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 املستخلص

  .ة يف ضوء العقيدة اإلسالميةسر االريكي والعالج الرباين، عرض ود: الدراسة موضوع     

 (األصول -املصدر -املعىن)التعرف على الريكي والعالج الرباين من حيث  :سةالدرا هدف
التعرف على األحكام الشرعية املتعلقة هبما, و وتطبيقات الريكي والعالج الرباين, التعريف مبمارسات و 

 .وذلك ابلنظر إىل أصوهلما وتطبيقاهتما

 .املنهج الوصفي واالستقرائي :منهج الدراسة

لريكي والعالج الرباين يعدان نتاج بيئة ثقافية فلسفية, وتستند أصوهلما على عدد ا :أهم النتائج
تتضمن ممارسات الريكي, والعالج الرباين , و (ذية والطاويةاهلندوسية والبو )من الفلسفات الشرقية كـ

 :عدداً من املخالفات الشرعية املتنوعة, ومن بينها

ديق مبزاعم فلسفية تتضمن دعاوى غيبية وإحلادية,  التصاذ أسباب  م تثبت ررعا وال كو،ا, و اخت
د من ادعاء القدرة على امتالك معجزة الشفاء بعد ممارسة عد, و (اقة الكونية, ين اينغ, الشاكراتالط)كــ

االستعانة بغري هللا عز وجل وطلب العون ممن ال ميلك نفعا وال ضرا  الرايضات والتمارين الروحية, و 
بتأثري األرجار  اختاذ بعض الوسائل الشركية, كاالعتقاد, و (موات واملالئكة والرموزأرواح األ)كاالستعانة بـ

التشبه ابلكفار مبمارسة بعض رعائر دينهم, ومن ذلك ممارسة طقوس التأمل واليت تعد واألحجار ونفعها, و 
 .ررطا الكتساب القدرة على معاجلة اآلخرين

 :التوصياتأهم  

صول الشرعية ملا تتضمنه من خمالفات لأل عالجيةر من تلك املمارسات العلى العلماء واألطباء التحذي
اجياد للية لضب  تلك املمارسات العالجية من الناحية النظامية وذلك للحد والعلمية التطبيقية, وأوصي إب

 .من انتشارها

 . تصوف - أحكام ررعية - فلسفة - طاقة - برا،ا - ريكي :الكلمات الدالة
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Extract 

study topic: (Reiki and Pranic healing) by studying them from the 

Islamic perspective.  

 Aim of the study: Getting to know Reiki and Pranic healing as for (the 

meaning, sources, and origins)and Defining the practices and applications 

of  Reiki and Pranic healing and Getting to know the injunctions of the 

Islamic law concerning them, according to their origins and applications. 

Study Methodology: inductive approach and descriptive approach. 

The most important Results:  

Reiki and Pranic healing are considered to be a result of a cultural 

philosophical environment, their origins are based on a number of Eastern 

philosophies such as (Hinduism, Buddhist and Taoism).  Reiki Practices 

and Pranic healing  include a number of various Islamic breaches such as: 

Depending on issues that are not proven neither scientific nor Islamic 

approach. Believing in philosophical beliefs that include atheism and 

unseen claims such as (chi, yin yang, chakras). Claiming the ability to have 

the curing miracle after practicing a number of sports and spiritual 

exercises.  Asking the help of others but Allah, those who can’t benefit or 

harm themselves such as (death people’s souls, angels and spiritual 

symbols). Adopting some polytheism methods such as believing in the 

effects and benefits of the trees and stones. Imitating the atheists by 

practicing some of their religion’s rituals, such as meditating rituals that are 

considered as a condition to acquire the ability to cure the others. 

The most important recommendations:  

Islamic researchers and doctors have to warn people about such medical 

practices as they include some breaches of the Islamic law and applied 

science basics and Reaching a mechanism to control these medical 

practices as for the systematic aspect in order to limit them.  

Keywords: Reiki, Pranic, chi, Philosophy, Injunctions of  Islamic law, 

Sufi. 
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 ــــــــةاملقدمــــــــ

من يهده , ونعوذ ابهلل من ررور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره
يضلل فال هـادي له وأرهد أن ال إله إال هللا وحده ال رريك له, وأرهـد أن حممـداً  فال مضل له ومنهللا 
  ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ :قـال تعـاىل, ورسوله  عبـده

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ژ :وقـال تعاـلى (401):نرللل عم

وقـال  (4):النساء] ژٺ  ٺ  ٺ    ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ژ: تعـاىل

 .(4) :أمــا بعــد ,(04-00):األحزاب ژ ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ 

فمع االنفتاح اإلعالمي, وازدايد حركة التواصل بني الشعوب والثقافات انتقل إىل اجملتمع العريب     
العديد من التطبيقات الفلسفية والعالجية واليت أسهم يف انتشارها عدد من الوسائل من أبرزها حركة 

من الواجب أن خيضع الوافد إىل  وملا كان .كز التدريب يف العا م العريبومرا الرتمجة, ابإلضافة إىل برامج 
هذه  لفها قبل, وما خالفها ُردَّ ورفض, جاءتالدراسة, وأن يعرض على أصول الشريعة وقواعدها فما  م خيا

العريب   من املمارسات العالجية القدمية ابلنسبة لنشأهتا, واحلديثة ابلنسبة للمجتمعنينوع لتتناولالدراسة 
ن ممارسات الطب البديل , وميكن تصنيفهما يف إطارمها العام ضم(والعالج الرباين -الريكي)املسلم, ومها 
, ابعتبارمها من املمارسات العالجية الشعبية واليت بدأت ابالنتشار يف اجملتمع املسلم بعمومه والتكميلي

لدراسة على وجه اخلصوص ابعتبارمها من النوازل مما دفع الباحثة إىل تناوهلما اب والعريب على وجه اخلصوص
 .املستجدة يف ابب التداوي والذي يكثر فيه اللغ  والتوهم ويعد من مداخل الشرك 

 :وهتدف هذه الدراسة إىل
 (.األصول ,املصدر ,املعىن)والعالج الرباين من حيث  التعرف على الريكي .4
 .التعريف مبمارسات وتطبيقات الريكي والعالج الرباين .1
 .التعرف على األحكام الشرعية املتعلقة هبما, وذلك ابلنظر إىل أصوهلما وتطبيقاهتما .4

                                                             

هلل حنمده  احلمد, أنه علمنا خطبة احلاجة: "قال عن النيب : هللا ابن مسعود هذه خطبة احلاجة كما يف حديث عبد (4)
يف  الرتمذي وأخرجه(. 462:ص), (1442) السنن, كتاب النكاح, ابب يف خطبة احلاجةأخرجه أبو داود يف  ,....."ونستعينه
, كتاب النكاح, ابب وأخرجه ابن ماجه يف سننه(. 164:ص), (4401)ابب ما جاء يف خطبة النكاح , كتاب النكاح,  سننه

 (.4/184),  ،اصر الدين األلبايندمحم صحيح سنن أيب داوود,: انظر .احلديث صححه األلباين. 418, ص(4281)خطبة النكاح, 
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 :تساؤالت الدراسة
 ما املقصود ابلريكي والعالج الرباين؟ .4
 ما مصادر وأصول وتطبيقات الريكي والعالج الرباين؟ .1
 ما؟ما وجه العالقة بني الريكي والعالج الرباين وبني البيئة الفلسفية احمليطة هب .4
 ما األحكام الشرعية املتعلقة هبما؟ .1

 :اسةمنهج الدر
نظراً ملا تتطلبه الدراسة من اإلجابة عن تساؤالت تتعلق بواقع معاصر فقد عمدت الباحثة إىل استخدام 

وذلك لوصف  (4)"كل منهج يرتب  بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسريها: "ويقصد به (املنهج الوصفي)
يقوم على التتبع ألمور "والذي  (املنهج االستقرائي)الباحثة من لرباين, كما ستفيد واقع الريكي والعالج ا

 .وذلك عند اإلجابة على التساؤالت املتعلقة ابألحكام الشرعية (1) "جزئية الستنتاج أحكام عامة منها 

 :الدراسات السابقة
هليفاء بنت ،اصر " راسة عقديةالتطبيقات املعاصرة لفلسفة االستشفاء الشرقية د"دراسة بعنوان : أوال
جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية, كلية أصول الدين,  حصلت هبا على درجة املاجستري منالرريد, 

 .هـ4112_4110قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة, 
إىل الكشف عن األصول االعتقادية لبعض أنواع العالج الشرقية, وتطبيقاهتا  السابقة هدفت الدراسة

ومن بني تلك التطبيقات اليت تناولتها الدراسة  العصر احلاضر, وأوجه خمالفتها للعقيدة اإلسالمية, يف
 . وهو التطبيق املشرتك بني الدراستني حيث سنتناوله يف هذه الدراسة على وجه التفصيل( الريكي)

ينة من مراكز دراسة ميدانية على ع- االحتساب على منكرات الطب البديل"سة بعنوان درا: اثنيا
 من اجستريحصلت هبا على درجة امللعائشة بنت دمحم الشمسان, , " -الطب البديل يف مدينة الرايض

 -4144, كلية الدعوة واإلعالم, قسم الدعوة واالحتساب,  جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية
 .هـ4141

                                                             

 (.428:ص)املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية, صاحل بن محد العساف,  (4)
 (.402/ 4) البحث العلمي, عبد العزيز الربيعة, (1)
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ت الطب البديل يف اململكة العربية إىل التعرف على الواقع امليداين ملمارساالسابقة هدفت الدراسة 
وما يتضمنه من خمالفات وأوجه االحتساب عليها مستندة إىل لراء عينيت الدراسة من املتداوين السعودية 
 .واحملتسبني

, كأحد املمارسات الطبية البديلة( الريكي)وتشرتك هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا لــ 
والدراستان السابقان  م تتناوال . يف اجلانب النظري واالقتصار عليه دون امليداينوختتلف عنها يف التفصيل 

 .العالج الرباين ال من حيث التفصيل وال اإلمجال
 :الدراسة خطة

 .املقدمة
 ".الريكي, والعالج الرباين"التعريف بــ  :احملور األول
 .األصول املشرتكة بينهما :احملور الثاين
 .قاهتماتطبي :احملور الثالث
 .األحكام الشرعية املتعلقة هبما :احملور الرابع

 .     األسلمة أو التوفيق بني الشريعة اإلسالمية وبني بعض أركال العالج ابلطاقة :احملور اخلامس
 .  والفكر الصويف( العالج الرباين -الريكي)العالقة بني أنواع العالج ابلطاقة  :احملور السادس

 .اخلامتة
 .الفهارس
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 "العالج الرباينالريكي، و "التعريف بــ : احملور األول

, واليت يظهر (4)الريكي والعالج الرباين يعدان من املمارسات العالجية الصادرة عن الثقافات الشرقية
أحد املرتكزات  يـَُعد  ن أتمني الصحة طبيقات واألساليب العالجية؛ حيث إاهتمامها ابلتبشكل جلي 

ميكن لإلنسان أن يتحرر من كل ما يضايقه,  -حبسب اعتقادهم-الشرق فعن طريقه العقدية لفلسفات 
املبدأ األوحد, أو الطاو, أو " الوجود األويل والذي يشار إليه بـمع  -بزعمهم– وابلتايل ميكنه حتقيق الوحدة

عرفة وهذا غاية مرادهم وفلسفتهم, لذلك كان على الكهنة والفالسفة أن يكونوا على م" (1)الطاقة
 .(4)ابلطب

ومن هنا نشأت العديد من الطرق واألساليب العالجية املتنوعة حيث تعد الطاقة الفلسفية ذات البعد 
الريكي "ويعد  هي احملور الرئيس واحملرك هلا -كما سيأيت معنا-الشمويل عن النشأة واملظاهر الكونية 

 .أحد أبرز تلك األساليب العالجية" والعالج الرباين

ناسب هنا أن نشري إىل أن العالج الشرقي أبنواعه املختلفة يتدرج يف أربع مستوايت, ميكن ومن امل
 :(1)إمجاهلا فيما يلي

ــ :املستوى األول  (.التدليك, والعالج ابلضغ )يستخدم املعاجل يديه يف العالج, كـ
 .يستخدم املعاجل األعشاب, أو املنتجات احليوانية, أو املعدنية :املستوى الثاين
 .يستخدم املعاجل الوخز ابإلبر,أو االتصال اجلسدي :املستوى الثالث
ويتطلب مهارة عالية, وفيه يتم العالج ابلطاقة دون استخدام اإلبر, أو اليد, ويكون  :املستوى الرابع

وقد  . العالج هنا من مسافة قريبة أو بعيدة, قد تصل إىل أن يكون املعاجل يف قارة واملريض يف قارة أخرى
 .يف العصور القدمية ان هذا املستوى من العالج سراً ك

  

                                                             

 .والفلبني الصني واهلند, والياابن :الشرق األقصى, ومنها: يف هذا البحث يقصد ابلشرق (4)
 .معانيهاستأيت اإلرارة إىل ( (1
 .(416, 88:ص)املبدأ الفريد للفلسفة والعلم يف الشرق األقصى, جورج أوراوا, : انظر (4)
 .(18:ص)العالج ابلطاقة الروحية, أمين عادل, . (40:ص)معجزات الشفاء الرباين, تشو كوك,  (1)
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 : ، وِنسبته(الريكي)التعريف بــ: أوالا 

, وميكن وقد تعددت املعاين اللغوية فيهما, من رقنيتتكون و  كلمة ايابنية,  الريكي :لريكياب التعريف 
, احلياة طاقةقوة : مبعىن( كي), والروحي املقدس اجلوهرالكوين, وفيه إرارة إىل : مبعىن( ري) القول أبن

لذلك  ,(4)"اإلهلية"بديل متعمد عن األصل املقصود وهو " الكونية"وفيكون املعىن قوة طاقة احلياة الكونية, 
, (1)الطاقة السماوية أو, (4)الطاقة الكونية  :كما يطلق عليها إمجاال,  (1)توصف بكوهنا طاقة مقدسة

يه فالريكي هو طاقة أو جوهر احلياة املستمدة من الروح وعل, (1)ووصف أبنه السيطرة على قوة الروح
 .توجه وفق أساليب مدعاة يف حتقيق التوازن واالستقرار الصحي الكونية املقدسة

حيث ميكن اعتباره أسلواب عالجيا  "الريكي"واضحًا عن معىن  ولعل التعريف السابق ال يعطي تصوراً 
سوس أو مشاهد, وهذا بشهادة القائمني عليه واملروجني يعتمد على الغموض كونه ال يعتمد على أمر حم

 .(6), إذ ال يوجد تفسري ظاهر للكيفية اليت يتم فيها العالجله

من ينسب إليه العالج, والظروف اليت صاحبت نشأته, وذلك للوصول إىل  إىلمن املهم التعرف :تهنسب
ام بكافة التفاصيل اليت تسهم يف إعطاء األصول اليت يعتمدها والثقافة اليت ينتسب إليها, من أجل اإلمل

 .تصور كامل ورامل عن أي ممارسة أو تطبيق عند إخضاعها للدراسة والبحث

, (يوسوي ميكاو)إىل الريكي بشكله املعاصر تنسب  ممارساتوحبسب عدٍد من املصادر فإن 
 :ان؛ إحدامهاورد فيها روايتبرتبيته ودراسته الدينية فقد م, وفيما يتعلق 4261والذي ولد يف الياابن, عام 

على  , وبناءً (0)ت منهج السواترا البوذي يف التبتوتلقى تعليما أنه ترىب عند الكهنة البوذيني ويف معابدهم,
 من (يوسوي ميكاو)عدد من املعطيات نسب البعض الريكي إىل النصوص التبتية البوذية, على اعتبار 

 املستخدمة يف الريكي مأخوذة عن رموز التبت السرية, ابإلضافة بعض الرموز  أن, و (2)البوذية تندام طائفة

                                                             

 ,reiki 101, james deacon , The Essential Background Guide,2003 (نسخة الكرتونية: )انظر ((4
 (.2:ص)سحر خريص, : , ترمجة(االومتنت)التناغم ( (1
 (.14, 48:ص)الريكي للمبتدئني, ديفيد إف, : انظر(4)
 (.44:ص)الوجوه األربعة للطاقة, مجان السيد, : انظر (1)
 (.1:ص)الريكي سؤال وجواب, رريف هزاع, ( (1
 (.14:ص)والريكي للمبتدئني, ديفيد إف,  ,reiki 101, james deacon, How does Reiki work:انظر(6)
 Usui method of Spiritual Being ;Body / Mind Harmony Reiki First Degree:انظر( (0

Manual, 
Gil Dekel and Natalie Dekel, (p:10).2004. 

 (.2:ص)الريكي سؤال وجواب, رريف هزاع, ( (2



 دمحم الشمسان عائشة. أ                               -عرض ودراسة يف ضزء العقيدة اإلسالمية  -الريكي والعالج الرباين  

 

8 

كما حيصل يف  من املعلم إىل التلميذ (القوة الروحية)املتبع يف التبت يف منح ما يسمى إىل التقليد 
التقاليد إال أن هذا ال يقتصر على التقليد التبيت بل يشمل خمتلف  -كما سيتضح الحقا–ممارسات الريكي

وهو أحد أساليب أو مدارس -( راكو كي), كما يَعترب منهج (4)اء اهلندية أو الصينية أو الياابنيةالبوذية سو 
 .(1)تبتية ومستندة إىل التعاليم التبتية الدينية الغامضة أصول الريكي -الريكي

ترىب عند بعثة تنصري يف الياابن, ( يوسوي ميكاو)تقول أبن ف حول نشأة الريكيالرواية األخرى أما 
عليه السالم وترتب على ذلك أن اعتقد أن  –ودرس اإلجنيل, ليتعرف على معجزات املسيح عيسى 

 . ابستطاعة أي رخص اكتساب معجزة الشفاء

يف التعمق يف التعاليم املسيحية دفعته إىل اهلجرة ( يوسوي ميكاو)وبناء على الرواية الثانية فإن رغبة 
رس نصوص اإلجنيل بصورة أكثر عمقاً, ودخل يف العديد إىل أمريكا حيث أمضى هناك عدة سنوات يد

من التساؤالت مع عدد من الرهبان وأعضاء الكنيسة, وكان دائمًا ما خيرج إبجاابت غري مقنعة, وبعد أن 
العودة إىل ( يوسوي ميكاو)قرر أبنه بعيد عن الوصول للحقيقة,  أمضى سبع سنوات يف أمريكا ورعر

حد الكهنة الياابنيني والذي دعاه إىل صومعته أب( ميكاو)آلسيوية القدمية؛ مث التقى الياابن  ليدرس التعاليم ا
يف الصومعة عدة سنوات أتثر خالهلا ابلكاهن بشكل كبري, وازداد ( ميكاو)كي يعيش ويدرس, مكث 

 . قناعة أبن املكان الذي ميكن أن يبحث فيه عن ملكة الشفاء هو داخل نفسه

العديد من النصوص الشرقية, ومناقشة عدد من األفكار مع الكهنة,  على( ميكاو)وبعد اطالع 
ولتحقيق القدرة . توصل إىل أن العقل البشري ميلك القدرة على اإلبداع ومداواة األمراض النفسية واجلسدية

االعتكاف يف أحد اجلبال وأخرب الكاهن أبنه سيعود خالل واحد وعشرين ( يوسوي ميكاو)الشفائية قرر 
 .وهو حيمل القدرة على الشفاء, وإن  م يعد فعليهم أن أيتوا حلمل جثمانهيوماً 

رأى يف اجلبل ثالثة أسابيع يصوم ويتأمل, ويف لخر ليلة من ليايل اعتكافه ( يوسوي ميكاو)مكث 
نورا اصطدم بوجهه وقيل كان على ركل فقاعات احتوت على رموز الريكي واليت كان قد اطلع عليها يف 

 معجزة  -حسب زعمهم-معجزة الشفاء حيث اكتشف أصبح قادرا على امتالك ف, (4)رامنهج السوات

                                                             

(  ( james deaconاملوقع إبرراف  www.aetw.org/reiki_tibetan_origins .31-7-2015: تصفح( (4

 مهتم بتاريخ الريكي  
 .يف ذلك وأصوله وتطبيقاته وله عدة مؤلفات ومقاالت

 reiki 101, james deacon, (Raku Kei Reiki:انظر ((1

 .سبقت اإلرارة إليه ((4

http://www.aetw.org/reiki_tibetan_origins%20.31-7-2015
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 -يوسوي ميكاو–يف طريق عودة أنه  , ومما يروى إلثبات ذلكيف الشفاء -عليه السالم-عيسى 
من معتكفه اصطدم إصبع قدمه بصخرة فنزف بشدة فجلس وأمسك قدمه بني يديه وفورًا التأم اجلرح 

