بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سؤال

جمع القرآن الكرٌم زمن أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه
إلى Sawt Altahrir
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
سؤال حول جمع القرآن الكرٌم زمن أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه
عندي سؤال ٌتعلق بجمع أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه للقرآن الكرٌم ،فهل كان نسخا أم جمعا
لأللواح التً كتب فٌها القرآن الكرٌم؟ أعلم أن المتبنى فً كتاب الشخصٌة وجواب األمٌر حفظه هللا حول
هذا الموضوع ،وكتاب تٌسٌر الوصول إلى األصول ،كلها تقول أن جمع أبً بكر للقرآن ٌعنً جمع األلواح
التً كتب فٌها ولٌس نسخها ،ولكنً قرأت بعض النصوص التً تدل على أن المقصود بالجمع هو نسخ
األلواح ال ضم بعضها إلى بعض ،وهذه النصوص كما ٌلً:
ورد فً كتاب المرشد الوجٌز الى علوم تتعلق بالكتاب العزٌز من تألٌف شهاب الدٌن عبد الرحمن بن
إسماعٌل بن إبراهٌم المعروف بأبً شامة المقدسً المتوفى سنة  665هجري عدة اقتباسات تدل على أن
الجمع كان نسخا وكتابة عن الصحف التً كتبت بٌن ٌدي رسول هللا فً كتاب واحد ولٌس جمع ذات
الصحف فً كتاب واحد...إلخ وٌظهر لً تعارض هذه مع ما ورد فً كتاب الشخصٌة ،ومع ما ورد فً
جواب السؤال ،فنحن ننفً النسخ تماما ونعتبر الجمع جمعا لذات األلواح التً كتبت بٌن ٌدي النبً ﷺ بٌنما
هذه األدلة ُتثبته.
فكٌف ٌمكن التوفٌق؟ وبارك هللا فٌكم.
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
 -1بالنسبة إلى جمع القرآن ،فقد فصلناه فً كتبنا بشكل واضح ،وأنه كان فً عهد أبً بكر رضً هللا
عنه جمعا للصحف المكتوبة بٌن ٌدي رسول هللا ﷺ على الرقاع أو العسب أو اللخاف ،وبقً ذلك عند أبً
بكر رضً هللا عنه حتى وفاته ،ثم عند عمر رضً هللا عنه حتى وفاته ،ثم عند حفصة رضً هللا عنها...
وفً عهد عثمان رضً هللا عنه أصبحت هناك دواع لعمل نسخ من هذه الرقاع المجموعة ،فأرسل إلى
حفصة رضً هللا عنها وأحضر تلك الرقاع المجموعة للقرآن الكرٌم واستنسخ منها عددا من الصحف،
أرسلها إلى المناطق وأبقى واحدة عنده وهو المصحف "اإلمام" ...وقد فصلنا هذا األمر تفصٌال واضحا
كافٌا.
 -2نعم ،وردت رواٌات أخرى مختلفة تجعل أن النسْ خ حدث فً عهد أبً بكر رضً هللا عنه ،وأن
هذا النسْ خ كان من الرقاع المكتوبة عند الصحابة ...وهناك رواٌات أخرى بأن النسخ كان لجزء من القرآن
ولٌس لجمٌع القرآن وذلك فً عهد أبً بكر ...ونحو ذلك.

 -3ولكن الذي ٌُعتمد فً هذه الحالة وأمثالها أن تؤحذ الرواٌات المنقولة عن البخاري ،ثم ٌنظر فً
الرواٌات األخرى فإن وافقت ما هو مسطور فً رواٌة البخاري فتؤخذ ،وإن عارضت فال تؤخذ.
