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 م) م)20152015هـ  (هـ  (14361436برنامج الدروس والندوات والمحاصرات الخاص بشهر رمضان   لسنة برنامج الدروس والندوات والمحاصرات الخاص بشهر رمضان   لسنة 

التوقيتالمكانالمتدخلموضوع النشاطنوع النشاطالتاريخ

�اندرس افتتاحي درس افتتاحي رمضان رمضان   11�����هر رمض�����ائل ش�����انفض�����هر رمض�����ائل ش����فض
المباركالمبارك

�ي��س العلم��س المجل��ني رئي��ون الحس��د كن��يمحم��س العلم��س المجل��ني رئي��ون الحس��د كن�محم
المحلي بطنجة المحلي بطنجة 

قبل صلة العصر قبل صلة العصر مسجد محمد الخامسمسجد محمد الخامس

،،    ،،،،    ،،المسجد العظمالمسجد العظممحمد الشراطمحمد الشراطفضائل شهر رمضانفضائل شهر رمضاندروس دينيةدروس دينية رمضان رمضان22

،،    ،،،،    ،،،،       محمد الخامس،،       محمد الخامسعبد اللطيف حدوشالصيام والتقويالصيام والتقويدرس دينيدرس ديني رمضان رمضان33

�والصوم بين الطب والشرعالصوم بين الطب والشرعمحاضرةمحاضرة��س والعض��س المجل��ني رئي��ون الحس��د كن�محم
ذ.عبد اللطيف حدوش ومجموعة من الطباء

بعد العصربعد العصرقاعة المجلسقاعة المجلس

شهر رمضان أحكام وآدابشهر رمضان أحكام وآدابدروس دينيةدروس دينية  رمضان  رمضان44
وتربيةوتربية

،،    ،،،،    ،،،،       النابة،،       النابةأحمد الحضري أحمد الحضري 

،،    ،،،،    ،،،،      إدريس الول،،      إدريس الولرشيد المساويرشيد المساوي

،،    ،،،،    ،،،،     المصلى،،     المصلىمحمد أمين بنعفان محمد أمين بنعفان 

دروس دينيةدروس دينية رمضان رمضان55

�ة����ن مدرس����م م����اذا نتعل����ةم����ن مدرس����م م����اذا نتعل���م
رمضانرمضان

،،    ،،،،    ،،المسجد العظمالمسجد العظممحمد الفقيه

�ن������ة م�����دروس الروحي������نال������ة م�����دروس الروحي�����ال
رمضانرمضان

،،    ،،،،    ،،،،       الداخلةالصادق آزم الحساني

�وانيمحمد الجعيديالقرآن في شهر رمضانالقرآن في شهر رمضان��������������������،،       الس
الصغرى

،،    ،،،،    ،،

،،    ،،،،    ،،،،       المجاهدينعلي السعيدياحذر سوء الخاتمةاحذر سوء الخاتمة

،،    ،،،،    ،،،،       الغفران (البليا)المختار الزواديالخوة اليمانيةالخوة اليمانية

�ة���ر الجن���ي ذك���ار ف���ةالعتب���ر الجن���ي ذك���ار ف��العتب
والناروالنار

،،    ،، ،،    ،، ،،     النابةأحمد الحضري



دروس دينية دروس دينية  رمضان رمضان66

�يالصادق آزم الحساني الحياة هبة ربانيةالحياة هبة ربانية������ة (بن�����،،        التوب
مكادة)

قبل العصرقبل العصر

بعد الظهربعد الظهرمؤسسة حماية الطفولةحفيظة البغلوليالصوم والصحة الصوم والصحة 

 رمضان رمضان77

،،   ،،،،   ،،

قبل العصرقبل العصرمسجد  التقوىمحمد التمسمانيالرزق أسبابه ومفاتحهالرزق أسبابه ومفاتحه

،،    ،،،،    ،،،،        بدرهشام المحمدي الشفاعةالشفاعة

،،    ،،،،    ،،،،        الرياضمصطفى اغزيل الفقيهالغفـلة واليقظـةالغفـلة واليقظـة

،،    ،،،،    ،،،،        المام مالكعبد المنعم التمسمانيالفتن  وموقف المسلم منهاالفتن  وموقف المسلم منها

،،    ،،،،    ،،،،       المام نافعمحمد الهسكوريإن ربي قريب مجيبإن ربي قريب مجيب

�ناءحفيظة البغلوليفي رحاب رمضان في رحاب رمضان ����������ة للحس���������مؤسس
الخيرية