 .اجلة ريكي فكانت هذه أول مع

بشكله احلديث, ورغم ما أثري حول مصداقيتها, فهذه ( الريكي)كانت هذه القصة بداية نشأة 
القصة  م تكن لتلقى القبول يف اجملتمع الغريب إذ كان من املمكن أن توصف ابلوثنية لوال إضفاء الطابع 

 . (4)على بدايتها النصراين

وانتقل الريكي إىل لياابن للتدريب على الريكي, اله يف وسوي أول معهد م افتتح ي4811يف عام و      
اليت تلقت العالج يف الياابن مث تلقت " اتكاات هاوايو"عن طريق م 4848عام  الغرب وحتديدا أمريكا

د اجتماع يف بريطانيا ضم أساتذة الريكي قم عُ 4824التدريبات إىل أن بلغت درجة ماسرت ريكي, ويف عام 
أن أصابه  يف الريكي بعد يوسويفاظ على منهج ة تضم أساتذة الريكي بغرض احلعيوأسفر عن تشكيل مج

, ضمت مدربني من مخسني دولة تقريباً (1)"الريكي احتاد", وعرفت اجلمعية فيما بعد ابسم بعض التحريف
 .(4)لإلرارة إىل رئيس منظمة الريكي( جراند ماسرت 'Grand Master')ب ومت استحداث لق

 :السابقة، يتضح ما يلي" الريكي"أة ومن خالل قصة نش
 .قدم هذا النوع من العالج من حيث النشأة .4
نوع من هذا النوع من العالج غري معتمد على جتارب ودراسات علمية, بل ميكن وصفه أبنه  .1

 .قدسةجع الدينية املااملمارسات املرتبطة ابلثقافات الشعبية, واملر 
 .تقاد أبن املعجزات ميكن اكتساهبابياء, نتيجة االعارتبطت نشأته مبحاولة حماكاة معجزات األن .4
( يوسوي ميكاو)ـما عرض لوحقيقة إن صدقت الرواية حول نشأة الريكي, فال يعين ذلك صحة  .1

عرتي من سلك طريق الصوم املستمر والعزلة قد تمن اخليال والتوهم بل هذه احلالة من نور وغريه, 
 .التامة

 :بتهالتعريف ابلرباان، وِنس: اثنياا 
 الصينيةابللغة ( تشي)يعرب هبا ابللغة اهلندية عن مفهوم الطاقة, ويقابله ( الربا،ا) :العالج الرباين تعريف

                                                             

 .(10:ص)ديفيد إف, الريكي للمبتدئني, : نظرا (4)
 www.reikifed.co.uk/contact-us: موقع احتاد أو حتالف الريكي: انظر( (1
 reiki 101,james deacon, (Reiki in the West) :انظر( (4

http://www.reikifed.co.uk/contact-us
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السواترا )يف النصوص املقدسة حيث أرار منهج ( الربا،ا)وقد ورد لفظ  .ابللغة الياابنية( كي)و 
  .(4)إىل الربا،ا ابعتبارها الطاقة األكمل واألمشل ( اهلندوسي

, هو أحد أنواع العالج القدمية, واملتوارثة عن (healing Pranic) هلنغ والعالج الرباين أو الربانيك
عن طريق يديه إىل جسم  -الطاقة-ثقافات ررق لسيا؛ حيث يقوم املعاجل بتوجيه ما يسمى الربا،ا أي 

عاين منها املريض يف اجلسم وذلك ملعاجلة األمراض اليت ي -غري املرئيأو الطاقي  -(1)املريض البيوبالزمي
 (4).املادي, ويطلق عليه العالج اإلعجازي, أو املعاجلة اخلارقة

ومن خالل هذا املعىن يتضح التشابه بني العالج الرباين,  والريكي من حيث املعىن إذ أن كليهما يعتمد 
ف بينهما يظهر من الطاقة وتوجيهها إىل املريض, إال أن االختال -يسمى ما–يف املعاجلة على استخدام

هناك تشاهبا فحيث االرتقاق اللفظي نتيجة الختالف اللغات بني املنظرين هلذين النوعني من العالج, 
 .-إبذن هللا–وسائل ولليات التطبيق, سنتعرف عليها الحقا اليف املعىن و بينهما يف 

وهو فلبيين " سوي كوك تشو"يث إىل أحد املعاصرين ويدعىينسب العالج الرباين بشكله احلد:نسبته
من  من أصول صينية, له عدد من املؤلفات اليت تعىن بشرح وتفصيل العالج الرباين, كما قدم عدداً 

األنشطة التدريبية والتعليمية املتعلقة ابلعالج الرباين, وإليه ينسب أتسيس عدٍد من املراكز واملعاهد حول 
 (. ج الرباين, مركز األرهاتيك يوغاية للعالمعهد العلوم الروحية, املؤسسة العامل: ) العا م منها

ليزعم بعدها التمتع بقدرات خارقة  (1)(يزوترييكاال)يف فرتة ربابه مبا يسمى " تشو كوك سوي"عتىن ا
الكثري من التعاليم حول العالج الرباين, على الرغم " يل لنغ"أهلته إلدراك العالج الرباين, والتلقي عن معلمه 

كوك الفضل يف معرفته   مبئات السنني, وينِسب تشو" تشوكوك"قد تويف قبل والدة  -ي معلمهأ–من أنه 
 .(6)اليت قام هبا هو وزمالؤه (1)ابإلضافة إىل التجارب االستبصارية( يل لنغ)للعالج الرباين إىل معلمه 

                                                             

 .(410:ص)أسرار الطاقة, حكم الزمان,  (4)
 يعتقد املنظرون هلذه األنواع من العالج أبن لإلنسان جسم مرئي وهو املعروف ولخر غري املرئي يبدأ املرض من خالله وهو  ((1
 املقصود يف العالج ويطلق عليه اجلسم البيوالزمي أو األثريي وهو متطابق مع اجلسم املادي إال أنه يتكون من مادة غري     
 (.16:ص)معجزات الشفاء الرباين, تشو كوك سوي,  :انظر -حبسب مزاعمهم–مرئية   
 (.16:ص)معجزات الشفاء الرباين, تشو كوك سوي, : انظر (4)
 (104:ص) املعجم الفلسفي, مراد وهبة,  "التعاليم اخلفية املنحصرة يف طائفة حمدودة"ويعرب به عن دراسة الغيبيات, ويعّرف بـ( (1
عن  الطرق الباطنية اليت هتدف إىل إاجياد معرفة متكاملة  , ويعد االستبصار من(سي اخلارقاإلدراك احل)وهي أحد أركال ما يسمى ( (1

وهو اإلله عند من يؤمنون إبله أو القوة اخلفية والغيبية عند  ,والكون واحلياة عن طريق التلقي املبارر من مصدر املعرفة الوجود
 (.468:ص), فوز كردي, أصول اإلميان ابلغيب ولاثره: انظر. والفالسفة امللحدين

 (.44:ص)معجزات الشفاء الرباين, تشو كوك, . 41املعاجلة املتقدمة بطاقة احلياة, تشو كوك سوي, ص: انظر (6)
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 األصول املشرتكة بينهما: احملور الثاين

 :الطاقــة( 1

اس الذي يقوم عليه الريكي والعالج ابلربا،ا ال ميكن وصفه أو مفهوم الطاقة والذي يعد احملور األس
 حتديد ماهيته بل هو نتاج ملعتقدات عدد من الفلسفات الشرقية واليت تشكلت منذ لالف السنني

واليت غاب عنها الوحي فحاولت إاجياد تفسري ملظاهر الكون,  ((4), والبوذية(1)والطاوية ,(4)اهلندوسية)كـ
( الطاقة احليوية), أو(طاقة احلياة: )وقد أطلق عليها عدد من املسميات منها .(1)نسانوحلول ملشكالت اإل

, وتسمى ابللغـة (1)(الطاقة اإلهلية)وهي عبارة بديلة وال دينية للتعبري عن  (الطاقة الكونية)أو ( احليوية

                                                             

, متخذة ركالن؛ األول تعبدي يقوم على اختاذ اآلهلة قبل امليالد41يعتنقها معظم سكان اهلند, وقد تشكلت يف القرن : اهلندوسية (4)
كل اآلخر من اهلندوسية هو اجلانب الفلسفي؛ حيث يؤمن أتباع هذه الفلسفة بوجود املطلق الكلي الذي ال ميكن وتقديسها, والش

املوسوعة امليسرة يف األداين (. 14:ص)الفكر الشرقي القدمي, جون كولر, : انظر( برامهان)وصفه أو إدراكه, ويطلقون عليه مسمى 
 (1/011)واملذاهب املعاصرة, 

أو ( القانون الطبيعي) "أبنه( الطاو)ويُعرَّف , من الداي،ات الصينية القدمية, حيث ترجع نشأهتا إىل القرن السادس قبل امليالد :الطاوية( (1
هو مصدر الكون وكل ( الطاو), وتقوم الفلسفة الطاوية على االعتقاد بوجود جوهر ومبدأ أويل يطلق عليه (اجلوهر الذايت لألرياء)

وهتدف الفلسفة الطاوية إىل حتقيق وهو منبثق عن الطاو يعرب به عن اإلرادة الواعية لإلنسان, ( الطي)ال تنفذ, والكائنات وله طاقة 
من خالل التخلي عن الرغبات وعدم الفعل وبذلك ميكن ( الطاو)وبني املصدر ( الطي)الوحدة بني النفس اإلنسانية عن طريق 

ك وصفت الطاوية ابلسلبية كوهنا تدعو إىل االنسجام مع الطبيعة برتك العمل,  لإلنسان أن حيقق السعادة, ويدرك احلكمة, لذل
أحد املرتكزات ( تشي)وتعترب الطاقة الكونية .واالقتصار على اخليال والتأمل, وأتييد احلدس واإلهلام مع رفض التفكري العقالين

لذلك عدت الطاقة الكونية املكون األساسي ( الطاو)ملتولد عن األساسية للنظرة الفلسفية الطاوية لنشأة الكون, ويعرب عنها ابلواحد ا
الفكر (. 06:ص)الفلسفة والفكر السياسي يف الصني القدمية, (. 11:ص)هادي العلوي, : التاو, الوتزو, ترمجة: انظر. للحياة

 lao-tzu and: وانظر. (1/041)يف األداين واملذاهب املعاصرة,  املوسوعة امليسرة (.461:ص)الشرقي القدمي, جون كلر, 

the taote ching,92-93-edited by:kohn&lafarague 
قائمة على االعتقاد بوجود الكلي املطلق, واالعتماد على املمارسات التأملية, والقول أبن نقل التعاليم ال يتم من : البوذية كفلسفة (4)

مرت البوذية بعدد من , وقد (بوذية زن)أخذت هذا املنحى ومن أرهر الفرق البوذية اليت . خالل النصوص بل من خالل املعلمني
يقوم على أن للبشر معا،اة, ويضع اخلطوات للتخلص منها, "(بوذا"سدهاراات)املراحل؛ كانت يف بدايتها نظام أخالقي ينسب إىل

ركاًل ( الصني والتبت)املناطق كـلتنتقل البوذية إىل مرحلة أخرى قائمة على تقديس بوذا, واختاذ املعابد, مث أخذت البوذية يف بعض 
, ومن اجلدير ابلذكر أن املعتقدات البوذية أخذت (الطاوية والكونفشيوسية)لخر نتيجة المتزاج البوذية مع عدد من الفلسفات كـ

اهب املعاصرة, املوسوعة امليسرة يف األداين واملذ: انظر. ابالنتشار يف صور متعددة وألسباب خمتلفة يف اجملتمعات الغربية املعاصرة
البوذية وعالقة الصوفية هبا, عبد هللا نومسوك, (. 121-101:ص)الفكر الشرقي القدمي, جون كولر, (. 061, 1/012)
 (.411-418:ص)

ة, يف مقاالت علمية, رأيهم حول هذه الطاقة املزعوم , وقد سجل عدد من الفيزايئينيوليس املقصود هبا الطاقة الفيزايئية أو الكهرابئية (1)
 .وأنه ال عالقة هلا أبي طاقة علمية اثبتة كالطاقة الفيزايئية, وستأيت اإلرارة إىل ذلك إبذن هللا

 ,james deacon , The Essential Background Guide,2003 reiki 101(نسخة الكرتونية: )انظر ((1



 دمحم الشمسان عائشة. أ                               -عرض ودراسة يف ضزء العقيدة اإلسالمية  -الريكي والعالج الرباين  

 

12 

وصفت أبهنا جوهر و  (4)(.QI –تشي)وابللغة الصينية , (prana –برا،ا ), وابللغة اهلندية (ki-كي)الياابنية 
 (1).لطيف يسري يف جسم اإلنسان, كما وصفت أبهنا ريح رقيقة أو نسيم

ولة عن ساس احلياة حيث يُعتقد أهنا املسؤ كما وصفت هذه الطاقة أبهنا مصدر كل الكائنات, وأ
عنها أو وهذه الطاقة ال ميكن الكشف (4).استمـرار دورهتـا من والدة مث حيـاة مث موت يف كل الكائنات احلية

وغريه من املعاجلني, فهم يثبتوهنا مبا يسمونه الطرق  (1) (كوك  تشو)ا أبي وسيلة علمية كما يقول قياسه
من ميتلكون قدرات خارقة تؤهلهم : "االستبصارية, ويطلقون على أنفسهم املستبصرين, ويقصدون بذلك

يف معرض _ كوك تشو_املثال يقول  يل,فعلى سب"همللوصول إىل املعرفة واليت تعد غيبية ابلنسبة إىل غري 
الحظ املستبصرون من خالل استخدام قدراهتم النفسية " إثباته وررحه للجسم الطاقي احملي  ابجلسم املادي

 مساهي, وهو ربيه ابجلسم املادي هلذا أن كل رخص حماط جبسم طاقي ملاع يدعى اجلسم البيوبالزم
 .(6()1)"اجلسم األثريي املستبصرون

ا سبق؛ فالطاقة الكونية مصطلح يعرب به عن قوة خفية مؤثرة على حياة اإلنسان يف وتلخيصا مل
 .إمكانية التحكم هبا واستخدامها لتحصيل املنافع املختلفة يزعم البعضخمتلف اجملاالت ومنها الصحية 

تنقسم إىل داخلية أو وراثية وهي اليت تسري داخل جسم  -حسب وصف القائمني عليها–والطاقة 
نسان منذ والدته, ويستمدها من والديه, وطاقة خارجية وهي اليت يستمدها اإلنسان من الكون احملي  اإل

إلنسان غري املرئي لسم اجليف أن للطاقة مراكز رئيسة  ويزعمون(0)... .به من كواكب, وصخور, وأرجار
 (8).ويصل بني هذه املراكز مسارات تسري الطاقة خالهلا (2),(راكرات)تسمى 

                                                             

 .(64, 41:ص)الشفاء ابلطاقة احليوية, أمحد توفيق, : انظر (4)
 . (14:ص), كي للمبتدئني, ديفيد إفالري: انظر (1)
 . (14:ص)العافية, حسن البشل, .  10الريكي للمبتدئني, ص: انظر (4)
 .(44:ص) تشو كوك, معجزات الشفاء الرباين,: انظر (1)
 .(18:ص) تشو كوك, معجزات الشفاء الرباين, (1)
اثبتة  علميا  الطاقة حيث يزعمون زوراً وهبتا،ا أن هذه الطاقة وهذا الرأي خالف ما يدعيه بعض العرب الناقلني واملروجني لتطبيقات (6)

 .وهذا ما سنتناوله الحقا إبذن هللا .بوسائل وأحباث حيتفظون هبا ألنفسهم
 . (14-10:ص)الريكي للمبتدئني, . (44:ص)الوجوه األربعة للطاقة, رفاه ومجان السيد, : انظر (0)
 (.الشاكرات)ل عن احلديث بشكل مفص –إبذن هللا  –أييت  (2)
 .(61:ص)أمحد توفيق, الشفاء ابلطاقة احليوية, : انظر (8)
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 :(4)اينـغ –ـن ي( 2

ومها من املرتكزات األساسية اليت تقوم عليها تطبيقات العالج ابلطاقة, ويستندان إىل فلسفة صينية 
قدمية, وميكن التعبري عنهما أبهنما قطبان ليس هلما حقيقة, يعرب هبما عن عدم التوازن, فهما متناقضان 

وكل ما يف الكون يعد نتيجة حتمية لتضاد وتزاوج  ومتكامالن, ،اجتان من العدم, ليس هلما بداية وال هناية,
 (.ين و اينغ)

 
 ن ينجذب أحدمها إىل اآلخرلوكأهنما جز ( اينغ –ين )رمز ( 4) ركل

 (الطاقة الكونية)وميثالن وحدة متكاملة, ويتحركان داخل دائرة متثل 

 (:اينغ -ين )خصائص 

كما   -مل أحدمها اآلخر, وال ميكن فصلهمايك -متكامالنمتناقضان و توصف الني واليانغ أبهنما      
إذا كان ما يقابله ( اينغ)على أنه ( ين)خالصاً, فقد يوصف ( ين أو اينغ)فال يوجد خيتصان ابلنسبية 
ميكن أن ( اينغ)هو  , وكل ما(اينغ)ميكن أن ينتج عنه ( ين)أكثر, كما أن كل ما هو ( ين)حيمل صفات 

 . هناية, ويُنتجان معاً كل الظواهر الكونيةليس هلما بداية والو  (.ين)ينتج عنه 

فحسب املعتقدات الشرقية كل ما يف ( اينغ -ين )ال ميكن حصر مظاهر  (:اينغ -ين )مظاهر 
 :, ومن أمثلة ذلك ما يلي(ين أو اينغ)الكون ُيصنف إما 

 اينغ ين
 ذكر أنثى
 مساء أرض

 

 

                                                             

 مجان ورفاه السيد, الوجوه األربعة للطاقة,. (408:ص) أمحد توفيق,الشفاء ابلطاقة احليوية, . (11_41:ص)املبدأ الفريد, : انظر (4)
 .(446:ص)الطب البديل, دمحم اجليالين, . 64ص
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( ين)ختتص أعضاء حيث , (ين واينغ)لفلسفة إىل هذه اتنقسم أعضاء جسم اإلنسان حبسب كما 
 . واإلخراج ختتص هبضم الطعام( اينغ)بتخزين الطاقة بينما أعضاء 

 اينغ ين
 األمعاء القلب

 املعدة البنكرايس

, فُقسمت (ين اينغ)من فروع الطب الشرقي من فلسفة الـ ال يكاد خيلو أي فرع ويف العالج والتداوي
 -ين ), وبناء عليه فإن أي اختالل يف تـوازن الضـدين (اينغين و )ىل سم, واألعراض املرضية إأعضاء اجل

يؤدي إىل اختالل الطاقة, وابلتايل اعتـالل العضو, وظهـور األعراض املرضيـة, كما أن متتع اإلنسان ( اينغ
يف اجلسم ( ين و اينغ)يف اجلسم وعدم اختالهلما, وافرتاق ( اينغ -ين )بصحة جيدة يعد نتيجة لتوازن 

, وبناء (اينغ -ين )على إعادة توازن كل من تعتمد معاجلة املريض وبناء عليه فإن . البشري يعين املوت
زايدة  -على سبيل املثال–؛ يعد ارتفاع حرارة اجلسم (اينغ -ين )على مفهوم التناقض والتقابل يف فلسفة 

 (.الني)كما تعد الربودة ارتفاعاً يف طاقة ( اينغ)يف طاقة 

واليت َتعترب اإلنسان جزءًا من هذا الكون الذي كان نتيجة حتمية ( اينغ -ين )فلسفة الـ  وبناء على
داخل جسم اإلنسان فق ؛ بل ( اينغ –ين )؛ فإن صحة اإلنسان ال تتأثر بتوازن الـ (اينغ –ين )لتقابل 

 على ذلك فإن موازنةبتوازهنما يف كل ما حيي  ابإلنسان من مظاهر, كاأللوان, واألركال, واألجواء, وبناء 
 (4).حسب تصنيفها يؤدي إىل حتسن األحوال النفسية واجلسدية للمريض -على سبيل املثال–األلوان 

 

 

 

 

                                                             

مجان الوجوه األربعة للطاقة, . (01:ص) , أمحد اجليالين,, الطب البديل(441:ص)أمحد توفيق, اقة احليوية, الشفاء ابلط: انظر (4)
 .(64:ص)ورفاه السيد, 
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يُعرب ابهلالة عن اجلسم الطاقي الرقيق وغري املرئي الذي حيي  ابجلسم املادي, واجلسم  :(4)اهلالــــة( 3
 ن له أعضاء مماثلة متاما للجسم املادي,أادي؛ إذ يشبه متامًا اجلسم امل -على قول من يدعيه–الطاقي

وختتلف اهلالة يف قوهتا وبعد مداها, وألواهنا من رخص آلخر؛ وذلك حبسب اختالف مشاعرهم وأحواهلم 
ويدعي مروجو الطاقة أن بعض الناس الذين لديهم وعي ابلطاقة ميلكون القدرة على مشاهدة . الصحية

