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 قبل الخروج من المنزل :

وقفذا  قلذم روذةون اذب ركلاذد ورنذا  ان ذا و هنا تذكرة  كلذم افذا.ة  
 أن تلتمم سعادتك عنا ركعود  إكاه   

ركتأرذذا اذذب .يذذم جاذذ  ركه ذذئ  ركل ةالاحتاذذه ركذذت م  تاه ذذا أن تعمذذم    -1
روح ركشذذذفوا وركفذذذ ااا ا وركةرحتري   وبذهذذذا  و كذذذك .ذذذغ  بااالذذذك ارذذذم   اذذذة 

 حىت م تتفلب حبةيق كو حيم نا أي عطب 

ختذذئيب اذذورد ركن ا.ذذه ركلامااحتاذذه   أاذذارب حذذار ا . ذذا تنف ذذة  ركتنلذذه كعذذا  -2
 تلف اا حونا وت  

تفذذذذايا .ذذذذورتذ رنذذذذاتفا وركل ةالذذذذاما ورهذذذذام حذذذذىت م يذذذذت  .يذذذذل ا   .ذذذذغ   -3
 ركغااب 

نا.ذذذك أالوالذذذه ركغذذذاف قلذذذم ركفذذذفةا وعذذذا  رمعتمذذذاد   ركتأرذذذا اذذذب إبذذذ   ا -4
 روا   إب ق ا على

احفذب تفذلام ا .ركشذاام ركرمانذه   ركلاذد  ذ ل رحلذتل ا  عذا  وعذ  -5
 ركلنوك  كألقارب أو وعع ا   صناديق ركاااا   

حيفذذذب إ.ذذذةرج ركر هذذذا  اذذذب جاذذذ  ركاعمذذذه ره ئاذذذه .ا ذذذا  حذذذىت م تتلذذذف  -6
 تنتشة ررحتحت ا ركلةي ه   ركلاد و  ا ركاعمهفف  ت  عنا تعطم ركر ها  .ذ  
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اذااا   .ذغ  ركغاذابا واذب رهملذب  ت ريركغكرحتاذه ركذت سذتن ا ح ذه رهذورد -7
 رمستفاد  ان اا أو توفيع ا قلم ركففة 

.يذذذم ركتاذذذذار ركل ةالذذذاحتري عذذذذب اةيذذذق اذذذذئود روااذذذه إن رااذذذذد اذذذا  ركفذذذذفة  -8
 اويلها و كك العا ركتأرا اب إ.ةرج ركر ها  

حمةك رر.  رهااه كل ئراذا  ركعلويذها و كذك حذىت م يفذتمة   ركعمذم  .يم -9
كو حيم اةيب   رهااه أثنذام سذفةر  .اتلذفا أو يلذون اعةعذار كلحةيذقا أو 

 سللار كتفةب رهااه اب روئراا  ركعلويه 

 ركتأرا اب إب   صناالذ رهااها وعا  اةيل ا  -11

حذورهئ اناسذله أو الذلع  إب   رهنا.ك ركت  د ركالورب إاا العمذم  -11
ركقمشه  حىت متنذ  تفذةب ركغلذارا وركتةالذها أو رتشذةر  ركيذغذ  إ  در ذم 

 ركلاد 

.ذذذغ  ركفذذذذفة .ذذذغ  اناسذذذذله كذذذةا ركلاذذذذد الاكلااذذذم الاهلاذذذذار  رتشذذذذةيها  -12
و يوصار جماري ركيذة  ركيذحريا و كذك حذىت ي لذري علا ذا أثنذام ركغاذابا 

ن ركيذذذذذة   حذذذذذىت م ختذذذذذةن اذذذذذ  ركتنلذذذذذه  بذذذذذ   .تحذذذذذا  رهذذذذذةرحا ا و ذذذذذار 
 رتشةر  إ  ركلاد 

إن أالذذذب .ذذذتا العذذذ  ركنور.ذذذك كت ويذذذه ركلاذذذد و كذذذك   أاذذذارب حمذذذاد   -13
 العاا  عب ركثاث أو ركغة   حىت تعطري اويه كللاد 
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رحتااااذذه اذذب  وعذذ  افذذ ه -14
افاتاا ركلاذد عنذا ركهذم أو العذ  ركقذاربا و كذك كئيذار  ركلاذد رذم حذ ا 

 الشلل ا ركطلاعري  وركتأرا اب أن ركاور تفذ

.يم أصاال  الطاريه ركفذاار  حذىت م تتعذةل كلعطذما أو قذ  التللاذف  -15
 اب ي و  التشغال ا رم .غ  

