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یَن ِمن كَْبِوُُكْ مََؼوذُُكْ تَتذُلو :س ياقام  ِ َياُم مََكَ ُكِتَب ػىََل ارلذ یَن أَٓمنُوْا ُكِتَب ػَوَْيُُكُ امّطِ ِ َا ارلذ ضوّموا تَِطّحوا". "»، سورة امبلرة(. امرسول الٔكرم )ص( يلول: 183َن )الٓية ََي َأُّيه

جين غرش شير من حیاة ألشخاص من ِشأٔهو تأٔمني سالمة امشخص امطحية ػىل مدى ػام، امطيام ملدة شير ويف شير رمضان ملبارك ىو منط خاص ػىل مدى ا

امنبوية امرشيفة فٕان حیث تشري ألحباث وامتلاریر امؼومية ٔأن امساػة امبيوموجیة يف ادلماغ حباجة اىل تنظمي بشلك س نوي. حسب توضيات املرأٓن امكرمي وامس نة 

ا امشير، حیث يف ىذا امشير تفتح ٔأبواب امرمحة إلميية بوجو غباده وتعبيق اهمنط امزمين اخلاص من شأٔهو ٔأن يتسبب ساػة ادلماغ جيب ٔأن يمت تنظمييا يف ىذ

ن ذكل تشؼل مشؼة امسالمة ابمتنس يق بني امبنیة امفزييوموجیة وامنفس ية نوجسد. رلكل من خالل حُك امطيام يمت تنظمي امساػة امبيوموجیة نذلماغ وامعاكة امناجتة غ

 جلسدية وامروحیة ػىل مدى احدى غرش شير امس نة. ا

ِػو. :الٔدةل  تلاریر امؼلد ألخري من امزمن تشري اىل ٔأن تغيري اهمنط املؼيي مٔلفراد من شأٔهو ٔأن يؤثر ػىل مسار امؼالج ويَُسّ

مما يشري اىل فعرية ىذا امؼمل. امنتاجئ تشري اىل ٔأن امطيام ػىل امطيام ػىل امعريلة إلسالمیة كد ل جتده يف ابيق ألدَين، مكن ذات معل امطيام موجود  امنتاجئ:

يف ىذا امشير ىو  امعريلة إلسالمیة إبماكهنا ان تكون ٔأفضل منط من ٔأجل بؼث امسالمة اجلسدية وامسكینة غند امطامئ، حیث اخنفاص مس توى اجلرامئ املرتكبة

 ة ٕاجياد تؼادل يف امبنیة امفزييوموجیة نوجسد.خري دميل ػىل ىذه امسكینة امعبيؼية اميت تنؼلد ػىل خوفی

وموجیة. وجود اهتظام وترتیب يف مجيع امشؤون امفردية وإلجامتغية، إبماكهنا ٔأن توؼب دورًا همامً يف ٕاهؼلاد تؼادل كوي يف ٔأهظمة امبدن امفزيي :إلس تنتاجو املناكشة 

ة ويساػد يف منع ٕاحالل حالت اس مترارية ىذا امتؼادل ٔأو جباتو يف امؼمويات امفزييوموجیة يف اجلسد يساػد ػدم ٕاىزتاز امتؼادل يف حال إلضابة ٔأو اموكوع بأٔي مشلك

واميورموانت ومعويات أليظ يف اجلسد من ٔأمه ما حيللو امطيام ػىل  املرض حمل امتؼادل امفزييومويج يف امبدن. ٕاهؼلاد امنظام يف ٕافراز امناكالت امؼطبية يف ادلماغ

 اهمنط إلساليم اميت تبوؽ ذروهتا ابمسالمة اجلسدية وامروحیة. 

 منط املؼیشة ؛ساػة ادلماغ امبيوموجیة ؛امطيام املفتاحیو: املكامت

 امتعبيق يف جمال امس ياسات امطحية وامؼالج/امتؼومي وامبحوث امعيب:

 اميدف من ٕاجراء املرشوع ىو من ٔأجل امطيام يف شير رمضان املبارك هبدف ٕاجياد منوذج ديين مناسب ومنط حیاة. 
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