كما تعد اهلالة نقطة الوصل بني . ىت قبل ظهورها على اجلسم املادي املرئياهلالة, والتعرف على األمراض ح
وتوزع على  ( الطاقة احليوية)أو  من خالل اجلسم الطاقي مُتتص الربا،ااجلسم املادي, فـالطاقة الكونية وبني 
 :(2)ليويعتقد أن للهالة أربع طبقات لكل واحدة منها وظيفة ختتص هبا, وذلك كما ي .كل اجلسد املادي

اجلسم األثريي؛ وهو الطبقة األقرب إىل اجلسم املادي, ومن خالله تنتقل الطاقة من اجلسم املادي  -
 .وإليه

ول عن املشاعر والغرائز وتوزيعها يف ؤ لطبقة األثريية السابقة, وهو مساجلسم العاطفي؛ وهو حمي  اب -
 .اجلسم

به, ووظيفته متعلقة ابلوعي والالوعي  اجلسم الفكري؛ وهو الطبقة اليت تلي اجلسم العاطفي وحتي  -
 .والعادات اليومية

االتصال _ كما يتومهون ويعتقدون_اجلسم الروحي؛ ويعترب الطبقة األخرية من طبقات اهلالة, ووظيفته  -
  .والشعور بوحدة الوجود..." الئكةأرواح وم"بعا م الغيب من

 

 يوضح اهلالة احمليطة ابجلسم املادي( 1)ركل 

 

 

                                                             

 .(10, 14:ص) أمحد توفيق,الشفاء ابلطاقة احليوية, . (442:ص)ديفيد إف, الريكي للمبتدئني, : انظر (4)
 .(66-61:ص) يد,الريكي واختيار احلياة الصحية, مجان الس (1)
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يف االجنليزية عجلة  ا, واملعىن املقابل هلعجالت القيادة: كلمة سنسكريتية, وتعينهي   :تـر الشاك( 4
راكز وتطلق ويشار هبا إىل امل, (4)التحول يف عجلة أو دوامات من القوانني والنواميس: واملقصود هباالقدر, 

ن مو  حمطات لتوليد الطاقة, داخل اجلسم الطاقي غري املرئي, وهي مبثابة -تشي-كونيةطاقة اللاالفرتاضية ل
ن ع -بزعمهم–مسؤولةكما أهنا   , (1)تستطيع الطاقة الدخول إىل اجلسم واخلروج منه,( الشاكرات) هذه

الطاقة املتدفقة من خالل الفم, والطاقة الناجتة عن : من خالل ثالث مصادرإمداد اجلسم املادي ابلطاقة, 
إىل بقية أحناء  (1)اقة من الشاكرات عرب مسارات حمددةوتنتقل الط(4)الفيض األول أو التجسدو العمل, 
 كما ,إىل استنفاد طاقة احلياة أو احتقاهنايؤدي انسداد إحدى القنوات فإن  -وحبسب زعمهم-اجلسم, 

ابضطراب أو نقص يف الطاقة إىل ظهور أعراض مرضية على ( الشاكرات)يؤدي إصابة أي من مراكز الطاقة 
أم عضوية, ويكون ذلك نتيجة إىل عدم امتالك أعضاء اجلسم طاقة حياة كافية  املريض, سواء كانت نفسية

متفرقة يف  امركز  إىل األحد عشر سبعبني ال( الشاكرات)ويبلغ عدد مراكز الطاقة الرئيسة , (1).تؤهلها للعمل
 ., يؤدي كل منها دوراً خمتلفاً أحناء اجلسد

واليت ختتلف ابختالف املمارسات –, ومسمياهتا اوفيما يلي توضيح ملوقع كل راكرة, وأبرز خصائصه 
والثقافات مع اتفاقها يف املضمون واجلوهر, إذ جتد أن مسميات الشاكرات عند اهلندوس ختتلف عن 

 (6): والتشي كونغ عند الطاويني أو التبتيني أو عند ممارسي الريكي مسمياهتا

 

 

                                                             

 .The Chakrasa Monographbyc. W. Leadbeater,P6انظر( (4

Www.Mahatmacwleadbeater.Org    

ي للمبتدئني, الريك (.14:ص) مجان ورفاه السيد, الوجوه األربعة للطاقة,. (14:ص) أمحد توفيق,الشفاء ابلطاقة احليوية, : انظر (1)
 .(60:ص)ديفيد إف, 

 The Chakras A Monograph By C. W. Leadbeaterp24: انظر ((4
 اثناعبارة عن قنوات دقيقة وغري مرئية جتري من خالهلا الطاقة احليوية وتشكل ربكة داخل اجلسم, ويبلغ عدد املسارات : املسارات (1)

ويطلق على كل مسار اسم  وقيل أربعة عشر مسارا, ,(اينغ)رى حتمل صفات والستة األخ( ين)عشر مساراً ستة منها حتمل صفات
, الطب البديل. 41, صأمحد توفيق ,الشفاء ابلطاقة احليوية: انظر(. مسار الكبد  -مسار املعدة : ) العضو املرتب  به مثال ذلك

 .(410:ص), أمحد اجليالين
  :انظر (1)

Usui method of Spiritual Being ;Body / Mind Harmony Reiki First Degree Manual. 

Gil Dekel and Natalie  Dekel, (p:25).  

 :انظر (6)
 Big Book Of Yoga 2010,Chakra Descriptions.  And:  The Chakrasa Monographbyc. 

W. Leadbeater,(P:11).  

http://www.mahatmacwleadbeater.org/
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 يوضح مواقع الشاكرات وألواهنا( 4)ركل 

                                                             

 (.41:ص)الرباين, تشو كوك,  , العالج النفسي(14:ص)املعاجلة املتقدمة بطاقة احلياة, تشو كوك,  (4)
1) )The Chakrasa Mono graphbyc. W. Leadbeater,(P:13). 
 .(40-44, 11:ص)الوجوه األربعة للطاقة, . (11:ص)الشفاء ابلطاقة احليوية, : انظر (4)

 أبرز اخلصائص املوقع اسم الشاكرة
 .تستقبل الطاقة األرضية, تعزز الثقة ابلنفس, وتغذي األعضاء التناسلية رأسفل الظه القاعدة

تساعد على تفهم أمراض املاضي وعالجها؛ ألهنا مستودع للطاقة  منطقة السرة السرة
 .الزائدة, كما أن هلا ارتباطاً ابجلهاز اهلضمي, والتناسلي

 فوق املعدة الشمسية الضفرية
الصرب واحلكمة, وتقوي اجلهاز  تقوي اإلرادة الشخصية, وتعزز

 .اهلضمي, وتساعد على عالج األرق

 القلب
منتصف 
 الصدر

 .تتعلق ابحملبة, وتبادل املشاعر, وهلا تعلق ابجلهاز التنفسي

 .تصل بني القلب والعقل, تقوي الرتكيز, هلا تعلق حبسن الكالم منطقة احللق احلنجرة
اجلبني أو العني 

 بني احلاجبني الثالثة
ل ابلعا م العلوي, وتقوي البصرية, تؤدي إىل اكتمال اإلدراك بوحدة تص

 .الكون, يتم من خالهلا تطوير القدرات اخلارقة

 أعلى الرأس (لجنا)التاج 

صلتها ابلقوى  -مزاعم-ابعتبار" املعرفة الالهنائية"ارتبطت هبا مسة 
وكأنه  املالئكية,تستقبل الطاقة السماوية, وتساعد على النظر إىل الكون

مركز الوعي البوذي األعلى, أو الوعي الكوين "ويطلق عليها . ريء واحد
بذلك يفسر ارتداء (4)"األعلى حيث تتجلى املعرفة عندما يتم تطويرها

الزعماء الدينني من البوذيني والنصارى للتيجان, ويوصفون لذلك أبهنم 
 (1)أصحاب وعي عالٍ 

 وس  الكفني اليدين
االهتمام هبا يسهم يف القدرة و الطاقة وإرساهلا, من خالهلا حتسس  تمي

 (4).على رؤية اجلسم الطاقي واإلحساس به
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  وبني الفلسفات الشرقية (والرباان ابلريكي)العالقة بني أصول العالج: 

وجود عالقة بينهما  مبستغرب فليس ,تاج لثقافات رعبيةن( الريكي والعالج الرباين) اتضح مما سبق أبن
أن  -ابلعادة-أن من املعلوم  إذ, احمليطة هبماالفلسفية وبني البيئة  -بوصفهما أحد فروع الطب الشعيب–

الريكي والعالج ), وميكن تصنيف مومعتقده ممن أنواع العالج ما يتناسب مع فكره قوميتفرع عن كل 
كوهنما يستمدان منهجهما العالجي من فكر عقدي (4)أبهنما أحد أركال العالجات الروحية( الرباين

 (.الرموز والتعاويذ واألدعية)فلسفي ويعتمدان وسائل غري مادية كـ

 :مبا يلي ميكن إاجيازها وبني الفلسفات الشرقية( الريكي والعالج الرباين)أصول العالقة بني و 

 الطاقة الكونية يف الفلسفات الشرقية : 

ال يكون إال مبعرفة اخللفية الفكرية والثقافية للبيئة اليت نشأت ( فهوم الطاقةم)إن إدراك أبعاد ومرتكزات 
ابلفلسفات " مفهوم الطاقة"وابستعراض مرتكزات الفلسفات الشرقية يتضح ارتباط . فيها تطبيقات الطاقة

ثق اإلحلادية الشرقية بشكل جلي وواضح؛ إذ أن القول بوجود مطلق ال ميكن إدراكه أو وصفه, منه ينب
هو  -أاي كان اصطالحه–الكون ويكتسب طاقته, والسعي حنو االحتاد هبذا املطلق وإدراك الوحدة معه 

وتسعى تطبيقاهتا إىل ( مفهوم الطاقة)السمة السائدة يف الفلسفات الشرقية, وهذا هو عني ما يفسر به 
القدرات الشفائية اخلارقة  عن طريق ممارسة الطقوس التأملية من أجل اكتساب( الطاقة)حتقيق االحتاد مع 

ابلفكر الفلسفي  -مفهوم الطاقة-وفيما يلي توضيح خمتصر لعالقة . (1)-كما سيتضح معنا الحقا–
 :الشرقي

يف الفلسفات اهلندية وهو أحد املعاين اليت يعرب هبا عن مفهوم ( الربا،ا)يطلق مبدأ  :الفلسفات اهلندية .1
وتشري تعاليم  (4)له هل هو متولد عن الربامهان, أو أنه أزيل,الطاقة الكونية, وقد اختلف اهلندوس يف أص

اهلندوسي إىل إمكانية الشعور بطاقة الربا،ا الكاملة والشاملة لعموم الطاقات الكونية  -السواترا-منهج 
الفلسفتني يف  -وهي أحد رايضات التأمل -, ولتحقيق أهداف ممارسة اليوغا  (1)واملادية واألثريية

                                                             

موقع منظمة : ة, تصفحصنفت منظمة الصحة العاملية الطب البديل إىل عدة أصناف ومن بينها ما أطلقت عليه العالجات الروحي (4)
 ,(م1001-1001)املنظمة يف الطب الشعيب  إسرتاتيجيةالصحة العاملية, 

www.who.int/topics/traditional_medicine/ar . 25-12-2009     

 .عند احلديث عن أركان الريكي, وطقوس التأمل قبل العالج الرباين (1)
(4)Brahma sutras: chapter2 section 4topic 1-swami- . 
 .(410: ص)أسرار الطاقة, حكم الزمان,  (1)
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طاقة الربا،ا  -ما يسمى–البوذية فإن تعليمات اليوغا تنص يف أحد مراحلها على امتصاص اهلندوسية و 
 .   (4)عملية التنفس"طريق تنظيم  عن

وهي من املفردات اليت يعرب هبا عن الطاقة الكونية أحد املرتكزات األساسية للنظرة ( تشي) تعد: الطاوية .2
الطاقة الكونية ( تشي)لذلك فإن( الطاو)واحد املتولد عن لنشأة الكون, ويعرب عنها ابل الفلسفية الطاوية

ابلنسبة للفكر الطاوي تعد املكون األساسي للحياة, وقد أطلق عليها من األوصاف ما يؤكد حقيقتها 
عن عقيدة وحدة الوجود؛ حيث وصفت أبن وجودها سابق لكل وجود  اً الفلسفية وأهنا ليست إال تعبري 
اً من مظاهرها, وأهنا قوة ممتدة يف الوجود ومتغلغلة يف كل جزء من الزمان وأن كل موجود ليس إال مظهر 

 .(1)واملكان

 (ين اينغ )يف الفلسفات الشرقية : 

فلسفة صينية قدمية, وميكن التعبري عنهما أبهنما قطبان ليس هلما حقيقة, يعرب هبما عن عدم التوازن, 
يعد  ون إذ مها ،اجتان من العدم, وكل ما يف الكونفهما متناقضان ومتكامالن, ومرتبطان بقضية نشأة الك

 (4)(. الذي ميثل اإلاجياب -اينغ-الذي ميثل السلب, و  -ينغ-)بزعمهم نتيجة حتمية لتضاد وتزاوج 

ين )ومنه نتج ( الطاو)؛ حيث اعترب أن أساس الوجود هو (اينغ -ين)مبدأ  الفلسفة الطاويةوقد تبنت 
وهذا التفاعل ( ين)مع السالب ( اينغ)نتيجة لتفاعل املتضادين املوجب , وكل ما يف الوجود هو (اينغ_ 

 -ين )ففسر استمرار عجلة احلياة ابلتفاعل األبدي بني املتضادين ( الطاو)يكون عرب القانون الطبيعـي 
ويف اهلندوسية مبدأ مرادف . (1)-حسب زعمهم–( الطاو)وارتباطهما أبساس نشأة هذا الكون ( اينغ

 .(1) (إدا –بنغاال )الطاوية, يعرب عنه ابلقطبان ( اينغ –ن ي)لفلسفة 

                                                             

علي  الفلسفات اهلندية قطاعاهتا اهلندوكية واإلسالمية واإلصالحية,.  (404-86:ص)جون كلر, الفكر الشرقي القدمي, : انظر (4)
 .(112:ص) الفكر الشرقي القدمي, مجال املرزوقي,(. 41_12ص)ثيماكول  اليوغا الشافية, تيمو. (401-400:ص)زيعور, 

Tigunait, Rajmani. Seven Systems of Indian Philosophy, (Honesdale,Pennsylvania: 

p. 171).(Himalayan Institute Press, 1983),  

 lao-tzu and the taote ching,92-93-edited by:kohn&lafarague :انظر (1)
مجان الوجوه األربعة للطاقة, . (408:ص) أمحد توفيق, اء ابلطاقة احليوية,الشف. (11_41:ص)جورج أوراوا,  املبدأ الفريد,: انظر (4)

 .(64:ص)السيد, 
 .(28-22:ص)علي زيعور, الفلسفة و الفكر السياسي يف الصني القدمية, : انظر (1)
 .(100:ص)أعمدة اليوغا الثمانية, غطاس احلكيم,  (1)
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 الشاكرات يف الفلسفات الشرقية: 

للشاكرات أمهية يف تطبيقات العالج الشرقية املختلفة, وابألخص راكرا التاج واليت تقع يف أعلى الرأس 
ع الطاقة الكونية, وابلتايل تعد ويتم الرتكيز عليها أثناء ممارسة التأمل؛  إذ يعد ذلك طريقاً لتحقيق الوحدة م
مركز الوعي البوذي األعلى, أو " راكرا التاج مركزًا الستقبال الطاقة الكونية, وبوابة لعبورها, ويطلق عليها

الوعي الكوين األعلى, وعندما يتم تطوير هذا النوع من الوعي فإن املعرفة تتجلى وميكن إدراكها دون أن 
البوذية أن راكرا التاج طريق لتحقيق الوحدة مع (اتنرتا), ويعتقد أتباع الـ(4)!"من ذلك تعلم أو دراسةيلزم 

 .(1)إذ تعد طريقا للخروج من دائرة التناسخ( برامهان)الكلي املطلق 

بنوع من اآلهلة عند اهلندوس, مع تشابه يف اخلصائص مع بقية ( راكرا)ويف اهلندوسية ترب  كل 
وتسمى ( القاعدة أو العّجان), فعلى سبيل املثال ترتب  راكراخلصائصمن حيث اللون واملوقع وا الفلسفات

ابإلله Manipura) )وتسمى عند اهلندوس ( السرة)ابإلله برامها, وترتب  راكرا  (Muladhara)عند اهلندوس بـ 
رودرا, وتتبع الشاكرات اآلهلة يف خصائصها فأحدها خمتص ابحلب واآلخر ابحلكمة ولخر ابالستبصار 

 .(4)وهكذا

االرتباط  للعالقة بني أصول الريكي والعالج الرباين وبني الفلسفات الشرقية يتضحوبعد استعراض جممل 
 .لتصوراهتا اعنها ونتاج اً الوثيق بني أصول العالج وبني الفلسفات الشرقية, وأهنا ليست إال فرع

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .(41:ص)العالج النفسي الرباين, تشو كوك,  ,14املعاجلة املتقدمة بطاقة احلياة, تشو كوك, ص (4)
 .Hinduism:53-cybelle shatuckو ،(414:ص)حلقة الدراسات اهلندية -احلكمة اهلندوسية,: انظر (1)

 Big Book Of Yoga 2010,Chakra Descriptions,( P:3): انظر( (4
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 تطبيقاهتما: احملور الثالث

كي والعالج الرباين, بشكله العام إذ االختالف يف بعض التفصيل يعد التشابه كبريًا بني تطبيقات الري
 اً وذلك لكوهنما مدرستني عالجيتني يف جمال واحد, وقد يكون االختالف بينهما عائد فق , واألساليب
منهما ينسب إىل مؤسس, ابإلضافة إىل االختالف الزماين واملكاين بني املدرستني مما أسهم يف  كالً   إىل أنّ 

وممارسات  اً أمناط إضافة إىل ذلك فإن للريكي, ا مع اررتاكهما يف الفكرة واألصلالتنوع بينهماختالف 
متعددة تقارب األربعني؛ إذ ختتلف املمارسات ابختالف املدارس واالجتاهات الفكرية واملناطقية فتجد 

 -ما يسمى-ارس إىل , كما يرجع االختالف بني املد(4)..(الغريبو  -والياابين -والصويف -التبيت)الريكي
,  ويف األغلب فإن أغلب (1)وهو يطلق على السلسلة اليت مت من خالهلا تعلم الريكي" د أو النسبالسنَ "

, وسنقتصر على استعراض املمارسات األساسية تشرتك يف األساسيات وختتلف يف بعض اجلزئيات املدارس
 .املشرتكة

 :يالريك: أوالا 

 : ثالثة أركال رئيسة, وذلك كما يلييف( الريكي)ميكن إمجال تطبيقات 

يقوم الشخص بتمرير يديه بعد أن يشعر أبن الطاقة تتدفق منهما على مراكز الطاقة  (3):عالج الذات .4
, وتستغرق املعاجلة الذاتية قرابة (راكرا), وذلك بوضع اليدين ملدة مخس دقائق على كل (الشاكرات)

 . الستني دقيقة
 :ويكون إماعليه عملية التناغم بني املرسل واملتلقي, أو ما يطلق , عالج اآلخرين .1

 .دون ملسمس أو مباررة وذلك بوجود املعاِلج واملعاجَل يف نفس املكان, وقد يكون العالج ابللَّ  -
ويكون ذلك  (1)إىل أي رخـص يف أي مكان, طاقة الريكيأو يكون عن بعد, وذلك إبرسال  -

يل املعـاجل وضـع يديـه على أجـزاء جسمهـم, كمـا ميكـن بتخي ل وجودهـم على كف اليـد, أو أن يتخ

                                                             

4))www.angelfire.com/clone/fascin8or/main1.html  
  About Lineages)(us-www.reikifed.co.uk/contact.: للمزيد حول السند أو النسب ينظر (1(

 .(81- 20:ص)ديفيد إف,  الريكي للمبتدئني,. (40-44:ص), , مجان السيدالوجوه األربعة للطاقة: انظر (4)
 .(441:ص) أمحد توفيق, الشفاء ابلطاقة احليوية,. (441:ص)مجان السيد, الريكي للمبتدئني, : انظر (1)

http://www.angelfire.com/clone/fascin8or/main1.html
http://www.angelfire.com/clone/fascin8or/main1.html
http://www.reikifed.co.uk/contact-us
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 .(4)إمسـاك صـورة للمعالَـج وكتابـة امسـه خلفهـا وذلك إلاجياد صلة قوية بـني املعالِـج واملعاجلَ 
 .(1)ويستخدم الريكي لعالج كافة األمراض العضوية والنفسية

علـى العالج ( الريكي)ال يقتصر استخدام إذ , حتسني مستوى احلياة يف اجملاالت املختلفةالعمل على  .4
توجيهـه لتحقيـق أي هـدف يصبو إليه اإلنسـان,  -حسب زعمهم–والتـداوي, بل من املمكـن 
ميكـن توجيهـه, فيستخدم لتحقيق السعادة, وحتسني العالقات ( الريكي)فبحسب نيـة املستخدم لـ 

, كما ُيستخدم لشحن املنزل وتطهريه (4) ...أكلهاالجتماعية, كما يوجه إىل الطعام جلعله مباركاً قبل 
, ولتحقيق األهداف يستخدم ما يسمى صندوق (1)من الطاقات السلبية, وإطالة عمر األاثث وحنوه

, مث توجيه النية إبرسال طاقة الريكي إىل الريكي, توضع فيه األمنيات بكتابتها داخل الصندوق
, حسب زعمهم وهذا ابإلضافة إىل ما فيه من (1)منياتواليت بدورها تعمل على حتقيق األ! الصندوق

استعانة غري مشروعة فإنه يتضمن  اعتقاد وجود قوة داخلية  ميكن من خالهلا حتقيق األمنيات, 
 .وسيأيت التفصيل فيه ال حقا

 

 :مراحل استخدام الريكي
أتهله  (6)بثالثة مراحل  تقدميه لآلخرين البد أن مير الدارس أو املتعلم قبل استخدام الريكي أو     

 (0) :ملمارسة الريكي, ميكن تلخيصها مبا يلي
اجلسد الستقبال وتلقي ما يسمى  هتيئتدرب عددًا من التمارين اليت يتلقى فيها امل :املرحلة األوىل

, "املعلم"وإاجياد رابٍ  أبدي بني اجلسد والطاقة, ويتم ذلك إبرراف مبارر من املدرب " الطاقة الكونية"
 .ند هناية هذه املرحلة تكون طاقة الريكي قد استقرت يف جسد املتدرب, وميكنه استخدامها مىت راءوع

ابإلضافة إىل ما تلقاه املتدرب يف املرحلة األوىل اجيري تدريبه على كيفية استخدام رموز  :املرحلة الثانية
 توجيه طاقة الريكي ألهداف , واليت هتدف إىل حتفيز قدرات املتدرب العالجية, ومساعدته يف(2)الريكي
 .حمددة

                                                             

 .(441:ص) ديفيد إف, الريكي للمبتدئني,: انظر (4)
 Reiki Q & A- from theReikiRyohoHikkei(Reiki Treatment  :انظر ((1

Companion)byJames Deacon, p:4.2004. 

