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 انصالحطهظهخ 

 يوريضجد بي. و انصالح اإليًبٌ في  – بثعخظانانكهًخ 

 

 [ 22:21] يزي   كم يب رطهجوَّ في انصالح يؤيُيٍ رُبنوَّ.+  -1

 [ 24 - 22:11 ز] ي .نذنك اقول نكى كم يبرطهجوَّ ديًُب رصهوٌ فآيُوا اٌ رُبنوِ فيكوٌ نكىنيكٍ نكى  ايًبٌ ثبهلل ...+ 

 ثعذ ٍشٗس اىغيذ اىَغيخ عيٚ شجشح اىزيِ اىزٚ يجغذ . .فيٖب : اثْيِ اىجصخخ .. اىَْبعجخ اىزٚ قييذ +

 ٍب ٕ٘ ّ٘ع االيَبُ اىيٚ يشيذٓ هللا دزٚ ّزَزع ثْقو اىججبه ؟ +

 .ايًبٌ اَي اثٍ ونيض عجد

 فٚ ٍثو االثِ اىضبه:  +

) ٗجذيب ىٌ رعطْٚ قظ الفشح ٍع اصذقبئٚ.( ٍع أّ يَيل  ٍش دبعظ ثجْ٘رٔ –ثِ باالثِ االمجش مبُ عبيش معجذ ٗىيظ م

 مو شئ الّٔ اثِ.

 + فقبه ىٔ االة " يباثْٚ اّذ ٍعٚ فٚ مو ديِ ٗمو ٍبىٚ فٖ٘ ىل. "

 + اديبّب مثيشح ثبدضش فٚ اىنْيغخ اعزشاف ٗقذاعبد ٗخذٍخ ٗٗعظ  ....اىخ ٍٗش دبعظ اّٚ اثِ.

 + عؤاه : اّب ائ ثبىْغجخ ىشثْب ؟

 ظ اىذّيب صٙ االثِ االصغش.ثبيظ ٗخبطئ ٍٗيخج ٍَنِ امُ٘

 االة يق٘ىل : اّذ اثْٚ ... دزٚ خطيزل ٍش ٕب رَْع اّل اثْٚ.

 ٍفيش خطيخ ٕب ر٘قفل عٚ ثْ٘رل.

 [ 20:2 غم] ..."  فًب اديبِ اآلٌ في انجظد فبًَب اديبِ في االيًبٌ "+ ٕزا اإليَبُ اىيٚ دغٔ ث٘ىظ ٗرغْٚ ثئ 

 ثِ " ... اّذ اثِ ع٘اء عَيذ اٗ ٍب عَيزش.بفٚ االيَبُ " ماديبٓ فَب اديبٓ اآلُ + 

 + ىنِ عيش مبثِ ٗىيظ معجذ.

 ٗىنِ ىيغذ اثْبء. الُ ّبط مثيشح ٍثو شجشح اىزيِ ؟+ ىَبرا قييذ ثعذ ٍْبعجخ شجشح اىزيِ

 انجُوح ؟ طًبد يبْي ٍنك+ 

ٍغيَيِ ، اضطٖبد ، رذت االخ٘ح. الّل ٗاخذ رنُ٘ مزيخ دت رغبع مو اىجشش ... ثزذت مو اىْبط ... اعذاء ، ًذجخ : ان -1

 ٍِ سيذخ اث٘ك.

 اقف اصيٚ ٗاق٘ه ىٔ اعطيْٚ ٍذجخ. اىصالح رخييل رذت ...ى٘ اخزرٖب رعشف رعطيٖب.  + اىَذجخ ريجٚ اصاٙ ؟

 [ 26 - 25:11] يز "" ويزي وقفزى رصهوٌ فبغفزوا... واٌ نى رغفزوا اَزى ال يغفز اثوكى سالركىانًغفزح:  -2

 

  " اني االٌ نى رطهجوا شيئب ثبطًي اطهجوا رأخذوا نيكوٌ فزدكى كبيالا "  .كأثٍ هلل رقدر رطهت ورأخذ + نو عشذ

 رذظ ثبالة امثش.ٗثزىل     [24:16 يو] 

فبٌ كُزى واَزى اشزار رعزفوٌ اٌ رعطوا اوالدكى عطبيب جيدح فكى ثبنذزى اآلة انذى يٍ انظًبء يعطي انزوح "+ 

 [13:11 نو]  انقدص نهذيٍ يظأنوَّ "

 عيشبُ اّذ اثِ سٗح هللا اىقذٗط يذيٚ فيل... اطيت ٕٗب ينُ٘ ىل.



 .يداخم انصالح نكي رطهت ورأخذ+ 

. اطهت يبرة وريُي خطيزي -1 ّٚ اطيجٖب عذح ٍشاد ... ٗسيْٚ اّب ٍيِ ٗاّذ  ّٗجبعزٚ ٗضعفٚ ... اىذبجخ اى٘دشخ اىيٚ ف

 ٍيِ ...ع٘ف يغزجيت ... ٕب ينشفٖب ىل ثبىزذسيج... قذً ر٘ثخ.

 ... يبسة ثبسمٌٖ ... ع٘ف يغزجيت. اطهت يٍ اجم اعدائك -2

 .+ ثعذ مذٓ اطيت اٙ شئ ع٘ف يعطيل

 ) اٙ شئ( ... ٕٗزٓ ميٖب رضاد ىنٌ .. اطيج٘ا اٗال ٍين٘د هللا ٗثشٓاطهت ثبيًبٌ االثٍ. -3

 .عبيش رعزف اَك يبشي في انطزيق صخ وال أل+ 

... ى٘ ٍفيش اعزجبثخ اعشف اُ فئ  رعشف اّل ٍبشٚ فٚ اىطشيق صخىٖب اعزجبثخ )دغت ٍشيئخ هللا( + ى٘ صي٘ارل 

 دبجخ عبيضح رزصيخ.

اىش٘مخ سفع عأه هللا عِ اىشع٘ه ث٘ىظ  ذيظقاى+ دزٚ ى٘ جبىٚ صييت ٕبثقٚ فشدبُ ثئ الّٚ اثِ ٗاث٘يب عبيض مذٓ... 

 ّعَزٚ.قبه هللا ىٔ رنفيل فاىزٚ فٚ جغذٓ 

 + سثْب يذيْب ّعَخ ّعيش مأٗالد ٗىيظ معجيذ.

 


