
 

 مقدمة موضوع تعبير عن السفر

نتناول في موضوع التعبير هذا السفر من حيث فوائده المتنوعة والغنية بالتجارب والخبرات، وكذلك أهميته البالغة من 

كان فمثلما نعرف وندرك بأن السفر هو عملية االنتقال من محيث مردود النفع الحاصل بنتيجته على كل المستويات، 

إلى مكان آخر، وهذا االنتقال قد يكون بدافع العلم أو العمل أو االستشفاء أو الزيارة، واألسباب كثيرة، ال مجال 

 .لحصرها هنا، ولكن أي فعل نقدم عليه له نتائج أيضا  

 موضوع تعبير عن الرفق بالحيوان مع العناصر :شاهد أيًضا

 موضوع تعبير عن السفر 

عن حاجة ملحة، ال بد من اإلقدام عليها والتضحية بالمال والجهد والوقت إن السفر هو بكثير من األحيان عبارة 

ألجلها، ولكن بالشكل العام فإنه ضرورة، ففي كل وقت مّر على البشرية كانت عملية التنقل والمغادرة للمكان 

راسة فاإلنسان بحاجة لتحسين وضعه المعيشي وقد يكون ذلك خارج حدود بلده، وكذلك متابعة الد  ضرورية،

والتحصيل العلمي أحيانا  ال ينقضي إال باالنتقال لمكان التعلم أي بالسفر إليه، وأحيانا  للعالج أو زيارة األحبة، وهناك 

 .حاجة السفر ألجل السياحة والمتعة والترفيه عن النفس واالطالع على شيء مختلف عن المألوف لديه

 موضوع تعبير عن االسرة الكويتية وحب الوطن كامل :شاهد أيًضا

 تعريف السفر

يتم تعريف السفر على أنه عملية التحرك أو االرتحال أو المغادرة أوالتنقل من مكان إلى آخر ربما على شكل رحلة 

سياحية أو فرصة عمل أو عمل تجاري، أو متابعة دراسة أو لالستشفاء من مرض أو الزيارة لألهل واألقارب، وربما 

يلةتكون مسافة السفر قصيرة أو مسافة متوسطة أو مسافة طو .  

 فوائد السفر

 :يمكننا بأن نحصل من السفر على فوائد جّمة ومتنوعة ، ونذكر البعض منها هنا

 تحصيل الرزق ومزيد من الرفاهية للنفس واألهل. 

 التخلص من التوتر بسبب كثرة الحاجة للمال. 

 زيادة التحصيل العلمي. 

 الشفاء من األمراض. 

  التركيز بالعمل واالهتمام فيهتحقيق االستقرار المادي والنفسي من خالل . 

 اكتساب العمق في الفهم واإلدراك للموضوعات التي تنظر إليها بعيدا  عن المؤثرات المباشرة. 

 اكتساب صفاء الذهن بالتعمق بالعلم والعمل أو أي هدف ارتحلنا ألجله. 

 هو فرصة حقيقية لتعلّم األشياء الجديدة على الشخص. 

 دد من البيئة الجديدة وبفكر وثقافة جديدينهو فرصة للتعرف على أشخاص ج . 

 االطالع على أنماط حياتية جديدة من حيث التعامل والمنامة وتناول الطعام وغير ذلك. 

 اكتساب األفكار الجديدة قد تكون الطريق لإلبداع واالبتكار. 

 فوائد السفر لالكتئاب

 :نذكر من فوائده لالكتئاب ما يلي
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 تحصيل عطلة سفر. 

 ن التعب واإلجهاد وخاصة الذهنيالتخفيف م . 

 التخفيف من االكتئاب واالرهاق والتوتر. 

 يعكس طيب العيش لدى الزوجين. 

 رفع إنتاجية العمل لدى العودة. 

 بث روح السعادة من خالل تخفيف الشعور بالسلبية إزاء ظروف الحياة. 

 تغيير المكان يؤدي إلى تغيير الذهنية والتفكير بما هو أجمل. 

السفر وسلبيات السفر إيجابيات  

الكمال هلل وحده، وكل ما هو دونه "عز وجل" غير كامل، فللسفر إيجابياته الحميدة ونفعه الكبير، وكذلك له مساوئ 

 :وسلبيات، وفيما يلي ندرج اإليجابيات، ومن ثم السلبيات له

 نعدد من تلك اإليجابيات مايلي :إيجابيات السفر: 

o  بالنفس، مثل حب االطالع على ما هو جديد مثل اكتشاف األمور واألشياء إشباع الرغبات القائمة

 .الغير معروفة من قبل

o  القيام بالتعّرف على بالد أخرى حول العالم وما تمتلك من مقومات السياحة كالطبيعة واآلثار. 

o هو يعلمنا االعتماد على النفس ويكسبنا الثقة بذواتنا وتحّمل المسؤولية. 

o والرغبات وتنمية الشخصية بالخبرات والمهارات المكتسبة بالسفر تحقيق األحالم . 

 يمكننا هنا عرض بعض تلك السلبيات ومنها ما يلي :سلبيات السفر: 

o التكلفة المادية الكبيرة، كأجور النقل واإلقامة والطعام وشراء الهدايا. 

o فاتكاختالف البيئة والثقافة والتي تؤدي أحيانا  إلى سوء فهم كالمك أو تصر . 

o الحنين إلى األهل والرفاق والوطن. 

o فقدان دفء األماكن التي تربينا ونشأنا فيها. 

o الشعور بالوحشة واالنزعاج من كون اإلنسان وحيدا  في مكان بعيد. 

o الخوف والقلق من المجهول، فقد تكون اللغة مختلفة وتعر بأن كل ما حولك مبهم.  

 أنواع السفر في اإلسالم

الم يقسم إلى خمسة أنواع وهي كما يليإن السفر في اإلس : 

 وهو يكون واجب على المسلم ألداء فريضة الحج أو االعتمار أو في سبيل الجهاد :سفر واجب. 

 وهو يكون للسعي بتحصيل الرزق ألجل العيش مثل العمل بالتجارة، أو للسياحة المباحة أو  :سفر مباح

 .لالستشفاء

 افل مثل العمرة والحج والتطوع بالجهاد أو لزيارة الحرمين وهو ألداء النو :سفر مستحب أو مندوب

  الشريفين والتفقه بالدين والعلم ووصل الرحم

 وهو سفر اإلنسان وحيدا  فيشعر بالخوف والوحشة والقلق :سفر مكروه. 

 وهو سفر اإلنسان للعمل في المحرمات كالتجارة الحرام، والعمل بالمعاصي والفاحشة، وسفر  :سفر حرام

 .المرأة وحيدة بال محرم

 موضوع تعبير عن التنمر واحترام اآلخرين كامل مع العناصر :شاهد أيًضا

  خاتمة موضوع تعبير عن السفر
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ونصل إلى ختام موضوع التعبير عن السفر وفوائده وأهميته، حيث اطلعنا على أن السفر هو االرتحال والتنقل من 

المسافر نظرا   ّينا فوائد السفر التي تعود بالنفع علىمكان إلى مكان آخر بقصد العمل أو العلم أو أي سبب آخر، كما تب

 .ألهمية ما سافر ألجله
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