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حممود امساعيل، حنو تنظري ثوري ملفهوم االقتصاد يف اإلسالم، حبيب اهلل بايدار، حممد باقر الكلمات المفتاحية: 
 الصدر، اقتصادنا.

ـ عن  ابْل َكَتب الكثريون ـ أيض   ؛مل يهتّم جمددو املذهب االثين عشري باجلانب السياسي ِمن منظور ثوري فَحْسب
 .جوانب احلياة ِلَما له ِمن تأثري يف شىت ا؛ إدراك  ااالقتصاد َوْفق تلك النظرة الثورية أيض  

ين عشري  حسب املفهوم االثميوا االقتصاد اإلسالالدراسة ألمنوذجْْي معاصرْين عاجلوسَنعرض يف هذه 
وتقدمي  ،ين بداهة  خروجهما عن املألوف املتواتر والسائد واملتداولوهذا يع ،ا على ذلكوَوفق رؤية ثورية كما نص

 ،تالفهم يف قراءة النصوص الدينيةبصدده الخ وضوع الذي طاملا اختَلف الدارسونرؤية جديدة بصدد هذا امل
 .نتيجة تأثري العامل اإليديولوجي

وهذا ال يعين  ،د باقر الصدر األمنوذج الثاينوالسيد حمم ،األمنوذج األول ث ل الدكتور حبيب اهلل بايداريَُ     
سائل اجلوهرية اخصوص   ،بل العكس هو الصحيح ؛اختالفهما َحْول مفهوم االقتصاد اإلسالمي

َ
 ؛فيما يتعلق بامل

 .واعتمادمها مرجعّية  واحدة  تتمثل يف الفقه االثين عشريبْل  ،ِمن قراءة مذهبية واحدة االنطالقهما مع   انظر  
َحْول  اَقدَّم الدكتور بايدار اجتهاد   التفسير الثوري لِلجانب االقتصادي في اإلسالماسته بعنوان يف در     

 .سنحاول َعْرضه ونـَْقده يف َضْوء ما تـََيسَّر لنا ِمن َمعارف بصدده أثبتناها يف دراسات كثرية سابقة ،املوضوع
أو قـَُوى مقدَّرات االقتصاد أو موارده الثروة الطبيعية  أنّ  :يَنطلق املؤل ف يف اجتهاده ِمن مبدأ إسالمّي قوامه    

 .1عمل ناِفع النتفاع َحْسب ما يـَُقد مه ِمن" لِلجميع فيه حّق ااإلنتاج "ِمْلك إهليّ 
وأّن هذه احليازة ال تعين التمتع حبقوق املِلكية املتضمنة يف حّق  ،وهذا يعين أّن حيازة األرض ِلَمن يفلحها    

كما َوَرد يف ُكُتب الفقه واألحكام ِمْلِكّية الرقبة "باسم  اوهو ما يـُْعَرف اصطالح   ،لتوريثالتصرف وحّق ا
 ."السلطانية

كما يَتعارض مع ما   ،وعندنا أّن هذا التصور ُمغاِير لِلمفهوم اإلسالمي الذي عاََل موضوع املرياث تفصيال      
حيث ُوِجد نظام املِلكية التامة  ؛عصور التاريخ اإلسالمي بْل وطوال ،َحَدث يف َعْهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 .ِلالجتهاد مبا ال يَدَع جماال  
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، كما فهو ما يَتعلق حُبْسن فالحة األرض ُدون َتكاُسل أو مخول :"أمَّا عن مفهوم بايدار عن "العمل النافع    
فيجب أْن  :أمَّا ما يزيد على احلاجة ،تقتري" مبعيار سّد احلاجات األساسية ُدون إسراف أو َحدَّد مفهوم "االنتفاع

 .2"على حقيقة نّص اإلسالم على عدم "االكتناز اتأسيس   ؛يؤول إىل الدولة إلنفاقه يف األوجه الشرعية
إذ ُوِجد ِمن الصحابة  ؛ـ يتناىف مع ما َحَدث بالفعل يف تاريخ َصْدر اإلسالم اوعندنا أّن هذا االجتهاد ـ أيض      

