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قبل الخروج من المنزل :
هنا تذكرة كلذم افذا.ة و وقفذا قلذم روذةون اذب ركلاذد ورنذا ان ذا
أن تلتمم سعادتك عنا ركعود إكاه
 -1ركتأرذذا اذذب .يذذم جاذ ركه ذذئ ركل ةالاحتاذذه ركذذت م تاه ذذا أن تعمذذم
.ذذغ بااالذذك ارذذم اذذةروح ركشذذفوا وركف ذ ااا ا وركةرحتري وبذهذذا و كذذك
حىت م تتفلب حبةيق كو حيم نا أي عطب
 -2ركتنلذذه كعذذا ختذئيب اذورد ركن ا.ذذه ركلامااحتاذذه
وتتلف اا حونا

أاذذارب حذذار ا  .ذذا تنف ذذة

 -3تف ذذايا  .ذ ذورتذ رنذ ذذاتفا وركل ةال ذذاما ورهذ ذذام حذ ذذىت م ي ذذت .يذ ذذل ا

.ذ ذذغ

ركغااب
 -4ركتأر ذذا ا ذذب إب ذ
إب ق ا على روا

انا .ذذك أالوال ذذه ركغ ذذاف قل ذذم ركف ذذفةا وع ذذا رمعتم ذذاد

 -5عذا وعذ ركشذاام ركرمانذه ركلاذد ذ ل رحلذتل ا .احفذب تفذلام ا
ركلنوك
كألقارب أو وعع ا صناديق ركاااا
 -6حيفذذب إ .ذةرج ركر هذذا اذذب جا ذ ركاعمذذه ره ئاذذه .ا ذذا حذذىت م تتلذذف
عنا تعطم ركر ها .ذتففا ركاعمه وتنتشة ررحتحت ا ركلةي ه ركلاد
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 -7ا ح ذه رهذورد ركغكرحتاذه ركذت سذتنت ري اذااا

.ذغ ركغاذابا واذب رهملذب

رمستفاد ان اا أو توفيع ا قلم ركففة
. -8ي ذذم ركتا ذذار ركل ةالذ ذاحتري ع ذذب اةي ذذق ا ذذئود رواا ذذه إن راا ذذد ا ذذا ركف ذذفة
اويلها و كك العا ركتأرا اب إ.ةرج ركر ها
. -9يم حمةك رر .رهااه كل ئراذا ركعلويذها و كذك حذىت م يفذتمة ركعمذم
كو حيم اةيب رهااه أثنذام سذفةر .اتلذفا أو يلذون اعةعذار كلحةيذقا أو
سللار كتفةب رهااه اب روئراا ركعلويه
 -11ركتأرا اب إب

صناالذ رهااها وعا اةيل ا

 -11إب رهنا.ك ركت د ركالورب إاا العمذم حذورهئ اناسذله أو الذلع
ركقمشه حىت متنذ تفذةب ركغلذارا وركتةالذها أو رتشذةر ركيذغذ إ در ذم
ركلاد
 . -12ذذغ ركف ذذفة  .ذذغ اناس ذذله ك ذذةا ركلا ذذد الاكلاا ذذم الاهلا ذذار رتشذ ذةيها
و يوصار جماري ركيذة ركيذحريا و كذك حذىت ي لذري علا ذا أثنذام ركغاذابا
ا ذ ذ ركتنل ذ ذذه ب ذ ذ .تح ذ ذذا ره ذ ذةرحا ا و ذ ذذارن ركي ذ ذذة ح ذ ذذىت م خت ذ ذذةن
رتشةر إ ركلاد
 -13إن أالذذب .ذذتا الع ذ
العاا عب ركثاث أو ركغة