 .(00-06:ص), ديفيد إف الريكي للمبتدئني,: انظر (4)
 (.44:ص)الريكي سؤال وجواب, رريف هزاع, : انظر( (1
 (.1:ص)سحر خريص, : صندوق الريكي, ترمجة: انظر( (1
على املتدرب  وبعد اجتيازها يطلق( 4, ريكي1, ريكي4ريكي)يلحظ املتابع لدورات الريكي أن الدورات تقدم على ثالث مراحل  (6)

 ., ويف بعض مدارس الريكي تقدم على أربع مراحل(ماسرت ريكي, أو معلم ريكي)
 (.62, 10:ص)الريكي للمبتدئني, ديفيد إف, : انظر (0)
 .أييت احلديث عنها الحقاً  (2)
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وهو بدوره سيتمكن ( معلم الريكي)رمز دداً من التمارين لُِيمنح بعدها يتلقى املتدرب ع: املرحلة الثالثة
 وهذه املرحلة موجهة ملن يرغب يف تعليم الريكي لآلخرين, ,وحبوض من اكتشاف معناه واستخدامه

( ريكي زن)وهي حبسب مدرسة  ,Attunem"(4)  خل الطالبوتسمى دوزنة الطاقة وزرعها وارساهلا دا"
تقدم أبركال متنوعة منها ما يكون مباررا أو عن من بعد, وطقوس حمددة يتم فيها التوسل أبرواح أموات 

يف ( ماسرت ريكي, أو معلم الريكي)وما إن اجيتاز املتدرب هذه املرحلة حىت مينح لقب , (1)أو مالئكة
 .(4) (يوسوي.د)ؤسس الريكي, الياابين سلسلة وسند متصل إىل م

 (4) :أركان الريكي
البدء جبلسة العالج, وذلك لتعزيز وضمان قوة  عندونقصد هبا ما اجيب على ممارس الريكي القيام به 

 .مؤسس العالج ابلريكي" يوسوي.د"الشفاء لدى املعاجل, واليت اعتمدها 
يز على ابطن اليد, وذلك بضم راحيت اليدين ويعين الدخول يف حالة أتمل, عن طريق الرتك :كاسهو

 .ويستخدم هذا التمرين قبل البدء أبي جلسة ريكي. معا والرتكيز على اإلصبعني األوسطني
. وهو مترين يهدف إىل الرب  مع طاقة الريكي, مع مالحظة تكرار الطلب ثالث مرات: هو-رجيو

 :ليوينقسم هذا النوع من االستعداد إىل ثالثة أجزاء, كما ي
 . يتضمن اجلزء األول؛ طلب املمارس من طاقة الريكي الولوج والدخول إىل جسده

 .اجلزء الثاين؛ طلب الشفاء ومتنيه للمريض ويتضمن
 .؛ الطلب من طاقة الريكي أن تررد اليدين إىل األماكن اليت حتتاج إىل الطاقةفيتضمن أما اجلزء الثالث

ففي هذه املرحلة يبدأ ممارس الريكي بعالج املريض بعد أن " العالج الطيب"العبارة  وتعين :تشرييو
على راكرا  -حسب زعمهم-تدفقت طاقة الريكي إىل جسده, فيضع يديه واليت امتألت بطاقة الشفاء 

التاج واليت تقع يف مقدمة الرأس لتتعرف يده على موضع األ م ويكون ذلك عن طريق اإلهلام أو تتبع موضع 
 .النبض

بوضوح ادعاء بعض معاجلي الطاقة معرفتهم مبوضع األ م دون أن يتحدث املريض عن وهذا ما يفسر 
ومن الشائع لدى ممارسي الريكي . مرضه, ويف بعض احلاالت قبل أن يشعر بوجود مرض أو مشكلة لديه

أن للمرض مستوايت عميقة ميكن ملمارس الريكي أن يتعرف عليها قبل أن تظهر عالماته أي املرض على 

                                                             

 (.4:ص)الريكي سؤال وجواب, رريف هزاع, ( (4
 (.0:ص), سحر خريس, (اومتنت)التناغم ( (1
 .(44:ص)ان السيد, الريكي, مج (4)
(1) The Original Reiki Handbook of Dr. Mikao Usui, Techniques for Health and 

Well-being Lotus Press, Frank Arjava Petter (2000).  
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جسم املريض  -ما يسمى–أي دون أن يكون له أعراض؛ حيث يالحظ ممارس الريكي تغريات على  اجلسد
ليستشف من ذلك وجود خلل أو مرض ستظهر أعراضه الحقاً على املريض, حبسب " هالته "أو " الطاقي"

 .زعمهم وادعائهم
ء جبلسة العالج والذي الذي ميارسه معاجل الريكي للبد ستفتاحما سبق ذكره هو أقرب ما يكون إىل اال

حتسس  -متين الشفاء -استقبال الطاقة -التأمل) يستغرق قرابة اخلمس إىل عشر دقائق, وميكن إاجيازه بـ
يف بعض لتبدأ بعد ذلك مرحلة العالج على اختالف بني املدارس العالجية ( موضع األ مواكتشاف 

 .التفاصيل واألساليب

لسة العالج ابلريكي عدداً من اإلجراءات واليت عادة ما تتضمن ج :إجراءات جلسة العالج ابلريكي
يلتزم املعاجلون خبطواهتا إال أن ذلك قد خيتلف من معاجل آلخر حبسب توجهه أو خربته, وما قد يطرأ له من 

 وتظل يدا املعاجل. ر أبهنا مناسبة, أو فاعلةاكتشافات فال مانع من أن اجيرب املعاجل أوضاعا جديدة قد يشع
 .ور الرئيس يف جلسة العالج ابلريكيمها احمل

 :وفيما يلي عرض مبس  ألبرز مالمح اجللسة العالجية
 : وتشمل التهيئة؛

 .ومالبس مرحية للمعاِلج واملعاجلَ السرير أو األريكة, والكرسي, إضاءة خافتة,  -
 وفقأن يكون يف وضع االستعداد التام  ج, والذي يفرتضوضعية املعالِ وضعية املتلقي للعالج, و  -

 (4).إليها عند احلديث عن أركان الريكي اإلرارةخطوات االستعداد اليت سبق 
وهي أوىل خطوات استخدام اليدين ابلنسبة للمعاجل, حيث يقوم  واجلزء املصاب؛" أورا"تنظيف اهلالة 

قوم بسحب املعاجل حبركة دائرية ابلقرب من جسم املريض, أو موضع األ م, أو الشاكرا املستنزفة مدعيًا أنه ي
ويؤكد املنظرون هلذا النوع من العالج على ضرورة التخلص ! ما بيديه يف سلة املهمالت جبوارهاملرض ليلقي 

أو عن ! ن املكانمن طاقة املرض أو الطاقة السلبية الناجتة عن تنظيف اهلالة, وذلك مبجرد نية إخراجها م
جللسة  قة السلبية كي يكون املكان مهيأً لطاطريق وضع حجر, أو جمسم يعتقد أبن له قدرة على امتصاص ا

 ! (1)عالج أخرى 
ولعل القارئ يالحظ كم من الوهم حيمله من يدعي ذلك بدءًا من استخدام اليدين يف إزالة أمر ال   

ض ومنتهاه ينق! األمر املزال مبجرد النية والقصديراه وال يشعر به عموم الناس, وانتهاء ابلتخلص من هذا 
 .من ابب أوىل ليس له وجود حقيقيال مبجرد النية فأوله فما يز 

                                                             

 (.444:ص)الشفاء ابلطاقة احليوية, أمحد توفيق, : انظر (4)
ميكن االطالع على مثل هذا يف كثري من الدورات التدريبية املباررة وغري , كما (411:ص)الريكي للمبتدئني, ديفيد إف, : انظر (1)

 .املباررة, أو حىت الربامج التلفزيونية املسجلة ملن يروجون ملثل هذا
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ض وقد يكون يفتتم بتحريك املعاِلج يديه على جسم املر  أما اخلطوة الثانية من استخدام اليدين
يسمى  امببشكل مبارر أو ابرتفاع بسي  عن جسم املريض, ولكن هذه املرة يكون بقصد العالج والشحن 

 .(4)لطاقةا
هي كلمة أو جمموعة كلمات, تقال, ويتم التفكري فيها, حيث يعتقد  :(رتاتمان)ترديد بعض األلفاظ

أبن هلا أتثري على العقل واجلسم, فربكة هذه الكلمات حتصل لقائلها وملن ينوي القائل التأثري عليه, ومن 
كتبت ابللغة وهي ألفاظ مشتقة من النصوص اآلسيوية القدمية  ( أوم ماين ابدمي هوم ) أرهر األلفاظ 

 (أوم)وختتصر هذه اجلملة إىل كلمة واحدة فق  هي(. الكل ميدح اجلوهرة زهرة اللوتس)السنسكريتية وتعين 
مواضع معينة للجسم حبسب تقسيم  العقل, وميتد هذا التأثري ليشمل على اً عميق اً حيث يظن أن هلا أتثري 
بعيدًا عن الثقافة األم فقد يعمد , ونظرًا النتشار الريكي يف مساحات ثقافية متنوعة الفلسفة الشرقية له

البعض إىل اختيار ألفاظ بعيدًا عن النصوص ذات الطابع الوثين؛ فيتم اختيار كلمات ترمز إىل احملبة أو 
السعادة, الصحة, وقد تستخدم أيضا كلمة ريكي, حيث يعتقد أن يف ترديد هذه األلفاظ : التفاؤل, مثل

, وقد حاول بعض مروجي هذا (1)لقوة الطاقة وأتثريها اً رى تعزيز املانرتات مع بقية تطبيقات الريكي األخ
والزعم أبن هلا  ,الريكي أبلفاظ ذات صبغة ررعية النوع من العالج من أبناء املسلمني استبدال مانرتات

فزعم بعضهم أن لكل اسم من أمساء هللا . يف حماولة منهم إلعطاء ررعية ملثل هذا النوع من العالج اً أتثري 
! ار االسم وترديده حبسب نوع املرضنه خواص عالجية مرتبطة مبرض أو عضو حمدد, فيتم اختيسبحا

وقد اجيد القارئ أركااًل أخرى ..واستبدل بعضهم املانرتات الوثنية أبلفاظ ررعية خمصوصة كــ سبحان هللا
وبرامج عالجية اليت  م يدل عليها نص بل أقحمت بغرض التسويق ملنتجات " األلفاظ الشرعية"من إقحام 

 .لصبغة اإلسالمية, ليسهل تقبلها وذلك إبعطائها ا
 .أرنع أنواع االستغالل حني تستغل مفاهيم ررعية لرتويج أفكار ورؤى فلسفية صرفة من وهذا

الرموز أحد اإلجراءات اليت يقوم هبا املعاجل أثناء اجللسة العالجية,  واستخدام"(4)الرموز"استخدام 
 .على خيال املعاجل فق  اً عادة ال يكون ظاهراً ابلنسبة للمريض أو املتلقي, بل مقتصر وتطبيق هذه الرموز 

                                                             

كما ميكن معرفة ذلك من , (446:ص)الريكي للمبتدئني, ديفيد إف,  .(11:ص)مجان السيد, الوجوه األربعة للطاقة, : انظر (4)
 .ة بعض اجللسات الرتواجيية اإلعالمية ملشاهري املدربنيخالل متابع

 .(420-402:ص)ديفيد إف, الريكي للمبتدئني,: انظر (1)
تُدرَّس الرموز ضمن دورات الريكي التدريبية كوسيلة مساعدة على توجيه الطاقة, وختتلف مواقف املدربني العرب حياهلا فبعضهم  (4)

 =مع اعرتافه أبهنا -بزعمه–البعض اآلخر ينقلها من أجل املعرفة فق  ينقلها ويدرب عليها جازما بصحتها, و 
بدعوى تنقية الريكي مما خيالف الشريعة اإلسالمية, " الريكي"خمالفة للعقيدة اإلسالمية, والبعض اآلخر ال ينقلها ويزعم أهنا دخيلة على  =

 .وهذا ال ميكن أن يستقيم كما سيتضح معنا ال حقاً 
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 يف توجيه طاقة الريكي إىل املكان أو اجلزء الذي يقصده املعاجل -حسب زعمهم-تسهم هذه الرموز  
وسائ  لنقل الطاقة وتفعيلها قبل ", حيث تعد فهي كاملفتاح الذي يسهم يف جلب الطاقة وتوجيهها

تشبه يف  (1)هي مظاهر لكائنات نورانية: " العرب متحداثً عن الرموز" الريكي"يقول أحد رواد , (4)"اجللسة
, وهذا إقرار صريح أبن هذه الرموز ما (4)"ولتفعليها ينبغي رمسها بدقة مث لفظ امسها بوضوح تركيبها الطلسم

 .هي إال طالسم يظن أصحاهبا بنفعها وأتثريها
موازنة  ج اآلخرين, البد أن يكون قد قام مبا يسمىس الريكي من هذه الرموز يف عالولكي يستفيد ممار 
 .حبسب ادعائهم–( سوييو .د)قد أخذ الريكي بسلسلة متصلة مبؤسسه ( ماسرت ريكي)نقاط الطاقة عند 

وعند استخدام الكريستال لنقل طاقة الريكي فإن املعاجل يقوم بتصور رمز الريكي على الكريستال مع 
وجيه نية دخول هذه الطاقة إىل الكريستال ليعمل بعد ذلك الكريستال بشكل ذايت يف توجيه طاقة الريكي ت

مبزاعم العالج  وهذا األسلوب يفسر بيع املعاجلني ابلطاقة لبعض األحجار والكريستاالت(1)للشفاء وحنوه
  .وغريه
 

قد هبا ويروج هلا, وأصل رموز حبسب من يعت–(1)وفيما يلي توضيح ألركال الرموز ووظيفة كل رمز
الريكي؛ أربعة, إال أن هناك من قد يضيف رموزا أخرى وهذا خيتلف ابختالف مدارس ومعلمي الريكي مما 

به ورمبا مبا يتوافق مع يؤكد على أن هذه األنواع من العالج غري منضبطة فكل يضيف إليها حبسب جتار 
 :(6), والرموز الرئيسة املستخدمة كالتايلمعتقداته

 

                                                             

  (.40:ص)وجواب, رريف هزاع, الريكي سؤال ( (4
هل يقصد أن هذه الرموز متثل املالئكة, وال يستغرب ذلك إذ أن طلب الربكة من ! ؟"كائنات نورانية"وال نعلم ماذا يقصد الكاتب بـ (1)

 .املالئكة سائغ عندهم, أو أن هناك خملوقات أخرى غيبية يعتقد بوجودها ويشري إليها هبذه الرموز
 .(14:ص)السيد,  الريكي, مجان (4)
1))The Reiki Grid: www.reiki.org.  16-4-215.   
يتحفظ البعض عن اإلرارة إىل أركال وأمساء رموز الريكي, حيث يبدو أن األصل هو سرية هذه الرموز, وقد اطلعت عليها من  (1)

وقد كان من أبرز الدوافع لنشر رموز الريكي  .الريكي, مجان السيد: فة إىل كتابخالل مذكرة تدريبية ألحد دورات الريكي, ابإلضا
بعد أن كانت سرا ومينع الكشف عنها لغري املتدربني هو االعتقاد أبن الرموز اجيب أن يتلقاها املتدرب من املعلم مباررة لتحصل 

 :انظر. عملية التناغم, وتكون الرموز فّعالة
bols, Copyright © 2003/5 James The four Usui Reiki sym

.Deacon.www.aetw.org/reiki_symbols.html 

 © Reiki- more concerning the symbols, James Deacon, Copyrightاملرجع السابق, و : انظر ((6

2008/9 

http://www.reiki.org/
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ويشري إىل الرمز األول من ( 1)الشكل 
 رموز الريكي

القوة، أو القوة : يعينو ( شوكو ري)الرمز األول من رموز الريكي ويسمى 
يطلق عليه الرمز املفتاح إذ أن وظيفته تتمثل يف نقل الطاقة من العامل غري و  الفعالة،

أبنه يرسم الرمز على  و يتخيل املعاجل_ كما يزعمون_املرئي  إىل العامل املادي 
املنطقة اليت يرغب مبعاجلتها من جسم املريض مع ترديد اسم الرمز أكثر من مرة، 

 !وهو يتصور أبن الطاقة جتري لتأخذ شكل الرمز وتستقر يف العضو املراد معاجلته

 

 

 

ويشري إىل الرمز الثاين من ( 2) الشكل
 رموز الريكي

، ويستعمل بغرض حتقيق (سي هي كي) الرمز الثاين من رموز الريكي، ويسمى
الشفاء النفسي من األفكار أو العادات السيئة، كما يستخدم بغرض احلماية، كما 

دين كان  وصفه البعض أبنه الرمز الذي يستخدم لطلب حلول الرب على أي
وكسابقه يرسم املعاجل الرمز خبياله، بقصد طلب حتقيق  -عياذا ابهلل-املستخدم 

 .ى إليهاهلدف الذي يسع

 

 

ويشري إىل الرمز الثالث من رموز ( 3)الشكل 
 الريكي

، ويعين دمج (أون شاذى شونن)الرمز الثالث من رموز الريكي، ويسمى 
ويستخدم لشفاء العقل من األمراض املاضية ! الزمن، أو التوقف يف الزمن املناسب

العالج )املكان  واحلاضرة واملستقبلة، ويستخدمه املعاجل إلرسال طاقة الريكي إىل
 .والزمان املرغوب فيه( عن بعد

 

 

 

ويشري إىل الرمز الرابع من ( 4)الشكل 
 رموز الريكي

، ويعين النور والكشف (داي كوميو) الرمز الرابع من رموز الريكي، ويسمى
العظيم، وهومن أهم الرموز، وقد يعد الرمز الرئيس، واستخدامه يعين أن املعاجل 

 .اقة بوذا واليت يظن أن جزءاا منها بداخلهيطلب اإلعانة من ط
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 :العالج الرباين: اثنياا 

تعد تفاصيل العالج الرباين أوسع وأكثر تفصيال من العالج ابلريكي, إذ ُقسم إىل عدد من املستوايت     
ستوايت وميكن اجتياز التدريب عليها يف فرتة وجيزة إىل م ,واليت تتدرج من مفهوم املعاجلة البسيطة ابلطاقة