كالزكاة والصدقات   :يتلك الض َياع واألموال والّدواّب بـَْعد أْن يصرف منها يف الوجوه الشرعية امضن كان ثري  
 .ومل َنسمع عن رواية واحدة تـُْثِبت أّن الرسول صلى اهلل عليه وسلم صاَدر أموال األغنياء ،وحَنْوها

وسيلة  يف حّد ذاته بَقْدر ما هو اليس هدف  أّن اكتساب املال  :ويـُبَـر ر الباحث اجتهاده بتصور مثايّل فحواه    
 ."تنتفي فيه "الطبقية 3" الذي يـَُعيّد األساس لِتكوين " جمتَمع فاضل"هِلدف َأمْسَى هو ختليق "اإلنسان الكامل

اُرب إذ مل َيشهد اجملتَمع اإلسالمي طوال تارخيه ظاهرة املساواة الكاملة إال يف تَ  ؛"وتلك ـ َلَعْمرِي ـ نظرة "يوتوبية
 .التجربة القرمطية :ِمْثل ،حمدودة وقصرية العمر

وفريضة الزكاة والدعوة  ،فالكمال هلل وَحْده ؛" ُمباَلغ فيه: فهو َتَصوُّر "صويفّ "أمَّا عن مفهوم "اإلنسان الكامل    
 .لِلتصدق كفيالن بتزكية اإلنسان يف حدود الشرع

ـ إذا َأَخّل بشروط احليازة َوَجب على احلاكم انتزاعها منه  اوم  ويـََرى الباحث أّن حائز األرض ـ أو الثروة عم    
" ليس ق بنوع حُمَدَّد ِمن األرض هو "إقطاع املنفعةوهذا األمر جائز ـ فيما نـََرى ـ فيما يـَتَـَعلَّ  ،4وتوزيعها على الناس 

 .لِبَـْيت املال ما عليها ِمن ضرائب فاألراضي اخلراجية والعشرية يَتمتع ماِلكها بكافة حقوق املِلكية طاملا َدَفع ،إال
إذ ال يستقيم هذا التصور مع الطبيعة  ا؛ماد ي   اوال ِعربة البتة مبا ذََكره الباحث بأّن احلافز على العمل ليس حافز      

 .البشرية
مع ُحْكمه بأّن ، و فال َيصطدم ـ فيما نـََرى ـ مع احلافز املادي :"أمَّا ما ذََكره عن "احلافز الروحي واألخالقي    

 ." لَِفْرز الصاحل ِمن الطاحلا لِلبشراختبار  "الثروة" ليست إال "
 .هلا عائدها يف الدنيا واآلخرة 5"ى ضرورة التوسع يف "اإلنفاق" باعتباره "تارة  مع اهللويف هذا الصدد يَرض    
" على هذا مبا َذَهب إليه ِمن أّن "اإلنفاق نُِقرّ وإذا  ا،شرعي   اوليس فرض   ،ونـََرى أّن األمر هذا منوط باالختيار    

، " فال نشاركه الرأي يف ُقْدرته على حَمْو النظام الطبقيلتوازنافائدة لِلمجتَمع ِمن حيث حتقيق "النحو ُيْسِفر عن 
 فيما ُنَسم يه ممثَّال   فهو أْمر أَقـَرّه القرآن الكرمي ؛6" أْمر سليّب يف ُكّل األحوالكما ال نُِقّر َزْعمه بأّن "الصراع والطبقية

. ذلك التوازن الذي ال ." ـ أي الصراع ـ اليت ِمن شأهنا إعادة التوازن يف اجملتمع بـَْعد مواَجهة الطغاة"نظرية الدفع
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فال ردْع إال  ؛" ال ُيِْكن أْن تـَْردَع الظامل؛ فما أمساه بـ"القيم املعنويةُيِْكن أْن يَتحقق بالسمو الروحي فحْسب
 .بالقوة
عن طريق  7"ْفي "الطبقيةلكّن دْعوته لِنَـ  ؛وهو حمُِّق يف ذلك ،لَقْد َصّب الباحث غضبه على النظام الرأمسايل    

نافع
َ
 .فيما نـََرى امثالي   ا" الناتة عن العمل ليس إال تصور  تَعاُظم "امل

لكّنه ال يَنتزع ما ُغِرس  ؛شخصيته" ُيْسِفر عن َتساِمي الفرد وَتكاُمل صحيح أّن التوسع يف "البذل" و"اإلنفاق    
 .وِمن ََثّ املزيد ِمن اإلنتاج ،على املزيد ِمن العمل ايف نـَْفسه بالفطرة ِمن ُحّب التملك الذي يـَُعّد حافز  