 -4وبدراسة هذه المسألة كما جاء فً البخاري ٌتبٌن ما ٌلً:
أ -جاء فً صحٌح البخاري:
( - 4311حدَّثنا أبُو ْالٌمان أ ْخبرنا ُشعٌْب عنْ ال ُّزهْ ريِّ قال أ ْخبرنً ابْنُ ال َّسبَّاق أنَّ زٌْد بْن ثابت
ْاأل ْنصاريَّ رضً َّ
هللاُ ع ْن ُه ،وكان ممَّنْ ٌ ْك ُتبُ ْالوحْ ً قال :أرْ سل إلًَّ أبُو ب ْكر م ْقتل أهْل ْالٌمامة وع ْندهُ عُم ُر
فقال أبُو ب ْكر :إنَّ عُمر أتانً فقال :إنَّ ْالق ْتل ق ْد اسْ تحرَّ ٌ ْوم ْالٌمامة بال َّناس وإ ِّنً أ ْخشى أنْ ٌسْ تح َّر ْالق ْت ُل
ب ْالقُرَّ اء فً ْالمواطن فٌ ْذهب كثٌر منْ ْالقُرْ آن إ َّال أنْ تجْ معُوهُ ،وإ ِّنً ألرى أنْ تجْ مع ْالقُرْ آن .قال أبُو ب ْكر :قُ ْل ُ
ت
هللا ﷺ؟ فقال عُم ُر :هُو و َّ
لعُمر :كٌْف أ ْفع ُل شٌْئا ل ْم ٌ ْفع ْل ُه رسُو ُل َّ
هللا خٌْر .فل ْم ٌز ْل عُم ُر ٌُراجعُنً فٌه ح َّتى
شرح َّ
هللا ُ لذلك ص ْدري ورأٌ ُ
ْت الَّذي رأى عُم ُر .قال ز ٌْ ُد بْنُ ثابت وعُم ُر ع ْندهُ جالس ال ٌتكلَّ ُمَ :ف َقال َ أَ ُبو
اج َم ْع ُه .فو َّ
َب ْكر :إِ َّن َك َر ُجل َ
هللا ل ْو
ول َّ ِ
هللا ﷺ َف َت َت َّب ْع ا ْلقُ ْرآنَ َف ْ
ب ا ْل َو ْح ًَ ل َِر ُ
شاب َعاقِل َو َل َن َّت ِه ُم َك ُك ْن َت َت ْك ُت ُ
س ِ
كلَّفنً ن ْقل جبل منْ ْالجبال ما كان أ ْثقل علًَّ ممَّا أمرنً به منْ جمْع ْالقُرْ آن .قُ ْل ُ
ت :كٌْف ت ْفعالن شٌْئا ل ْم ٌ ْفع ْل ُه
هللا ُ ص ْدري للَّذي شرح َّ
هللا خٌْر .فل ْم أز ْل أُراج ُع ُه ح َّتى شرح َّ
ال َّنبًُّ ﷺ؟ فقال أبُو ب ْكر :هُو و َّ
هللا ُ ل ُه ص ْدر أبً
ص ُدور الرِّ جال ح َّتى وج ْد ُ
ْت فتتبَّعْ ُ
ب ْكر وعُمر ،فقُم ُ
ت منْ
ت ْالقُرْ آن أجْ م ُع ُه منْ الرِّقاع و ْاأل ْكتاف و ْال ُعسُب و ُ
سول مِنْ أَ ْنفُسِ ُك ْم َع ِزٌز
ي ل ْم أج ْدهُما مع أحد غٌْره ﴿ َل َقدْ َجا َء ُك ْم َر ُ
ار ِّ
سُورة ال َّت ْوبة آٌتٌْن مع ُخ َز ٌْ َم َة ْاْلَ ْن َ
ص ِ
َع َل ٌْ ِه َما َع ِن ُّت ْم َح ِرٌص َع َل ٌْ ُك ْم﴾ إلى آخرهما ،وكان ْ
صحُفُ الَّتً جُمع فٌها ْالقُرْ آنُ ع ْند أبً ب ْكر ح َّتى توفَّاهُ
ت ال ُّ
هللاُ ُث َّم ع ْند عُمر ح َّتى تو َّفاهُ َّ
َّ
هللا ُ ُث َّم ع ْند ح ْفصة ب ْنت عُمر )...انتهى
ب -وفً صحٌح البخاري أٌضا:
