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 والتوصيات( –المشاكل  –)المقومات  كعنصر جذب لتنشيط السياحة امكانيو استخدام الموالد الدينية
مركهاحمدعميحمزةىناءعبدالقادرفايدمصطفيمحمكدابكحمد

 كميةالسياحةكالفنادؽجامعةالفيـك
 تمييد

حيثتنتشرفيكلالمحافظات،كتتكرراقامتيافىتعتبرالمكالدالدينيوعنصرجذبسياحي)كاعد(
احتفالياتكمكاكب مكاعيدثابتوسنكيا،كىىكتتضمففعالياتترتبطبالعقيدة.كماتقدـخبلليا
الرياضية، كالمسابقات الشعبية الفنكف عركضمف ىامشيا عمى كتقدـ كالتراث بالديف صمو ذات

 تذكارات.كمعارضكاسكاؽلممنتجاتالمحميةكال
كتستقبلالمكالداعداداغفيرهمفكلالمحافظاتمثاؿذلؾمكلد)الحسيفكالسيدةزينبكالسيدهنفيسو
البدكؼ)بمحافظة (كالسيد الفكلىبمحافظوالمنيا (كالدسكقي)بمدينودسكؽ() )بمحافظةالقاىره

ا الرحيـ عبد كمكلد اإلسكندرية في العباسالمرسي كأبك عمىالغربيو(، كمكلد قنا( لقنائى)بمحافظة
الركبى)بمحافظوالفيكـ(كالحسفالشاذلى)بالبحراالحمر(.

لمسياحو الجاذب كالتراثى الثقافي المكركث عمى الحفاظ خبللو مف يتـ سياحيا نمطا المكالد تعتبر
لمتمتعبمايقدـمفالداخميوكالخارجيةالتىتتجواليولمتبرؾكاشباعالجانبيفالركحيكالثقافيككذلؾ

 انشطوكفقراتتركيحيوالتركيحيوحبلؿاالحتفاؿ.
انتاج الحفاظعمىالتراثكتشجع مفخبلؿ كاالقتصاديو الثقافيو فىمجاالتالتنميو المكالد تسيـ
التنمية صندكؽ قطاع قياـ ذلؾ مثاؿ التراثيو الحرؼ كتطكير كالتذكارات، اليدايا صناعو كتطكير

الثقافوفىباالحتفاؿباليكـالعالمىلمتراث،بالتعاكفمعالييئةالعامةلقصكرالثقافة،الثقافيةبكزا ره
سماء كأجراسفي "مآذف بعنكاف دراسو قدـ الثقافى.الذػ اإلنتاج كقطاع التشكيمية، الفنكف كقطاع

مصر"كمعرضافكتكغرافيالممكالدفيمصركعرضالممنتجاتالتراثيوفيالمحافظات.
لبلقتصادكما فيالدخلالفردؼكدعما يخمقانتعاشا مما كسياحيا تجاريا لمعملكركاجا فرصا انيا

مىمجاالتالصناعات بو يرتبط لما ربحية، األكثر القطاعاتاالقتصادية أكثر احد حيثتعتبر
ال حجـ فاف حمكاف، بجامعة التمكيل أستاذ بسيكني، دمحم لمدكتكر ككفقا التجارة ك تجارةالتراثيو

 بػ تقريًبا يقدر بػ"المكالد" المرتبطة السياحية كالحركة كالتخفيضات في12كالتمكيبلت جنيو مميار
.2010المتكسط،بحسبإحصائيات

كماتؤدػالىتنميومكقعالمكلدنفسوبتكجيوالمسؤليفالىتطكيرمكقعالمزاركتييئتوخطالسير
.المتجوالىمكقعالزيارةكتطكيرخدماتو
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 Research Problemمشكمو الدراسة 
انماطاسياحيوعديدهتتمتعبميزاتتنافسيوكيتكفر تتمخصمشكموالدراسةفيانوتتكفرفيببلدنا
كعنصرجاذبلمتنشيط عميياطمبسياحيجاذبلمسياحةالداخميةكالدكليةاالانواليتـتكظيفيا

جيدالتحققمفكراءىاعكائدعديدهكمكاسباقتصاديوالسياحيالداخميكالخارجيكلكتـاستغبلليا
تدعـاالقتصادكتتيحفرصالمعملكتنشطصناعوالتذكارات.

بما شعبيا الذؼتمقىفيمصراىتماما لمدياناتالمختمفة( الدينية كمفبيفذلؾ)االحتفاؿبالمكالد
لتقاليدكمراسـاالحتفاالتكاشكاؿتتميزتقدمومفعركضمتنكعةتضـالطقكسكالمزاراتكالعاداتكا

الىجانبمايتكفرليامفطمبكثيفعمىالمستكييفالدكلي–اليداياالذؼتختصبوكلعقيده
كالمحمىكىكمااشادبوالسفيراألميركينيككالسيخماف:قائبل)افعمىمصرأفتفخربحيازتيا

لمثلىذاالتنكعالفريدليذهالظاىرةالعبقرية.
 معناىا

الصالحيفتكريما كلىمفأكلياءهللااكأحد أككفاة مكلد يكـ االحتفاالتالتيتقاـ بالمكالد يقصد
لصاحبياكاحياءلذكراه.

 كمعناىا كلد. مصدر )كليد( لػ جمع ىي المغة في -كىي الكالدة. -مكضع عيد»كقتالكالدة.
)معجـالرائد(.عيدكالدةالنبيدمحمملسو هيلع هللا ىلص«:المكلد

 تسميتيا
العربية فييفيمصركالشاـكالجزيرة فيمفيكمياكتختمففيتسميتيا تتفقالمكالدفيكلالدنيا
)مكلد(كربماسميتالحضرةالعتقادمفيقيمياافركحالكليتككفحاضرةفيياكلكبالعنايةكالبركة،

يياأىلالمغرباألكسط)الزرد(جمعزردة،كتسمىفيببلدالمغرباألقصى:)المكاسـ(،كيطمقعم
فيقاؿزردةسيدؼأبيالحسفالشاذليمثبًل،كتعرؼفياليندبالميبلد.

