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 هلخص الرسالت او األطروحت

فصول وخاتمة , خصصت المقدمة للتعرٌف بالموضوع , وذكر ألهم المصادر والمراجع التً استخدمت فً البحث . ٌقسم البحث الى مقدمة وتمهٌد واربعة  

ي دولة االحتفال بها تناولت الدراسة فً الفصل األول المراسٌم الدٌنٌة العامة وهً االحتفال بأول العام الهجري , ولٌالً الوقود ,وهذه االحتفال لم ٌسبق أل       

كل منها  لفاطمٌٌن , وتناولنا االحتفال بشهر رمضان الكرٌم , واالحتفال بعٌدي الفطر واالضحى ,وتطرقنا الى المراسٌم المتبعة باالحتفال , ووصفقبل ا  

م الوالئٌة المتمثلة باالحتفاء بذكرى أما الفصل الثانً فقد بٌن اهتمام الفاطمٌون بالتأكٌد على والئهم آلهل البٌت )علٌهم السالم(,وذلك من خالل االحتفال بالمراسٌ   

تفال بمولد النبً )صلى عاشوراء ,وبٌنا مراسٌم الحزن المتبعة فً احٌاء هذه المناسبة , وتناول الفصل مراسٌم الفرح الخاصة بأهل البٌت)علٌهم السالم( اي االح

فضالً عن االحتفال بذكرى الغدٌر 0مامٌن الحسن والحسٌن)علٌهم السالم( هللا علٌه واله(والسٌدة فاطمة الزهراء)علٌها السالم( واالمام علً وولدٌه اال  

ر الخلٌج , كما اما الفصل الثالث بذكر المراسٌم الوطنٌة للشعب المصري ,والتً سبق االحتفال بها وجود الفاطمٌون بمصر ,وهً االحتفال بوفاء النٌل وكس    

لفاطمً العصر الذهبً لهم , لما امتاز من سٌاسة  التسامح من قبل الخلفاء الفاطمٌٌن تجاه اهل الذمة تناول الفصل مراسٌم اهل الذمة , فقد عد العصر ا  

اط جوانب من الحٌاة اما الفصل الرابع فقد تناول أثر هذه المراسٌم واالحتفال بها ,على المجتمع المصري من الناحٌة االجتماعٌة ,واالقتصادٌة المتمثلة بنش   

ناولها فً أطار البحث ,فضالً عن االثر الثقافً الذي صاحب هذه المراسٌم ,وازدهار الشعر والنثر على حد سواء . االقتصادٌة سنت  

ًء األٌوبٌٌن الذٌن وأخٌراً جاءت الخاتمة لتبٌن ما افرزه البحث من نتائج , وحقائق عن الجوانب الحضارٌة التً تركتها  الدولة الفاطمٌة بعد سقوطها , ومج 

  0جاهدٌن طمس معالم تلك الحضارة التً دامت اكثر من قرنٌٌن من الزمن حاولوا
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Abstract of Thesis 

Chapter one is devoted to present and explain the general religious services. Chapter two is mainly concerned with 

illustrating the Fatimids' emphasis on the idea of being followers to Ahl-Albeit (peace be upon them) via focusing on 

holding celebrations that indicate their alliance to them especially those that are continuously being held during 

Moharram and those that rejoice different occasions such as Eid al-Ghadeer and the declaration for Ali's alliance 

since this prospect is considered as the catalyst for their legislation in Succession, besides other religious festivals 

such as the birth of Prophet Mohammad and his daughter Fatima (peace be upon them) as well as the Imam Ali and 

his two sons (peace be upon them).  
       Chapter three is mainly attributed to mention the national Egyptian festivals previous to the arrival of Fatimids to 

Egypt such as celebrating the Nile alliance and the gulf breaking. This chapter also explains the celebrations held by 

ahl-Althoma in that the Fatimidian era is seen as the golden age for them. Chapter four is a presentation of the 

influence of those festivals upon the Egyptian society socially, economically and culturally when poetry and prose 

flourished at that time.  
 Finally, the conclusion explains the results and facts from the cultural level left after the deterioration of the 

fatimidian state and the emergence of Aiubians who tried hard to destroy that cu 

 

 

 