حاَول الباحث برهنة اجتهاده بإيراد روايات تارخيية تتعلق بعصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء     
يب َبْكر يف توزيع "الفيء إذ يؤَخذ عليه تنديده بسياسة أ ؛غ يف تأويلها وحتميلها َأْكَثر ممَّا حَتتمللكّنه بالَ  ،الراشدين

غامن" وْفق معيار "التساوي
َ
اَولة أيب َبْكر "تأليف الظرف التارخيي احَلرِج ـ بـَْعد حروب الر دَّة ـ وحم متجاِهال   ،"وامل

 ."القلوب
ِلمشورة  األخطاء سلفه ووفق   ان اخلطّاب حْي َعَدل عن هذه السياسة كان تصحيح  ويـََرى أّن اخلليفة ُعَمر ب    

حيث توطَدت دعائم اإلسالم وتوسَعت الدولة  ؛اختالف الظرف التارخيي امتناسي   ،8اخلليفة َعِلّي بن أيب طالب
ان إجراءات تتسق مع األمر الذي استوَجب مراَجعة " التشريع " واستن ؛اإلسالمية وزادت َمواردها االقتصادية

 .الواقع اجلديد
كذا   ،9مل يتورع الباحث عن التنديد بسياسة اخلليفة عثمان بن عفان اليت اعترَبها جمافية  لِتعاليم اإلسالم     

لكْن جيب أْن نضع يف االعتبار طبيعة  ؛وَقْد نوافقه الرأي يف هذا الصدد ،بالسياسة األموية يف جمال االقتصاد
 .ربى اليت طرَأت يف " دار اإلسالم " عند تقومي تلك السياساتاملتغريات الك

وبديهّي أْن يَنحاز الباحث ِلسياسة َعِلّي بن أيب طالب الذي َحرَّم " املرياث " على أبنائه ألنّه حرص على أالّ     
ُدون أْن  الك الورثة أمالك  وَدَعا إىل ضرورة األخذ هبذا األمنوذج " املثايل " حىت ال يتم ،ُيِْكن توريثه ايتملك شيئ  
ولو كان التصور اإلسالمي كذلك فلماذا شرع القرآن الكرمي ِلمسألة " املرياث " بصورة  ،10 أو عمال   ايبذلوا جهد  
 مفصلة ؟!

. أّن اجتهاد الدكتور بايدار يضرب يف مثالية تتجاهل معطيات التاريخ وتؤو ل النصوص الدينية .ق َصاَرى القول    
عارف التارخيية ،معتسفة  خترج عن حدود الشريعةتأويالت 

َ
وإمهال َمصادر أصلية يف الفقه  ،ناهيك عن قصور يف امل

ُيِْكن  اعن املصادرات املذهبية اليت جعَلْته يَتخذ ِمن البيت الَعَلِوي أمنوذج   هذا فضال   ،واألحكام السلطانية
 .إحياؤه
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ر له حَتاشي تلك احملاذير َلَوقَ       ،ف على حقيقة عدم وجود ما ُيَسمَّى بـ" أمنوذج إسالمّي يف االقتصاد "ولو ُقد 
بْل َشِهد العامَل اإلسالمي َتاُرب شىت ومناذج متعددة  ادعى أصحاهبا انطالقها ِمن " مرجعية إسالمية " وأّن َعْصر 

 .تساقها مع طبيعة املتغرياتالرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ نـَْفسه َشِهد تغيريات متعددة  لكّنها كانت رشيدة  ال
وهو أْمر ُُيَْمد له على ُكّل  ،. فحْسب الباحث تقدمي اجتهاده اخلاص الذي نـََعته بـ" الثورية ".ومع ذلك    
ِلَكْون اإلسالم َقْد َقدَّم بصدده مبادئ عاّمة   ؛ِلوعورة احلقل املعريف الذي َُيتمل الكثري ِمن التأويالت انظر   ؛حال

 .خاصة نظرية ،وليس
 احيث َقدَّم رؤية  َأْكَثر عمق   ؛فيمث له السيد حممد باقر الصدر يف كتابه " اقتصادنا " :أمَّا األنموذج الثاني    