 تاريخيا
 في العصر الفرعوني

"المكالد ككتاب حسف، سميـ لممؤرخ القديمة" مصر "كمكسكعة ادبية كدراسات تاريخية مراجع تؤكد
االحتفاالتالشعبيةبمكالداألكلياءكالقديسيفىيامتداٌدكالتصكؼفيمصر"لنيككالسبيرخماف،أف

بإقامة حيثاىتمكا كاآللية، الفراعنة بمكالد فياحتفاالتيـ قدامىالمصرييف يفعمو كاف لما تاريخي
 كفاءالنيل“طقكسكتقاليدفيأعياد الحصاد،كعيد ”جمكسالممؾعمىالعرش،كعيدمكلده،كعيد
 تقديسصاحبالمكلدالمحتفلبو.ككافمفأىـمبلمحيا
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المعجزات عف يحكى ما كبيف كالقديسيف لؤلكلياء المنسكبة الكراماتكالخكارؽ بيف المراجع كتربط
كالخكارؽالتيتنسبلآلليةالمصريةالقديمة،)المكالدالشعبيةفيمصر:طقكسرّبانيةفيمكاجية

 التطرؼ(.
ؿالمصريكف)بعيدآمكففيمعبداألقصركأعياداآلليةكمفبيفمكالدفيالعصرالفرعكنياحتفا

جمكس أعياد الجبانة، أعياد أكزكريس، األـ عيد آمكف، لئللو الكبير العيد لمصر الحامية الحافظة
 الفرعكفعمىالعرش(.

 وفى العصر اليوناني الروماني
نكايعاممكفمعاممةالسادهكتشيرمتكفالعيدالديمكطيقيكالبطميمكسيالىأفاألكلياءكالشيداءكا

اآللية،فكانتتقدـإلييـالقرابيفكتقاـليـالصمكات.
 وفي العصر القبطي

·ارتبطتالمكالدبأسماءالقديسيفكمكلدمكلدمارجرجس،كسانتتريزا.
 وفي العصر اإلسالمي

حيثبدأتالفكرةدخمتالمكالدالشعبيةإلىمصرعمىأيدؼالفاطمييف،فيالقرفالعاشرالميبلدؼ
ظيارالفرحكالسركر. باالجتماعكأكلالطعاـكتعميقالزيناتكا 

فكافلمخمفاءالفاطمييفأعيادكمكاسـعمىمدارالعاـ،حيثذكرالمقريزؼأنوكافلمعبيدييفطكاؿ
السنةأعيادكمكاسـ،ذاكرامنيامكلدالنبي)ص(،كمكلدعميبفأبيطالب،كمكلدالحسف،كمكلد
الحسيفرضيهللاعنيما،كمكلدفاطمةالزىراءرضيهللاعنيا،كمكلدالخميفةالحاضر.)المقريزؼ،

بدكف(
 عاـ مرة ألكؿ المكلد اقيـ المممككي922كقد السمطاف فيعيد الغكرػ“ىػ، قنصكه بالبذخ” كاتسـ

.حتفاؿبوبعدفترةليعكداال-بدخكؿالعثمانييفمصر-كالترؼ،لكنوألغيفيالعاـالذؼتبله
 وخالل الحممة الفرنسية

 بكنابرت“اىتـ نابميكف ” الشريفسنة النبكؼ بالمكلد قمكب1798-ىػ1213باالحتفاؿ الستمالة ـ،
المصرييفإلىالحممةالفرنسيةحيثارسمتنفقاتاالحتفاالتكالطبكؿالضخمةكالقناديلإلىمنزؿ

لعابالناريةفيالمساء.نقيباألشراؼالشيخالبكرؼ،كاقيمتاأل
 وفى عيد االيوبيين

ألغيصبلحالديفاأليكبياالحتفاالتمحكالمظكاىراالجتماعيةالتيميزتالعصرالفاطمي.
 وفى العصر الحديث

انتقمتاالحتفاالتبالمكلدالنبكؼفيعيدالممؾفؤادمفساحةاالحتفاؿإلىالعباسية،كتكلتكزارة
دقات.األكقاؼإقامةالسرا
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كتبرزحالياالىجانباالحتفاؿبالمكلدالنبكؼاالحتفاؿبمكالداؿالبيتكماتقاـمكالدلمصالحيففي
(2018جميعالمحافظاتعمىمدارالعاـ.)رشدؼ،

 شرعيتيا
مرغبفيوشرعا-اكدتداراالفتاءالمصريةافاحياءذكرػاالكلياءكالصالحيفكحبيـكالفرح

بيـكا تأسيًا بذكرػ–لسيرعمىطريقيـ معينويحتفلفييا اياـ انوالباسمفتحديد كبذلؾفانو
تعالى قكلو تحتعمكـ يدخل ذلؾ كاف غيرىا، اـ مكلدىـ اياـ اكانت سكاء هللاالصالحيف اكلياء

)كذكرىـبأياـهللا(
تخالفالمقصدفينفسالكقتنبيتداراالفتاءالىتجنبماقديشكبىذهالمكالدمفسمككيات

االساسالذؼاقيمتمفاجموالمناسبة.
 توقيتيا

 المسيحية لممكالد بالنسبة القبطي لمتقكيـ كفقا سنكيا المكالد اقامة تكاريخ اليجرؼ–تتحدد كلمتقكيـ
بالنسبةالمكالداإلسبلمية.
 فمن حيث مدة االحتفال

لدالنبي،كمكالدآؿالبيتقدتستمراالحتفاالتألياـأكتصللعدةأسابيعكمافيمك
 ومن حيث نطاقيا الجغرافي

يقاـالمكلدفيالمكضعالذؼيقعفيوقبرالمتكفَّى،كالمناطقالمجاكرةكالتكادتخمكمدينةفيمصر
(2016مفمكلدلكلىاكقديس)ابراىيـ،

 ومن حيث الرواد
كقد0فالمنطقةالتييقعبياالضريحيتكافداليالمكالداعدادكبيرهمفالمريديفكالتابعيف،م

مفمختمفالمحافظات لتشملزكارا تتسعالدائرة كقد اك–يجذبالمريديفمفالمناطقالمجاكرة.
 يأتكفمفدكؿمجاكره سنكيا–ركادا تنفذ دينيو ذلؾكفقاجنده كيتـ الىميوصاحبالمقاـ كفقا

)شحاتة،بدكف(
 من حيث عددىا
المكالد عدد يقدر الشعبية.2850بحكالي لممأثكرات المصرية )الجمعية كاألقباط لممسمميف مكلدًا

(كيصلعددالزكارفيالمكالدالكبرػالىمبلييفكمافيمكالدالحسيفكالسيدةزينبكالسيد2015
البدكؼ

 من حيث نوع الموالد الدينية
 تصنف االحتفاالت بالموالد الدينية الى فئتين ىما
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كليمةالمناسبات كالمعراج، األسراء كليمة اليجرؼ، العاـ كأكؿ النبيملسو هيلع هللا ىلص، مكلد " مثل العامة الدينية
“.النصفمفشعباف

االحتفاؿبمكالداألكلياءمثل"مكلدالحسيف،السيدةزينب،أكمكالداألكلياءمؤسسيالطرؽالصكفية،
مكالدأكلياءالبدك".

