
                  

  صبحگاهان                    

  ...برخيز هر سحرگاه         بـا يـاد پـاك ا

  باعشق او وضو كن        آن گاه رو بـه اوكن 

  از سستيها بپرهيز         سحرازخواب برخيز 

  خودرازغم جداكن         تـوكل بـرخـدا كن

  آن گـاه شادمـانه         بيـرون بـرو ز خانه 

  بسپار جان خودرا         به دست باد صحـرا

  بده تن دست ورزش     بكن هر صبح نرمش 

  بدو چون باددركوه       بـدو چون ابـر انبوه

  خورشيد سالمي كن بهسپس باشور واميد      

  تن خود را قوي كن        دلت را معنـوي كـن 

  حگاهي            ايـن نعمت الهـينسيم صب

  به قلبت ميدهد شور        به جانت ميدهد نور

  2. ..بـا يـاد پـاك ابرخيز هر سحرگاه         
  

  

               

  صبحگاهان                    

  ...برخيز هر سحرگاه         بـا يـاد پـاك ا

  باعشق او وضو كن        آن گاه رو بـه اوكن 

  از سستيها بپرهيز         سحرازخواب برخيز 

  خودرازغم جداكن         تـوكل بـرخـدا كن

  آن گـاه شادمـانه         بيـرون بـرو ز خانه 

  بسپار جان خودرا         به دست باد صحـرا

  بده تن دست ورزش     بكن هر صبح نرمش 

  بدو چون باددركوه       بـدو چون ابـر انبوه

  خورشيد سالمي كن بهسپس باشور واميد      

  تن خود را قوي كن        دلت را معنـوي كـن 

  نسيم صبحگاهي            ايـن نعمت الهـي

  به قلبت ميدهد شور        به جانت ميدهد نور

  2. ..بـا يـاد پـاك ابرخيز هر سحرگاه         

  
  

  

  

                

  صبحگاهان                   

  ...برخيز هر سحرگاه         بـا يـاد پـاك ا

  باعشق او وضو كن        آن گاه رو بـه اوكن 

  از سستيها بپرهيز         سحرازخواب برخيز 

  خودرازغم جداكن         تـوكل بـرخـدا كن

  آن گـاه شادمـانه         بيـرون بـرو ز خانه 

  به دست باد صحـرا         بسپار جان خودرا

  بده تن دست ورزش     بكن هر صبح نرمش 

  بدو چون باددركوه       بـدو چون ابـر انبوه

  خورشيد سالمي كن بهسپس باشور واميد      

  تن خود را قوي كن        دلت را معنـوي كـن 

  نسيم صبحگاهي            ايـن نعمت الهـي

  جانت ميدهد نور به قلبت ميدهد شور        به

  2. ..بـا يـاد پـاك ابرخيز هر سحرگاه         

  
  

  

  

            

  صبحگاهان                     

  ...برخيز هر سحرگاه         بـا يـاد پـاك ا

  باعشق او وضو كن        آن گاه رو بـه اوكن 

  از سستيها بپرهيز         سحرازخواب برخيز 

  تـوكل بـرخـدا كن خودرازغم جداكن        

  آن گـاه شادمـانه         بيـرون بـرو ز خانه 

  بسپار جان خودرا         به دست باد صحـرا

  بده تن دست ورزش     بكن هر صبح نرمش 

  بدو چون باددركوه       بـدو چون ابـر انبوه

  خورشيد سالمي كن بهسپس باشور واميد      

  عنـوي كـن تن خود را قوي كن        دلت را م

  نسيم صبحگاهي            ايـن نعمت الهـي

  به قلبت ميدهد شور        به جانت ميدهد نور

  2. ..بـا يـاد پـاك ابرخيز هر سحرگاه         

  
  

                  

  صبحگاهان                    

  ...برخيز هر سحرگاه         بـا يـاد پـاك ا

  باعشق او وضو كن        آن گاه رو بـه اوكن 

  از سستيها بپرهيز         سحرازخواب برخيز 

  خودرازغم جداكن         تـوكل بـرخـدا كن

  آن گـاه شادمـانه         بيـرون بـرو ز خانه 

  بسپار جان خودرا         به دست باد صحـرا

  بده تن دست ورزش     بكن هر صبح نرمش 

  باددركوه       بـدو چون ابـر انبوهبدو چون 

  خورشيد سالمي كن بهسپس باشور واميد      

  تن خود را قوي كن        دلت را معنـوي كـن 

  نسيم صبحگاهي            ايـن نعمت الهـي

  به قلبت ميدهد شور        به جانت ميدهد نور

  2. ..بـا يـاد پـاك ابرخيز هر سحرگاه         
  

  

               

  صبحگاهان                    

  ...برخيز هر سحرگاه         بـا يـاد پـاك ا

  باعشق او وضو كن        آن گاه رو بـه اوكن 

  از سستيها بپرهيز         سحرازخواب برخيز 

  خودرازغم جداكن         تـوكل بـرخـدا كن

  آن گـاه شادمـانه         بيـرون بـرو ز خانه 

  بسپار جان خودرا         به دست باد صحـرا

  بده تن دست ورزش     بكن هر صبح نرمش 

  بدو چون باددركوه       بـدو چون ابـر انبوه

  خورشيد سالمي كن بهسپس باشور واميد      

  تن خود را قوي كن        دلت را معنـوي كـن 

  نسيم صبحگاهي            ايـن نعمت الهـي

  د شور        به جانت ميدهد نوربه قلبت ميده

  2. ..بـا يـاد پـاك ابرخيز هر سحرگاه         

  
  

  

  

                