أخرى من العالج أكثر تعقيدا وتتطلب فرتات تدريبية أطول, ولكل مرحلة من املراحل أساليب وطرق 
ا مبمرتبة ميكن تلخيصها ختتص هبا, ولكل مرحلة دورة مستقلة تعرف ابمسها, ومستوايت العالج الرباين 

 :(4)يلي
 ,وقت قصري من التدريب طلب سوىوال يت ؛ ويعترب من أسهل املستوايت,(العالج الرباين االبتدائي)

من احملي  اخلارجي, وتسليطها على املريض, بعد فحص اجلسم " الطاقة"امتصاص : "وميكن تلخيصه أبنه
ـــ " اهلالة"الطاقي ــ  ".لتنظيف مكان املرض" الكنس"للتعرف على املرض, وإجراء ما يسمى بـ

 . ما يسمى التنفس الرباين؛ ويعتمد هذا املستوى استخدام (العالج الرباين املتوسط)
 .أطول للتدريب اً وهذا املستوى يستلزم تطور املقدرة النفسية للفرد, وأيخذ وقت  ؛(العالج الرباين عن بعد)
ويتم من خالله العالج مبا يسمى  ى يتطلب استخدام تقنيات ختيليةوهذا املستو  ؛(العالج الرباين املتقدم)
 .لة ابخلروج بنتائج عالجية سريعةوتتميز هذه املرح" الربا،ا امللونة"
 .خيتص هذا املستوى بعالج األمراض النفسية (ج النفسي الرباينالالع)
 .هذا املستوى يستخدم الكريستال لتسهيل املعاجلة يف (العالج الرباين ابلكريستال) 

تعد التأمل, واليت ات وطقوس قبل الدخول يف تفصيل املستوايت السابقة, نستعرض عددا من ممارس
مبثابة االستعداد والتأهيل للمعاجل قبل البدء يف اجللسة العالجية, وأُذكِّر هنا أبن استعراض مثل هذه 

الغرض منه التعريف ابألسس اليت بين عليها  -ابلرغم مما تتضمنه من أساليب وألفاظ وثنية–املمارسات 
 .العالج, ولكي ميكن معه تصور األحكام الشرعية املرتتبة عليها

 

 :(1)أبرز طقوس التأمل من
+ التنفس الرباين )؛ ويعتمد تطبيق هذا النوع من التأمل على أمرين, مها التأمل على النور األبيض

, ويستخدم هذا النوع من (ختيل نور أبيض خيرتق اجلسم من األعلى إىل األسفل مث من األسفل إىل األعلى
ضافة إىل أنه يعد أحد خيارات التأمل اليت من التأمل بشكل يومي لتحسني الصحة واحلفاظ عليها, ابإل

 . املفرتض ممارستها قبل البدء أبي جلسة عالج

                                                             

 . تلخيص ملا سيأيت التفصيل فيه الحقا( (4
 (.412-146:ص)معجزات الشفاء الرباين, تشو كوك,  (1)
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؛ ويهدف هذا النوع من التأمل إىل حتقيق ما يسمى االستنارة أو الوعي التأمل على القلبني التوأمني
ثابة البواابت تعد مب -الشاكرات–الكوين, هذا النوع من التأمل قائم على االعتقاد أبن بعض ما يسمى 

للوصول إىل ما يسمى الوعي الكوين أو االستنارة, فعلى سبيل املثال يتم الرتكيز أثناء هذا النوع من التأمل 
على راكرا التاج وموقعها يف أعلى اجلبني فيزعمون بعد ذلك نزول الطاقة اإلهلية على هذا املتأمل على 

أن يستخدمها يف  -بزعمهم–للقوة اإلهلية اليت ميكن ركل عمود من النور, ليصبح املتأمل بعد ذلك ممراً 
وهذا مماثل ملا يقول به بعض ممارسي طقوس التأمل املختلفة  . العالج وغريه من دعاوى األفعال اخلارقة

من الروحانية والوعي الروحي, والذي يقود إىل األقوال  مرحلةحيث يزعمون الوصول إىل  (4) (اليوغيني)كــ
سان الحتاد مع هللا جل رأنه, وأن الكون ليس إال جزء من اإلنسان وابلتايل ميكن لإلنكزعم ا  اإلحلادية

وهذا كله نتيجة للتأمل زعموا, وهي كلها أقوال مكرورة منقولة عن فالسفة  ,السيطرة والتحكم مبا حوله
: ل ما نصه, والذي قا(وجويل مسيث)وهو من تنسب له الفلسفة الطاوية, ( الوتسو)وثنيني سابقني أمثال 

 .عياذاً ابهلل–(1)"ينبغي أن يتوجه التأمل إىل إدراك االحتاد مع هللا"
 

املنحرف والذي  يشري إىل اهلدف -التأمل على القلبني التوأمني–وأنقل هنا نصا جلزء من تعليمات 
رخص  ارعر ابلنشوة اإلهلية, واالحتاد اإلهلي, ورارك هبما كل"هذا النوع من التأمل يسعى إليه ممارسي

 .عياذا ابهلل-(4)"وكل كائن
 

يف زايدة  -حسب زعمهم–فإن ممارسة التأمل على القلبني التوأمني يسهم " للعالج الرباين"وابلنسبة 
قوة الفرد العالجية وابلتايل يتم العالج بسرعة أكرب, ويؤدي لنتائج مدهشة, وهذا ،اتج عن زايدة حجم 

 .نتيجة ملمارسة التأمللمعاجل ي لاهلالة أو ما يسمى اجلسم الطاق
 :(1)وفيما يلي عرض موجز لتفاصيل كل مستوى من مستوايت العالج الرباين

 للعالج ابلطاقة يتم من خالله تطبيق األسلوبني األساسيني :العالج الرباين االبتدائي: املستوى األول
 :يف خمتلف املدارس ومها

ويكون مع نية إزالة املرض, وله عدة . ريضةتنظيف اهلالة أو اجلسم الطاقي بدعوى إزالة الطاقة امل -
أركال, تنتهي بنفض اليدين, ويطبق عدة مرات قد تصل إىل املائة وذلك خيتلف حبسب نوع 

 . املرض, وردته

                                                             

إىل مرحلة من الوعي واإلدراك يزعمون بذلك االطالع على أمور ختفى عمن سواهم من عامة  لوصو ال يدعون أو املستنريون وهم من (4)
 .الناس

 .(110:ص)معجزات الشفاء الرباين, تشو كوك,  (1)
 (.440:ص)املرجع السابق, ( (4
 .(112-461, 411 -86:ص) ,املرجع السابق (1)
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بعد التنظيف, يتم رحن العضو ومركز الطاقة املصاب, وهذا يتم بعد إجراء املعاجل لعدد من  -
وقع اخللل, وتوجيه طاقة كن بذلك من حتديد مليتم -حساسية اليدين-التمارين ألجل رفع 

يف هذه املرحلة هناك  الطاقة إىل اجلزء املراد عالجهو يصاحب ذلك نية املعاجل أبن تتوجه !العالج
ى اليدين يف وضع استقبال الطاقة عدد من الوضعيات ميكن للمعاجل استخدامها, تكون فيها إحد

/ وضعية بوذا)مريض, ومن مسميات تلك الوضعيات , واألخرى يف وضع إرسال الطاقة للاملزعومة
 (.وضعية االتصال ابلسماء

س هلا فهذه الطاقة اليت تنظف وُيشحن هبا لي" نالحظ هنا أن املشاهد ال يرى سوى حركة اليدين فق  
 .أي خواص ميكن متييزها حسيا

إما ابألمر الذهين, : بعد التنظيف والشحن يعمل املعاجل على تثبيت الطاقة, ويكون إبحدى طريقتني
وإن  م  ,ة املعاجلة ابللون األزرق الفاتحاملنطق أو يلون املعاجل خبياله لك بتوجيه الطاقة أبن تثبت وتبقىوذ

 .فعليه أن يردد عبارة أزرق فاتح يكن ذا خيال جيد

عاِلج يتميز هذا املستوى عن املستوى السابق؛ يف كون امل: العالج الرباين املتوسط: املستوى الثاين
أو التنفس الطاقي  -التنفس الرباين-الربا،ا أو الطاقة اليت يشحن هبا املريض من خالل ما يسمى  ييزعم تلق

أمناط من التنفس ميارس املعاجل أحدها بدقة كي  ةال من خالل اليدين كما يف املستوى السابق, وهناك ثالث
اجلسم -أكثر قوة وتزيد كثافة هالته  يتمكن من امتصاص الطاقة من اخلارج ليصبح املعاجل بعد ذلك

 !_حبسب زعمهم_ إىل الضعف_ األثريي

 :مصادر ةمن ثالثواليت تستخدم كعالج سحب الطاقة  يُعتقد إبمكانيةالتنفس الرباين  لومن خال
 .(اص الطاقة من األرض عرب القدمنيامتص+ من  التنفس=)برا،ا األرض -
 .(عرب اليدين من األرجار ص الطاقةامتصا+ من  التنفس=)برا،ا األرجار -
 (.من اهلواءالتنفس امتصاص الطاقة عرب + من  التنفس) =برا،ا اهلواء -

مع اختالف املسميات, والذي  ربيه ابعتقاد الربكة ابألرجار واألحجار هو وهذا كله عرب التخيل, و 
ملساعدة من أبن طلب ا( تشو كوك)ين الشعوب, بل ويصرح مؤسس العالج الرب كان سائدا عند كثري من ا

وسواء مسي تربكا, أو طاقة, أو خرج اسم لخر فإن  (4)الشجر سيحقق نتائج أفضل من جمرد اجللوس عندها

                                                             

 (.12:ص)الرباين, تشو كوك, معجزات الشفاء (4)
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هذا ال يغري من املعىن واملفهوم األساس, والذي يقوم على االعتقاد ابنتقال منفعة خفية إىل اإلنسان, وما 
 .قد يتبع ذلك من توسل أو تعليق أو تعظيم

يض يف منطقة أو مدينة حيث يكون كل من املعاجل واملر  :(العالج الرباين عن بعد) :املستوى الثالث
ما -إىل املريض عن طريق  -الربا،ا–إرسال الطاقة  -بزعمهم–, وإبمكان املعاِلج خمتلفة عن األخرى

ه على وتقوم فكرت! إذ إبمكاهنما أن يتصال ويتواصال للمريض واملعاِلج( اجلسم األثريي أو الطاقي) -يسمى
 .ات املعتادة يف العالج املباررختيل صورة املريض مث فحصه, وتوجيه طاقة العالج وتطبيق كافة اخلطو 

وميكن تسميته العالج ابأللوان, ويعتمد العالج ابلربا،ا  :(1)(العالج الرباين املتقدم: )املستوى الرابع
الذي  م ( مي لينغ)الرباين من معلمه  مؤسس العالج( تشو كوك سوي)امللونة على تعليمات تلقاها املعلم 

ن البيضاء, إذ أن عبدال( الربا،ا امللونة)وتقوم فكرته على استخدام ا, همبه نظرًا للفارق الزمين بين يلتقِ 
بيضاء ( اهلواء ,الشمس ,األرض)األصل أن الربا،ا أو الطاقة اليت يزعم املعاجل تلقيها من احملي  اخلارجي 

 ,األخضر ,األصفر, الربتقايل, األمحر)ا إىل ألوان الطيف الست تصاص اجلسم هلاللون, لتتحول عند ام
وميكن للمعاجل بعد اجتياز مرحلة متقدمة من التدريب استخدام الربا،ا امللونة حيث ( البنفسجي ,األزرق

ليتجه إىل اجلزء  ويتم ذلك بعدة طرق منها ختيل املعاجل نوراً ملو،اً خيرج من يده, اً يزعمون أهنا أكثر قوة ونفع
 !جلته من املريضاملراد معا

خصائص متيزه عن بقية األلوان, حيث يعتربونه ذا وعي ذايت ويعلم ما ( البنفسجي)ويعتقد أبن للون     
من قبل الروح العليا اليت يزعمون أنه مشتق منها , لذلك يطلقون  اً اجيب عليه القيام به, وذلك لكونه مربجم

وترتب  قدرة  !أهنا تعرب عن طريق راكرا التاج اليت يدعون -لون الطاقة اإلهلية–على اللون البنفسجي 
, ومما يسهم يف (متانة حبل املعاجل الروحي) ستخدام هذا النوع من العالج على ما يسمىاملعاجل على ا
 .والذي سبق احلديث عنه (التأمل على القلبني التوأمني)ة متانته ممارس

إذ خيتص هذا املستوى مبحاولة تفسري وعالج األمراض  :(1)النفسي الرباينالعالج : املستوى اخلامس
 :النفسية, وميكن توضيح هذا املستوى من خالل جانبني

األمراض النفسية؛ إذ يعتقد املنظرون للعالج النفسي الرباين أن منشأ  حماولة تفسري :اجلانب األول
مما يؤدي إىل ( الشاكرات)اليت خترتق بزعمهم ما يسمى و األفكار السلبية,  أتثرياألمراض النفسية ،اتج عن 

                                                             

 .(16:ص), املعاجلة املتقدمة بطاقة احلياة, تشو كوك (4)
 (.14:ص), العالج النفسي الرباين, تشو كوك (1)
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تشقق الغشاء احملي  هبا وابلتايل يكون اإلنسان عرضة لألمراض النفسية, وإىل االستماع ورؤية بعض األمور 
من ه , إال أن ما رب  بوأتثري األفكار واألخبار السيئة على نفسية اإلنسان واضح وحمسوس .البشعة

وافرتاضات على معتقدات وال تعدو كوهنا تفسريات مبنية , اوال الشعور هب اتحقق منهتفسريات ال ميكن ال
  ., وهذا اجيعلها حمل نقض ررعي وعقليمسبقة

الذي يدعي إمكانية رؤية املالئكة ( املستبصر)ومن يسمى  (املريض)والفرق يف مثل هذه احلالة بني 
ميكنه التحكم بغشائه الطاقي  (املستبصر)دون أن يكون خمتال نفسيا؛ هو أن  -حسب زعمهم–واجلن 

بينما املريض ال ميكنه . فيفتحه ويغلقه مىت ما أراد ليمكنه ذلك من النظر ملا يشاء من الكائنات غري املرئية
وكل هذا من املزاعم !السلبية خرتاق من العناصر التحكم بغشائه الطاقي فهو ممزق فيكون عرضة لألذى واال

 ., وهو من أحوال السحرة والكهانرواح الغائبةألدعاوى القدرة على االتصال اب الباطلة, املبنية على

ومن  حتطيم وإزالة العناصر السلبية, لخص يفيتو الربانية لألمراض النفسية,  اجلةاملعوهو : اجلانب الثاين
املعاجل فق  فهو غري املرئية, وهذه املعاجلة تتم يف خيال  ترميم الشقوق أو الثقوب يف األغشية األثرييةمث 

 .وهل هذا إال خيال العاجزين! يزيل الطاقة السلبية, مث يرمم الثقوب غري املرئية

الرباين قائم على فكرة أن  هذا النوع من العالج: العالج الرباين ابلكريستال: املستوى السادس
لكريستال إرادة للكريستال نسبة من الوعي متكنه من امتصاص الطاقة واختزاهنا وتسليطها, لكن ليس ل

فإذا خاطبت  -حسب زعمهم–, ويستجيب لكل ما يطلب منه !مستقلة, فهو يتبع األوامر فق 
الطاقة الربانية؛  سل  انقل أو: اي كريستال)وإذا قلت ( ة؛ فسيفعلامتص الطاقة الرباني:)الكريستال قائال

كما أن له ( سني مدببنيرأس مدبب, رأ ,كروي: )دة أركال؛ منهاللكريستال املستخدم عو  .(فسيفعل
 . متعددة وألوا،اً  اً أنواع

ويكون وكما أن الكريستال يستخدم يف العالج, فهو يستخدم أيضا لرفع قوة املعاجل وقدراته العالجية, 
سبق تنظيفها يف يده املخصصة الستقبال طاقة الربا،ا على أن يكون رأس  ذلك حبمل املعاجل لكريستالة
ويف هذه األثناء يقوم املعاجل برفع  ,لربا،ا إليه عرب الرأس املدببحنو املعاجل لتتجه االكريستال املدبب موجها 

هذا التدريب . لسانه إىل سقف احللق مع ثنيه, وحتريك اليد األخرى من أجل ما يسمى الكنس والشحن
 .وابلتايل تقليل مدة عالج املرضى يسهم يف زايدة قوة املعاجل

ى ركل خامت ويلبس يف البنصر فق , ولبسه يف األصابع األخرى قد وميكن استخدام الكريستال عل
كما أن ارتداء خامتني بدال . يشكل خطورة إذ قد يسهم يف نقل طاقة الربا،ا بشكل مفرط ألعضاء اجلسم
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عن واحد يسهم يف زايدة القوة الربانية على أن يكون كريستال اخلامت يف اليد املستقبلة للطاقة أكرب كي 
 .صة أكرب من املعطاةا،ا املمتتكون الرب 

يوميًا يف اليد املستقبلة؛ فهذا يزيد من الطاقة ( الرتمالني األخضر)ويفضل للمعاجلني ارتداء كريستال 
يوصي مؤسس العالج الرباين برتديد عدد من و . لطاقة املريضةويقلل من كمية التلوث اب بزعمهماملستقبلة 

كريستايل من أجل تسريع عملية الشفاء, نذكر منها على سبيل االبتهاالت قبل وبعد تقدمي العالج ال
إىل مالئكة الشفاء, وسطاء الشفاء, املعلمني الروحيني, الزعماء الروحيني, كائنات النور, ) :املثال

 .أربع مرات(....اجلة هذا املريضوالعظماء, ركراً على اإلرراد اإلهلي, على احملبة والرمحة اإلهليتني, على مع

يف نفس الوقت أن رواد هذا النوع من العالج كثريًا ما يعزون عدم  ستنكارمما يثري الشفقة واالإن   
للمريض فُيعتقد أن ما أصابه هو نتيجة  (4)(الكارما السلبية)حتسن احلالة الصحية للمريض إىل ما يسمونه 

هو يستحق ما )ة أخرى بار ه أو بعء نتيجة له وابلتايل ال ميكن رفاؤ لعمل سيء سابق للمريض استحق اجلزا
ومن املؤسف أن جتد من أبناء املسلمني من يؤيد ويقر مثل هذا الكالم, بل ويزعم بعضهم أن (1)(حيصل له

إبذن قف الشرعي منه يف احملور القادم وسنناقش هذا املفهوم واملو  ,مما دلت عليه الشريعة اإلسالمية هذا
 .هللا

 

 

 

 

 

 

                                                             

أن اإلنسان اجيازى على كل األفكار واألعمال اليت يقوم هبا, وقد : "يف الثقافات والفلسفات الشرقية, ويعين" الكارما"يطلق مصطلح  (4)
ومفهوم الكارما يعد أحد مفردات الفلسفتني اهلندوسية والبوذية, ومبدأ الكارما مرتب  مببدأ التناسخ إذ أن " اء ثواابً أو عقاابً يكون اجلز 

وما حتمله من سعادة أو تعاسة هو مبين على عمله يف احلياة  –بناء على مفهوم التناسخ-احلياة األخرى اليت سيحيا هبا اإلنسان 
 .(441:ص)سفات اهلندية قطاعاهتا اهلندوكية واإلسالمية واإلصالحية, الفل: انظر.السابقة

 .(111:ص)معجزات الشفاء الرباين, تشو كوك,  (1)
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 املتعلقة هبما األحكام الشرعية: احملور الرابع

الثقافية املرتبطة هبما, بعد استعراض أبرز مالمح وتطبيقات الريكي والعالج ابلربا،ا واجلذور     
 :رعية وذلك كما يلييتعلق بتلك التطبيقات من أحكام ر ماض نستعر 

 ؟ اليت يعتمد عليها يف العالج واالستشفاء تعد سبباا قدرايا أو ومهيا( الطاقة الكونية)هل : أوال

منهم من ينكر األسباب, كاجلربية, : "يكثر اللغ  والتوهم يف ابب األسباب والناس فيه على أقسام
ومنهم من يغلو يف إثبات األسباب حىت اجيعلوا ما ليس بسبب سببًا وهؤالء هم عامة اخلرافيني من الصوفية 

إال ما أثبته هللا سبحانه  وحنوهم, ومنهم من يؤمن ابألسباب وأتثرياهتا لكنهم ال يثبتون من األسباب
وال رك أن هؤالء هم الذين لمنوا ابهلل إميا،ًا حقيقا ولمنوا . ورسوله, سواء كان سببًا ررعيًا أو كونياً 

, وبذلك يتضح أن (4)" حبكمته, حيث ربطوا األسباب مبسبباهتا, والعلل مبعلوالهتا, وهذا من متام احلكمة
 :ىل نوعنياألسباب من حيث احلكم الشرعي تنقسم إ

وهي اليت ثبتت بطريق ررعي أو قدري؛ أي ثبتت من خالل النصوص واألدلة  :أسباب مشروعة
 .(1)الشرعية, أو ثبت نفعها من خالل التجارب احلسية