( - 6654حدَّثنا مُح َّم ُد بْنُ عُبٌْد َّ
هللا أبُو ثابت حدَّثنا إبْراهٌ ُم بْنُ سعْ د عنْ ابْن شهاب عنْ عُبٌْد بْن ال َّسبَّاق
عنْ زٌْد بْن ثابت قال :بعث إلًَّ أبُو ب ْكر لم ْقتل أهْل ْالٌمامة وع ْندهُ عُم ُر فقال أبُو ب ْكر :إنَّ عُمر أتانً فقال:
إنَّ ْالق ْتل ق ْد اسْ تح َّر ٌ ْوم ْالٌمامة بقُرَّ اء ْالقُرْ آن وإ ِّنً أ ْخشى أنْ ٌسْ تح َّر ْالق ْت ُل بقُرَّ اء ْالقُرْ آن فً ْالمواطن ُكلِّها
ت :كٌْف أ ْفع ُل ش ٌْئا ل ْم ٌ ْفع ْل ُه رسُو ُل َّ
فٌ ْذهب قُرْ آن كثٌر ،وإ ِّنً أرى أنْ تأْمُر بجمْع ْالقُرْ آن .قُ ْل ُ
هللا ﷺ؟ فقال
هللا خٌْر .فل ْم ٌز ْل عُم ُر ٌُراجعُنً فً ذلك ح َّتى شرح َّ
عُم ُر :هُو و َّ
هللاُ ص ْدري للَّذي شرح ل ُه ص ْدر عُمر
ورأٌ ُ
ْت فً ذلك الَّذي رأى عُم ُر .قال زٌْد :قال أ ُبو ب ْكرَ :وإِ َّن َك َر ُجل َ
شاب َعاقِل َل َن َّت ِه ُم َك َقدْ ُك ْن َ
ب
ت َت ْك ُت ُ
اج َم ْع ُه .قال زٌْد :فو َّ
هللا ل ْو كلَّفنً ن ْقل جبل منْ ْالجبال ما كان بأ ْثقل
ول َّ ِ
هللا ﷺ َف َت َت َّب ْع ا ْلقُ ْرآنَ َف ْ
ا ْل َو ْح ًَ ل َِر ُ
س ِ
هللا ﷺ؟ قال أبُو ب ْكر :هُو و َّ
ت :كٌْف ت ْفعالن شٌْئا ل ْم ٌ ْفع ْل ُه رسُو ُل َّ
علًَّ ممَّا كلَّفنً منْ جمْع ْالقُرْ آن .قُ ْل ُ
هللا
هللا ُ ص ْدري للَّذي شرح َّ
ُث مُراجعتً ح َّتى شرح َّ
خٌْر .فل ْم ٌز ْل ٌح ُّ
هللا ُ ل ُه ص ْدر أبً ب ْكر وعُمر ورأٌ ُ
ْت فً
ص ُدور الرِّ جال فوج ْد ُ
ذلك الَّذي رأٌا ،فتتبَّعْ ُ
ت فً آخر سُورة
ت ْالقُرْ آن أجْ م ُع ُه منْ ْال ُعسُب والرِّ قاع واللِّخاف و ُ
سول مِنْ أَ ْنفُسِ ُك ْم﴾ إلى آخرها مع ُخ َز ٌْ َم َة أَ ْو أَ ِبً ُخ َز ٌْ َم َة فأ ْلح ْق ُتها فً سُورتها وكان ْ
ت
ال َّت ْوبةَ ﴿ :ل َقدْ َجا َء ُك ْم َر ُ
هللا ُ ع َّز وج َّل ُث َّم ع ْند عُمر حٌات ُه ح َّتى تو َّفاهُ َّ
صحُفُ ع ْند أبً ب ْكر حٌات ُه ح َّتى تو َّفاهُ َّ
هللا ُ ُث َّم ع ْند ح ْفصة ب ْنت
ال ُّ
عُمر ...قال مُح َّم ُد بْنُ عُبٌْد َّ
هللا :اللِّخافُ ٌعْ نً ْالخزف) انتهى
ج -وقد تكررت رواٌات البخاري عن زٌد بن ثابت رضً هللا عنه وفً كل منها قول أبً بكر لزٌد:
( َف َقال َ أَ ُبو َب ْكر :إِ َّن َك َر ُجل َ
شاب َعاقِل َو َل َن َّت ِه ُم َك ُك ْن َ
اج َم ْع ُه).