  صبحگاهان                   

  ...برخيز هر سحرگاه         بـا يـاد پـاك ا

  باعشق او وضو كن        آن گاه رو بـه اوكن 

  از سستيها بپرهيز         سحرازخواب برخيز 

  خودرازغم جداكن         تـوكل بـرخـدا كن

  آن گـاه شادمـانه         بيـرون بـرو ز خانه 

  بسپار جان خودرا         به دست باد صحـرا

  بده تن دست ورزش     بكن هر صبح نرمش 

  بدو چون باددركوه       بـدو چون ابـر انبوه

  خورشيد سالمي كن بهسپس باشور واميد      

  تن خود را قوي كن        دلت را معنـوي كـن 

  نسيم صبحگاهي            ايـن نعمت الهـي

  به قلبت ميدهد شور        به جانت ميدهد نور

  2. ..بـا يـاد پـاك ابرخيز هر سحرگاه         

  
  

  

  

            

  صبحگاهان                     

  ...برخيز هر سحرگاه         بـا يـاد پـاك ا

  باعشق او وضو كن        آن گاه رو بـه اوكن 

  از سستيها بپرهيز         سحرازخواب برخيز 

  خودرازغم جداكن         تـوكل بـرخـدا كن

  آن گـاه شادمـانه         بيـرون بـرو ز خانه 

  بسپار جان خودرا         به دست باد صحـرا

  بده تن دست ورزش     بكن هر صبح نرمش 

  چون باددركوه       بـدو چون ابـر انبوهبدو 

  خورشيد سالمي كن بهسپس باشور واميد      

  تن خود را قوي كن        دلت را معنـوي كـن 

  نسيم صبحگاهي            ايـن نعمت الهـي

  به قلبت ميدهد شور        به جانت ميدهد نور

  2. ..بـا يـاد پـاك ابرخيز هر سحرگاه         

  
  

                  

  صبحگاهان                    

  ...برخيز هر سحرگاه         بـا يـاد پـاك ا

  باعشق او وضو كن        آن گاه رو بـه اوكن 

  از سستيها بپرهيز         سحرازخواب برخيز 

  خودرازغم جداكن         تـوكل بـرخـدا كن

  ه آن گـاه شادمـانه         بيـرون بـرو ز خان

  بسپار جان خودرا         به دست باد صحـرا

  بده تن دست ورزش     بكن هر صبح نرمش 

  بدو چون باددركوه       بـدو چون ابـر انبوه

  خورشيد سالمي كن بهسپس باشور واميد      

  تن خود را قوي كن        دلت را معنـوي كـن 

  نسيم صبحگاهي            ايـن نعمت الهـي

  ميدهد شور        به جانت ميدهد نوربه قلبت 

  2. ..بـا يـاد پـاك ابرخيز هر سحرگاه         
  

  

               

  صبحگاهان                    

  ...برخيز هر سحرگاه         بـا يـاد پـاك ا

  باعشق او وضو كن        آن گاه رو بـه اوكن 

  از سستيها بپرهيز         سحرازخواب برخيز 

  خودرازغم جداكن         تـوكل بـرخـدا كن

  آن گـاه شادمـانه         بيـرون بـرو ز خانه 

  بسپار جان خودرا         به دست باد صحـرا

  بده تن دست ورزش     بكن هر صبح نرمش 

  بدو چون باددركوه       بـدو چون ابـر انبوه

  خورشيد سالمي كن بهسپس باشور واميد      

  تن خود را قوي كن        دلت را معنـوي كـن 

  نسيم صبحگاهي            ايـن نعمت الهـي

  به قلبت ميدهد شور        به جانت ميدهد نور

  2. ..بـا يـاد پـاك ابرخيز هر سحرگاه         

  
  

  

  

                

  صبحگاهان                   

  ...ابرخيز هر سحرگاه         بـا يـاد پـاك 

  باعشق او وضو كن        آن گاه رو بـه اوكن 

  از سستيها بپرهيز         سحرازخواب برخيز 

  خودرازغم جداكن         تـوكل بـرخـدا كن

  آن گـاه شادمـانه         بيـرون بـرو ز خانه 

  بسپار جان خودرا         به دست باد صحـرا

  بده تن دست ورزش     بكن هر صبح نرمش 

  چون باددركوه       بـدو چون ابـر انبوه بدو

  خورشيد سالمي كن بهسپس باشور واميد      

  تن خود را قوي كن        دلت را معنـوي كـن 

  نسيم صبحگاهي            ايـن نعمت الهـي

  به قلبت ميدهد شور        به جانت ميدهد نور

  2. ..بـا يـاد پـاك ابرخيز هر سحرگاه         

  
  

  

  

            

  صبحگاهان                     

  ...برخيز هر سحرگاه         بـا يـاد پـاك ا

  باعشق او وضو كن        آن گاه رو بـه اوكن 

  از سستيها بپرهيز         سحرازخواب برخيز 

  خودرازغم جداكن         تـوكل بـرخـدا كن

  آن گـاه شادمـانه         بيـرون بـرو ز خانه 

  پار جان خودرا         به دست باد صحـرابس

  بده تن دست ورزش     بكن هر صبح نرمش 

  بدو چون باددركوه       بـدو چون ابـر انبوه

  خورشيد سالمي كن بهسپس باشور واميد      

  تن خود را قوي كن        دلت را معنـوي كـن 

  نسيم صبحگاهي            ايـن نعمت الهـي

  شور        به جانت ميدهد نوربه قلبت ميدهد 

  2. ..بـا يـاد پـاك ابرخيز هر سحرگاه         

  
  

 