وثبوت السبب من خالل التجربة البد أن ينضب  بضوابطه إذ ليس كل من قال بثبوت سبب      
العلم أبن هذا كان هو السبب أو بعض السبب, أو ررط "ياً, إذ و مدعتْصدق دعواه؛ فقد يكون متومهاً أ

السبب, يف هذا األمر احلادث قد يُعلم كثرياً, وقد يتوهم كثريًا ومهًا ليس له مستند صحيح, إال ضعف 
, فالبد من ثبوت السبب من خالل التجربة أن يكون ظاهرًا بينًا كما لو اكتوى بنار فربئ, (4)"العقل

رد الشعور النفسي املبين على اعتقاد مسبق كمن يتوهم االنتفاع بلبس احللقة واخلي  يف فيخرج بذلك جم
ولعله يستثىن من ذلك ما استفاض العلم بتأثري نوعه من " (1) .دفع مرض العتقاد سابق لديه بنفعها

خبالف ما  م  احملسوسات كاملطعوم واملشروب, فهذا ال يلزم اختبار أفراده, وإمنا يكفي يف ذلك غلبة الظن,
 (1)"يثبت أتثري نوعه كالتعليق أو النظر أو العالج بطاقات خفية

                                                             

 .(461-4/461)القول املفيد على كتاب التوحيد, دمحم العثيمني, : انظر (4)
قدري ( حسي)تناول املسهل سبب : مثلفقراءة الفاحتة سبب ررعي للشفاء, أما السبب القدري فهو ما ثبت ابلتجربة نفعه, (1)

 .(4/461)النطالق البطن ألنه علم ابلتجربة, القول املفيد على كتاب التوحيد, ابن عثيمني, 
  .(1/044)اقتضاء الصراط املستقيم, ابن تيمية,  (4)
 .(4/461)القول املفيد على كتاب التوحيد,  (1)
 .(104:ص)ية, هيفاء الرريد, التطبيقات املعاصرة لفلسفة االستشفاء الشرق (1)



 دمحم الشمسان عائشة. أ                               -عرض ودراسة يف ضزء العقيدة اإلسالمية  -الريكي والعالج الرباين  

 

35 

فما  م يثبت بدليل ررعي, وال بتجربة . وهي اليت  م تثبت بطريق ررعي وال كوين :ةأسباب ممنوع
فسه فقد جعل ن ابلنص, والكو،اً ابلتجربة اً منضبطة, حيرم اختاذه سبباً, ألن كل من أثبت سبباً  م يثبت ررع

رريكاً مع هللا وخيتلف ذلك ابختالف اعتقاد صاحبه فإن اعتقد أنه سبٌب مؤثر بنفسه دون هللا فهو مشرك 
ررك أكرب يف توحيد الربوبية, وإن اعتقد أنه سبب ولكنه غري مؤثر بنفسه بل بقدرة هللا كان ذلك رركاً 

ےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ےھچ :تعاىل, ودليل ررك األسباب قوله أصغر الختاذه سبباً  م اجيعله هللا سببا

ى  ىې ې ېېڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

والشاهد من هذه اآلية أن األصنام ال تنفع أصحاهبا ال جبلب نفع "  (42):الزمر چەئائ ائ
لذلك, فيقاس عليها كل ما ليس بسبب ررعي وال قدري, فيعترب اختاذه  وال بدفع ضر؛ فليست أسباابً 

ما ), ومن أدلة ذلك قوله عليه الصالة والسالم, ملن وضع يف يده حلقة من صفر(4)"إرراكًا ابهلل سبباً 
أما إهنا ال تزيدك إال وهنا انبذها عنك؛ فإنك لو مت وهي عليك ما : )فقال. من الواهنة :قال( هذه؟

ا فيه دليل على أن وهذ (4) ,(من تعلق متيمة فقد أررك: )عليه الصالة والسالم , وقال(1)(أفلحت أبدا
استخدام األسباب اليت  م تثبت يف الشرع وال ابلتجربة ال ينتفع هبا اإلنسان, واستخدامها لدفع البالء أو 

 .(1)سابقاً  أرر،ارفعه من الشرك, ونوع الشرك خيتلف حبسب اعتقاد صاحبه فقد يكون أكرب أو أصغر كما 

بب اثبت وصحيح وليس مبفتقر لدليل وبناء على ما سبق؛ فكل سبب ثبت بدليل ررعي فهو س
جترييب أو علمي, أما ما  م يثبت بطريق ررعي فال يعتد به كسبب صحيح حىت يثبت بتجربة منضبطة 

الطاقة الكونية )وفيما يتعلق مبوضوعنا وهو ,ة اإلسالمية وأحكامهاألصول الشريع وخيلو من معارض
ن اجللي الواضح أهنا ليست من النوع األول من األسباب فم( الريكي, والعالج الرباين–وتطبيقاهتا العالجية 

واليت ثبتت بدليل ررعي, فهل ميكن أن تعد من النوع الثاين من األسباب واليت ثبتت بطريق التجربة 
الواضحة؟ فيما يلي مناقشة ذلك على ضوء ماهيتها, ودعاوى املتبنني هلا, واملنهج العلمي املتبع الختبار 

 . الدعاوى العلمية

من خالل االستعراض السابق ملفهوم الطاقة الكونية وتطبيقات العالج املرتبطة هبا سواء ما مسي بـ 
اليت يتم العالج هبا ليست أمرًا ظاهرًا حمسوسًا ميكن ( الطاقة الكونية)الريكي أو العالج الرباين؛ يتضح أبن 

     ه ونفعه من األرربة حيث ميكن ألفراد الناس أو التجبري, أو ما ارتهر أتثري  -مثال–متييزه ومعرفة أثره كالكي 
                                                             

 .(4/462)القول املفيد على كتاب التوحيد, ( 4)
  .حديث حسن, ويف إسناده ضعف: علق عليه األرنؤوط. (12/640), (40111)أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده,  (1)
 .إسناده قوي: علق عليه األرنؤوط (.101/  44), (10000)يف مسنده, اإلمام أمحد أخرجه  (4)
 .(404 -4/400) ابن عثيمني, القول املفيد على كتاب التوحيد, (1)
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متييز حقيقته ومعرفة أثره بل األصل فيها اخلفاء حىت من يتبىن الرتويج لتطبيقات الطاقة كالريكي 
والعالج الرباين ال يعىن ابحلديث عن ماهيتها بل يرتكز احلديث على كيفية العمل هبا ومن مث أتثريها والذي 

ج من مجيع األمراض, وتطبيقاهتا يف األغلب تعتمد على التخيل واإلحساس فعلى غالباً ما يشمل العال
سبيل املثال يتخيل املعاجل أنه يقوم بتنظيف املنطقة املصابة عن طريق مترير يديه حول املريض بطريقة معينة 

ألحد رؤيتها  طاقة املرض السلبية واليت ال ميكنالفعل يتخلص من لينفض يديه بعد ذلك, زاعماً أنه هبذا 
أو حتديد ماهيتها, حىت وإن استخدمت بعض املادايت يف تطبيقاهتا كالكريستال أو األحجار فإهنا البد 

 .وأن ترب  بتخيالت وأمور غري حمسوسة كتخيل أن طاقة العالج تعرب من خالل الكريستال إىل املريض

أصلها يكون مستقال عن ثبوت لطاقة الكونية ال ميكن أن تطبيقات العالج ابوادعاء ثبوت أتثري 
سبب حقيقي قدري وليس بومهي اتباع خطوات ( الطاقة الكونية)من ادعاء أن  لك فإنه يستلزموحقيقتها لذ

املنهج العلمي املعاصر إلثبات حقيقتها وأتثريها, إذ أن ذلك يعد احلد الفاصل بني العلم احلقيقي والومهي 
نية وتطبيقاهتا ال ميكن اختباره ابعتبار خصائص مكو،اته وأتثريها  ومبا أن العالج ابلطاقة الكو , أو املزيف

واليت  كاألعشاب والزيوت وحنوها من املركبات الدوائية, بل على اعتبار إثبات حقيقته اخلفية املزعومة,
البد من ثبوت لسنن والنظم الكونية واليت اب الدعاوى املتعلقة يف إطار -إن صح التعبري- ميكن إدراجها

قتها وابلتايل ررعية استخدام تطبيقاهتا واملتمثل ابلقدرة على قياس تطبيقاهتا واستخدامها إىل جتاوز حقي
 :(4)خطوات املنهج العلمي واملتمثل مبا يلي

 .وتطلق على التفسريات املتعددة( االحتماالت) .4

استندت  وهي التفسريات أو االحتماالت املرجحة, ال تكون ذات قيمة علمية إال إذا( الفرضية) .1
 .إىل حقائق جزئية أو أيدهتا حقائق مؤكدة وقوية كالنظرايت

وتطلق على التفسريات املقبولة مؤقتا, والقابلة للنقض, وال يطلق وصف النظرية إال إذا ( النظرية) .4
 .صمدت التجربة أمام االختبار يف مرحلة الفرضية

   .ت اليقينية وربه اليقينيةويطلق على التفسريا( أو احلقيقة القانون أو السنة الكونية)  .1

 :وابستعراض خطوات املنهج العلمي يتضح ما يلي     
تجاوز الكونية وتطبيقاهتا العالجية  م تستوف خطوات املنهج العلمي و م تأن ما يسمى الطاقة  .4

 .االحتماالتجمرد  ىاملراحل األوىل واليت ال تتعد

                                                             

 .(21- 20:ص)( هـ4144, 1ط)قواعد أساسية يف البحث العلمي, سعيد امساعيل, : انظر(4)
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ءات معاكسة للمنهج العلمي الصحيح ويظهر اختاذ املروجني للطاقة وتطبيقاهتا العالجية إجرا  .1
ذلك من خالل اجلزم بصحة مفهوم الطاقة والرتويج لتطبيقاهتا العالجية على أهنا حقائق اثبتة مث 

طاقة ويدعي فتجد بعضا ممن يروج لتطبيقات العالج ابل. البحث عما يسندها من ،احية علمية
ألحباث , أو أن لديه بعض ات بعض أركاهلابعض األحباث إلثباأبنه اجيري : )ثبوهتا علميا يقول

 .أو يضعها حتت جمهر التقييم العلمي من قبل العلماء واملختصني! دون أن يكشف عنها( اخلاصة
االعتماد على جتارب فردية غري منضبطة وتعميمها إلثبات دعوى جدوى وفاعلية تطبيقات الطاقة  .4

 .العالجية
تثبت وأهنا  ,(4)هنا وتطبيقاهتا ال ختضع للتجربة واالختبارتصريح املروجني ملفهوم الطاقة الكونية أب .1

والذي ( اإلدراك احلسي اخلارق)وهي أحد أركال ما يسمى  (1) (استبصارية)بطرق خاصة تسمى 
ويعتمد على املصادر اإلزوتريكية يف تلقي العلوم وإثباهتا  (4)صنف ضمن العلوم الزائفة والومهية

الطرق الباطنية اليت هتدف  من, وهي  (1)"املنحصرة يف طائفة حمدودة التعاليم اخلفية:"ويقصد هبا 
 ,إىل إاجياد معرفة متكاملة عن الوجود والكون واحلياة عن طريق التلقي املبارر من مصدر املعرفة

, وهذه الطرق (1)وهو اإلله عند من يؤمنون إبله أو القوة اخلفية والغيبية عند امللحدين و الفالسفة
غري مشروعة,  وهي يف حقيقتها خترصات وأوهام, بل هي ادعاء لعلم الغيب بوسائل يف مجلتها 

حد هو عينه أوهذا . خمتلفة كقراءة الرموز, وزعم التواصل مع أرواح من هلم مكانة من األموات
 اكله"وحمادثة األرواح وسؤاهلم , (6)( تشو كوك)وسائل املعرفة يف العالج الرباين كما يقول زعيمة 

ريطانية ورعوذة ابطلة داخلة فيما حذر منه النيب ملسو هيلع هللا ىلص من سؤال الكهنة والعرافني  أعمال
 ررعي,وغري أصل له له,ليس تفسري ال املداويوأي عمل يقوم به ",(0)"وأصحاب التنجيم وحنوهم

وبناء عليه فكل ما متخض عن هذه الطرق  (2)"الدجل من نوع فهو عقلي أو علمي أبمر مفسر
كوهنا  م تعتمد يف ثبوهتا على  لباطنية من مزاعم ال يعد من األسباب املشروعة اليت اجيوز العمل هباا

 .أدلة ررعية وال جتريبية, بل على وسائل جمهولة تدعي املعرفة الغيبية

                                                             

 (.44:ص)الريكي سؤال وجواب, رريف هزاع, ( (4
 ., يف أكثر من موضع من كتبهمؤسس العالج الرباين( تشو كوك سوي)كما يدعي  (1)
 .(410 -416:ص)لرثر دابليو,  -طفرات العلمية الزائفة, تشارلز امال (4)
 (.104:ص) املعجم الفلسفي, مراد وهبة, (1)
 .(468:ص)أصول اإلميان ابلغيب ولاثره, فوز كردي,  (1)
 (و كوكتش)والذي يتواصل معه روحيا نظراً لوفاته السابقة لوالدة  (مي لينغ)يعزو تشو كوك بعض معلوماته إىل معلمه  (6)
 .(446 – 408/ 4)جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة,ابن ابز,  (0)
 (.46: )ر.ررح كتاب قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة, دروس صوتية, ،اصر العقل, د (2)
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إن ف( الفيزايئية أو الكيميائية–الطاقة الثابتة علميا )دعاء أبن الطاقة الكونية هي ذاهتا أما يف حال اال
 :(4)هذا مناقض للحقيقة وذلك ملا يلي

املقدرة على القيام بشغل حيدث تغيريا ميكن قياس أثره من :) ميكن تعريف الطاقة املثبتة علميا أبهنا
فالبطارية على سبيل املثال هي نتاج حتول الطاقة الكيميائية إىل كهرابئية  ( خالل التحول من ركل آلخر
وقياس الطاقة أاًي كان . ة يف أحد أركاله يكون بتحوله إىل طاقة كهرابئيةكما أن قياس أثر الطاقة الشمسي

ومن . قة مامن خالل حساابت رايضية, ال من خالل أجهزة ميكنها االستقالل بقياس طاإال يتم ال نوعها 
و املستخدمة يف العالج الرباين أو الريكي أ( الطاقة الكونية)دعاء أبن ما يسمى خالل ذلك يتضح أبن اال

غريها من التطبيقات العالجية هي نفسها الطاقة املثبتة علميًا هو ادعاء ابطل وغري صحيح إذ أهنا ال 
تتحول من ركل آلخر حىت ميكن معرفة نوع هذا التحول أو قياس أثره فضال على أن يقال أبن هناك 

الطاقة -مبا يسمى جهاز ميكنه تصوير أو قياس طاقة اإلنسان كما يدعي من يروج لذلك من املعاجلني 
 .إذ الطاقة العلمية الثابتة ال يقاس أثرها ابألجهزة -الكونية

ومت استعراضه يف ف الريكي كأحد العلوم الزائفة, نّ فقد صُ  وعلى املستوى العلمي والتنظيمي العاملي
انية ما عليه رفضت اجلهات التنظيمية الربيطو  (Encyclopedia of Pseudoscience)موسوعة العلوم الزائفة 

 (1).ادعاءات صحية متعلقة ابلريكي لعدم ثبوهتا علميا ةيزيد عن مخس

ويف مسار لخر متعلق ابلكنيسة أصدر األساقفة الكاثوليك يف الوالايت املتحدة وثيقة تضمنت رفض 
وال االستدالالت  ,ممارسات الريكي ابعتبارها نوع من اخلرافات غري املتوافقة مع التعاليم املسيحية

 .(4)ميةالعل

طاقة  )واليت اصطلح على تسميتها ( والربا،ا-التشي-الكي)وبناء على ما سبق يتضح أبن االدعاء أبن 
وعدم ثبوت هذا . قتيات منههو ركل من استغالل العلم واال بتةهي نفسها الطاقة العلمية الثا( كونية

ال أن ذلك ال ميكن أن ملستقبل إيف ا االشكل من دعوى الطاقة بطريق علمي ال يعين انتفاء إمكانية ثبوهت

                                                             

 , طالل العتييب,(الرد العلمي على خرافة قانون اجلذب والذبذابت والطاقة: )انظر(4)

   4talal.blogspot.com/2014/01/blog-post.html 

 www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/reiki.html  .: تصفح( 1(

الصحي, حلماية املوقع خمتص بتتبع وكشف االحتيال واخلرافات يف اجلانب  -طبيب نفسي-(ستيفن ابيت: )املوقع السابق إبرراف     
 en.wikipedia.org/wiki/Reiki: وانظر .املستهلكني

 .املرجع السابق: انظر ((4

http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/reiki.html
http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/reiki.html
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احلالية املشوبة ابلرؤى الفلسفية, وأركال الطقوس الوثنية كالتأمل والرموز الشكلية  يكون ابلصورة
 .اخل...واللفظية

وحنن نناقش التطبيقات العالجية من منظور ررعي فإن استعراض صحتها وانضباطها من الناحية 
العالج مبا  م يثبت هو ركل من أركال اخلداع والغش وخيانة  العلمية ال خيرج عن ذلك؛ إذ أن ادعاء

األمانة واليت تعد خمالفة لنصوص الشريعة اإلسالمية وأحكامها اليت أوجبت الصدق واألمانة وحرمت الغش 
 .والكذب واخليانة

العالجية بطرق علمية  اوتطبيقاهت (تشي, برا،ا, كي)الكونية  الطاقةما يسمى عدم ثبوت كما أن 
( الطاقة الكونية)الناظر يف مفهوم ما يسمى ليس املانع الوحيد من اختاذها سببًا مشروعا, ف ريبيةجت

وتطبيقاهتا العالجية املتمثلة يف الريكي والعالج الرباين اجيد أهنا متضمنة جلملة من املخالفات ألصول 
 .أحكامها, وفيما يلي استعراض لذلكالشريعة و 

  منها الريكي والعالج الربايناليت يتضالعقدية املخالفات: 

 :إحلادية، ومن تلك املفاهيم أصولاجلزم والتصديق مبفاهيم فلسفية ذات  .1
خالل االستعراض السابق لتلك املفاهيم فقد تبني مبا ال  ومن الشاكرات، اينغ/ين ،الطاقة الكونية - أ

إلاجياد الذي ال ينسب خيفى ارتباط تلك املفاهيم مبعتقدات فلسفية حول أصل الكون ونشأته فاخللق وا
ما هي إال تولد عن الطاو أو ( الني اينغ)إال هلل عز وجل نسبه فالسفة الشرق إىل التناسل والتولد فـ

( الربا،ا)مبدأ كما أن ,  (1)(الطاقة اإلهلية)هي عبارة بديلة وال دينية للتعبري عن اليت و ,(4)الطاقة الكونية
قد اختلف اهلندوس , -يت يعرب هبا عن مفهوم الطاقة الكونيةوهو أحد املعاين ال-يف الفلسفات اهلندية 

التشي )االرتباط بني مفهوم الطاقة مبرادفاته وهذا  (4)يف أصله هل هو متولد عن الربامهان, أو أنه أزيل,
يقوم على عدمية أساسها إنكار وجود هللا "كونه   اإلحلادأركال من وبني اخللق واإلاجياد اجيعله ( والربا،ا
وقد حذر هللا سبحانه من أو نسبة ريء من خصائصه إىل غريه سبحانه,  (1)".سبحانه وتعاىل  اخلالق

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ژ  :اىلعورتب الوعيد على ذلك, قال تاإلحلاد يف أمسائه ولايته 

, ومن اإلحلاد يف [42 :سورة األعراف] ژڇ   ڍچ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  
                                                             

 .(160:ص)التطبيقات املعاصرة لفلسفة االستشفاء الشرقية, هيفاء الرريد,  (4)
 ,james deacon , The Essential Background Guide,2003 reiki 101(نسخة الكرتونية: )انظر ((1

(4)Brahma sutras: chapter2 section 4topic 1-swami- . 
 .(10:ص)املعجم الفلسفي, : و انظر. ( 1/204)املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب املعاصرة,  (1)
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,كما أن من اإلحلاد يف لايت هللا (4) ه مبا ال يصح إال له سبحانهأمساء هللا وصفاته وصف غريه وتسميت
ژ :, وقد جاء الوعيد على ذلك قال تعاىل(1) الكونية اعتقاد أن أحدًا سوى هللا منفرد هبا أو ببعضها

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  

 .[10:سورة فصلت]ژڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ
لتحقيق الوحدة واالتصال مع  -مزعومة–ففضال عن كوهنا وسيلة افرتاضية  (الشاكرات)وأما 

