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 آثار الكبائر والمعاصي -6

 فعل األوامر والطاعات محبوبة للرب، وبها تصلح دنيا العبد وآخرته.

 وفعل الكبائر والمعاصي مبغوض للرب، وبها تفسد دنيا العبد وآخرته.

 ونفع الطاعات للقلوب أعظم من نفع األغذية لألجساد.

وضرر الكبائر والمعاصي على القلوب أشد من ضرر السموم على 

 األبدان.

نها هللا ولما كان شر الذنوب يفسد على العباد دينهم ودنياهم وآخرتهم بي  

ليتمكن العباد من معرفتها واجتنابها والحذر منها، لئال يقعوا  ؛ورسوله

 سخط هللا، ويكون سبباً في عقوبتهم وهالكهم.فيما ي  

 اصي.فما في الدنيا واآلخرة من شر وداء وبالء إال وسببه الذنوب والمع

فما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه، ومقته أكبر 

المقت، فلبس لباس الكفر والفسوق والعصيان، وصار قّواداً لكل كافر 

  .ومخالفة األمر ،وفاسق ومجرم إال ارتكاب النهي

 فالكبائر والمعاصي والذنوب أدواء مهلكة مدمرة لألمم واألفراد. 

 .ملسو هيلع هللا ىلص المكذبين من قوم نو  فبسبب الذنوب أغرق هللا

 .ملسو هيلع هللا ىلصوسلط هللا الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى في عهد هود 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوأرسل هللا الصيحة على قوم ثمود فماتوا عن آخرهم في عهد صالح 

وأمر هللا جبريل فرفع قرى قوم لوط، ثم قلبها عليهم، ثم أتبعها بحجارة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأمطرها عليهم، فهلكوا جميعاً في عهد لوط 
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وأرسل هللا على قوم شعيب سحائب العذاب، فأمطرتهم ناراً، فهلكوا في 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعهد شعيب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوأغرق هللا فرعون وقومه في البحر فهلكوا جميعاً في عهد موسى 

على بني إسرائيل أنواع العقوبات قتالً وسبياً ومسخاً وتخريباً هللا وسلط 

 للبالد لّما خالفوا أمر هللا.

 له وداره لما عصى هللا ورسوله.وخسف هللا بقارون وما

وبطش هللا بقريش في بدر فقتل كبارهم، ومزق شملهم، وأجلى اليهود 

عن المدينة، وفرق شملهم، وأورث المسلمين أرضهم وديارهم، ومزق 

 وأصحابه رضي هللا عنهم. ملسو هيلع هللا ىلصملك كسرى وقيصر في عهد محمد 

 .[102ود: ه]  (   ڱڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)قال هللا تعالى:  -1

ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[35-34البقرة: ]  (  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )وقال هللا تعالى:  -3

  .[40العنكبوت: ] (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
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