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 إهــداء
 

        إىل كل مسلم يريد  بادة ا  ع بدج  عدل بلده  ع  دة

  لصحيح بعي   بن  حمل ثةت   لا ع .

  إىل  ملشةيخ   ل بةا إىل  ع تعةىل  لقةئمني بأمره  لذين

 ُياصِّر ن  لنةس  يصرب ن بله أذ هم .

  إىل من  فتنت حبب  آلثةر   لاحث   لتنقيب بن ة   مليل

  ا  باة ا ،، إلي ة بة

إلي م مجيعة أه ي هذ   لاحث  لدذي أادةا  ع اداحة      

أن يتقالدد  مددو  اددا  أسددنة  أن ي دد ي بدد  إىل  لصددر      

  ملستقيم ف ا أسيب   عم  لاكيل .

 الباحــــث



 ث 

 

 ملخص البحث

 



 ج 

Abstract 

 
 

* This research is talking about the effects 

of nations and peoples verbal, spatial and 

physical activity on various religions and 

their grades, displays the attention of the 

United these effects and an interest in pre-

and after Islam to maximize these effects 

represented in worship and be blessed by 

commenting on things or suspension of things, 

and begging to God or worship God then.  

* In the midst of this research mention of 

some of the practices that people intimate 

with these effects on a matter of custom and 

practice shaytaan some and invalidate the 

others in the light of evidence of the Qur'aan 

and Sunnah.  

* Search and exposed to the effects of 

maximizing the impact, positively or 

negatively and presentation of the reasons 

that led to this veneration.  

* In the latest research details of the 

preservation of monuments and care and 

interest in her affairs, and mentioned some of 

the findings and recommendations.  
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 املقدمـــة
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 أواًل : أهمية البحث : 

 ثانيًا : أهداف البحث و أسباب اختياره :

 

 ثالثًا : الدراسات السابقة : 



 ز 



 س 

 

رابعًا : الصعاب و العقبات  : 

 

خامسًا : منهج البحث : 



 ش 



 ص 

 

 سادسًا : خطة البحث :

:ملقدمة ا

 : يف تعريف مبصطلحات عنوان البحث و فيه ثالثة مباحث التمهيد :
 املبحث األول : 

 املبحث الثاني : 

 بحث الثالث : امل
 

 الفصل األول : حملة تارخيية عن اآلثار واالهتمام  بها و فيه مبحثان :
 املبحث األول : 

 املبحث الثاني : 

 الفصل الثاني : أقسام اآلثار و فيه متهيد وثالثة مباحث  :
 . متهيد :  

املبحث األول :
املطلب األول 
املطلب الثاني

املطلب الثالث :
املبحث الثاني :

املطلب األول 
املطلب الثاني

املطلب الثالث :



 ض 

املبحث الثالث
املطلب األول 
املطلب الثاني

املطلب الثالث :

 و فيه مبحثان : الفصل الثالث : صور وأسباب تعظيم اآلثار
املبحث األول
املطلب األول

املطلب الثاني
املبحث الثاني
املطلب األول

املطلب الثاني

 الفصل الرابع : اآلثار املشروعة وأثر تعظيمها و فيه متهيد ومبحثان :
 متهيــــــــــــــــــــــــــد 

املبحث األول
املطلب األول

املطلب الثاني
  طلب الثالثامل

املبحث الثاني
 املطلب األول ) األثر األول( :

) األثر الثاني( املطلب الثاني
) األثر الثالث(  املطلب الثالث

   ) األثر الرابع( ابعاملطلب الر
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 الفصل اخلامس : اآلثار غري املشروعة وأثر تعظيمها وفيه مبحثان :

املبحث األول
 متهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

املطلب األول
املطلب الثاني
  املطلب الثالث
املطلب الرابع
املبحث الثاني

املطلب األول ) األثر األول (
املطلب الثاني ) األثر الثاني (
املطلب الثالث ) األثر الثالث (
املطلب الرابع ) األثر الرابع (

املطلب اخلامس ) األثر اخلامس (

 والعناية بها وفيه مبحثان : الفصل السادس : حفظ اآلثار
املبحث األول :

املبحث الثاني :
اخلامتة :

 الفهـــــارس :

 