 لدمن حيث فعاليات المو 
تيتـالمكالدبإبرازثبلثعناصررئيسيةعنداالحتفاؿبالمكلدكىي:زيارةالضريح،الذكر،المككب.

كقدتستخدـالمكسيقىفيالذكر
كتقدـفعالياتترفيييوكفنية.–امافيساحةالضريحتبرزمجمكعومفاألنشطةالخدميةكالتجارية

سبةكيشملذلؾ:مستمدهمفالتراثفيإطاردينييتفقكالمنا
األغنيةالشعبيةكىيمقطكعاتشعريةتحفععفطريقالركايةالشفاىيةكتغنىبمصاحبةالمكسيقى.

 األمثاؿالشعبيةكىيأحدألكافالتعبيرالشفاىي.
كمف  كحكاياتالعفاريت التاريخية كاالسطكرة الدينية كالحكاية االسطكرة كمنيا الحكاياتالشعبية

داليبلؿ.أمثمتياأبكزي
األلعابالشعبيةكمنياالعاب"الشد،السحب،الصيد،الجرؼ"كاأللعابالناريةكالعابالحعكالعاب

األطفاؿكالمراجيح.
تعمل الىافالمكالد يشير مما المكسيقىالشعبية، فنكفأخرػمفالفمكمكرمثلاأللعابالشعبية،

 ياتعملعمىابرازسيرهصاحبالمكلدداخلإطارالحفاظعمىالتراثالشعبيمفاالنقراضكماان
(www.giza.gov.eg)ديني.

 الموالد في الديانات في مصر
 الموالد الييودية

مكلدابكحصير)ابكحصيره(ىكالحاخاـالييكدؼيعقكببفمسعكد،الذؼكلدجنكبالمغربعاـ
ينايرسنكيا3ديسمبرالى26كقدظلمكلدهيقاـفيالفترةمف،1880كتكفىبمصرعاـ1805

2014ديسمبر29فيمعبدييكدؼيقريودميتوبالبحيرةالىافألغيالقضاءاإلدارؼالمكلدفي
 الموالد المسيحية

لو، اتباعوعفاحتراميـ يعبرفييا مناسبو باعتبارىا القديس، لبلحتفاؿبمكلد المسيحية المكالد تقاـ
 دفففيوجسدالقديس.كتتـالزيارةفيالمكافالذؼي

كنذكرالمراجعانياكانتتقاـلتكريـالقديسيفكالشيداءفيالقرفالخامسالميبلدؼبصكرهالتختمف
الحالييدؿعمىذلؾاكتشافاتاثريولمجمكعاتمفالقناديلالفخاريةكالزجاجية كثيراعفعصرنا

مفبينيامصباحقنديلمصرؼمكتكبعميوكالبركنزيةعميياكتاباتتفيدأنيامفاستخداـالكنائس
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"األنباالقديسسرجيكس"كآخرمكتكبعميو"األنباالقديسسيرؼككس"بالمتحفالبريطانيكاخرػ
 كثيرهبمتاحفأكركبا.

 ومن مظاىر االحتفال بالمولد القبطي
 زفة األيقونة من الطقوس الدينية داخل الدير وتتضمن

مف نكع لمقديسكىي مفاليتافات كتتككف انفعاليو المتحمسفيصكره لمقديسالشباب اليتافات
 الصبلةكالتشفع،أماـأيقكنةالقديسشطرتيفمتقابمتيفليماإيقاعمكسيقيكالسجعىكالغالبعمييا،

تعميداألطفاؿفيالمكلد،تقديـ،إيقادالشمكعأماـأيقكنةالقديس،كتابةرسائللمقديس،القداساتاليكمية
كركاألضاحيالنذ

النشاطاالقتصادؼكيتضمفتقديـخدماتلمزكار،)تجارةلممكادالغذائية.مطاعـ...(
النشاطالعبلجييتمثلفيتقديـ)معجزاتالقديس(لطرداألركاحالشريرة،العبلجمفالعقـ،الكقاية

مفالعقاربكالزكاحفكالكشـ
كيتضمف، التركيحية ا األنشطة المغنيكف حكؿ)األلعاب، الشعبية بالحكايات يتغنكف الذيف لشعبيكف

بناء القديس، زيارة عند كاألغانيالتيتردد )شفاىية( القديمة كاألغانيكاالغافالفمكمكرية القديس،
.)عبدالممؾ،بدكف(الدير

 من الموالد المسيحية
 مولد القديسة دميانة

 في ايقاـ الرابع القرف في نشأ الذؼ دميانة القديسة جاءتدير عندما بمقاس، برارؼ في لميبلدؼ
اإلمبراطكرةىيبلنةكشيدتمقبرةخاصةبالقديسةدميانةكاألربعيفعذارػكماشيدتكنيسةعمىىذه

 19المقبرةكقددشفىذهالكنيسةالباباإلكسندركسالػ
 مولد األنبا شنودة في مسطرد

راء،كيقاـحكؿكنيسةيقاـفيالديراألبيضبمنطقةأخميـبسكىاج،مكلدالعذ
 مولد السيدة العذراء

في كذلؾ العذراء صـك مع تزامنا عاـ كل أغسطسمف منتصفشير الكنيسة حكؿ المكلد يقاـ
 المنطقةاالثريةالتيزارتياالعائمةالمقدسة.

 بالمنيا "مولد العذراء في "جبل الطير
مميكفمصرؼمسمـكمسيحي،2كيقاـفيمنتصفشيرمايكعمىقمةجبلالطيرحيثيتكافدنح

.فيتكقيتمحددسنكيايعرؼبأسبكعالزيارةأكمكسـالعذراءكينتييبعيدالصعكد
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 بأسيوط "مولد العذراء في "درنكة
حكؿالمكافالذؼعاشت.الحادؼكالعشريفكلعاـ21سبعوأغسطسحتى7يقاـفيالفترةمف
 فيوالعائمةالمقدسة
 يت دمسيس بالدقيميةمولد مارجرجس بـم

يقاـبديرالشييدالعظيـمارجرجسالذؼيرجعتاريخوإلىالقرفالسابع،
 موالد اخرى 

األنبا الرزيقاتباألقصركمكلد مارجرجسبػ )مكلد فيانحاءمصرمنيا منتشرة عديده مكالد تكجد
 (www.copts-united.com)برسكـبالمعصرةحمكافكمكلدمارمينابالصحراءالغربية.