ول َّ ِ
هللا ﷺ َف َت َت َّب ْع ا ْلقُ ْرآنَ َف ْ
ب ا ْل َو ْح ًَ ل َِر ُ
ت َت ْك ُت ُ
س ِ
د -ومنه ٌتبٌن أن أبا بكر رضً هللا عنه طلب من زٌد أن ٌتتبع القرآن وٌجمعه ،ولٌس لٌكتبه ،أي أن
مهمة زٌد رضً هللا عنه كانت تتبُّع الصحف المكتوبة بٌن ٌدي الرسول ﷺ سواء أكانت رقاعا أو عسبا أو
لخافا ،وٌجمعها ال أن ٌكتبها من جدٌد...

هـ -وٌؤكد ذلك أن زٌدا عندما لم ٌجد آخر سورة التوبة مكتوبة إال عند خزٌمة األنصاري ولم تكن
مكتوبة عند غٌره ،توقف لٌتثبت من ذلك ،مع أنهم كانوا ٌحفظونها بالتواتر ،ولكنهم ألزموا أنفسهم أن ال
ٌأخذوا صحٌفة إال إذا شهد اثنان أنها كتبت بٌن ٌدي الرسول ﷺ وألنهم لم ٌجدوا هذه اآلٌة مكتوبة إال عند
خزٌمة فقد توقفوا لٌجدوا شاهدٌن ،فخزٌمة واحد وٌرٌدون شاهدا آخر ...ولم ٌكتبوا اآلٌة من حفظهم مع
أنهم كانوا ٌحفظونها بالتواتر ...ثم جاء الفرج من هللا سبحانه فشهد شهود من الصحابة أن رسول هللا ﷺ
جعل شهادة خزٌمة بشهادة اثنٌن ،وعلٌه فقد أخذوا هذه الصحٌفة من خزٌمة ألن شهادته باثنٌن.
و -أما شهادة خزٌمة وأنها تعدل شهادة اثنٌن فقد أخرج أحمد فً مسنده وأبو داود فً سننه واللفظ
ألحمد( :حدَّثنا أبُو ْالٌمان حدَّثنا ُشعٌْب عن ُّ
الزهْريِّ حدَّثنً عُمارةُ بْنُ ُخزٌْمة ْاأل ْنصاريُّ  ،أنَّ ع َّم ُه حدَّث ُه،
وهُو منْ أصْ حاب ال َّنبًِّ ﷺ ،أنَّ ال َّنبًَّ ﷺ ابْتاع فرسا منْ أعْ رابً فاسْ ت ْتبع ُه ال َّنبًُّ ﷺ لٌ ْقضٌ ُه ثمن فرسه،
فأسْ رع ال َّنبًُّ ﷺ ْالم ْشً وأبْطأ ْاألعْ رابًُّ  ،فطفق رجال ٌعْ ترضُون ْاألعْ رابًَّ فٌُساومُون ب ْالفرس ال ٌ ْش ُعرُون
ض ُه ْم ْاألعْ رابًَّ فً الس َّْوم على ثمن ْالفرس الَّذي ابْتاع ُه به ال َّنبًُّ ﷺ ،فنادى
أنَّ ال َّنبًَّ ﷺ ابْتاع ُه ،ح َّتى زاد بعْ ُ
ْاألعْ رابًُّ ال َّنبًَّ ﷺ فقال :إنْ ُك ْنت ُمبْتاعا هذا ْالفرس فابْتعْ ُه وإ َّال بعْ ُت ُه .فقام ال َّنبًُّ ﷺ حٌن سمع نداء
ْاألعْ رابًِّ فقال :أولٌْس ق ْد ابْتعْ ُت ُه م ْنك؟ قال ْاألعْ رابًُّ  :ال و َّ
هللا ما بعْ ُتك .فقال ال َّنبًُّ ﷺ :بلى ق ْد ابْتعْ ُت ُه م ْنك.
