 .1996في ” حركة التوحيد واإلصالح“والتجديد، ليكونا معا 

لينخرط في سلك الدعوة العامة عبر  2000عام في ال” التوحيد واإلصالح“لكن الفقيد قدم استقالته من حركة 

 .مؤسسات المجلس العلمي األعلى والمحلي بمكناس

وفي مساره العلمي حصل األنصاري على إجازة في الدراسات اإلسالمية من جامعة محمد بن عبد هللا بكلية 

ول الفقه من جامعة اآلداب بفاس، ودبلوم الدراسات العليا )الماجستير( في الدراسات اإلسالمية تخصص أص

محمد الخامس بالرباط، ثم دكتوراة الدولة في الدراسات اإلسالمية تخصص أصول الفقه من جامعة الحسن 

 .الثاني بكلية اآلداب المحمدية

والفقيد عضو مؤسس لمعهد الدراسات المصطلحية التابع لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وعمل أستاذا 

لعتيق بمدينة مكناس، وأستاذا ألصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية اآلداب جامعة لكرسي التفسير بالجامع ا

 .المولى إسماعيل بمدينة مكناس

وتولى أيضا رئاسة وحدة الفتوى والمجتمع ومقاصد الشريعة لقسم الدراسات العليا بجامعة المولى إسماعيل 

 .بمدينة مكناس

وتدبر ” مجالس القرآن“الدعوة لتأصيل العلم الشرعي وإشاعة واتجهت مؤلفاته العلمية األخيرة إلى ترسيخ 

 .(أسوة بالتجربة النورسية )نسبة إلى الداعية التركي سعيد النورسي” بالغات الرسالة القرآنية“

وإجماال دعت مؤلفاته العلمية إلى االنطالق من القرآن إلى العمران، كما بشر فيها بعودة البعث اإلسالمي من 

 .المية إلى حركة اإلسالمالحركة اإلس

 