 الموالد اإلسالمية )خطاب، بدون(
الحكاـكالشعب،كترجعالبدايةفيمصر تعتبرمفالمناسباتاالجتماعيةالتييشترؾفيإحياءىا

اليعصراإلخشيد
،سنكيًّا،كفيالمكاف“كيتـاالحتفاؿبالمكالداإلسبلميةكمكلدالنبي)ص(كمكالداالكلياءكالصالحيف

ـالمتكفَّىاككتعتبرالميمةالكبيرةفيالمكلدىيقمةاالحتفاؿالذؼيقعفيومقا
 ومن مظاىر االحتفال بالمولد

 كيتضمفذلؾاالعبلـعفاالحتفاؿكاعدادمكقعيا
الممكنة باألعبلـ المدينة انحاء استعراضيطكؼ طريق عف ذلؾ يتـ االحتفاؿ بدء عف االعبلـ

ةكالمكسيقىالشعبيةإضاءةالجامعكالمقاـ.كاألدعيةكاالنشادالدينيكفرؽالمتصكف
 االحتفاليات التي تقام داخل الموقع وتتضمن

الحفمةاالفتتاحيةكترتيلآياتالقرافالكريـكالكععالىجانباإلنشادالصكفيكالمدائحالنبكيةاقامو
حمقاتالذكرطكاؿاياـالمكلد)كتقديـالنذكركاضاءهالشمكع(

القرافالكريـاحتفاالتالميم )يتمىفييا الكبيرة الخطباءمكاعظيـ–ة فييا كسيرمفذكرػ–كيقدـ
كالتكاشيحكيحضرىاكبارالقكـكتقدـفيياالحمكػلمحاضريف–صاحبالمقاـ

 احتفاليات تقام خارج موقع المقام وتشمل
فنكفالشعبيةكاألراجيزالفنكفالشعبيةتقاـفيسرادقاتاكفيالفضاءكتتضمف:تقديـبرامجمفال

كخياؿالظلعمىأنغاـالمكسيقىالشعبيةكماتتضمفاستعراضاتالتنكرةكرقصالخيلدقاتالطبكؿ
اليكاء العابالزقازيقكمراجيح الصغاركالكبار مبلىييمارسفييا المكلد فيساحة األلعابتقاـ

كالعابالقكة.كالطالعكالسيرؾ
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 لتقديم خدمات لمزوار تشم
النبكؼالشريففيمصر المكلد كالتذكاراتكمنياحمكػالمكلدمفالمظاىرالتيينفردبيا ،اليدايا
كالجكزية كالحمصية السمسمية عمىرأسيا لممكلد انكاعمخصصو المكالد تعرضفي عامو كبصفو

مكلدلمبناتكالبسيمةكالفكليةكالممبفالمحشكبالمكسراتكيتفنفالصانعكففيتطكيرشكلعركسال
.كالحصافلؤلكالدبينمايبرزالحمصفيطنطاكالمشبؾفيدمياط

التذكاريةكالمسابحكسجادهالصبلةكالعباءاتفيالمكالداإلسبلميةكالكتبالمقدسة كتعرضاليدايا
.كالصمبافكصكرالقديسيففيالمكالدالمسيحية

العمميةفياحتفاليويحضرفيياالطفلكيعكدخدماتطبيوختافاالطفاؿتبركابالمناسبةحيثتتـ
معابيوعمىحصافابيضمزركشكحكلوفرؽالمكسيقىكاعبلـالصكفيةالممكنةسعاؼ

كالمكحاتكالمؤلفاتالدينية كتتضمفمعارضكاسكاؽكمكتباتلبيعكعرضالصكر خدماتثقافيو
.كاليداياالدينيةالسبحكالبخكركسجادةالصبلةكالمسؾ

.خدماتاإلقامةكاإلعاشةمطاعـكمقاهصغيرهمتنقمةكخياـلبيعلعباالطفاؿ
 اإلسالمية المصريةاىم الموالد 

 المولد النبوي الشريف
عاـ حيثأمرباالحتفاؿبو المعزلديفهللاالفاطمي؛ الخميفة النبكؼفيعيد االحتفاؿبالمكلد بدأ

ـ)عادؿ،المكالدالمصرية(973
االحتفاؿبواقامةسرادقاتكبيرةحكؿالمساجدالكبرػكمسجداإلماـالحسيف،كالسيدةكمفمظاىر

الشكادرأك الستقباؿزكارالمكلدمفمختمفقرػالسرادقاتزينب)رضيهللاعنيما(كتقاـحكليا
بةمصركحكؿالضريحتخصصاماكفلممادحيفكالمنشديفكاماكفلممكتباتكاليداياالتذكاريةلممناس

كاسكاؽالباعةكالمأككالتكالمشركباتكاماكفلؤللعابكالترفيو.
تسيير الفاطمية الدكلة مفاياـ باقيو التيالتزاؿ النبكؼفيالقاىرة كمفمظاىراالحتفاؿبالمكلد

طريقوصكفيوتخرجرافعو77مسيرةصكفيوبطكؿنصفكيمكتضـنصفمميكفصكفييمثمكف
اتطبكلياكتخرجمفمسجدالشيخصالحالجعفرػبالدراسةقرباالزىرمتجيةراياتياكتنشدعمىدق

الىمسجدالحسيففيمظيراحتفاليكرنفالييمكفاستغبللوسياحيابعدتنقيوبعدمظاىرىامما
 (www.ar.islamway.net) يشكبيا

 موالد ال البيت مثل
 فيدرسكؿهللاربيعالثاني(كىكح25مكلدالحسيفبفعمىيقاـفي)
رجب(ىيأختالحسفكالحسيفكبنتاإلماـعمّيكحفيدةالرسكؿ28مكلدالسيدةزينبيقاـفي)

)ملسو هيلع هللا ىلص،رحمتمفالمدينةلمصرفيعيدىاركفالرشيد(
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جمادػاآلخر(ُعرؼباإلماـالسجادكيقاـمكلدهحكؿ19مكلدعميزيفالعابديفبفعمّييقاـفي)
جدهمس

جمادػالثاني(كيعتبرثالثأىـمكلدقاىرؼبعدالحسيفكالسيدةزينب9مكلدالسيدةنفيسةيقاـفي)
الحسيفبفعمّي،رحمتمف إلىاإلماـ العمـ،يعكدنسبيا نفيسة كعميزيفالعابديفكتشتيربانيا

