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Kurtce mevlut indir

YORUMLAR (Kürtçe marşlar - Seyfulla-Kürtçe Mevlüt) SÖZLERİ (Kürtçe marşlar - Seyfulla-Kürtçe Mevlüt) sözleri henüz eklenmedi. Müzik dünyasına yeni bir soluk getirecek mp3yukleindir.com müzikle dolu olacaksın. mp3 indirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yerli, yabancı, Kürtçe, Azeri ve her türlü
müzik tarzında şarkıları sitemizden kolayca bulabilirsiniz. Sadece müzik indirebilirsiniz, ama aynı zamanda kendi müzik listesi oluşturarak mp3 dinlerken tadını çıkarabilirsiniz. Ülkemizin en büyük müzik arşivinde sanatçılarla birlikte albümler ve sanatçılar tarafından seslendirilen tüm şarkıları bulabilirsiniz.
Sitemizdeki içerikle ilgili tüm istek, öneri, şikayet, telif hakkı ihlali ile ilgili tüm isteklerinizi, önerilerinizi, şikayetlerinizi, telif hakları ihlalinizi e-posta ile veya sitemizin iletişim bölümünden bize gönderebilirsiniz. Size en iyi dilekler. MP3 Sahne arkasında oto ekspersedat müziksiz sedat sinek olmadan şarkı
söylesin Güncelleme: 10.Aralık 2019, 01:31 1 Kürt mevlüt hakkında bilgi minnai yardımcı olursanız sevinirim. Bana görünüşünü gösterir ve Kürtçe Mevlüt (Hasan Ertoush, Melaye Bate) mewluda hamde bebu xudaye krallığı okuma Hafız Memduh İndir URL bana bu sitenin sponsor linkleri reklam Kürt
mevlit reklam neden kürt mevlit bilmek istiyorum çok bilmek istiyorum mektupları okursanız sevinirim :( Kürtçe Mevlüt'u bilmek istiyorum Kürtçe mevlidi şerif yardımını nasıl okuyabilirim. Kürtçe mevlit bilmek istiyorum küçük çocuk Kürtçe mvlid Şerif okuyo indir her zaman dün akla gelen kulaklık mevlidi şerif
adı mewl'de Şerif o yazı bulabilirsiniz, dini kitapları nerede sattığını araştırırsanız ben de anneme bir resim çekip paylaşacağıma dair soru sordum Güncelleme: 20.Kas.2019, 00:55 1 Kürtçe mevlide kelimesine ihtiyacım var benim için Kürtçe mevlit kelimelerini paylaşabilir misiniz? Çok iyi bir site bir çok
şey bana yardımcı olur. Ben 3 TL için burada alabilirsiniz bu yüzden bu siteyi seviyorum. url Be jimar hem hay qelb ve C'n em didin bo'y Xaliq' kewn - mekan LÜTFEN BU BEN BİlEn CEVAP YAZIN Sponsor bağlantıları reklam satılıyor bilmiyorum, ama ben burada ezbere bildiğim kadar size yazacağım.
jamar hemdu senaye kelbu can,em didin boy xalike kevnu yer wi bi man daye zanin ba kerem,xendinu ve hikmet kelem ewwelu axire rebbe ezim olarak, hem elim hem de kerim, ve rehim malike eflaku asman behr ber, düzenleme heyine ruhdiber em temam anin w'cudeb kudrete, jinnu man wi bi isim
rehmete nigmeta xe'em kirinku Müslüman, yanı sıra Muhammed zerem kir zwan çocuk hiddame ayet Kurana Kerim, rehber zuna ardışık induki ey xudaye be heres be heres be heres be be be iman neheli ze , yek say i slave j e dine xwey mubin i biki yarab j'ehle lep wefa, tabe reka Muhammed Mustafa
Sae neki mej y Reya ta axrete, tha herin em nev cinanu cennete em yo eshka kanu d'l baxwe' kelimesi, her çocuk eselatu vesselam. o muhammed servere her esfeya, xateme onu murselinu enbiya misle barana buharda rehmete, bibarin serte rebbe izzete her chi ecsame mulewwen ku heye, ev di else
ekseru tahıl roju şv as behru ber nehru nebat, tev j' e'ka te likam'n der heyat le kumanj' hubbate fekir, ev dışında couren melale man in lew b-. , em d'kin hevi j'fedlu cahete tu intercession ki kireç van, ber guhaki erzihalu gazia selli yarabbi y sellim be ed, Ser spirit kane muhammed taa ebed sed şükür tanrı
yarab te da me dom messenger, i pei vi dine Islam cuir kebul e hewi hebile alemin, dur neneke mej ser reya nebiye emin nav kese erdu erdu ezmana temam , kes nebu peshdir ji vi xwedye mekame, erdu Esman Roju Alem Eiv Şevk ixwey seadetki mez'n bu bir dağ olacak, hangi Muhammed nas kiru le kir
