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Abstract:
It has been proved from the reality of the world there is a palace in

economic thought, which shorten and reduce the development of the
just economic growth, Sustainable development also highlights the
reality does not only relate to economic aspects, but it is closely linked
to aspects of social and political as well as the cultural aspects in general
and this must be on the individual to maintain the elements of
development and work to maintain them and to prevent waste or
destruction, where this point is part of the construction of cultural,
religious and moral in the personality of the individual and the
community in the Muslim community. From here we can say that the
dimensions of sustainable development embodied and embedded in
Islamic culture that has touched all aspects of life.
So ask the following question:
How can we develop solutions and achieve sustainable development of
the outputs of Islamic culture in the light of the current cultural crisis?
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This is what we will try to answer it in our intervention proposed.
Keywords: sustainable development, crisis, cultural, moral values,
Islamic culture
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