 .المدينةلمصرفيعيدىاركفالرشيد
 من موالد الصالحين
ا الحسف أبي )مكلد في يقاـ كلد9لشاذلي األحمر، البحر بمحافظة حميرة كادؼ في الحجة( ذؼ

انتقلإلىالمنصكرة ثـ كمعمًما، شيًخا أقاـبيا بالمغربكرحلكىكفيالثانيةكالعشريفلئلسكندرية
لتحفيزالجنكدفيمكاجيةحممةلكيسالتاسععمىمصر،كيقاـمكلده

الحجة(يقاـمكلدهبمسجدهكالساحةالتيحكلوبمدينةطنطاكقدذك19مكلدالسيدالبدكؼيقاـفي)
اتخذتمحافظةالغربيةرسـمسجدهرمزاليافيعمميا

ذؼالحجة(ابراىيـالدسكقيآخراألقطاباألربعةيمتدنسبوالىلئلماـ26مكلدالدسكقييقاـفي)
كالص حربالتتار أثناء اليمـ فيشحذ دكر لو ككاف فيالحسيف، فيمسجده مكلده كيقاـ ميبييف،

(www.sasapost.com) دسكؽالذؼيعدمفأكبرعشرةمساجدفيالعالـ.
 كغيرىامفاالحتفاالتالشعبيةبمكالداألكلياءكالعارفيففيمختمفالمدفكالقرػالمصرية.

 مواعيد موالد ال البيت في مصر 1شكل 
 












2018رةالمصدركزارةاألكقاؼالقاى
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 التشابو في فعاليات الموالد القبطية واالسالمية
القبطيةكاإلسبلميةفيكثيرمف متشابيةفيالمكالد كمفالمبلحعافبرامجاالحتفاالتكفعالياتيا
األكلياءكالقديسيفالصادرعف مكالد بكرفيكتابيا عائشة الدكتكرة رصدتو ىكما الفعالياتكىذا

،كالذؼاكدتفيوعمىافىناؾتقاربشديدبيفاالحتفاؿبمكالد2016الثقافةالييئةالعامةلقصكر
بثنائية المصرية الشخصية ُيشكل الذؼ الكاحد، الثقافي النسيج فكرة يؤكد مما كالقديسيف، األكلياء

 دياناتياالقبطيةكاإلسبلمية.
لمعنصريفال افيككفمتشابيا يكاد تتضمفعرضا المكلد بعدافاحتفاليو ) دينيكالترفييي)الممتـز

كانتالصمكاتكالمكاععكالترانيـفيالمكالد0اضفاءالسمةالدينيةلممكلد)مسمـ مسيحي..(فاذا
المسيحية،نجداألدعيةكاالبتياالتكالتكاشيحفيالمكالداإلسبلميةككلمنيمايتفقفيمضمكنوعمى

 (www.gocp.gov.egاالىتماـبالعباداتكحسفالمعامبلت.)
 انياتيتـبإبرازمأثرصاحبالمقاـ.

(2011انياتقدـبرامجترفيييوتقاـىامشالمكلد،)جريدةالمساء،
 اىداف الدراسة
تكجيواالنظارالىطقسدينييقاـسنكياكيصمحالفيككفنمطاسياحياجاذبا تيدؼالدراسةإلى

–انويقدـمنتجامتنكعايشبعالجكانبالركحيةلمزائريفكما–يثرػقائموالمرغباتالسياحيةالدينية
كيقدـطقكسامتنكعةفيصكرهدينيوكفنيوكيحافععمىالمكركثاتالثقافيةكالفكلكمكر)ريتشارددكني،
 االحمدؼ المكلد حضكر عمى حريصا كاف بالقاىرة، السابق األمريكي    السفير

(www.mobtada.com)
ا اىميو عمي كابرازالتعرؼ كاالقتصاد لمتنمية داعـ سياحي جذب كعنصر الدينية المكالد ستخداـ

كتطكيراالمكانياتالمتكفرةكالعملعمىتطكيركتنميومكقعالمزاركخطالسيرالمكصلاليوكدعمو
 بالخدماتكاعدادهلمزيارة

التيتتكفرفيكلحصرالمكالدالدينيةككضعخريطتولياتبيفمكقعياكعناصرالجذبكالخدمات
 .منياكامكانياتالكصكؿكاإلقامةكالضيافة

 .العملعميحفعالتراثكالفكلكمكركتشجيعكتنميوالصناعاتالمحمية
لمزائريفمفخدمات يقدـ كما محميا مفتذكاراتمنتجو يعرضفيو المحمىيما الدخل تنميو دعـ

باإلضافةالىتمتعوبطمبيتكرردكرياكلعاـ
.المعكقاتالتيتقففيسبيلاستغبلؿىذاالنطسياحياكالتغمبعميياحصر

التركيجكالتسكيقليذاالنكعمفالسياحةبالطرؽالعمميةكبالكسائلالمتقدمةفيكسائلكصكركرسائل
مكجيولمكاقعالطمبالمتكقعكاصحابالقراربالمغاتالمناسبةكفىالكقتالمناسب
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 .تـبتنشيطالمكالدالدينيةكتنميتياانشاءاليومتخصصةتي
 أىمية الدراسة

انماط ضافة كا  المناطقالسياحية بتنمية الدكلة اتجاه مع تأتيمتمشية فيإنيا الدراسة تبرزأىمية
جذبجديدةلـتستغلبعدأكلـتستغلاالستغبلؿاألكفى.

اال كلعناصره كتتكفرلو يتكررسنكيا لمكضكعجديد اضافو انيا سياحياكما منو اليستفاد انو
االستفادةالمناسبة

باإلضافةالىانويتميزبعنصرجديداليتكفرفيباقياالنماطالسياحيةكىياشباعالجانبالركحي
كيعتبرسكقالمتذكاراتالسياحية–لمزائريف،كيقدـنماذجمفالتراثكالفكلكمكرالمحمىكيحافععميو

ائـفعبلكاليقتصرعمىتنشيطالسياحةالدينيةانمايمتدالىتنشيطكيتكفرعميوطمبسياحيق
ليـ تتاح كانما كحدىا فعالياتالمكلد عمىحضكر زكاره يقتصر السياحاتاالخرػحيثال انكاع
فرصوالتمتعبأنكاعالسياحةاالخرػالمكجكدةبالمنطقةاكالتيتقدمياالبرامجالسياحيةالمعركضة.

