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 حهافج الخهافج  -ابي رشد 
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الروح  - ابي القين

.

الورجع السابق ًفسه 

الولل  –، والشهرسخا242ًًالوحصل صـ  –، والرازي122اإلرشاد صـ  –ىيًٌالج
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 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

  -رأٖ انغشاىل :



                                                           

هعراج السالكييواًظر له أيضا : 

204صـ  22جالٌسائي  في سٌٌه ، باب : قىله حعالي "وكاى عرشه علً الواء"  



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

  -يٕقفّ يٍ انفالسفح : -أٔال:

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 -شاَيا : يٕقفّ يٍ  اتٍ رشذ فٗ ْذِ ادلسأنح :

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

انزأٖ ادلخرار     

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 انفصم انصاَٗ
 ادلؼاد تني انغشاىل ٔاتٍ رشذ

ادلثحس األٔل  

ادلطهة األٔل   
ادلطهة انصاَٗ   
ادلثحس انصاَٗ  
ادلثحس انصانس 

ادلثحس انزاتغ  
ادلثحس اخلايس  



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 متٓيذ : 

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 ثحس األٔلادل
 حقيقح ادلؼاد  تني انغشاىل ٔاتٍ رشذ

 ٔيشرًم ػهٗ يطهثني : 
 ادلطهة األٔل : حقيقح ادلؼاد

 -ادلؼاد نغح :

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

  -ادلؼاد اصطالحا :

)()( 

 -ذؼزيف ادلؼاد ػُذ اتٍ رشذ:

                                                           

 ب 

  

 

 



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "
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 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 -أدنح ٔجٕب اإلمياٌ تادلؼاد نذٖ انغشاىل ٔاتٍ رشذ:

                                                           

2

0

2



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 ادلطهة انصاَٗ
 إػادج ادلؼذٔويٍ يسأنح  يٕقف انغشاىل ٔاتٍ رشذ
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 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

                                                           

 

       



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

أٔال : رأٖ انفالسفح

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

شاَيا: رأٖ انغشاىل

يٕقف انغشاىل يٍ انفالسفح

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

اتٍ رشذ شانصا: رأٖ

انزأٖ ادلخرار

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 



                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 ادلثحس انصاَٗ
 كيفيح اإلػادج تني انغشاىل ٔاتٍ رشذ

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

رأٖ اتٍ رشذ 

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

انذنيم األٔل: دنيم انرخهم

انذنيم انصاَٗ: دنيم انٕقد

انذنيم انصانس: دنيم ادلصهيح

أيا دنيم ادلالسيح 



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

انزد ػهٗ اتٍ رشذ
انٕجّ األٔل

 

انٕجّ انصاَٗ

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 

انٕجّ انصانس

 انزأٖ ادلخرار  

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

                                                           

 



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 ادلثحس انصانس
 ًاَٗ كًا صٕرْا انغشاىل شثٓاخ ادلُكزيٍ نهًؼاد اجلس

 ٔيٕقف اتٍ رشذ يُّ

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 شثّ ادلُكزيٍ نهًؼاد اجلسًاَٗ كًا صٕرْا انغشاىل

انشثٓح األٔىل
                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

انزد

انٕجّ األٔل  

انٕجّ انصاَٗ

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 انٕجّ انصانس

انٕجّ انزاتغ

 

 انشثٓح انصاَيح

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 

 -:انزد   

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

انغشاىلرأٖ 

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

أحذًْا

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 : رأٖ اتٍ رشذ 

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

انزأٖ ادلخرار

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 ادلثحس انزاتغ 
 ادلؼاد انزٔحاَٗ تني انغشاىل ٔاتٍ رشذ

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

ٔاجلٕاب

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

رأٖ انغشاىل         

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

رأٖ اتٍ رشذ 

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

ٔاجلٕاب

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

انزأٖ انهزاجح       
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 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 ادلثحس اخلايس 
 َظزج  انغشاىل ٔاتٍ رشذ إىل انسؼادج ٔانشقأج األخزٔيح



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

رأٖ اإلياو انغشاىل    

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

رأٖ اتٍ رشذ        

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

                                                           



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 اخلامتح " َسأل اهلل حسُٓا"



أٔال


شاَيا
 

شانصا

راتؼا

خايسا

سادسا



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

انرٕصياخ



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 يصادر انثحس ٔيزاجؼّ
 انقزآٌ انكزيى جم يٍ أَشنّ.

 -"اإلياو انغشاىل  "يؤنفاخ  -أٔال :: 

  

  -:شانصا : ادلزاجغ األخزٖ 



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 

 

 

 



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 

 



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 



 م 0202) يىًيى (   هجلت كليت البٌاث اإلسالهيت بأسيىط ـ العدد الثاهي عشر

                                                                  

 

الوعاد الروحاًي والجسواًي بيي 

 الغسالي وابي رشد " دراست ححليليت "

 

 

 