 ..ِلموضوع الدراسة اتنظريي   اواجتهاد  
الكثريون ِمن لَقْد كان َأْكَثر واقعّية  حْي نـََفى وجود ِعْلم ُيَسمَّى " ِعْلم االقتصاد اإلسالمي " كما َذَهب     

وأّن ما َقدَّمه ليس إال حْمض اجتهاد ُمْسَتَمّد ِمن الرؤية اإلسالمية العامة  ،الدارسْي القائلْي بـ" أسلمة العلوم "
 اوليس تفسري   ،لكّنه اتَـَّفق مع سابقه يف أّن اجتهاده هذا ثورة لِقْلب الواقع الفاسد وحتويله إىل واِقع سليم ،لِلحياة

 ،كما أتفق معه يف االنطالق ِمن إيديولوجية مذهبية تتمّثل يف املذهب الشيعي االثين عشري  ،11لِلواقع  اموضوعي  
 .وِمن مرجعية تتعلق بفقه هذا املذهب نـَْفسه

 :فيتأسس على قواعد ثالث هي :أمَّا عن َتَصوُّره    
 .مبدأ املِلكية املزدوجة -1
 .مبدأ احلرية االقتصادية يف نطاق حمدود -2
 .مبدأ العدالة االجتماعية -3

يـََرى أّن نظام االقتصاد يف اإلسالم ُمغاِير لِلنظرية الرأمسالية القائلة باالقتصاد احلُّر  :خبصوص املبدأ األول    
 .12بْل ينطوي على " ِملكية مزدوجة "  ؛والنظرية املاركسية القائلة باملِلكية العامة

وتعويل  ،باتاه االقتصاد الرأمسايل املعاصر حَنو تأميم بعض قـَُوى اإلنتاج :ابقتْْي ويَُدل ل على خطأ النظريتْْي الس    
أمَّا االقتصاد اإلسالمي فَيجمع بـَْْي املِلكية  ،13االقتصاد االشرتاكي على املِلكية اخلاصة يف بعض قـَُوى اإلنتاج 

 .اخلاصة واملِلكية العامة وِملكية الدولة
كاملشاعة واحلبوس   :أخرى ارخيية يف االقتصاد يف العامَل اإلسالمي َشِهَدْت أمناط  وعندنا أّن التجارب التا    

ما بـَْْي حّق احليازة أو االنتفاع واالستغالل أو  ا:كما َجَرى االختالف َحْول طبيعة املِلكية أساس    ،والطعمة وحَنْوها
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حبيث ال  ،ملغارسة واملساقاة والتخميس وحَنْوهاكا  :كما اختَلف الفقهاء يف تقدير " عالقات اإلنتاج "  ،ِملكية الرقبة
 .ُيِْكن احلديث عن " أمنوذج " قاّر وثابت له خصائصه املميزة

فيَـَرى أّن احلرية االقتصادية كانت مكفولة  يف حدود القيم املعنوية واخلُُلقية والروحية يف  :أمَّا عن املبدأ الثاين    
 ،ـ يف وجود حرية خاصة بالفرد وأخرى بالدولة اكما يسايره ـ أيض    ،ايدارشأنه يف ذلك شأن الدكتور ب ،14اإلسالم 

ِلمبادي  اأمَّا حرية الدولة فتتعلق بضبط السلوك االجتماعي وفق   ،وحرية الفرد مؤطَّرة يف حدود " العمل "
يف ََتَلُّكها السْلطة اليت وحرية الدولة  ،. حرية الفرد مكفولة يف العمل النافع ِلَسّد احلاجات وزيادة اإلنتاج.الشريعة

 .15وعن طريق االثنْي تصرف األعمال ويتحقق مبدأ " التوازن " اإلسالمي  ،حُتَر م االحتكار والربا واكتناز املال
بْل   ،فلم َتُكْن هناك حدود ِلسْلطة الدولة ؛وعندنا أّن هذا التصور النظري مل جَيِْر تطبيقه على أَْرض الواقع    

وكان فقهاء السْلطة يـَُنظ رون ِلسياسة " األمر الواقع " ويربروهنا باحلّق أو  ،ُمْعَظم األحيان كانت طاغية  يف
 .بالباطل