كيؤدػالىتنميومناطقاقامواالحتفاليةإعدادكتييئةكمدافيتنميوصناعوالتذكاراتانويسيـ
كتحسينالمخدماتفيخطكطالسيرالمؤديةإلىمكاقعاقاموالمكالدالدينية،كجذبمزيدمفالسائحيف
المحم مستكػالدخل الخدماتكرفع كتحسيف فرصعمل اتاحو السياحييكدؼالى لممكسـ ىكمد

كدعـاالقتصاد
 فروض الدراسة

الدراسةعمىاختبارالفركضالتالية تقـك
افاالىتماـباستخداـالمكالدالدينيةكعنصرجذبسياحيقديسيـفياثراءخريطةالجذبالسياحي

المحمىكاألجنبيكينعشمكاقععديدهتقاـبيامكالدسياحيوكالتستفيدمنياسياحيا
قاتقديؤثرسمباعمىجيكداستغبلؿالمكالدكعنصرجذبسياحيكجكدعددمفالمعك

تكجدعبلقةذاتداللةإحصائيةاستغبلؿالمكالدكعنصرجذبسياحيكزيادةحجـالتدفقالسياحي
استغبلؿالمكالدسياحياينمىمكاقعاقامتياكينعشصناعوالتذكاراتكخدماتاإلقامةكالضيافة

 العقبات
 تخطيطيو
داىتماـرسميبتكظيفىذاالنمطالسياحيكعنصرجذبسياحيعدـكجك

افغالبيوالمكاقعالتيتقاـبيامكالددينيوكخطالسيرالمكصلالييافيحاجوالىتخطيطيتناغـ
معتاريخوكاىميتياكطابعيا

 لمزيارة كاعداده المكاف تخطيط في كاضح نقص الى التحتية-باإلضافة البنى في نقص مع
لخدمات.كا
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(2018)الييئوالعامولتنشيطالسياحواداريو
تكجد كال السياحية االداراتالتنفيذية أؼمف لدػ المكالد سياحو لتنشيط متخصصة اداره تكجد ال

شركاتسياحيوتسكؽبيذاالنمطالسياحي
ضعفالخبرةلدػالقائميفعمىتنشيطىذاالنطالسياحيكعدـكفايةالمعمكمات.

 توعويو عقبات
 نقصالكعيالسياحيلدػالمكاطنيف

عقباتتنشيطيوكاعبلميو
ضعفاإلعبلـكالتركيج.

تكجدخريطةسياحيوتبيفالمكالدالدينيةكالاصداراتتعرؼكلمكلدكتبيفتكقيتاتوكعناصرالجذب
فيوكطرؽالكصكؿاليوكبياناتالخدماتكالضيافة

 ماليو
-مكازنواألجيزةالمختصةلمعنايةكتطكيركتييئومكاقعاقاموالمكالدعدـكجكداعتماداتماليوفي
مععدـكجكدمكاددعائية.

 سموكيو
التصدؼلمتكعيةكبالردعلمايشكبالمكالدمفعشكائيةالتنظيـكمايصدرعفالبعضمفسمككيات

 التتفقكقداسوالمناسبة.
 منيجية الدراسة

صفيالتحميميالذؼيتضمفتجميعًالمبياناتكاالحصاءاتمفالمراجعتعتمدالدراسةعمىالمنيجالك
إلىإمكانية باإلضافة كىيئاتيا، كالسياحة المحمية كاالثاركالتنمية المعمكماتككزاراتالبيئة كمراكز
كاستخبلص البيانات تحميل ثـ بالمجاؿ بيذا الصمة ذكؼ مف لعينات االستقصاء أسمكب استخداـ

 النتائج
 ر جمع البياناتمصاد
 تمثلمصادرجمعالبياناتفينكعيفكىما

الباحثمفمصدرآخرغيرالذؼقاـبإعدادهالبيانات الثانوية كىيالبياناتالتييحصلعمييا
 ألكؿمرة.

الشخصيةالبيانات األولية المقاءات طريق كعف الميداف مف مرة ألكؿ تجمع التي البيانات كىي
تاالستبيافالمبيفنتائجيافيالفصلالسادسمفالبحث.كالميدانيةكاستمارا

 النتائج والمناقشات
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مفخبلؿماسبقكبناءعمىنتيجة)االستبانة(التيتـمفخبلليااستطبلعرؤيةبعضمفممثمي
كالمشاركيف األرثكذكسية، كالكنيسة كاالزىر كاالكقاؼ، المكالد، عف المسؤكلة المحمية السمطات

اللعابكالفقراتالفنيةكالصناعاتالبيئيةكماتـمفلقاءاتمعبعضشخصياتارتبطبالعركضكا
بالمكالدمفصكفييفكمريديفكزكارمفمختمفاالعماركالطبقات كمفالجانبالنظرؼ–ظيكرىا

فقد كانت النتائج كما يميبالبحث
كلاالديافكيحتفلبيااحياًءلذكرػافالمكالدتعدظاىرهاحتفاليومنتشرةفيكلاالنحاءكمصاحبول

 االنبياءكالصالحيف.
 مكلدًالممسمميفكاألقباط.2850افعددالمكالدفيمصر،يبمغ

 افمفأشيرالمكالد)مكلدالنبي)ص(كمكالداؿالبيتكالصالحيفكالقديسيف(.
افالمكالدتعقدفيمكاعيدسنكيةمحددهفياماكفمحدده.

خارجالمنطقةكخارجياككفيةكالمريديفالمرتبطيفبصاحبالمقاـكذكاىامفداخلافركادىامفالص
كعددكبيرمفالريفييفككذلؾيقصدىاركادكسائحيف–مفمختمفاالعماركالدرجاتاالجتماعية

 مفجنسياتكاديافمختمفة.
تككفبيدؼاالشباعالركحيكالتبرؾ –افالزيارة التذكار اليدايا ية)عركسوكحصافمكلدالشراء

كالتجارة(،كمايقصدىاالبعضلمترفيوكالفرجةعمىمايعرضمفالعابكمعارضكاسكاؽ-النبي
كتبمغذركةالزيارةفي)الميمةالكبيرة(–

تعتبرالمكالداحتفاليومجمعةلمفنكفالتراثيةكالتذكاراتالدينيةكاأللعاب.
الدينيبماتحكيومفازياءكأنغاـكنصكصابتياليوكالعابتراثيوكماانياكعاءحافعلمتراثالشعبي

كطقكسذاتجذكردينيوكفنكفمصريةقديمة،كعاداتكتقاليدكزيناتالمناسباتالدينيةكاستغبلليا
فيالتنشيطالسياحي.

