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  املقدمة 

 

چڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 
(1)

 

چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  مئ     ىئوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ 
(2)

 .



(3)
, نسأل اهلل أن ييقظ  نايم  يل اناء يم   يم يذقيا مي ب اه يا   ياإت اهلل , نهج يم  انياإت             

عءى انوجه  االقتصيمي  اساليي ا اه  ي  ,     انصحقح ن ام  ان ءد
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(4)

(5)
. 

هن اسنسمنقا عءى  ر اناصور عمني   يل نيييل ان ءيال ناالاليتذيل, نان ياإت اساليي ا جس يد نراليال          

انطريق ان   يظوي ان شريا هنى  ر اه من, فجاي  اسنسيمن ميو انذمييا  يل ان وجيويال انتيا هللءظإيم اهلل,         

اليي حمنه , فاييل  ريييق ع ييمرأ اهنوييا أنال, نع ييمرأ انيي يي نفييق  يياإت    نتحظقييق انا وييييا انةمنصييا نييه

االالتةيف,  ريق انظوا يا نانايدل فيا شي  حيا ,وظوج نناج يمل, ن يل نيال يسيتطع انا ي  نامميا أن            

 غقرمم  ل اناوارض, نال يترشه اساليم نوقدا حريدا,    وو  شرا ته , رغال أنف ان تج  ريل اناتمأ.

 مشكلة البحث:
  

نفق انحظ ا انز اقا ان مضقا نانحمنقا, نامنا  ل جاطق  حم   فيا جواقي  اهنا ير نانايواما اليوا  فيا       

اههلليققييمل أن انتام يي  فييا اهالييواج, نانا يي   ييل وقييا اه منييا ناسجظييمن ,    ييم جايي  اه ييا أالييقرأ       

جام   جيد   اليوا     اقتصمييم نذقرمم نما ج ءك  م ج ءك  ل ان واري انتا جكمن   عءقإم اه ال, في يوجد

عءى صاقد ان واري ان شريا, أن ان مييا, فجا  اه ا جاظسال هنى   ظمل, نمو  ل ان ورنض ال يحصي   

 فا ظ  انورنض ان منقا انتا فرضإم اهلل نتحظقق انتكمف  االجت معا.

 نناجإ  ان موا  شكءا نفرأ ان صمير, نارجوم  ث اإم.

 أهداف البحث: 
 
 الي ا نءحءول انتا ج اد ان ءد عل اسرممج ان منا نانتخةال , نانكسمي. قمن ح ونقا االقتصمي اس -1
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اساليم نضع انحءول ق   انوقو   إم , ش نك نجيد انحءيول انتيا جظطيع يا ير ان ةير قل, نانايم ءقل         

انامنا, في وجا نءاطمنا هللصوصم أن انحا انا و  انشريف عءى انتكسب,    هنومج انزشيمأ نشيرا    

 ا ندي و ا انتا قا ان شريا ناسنتمجقا.انوالمئ  اسنتمجق

انورج  قل انا مم اسالي ا فا انتام    ع ان شر شام   أالمس جةخع نيه اناوا ي  اههلليرو, ن يقل      

نءتظو  عءى انا ميأ, ناالتذينإم نا مرأ ان يي.    ان ميأ شوالقءا سح م  ومجمل اسنسمن,

 
  خطة البحث: 

 
 لالقتصاد اإلسالمي الفصل األول : المرتكزات األساسية

 المبحث األول/ االستخالف والتسخير.

 المبحث الثاني:  الملكية

 

 الفصل الثاني: اإلنتاج في القرآن الكريم

 المبحث األول : اإلنتاج مفهومه وحكمه                               

 المبحث الثاني: عناصر اإلنتاج:                              

 

 الكريم  الفصل الثالث: التوزيع في القرآن

  المبحث األول: ماهية التوزيع

  المبحث الثاني:عوائد عناصر اإلنتاج

  المبحث الثالث: أدوات التوزيع

 

 الفصل الرابع : التبادل في القرآن الكريم 
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 المبحث األول : ماهية التبادل

 المبحث الثاني: أمور ال يستغنى عنها في التبادل

 كريمالفصل الخامس: االستهالك في القرآن ال

 المبحث األول: ماهية االستهالك

 المبحث الثاني: مراحل االستهالك وأنواعه وهدفه ومهمته وسعته وضوابطه

 المبحث الثالث: ماهية الترشيد االستهالكي

 

أهللقرا يتظدم ان موا  مالعت ار ن م  در  ا ا  ل أهللطيم  فيا مي ا ان حيا , نش يم جاء يون أنيا  شير أهللطيأ          

,  ف اا ن ل انشقطمن, ن م شمن  ا  يل صيواف ف توفقيق  يل اهلل جايمنى     نأصقب , ف م شمن  ل هللطأ 

 .جزامال اهلل هللقرا ثال  وخ  أالمج جا اهفمض  ان يل نال يكت وا عء ًم

 