فطفق ال َّناسُ ٌلُ ُ
وذون بال َّنبًِّ ﷺ و ْاألعْ رابًِّ وهُما ٌتراجعان ،فطفق ْاألعْ رابًُّ ٌقُو ُل :هلُ َّم شهٌدا ٌ ْشه ُد أ ِّنً
باٌعْ ُتك ،فمنْ جاء منْ ْالمُسْ لمٌن قال ل ْألعْ رابًِّ  :وٌْلك ال َّنبًُّ ﷺ ل ْم ٌ ُكنْ لٌقُول إ َّال حقا ،ح َّتى جاء ُخزٌْم ُة
فاسْ تمع لمُراجعة ال َّنبًِّ ﷺ ومُراجعة ْاألعْ رابًِّ  ،فطفق ْاألعْ رابًُّ ٌقُو ُل :هلُ َّم شهٌدا ٌ ْشه ُد أ ِّنً باٌعْ ُتك .قال
ُخزٌْم ُة :أنا أ ْشه ُد أ َّنك ق ْد باٌعْ ت ُه ،فأ ْقبل ال َّنبًُّ ﷺ على ُخزٌْمة فقال :بم ت ْشه ُد؟ فقال :بتصْ دٌقك ٌا رسُول َّ
هللا،
فجعل ال َّنبًُّ ﷺ شهادة ُخزٌْمة شهادة رجُلٌْن) وأخرجه كذلك الحاكم فً المستدرك على الصحٌحٌن وقال:
( ...هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ورجاله باتفاق الشٌخٌن ثقات ولم ٌخرجاه).
ز -وكل هذا ٌُثبت أن الصحابً الذي وُ جدت معه تلك الرقعة المكتوبة آلٌتً التوبة ولم توجد مع غٌره
هو خزٌمة ولٌس أبا خزٌمة كما فً بعض الرواٌات ألن اآلٌة اع ُتمدت باعتبار شهادة حاملها بشهادة اثنٌْن،
وهذه تنطبق على خزٌمة وال تنطبق على أبً خزٌمة ...وٌبدو أن االسم التبس على الرواة بٌن خزٌمة
وأبً خزٌمة وهذا ٌحدث أحٌانا ...على كل هو خزٌمة بن ثابت األنصاري كما بٌناه أعاله.
ح -وهكذا فإن زٌدا توقف عن جمع ما وجده مكتوبا عند خزٌمة إال بعد أن شهد الشهود بأن شهادة
خزٌمة هً بشهادة اثنٌن وفق الحدٌث الذي ذكرناه آنفا عن رسول هللا ﷺ ،وعلٌه فقد اطمأن قلب زٌد وجمع
هذه الرقعة الموجودة عند خزٌمة وضمها للرقاع المكتوبة األخرى.
ط -كل هذا ٌؤكد أن مهمة زٌد التً كلفه بها أبو بكر كانت هً لجمع القرآن ولٌس لكتابته ،فزٌد جمع
النسخ التً كتبت بٌن ٌدي رسول هللا ﷺ ورتب هذه الرقاع فً سورها ووضعها فً مكان واحد ،وكل
رقعة كان ٌجمعها ٌشهد علٌها اثنان على األقل بأنها كتبت بٌن ٌدي رسول هللا ﷺ إال آخر التوبة فلم تكن
موجودة إال عند خزٌمة ،وهو الذي جعل رسول هللا ﷺ شهادته بشاهدة اثنٌن ،وصدق هللا سبحانه القائل:
﴿إِ َّنا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا ال ِّذ ْك َر َوإِ َّنا لَ ُه َل َحافِ ُظونَ ﴾.
ي -وهكذا فإن الرواٌات التً ذكرتها فً السؤال بأن ما قام به زٌد فً عهد أبً بكر هو نسخ آلٌات
القرآن ولٌس جمعا لها كما هً على العسب والرقاع واللخاف ،هذه الرواٌات تعارض الصحٌح المذكور
فً البخاري كما بٌناه أعاله ،ولذلك ٌطبق علٌه ما ذكرناه ف ُترد دراٌة إن صح سندها ،أو ل تؤخذ لضعفها
إن كان السند ضعٌفاً.