اكتنشد،مماافىناؾتشابيافيكقائعالمكالدالدينيةاإلسبلميةكالقبطيةاالفيالنصكصالتيتتمى
ينفىنزعوالتعصبكالتطرؼبيفطكائفالشعبكافالتطرؼكاردغريب.

ُأحسفتقديميا لك الدينية فيمجاؿالسياحة كالرئيسية الجذباليامة تعتبرمفعناصر افالمكالد
لمزائريف كمقصد معا، كالخارجية الداخمية السياحة جذب عمى قادرا كاعدا سياحي كنمط كتسكيقيا

ميتميفبيذاالنكعمفالسياحة.ال
 تتوزع االحتفالية الى شقين

الميمةاالفتتاحيةكيحتفلبالميمةالكبيرة)شق روحي( –الختامية–يمارسداخلالمسجدحيثتقاـ
في االبتياالت كتردد الذكر حمقات كتعقد الخطب كتمقى الدينية الندكات تعقد الميمتيف بيف كفيما

 يالكنائس.المساجدكاالناشيدف
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(يقاـفيالساحةالخارجيةاكالمنطقةالمحيطةشق ترفييي وثقافي وتجارى )اما الشق الثاني فيو
بالمقاـالتيتنقسـالىاربعواقساـرئيسيو)قسـثقافي(يعرضالكتبالمقدسةكاالصداراتالدينية،

جاتالزكار،)كقسـترفييي(يضـ)كقسـتجارػ(تعرضفيواليداياكالتذكاراتكحمكػالمكلدكاحتيا
عركضافنيوكمكسيقيةتراثيوكعركضالستعراضاتالقكهكمسابقاتياكالسيرؾكقسـلتقديـالمأككالت

 كالمشركباتكتساىـالدكلةفيالمكالدالكبيرةبمعرضلمكتابكفرؽلمفنكفالشعبية.
 قافةكالتنميةكدعـاالقتصاد.افالمكالديمكفافتحققمجمكعومفالفكائدفيمجاالتالث

فدكرىاالثقافييعملعمىحفعالفنكفالشعبيةكالتراث)المممكسكغيرالمممكس(كيدعـالكعيكيزيد
 االنتماء.

بما لمعمل ابكابا كيفتح كالركاج، التذكاراتالتطكر كصناعو لمصناعاتالبيئية التنمكؼيتيح كدكرىا
ككلكيطكر عمىاالقتصاد أثره كيقدـيعكد اليو المكصل كخطالسير حكلو السياحيكما المقصد
 دعمالمبنيةالتحتيةكالخدمات.

فيمجاالتاالنتقاالت مفانتعاشالدخكؿالمحمية تخمقحالو االقتصادؼفأنيا كمفحيثدكرىا
ليويمتدكاإلقامةكاإلعاشةكالتسكؽكشراءاليدايابمايدعـاالقتصادالمحمىفيمايجنيومفعكائدما

 أثرىااإليجابيعمىاالقتصادككل.
كماسجمت)االستبانة(عددامفالمبلحظاتالسمبيةالتياكصتبمعالجتياكمنيا:

كخطالسيرالمكصل لممنطقةكميا السياحييجبافتككفشاممو افتييئوكتطكيرمكقعالمقصد
 الدينية المناسبات الجماؿ كعناصر بالخدمات كتزكيدىا السياحي.الييا التنشيط في كاستغبلليا

اإلقامة كاماكف النقل ككسائل المناسبة كالكفاءة الخدماتالمقدمة عمىجكدة التأكيد مع ك)االماف(
 كالمطاعـكالمزاراتالمحيطة.

كاالكقاؼ كالثقافة كاالثار السياحة كزارات مف متخصصيف تضـ دائمة لجنو بتشكيل اكصت كما
ساتالمجتمعالمدنيالمتخصصةككمياتالسياحةكالفنكفالجميمةتختصكالمؤسساتالدينيةكمؤس

 بمايمي:
كالعقبات كالتحديات الفرصكااليجابيات منيا يتبيف بالمكالد الخاصة لمبيانات كاممة قاعدة كضع

 كالمظاىرالسمبيةالتيتصاحبيافعالياتالمكالدكالتيتشكبالصكرةالذىنيةالمتناقمةعنيا.
مىانتاجخطوقكميوشامموبشرطافتككفقابمولمتنفيذكممكلوكمحددهبجدكؿزمنيلتنميوتعملع

كصيانةكابرازالمقاصدكالمعالـكالفعالياتالخاصةباحتفالياتالمكالدفيصكرهايجابيوشاممولكل
 العناصرذاتالصمة.

خياكطرؽالكصكؿالييالتككفتحتاصداراجندهمناسباتتضـكافةالمكالدكاىميتياكمكقعياكتاري
 نظراصحابالقراركالشركاتالمتخصصةكمنظميالرحبلتكالمستشاريفالثقافييفكاالعبلـ.
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 التوصيات
كالد(كنمطسياحيمفخبلؿمايميكتقترحالدراسةافيتـاستخداـاحتفاليات)الم

 في مجال المعمومات
كاىميتياكمكقعيا–فةالمكالدالخاصةبالعقائدكاالديافكضعقاعدةلمبياناتتتضمفحصرابأعدادكا
 كالعقباتالتيتكاجييا   المتاحة –كامكانياتيا سياحيا استغبلليا التييمكف -كالمكالد كالفرص
 المتاحةلنجاحاستغبللياكنمطسياحي.

