
حق لطف شعر معنی  

 موسی ، مرتبه بلند خداوند دستور به که وقتی موسی مادر:  اول بیت

.کرد رها نیل رود در را

 کودک ای:))  گفت و کرد نگاه آه و افسوس با ساحل از:  دوم بیت

((. من گناه بی  

 ببرد یاد از تورا و کند فراموشت مهربان خدای اگر: ))  سوم بیت

؟ کنی می پیدا نجات ناخدا بدون کشتی این از چگونه

 به که کسی ؟ است طل با فکر چه این که:))  آمد وحی:  چهارم بیت

 مقصود به ابتداء همان از بگذارد راهی به قدم ما دستور و ما خاطر

((. است رسیده  



 دست.  گرفتیم آب از ما کردی رها آب دل در تو را آنچه:  پنجم بیت

؟ نشناختی ولی دیدی را خدا مهربان

بیت ششم : در وجود تو ، عشق و مهر مادری قرار دارد و ما به 

 عدالت و مهربانی با بندگان خود رفتار می کنیم .

بیت هفتم : سطح آب از گهواره اش بهتر است سیال پرستارش و 

 موج دریا مثل مادرش است.

 بیت هشتم : رود ها خود به خود باال نمی آیند هر چه ما فرمان دهیم

 به آن عمل می کنند.

بیت نهم : ما به دریا  دستور طوفانی شدن را می دهیم  ما به سیل و 

مان خروش و حرکت می دهیم.موج فر  

بیت دهم : بهتر است که برگردی و او را به ما بسپاری . چون ما 

 او را بیشتر از تو دوست داریم .
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