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gönderebilirsiniz. Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed Sedat Uçan 1 28754 ilahi sözleri. Topuklarından etine kadar işlemiş bir nasır gibidir. Allaha olan aşkı en iyi şekilde anlatmak için ilahiler kullanılır. Bu yürek hep senle varolur yalniz senle coşar Dile gelse tüm şiirler söylenmemiş şarkilar Yine bendeki aşki anlatamazlar asla Senden uzak olan
gönüller dolar yasla Sen aldığım nefes duyduğum ses aşk-i heves Sensiz karanliklar aydinliğa eremez İki cihanda sensin alemler efendisi Şefaat eyle asla yalniz birakma bizi Sen beklenen müjdelenen en kutlu peygamber Sen merhamet ve şefkatinle bizlere rehber Aşkinla hep çarpan yürekler nuruna muhtaç Sen ruhlarin tabibi gönüllere ilaç Ya
resulallah Ya habiballah Muhammed-i muhabbete garkeylesin Allah. Annem Ilahisi Mp3 Indir – resmi indir maaşı. İlahiler Ya İlahi mp3 indir , İlahiler Ya İlahi müzik indir , İlahiler Ya İlahi indir , Ya İlahi dinle , İlahiler Ya İlahi mobil indir , İlahiler Ya İlahi şarkı sözleri. Adem Karabey – O Geliyor – 3.5 МB İlahiyi İndirmek İçin Tıkla.
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