ركنور.ذذك كت ويذذه ركلاذذد و كذذك
حىت تعطري اويه كللاد

أاذذارب حمذذاد
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 -14وعذ افذ ه رحتااااذذه اذذب
افاتاا ركلاذد عنذا ركهذم أو العذ ركقذاربا و كذك كئيذار ركلاذد رذم حذ ا
وركتأرا اب أن ركاور تفذ الشلل ا ركطلاعري
. -15يم أصاال الطاريه ركفذاار حذىت م تتعذةل كلعطذما أو قذ التللاذف
اب ي و التشغال ا رم .غ
 -16وعذ ذ افذ ذ ه رحتاااا ذذه ا ذذب اف ذذاتاا ركف ذذاار عن ذذا ركه ذذم أو العذ ذ
رهعذ ذذار و كذ ذذك مسذ ذذت ارا ا عنذ ذذا رتاهذ ذذه ا يعطذ ذذري اذ ذذاكومر هذ ذذب ي ذ ذغال
الاكلاد أن ركلاد م خيلور اب رتةره
 -17إس ذذناد أا ذذة تن ا ذذف ركلا ذذد واويت ذذه قل ذذم اوع ذذا ركةه ذذو الا ذذوا إ
اؤسفا ركن ا.ه د إشةر أحا رهعار
 -18عا روةون اب ركلاد قلم تن امه وتةتاله الاكشلم رهناسب
 -19اذذب رك.لذذم ذ ل ركفذذفةر ركطويلذذه اذذري ركف ذ اد  .ذذري ركطةي ذذه
رهرلى تف ا اب ركتةاله وركغلار
 -21خت ذئيب رهف ذذارا وره ال ذ وركف ذذوش الش ذذلم اناس ذذب
والعاا عب ركتةاله

أا ذذارب اغل ذذه

 -21ركتأرا اب بلق جا انا.ك ركت ويه
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 -22تغطاه ركه ئ ر كلغوااه رتفاسه الأبطات ا رهناسلها و كك شذاه
تعةع ا كلغلار وركتةاله
 -23إش ذذعال الع ذ هل ذذا ر ع ذذام روارها ذذها الاح ذذا ركلا ذذدا وعل ذذى
ركفورا و كك حىت م يوحري ان ةه الذأن أهلذه حذال سذفةا .اتعذةل ركلاذد
كلعا

ركنفوس اب ركليوص

 -24توصذذاه رن ذذرن ةرقلذذه ركلاذذدا واتاالعتذذها ا ذ ركطلذذب اذذن أن يئيل ذور
أورر ركاعايذذه ركذذت تعلذذق صذذناديق ركليذذا أو علذذى ركال ذوربا وركذذت يفذذتال
ان ا ععا ركنفوس على أن أهم ركلاد بذ اتورهايب
 -25إ ر رنذ ذذد تنذ ذذوي ركفذ ذذفة هذ ذذا اويلذ ذذه هذ ذذار وأاذ ذذد تفذ ذذلب انذ ذذئل
افتأهة  .ا يلون اناسذلار اذب حاذل ركتذو.ذ أن ت ذو التفذلا ركلاذد وختذئيب
أبةرعك اب قلم شةرا ركت ئيبا وركت ت و التغلاف ا وحف ا فذتودعااا
إ حذ عودتذذك ا االذذم الذذاك اعانذذها حباذذل حيفذ افذذتلئااتك اذذب ركلذذاا
وجتاها خبذ حال عنا ركعود
 -26ت ذذا الع ذ ذ ش ذذةرا ركا ذذب حبماي ذذه رهن ذذافل ورك ي ذذور أثن ذذام با ذذاب
أصاحل ا ع هكر رواار أاا عاناك  .ا تان إكاه عنا ربلتك الاكففة
 -27إ ر رذذان رهنذذئل حيتذذوي علذذى الاتذذا نذذم .احفذذب أن يذذت توراذذم اذذب
ي و الةعايت ا وحف ا
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 -28إ ر ر ذذان رهن ذذئل حيت ذذوي عل ذذى
حاوراا أكافها .املب تفلام ا كلشةرا رهت ييه اذب أهذم رعايت ذاا أو
وعع ا عنا الع ركقارب
 -29حاي ذذه ركلاذذد نذذب أن م تذذغك دون س ذ ااا .حذذةي ذذب يةيذذا ركفذذفة
أن يور ذذم ه ذذكر ركا ذذة إا ذذا كلش ذذةرا رواص ذذه ال ذذةي واتاالع ذذه رت ذذارحتقا أو إ
حارس رهنئلا أو إ اب تةره اناسب كا و الككك
 -31إ ر رذذان أهذذم ركلاذذد كذذاي حذذارس أو سذاحتق .ا ذذب تنلا ذذه كغالذذتل
او أن يأ ك رتاطه ورتكر حىت اوعا عذودتل ا وكاحذكر اذب أن خيذل فرحتةيذه
عب .غ بااالل
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