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 ذلك،تتجلى أهمية االقتصاد اإلسالمي بصفة عامة أوال في اإللزام اإليديولوجي علينا بوصفنا ندين بدين اإلسالم
اإللزام الذي يجد منابعه في القرآن الكريم الذي له ذاتيته الخاصة وكذا في السنة واإلجماع واالجتهاد ذات العالقة
الوثيقة والمتبادلة فيما بينها ولعل ترسيخ االتجاه األخالقي في قلب النظرية االقتصادية هو ما ينهي باالقتصاد
 وهناك أيضا اإللزام االقتصادي الذي يفرض ضرورة وضع الحدود.اإلسالمي إلى أن يصبح غير محدد بفجوة ما

 وال شك في أن أنسب الحلول هي النابعة من العقيدة، للمشاكل االقتصادية التي تعصف بالمجتمعات اإلسالمية
.اإلسالمية
يأتي بعده اإللزام االجتماعي حيث ال نجد خططا للتنمية االقتصادية وحدها وانما تمتد لتشمل التنمية االجتماعية

 وبناء على ذلك فإن النظرة اإلسالمية بوصفها، والذي يضمن نجاح التخطيط، حيث يتم التجاوب الجماهيري.

.تهتم بالمنظور االجتماعي تفرض نفسها على فلسفة التنمية والتخطيط االقتصادي في الظروف الحالية
وأخي ار فهناك اإللزام التاريخي المستمد من األمجاد اإلسالمية القديمة وضرورة إعادتها بعد ذلك يمكن أن نخلص
إلى أن هناك اعتبارات عدة مقنعة تفرض علينا هذا التوجه بل وتستوجبه سواء من الناحية العقائدية الروحية أو
.من الناحية النظرية الفلسفية أو من ناحية العلمية التطبيقية
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Abstract:
The significance of Islamic economics in general, first in the ideological mandatory while we
condemn the religion of Islam, such a requirement has its roots in the Quran, which the last
Adam, private and in the year and the consensus and the diligence of a close relationship and
mutual among them, and perhaps the trend towards consolidation in the moral heart of the
economic theory of Islamic economics is finally becoming a non-specific is . There is also a
requirement for economic forces need to set limits to the economic problems besetting the
Muslim community, have no doubt that the best solutions come from Islamic teachings. Just
after compulsory social if we do not find plans for economic development alone, but extends
to social development. Where are they responding to the mass, which ensures the successful
planning, therefore, the Islamic perspective as concerned with a social perspective is needed
in the philosophy of development and economic planning under current circumstances .
Finally, there is an obligation to history from the glory of ancient Islamic and the need to return
it, then it can be concluded that several overriding considerations oblige us to this trend and
even required under both in terms of beliefs spiritual or philosophical theory or in terms of
scientific
applications.
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