
 

  طَلَُب الِعلِم فَريَضٌة َعىل كُلِّ ُمسلٍِم أَال إِنَّ هللاّ اکرم (ص) فرمودند:   پیامرب
اوند طلب دانش بر هر مسل�� واجب است. خد «؛  يُِحبُّ بُغاَة الِعلمِ 

  )۱۳صفحه  یعهمصباح الرش(» .جويندگان دانش را دوست دارد

  93 آذر 36شماره  نوایی ماهنامه

  حسین نواییدبیرستان حاج سید 

**********************  

  در وصف پیامبر رحمت ، محمد مصطفی (ص)

  تر حــي باران فصی ات ز نغمه اي لهجه

  تر حـــــها ملی لبخندت از تبسم گل

  م بهشتی دخیل بستـبر موي تو نسی

  تر حــیعنی ندیده از خم زلفت ضری

  تر مــاي با خداي عرش ز موسی کلی

  تر حــمسی با ساکنان فرش ز عیسی

  گیر شد که دید با دیدن تو عشق نمک

  تر ي یوسف ملیح روي تو را ز چهره

یــع غزل سبز خلقتــــسن مطلتو ح  

  یـــــتي ناب نبو هــحسن ختام قص

  یتکمان ینهفت آسمان و رحمت رنگ

  یتخاك در مرحمت آسمان ذرات

  ار جهان توییـــل همیشه بهـــتنها گ

  اودانیتر از نفس جــــها معط گل

  از آنهمــــواره با نسیم مسیحاییت ، 

  اـــه نام تو زنده است بر اوج مناره

  اي براي همیشه است نام تو واژهــگل

  ي عالم دوام تو ثبت است بر جریده

  د جواد شرافتسید محمشعر از: 

   اخبار آموزشگاه نوایی

 ی،آموزان ممتاز اخالق از دانش یرتقد -

  یو درس یورزش

 یرامونجلسه آموزش خانواده پ یندوم -

  یاقصاد مقاومت

هندبال آموزشگاه مقابل  یمت پیروزي

  مفتح خورزوق یدآموزشگاه شه

هندبال آموزشگاه مقابل  یمت پیروزي

  یخوارزم یانتفاع یرآموزشگاه غ

هندبال آموزشگاه مقابل  یممجدد ت پیروزي

و کسب مقام اول در  یخوارزم ینمونه دولت

  شهرستان برخوار

 یمآموزشگاه مقابل ت یبالوال یمت پیروزي -

یعید رفحاج محم  

 یراندب يجلسه شورا ینمدو يبرگزار -

  آموزشگاه

 یدآموزشگاه مقابل شه یبالوال یمشکست ت -

يادسج  

  مرحله اول طرح مدام يبرگزار -

 یدآموزشگاه مقابل شه یبالوال یمت یروزيپ

  یکاظم

در مقابل آموزشگاه  یبالوال یمشکست ت

  و حذف از دور مسابقات یشهاند یرانتفاعیغ

به صورت البالغه  برگزاري آزمون نهج

  هماهنگ با سراسر کشور

وابسته به  یقاتیو تحق یشهرك علم ياردو

  اصفهان یدانشگاه صنعت

) در یه(تعز خوانی یهمراسم شب ياجرا

  آموزشگاه

 یشرفتمرحله اول آزمون پبرگزاري 

  یلیتحص
  

بال آموزشگاهی شهرستان برخوار  کسب مقام اول مسابقات هند

 آموزان و اولیاي محترم به کلیه دانشتوسط آموزشگاه نوایی را 

.نماییم میعرض تبریک ایشان 

05/09/93 

10/09/93 

11/09/93 

13/09/93 

15/09/93 

16/09/93 

17/09/93 

18/09/93 

19/09/93 

20/09/93 

23/09/93 

26/09/93 



  پوشد یم یهجهان س ی،در سوگ نب

  جوشد یدل از داغ حسن م ینه،س در

  ومــــــامام معص ینماتم هشتم از

  نوشد یز درد، جام غم م هـیعش هر

28 د صفر سالروز رحلت سید انبیاء و برترین آفریده خدا محم

مصطفى (ص) است. وجود مقدسى که خداوند متعال تمام جهان را 

به یمن او و عترت پاکش آفرید و نور او اول مخلوق خداوند است. 

