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ولد فريد األنصاري بواحات سجلماسة بإقليم الرشيدية جنوب المغرب 
ونشأ فيها، وتلقى تعليمه األولي، وبعد الحصول على . م١٩٦٠هـ، الموافق١٣٨٠عام

انتقل إلى مدينة فاس لمتابعة الدراسة في شعبة الدراسات ) البكالوريا(الثانوية العامة 
  .اإلسالمية بكلية اآلداب

حصل على اإلجازة في الدراسات اإلسالمية من كلية اآلداب بفاس سنة 
هـ، وتم ١٤٠٧هـ، وعلى شهادة الدراسات العليا من كلية اآلداب بالرباط سنة ١٤٠٥

  .تعينيه أستاذا مساعدا بكية اآلداب بالمحمدية قسم الدراسات اإلسالمية في السنة نفسها
هـ، ١١/٦/١٤٠٩إلسالمي العالمية في حصل على عضوية مناصر في رابطة األدب ا-

  .م١٥/٣/٢٠٠١هـ، الموافق ٢٠/١٢/١٤٢١وحولت عضويته إلى عامل في 
 :ة والعملية العلميحياته

حاصل على دكتوراة الدولة في الدراسـات اإلسـالمية، تخصص أصول الفقه، من -
  ).المغرب(جامعة الحسن الثاني، كلية اآلداب، المحمدية 

دراسات العليا، دكتوراة السلك الثالث في الدراسات اإلسالمية، حاصل على دبلوم ال-
  .الرباطتخصص أصول الفقه، من جامعة محمد الخامس، كلية اآلداب، 

، الماجستير في )نظام تكوين المكونين ( حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا -
مس، كلية اآلداب،  تخصص أصول الفقه، من جامعة محمد الخاالدراسات اإلسالمية، 

  .الرباط
حاصل على اإلجازة في الدراسات اإلسالمية من جامعة محمد بن عبد اهللا، كلية اآلداب، -

  . فاس المغرب
  .عضو المجلس العلمي األعلى للمغرب-



  .رئيس المجلس العلمي المحلي بمكناس-
  .عيل، مكناسعضو اللجنة العلمية لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة موالي إسما-
عضو مؤسس لمعهد الدراسات المصطلحية، التابع لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -

  .بفاس بجامعة محمد بن عبد اهللا،

رئيس سابق لشعبة الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب، جامعة موالي إسماعيل بمكناس -
  .م٢٠٠٣-٢٠٠٢م إلى ٢٠٠١-٢٠٠٠: لسنوات. المغرب

-٢٠٠٣: حديث الحسنية للدراسات اإلسالمية العليا بالرباط لسنتيأستاذ زائر بدار ال-
  .م٢٠٠٥-٢٠٠٤م و ٢٠٠٤

أستاذ بمركز تكوين األئمة والمرشدات بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -
التاريخ والمنهج، بجامعة : االجتهاد المقاصدي: رئيس وحدة الدراسات العليا.بالرباط

  .موالي إسماعيل بمكناس
أستاذ كرسي .صول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة موالي إسماعيل بمكناسأستاذ أ-

  .التفسير بالجامع العتيق لمدينة مكناس
  .خطيب جمعة وواعظ بعدد جوامع مكناس-

  :أعماله العلمية 

  ،)ينأفي جز(وساطة في التربية الدعوية التوحيد وال -  

  قناديل الصالة  يل المنهجيمحاولة في التأص: أبجديات البحث في العلوم الشرعية - 

  ،)كتاب في المقاصد الجمالية للصالة(مشاهدات في منازل الجمال  -

 دراسة في التدافع االجتماعي: الفجور السياسي والحركة اإلسالمية بالمغرب  -
 ،)أطروحة الدكتوراه(المصطلح األصولي عند الشاطبي 



 ،ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى اهللا  -

بالغ الرسالة القرآنية من أجل  كتاب في المقاصد الجمالية للدين: جمالية الدين  -
 إبصار آليات الطريق

 Les Secretsتُرجم للفرنسية (سيماء المرأة في اإلسالم بين النفس والصورة   -

du Hijab( ، 

 البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي -

  سياسي والحركة اإلسالمية بالمغربالفجور ال  نحو بيان قرآني للدعوة اإلسالمية- 

تُرجم للفرنسية (مجالس القرآن من التقلي إلى التزكية   دراسة في التدافع اإلجتماعي- 
Autour du Coran( ،  

  مفاتح النور  مفهوم العاِلمية من الكتاب إلى الربانية

نحو معجم شامل للمصطلحات المفتاحية لكليات رسائل النور لسعيد النورسي  -
  ،)Risale-i Nur'un Anahtar Kavramlarıم للتركية تُرج(

 لفطرية ت ااألخطاء الستة للحركة اإلسالمية بالمغربا  -

  بعثة التجديد المقبلة من الحركة اإلسالمية إلى دعوة اإلسالم -

 الدين هو الصالة والسجود هللا باب الفرج  -

 مجالس القرآن من التلقي إلى البالغ   -

  ،لمنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البالغمدارسات في رساالت الهدى ا -



تفسير سورة البقرة وجزء من سورة آل عمران ، كاشف األحزان ومسالح األمان  -
  ،وسور ق والذاريات والطور والنجم

رسالة شهادة الدراسات العليا، (مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات للشاطبي   -
  ).م بكلية اآلداب بالرباط١٩٨٩نوقشت سنة 

  
 :من أعماله األدبية

 ،)١٩٩٢الدار البيضاء ( ديوان القصائد - 

 ،)١٩٩٧فاس (الوعد   -

 ،١٩٩٧مكناس) باالشتراك مع الشاعر المغربي عبد الناصر لقاح(جداول الروح   -

 ، )١٩٩٩ديوان اإلشارات الدار البيضاء   -

 ،١٩٩٩فاس ) رواية(كشف المحجوب  -

 ،٢٠٠٤فاس  )ديوان شعر(مشاهدات بديع الزمان النورسي   -

 ،ديوان المقامات، )رواية(آخر الفرسان   -

 ،)شعر مشترك مع الشاعر عبد الناصر لقاح(؟ من يحب فرنسا ديوان المواجيد  -

  !قصيدة كيف تلهو وتلعب )رواية(عودة الفرسان   -
  

  مقاالتـــه
 لفريد األنصاري عدد كبير من المقاالت متعلقة بعدة مجاالت نُشرت بجرائد      

وقد كان الشيخ مشرف مؤسس لمجلة رسالة . حلية ووطنية ودوليةومجالت م



التجديد المغربية، : من بين الجرائد التي نشرت مقاالت بقلم الشيخ. القرآن المغربية
حراء التركية، إسالم : أما المجالت فنذكر... المحجة المغربية، المساء المغربية

 كما يحوي موقع الفطرية الذي ...لكترونية، رسالة القرآن المغربيةأون الين اإل
  .أسسه عدد من مقاالته

  :وفاته

 بمستشفى سماء ٢٠٠٩ نونبر ٥ميس الخ يوم -رحمه اهللا–فريد األنصاري  توفي      
 نونبر ٨ وتم نقل جثمانه إلى المغرب ليدفن بمدينة مكناس يوم األحد ،نبول بتركيااستإب

ر بمسجد األزهر د صالة الظه في مقبرة الزيتون بعد أداء صالة الجنازة بع٢٠٠٩
 وحضر جنازته جموع غفيرة. روى بحي السلطان محمد بن عبد اهللالمعروف بجامع األ

  .من المصلين والمشيعين

 