 -6وفً الختام فواضح فً سؤالك أنك اطلعت على الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء األول ،وتٌسٌر
الوصول إلى األصول فً موضوع جمع القرآن وبذلك فال داعً ألرفق لك ما جاء فً الكتابٌن حول جمع
القرآن...
 ولكن فقط أجتزئ من الشخصٌة ما ٌلً:(وعلى ذلك لم ٌكن أمر أبً بكر فً جمع القرآن أمرا بكتابته فً مصحف واحد بل أمرا بجمع
الصحف التً كتبت بٌن ٌدي الرسول ﷺ مع بعضها فً مكان واحد والتأكد من أنها هً بذاتها بتأٌٌدها
بشهادة شاهدٌن على أنها كتبت بٌن ٌدي رسول هللا ﷺ وأن تكون مكتوبة مع الصحابة ومحفوظة من قبلهم.
وظلت هذه الصحف محفوظة عند أبً بكر حٌاته ،ثم عند عمر حٌاته ،ثم عند حفصة بنت عمر أم المؤمنٌن
حسب وصٌة عمر...
...وعلى هذا لم ٌكن عمل عثمان جمعا للقرآن وإنما نسخ ونقل لعٌن ما نقل عن رسول هللا ﷺ كما هو.
فإنه لم ٌصنع شٌئا سوى نسخ سبع نسخ عن النسخة المحفوظة عند حفصة أم المؤمنٌن ،وجمع الناس على
هذا الخط وحده ومنع أي خط أو إمالء غٌرها .واستقر األمر على هذه النسخة خطا وإمالء ،وهً عٌن
الخط واإلمالء الذي كتبت به الصحف التً كتبت بٌن ٌدي رسول هللا ﷺ حٌن نزل الوحً بها ،وهً عٌنها
النسخة التً كان جمعها أبو بكر .ثم أخذ المسلمون ٌنسخون عن هذه النسخ لٌس غٌر ،ولم ٌبق إال مصحف
عثمان برسمه .ولما وجدت المطابع صار ٌطبع المصحف عن هذه النسخة بنفس الخط واإلمالء.)...
 وأجتزئ من التٌسٌر ما ٌلً:(وقد تكفل هللا عز وجل بحفظ القرآن الكرٌم فهو ال ٌأتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه وال ٌستطٌع
أحد أن ٌبدل فٌه أي حرف إال وٌكتشف﴿ :إِ َّنا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا ال ِّذ ْك َر َوإِ َّنا َل ُه لَ َحافِ ُظونَ ﴾ [الحجر﴿ ،]3 :إِنَّ َع َل ٌْ َنا
هللا َل َو َجدُو ْا فٌِ ِه ْ
اخ ِتالَفا ً َكثٌِراً﴾ [النساءَ ﴿ ،]22 :ل
َج ْم َع ُه َوقُ ْرآ َن ُه﴾ [القٌامةَ ﴿ ،]11 :و َل ْو َكانَ مِنْ عِن ِد َغ ٌْ ِر ّ ِ
نزٌل ِّمنْ َحكٌِم َحمٌِد﴾ [فصلت.]42 :
ٌَأْتٌِ ِه ا ْل َباطِ ل ُ مِن َب ٌْ ِن ٌَ َد ٌْ ِه َو َل مِنْ َخ ْلفِ ِه َت ِ
إن هللا عز وجل قد حفظ القرآن الكرٌم وقٌض له من ٌجمعه وٌحفظه من التبدٌل والتحرٌف إلى أن
وصلنا منقوال نقال متواترا ،فإن الصحابة  -رضوان هللا علٌهم  -نقلوا عٌن ما نزل به الوحً ،وما أمر
الرسول ﷺ بكتابته ،وهو سٌبقى محفوظا إلى أن ٌرث هللا األرض ومن علٌها وإلى ما شاء هللا).
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 33ربٌع اآلخر 1442هـ
الموافق 2323/12/15م
رابط الجواب من صفحة اْلمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2817885238457482

موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جرٌدة الراٌة
www.alraiah.net

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

