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  هدیه ي آسمانیبهترین         مادر، اي مظهر مهربانی
  مظهر عفت و پارسایی       با کتاب خدا همنشینی

  دستهاي تو پشت و پناهم         تکیه گاهم بهترینمادر اي 
  می رسد از خدا آن چه خواهم       با دعاي تو اي چشمه ي نور

  طواف دل من قبله گاه           روشننگاه تو خورشید اي 
  ) 2( مرحبا بر خلوص تو اي زن            دامنت مهد معراج انسان

  بهترین است ،صوت قرآن تو         زیر پایت بهشت برین است
  از حجاب تو الگو گرفتم       رو گرفتم غیر حقزکه امن 

  دستهاي تو پشت و پناهم         تکیه گاهم بهترینمادر اي 
  می رسد از خدا آن چه خواهم       با دعاي تو اي چشمه ي نور

  طواف دل من قبله گاه           روشننگاه تو خورشید اي 
  ) 2( مرحبا بر خلوص تو اي زن            دامنت مهد معراج انسان

  بهترین است ،صوت قرآن تو         پایت بهشت برین است
  از حجاب تو الگو گرفتم       رو گرفتم غیر حقزکه امن 

  هدیه ي آسمانیبهترین         مادر، اي مظهر مهربانی  
  مظهر عفت و پارسایی       با کتاب خدا همنشینی

  دستهاي تو پشت و پناهم         تکیه گاهم بهترینمادر اي 
  می رسد از خدا آن چه خواهم       با دعاي تو اي چشمه ي نور

  طواف دل من قبله گاه           روشننگاه تو خورشید اي 
  ) 2( مرحبا بر خلوص تو اي زن            دامنت مهد معراج انسان

  بهترین است ،صوت قرآن تو         زیر پایت بهشت برین است
  از حجاب تو الگو گرفتم       رو گرفتم غیر حقزکه امن 

  دستهاي تو پشت و پناهم         تکیه گاهم بهترینمادر اي 
  می رسد از خدا آن چه خواهم       با دعاي تو اي چشمه ي نور

  طواف دل من قبله گاه           روشننگاه تو خورشید اي 
  ) 2( مرحبا بر خلوص تو اي زن            دامنت مهد معراج انسان

  بهترین است ،صوت قرآن تو         پایت بهشت برین است
  از حجاب تو الگو گرفتم       رو گرفتم غیر حقزکه امن 

  
  
  

  هدیه ي آسمانیبهترین         مادر، اي مظهر مهربانی
  مظهر عفت و پارسایی       با کتاب خدا همنشینی

  دستهاي تو پشت و پناهم         تکیه گاهم بهترینمادر اي 
  می رسد از خدا آن چه خواهم       با دعاي تو اي چشمه ي نور

  طواف دل من قبله گاه           روشننگاه تو خورشید اي 
  ) 2( مرحبا بر خلوص تو اي زن            دامنت مهد معراج انسان

  بهترین است ،صوت قرآن تو         زیر پایت بهشت برین است
  از حجاب تو الگو گرفتم       رو گرفتم غیر حقزکه امن 

  دستهاي تو پشت و پناهم         تکیه گاهم بهترینمادر اي 
  می رسد از خدا آن چه خواهم       با دعاي تو اي چشمه ي نور

  طواف دل من قبله گاه           روشننگاه تو خورشید اي 
  ) 2( مرحبا بر خلوص تو اي زن            دامنت مهد معراج انسان

  بهترین است ،صوت قرآن تو         پایت بهشت برین است
  از حجاب تو الگو گرفتم       رو گرفتم غیر حقزکه امن 

  هدیه ي آسمانیبهترین         مادر، اي مظهر مهربانی  
  مظهر عفت و پارسایی       با کتاب خدا همنشینی

  دستهاي تو پشت و پناهم         تکیه گاهم بهترینمادر اي 
  می رسد از خدا آن چه خواهم       با دعاي تو اي چشمه ي نور

  طواف دل من قبله گاه           روشننگاه تو خورشید اي 
  ) 2( مرحبا بر خلوص تو اي زن            دامنت مهد معراج انسان

  بهترین است ،صوت قرآن تو         زیر پایت بهشت برین است
  از حجاب تو الگو گرفتم       رو گرفتم غیر حقزکه امن 

  دستهاي تو پشت و پناهم         تکیه گاهم بهترینمادر اي 
  می رسد از خدا آن چه خواهم       با دعاي تو اي چشمه ي نور

  طواف دل من قبله گاه           روشننگاه تو خورشید اي 
  ) 2( مرحبا بر خلوص تو اي زن            دامنت مهد معراج انسان

  بهترین است ،صوت قرآن تو         پایت بهشت برین است
  از حجاب تو الگو گرفتم       رو گرفتم غیر حقزکه امن 

 
  

www.tabas-pishfar.ir 


