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 1) من عقوبات الذنوب والمعاصي وآثارھا 1

 بیان سبب المعصیة.  •
 أثر معصیة آدم وحواء على ذریتھما.  •
 أول ذنب ُعِصَي هللا بھ في األرض.  •
 المعصیة في اللغة.  •
 المعصیة في االصطالح.  •
لَّة في اللغة واالصطالح.  •  معاني الزَّ
 لة. الفرق بین المعصیة والز •
 المعاصي في االصطالح الشرعي.  •
 من أسماء المعاصي.  •
 من أسباب المعاصي.  •
 الفتنة نوعان.  •
 من أعظم أسباب وقوع المعاصي.  •
 الشیاطین نوعان.  •
 عقبات الشیطان في طریق اإلنسان.  •
 أقسام المعاصي باعتبار ما یترتب علیھا من العقوبة.  •
 أقسام المعاصي باعتبار میل النفس إلیھا.  •
 داخل المعاصي. م •
 طرق الشیطان إلغواء اإلنسان.  •
 أصول المعاصي والخطایا: الكبر والحرص والحسد.  •
 أركان الكفر.  •
 أقسام الذنوب.  •
 ما حد الكبیرة؟ وما عدد الكبائر؟  •
 متى تكون الصغائر من الكبائر؟  •
 أحوال الناس في فعل الطاعات واجتناب المعاصي.  •

 2آثارھا ) من عقوبات الذنوب والمعاصي و2

 المعصیة تولد الندم.  •
 آثار المعصیة في األمم السابقة.  •
 من شؤوم المعصیة.  •
 من آثار المعاصي: حرمان العلم.  •
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 من آثار المعاصي: حرمان الرزق.  •
 بعض ما یترتب على التقوى من خیري الدنیا واآلخرة.  •
 أثر المعصیة على فعل الطاعة.  •
 لیھ. من آثار المعاصي: تعسیر أمور العاصي ع •
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 من آثار الذنوب المعاصي: حرمان دعوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ودعوة المالئكة.  •
 الذنوب تحدث الفساد في األرض.  •
 المعاصي سبب للخسف والزالزل.  •
 من عقوبات الذنوب والمعاصي: ذھاب الحیاء.  •
 من عقوبات الذنوب: أنھا تُضعف تعظیم الرب هلالج لج.  •
 من عقوبات الذنوب: أنھا تستدعي نسیان هللا لعبده.  •
 من عقوبات الذنوب: أنھا تُخرج العبد من دائرة اإلحسان.  •
 من عقوبات الذنوب: أنھا تُضعف سیر القلب إلى هللا والدار اآلخرة.  •
 وتُحل النِّقَم. من عقوبات الذنوب: أنھا تُزیل النِّعَم  •
 من عقوبات الذنوب: أنھا تُلقي الخوف والرعب في قلب العاصي.  •
 من عقوبات الذنوب: أنھا تُمرض القلوب.  •
 مراتب البعد عن هللا.  •
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 من عقوبات الذنوب والمعاصي: سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند هللا وعند َخْلِقِھ.  •
 ن عقوبات المعصیة: أنھا مجلبة للذم. م •
 المعاصي تُورث الوحشة وُظلمة القلب.  •
 المعاصي تُضعف القلب من وجوه.  •
 المعصیة سبب لھوان العبد على ربھ.  •
 من عقوبات المعصیة: أنھا تُوھن القلب والبدن.  •
 المعاصي تُلقي الخوف والرعب في قلوب أصحابھا.  •
 وحشھ. المعاصي والذنوب تُضیق الصدر وت •
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 من عقوبات المعاصي: أنھا تُضعف القلب عن إرادتھ.  •
 من عقوبات المعاصي: أنھ ینسلخ من القلب استقباحھا.  •
 من عقوبات المعاصي: أنھا تُفسد العقل.  •
 الذنوب تُدخل العبد تحت لعنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.  •
 شؤم المعاصي.  حرمان الطاعة من •
 المعاصي سبب لالختالف والتمزق.  •
 من شؤم المعصیة: تعسیر األمور على العاصي.  •
 المعاصي داء األمم.  •
 المعاصي تمحق بركة الدین والدنیا.  •
  مخالفة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على قسمین.  •
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