فَيْكُمن ـ يف نظر املؤل ف ـ يف التكافل االجتماعي والتوازن  :أمَّا عن املبدأ الثالث اخلاص بالعدالة االجتماعية    
 ..16االجتماعي 

اللهم إال فيما يَتعلق  ،فهو ـ فيما نـََرى ـ مرتِبط بأخالقيات الفرد ُدومنا إلزام :اعيأمَّا عن التكافل االجتم    
كالصدقات ـ ال تفي بالضرورة بإحداث التوازن   :والزكاة وْحدها ـ حىت إذا ما أضيف إليها " اإلنفاق " ،بالزكاة

بْل عرَفت اهلّوة الشاسعة  ،نظام الطبقات بدليل أّن اجملتَمعات اإلسالمية طوال تارخيها املمتد َشِهَدتْ  ؛االجتماعي
 ا.بـَْْي الطبقات كما ذََكْرنَا سلف  

ومل َتُكن  ،كما َذَهب املؤل ف  17ال فعاليات واقعية  ،كما أّن اإلحلاح على البُـْعد األخالقي حْمض مثاليات نظرية     
ناضَلت حركات املعاَرضة إلقرارها  ،إلسالمي" يف ُمْعَظم عصور التاريخ ا ا" مجاهريي   االعدالة االجتماعية إال ُحلم  

إذ ُوِجد بـَْون شاسع بـَْْي مبادئ اإلسالم يف العدالة االجتماعية وبـَْْي معطَيات  ؛ُدون طائل يف َأْغَلب األحيان
 .الواقع امللموس

ستخَلص منها أُطُر ِمن ُهَنا َأحلَّ املؤل ف يف اجتهاده على ضرورة العودة إىل اإلسالم كمرجعية ُيِْكن أْن يُ     
 .18ومقو مات النُُّظم االقتصادية واالجتماعية 

 ا،مبا يـَُنّم عن وْعي كبري بارتباط الثانية باألوىل علمي   ،يَعرض املؤل ف ِلعالقات اإلنتاج والعالقات االجتماعية    
ية االحتفاظ بالعالقات وإذ َفِطن إىل أّن عالقات اإلنتاج خَتضع ِلقانون التغيري فقد اعتَسف القول بإمكان
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 اصاحل   ااجتماعي   ابالقول بأّن اإلسالم َرسَّخ نظام   اومتذر ع   ،بذلك املاركسية اخماِلف   ،االجتماعية يف موقف الثبات
كما خاَلف الفكر الرأمسايل الذي يـََرى ضرورة تطوير َموارد اإلنتاج لُِتالِحق التطور   ،19ِلألُمَّة يف الزمان واملكان 

وارد الطبيعية لكّن اإلنسان هو الذي أساء استغالهلا وتوزيعها  ازاعم   ،احلضاري
َ
وِمن  ،20أّن اإلسالم َكَفل هذه امل

 .ََثّ َوَجب العودة إىل مبادئ اإلسالم بصدد التوزيع العادل لِلثروة
وباإلنفاق إلحداث  ،فيَـَرى ـ كسابقه ـ بأهّنا مشروطة بالعمل ِمن أْجل إشباع احلاجات :أمَّا عن حقوق املِلكية    

أمَّا املِلكية العامة فتتعلق  ،لكّنه خيالِفه يف إمكانية جواز املِلكية اخلاصة لِلقائمْي بالعمل ،21التوازن االجتماعي 
يشاركه الرأي َحْول مبدأ " َتداُول الثروة " وحترمي وترمي الربا  ،22بُقَوى اإلنتاج َغرْي املقرتنة بالعمل البشري 

كذا يف حّق " ويّل األمر " يف الرقابة لِلحيلولة ُدون إحلاق أّي ضرر أو َخَلل يف   ،حتكار وما شابهواالكتناز واال
 .ِمن املكانة اخلاصة ِلألئمة يف الفكر االثين عشري امنطِلق   ؛23العملية االقتصادية 

أّن  :منها ،صاد إسالميّ الجتهاده بصدد تأسيس اقت اويف النهاية َيستخلص املؤل ف عدة مبادئ َجَعلها أساس      
وأّن استثمار املال ِلضمان حاجات األفراد وحاجات  ،بْل هي عملية " استخالف " ا؛ذاتي   ااملِلكية ليست حق  