neir kence mustafaye insancıl, ifti'ara me tevaye onu zeman leo Muhammed xwe'hebibe zul celal, sahebe ikramu ked pirrek kemal ew j' boy muskunu jara pir gelek, d'l henun mount kence felek lev a' boy rehma ila , hatiye ser aleme nurul emin b'ree, siyu seywan ser me b'd roja g'ran vez n'n'm vez bibej'm
lev nebi, ves selame rebbe alem serte bi em j'a canu d'l xwe' kelam, esselatu vesselam. Satın alabilir ve :) için sahibine katkıda bulunabilirsiniz Kardeşim, bu kitap bende. Bu mevliti, kuran'ı yazanın eşinin sağlığına göre okuyanlara satan bir kitap evinde satılıyor, Allah kabul etsin.Diyarbak'r Sylvain Dan
kardeşim Agzina'ya sağlık.kurtce mevdi, allahın rahmetine bir dizi takip yazarsanız... Essedamoun ikum.... Bu mevlid-i şerifi dinlediğimde kendimi rahat hissediyorum, dünya mevlid dinlesin, bereket isteyen, rahatlayan ve dinleyen alah bütün Müslümanları affetsin Alah kabul etsin ben genelde doğuda bu
mevlit var ben bu mevlit var çok güzel masallah ben bütün anılarımı ağzıma yazıyorum mevlid okudum Ben sevmiyorum, ama daha fazla gibi ve ben daha iyi anlıyorum ... Merhaba, bu kitabı dini kitaplar satan bir yerde bulamadım. İkinci iletinin zaten bir bağlantısı vardır. Ben bu kadar bulamıyorum bir
bağlantı olmasına rağmen, gelen yorum anlamıyorum. Halit Aydın - Em Celit 06:55 Molla HALİt AYDIN Kürtçe (Ahmed) 06:45 Molla Halid Aydın KANE MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V) 03:08 Mekke'de sevgi methiyesi 05:43 Molla HALIt Aydın Ezan (Mekke şeceremescidi) 03:01 Mullaghidin Aydın 4:01:01
58 Molla Halit AYDIN XORTE DELAL 05:19 MELEFATH 04:54 Çok güzel Kürt marşı Molla Halyut Aydın 04:27 Halit Aydın - O Dulbere 7:12 Video Kaynak: YoutubeAudio Kaynak: Sitedeki tüm içerik YalnizMp3.Ws kaynaklarından alınmıştır, reklam amaçlı gösterilmiştir. Mp3 arama sonucunun herhangi bir
saatinde bir müzik parçası indirmek için, şarkı başlığının karşısında görünen indirme düğmesini tıklatın veya dinlemek için çalma düğmesine tıklayın. TRT Kürt mevlit Diyarbakır il müftüsü devlet kanalı üzerinden iyi bir keşif yaptı hükümet yetkilileri aracılığıyla Kürtçe mevlit verdi. Diyarbakır Müftüsü Ali
Melek'i tebrik ediyorum. çiftler başlık film anlamı W'Y'hl'en'fs1'color1'0xe1600f'color2'0xfebd01 Yorumlar bu sayfada: Uygar, 02.12.2013, 11:34 (UTC): Yorumlardan bu tür ilahileri dinlediğimde eriyorum: ahmet, 28.11.2013, 13:58 (UTC): çok güzel okuyolar okuyabildiğimizi ümit ediyorum, Bu yorum dan
olduğu gibi: masum alcan, 10.07.2011, 13:16 (UTC): bu sayfa hakkında çok güzel bir yorum ekle: - Reklam - - Reklam - Her millet kendi ana dili üzerinde şarkı söylüyor ve okur Kürtçe mevlit-i şerif, hz. Muhammed Sallalahu'ya karşı geminin anlamının başından sonuna kadar genellikle bir methiye şeklinde
bir methiye veya bir methiye şeklinde bir methiye ya da güzel bir marş olarak okunan bir adres biçimi olarak anlatır. Bu bir şarkı değil. Aslında, süleyman Seelebi Mauladi Merhaba ile başlayan aynı ve bayır, çeviri gibidir. Kürt Mevlida'nın tarihi serüveni ilk olarak 568 yıl önce yazılmıştır. Belki de



birçoğumuz camilerde ya da özel günlerde Kürtçe mevlidi-şerifdinlemeyi severdik. Bu nedenle, okumak isteyen çocuklarımızın ya da benim okuduğumya veya mevlidi Şerif'i öğrenmek istediğimi düşünüyorsanız, Mevlüt'ün Kürtçe dilinde nasıl telaffuz edilecek olduğunu sizimiz için hazırladık. Kürtçe mevliti
türkçe olarak da rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bir daha öğrenmeyi unutma ve. kurtce mevlud indir dur. kurtce mevlud ilahisi indir. kurtce mevlit bedava indir. kurtce mevlud mp3 indir bedava. kurtce mevlud şarkıları indir
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