بعد الظهربعد الظهر

،،   ،،،،   ،، رمضان رمضان99

قبل العصرقبل العصرالسجن المدنيمحمد الحوزي المدنيأهل التميز في رمضانأهل التميز في رمضان

،،    ،،،،    ،،المسجد العظمالمسجد العظممحمد الشراط محمد الشراط تذكـر مـنزلتك بعد المـوتتذكـر مـنزلتك بعد المـوت

�الكبير�������لة ب�������ة الص�������الكبيرتقوي�������لة ب�������ة الص������تقوي
المتعالالمتعال

،،    ،،،،    ،،،،       التقوىمحمد التمسماني

محاضرةمحاضرة
�معبد اللطيف حدوشدروس من رمضان دروس من رمضان ����ور للتعلي����ة الن���مؤسس

العتيق 
،،    ،،،،    ،،

دروس دينية دروس دينية  رمضان رمضان1111

،،    ،،،،    ،،مسجد طارق بن زيادالمختار الزوادي حق ا تعالى على عبادهحق ا تعالى على عباده

�زيأحمد اغريبيخبيئة العمل الصالحخبيئة العمل الصالح����������جد المرك���������المس
(سيدي اليمني)

،،    ،،،،    ،،

،،    ،،،،    ،،،،       النابةأحمد الحضريرأس الحكمة مخافة ارأس الحكمة مخافة ا

�ا����ي رض����رب ف����ا ال����ارض����ي رض����رب ف����ا ال���رض
الوالدينالوالدين

�رانأحمد العمراني أحمد العمراني ����������������������ران،،       الغف���������������������،،       الغف
(النصر)(النصر)

،،    ،،،،    ،،

�وانيعلي السعيديعلي السعيديزاد المهاجر إلى ربـهزاد المهاجر إلى ربـه،،   ،،،،   ،، رمضان رمضان1212���������������������واني،،       الس��������������������،،       الس
الصغرىالصغرى

،،    ،،،،    ،،

�ايش (ش.احمد الحمدانيشهر الجودشهر الجود�����،،    ،،  ،،    ،،  ،،       بولع



 رمضان رمضان1212

دروس دينيةدروس دينية

فاس)

،،    ،، ،،    ،، ،،        بدروسيم الزكافشهر المغفرة والرضوانشهر المغفرة والرضوان

قبل صلة العصرقبل صلة العصر،،      المام نافعمحمد السعيديصدق العبد ربهه بالتوبةصدق العبد ربهه بالتوبة

�ة������لة الجماع������ل ص������ةفض������لة الجماع������ل ص�����فض
وفوائدهاوفوائدها

،،    ،،،،    ،،مسجد الموحدينعلي السعيدي

�ةمحمد الهبطيما يحبه ا من العمالما يحبه ا من العمال������������������������،،      الرحم
)2(الجراري 

،،    ،،،،    ،،

،،    ،،،،    ،،،،       المام نافعمحمد البكوريمن عمل صالحا  فلنفسهمن عمل صالحا  فلنفسه

،،    ،،،،    ،،مسجد إدريس الول عبد المنعم التمسمانينعمة الولدنعمة الولد،،   ،،،،   ،، رمضان رمضان1414

 رمضان رمضان1515

،،   ،،،،   ،،

�لمأحمد احويطأحمد احويطالرفقة السيئةالرفقة السيئة��د الس��لم ،،   مولي عب��د الس� ،،   مولي عب
بأصيلة بأصيلة 

،،    ،،،،    ،،

،،    ،،،،    ،،المسجد العظممحمد المسلم محمد المسلم أهمية الصحبةأهمية الصحبة

ٌة ـرامة ٌن وكة ة  أمن ٌةالةمانة ـرامة ٌن وكة ة  أمن ،،    ،،،،    ،،مسجد المام نافعمحمد الهسكوريالةمانة

ودِه ج  اية  ِمنن و  الغة ان  وة سة ودِهالِنن ج  اية  ِمنن و  الغة ان  وة سة ،،    ،،،،    ،،،،      الرياضمصطفى اغزيل الفقيهالِنن

،،    ،،،،    ،،،،        بدرهشام المحمدي الغنى غنى النفسالغنى غنى النفس

�ونإحياء الليلة القرآنيةإحياء الليلة القرآنيةالليلة القرآنية رمضان رمضان1616���ة الع���ع جمعي���يق م���ي بتنس���س العلم��المجل
والغاثة

