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for the rest of my life 

Maher Zain 

I praise Allah for sending me you my love 

You found me home and sail with me 

And I'm here with you 

Now let me let you know 

You've opened my heart 

I was always thinking that love was wrong 

But everything was changed when you came along 

Ohohoh 

And there's a couple of words I want to say 

For the Rest of My Life 

I'll be with you 

I'll stay by your side honest and true

00:01:00

Till the end of my time 

I'll be loving you. loving you 

For the Rest of My Life 

Through days and nights 

I'll thank Allah for opening my eyes 

Now and forever I, 

I'll be there for you 

I know it deep in my heart 

I feel so blessed when I think of you 

And I ask Allah to bless all we do 

You're my wife and my friend and my strength 

And I pray we're together in Jana 
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Now I find myself I feel so strong 

Everything has changed when you came along 

Ohohoh 

And there's a couple of words I want to say 

00:02:00 

For the Rest of My Life 

I'll be with you 

I'll stay by your side honest and true 

Till the end of my time 

I'll be loving you. loving you, loving you 

For the Rest of My Life 

Through days and nights 

I'll thank Allah for opening my eyes 

Now and forever I, 

I'll be there for you 

I know it deep in my heart 

Neither to fear you’re In front of me and 

I strongly feel love 

And I have no doubt 

I'm singing loud that I'll love you eternally 
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 برای باقی عمرم 

 خداوند را می ستایم که تو را برایم فرستاد عزیزم 

 تو مرا یافتی و با من رهسپار شدی

 و من اینجایم با تو

 حال بگذار بدانی

 تو قلبم را باز کرده ای

 همیشه فکر میکردم که عاشق بودن خطاست

 اما همه چیز تغییر یافت زمانی که تو آمدی

 اوه.. 

 بگویم و کلماتی هستند که  می خواهم  

 و برای باقی عمرم  

 می خواهم با تو باشم 

 می خواهم کنار تو بمانم امین و درستکار 

 تا انتهای زندگیم 

 عاشق تو خواهم بود عاشق تو 

 برای باقی عمرم

 در تمام روزها و شبها 
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 برای گشودن چشمانم از خداوند سپاسگزارم

 حال و همیشه من

 در اینجا برای تو خواهم بود 

 ز عمق وجودم می دانم آن را ا

 احساس خوشبختی می کنم زمانی که به تو فکر می کنم

 و در خواست می کنم از خدا که متبرک کند همه اعمال مارا 

 تو همسرم دوستم و قوتم هستی 

 دعا می کنم در بهشت با هم باشیم 

 همه چیز را دریافتم اکنون خود را پیدا کردم و احساس قدرت میکنم

 نی که تو پیش آمدیبله همه چیز تغییر کرد زما

 اوه

 و کلماتی هستند که میخواهم بگویم 

 برای باقی عمرم

 می خواهم با تو باشم 

 می خواهم کنار تو بمانم امین و درستکار 

 تار انتهای زندگیم

 عاشق تو خواهم بود عاشق تو 
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 برای باقی عمرم

 در تمام روزها و شبها 

 برای گشودن چشمانم از خداوند سپاسگزارم

 همیشه منحال و 

 در اینجا برای تو خواهم بود 

 می دانم آن را از اعماق وجودم 

 هیچ ترسی نیست تو در برابر منی و 

 در عشق احساس قدرت میکنم 

 و هیچ تردیدی ندارم 

 با صدای بلند می خوانم که عاشق تو هستم تا ابد 
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