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ملخص الرسالة
حخناًل ىذه انذراست يٌضٌع يشاراث آل بيج رسٌل هللا صهَ هللا ػهيو
ًسهى انًٌجٌدة بًحافظاث دنخا نيز اننيم انزالد (كفز انشيخ ًانغزبيت
ًانًنٌفيت) ،حيذ حى ػًم دراست ًصفيت نجًيغ ىذه انًشاراث ين أضزحت
ًيساجذً ،كذنك إجزاء دراست سياحيت حخضًن أنٌاع انسياحت انخَ يًكن حنشيطيا
بانذنخا.
ًحى حقسيى انذراست إنَ يقذيت ًخًست فصٌل ،األًل نهخؼزيف بؤياكن
انذفن ًآل انبيج ًنيز اننيم ًدنخاهً ،انزانَ نهذراست األرزيت نهًشاراث بًحافظت
كفز انشيخً ،انزانذ نهذراست األرزيت نهًشاراث بًحافظت انغزبيتً ،انزابغ نهذراست
األرزيت نهًشاراث بًحافظت انًنٌفيت ،بينًا انفصم انخايس نهذراست انسياحيت،
باإلضافت إنَ انخاحًت ًقائًت انًزاجغ ًيهحق ًاألشكال ًانهٌحاث ًانٌرائق.
ًحى فَ انفصم األًل انخؼزيف بانؼذيذ ين انًسًياث ًانًصطهحاث
انخاصت بؤياكن انذفنً ،أبزس ىذه انًسًياث ىَ انقبت ًانضزيحً ،حى فَ ىذا
انفصم أيضا ً انخؼزيف بآل بيج رسٌل هللا صهَ هللا ػهيو ًسهىً ،أيضا ً اإلشارة إنَ
نشؤة ًحطٌر إقهيى انذنخا ينذ انؼصٌر انقذيًت ًأرناء يزاحم انخاريخ اإلساليَ.
بينًا انفصم انزانَ حى فيو حناًل انذراست انٌصفيت نًشاراث آل انبيج
بًحافظت كفز انشيخً ،انًخًزهت فَ جايغ سيذٍ إبزاىيى انذسٌقَ ،جايغ سيذٍ
طهحت انخهًسانَ ،يسجذ سيذٍ غاسٍ ،يسجذ يحًذ أبٌ انًكارو ،قبت سانى أبٌ
اننجاة ،يسجذ ػبذ انزحيى انقناًٍ بفٌة .كًا حى فيو نشز ًقفيت ػهَ جايغ سيذٍ
طهحتً ،أجشاء ين ًقفيت خٌشيار ىانى أو انخذيٌٍ إسًاػيم ػهَ يسجذ سيذٍ
غاسًًٍ ،قفيت ػهَ يسجذ سيذٍ يحًذ أبٌ انًكارو.
بينما خصص الفصل الثالث للدراسة األثرية دلزارات آل البيت مبحافظة الغربية ،وادلتمثلة ىف
جامع سيدى أمحد البدوى ،مسجد عز الرجال ،مسجد سيدى مرزوق ،قبة حسن البدوى باحمللة
الكربى ،كما مت فيه نشر عدة وقفيات على مسجد سيدى مرزوق.
بينما الفصل الرابع حم فيه حناول الدراست األثريت لمزاراث آل البيج
بمحافظت المنوفيت ،والمخمثلت في جامع سيدى شبل األسود ،مسجد سيدى علي
المليجي ،كما حم فيه نشر أجزاء من وقفيت علي مسجد سيدى علي المليجي وعدة
مساجد أخرى.
بينما خصص الفصل اخلام للدراسة السياحية ،حيث مت فيه دراسة أنواع السياحة الىت
ميكن تنشيطها بالدلتا ،وادلقتصرة ىف الغالب على السياحة الداخلية دون الدولية ،والسياحة البيئية

وخاصة السياحة الريفية ،والسياحة الدينية ،كما مت دراسة حالة لوضع السياحة الدينية مبحافظات
الدلتا.
ًقذ أردفج انذراست بًهحق ػبارة ػن دراست حؤصيهيت ػايت نهؼناصز
انًؼًاريت ًانشخزفيت اإلسالييت.
كما أحلق بالدراسة العديد من األشكال واللوحات التوضيحية حملاولة تقدمي دراسة وافية
عن ادلزارات حمل الدراسة.