قاعة القسام التحضيرية
/تكوين المعلمين سابقا

بعد صلة العشاءبعد صلة العشاء

قبل صلة العصرقبل صلة العصرالمسجد العظممحمد الشراطالتوبة النصوحالتوبة النصوحدروس دينيةدروس دينية رمضان رمضان1616

�ل�������ان أه�������تغفار أم�������لالس�������ان أه�������تغفار أم������الس
الرض الرض 

،،    ،،،،    ،،،،       التقوىيوسف الزيدي

،،    ،،،،    ،،،،      إدريس الولرشيد المساويفضائل التوبة وأسرارهافضائل التوبة وأسرارها

،،       بدرعبد اللطيف حدوشمن دروس شهر رمضانمن دروس شهر رمضان

�برىمحاضرةمحاضرة رمضان  رمضان 1717��������در الك��������زوة ب��������برىغ��������در الك��������زوة ب�������غ
�خ������ي التاري������ا ف������خودللته������ي التاري������ا ف�����ودللته

،،    ،،،،    ،،،،     قاعة المجلس  ،،     قاعة المجلس  د.محمد التمسماني ود.عبد الخالق احمدوند.محمد التمسماني ود.عبد الخالق احمدون

http://www.way2allah.com/khotab-item-49312.htm
http://www.way2allah.com/khotab-item-49312.htm


 رمضان رمضان1717

المعاصرالمعاصر

�دثدروس دينيةدروس دينية��برى ح��در الك��زوة ب��دثغ��برى ح��در الك��زوة ب�غ
ودللت ودللت 

�معبد اللطيف حدوش ����ور للتعلي����ة الن���مؤسس
العتيق 

قبل الظهرقبل الظهر

،،       ،،      ،،     ،،،،       ،،      ،،     ،،
 ،، ،،

قبل العصر قبل العصر مسجد محمد الخامس ،،     ،،        ،،

�برى��������در الك��������زوة ب��������برىغ��������در الك��������زوة ب�������غ
�خ������ي التاري������ا ف������خودللته������ي التاري������ا ف�����ودللته

المعاصرالمعاصر

،،    ،،،،    ،،مسجد بنجلونمحمد الشراط 

�برى��������در الك��������زوة ب��������برىغ��������در الك��������زوة ب�������غ
�خ������ي التاري������ا ف������خودللته������ي التاري������ا ف�����ودللته

المعاصرالمعاصر

بين العشاءينبين العشاءين،،      إدريس الولرشيد المساوي

قبل صلة العصرقبل صلة العصر،،       الرياضمحمد الجعيدي كونوا على الخير أعواناكونوا على الخير أعوانا

  دروس دينيةدروس دينية رمضان رمضان1818
،،    ،،،،    ،،المسجد العظمالمسجد العظممحمد الفقيهمحمد الفقيهلذة المناجاة وحلوة العبادةلذة المناجاة وحلوة العبادة

،،    ،،،،    ،،مسجد عمر بن الخطابمحمد الشعيريموانع استجابة الدعاءموانع استجابة الدعاء

 رمضان رمضان1919

،،   ،،،،   ،،

  

�ي��ان ه��ن واليم��ة الم��ينعم��ان ه��ن واليم��ة الم�نعم
النعمة الكبرىالنعمة الكبرى

،،    ،،،،    ،،مسجد محمد الخامس هشام المحمدي 

،،    ،،،،    ،،السجن المدني (أصيلة)عبد ا الخياط التوبة وشروطها فضلفضل

،،    ،،،،    ،،المسجد العظمعلي السعيدي العشر الواخرفضائلفضائل

،،    ،،،،    ،،مسجد بولعايشأحمد الحمداني العشر الواخرفضائلفضائل

،،    ،،،،    ،،،،      التقوىمحمد التمسمانيهل فهمنا دينناهل فهمنا ديننا

،،    ،،،،    ،،،،      محمد الخامسعبد اللطيف حدوش آداب دخول المسجدمنمن

،،    ،،،،    ،،المسجد العظمأحمد الحمداني الهداية طلبطلب

،،    ،،،،    ،،مسجد عقبة بن نافعالبشير الشاط الكاهيةأمسك عليك لسانكأمسك عليك لسانك

