
 هل الصوم يؤخر اإلنتاج؟

 

من قبل رجال االقتصاد  ،تهم المسلمون في علوم التنمية االقتصاديةي  
 !بأن صومهم يؤخر اإلنتاج ويعيق النمو والتنمية ،الوضعي

وأشخاص يبقى م، فهناك أشخاص يزيد إنتاجهم بالصوم، وهذا غير مسل  
أن يكون هناك  في بعض الحاالت قد يحدثنعم . إنتاجهم على ما هو

فاألمر يحتاج إلى دراسة واقعية، قد . أشخاص ينقص إنتاجهم بالصوم
تتعاوض فيها حاالت الزيادة مع حاالت النقص، وال يحدث تأخر في العمل 

كما يجب استحضار أن هناك حاالت صحية وأعمااًل شاقة قد  .واإلنتاج
 .(ام مساكينإطع) تستدعي الفطر في رمضان، والتعويض عن الصوم بالكفارة

والمشاهد أيًضا في بلداننا العربية واإلسالمية أن بعض البلدان ينام الناس فيها 
ويعملون في الليل، ومن ثم ال يتأخر  من دون أن يهملوا الصالة، في النهار،

 .اإلنتاج بالضرورة

 

وبالمقابل نشاهد أن الدوام الرسمي في الوظائف واألعمال يبدأ في الساعة 
 .ساعات العمل بمقدار ساعتين ًحا بدل الساعة الثامنة، فتقل  العاشرة صبا



 

وعلى فرض أن الصوم يؤدي في الرصيد الصافي إلى بعض التأخر في 
، فالفرد كما أنه والجماعي اإلنتاج، إال أن هذا ال يؤبه له على الصعيد الفردي

جازة سنوية، يستريح فيها من عبء العمل  بحاجة إلى إجازة أسبوعية، وا 
ا بالضرورة أن إنتاجه ينقص، ألنه سيعود بعد اإلجازة يومي، فليس مسلمً ال

نتاًجا ا قطع ال أرضً  نبت  الم  : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. أكثر قوة وا 
 !ا أبقىوال ظهرً 

 

بحاجة إلى إجازة  هفكما أن الفرد بحاجة إلى إجازة يستريح فيها عقله وبدنه، فإن
وعلى . ا من أعباء الطعام والشرابصحيً تعبدًيا، ويستريح سنوية يستريح فيها 

فرض أن إنتاجه يقل خالل شهر رمضان، إال أن الفوائد الصحية للصوم 
ا، واهلل ستحفظ على الصائم صحته، وسيعود بعد الصيام أكثر عافية ونشاطً 

 . أعلم

ال وعليه فنظرة رجال االقتصاد والتنمية إلى الصيام نظرة جزئية، ومنحازة، 
ا، وتهمل سائر الجوانب األخرى التي لها قيمة ا واحدً تأخذ باالعتبار إال جانبً 

 .تعويضية قد تفوق بكثير القيمة الناقصة المزعومة، واهلل أعلم



رنا بآالم المحرومين من الغذاء والماء، فيدفعنا إلى ا فإن الصوم يذك  أخيرً و 
 .مساعدتهم بسخاء أكبر
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