 را ستوده است.پیامبرى که خداوند حکیم بارها در قرآن کریم او 

فرا رسید گریستند تا محاسنشان از (ص) هنگامى که وفات پیامبر 

چه چیز  ...س به آن حضرت گفته شد: یا رسول ااشک، تر شد پ

گریم و براى آنچه  باعث گریه شما شد؟ فرمود: براى فرزندانم مى

اشرار امتم پس از من با آنان خواهند کرد، گویا فاطمه دخترم را 

زند: یا  حالى که پس از من به او ظلم شده و فریاد مىبینم در  مى

  کند. تم او را یارى نمىاحدى از ام اما، پدرجانیا ، پدرجان

فاطمه (س) سخن پدر را شنید و گریست پس پیامبر به دخترشان 

فرمودند: دخترم گریه مکن! آن حضرت پاسخ داد: گریه من به 

نیست؛ بلکه من از فراق و خاطر آنچه پس از شما با من خواهد شد، 

گریم یا رسول اهللا! پیامبر فرمودند: تو را مژده  دورى شما مى

شوى پس تو اول کسى هستى  دهم که به زودى به من ملحق مى مى

  )188(امالى شیخ طوسى ص » که به من خواهد پیوست.

از طرفى این روز مصادف با شهادت سبط اکبر رسول خدا، امام 

حسن مجتبى (ع) است، امامى که پیامبر خدا او را سید جوانان اهل 

بهشت معرفى کرد. آن حضرت در طول مدت حیات خویش با 

ها و جفاهاى فراوانى مواجه شد، تا آنجا که آن حضرت با زهر  ستم

ان تا بدانجا رسیدکه بدن مسموم شدند و کار غربت و مظلومیتش

  مطهرشان در روز تشییع تیر باران شد.

همچنین آخر ماه صفر بنا به نقلى مصادف با شهادت حضرت 

شمس الشموس على بن موسى الرضا (ع) مى باشد، امامى که رئیس 

د (ص) آرزوى دیدار او را دارد، و تماشاى مذهب، صادق آل محم

سبحان، و خاتم پیمبران مداح  کند، و خداوند مى اجمال او را تمنّ

کمال او هستند، عقل از ادراك مقام او عاجز ، و بیان از شمارش 

  فضائل او قاصر است.

  البالغه در سطح آموزشگاه نفرات برتر آزمون نهج

م
فت

 ه
یه

پا
  

  رتبه اول  )2سیدمحمد حسینی سیداصغر (هفتم   1

  رتبه دوم  )2سید حسین حسینی (هفتم   2

  رتبه سوم  )2رفیعی (هفتم مجتبی   3
م

شت
 ه

یه
پا

  

  رتبه اول  )2علیرضا داوري مجتبی (هشتم   4

  رتبه دوم  )1محمدحسین داوري (هشتم   5

  رتبه سوم  )1علی داوري مجتبی (هشتم   6

  

  

  

  

  

  

  

  93برنامه امتحانات نوبت اول آموزشگاه نوایی / دیماه                                  

  ساعت آزمون  پایه هشتم  پایه هفتم  تاریخ  روز

  13ساعت   ریاضی  ریاضی  06/10/93  شنبه

  13ساعت   فارسی  فارسی  07/10/93  یکشنبه

  13ساعت   عربی  عربی  08/10/93  دوشنبه

  8:30ساعت   قرآن  قرآن  09/10/93  شنبه سه

  8:30ساعت   زبان  زبان  10/10/93  چهارشنبه

  13ساعت   هاي آسمان پیام  هاي آسمان پیام  13/10/93  شنبه

  13ساعت   علوم تجربی  علوم تجربی  14/10/93  یکشنبه

  13ساعت   انشاء و امالء  امالء و انشاء  15/10/93  دوشنبه

  8:30ساعت   تفکر  تفکر  16/10/93  شنبه سه

  8:30ساعت   مطالعات  مطالعات  17/10/93  چهارشنبه

  

 :دنیفرماالم مىالسیهامام رضا عل

 یشگىدوست دارى که نعمت بر تو هم اگر

 یتباشد، جوانمردى تو کامل گردد و زندگ

افراد پست را در کار خود  یابد،رونق 

 یاراگر امانتى در اخت یرامساز؛ ز یکشر

کنند. اگر از مى یانتآنان بگذارى بر تو خ

مطلبى براى تو صحبت کنند به تو دروغ 

و اگر گرفتار مشکالت و درمانده  یندگو

چه تو را تنها گذارده و خوار کنند.  وىش

و  یقبا افراد عاقل رف ینکهمشکلى دارى از ا

چنانچه کرم و  هم صحبت شوى.

بزرگوارى او را نپسندى ، الاقل از عقل و 

مند شوى. از بد اخالقى دورى خرد او بهره

و بزرگوار را  یمکن و مصاحبت با افراد کر

وقت از دست مده. اگر عقل و خرد او  یچه

توانى در پرتو مورد پسندت نباشد، مى

عقل خود، از بزرگوارى او سودمند شوى و 

 .یزنادان و پست بگر متوانى از آدتا مى

 از بهشت ياپارهمنبع: کتاب 

راستی 

یگانه 

اي سکه

است که 

همه جا 

 قیمت دارد