�ايا��در ووص��ة الق��ة ليل��اياعظم��در ووص��ة الق��ة ليل�عظم
للمقصرينللمقصرين

،،    ،،،،    ،،مسجد حيفا (أصيلة)أحمد احويطأحمد احويط

http://ar.islamway.net/lesson/124953/%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.islamway.net/lesson/124953/%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.islamway.net/lesson/134395/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%83
http://ar.islamway.net/lesson/134643/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
http://ar.islamway.net/lesson/134641/%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1
http://ar.islamway.net/lesson/134401/%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%A7
http://ar.islamway.net/lesson/134345/%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%B4%D8%A6-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86
http://ar.islamway.net/lesson/133271/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.islamway.net/lesson/134399/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9


،،    ،،،،    ،،،،       الرياضمصطفى اغزيل الفقيهمصطفى اغزيل الفقيه آداب البيوت وأحكامهامنمن

�س الول )أحمد احويطأحمد احويطمعنى الحسانمعنى الحسان����،،      إدري
أصيلة)

،،    ،،،،    ،،

�ن���بابنا م���ن ش���ف نحص���نكي���بابنا م���ن ش���ف نحص��كي
الفتن ؟الفتن ؟

�دعبد ا الخياط�������ولي عب������،،       م
السلم (أصيلة)

،،    ،،،،    ،،

�زوم�����ة .. ل�����م الكرام�����زومأعظ�����ة .. ل�����م الكرام����أعظ
الستقامةالستقامة

،،    ،،،،    ،،،،      أحد الغربيةمحمد زكدان

دروس دينية دروس دينية  رمضان رمضان2323

�ث �����ِبي ِوي النخة تة ������سن �لن لة ية������ث ق �����ِبي ِوي النخة تة ������سن �لن لة ية�����ق 
يبب  الطه يبب وة الطه وة

،،    ،،،،    ،،،،       طارق بن زيادالمختار الزوادي 

،،    ،،،،    ،،المسجد العظممحمد الشراطرصيدك في رمضانرصيدك في رمضان

�ب���������داد بحس���������بورود الم���������داد بحس��������ورود الم
�وار��تعداد وش�روق الن��وارالس��تعداد وش�روق الن�الس

على قدر صفاء السرارعلى قدر صفاء السرار

،،    ،،،،    ،،مسجد بدرأحمد الوسيني

،،   ،،،،   ،، رمضان رمضان2424

،،    ،،،،    ،،،،     أرض الدولةمصطفى الخطابيأسباب قسوة القلبأسباب قسوة القلب

�راءعبد السلم قريرالغفلة المهلكةالغفلة المهلكة����ة الزه���،،     فاطم
الفهرية 

قبل صلة العصرقبل صلة العصر

ار المساجد ما ار المساجدع  ما ،،    ،،،،    ،،،،     محمد الخامسعبد اللطيف حدوشع 

،،    ،،،،    ،،،،     بدرهشام المحمدي نافذة على دار النعيمنافذة على دار النعيم

�ة�����ن الخاتم�����ات حس�����ةعلم�����ن الخاتم�����ات حس����علم
وسوئهاوسوئها

،،    ،،،،    ،،مسجد طارق بن زيادمصطفى المهراز

 رمضان رمضان2525
،،    ،،،،    ،،،،     التقوىمحمد التمسمانيحضور القلب في الصلةحضور القلب في الصلة ،،   ،، ،،   ،،

�تبقوا��رات فاس��تبقوافاستبقوا الخي��رات فاس�فاستبقوا الخي
الخيراتالخيرات

،،    ،،،،    ،،المسجد العظمالمسجد العظممحمد الفقيهمحمد الفقيه

 ،،   ،، ،،   ،، رمضان رمضان2626

�رارها�������در :أس�������ة الق�������رارهاليل�������در :أس�������ة الق������ليل
وحكمهاوحكمها

،،    ،،،،    ،،مسجد محمد الخامسعبد اللطيف حدوش

،،    ،،،،    ،،،،     الرياضمصطفى اغزيل الفقيهمن فضائل مجالس الذكرمن فضائل مجالس الذكر

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=401344
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=401344
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=401344
http://www.emanway.com/content/1705/
http://www.emanway.com/content/1705/
http://ar.islamway.net/lesson/124953/%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86


،،    ،،،،    ،،مسجد عمر بن الخطابمحمد الشعيريففروا إلى اففروا إلى ا

�ة��ي المحافظ��ر ف��ةعظيم الج��ي المحافظ��ر ف�عظيم الج
على الصلة على الصلة 

،،    ،،،،    ،،دار الخيريةعبد الصمد الدهدوه

،،    ،،،،    ،،مسجد محمد الخامس محمد التمسماني زكاة الفطر وأحكام العيد زكاة الفطر وأحكام العيد محاضرةمحاضرة رمضان رمضان2727