 .24باعتباره يـُْفِضي إىل " املنافع "  ؛وأّن مفهوم " التداول " جيب االحتفاء به ،اجلماعة أْمر مشروع
 .25ُيِْكن تأسيس النُُّظم واملؤسسات اليت حُتد د طرائق املعاَمالت وأحكامها على تلك املبادئ العامة  اتأسيس      
واإلضافة إليها حْسب ما َيْسَتِجّد  ،وينوط أْهل " االختصاص " باالجتهاد لِتحليل تلك املبادئ العامة واهلامة    

 .ِمن معطَيات يف صورة " تشريعات " َتستلهم ِمن اإلسالم ومبادئه
وِمن ََثّ َوَجب استمرار عملية االجتهاد ِلُمواَكبة  ،و ه بأّن تلك التشريعات ليست ُمْلزِمة  إال يف عْصرهاكما يـُنَـ      

 .26وُمواَجهة املتغريات 
 اإذ كثري   ؛يف ُكّل األحوال اوبريئ   اوهي أّن االجتهاد ِمن َلُدن الفقهاء ليس ُمنَـزَّه   ،ـ حبقيقة جّد هامة ايـُنَـو ه ـ أيض      
 .27أمثلة  ضافية  ِمن التاريخ اإلسالمي يف هذا الصدد  اضارب   ،ج ه لِتسويغ واِقع فاِسد وتربيره باسم الشريعةما وُ 
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وعدم  ،عدم تريد الدليل الشرعي ِمن ظروفه وشروطه :منها ،ِلذلك مل يَتقاعس عن َوْضع شروط ِلالجتهاد    
عن اإلحاطة بأسرار اللغة  فضال   ،مق يف الفقه وأصولهوالتع ،اختاذ موقف ُمْسَبق تاه قراءة النصوص الفقهية

 .29ضرورة أْن جَيري االجتهاد " يف إطار القرآن الكرمي والسُّنَّة النبوية "  اوأخري   ،28والقدرة على استكناه دالالهتا 
د الثروة وكيفية توزيعها َموار  :ِمْثل ،َُثّ َقدَّم املؤل ف بعض اجتهاداته بصدد بعض األمور احليوية يف جمال االقتصاد    

كذا " الوصفية القانونية ِلِملكية األرض " يف إطار تاريخ التشريع   ،وتقرير األحكام الناجعة بصددها ،30
 ،31مع االسرتشاد بتجربة حكومة الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ يف املدينة  ،اإلسالمي والواقع احلال املعيش

 .والفقه االثين عشري على وْجه اخلصوص
كذا ظاهرة " اإلقطاع " يف   ،32التقنْي لِلثروات الكامنة يف باطن األرض ـ الركاز ـ وكيفية استغالهلا  ا:منها أيض      

 ... إخل." أراضي احِلَمى " وأمور املياه والري :ويَنسحب احلال على ظواهر أخرى ِمْثل ،ضوء الفقه االثين عشري
وإْن أضاف إليها ما يـَرَاه  ،جتهادات الفقهاء االثين عشرية السابقْيا عدوتوالواقع أّن آراءه يف هذا الصدد ال     

 .ِمن معطَيات العصر ومتغرياته امستَمد   اجديد  
وإْن تَفاَوت ـ بدرجة أو بأخرى ـ فيما يَتعلق  ،أّن االتفاق بـَْْي اجملتِهدين كاِمن يف األصول :خالصة القول    

َما ِمن اجتهاد اجوهري   الكّ، خالف   ،لواقع اآلينباملوقف إزاء " املستحَدثات " يف ا إذ تَتسم  ؛بـَْينهما بصدد ما َقدَّ
 ؛بينما َطرَح " الصدر " مقوالته بصورة " مفتوحة " حَتتمل الصواب واخلطأ ،أحكام الدكتور بايدار بالَقْطع واحلسم

 .َغرْي ُمْلزِم اشخصي   اباعتبارها اجتهاد  
نـَْهج " ثورّي " حْسب  :خْوضهما يف موضوع شائك وُمْلَتِبس وبنَـْهج َغرْي تقليديّ  اع  وُُيَْمد لِلمجتهدْين م    

 .اصطالحهما
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