
مژدة عيسي لبم خندان كند                   مژدة عيسي لبم خندان كند                   مژدة عيسي لبم خندان كند                   مژدة عيسي لبم خندان كند                   مژدة عيسي لبم خندان كند                   مژدة عيسي لبم خندان كند                   مژدة عيسي لبم خندان كند                   مژدة عيسي لبم خندان كند                   
دل اگر گردد همه درياي درد      دل اگر گردد همه درياي درد      دل اگر گردد همه درياي درد      دل اگر گردد همه درياي درد      دل اگر گردد همه درياي درد      دل اگر گردد همه درياي درد      دل اگر گردد همه درياي درد      دل اگر گردد همه درياي درد      

كه آيد بر درش همچون گدا    كه آيد بر درش همچون گدا    كه آيد بر درش همچون گدا    كه آيد بر درش همچون گدا    كه آيد بر درش همچون گدا    كه آيد بر درش همچون گدا    كه آيد بر درش همچون گدا    كه آيد بر درش همچون گدا      هرهرهرهرهرهرهرهر
اي                       اي                       اي                       اي                       اي                       اي                       اي                       اي                         همتي آور بقدر دانههمتي آور بقدر دانههمتي آور بقدر دانههمتي آور بقدر دانههمتي آور بقدر دانههمتي آور بقدر دانههمتي آور بقدر دانههمتي آور بقدر دانه

هر دمت هر چند صدها مشكل است    هر دمت هر چند صدها مشكل است    هر دمت هر چند صدها مشكل است    هر دمت هر چند صدها مشكل است    هر دمت هر چند صدها مشكل است    هر دمت هر چند صدها مشكل است    هر دمت هر چند صدها مشكل است    هر دمت هر چند صدها مشكل است    
جان ببخشد گر ترا بار دگر        جان ببخشد گر ترا بار دگر        جان ببخشد گر ترا بار دگر        جان ببخشد گر ترا بار دگر        جان ببخشد گر ترا بار دگر        جان ببخشد گر ترا بار دگر        جان ببخشد گر ترا بار دگر        جان ببخشد گر ترا بار دگر        

اي چون آينه            اي چون آينه            اي چون آينه            اي چون آينه            اي چون آينه            اي چون آينه            اي چون آينه            اي چون آينه              چونكه بيند سينهچونكه بيند سينهچونكه بيند سينهچونكه بيند سينهچونكه بيند سينهچونكه بيند سينهچونكه بيند سينهچونكه بيند سينه
گم شود گر يوسف كنعان ما       گم شود گر يوسف كنعان ما       گم شود گر يوسف كنعان ما       گم شود گر يوسف كنعان ما       گم شود گر يوسف كنعان ما       گم شود گر يوسف كنعان ما       گم شود گر يوسف كنعان ما       گم شود گر يوسف كنعان ما       

رهرُوي گر نام او را آورد                  رهرُوي گر نام او را آورد                  رهرُوي گر نام او را آورد                  رهرُوي گر نام او را آورد                  رهرُوي گر نام او را آورد                  رهرُوي گر نام او را آورد                  رهرُوي گر نام او را آورد                  رهرُوي گر نام او را آورد                  
تا الفبائي بياموزي زعشق                 تا الفبائي بياموزي زعشق                 تا الفبائي بياموزي زعشق                 تا الفبائي بياموزي زعشق                 تا الفبائي بياموزي زعشق                 تا الفبائي بياموزي زعشق                 تا الفبائي بياموزي زعشق                 تا الفبائي بياموزي زعشق                 

دست خود را گر دهي بر دست او      دست خود را گر دهي بر دست او      دست خود را گر دهي بر دست او      دست خود را گر دهي بر دست او      دست خود را گر دهي بر دست او      دست خود را گر دهي بر دست او      دست خود را گر دهي بر دست او      دست خود را گر دهي بر دست او      
اين        بود     اعجاز      عيسي     مسيح    اين        بود     اعجاز      عيسي     مسيح    اين        بود     اعجاز      عيسي     مسيح    اين        بود     اعجاز      عيسي     مسيح    اين        بود     اعجاز      عيسي     مسيح    اين        بود     اعجاز      عيسي     مسيح    اين        بود     اعجاز      عيسي     مسيح    اين        بود     اعجاز      عيسي     مسيح    

