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 لسفرا                                  نموذج للموضوع 
السفر هو انتقال الفرد من مكان إلى آخر بهدف العمل أو السياحة أو التجارة أو الزيارة أو االستجمام ،  -

منها االستمتاع بزيارة المعالم ويكون بعد بذل جهد كبير في العمل أو الدراسة ،  فللسفر فوائد كثيرة 
ألصحاب ، واستجابة الدعوة فقد قال رسولنا الكريم األثرية ، وزيارة األحباب ، واألقارب ، واألرحام ، وا

   ".افر ، ودعوة الوالد على ولدهدعوة المظلوم ، ودعوة المس: ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن :" 
وبهذا فإن السفر كنشاط إنساني يقوم به اإلنسان خالل أوقات السنة المختلفة وإلى األماكن المختلفة مع  - 

سفر داخلي وهو ما يكون داخل حدود البالد ، وسفر خارجي ويكون : تلفة له نوعان وجود الدوافع المخ
خارج حدود البالد إلى الدول األخرى سواء المجاورة أو البعيدة ، ويتم السفر باستخدام وسائل متنوعة مثل 

ي العصور ، وراحة بعد أن كان شاقاً ف القطارات ، الطائرات ، السيارات وغيرها مما جعله أكثر متعة: 
 .األحصنةو القديمة ، فقد كان الناس يسافرون على الجمال 

مكة المكرمة : وباإلضافة إلى ما سبق فإن أماكن السفر تتميز بوجود عناصر الجذب دون غيرها ومنها  -
، وراحة  ، وهكذا نجد السفر متعة للعين ذات األهمية الدينية ، واليابان ذات األهمية التكنولوجية والعلمية

  .للنفس ، وكنز للمعلومات ، وعالج نفسي بالتفاعل االجتماعي مع اآلخرين
 :يقول األمام الشافعي عن السفر                                               

 وسافر ففي األسفار خمس فوائد      تغرب عن األوطان في طلب العال                       
 اجدــة مـــم وآداب وصحبـــوعل  ـــــة          م واكتساب معيشـــتفــــريج ه                 
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 لسفرا                                 نموذج للموضوع

السفر هو انتقال الفرد من مكان إلى آخر بهدف العمل أو السياحة أو التجارة أو الزيارة أو االستجمام ،  -
منها االستمتاع بزيارة المعالم  الدراسة ،  فللسفر فوائد كثيرة ويكون بعد بذل جهد كبير في العمل أو

: استجابة الدعوة فقد قال رسولنا الكريم األثرية ، وزيارة األحباب ، واألقارب ، واألرحام ، واألصحاب ، و
 " .دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده  : ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن "
 
وبهذا فإن السفر كنشاط إنساني يقوم به اإلنسان خالل أوقات السنة المختلفة وإلى األماكن المختلفة مع  -

سفر داخلي وهو ما يكون داخل حدود البالد ، وسفر خارجي ويكون : وعان وجود الدوافع المختلفة له ن
خارج حدود البالد إلى الدول األخرى سواء المجاورة أو البعيدة ، ويتم السفر باستخدام وسائل متنوعة مثل 

، وراحة بعد أن كان شاقاً في العصور  القطارات ، الطائرات ، السيارات وغيرها مما جعله أكثر متعة: 
 .األحصنة و القديمة ، فقد كان الناس يسافرون على الجمال

 
مكة المكرمة : وباإلضافة إلى ما سبق فإن أماكن السفر تتميز بوجود عناصر الجذب دون غيرها ومنها  -

، وهكذا نجد السفر متعة للعين، وراحة  ذات األهمية الدينية ، واليابان ذات األهمية التكنولوجية والعلمية
 . ز للمعلومات ، وعالج نفسي بالتفاعل االجتماعي مع اآلخرينللنفس ، وكن

 :يقول األمام الشافعي عن السفر                                     
 وسافر ففي األسفار خمس فوائد  تغرب عن األوطان في طلب العال       

 دـــة ماجـــوعلم وآداب وصحب    ة      ـــم واكتساب معيشـــــتفريج ه
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