كزاره–رهاالكقاؼكزا–)عبءالتنفيذمنكطبمركزالمعمكماتكاتخاذالقراربرئاسةمجمسالكزراء
 السياحة(

دراسةالعناصرالتراثيةكالفنيةالمقدمةكالصناعاتكالتذكاراتالمعركضةعمىىامشالمكلدكالعمل
عمىالحفاظعميياكدعمياكتنميتياكتطكيرىاكعرضيافيقالبسياحيمناسب)عبءالتنفيذبكزارة

0كالمعاىدالفنية(–الثقافة
 طفي مجال التخطي

ضعالخططلتنميومكاقعالمكالدكتييئوخطالسيراليياكدعـالبنيةالتحتيةكتكفرالخدماتبياعمىك
افتككفالتصاميـمناسبوالىميوكتاريخصاحبالمقاـ

كالمرسىابكالعباسباإلسكندرية()عبء–الحسيفبالقاىرة–)عمىغرارتنميوالمكاقعاإلسبلمية
كزارةالتنميةالمحمية(–كزارهاالكقاؼ–العامةلمتنميةالسياحيةالتنفيذمنكطبالييئة

انشاءمجمعاتمتكافقةمعطبيعةالمزارتضـمراكزلمزكاركمتاحفمصغرهكقاعاتعرضلمفنكف
منكط–كمكتبات– التنفيذ اماكفضيافةكخدمات)عبء كمركزلصناعوكبيعالمنتجاتالمحمية

لمتنمي العامة بالييئة السياحية –ة المحمية التنمية –كزاره الثقافة –كزارة البيئة مؤسسات0كزارة
المجتمعالمدني(

 في المجال اإلداري 
عمى- لممكالد السياحية التسكيق برامج كتنفذ تخطط المختصة اإلدارية األجيزة في آلية إنشاء

النمطالسياحيالجديدالمستكييفالمحمىكالخارجيكتعملعمىاستثمارمزاياكفرصاستغبل ؿىذا
كحلالمشاكلالتيتكاجيوكالتغمبعمىتحدياتو

تشجيعانشاءشركاتسياحيومتخصصةفيىذاالمجاؿ
تزكيدىابفريقمتخصصمفالعامميفذكؼالخبرةمعاتاحوالتدريبالمتخصصليـ)عبءالتنفيذ

ار(كزارهاالستثم–التنميةاإلدارية–منكطبكزارةالسياحة
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 في مجال التنشيط
الييا الكصكؿ كطرؽ كاىميتيا بأنكاعيا المكالد مكاقع تبيف المختمفة بالمغات خريطة كنشر اصدار

الىجانبجدكؿزمنيبتاريخعقدكلمكلد–كالخدماتالمتكفرةبيا
اصداركنشرحزمومنكعومفالبرامجالتيتتيحزيارةالمكالدعمىمدارالعاـ

لمكاقعالطمبالمتكقعلمسكؽالتركيجليذ النمطالسياحيكتسكيقوباستغبلؿطرؽالتنشيطالحديثة ا
لمتنشيط العامة الييئة التنفيذ )عبء المناسب كالكقت المناسبة كالمغة المناسب باألسمكب المتكقع

االعبلـالمحمىكالدكلي(–مكاتبالسياحةفيالخارج–السياحي
إلعبلميةالمتخصصةلمتركيجلسياحوالمكالدفيمختمفكسائلاالعبلـتكثيقالصبلتمعاألجيزةا

السياحة )كزاره الممحقيفالثقافييففيسفاراتمصر–المراسميفاالجانب–كالشبكاتاإللكتركنية
القنكاتالمتخصصةكالشبكةاإللكتركنية–بالخارجكقرناءىـفيالسفاراتاألجنبيةبمص

اصحاب االستئناسبراؼ القرار كاصحاب تككف-الخبرة اف عمى الخارج في المماثمة كالتجارب
بكزارة منكط التنفيذ )عبء عمييا يتفق التي كالتكصيات القرارات تنفيذ لمتابعة دائمة آلية لممؤتمر

الغرؼكالشركاتالسياحيةالميتمة–المؤسساتاإلعبلمية–السياحة
 توصيات في المجال المالي

–اتفيميزانيةالدكلةلدعـىذاالنمطالسياحي)عبءالتنفيذمنكطبكزارةالماليةتخصيصاعتماد
االكقاؼ(–السياحة

 توصيات في مجال األمن
العملعمىالتخمصمفالسمككياتالتيتشكباحتفاالتالمكالد)عبءالتنفيذمنكطبكزارةالداخمية

مؤسساتالمجتمعالمدني(–كرجاؿالديف–
 المراجع

www.alminbar.net                 in 11.01.2018 
www.rassef22.com     in 10.03.2017 
www.sasapost.com     in 10.03.2017 
www.cairodar.com     in 10.03.2017 
www.copts-united.com            in 10.03.2017 
www.ar.islamway.net     in 10.02.2017 
www.mobtada.com    in 17.10.2017 
www.giza.gov.eg      in 21.07.2017 
www.gocp.gov.eg      in 01.01.2017 
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المكالدالشعبيةفيمصر:طقكسرّبانيةفيمكاجيةالتطرؼ
 2016-زيادابراىيـ،"المكالدالقبطية"،سمسمة"كراساتقبطية"بمكتبةاإلسكندرية
2016-زيادابراىيـ،"المكالدالقبطية"،سمسمة"كراساتقبطية"بمكتبةاإلسكندرية
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Abstract 

It is estimated that there are about 2850 children born to Muslims and Coptic (Egyptian 

society for folklore, 2015), The number of visitors to the great births reaches millions as is 

the case of the sons of al Hussein Zainab and al Badawi 

The problem of the study is that there are many tourist styles in our country that enjoy 

competitive advantages 

There is an attractive tourist demand for domestic and international tourism, However, it is 

not used as an attractive source for activating tourism internal and external even if it is 

well exploited to achieve many returns, and economic gains that support the economy and 

offer opportunities to work and activates the souvenir industry including (celebrating the 

religious birth of different religions), Which receives in Egypt the popular interest in the 

various offers of rituals and places, customs, traditions, ceremonies and forms of gifts 

which specializes as well as the strong demand at the international and local levels 

The study aims to draw attention religious ritual which is held every year and can be a 

tourist attraction that enriches the list of tourist and religious desires, it also offers adverse 

product that satisfies the spiritual aspect of visitors and offers various religious and artistic 

rituals and preserves – cultural – heritage and folklore 

In addition to anew topic that is repeated annually and has all its elements, In addition, it is 

characterized by anew elements that is not available in other tourist styles, It satisfies the 

spiritual side of visitors, It offers models of heritage and local folklore, It is considered a 

market for tourist souvenirs and offers a tourist request, An activate types other tourist 

attractions where visitors are not limited to attending the events of the birth alone 

But also have the opportunity to enjoy other types of tourism in the region or provided by 

the tourism programs offered, in addition to it contributes to the development of souvenirs 

and antiquities preparing, improving and improving the services on the routes leading to 

religious sites, attracting more tourists and extending the tourist season creating jobs 

improving services raising the level of domestic income and supporting the economy 

In Egypt there are many obstacles such as organizational and security obstacles which if 

exploited become the birth place of Egypt in priorities of the Egyptian tourism 

Finally, the research presented asset of recommendations regarding the possibility of using 

the children in the tourist activation of Egypt internally and externally. 
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