وعذذذذ  افذذذذ ه رحتااااذذذذه اذذذذب افذذذذاتاا ركفذذذذاار  عنذذذذا ركهذذذذم أو العذذذذ   -16
رهعذذذذار  و كذذذذذك مسذذذذذت ارا ا عنذذذذذا رتاهذذذذذه  ا يعطذذذذذري اذذذذذاكومر هذذذذذب يذذذذذغال  

 الاكلاد أن ركلاد م خيلور اب رتةره 

اد أاذذذذة تن اذذذذف ركلاذذذذد واويتذذذذه قلذذذذم اوعذذذذا ركةهذذذذو  الاذذذذوا  إ  إسذذذذن -17
 اؤسفا  ركن ا.ه  د إشةر  أحا رهعار  

 عا  روةون اب ركلاد قلم تن امه وتةتاله الاكشلم رهناسب  -18

ركفذذفةر  ركطويلذذه اذذري ركفذذ اد . ذذري ركطةي ذذه  اذذب رك.لذذم  ذذ ل -19
 رهرلى تف  ا اب ركتةاله وركغلار 

وركفذذذوش الشذذذلم اناسذذذب   أاذذذارب اغل ذذذه  ختذذذئيب رهفذذذارا وره الذذذ  -21
 والعاا  عب ركتةاله 

 ركتأرا اب بلق جا  انا.ك ركت ويه  -21
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تغطاه ركه ئ  ر كلغوااه رتفاسه الأبطات ا رهناسلها و كك  شذاه  -22
 تعةع ا كلغلار وركتةاله 

إشذذذعال العذذذ  هلذذذا  ر عذذذام  روارهاذذذها   الاحذذذا  ركلاذذذدا وعلذذذى  -23
ةه الذأن أهلذه   حذال سذفةا .اتعذةل ركلاذد ركفورا و كك حىت م يوحري ان 
 كلعا  ركنفوس اب ركليوص 

توصذذذاه رنذذذذرن  ةرقلذذذه ركلاذذذدا واتاالعتذذذها اذذذ  ركطلذذذب اذذذن   أن يئيلذذذور  -24
أورر  ركاعايذذه ركذذت تعلذذق   صذذناديق ركليذذا أو علذذى ركالذذوربا وركذذت يفذذتال 

  تورهايبان ا ععا  ركنفوس على أن أهم ركلاد بذ ا

فذذذذذفة هذذذذذا  اويلذذذذذه هذذذذذارر وأاذذذذذد تفذذذذذلب   انذذذذذئل إ ر رنذذذذذد تنذذذذذوي رك -25
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  حذذ  عودتذذك ا االذذم الذذاك  اعانذذها حباذذل حيفذذ  افذذتلئااتك اذذب ركلذذاا  

 ركعود  وجتاها خبذ حال عنا 

رك يذذذذور أثنذذذذام باذذذذاب و  ت ذذذذا  العذذذذ  شذذذذةرا  ركاذذذذب حبمايذذذذه رهنذذذذافل -26
 أصاحل ا  ع  هكر رواار أاا  عاناك . ا  تان إكاه عنا ربلتك الاكففة  

إ ر رذذان رهنذذئل حيتذذوي علذذى الاتذذا  نذذم .احفذذب أن يذذت  توراذذم اذذب  -27
 حف  ا  و  ي و  الةعايت ا
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إ ر رذذذذان رهنذذذذئل حيتذذذذوي علذذذذى  -28
أو ا تفلام ا كلشةرا  رهت ييه اذب أهذم رعايت ذا حاوراا  أكافها .املب

 وعع ا عنا الع  ركقارب 

.حذذةي  ذذب يةيذذا ركفذذفة ا حاي ذذه ركلاذذد نذذب أن م تذذغك دون سذذ اا -29
أو إ  ا اتاالعذذذذه رتذذذذارحتقو  أن يورذذذذم هذذذذكر ركاذذذذة إاذذذذا كلشذذذذةرا  رواصذذذذه الذذذذةي

 أو إ  اب تةره اناسب كا و  الككك ا حارس رهنئل

 لذذتل غاكحذذارس أو سذذاحتق .ا ذذب تنلا ذذه ي   إ ر رذذان أهذذم ركلاذذد كذذا -31
كاحذكر اذب أن خيذل فرحتةيذه و  او أن يأ ك رتاطه ورتكر حىت اوعا عذودتل ا

 عب .غ  بااالل  

 

 