كوه اگر باشد غمم ويران كند           كوه اگر باشد غمم ويران كند           كوه اگر باشد غمم ويران كند           كوه اگر باشد غمم ويران كند           كوه اگر باشد غمم ويران كند           كوه اگر باشد غمم ويران كند           كوه اگر باشد غمم ويران كند           كوه اگر باشد غمم ويران كند           
اي درمان كند              اي درمان كند              اي درمان كند              اي درمان كند              اي درمان كند              اي درمان كند              اي درمان كند              اي درمان كند                درد دل با نسخهدرد دل با نسخهدرد دل با نسخهدرد دل با نسخهدرد دل با نسخهدرد دل با نسخهدرد دل با نسخهدرد دل با نسخه

آن گدا را در جهان سلطان كند             آن گدا را در جهان سلطان كند             آن گدا را در جهان سلطان كند             آن گدا را در جهان سلطان كند             آن گدا را در جهان سلطان كند             آن گدا را در جهان سلطان كند             آن گدا را در جهان سلطان كند             آن گدا را در جهان سلطان كند             
تا ترا خروارها احسان كند           تا ترا خروارها احسان كند           تا ترا خروارها احسان كند           تا ترا خروارها احسان كند           تا ترا خروارها احسان كند           تا ترا خروارها احسان كند           تا ترا خروارها احسان كند           تا ترا خروارها احسان كند           

مشكلت را با دمي آسان كند                 مشكلت را با دمي آسان كند                 مشكلت را با دمي آسان كند                 مشكلت را با دمي آسان كند                 مشكلت را با دمي آسان كند                 مشكلت را با دمي آسان كند                 مشكلت را با دمي آسان كند                 مشكلت را با دمي آسان كند                 
بعد از آنت اليق جانان كند          بعد از آنت اليق جانان كند          بعد از آنت اليق جانان كند          بعد از آنت اليق جانان كند          بعد از آنت اليق جانان كند          بعد از آنت اليق جانان كند          بعد از آنت اليق جانان كند          بعد از آنت اليق جانان كند          

آية سبحان كند                  آية سبحان كند                  آية سبحان كند                  آية سبحان كند                  آية سبحان كند                  آية سبحان كند                  آية سبحان كند                  آية سبحان كند                    گاه گاه گاه گاه گاه گاه گاه گاه   جلوهجلوهجلوهجلوهجلوهجلوهجلوهجلوه
يوسف ما عازم كنعان كند                       يوسف ما عازم كنعان كند                       يوسف ما عازم كنعان كند                       يوسف ما عازم كنعان كند                       يوسف ما عازم كنعان كند                       يوسف ما عازم كنعان كند                       يوسف ما عازم كنعان كند                       يوسف ما عازم كنعان كند                       

تا بمنزل راه او ميزان كند               تا بمنزل راه او ميزان كند               تا بمنزل راه او ميزان كند               تا بمنزل راه او ميزان كند               تا بمنزل راه او ميزان كند               تا بمنزل راه او ميزان كند               تا بمنزل راه او ميزان كند               تا بمنزل راه او ميزان كند               
نيازت از خردمندان كند        نيازت از خردمندان كند        نيازت از خردمندان كند        نيازت از خردمندان كند        نيازت از خردمندان كند        نيازت از خردمندان كند        نيازت از خردمندان كند        نيازت از خردمندان كند          بيبيبيبيبيبيبيبي

ات را هستة عرفان كند          ات را هستة عرفان كند          ات را هستة عرفان كند          ات را هستة عرفان كند          ات را هستة عرفان كند          ات را هستة عرفان كند          ات را هستة عرفان كند          ات را هستة عرفان كند            هستيهستيهستيهستيهستيهستيهستيهستي
    كند                كند                كند                كند                كند                كند                كند                كند               بهرم     آن  بهرم     آن  بهرم     آن  بهرم     آن  بهرم     آن  بهرم     آن  بهرم     آن  بهرم     آن آنچه   را    نيكوست آنچه   را    نيكوست آنچه   را    نيكوست آنچه   را    نيكوست آنچه   را    نيكوست آنچه   را    نيكوست آنچه   را    نيكوست آنچه   را    نيكوست 