املطلق سواء مسي الطاقة أو الربمهان أو هللا ومن مث بلوغ االستنارة املزعومة, فهي أيضا مرتبطة عند 
 .(4)كاهلندوس ابآلهلة فكل راكرا حتمل خصائص أحد اآلهلة, كما سبق توضيح ذل

 للصانع تعطيل هذاو  اخلالق وجود عني هو املخلوق وجوداالعتقاد أبن "وحقيقته  :وحدة الوجود  - ب
وأن هللا هو  مذهب فلسفي ال ديين يقول أبن هللا والطبيعة حقيقة واحدة,"  يعرف أبنهو  (1)"له وجحود

عا م املخلوق, أما جمموعة صورة هذا ال -تعاىل هللا عما يقولون علوًا كبرياً –الوجود احلق, ويعتربونه 
واالعتقاد بوحدة الوجود  (1)".املظاهر املادية فهي تعلن عن وجود هللا دون أن يكون هلا وجود حق

أي نظرية "ه فإن وحدة الوجود يعرب هبا عن يظهر أيضًا عند من ال يؤمن بوجود هللا عز وجل, وعلي
, أي أنه ال يتغري وال ..ع اخلارجي واحدواحد, أو أن الواقتقول بوجود جوهر واحد فحسب, أو عا م 

واالعتقاد بوحدة الوجود هو السمة املشرتكة بني الداي،ات والفلسفات الشرقية  .  (6) "ينقسم وال يتمايز
و االحتاد مع هذا املطلق أاي  الشرقية كاهلندوسية والطاوية والبوذية, وإدراك هذه الوحدة يكون ابلسعي حن

م بذلك يدركون احلقائق ابإلهلامات والكشوفات, وميتلكون وهذا غاية مرادهم فيظنون أهن! كان
إذ أن ( الريكي والعالج الرباين)املعجزات ابلقدرة على الشفاء ابللمس وحنوه, وهذا يظهر جليا يف 

ال يتم إال بعد ممارسة عدد من الطقوس التدريبية ( الطاقة أو الربا،ا)متكن املعاجل وقدرته على املعاجلة بـ
يت هتدف إىل االندماج مع الطاقة, ففي املرحلة األوىل من مراحل التدريب على الريكي؛ التأملية ال

وإاجياد " الطاقة الكونية"يتلقى املتدرب عددًا من التمارين اليت هتيئ اجلسد الستقبال وتلقي ما يسمى 
جلسة  وهو أحد متارين االستعداد لتقدمي -(هو-راجيو)ومترين (0)رابٍ  أبدي بني اجلسد والطاقة,

                                                             

 . (10:ص )أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة املنصورة , حافظ احلكمي, (4)
 . (414-1/410)يمني, القول املفيد على كتاب التوحيد, بن عث: انظر (1)
 .من هذا البحث( 14:ص)راجع, ( (4
 (.18/ 40) , ابن  تيمية,الفتاوى جمموع( (1
 .(1/024)املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب املعاصرة,  (1)
 . (141:ص)زكي جنيب, : املوسوعة الفلسفية املختصرة, إرراف (6)
 (62, 10:ص)الريكي للمبتدئني, ديفيد إف, : انظر (0)
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يهدف إىل الرب  مع طاقة الريكي, ويتضمن اجلزء األول منه طلب املمارس من طاقة الريكي  -الريكي
 .(4)الولوج والدخول إىل جسده

 
 وتوجيهها -املزعومة-الكونية الطاقة استقبال كيفية يوضح-4- رسم

فيه كل املعرفة الكونية  ويعمل منهج الريكي على فتح التواصل مع اجلزء العلوي من الوعي والذي ختتزن
حبسب مزاعم مؤسس العالج  -,و(1)من خالل تواصل هذا الوعي مع الروح والنفس العليا -بزعمهم–

نقطة دخول الطاقة اإلهلية أو الطاقة  -مركز افرتاضي لتجمع الطاقة-وهي –متثل راكرا التاج  -الرباين
ه مركز الوعي البوذي أو لق عليالربانية إذ يفرتض أهنا مركز للوعي الكوين, والذي قد يط

وهذا يتم عن طريق ممارسة بعض أركال التأمل واليت تسهم يف حتسني درجة االتصال (4)املسيحي
ولتحقيق ذلك ( 1) التصال حيصل الكمال وتتحقق الصحةابلروح العليا وبقدر احملافظة على هذا ا

ارات اإلحلادية اليت يتم من خالهلا يتم من خالله ترديد بعض العب( توكيد األ،ا)ُيستخدم ما يسمى 
من  -عياذا ابهلل-التأكيد على االتصال واالحتاد ابلروح العليا لينتهي بتأكيد حتقيق الكمال لذاته, 

هذه الدعاوى واليت توضح مدى احنراف مسار هذه األنواع من العالج اليت  م تقم إال على أوهام 
 .فلسفية ودعاوى غيبية

من وقع فيه ممن ادعى أن  د مجع من العلماء, وقد عاإلحلادمذاهب  من ودواالعتقاد بوحدة الوج
وتصور :" -رمحه هللا–,قال ريخ اإلسالم ابن تيمية (1) اإلسالم خارجًا عن االثنتني والسبعني فرقة

يف بيان فساده ال حيتاج مع حسن التصور إىل دليل لخر وإمنا تقع الشبهة ألن  مذهب هؤالء كافٍ 
 يفهمون حقيقة قوهلم وقصدهم؛ ملا فيه من األلفاظ اجململة واملشرتكة بل وهم أيضا ال أكثر الناس ال

يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه وهلذا يتناقضون كثريا يف قوهلم؛ وإمنا ينتحلون ريئا ويقولونه أو 
ملؤسف أن يتبىن , وتبين هذه األنواع من العالج من غري أهل اإلسالم ليس مبستغرب, وإمنا ا(6)"يتبعونه

                                                             

(4)The Original Reiki Handbook Of Dr.Mikaousui, Techniques For Health And 

Well-Being. Lotus Press, Frank Arjavapetter (2000).  –(p:15) 

 .(40 -11:ص)العالج ابلطاقة الروحية, أمين عادل, : انظر (1)
 .(14:ص)املعاجلة املتقدمة بطاقة احلياة, تشو كوك,  (4)
 .(482:ص) الج النفسي الرباين, تشو كوك,الع (1)
 (.1/410),  جمموع الفتاوى, ابن تيمية :انظر (1)
 (.442/ 1) املرجع السابق, (6)
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مله من فلسفات إحلادية ال ميكن عزهلا عن طبيعة حته من أبناء املسلمني ابلرغم مما يتبىن هذا ويروج ل
 .اً أو مكابر  ه ولو ادعى من ادعى ذلك فهو ال خيرج عن أن يكون جاهالً ب  العالج إذ هي أصله ولُ 

 

تبنت عدد من  ب أن أييت ابلشرانطالقًا من أن اخلري اجيب أن أييت ابخلري والشر اجي :قانون الكارما - ت
العمل سواء  )وتعين وهي كلمة سنسكريتية ( الكارما)مبدأ ( اهلندوسية والبوذية)الفلسفات الشرقية منها 

ويقتضي القانون أن كل ما حيصل لإلنسان من خري أو رر هو نتيجة ( ال أو فكرافع كان قوال أو
ياة سابقة له بناء على عقيدة التناسخ, ونوع أو بسبب عمله يف ح ,لعمله سواء كان يف هذه احلياة

أنه "ويعتقد البوذيون  ,(4)احلياة الالحقة اليت سيحياها بناء على التناسخ هي نتيجة لعمله يف هذه احلياة
حظوا أن اجلزاء قد ال يقع يف هذه , والسبب أهنم ال(1)"يستحيل فهم كارما دون االعتقاد ابلتناسخ

, وإنه ملن العجب أن يتداول هذا املصطلح بعض املسلمني دون فهم (4)احلياة فال مفر من التناسخ
هل ما أصاب األنبياء عليهم صلوات : ألصوله وما يدل عليه ويقتضيه, وإن أبس  ما ينقضه أن يقال

هذا إن جتاهلنا مبدأ التناسخ الذي يقوم على إنكار اليوم اآلخر,  هللا من ابتالء هو نتيجة ألعماهلم؟
حصول ( والربا،ا الريكي)ويعترب املعاجلون بـ ,بل هو من مقتضياته( انون الكارماق)ينفصل عن مع أنه ال 

سيئة قد اقرتفها الشخص وحبسب (كارما) ض وعدم االستجابة للعالج ،اتج عناألمرا
ولنا أن نتخيل كم من احلسرات ستصيب اإلنسان إذا ما صدق  (1) يكون سوء املرض(الكارما)سوء

بل هو معارض لإلميان بقضاء هللا وحكمته ! فكل ما يصيبه من ابتالءات ،اتج عن عملههبذه املزاعم 
األنبياء, مث األمثل, فاألمثل, :)قالحني سئل أي الناس أرد بالء؟ ف وقد قال  ,يف ابتالء عباده

بتلى الرجل على حسب دينه, فإن كان دينه صلبا ارتد بالؤه, وإن كان يف دينه رقة, ابتلي على يُ 
 ٿ  ٿ ٺ ٺ چ ٹ ٹ بل إن االبتالء اختبار من هللا خللقه,( 1) (سب دينهح

 . ( 44): دمحم چ ٹ ٹ ٿ  ٿ
 

. (الريكي والعالج الرباين)من املخالفات اليت يتضمنها  اومه االستعانة واالستغاثة بغري هللا، .1
طلب " لغة :صد ابالستعانـةويق, ا املسلم إىل هللا تعاىلممن العبادات اليت يتوجه هبواالستعانة واالستغاثة 

                                                             

, البوذية وعالقة الصوفية هبا, عبد هللا نومسك .400الفلسفات اهلندية قطاعاهتا اهلندوكية واإلسالمية واإلصالحية, زيعور, ص( (4
 (.428-421:ص)

 .(422:ص), ة وعالقة الصوفية هبا, عبد هللا نومسكالبوذي (1)
 .(420:ص)البوذية وعالقة الصوفية هبا, عبد هللا نومسك, : انظر (4)
 .(111:ص) تشو كوك, معجزات الشفاء الرباين,:انظر (1)
 .حسن صحيح: باينقال األل .(1/604), (1482)الرتمذي يف سننه, أبواب الزهد, ابب ماجاء يف الصرب على البالء, أخرجه  (1)
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ضـار, مع الثقة به يف حتصيل االعتماد على هللا تعاىل يف جلب املنافع ودفـع امل" :وررعا (4),"العون
وإذا ) :وقوله , 1:سورة الفاحتةژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژ:ومن أدلتهـا قوله سبحانه (1),"ذلك

 ولالستعانة  (1)".من الشدة واهلالكطلب الغوث وهو اإلنقاذ : "واالستغاثة, (4)(استعنت فاستعن ابهلل
 (1):واالستغاثة بغري هللا نوعان

ليس " وهي االستعانة أو االستغاثة ابملخلوق احلي على أمر مباح فيما يقدر عليه, فهذا  :مباحة  - أ
 (6)".بشرك, بل هو من تعاون اخللق يف املعاش وحتصيل وسائل احلياة, 

ــة ابألمــــوات, أ   :حمرمة - ب ـــى أمر ال يقدر عليه إال هللا تعاىل, كاالستعانــ " و االستعانة ابملخلــوق عل
واالستعانة بغري هللا يف رفاء مريض أو إنزال غيث أو إطالة عمر, وأمثال هذا مما هو من اختصاص هللا 
تعاىل نوع من الشرك األكرب الذي خُيرج من فعله من ملة اإلسالم, وكذا االستعانة ابألموات أو الغائبني 
عن نظر من استعان هبم من مالئكة, أو جن أو إنس يف جلب نفع أو دفع ضر نوع من الشرك 

وكذلك حترم  (0),"األكرب الذي ال يغفر هللا إال ملن اتب منه؛ ألن هذا النوع من االستعانة قربة وعبادة 
    ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ ژ :حترم االستغاثة ابألموات, أو مبخلوق غري قادر فهذا ررك,قال تعاىل

سورة ژى  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ٴۇ  ۋ  
 .(61) النمل

 :ما يلي( الريكي والعالج ابلرباان)ومن أمثلة االستعانة واالستغاثة احملرمة يف 

وهلا " العنصر الرئيس يف الريكي والعالج الرباين, (برا،ا-تشي-كي)تعد الطاقة : االستعانة ابلطاقة -
ات اليت بنيت عليها, ولذلك فإنه يعول عليها يف احلاجات والنوائب, ومن مث أمهية كربى يف العقائد والفلسف

يعد من األمور ( الريكي), واالستعانة ابلطاقة عند بدء العالج بـ(2)"تكون االستعانة هبا أمرًا متوقعا 
قة د أصحاب هذه الفلسفة أن الطا, ويعتق(8)األساسية حيث يطلب املعاجل من الطاقة احلضور واملساعدة

                                                             

 .(61:ص)ررح ثالثة األصول, دمحم العثيمني,  (4)
 .(48:ص)تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان, ابن سعدي,  (1)
 . احلديث صححه األلباين. (1/660), (1146), (18)صفة القيامة, اببأخرجه الرتمذي,  (4)
 .(61:ص)ررح ثالثة األصول, ابن عثيمني,  (1)
 .(66 -64-61:ص), املرجع السابق: انظر (1)
 .(404:ص)ررح ثالثة األصول, ابن عثيمني, (6)
 .(4/401)فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء,  (0)
 .(481:ص) هيفاء الرريد, التطبيقات املعاصرة لفلسفة االستشفاء الشرقية,: انظر (2)
 .(16, 14:ص)مجان السيد, الوجوه األربعة للطاقة, : انظر (8)
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كما يزعمون أن إبمكاهنم االعتماد عليها يف أي   (4),"اء الطبيعيختدم كوسي  لتسريع معدل الشف"
لقد سبق احلديث عن ماهية الطاقة, حيث اتضح أهنا أمر مطلق ال ميكن إدراكه أو وصفه,  (1).وقت

 ؟ !ر عليه إال هللا؟ إذ كيف يستعان مبا ال يُدَرك يف أمر ال يقد!فكيف يستعان هبا يف العالج والتداوي
والعالج -الريكي)وز يف ومنها اللفظي والشكلي؛ وتظهر االستعانة ابلرم :االستعانة ابلرموز -
وهذه األلفاظ عادة ما ترمز إىل معتقدات وثنية ( مانرتات)يف ترديد  بعض األلفاظ واليت تسمى  (4)(الرباين

اختصرت يف ما يقارب "وذية أبكملها؛ حيث للفلسفة الب واليت تعد اختصاراً ( أوم: )مقدسة ومن أرهرها
 (1)( "أوم)مث اختصرت إىل مقطع صويت واحد هو , قطع صويتمائيت كلمة, مث مت تكثيفها إىل مثانية عشر م

ومما يلحظ أن بعض التعليمات املوجهة للمعاجلني ابلطاقة توصي بعدم اجلهر ابأللفاظ الشركية أمام  (1)"
حسب -ومن الرموز ما هو ركلي, وتسهم هذه الرموز! يف نفسه أن يكتفي املعاجل بذكرهااملريض, و 
يف توجيه طاقة الريكي إىل املكان أو اجلزء الذي يقصده املعاجل فهي كاملفتاح الذي يسهم يف  -زعمهم

هي مظاهر لكائنات : "العرب متحداًث عن الرموز" يكيالر ", يقول أحد رواد (1)جلب الطاقة وتوجيهها
دور  عنويقول لخر , ( )"ولتفعليها ينبغي رمسها بدقة مث لفظ امسها بوضوح كيبها الطلسمتشبه يف تر   ورانيةن

إنين على يقني كامل أن تفعيلك للرموز كاٍف بدرجة كبرية أن " دور تلك الرموز يف محاية املعاِلج من املتعاجل
وز اسم وهدف ولكل رمز من هذه الرم. (0)"ضاملري تفتت كل الطاقات السلبية اليت ممكن أن تصدر من

طلب احلماية, إرسال طاقة العالج ألرخاص بعيدين, طلب : ]يستخدم ألجله, ومن هذه األهداف
أن يعتقد يف الرموز قدرة مستقلة  مسلمعن  فضالً  لعاقلفكيف  -عياذا ابهلل–[ اإلعانة من طاقة بوذا

 (2-0-6-1)انظر ركل  .لب نفع أو دفع ضرليطلب منها ج

   

 

 

                                                             

 .(40:ص)أمحد توفيق, الشفاء ابلطاقة احليوية,  (4)
 .(86:ص) ديفيد إف, الريكي للمبتدئني,: انظر (1)
 .(420-402:ص), املرجع السابق: انظر (4)
 .(48:ص)جورج أوراوا, املبدأ الفريد للفلسفة والعلم يف الشرق األقصى,  (1)
 (.11:ص)يد, الوجوه األربعة للطاقة, رفاه ومجان الس( (1
 .(14:ص)الريكي, مجان السيد,  (6)
 (.41:ص)الريكي سؤال وجواب, رريف هزاع, ( (0

 ( 7)شكل (8)شكل  (6)شكل  (5)شكل 
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عن الرقية أبلفاظ أعجمية, أو ما ال يعرف معناه خشية أن يكون فيها ررك, فكيف إذا علم  وقد هُني
هي تتضمن : "عن الرقى األعجمية -رمحه هللا-ذلك أو غلب على الظن, قال ريخ اإلسالم ابن تيمية 

ذلك  اجلن يُدعون, وُيستغاث هبم ويُقسم عليهم مبن يعظمونه فتعطيهم الشياطني بسبب أمساء رجال من
 (4)".بعض األمور, وهذا من جنس السحر والشرك 

حيث  (الريكي أو الربا،ا)وتظهر االستعانة ابألرواح عند بعض من يعاجلون بـ االستعانة ابألرواح؛ -
بطلب حضور روح ( الريكي)يعتقدون أن هذه األرواح ختدم كوسي  لتسريع الشفاء, وقد تُبدأ جلسة

املرردين الطاقيني واملالئكة احلماية " ويطلب متلقي الريكي من ة,أو األنبياء واملالئك (1),(يوسوي)
, (أهل الغيب)وختتم جلسة العالج ابلشكر لكل من حضر اجللسة من , (4)"واإلحاطة بدائرة النور املقدسة

, ...املرردين الروحيني الكائنات اإلهلية, أو"ويف العالج الرباين يوجه الدعاء إىل .(1)(يوسوي), ولـ(الغيب
رع املعاجل لطاقة الشفاء ووسطاء الشفاء, الذين يعاجلون ويتحكمون بطاقة الشفاء, وابجلسم حيث يتض

, كما ينسب مؤسس العالج الرباين -حسب زعمهم-(1)"الطاقي للمريض, وابلتايل يضمنون سالمة املرضى
 . (مي لينغ)لقاها إىل روح معلمه الرباين عدد من تعليمات العالج اليت ت

 

ن االستعانة أو االستغاثة أو كذاب وإيهاما فإ اوى االستعانة ابألرواح حقيقةوسواء كان ما سبق من دع
وما يدعيه . (6)ابألموات, أو ابألحياء غري القادرين الذين يَعتقد املستغيث أبن هلم قوة خفية من الشرك

ت ابطلة من األموات ويكلموهنا ويسألوهنا فهذه ادعاءا يشاءونن قدرهتم على حتضري أرواح من م" هـؤالء 
ليس هلا ما يؤيدها من النقل وال من العقل, بل إن هللا سبحانه وتعاىل هو العا م هبذه األرواح واملتصرف 
فيها, وهو القادر على ردها إىل أجسامها مىت راء ذلك, فهو املتصرف وحده يف ملكه وخلقه ال ينازعه 

لى الناس فيما يروجه من أخبار ومن يدعي غري ذلك فهو يدعي ما ليس له به علم, ويكذب ع. منازع
األرواح؛ إما لكسـب مال, أو إلثبات قدرته على ما ال يقدر عليه غريه, أو للتلبيس على الناس إلفساد 

وما يدعيه هـؤالء الدجالون من حتضري األرواح إمنا هي أرواح رياطـني خيدمها بعبادهتا . الدين والعقيـدة
 ٹ ٹ ا كذبـاً وزورًا يف انتحاهلـا أمساء من يدعونه من األموات,وحتقيق مطالبها, وختدمه مبا يطلب منه

  ڃ ڃڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ

                                                             

 .(4/461), (64/ 48)جمموع الفتاوى, ابن تيمية,  (4)
 .سبق احلديث عنه, وهو من تنسب إليه نشأة الريكي (1)
 (.1:ص), (االتومننت)التناغم, ( (4
 .(10, 11,  14, 14, 18:ص) السيد,مجان  الوجوه األربعة للطاقة,: انظر (1)
 .(111:ص)معجزات الشفاء الرباين, تشو كوك سوي, : انظر (1)
 .(66, 64:ص)ررح ثالثة األصول, ابن عثيمني, : نظرا (6)
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 ژ       ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ     ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ

ولو فرضنا أن هـؤالء اإلنس ال يتقربون إىل األرواح ...,(444, 441):األنعام چ ک ڑ ڑ ژ
فإن ذلك ال يوجب ِحلَّ ذلك وإابحته؛ ألن سؤال الشياطني والعرافني اليت يستحضروهنا بشيء من العبادة 

وأكرب إمثًا بل هو من رعب  والكهنة واملنجمني ممنوع ررعاً, وتصديقهم فيما خيربون به أعظم حترمياً 
 (4)".الكفر
إذ أن علم املستعان به من رروط  -بالرك–يدرِك وال يعلم هي استعانة رركية واالستعانة مبا ال"
؛ وإمنا -ي ابلشيء كاالستعانة ابلعصا على القياموليس املقصود ابإلعانة مبعىن التقوِّ -لب اإلعانة منه, ط

 .(1)"املقصود ابالستعانة هنا هو طلب اإلعانة, وهذا النوع يلزم منه علم املستعان به
 

ا قدرات إذ ينسب إليه االعتقاد بنفع األحجار واألشجار، والكريستال، واألهرامات واأللوان؛ .4
ارة عالجية متعددة ويعتقد أبهنا تسهم يف إمداد اجلسم ابلطاقة الكونية, وختتلف طرق اإلفادة منها؛ فت

فينصح املعاجل "الطاقة الكونية, ال بقصد الزينة,  بقصد العالج وتدفقبلبسها كاألحجار والكريستال 
نتفاع ابجللوس إىل جوار األرجار أو يكون اال (4)"بلبس خامتني من الكريستال لزايدة قوته العالجية

لحد , وهذا ليس مبستغرب من م(1)كما ينصح مؤسس العالج الرباين  -عياذا ابهلل-(1)وطلب الشفاء منها
كما يُعتقد أن للجلوس عند األهرامات أو تصميم مكان ! ؟لحد ولكن كيف ملسلم أن يقبل بذلكم

ما أن من أركال االنتفاع ابأللوان ختيل , ك(6)العالج على ركل أهرامات دور يف تسهيل وتسريع الشفاء
ختيل املعاجل نقل طاقة هذا اللون أو ذاك إىل املريض, ويف العالج الرباين يعتقد أن للربا،ا البنفسجية 
ذا خصائص متيزه عن غريه إذ جتتمع فيه خصائص كافة األلوان األخرى, وهذا يرجع إىل االعتقاد أبن ه

 .(0) اللون مشتق من الطاقة اإلهلية
اء منها يدخل وغريها مما ال يعقل وال يدرك وطلب الشفن االعتقاد بنفع األحجار أو األرجار إ

سباب  م تثبت ألاختاذ إذ أنه ( بركة أو طاقات, أو ذبذابت)سواء مسي هذا االنتفاع , ضمن التربك احملرم
ألحجار والقبور , وهو مماثل ملا كان عليه املشركني من التربك ابألرجار وامن طريق ررعي وال حسي

                                                             

 .(441- 4/444)جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة, عبد العزيز بن ابز, ,  (4)
 .(144:ص)ريد, هيفاء الر التطبيقات املعاصرة لفلسفة االستشفاء,  (1)
 .(14:ص)العالج الرباين ابلكريستال, تشو كوك,  (4)
 .(16 -406:ص)املعاجلة املتقدمة بطاقة احلياة, تشو كوك,  (1)
 .(16 -406:ص)معجزات الشفاء الرباين, تشو كوك,  (1)
 res.com/article.php?id=1447-www.syr؛  طاقة اهلرم معجزة أم خرافة: تصفح (6)

 .(16 -406:ص)املعاجلة املتقدمة بطاقة احلياة, تشو كوك,  (0)

http://www.syr-res.com/article.php?id=1447
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 صخرة بيضاء منقورة, تالالَّ و, (48) النجمچے ے ھ چ ٹ ٹ وغريها,
وقد بوب هلذا الشيخ دمحم بن عبد ,(4)ة معظمةصخر فهي مناةأما ,رة عليها بناء وأستاررج ىالعزَّ و

ن م والتربك ابلشجر واحلجر. (1)"احجر وحنوه وأ ةبشجر  ابب من تربك"بقوله  -رمحه هللا–الوهاب 
أو اعتقد أن فيه روحا أو تقراب و  تعظيما الزمهأو  -عز وجل–الشرك األكرب إن أريد به التوصل إىل هللا 

ويكون التربك رركا أصغر إذا جعله سببا حلصول الربكة كأن يتمسح به إذ أنه اختذ , هانفع ورجروحانية ي
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ چ ٹ قوله ومن أدلة ذلك, (4)سببا  م أيذن به الشارع

 ى ىې    ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ     ۇ ۇ

 (42):الزمر چ ائ ائ
والشاهد من هذه اآلية أن األصنام ال تنفع أصحاهبا ال جبلب نفع وال بدفع ضر؛ فليست أسباابً " 

, ومن (1)"لذلك, فيقاس عليها كل ما ليس بسبب ررعي وال قدري, فيعترب اختاذه سببًا إرراكًا ابهلل
أما إهنا : )فقال. من الواهنة:قال( ما هذه؟), ملن وضع يف يده حلقة من صفرى ذلك قوله األدلة عل

من تعلق : ), وقال (1)(ال تزيدك إال وهنا انبذها عنك؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا
جربة ال وهذا فيه دليل على أن استخدام األسباب اليت  م تثبت يف الشرع وال ابلت ,(6) (متيمة فقد أررك

ينتفع هبا اإلنسان, واستخدامها لدفع البالء أو رفعه من الشرك, ونوع الشرك خيتلف حبسب اعتقاد 
كما أن من األدلة الصرحية على النهي عن التربك ابألرجار, قول . صاحبه فقد يكون أكرب أو أصغر

: َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ, فَـ , (اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط: )ألصحابه حينما سألوه النيب 
اْجَعْل لََنا ِإهَلًا َكَما هَلُْم لهِلًَة قَاَل إِنَُّكْم قـَْوٌم جَتَْهُلوَن, إِنَـَّها : قـُْلُتْم, َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِده, َكَما َقاَل قَـْوُم ُموَسى
َلُكْم ُسنًَّة ُسنَّة  (2) :اد من احلديث, ويستف(0) (َلُسَنٌن لَتَـرَْكُُبَّ ُسَنَن َمْن َكاَن قَـبـْ

                                                             

 (.40/400) اجلامع ألحكام القرلن, القرطيب,(. 1/414)تفسري القرلن العظيم, ابن كثري, : انظر( (4
 (.11:ص)كتاب التوحيد, إدارة البحوث العلمية واإلفتاء, ( (1
 (.441ص)التمهيد, ررح كتاب التوحيد, صاحل لل الشيخ, : ظران( (4
 .(4/462)ابن عثيمني, القول املفيد على كتاب التوحيد,  (1)
حديث حسن, ويف إسناده : علق عليه األرنؤوط. (12/641), (40101)يف مسنده, حديث عقبة بن عامر,  اإلمام أمحد أخرجه (1)

 .ضعف
 .إسناده قوي: علق عليه األرنؤوط .(12/640) (40111)حديث عقبة بن عامر  يف مسنده, اإلمام أمحدأخرجه  (6)
 :األلباين قالو  ,(1/101), (1420)أبواب الفنت, ابب ما جاء لرتكُب سنن من كان قبلكم,  ,يف سننه الرتمذي أخرجه اإلمام (0)

 .حسن صحيح
 .(448:ص)الوهاب,  عبد الرمحن بن حسن بن عبد فتح اجمليد ررح كتاب التوحيد,: انظر (2)
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إىل هللا, وهو أبعد ما يبعده من  التحذير من الشرك, وأن اإلنسان قد يستحسن ريئا يظن أنه يقربه -
 .رمحة ربه, ويقربه من سخطه

بيان أن التربك ابألرجار واألحجار, والعكوف عليها, والتعلق هبا, من الشرك الذي وقع يف هذه  -
 .النيب لطريقوالنصارى, اترك اليهود  قاألمة, وأن من وقع فيه فهو اتبع لطري

ها من لـين إسرائيل, مع أهنم  م يطلبوا إربه قوهلم بقول ب ؛ فالنيب العربة ابملعاين, وليس ابأللفاظ أن -
 .دون هللا, صراحة

 

ذلك ممارسة طقوس التأمل قبل جلسات  ومن مبمارسة بعض طقوسهم؛ غري املسلمني وذلكالتشبه ب .1
والوصول إىل الوعي  ,واليت هتدف إىل حتقيق االتصال واالحتاد مع الطاقة ,ريب عليهاالعالج وأثناء التد

, وقد (4)وهي ذاهتا طقوس التأمل الطاوية والبوذية إذ تشرتك معها يف الكيفية واألهداف واالستنارة
لبسة جاءت النصوص الشرعية بتحرمي التشبه ابلكفار فيما هو من خصائصهم يف األقوال واألفعال واأل"

واهليئة العامة؛ ملا يف ذلك من اخلطر على عقيدة املسلم, وخشية أن اجيره ذلك إىل استحسان ما هم 
 .(1) "عليه من الكفر والضالل 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپژ: قـول هللا تعاىل ومن أدلة النهي عن التشبه ابلكفار؛

 ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦپڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   

ومشاهبة الكفار فيما .(4)(منهم من تشبه بقـوم فهـو: )وقوله   ,(410) سورة البقرة ژڦ  ڦ    ڄ  
 :(1)ال خيرج الفاعل له عن إحدى حالتني هو من خصائص دينهم

 : أن يعلم أبن هذا العمل من خصائص دينهم, فيكون فعله - أ
 .جملرد موافقتهم -
 .أو لشهوة تتعلق بذلك العمل -
وهذا كله حرام, وقد يصل يف بعضه إىل أن يكون , يِّل أنه ،افع يف الدنيا واآلخرةأو لشبهة فيه خت -

 .من الكبائر, وقد يصري كفراً وذلك حبسب األدلة الشرعية

 :أن ال يعلم أبن هذا العمل من خصائص دينهم, وهذا له صوراتن - ب
 .أن يكون على الوجه الذي يفعلونه -

                                                             

 .(110:ص)الفلسفات اهلندية, زيعور, : انظر (4)
 .(406-401/ 16)فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء,  (1)
 .حسن صحيح: , قال األلباين(1/11) , ( 1044) كتاب اللباس, ابب يف لبس الشهرة,,  يف سننه أخرجه أبو داود, (4)
 .(104 -101/ 1) ابن تيمية, ستقيم,اقتضاء الصراط امل: انظر (1)
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أغلب  نوع تغيري يف الزمان, واملكان, أو الفعل, وهذاأن يكون على الوجه الذي يفعلونه لكن مع  -
 .ما يقع فيه العامة

 .وهذا حبكم اجلاهل حىت يبلغه حكم فعله, فإذا بلغه كان حكمه كحكم الصنف األول
 

طاء صبغة بدعوى إع (وحدة األداين)تشتمل تطبيقات الريكي والعالج الرباين دعوة مبطنة إىل  .1
بيق عند خمتلف الداي،ات, واترة بدعوى حتقيق السالم, أو جعل الطاقة وأنه صاحل للتطعية للعالج, رر 

 الصورة التالية رقم) -, حيث تستخدم العالجية املزعومة أكثر قوة وقدرة على حتقيق هدفها العالجي
ويطلق ( البوذية -الطاوية –النصرانية –اليهودية )واليت حتتوي على رموز عدد من األداين منها  -((8)

بغرض زايدة القوة  يستخدمها بعض املعاجلني ابلريكي( كريستال ربكة السالم العاملي)سمىعليها م
وال خيفى ! (4)الشفائية, ورفع مستوى الوعي, مع القدرة على إرسال القوة الشفائية إىل مجيع الكون

 ٹ: منها, وقد قال هللا عز وجل  كلصحة  االعتقاد بفساد القول بوحدة األداين وما يقتضيه من 

 (21): لل عمران چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ چ ٹ

 
 كريستال شبكة السالم العاملي( 9)رسم 

القدرة على التنبؤ ( والربا،ا الريكي)ومن ذلك ما يدعيه املعاجلون بـ ادعاء معرفة بعض األمور الغيبية؛ .6
كما   (اهلالة)بوقوع املرض قبل ظهوره, أو ظهور أي من أعراضه, وذلك من خالل فحص ما يسمى 

بعض ومن ذلك ما يؤكده مؤسس العالج الرباين يف أكثر من موضع من كتبه من أن  سبق توضيحه,
مي )تعرف عليها عن طريق اتصاله وتواصله مع روح معلمه امليت ( العالج الرباين)أنواع وممارسات 

علوم واملغيبات من , وادعاء تلقي الأرواح األمواتمن , فهو هنا يدعي توصله إىل املعومات (لينغ
أعمال ريطانية ورعوذة ابطلة داخلة فيما "وحمادثة األرواح وسؤاهلم كله  ن التكهن,األموات نوع م
: وقد قال رسول هللا ,(1)"من سؤال الكهنة والعرافني وأصحاب التنجيم وحنوهم حذر منه النيب 

                                                             

)4 )215.  -4-.  16www.reiki.orgThe Reiki Grid,http:  
 .(446 – 408/ 4)ابن ابز,  جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة, (1)

http://www.reiki.org/
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, وتصديق (4)(كفر مبا أنزل على دمحممن أتى كاهنا, أو عرافا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا يقول فقد  )
مبا يزعم ويدعي بعد ثبوت ادعائه التواصل مع األموات والتلقي  -مؤسس العالج الرباين–تشو كوك 

ال اجيوز للمريض أن يذهب إىل الكهنة الذين يدعون معرفة " وعنهم داخل يف سؤال الكهنة والعرافني, 
ن يصدقهم فيما خيربونه به فإهنم يتكلمون رمجاً ابلغيب أو املغيبات ليعرف منهم مرضه, كما ال اجيوز له أ

كفر والضالل إذا ادعوا علم يستحضرون اجلن ليستعينوا هبم على ما يريدون, وهؤالء حكمهم ال
 .(1)"الغيب

 

؛ لقد كانت نشأة أحد أنواع العالج ، وامتالك القدرات اخلارقةادعاء القدرة على حتقيق املعجزات .0
, كما أن مبنية على حماولـة حماكـاة معجـزة الشفاء عند نيب هللا عيسى ( ريكيال: )ابلطاقة وهو

 نيشفاء, ومن صور ذلك ادعاء املعاجلاهلدف من ممارسة الريكي والعالج الرباين هو امتالك معجزات ال
ضعها ادعاء أن األمنيات تتحقق عند و  ,القدرة على معاجلة املرضى عن بعدادعاء ] :(والربا،ا الريكي)بـ

, وهذا ،اتج عن االعتقاد بوجود قوة داخلية ميكنها توجيه أمر [طاقة الريكي إليها وإرساليف صندوق 
الطاقة )لتحقيق ما ينويه من أهداف وهذا ال يتم إال بعد االتصال مبا يسمى ( الطاقة)خفي وهو 

 :وهذا فيه. الذي يدرب عليه ويقوم هبم معلم أو ماسرت الطاقة( الكونية
وما  -واليت سبق احلديث عنها-, واليت تتحقق مبزاعم االحتاد والوحدة قدسية ذات اإلنسان ادعاء - أ

وفق فلسفة واهية تفرتض  يرتتب عليه من االعتقاد بقوة الفكر والنوااي وأهنا مدبرة صانعة مغرية للواقع,
, يستجيب ادتهوجود تداخل وتناغم بني اإلنسان والكون, وأن الكون مبا فيه خيضع لفكر اإلنسان وإر 

النوااي إىل صندوق الريكي كاف يف تغيري احلال وحتقيق األمنيات, وهذا  إرسالومن ذلك اعتبار  ,(4)له
وقد أكد سبحانه يف عدة  عن مسألته ودعائه,يف تدبريه وتقديره, واستغناء  فيه مشاركة هلل يف عز وجل

ۆۈ  چ: , قال تعاىلعبادتهالذي يقتضي توحيده و  مواضع من كتابه على اختصاصه ابلتدبري,

ەئ   ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ٹ ٹو ,31: يونس چۈئ  ۈئ  ېئ  ۆئۇئ  ۆئ   ۇئەئ  وئ     وئ

ژ  ڑ       ڎ  ڎ  ڈ  ڌڍ  ڌ  ڍچ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ژ   ک    ڑڈ       ک  ک  

 .3: يونس چگ    گ   گک
 

 :عن حاالتال خيرج كمخاطبة البعيدين أو التأثري عليهم فاخلوارق   كان حتصيلالقول إبمما أ

                                                             

 .لبايناحلديث صححه األ (.1/41) ,(4801)أخرجه أبو داوود, كتاب الطب, ابب يف الكاهن,  (4)
 .(101-4/101 )بن ابز,اجمموع فتاوى  (1)
 (.42-1:ص)سحر خريص, : مررد الشخص العادي إىل النظام الكوين, ترمجة: انظر( (4
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 .الكذب واالفرتاء واستغالل حاجة الناسالتوهم, أو أن يكون من  -
 بعضختفى على و  ,هلا تفسري علمي اليتو  دة أصال بل هو من احليل الطبيعيةأن ال يكون خارقاً للعا -

 .من الناس
 :على نوعنيميكن تفسريه علميا؛ فهذا  خارقاً حقيقا الأو أن يكون  -
أن يكون معجزة وهذا يستحيل فاملعجزة خاصة ابألنبياء, كما أهنا ليست من قبيل  - أ

واليت تظهر للصاحلني إذ أن ما قد اجيريه هللا على أيدي الصاحلني من كرامات ال (4)الكرامات
بها على إخفائها خشية يكتسب ابلدربة وال ابلتأمل والعزلة, كما يدعي هؤالء, بل حيرص صاح

 :فإذا استحال هذا فإن اخلارق يكون .من العجب والرايء
وهو إما أن يكون بعلم الفاعل, وذلك ابستعانته ابلشياطني مثل ما يقوم به السحرة : ريطانياً  - ب

والكهان, أو أن يكون من غري علم الفاعل مثل من تلبست هبم الشياطني, فيظهر عليهم من 
أهنا من الكرامات وهي يف احلقيقة من تلبيس الشياطني, قال ريخ اإلسالم ابن اخلوارق اليت يُظن 

العرب والزهد من  عند حديثه عن أصناف املشركني الذين هلم اجتهاد يف العلم -رمحه هللا  -تيمية 
 هـؤالء ليسوا مبؤمنني وال أولياء هلل تعاىل, وهـؤالء تقرتن هبم الشياطني وتتنزل إن"واهلنود وغريهم 

 .(1) "عليهم, فيكارفون ببعض األمور, وهلم تصرفات خارقة من جنس السحر
 

وهذا زعم فاسد وابطل  ؛(الروح) قصود ابلطاقة الكونية ومرادفاهتا تشي، براان هوزعم البعض أبن امل .2
 :ألمور منها

 :سبحانهمما استأثر هللا بعلمه فقال ( الروح)أخرب،ا يف حمكم التنزيل أن حقيقة  هللا عز وجل أن -
 ( 21): اإلسراء چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ۇئوئ  وئ  ۇئچ
 ,(4)"أن يوكل علمه إىل هللا عز وجل, وهو قول أهل السنة: األقاويل وأوىل: "قال البغوي يف تفسريه ,

وص الشرعية عن حال , خبالف ما دلت عليه النصوابلتايل فال عربة يف اخلوض يف معىن الروح وحقيقتها
 وتنعم تقبض األرواح أبن وسلم عليه هللا صلى النيب عن األحاديث استفاضت فقد" وح ومصريهاالر 

 اخلبيثة الروح أيتها اخرجي ,الطيب اجلسد يف كانت الطيبة الروح أيتها اخرجي: هلا ويقال وتعذب
إذ , (1)"اقوغسّ  حبميم أبشري: للثانية ويقال حيانر و  بروح أبشري لألوىل ويقال اخلبيث اجلسد يف كانت

 ذاهتا يف ال والسنة لكتابا عليها دل مبا الروح يف يتكلموا أن هنوا املسلمني أن والسنة الكتاب يف ليس"
                                                             

 .(4/141)التعريفات, : انظر. ظهور أمر خارق للعادة من قبل رخص صاحل غري مقارن لدعوى النبوة: الكرامة (4)
 .(21-24:ص)ء الشيطان, ابن تيمية, الفرقان بني أولياء الرمحن وأوليا (1)
 .(4/460)معا م التنزيل يف تفسري القرلن, ( (4
 (.114/ 1)جمموع الفتاوى, ابن تيمية, ( (1



 دمحم الشمسان عائشة. أ                               -عرض ودراسة يف ضزء العقيدة اإلسالمية  -الريكي والعالج الرباين  

 

52 

 رأن يف اخلائضني يزجر ما", ففي اآلية السابقة (4)"حمرم فذلك علم بغري الكالم وأما صفاهتا يف وال
 هذا يف املقال أطالوا ردع,وقد أعظم ويردعهم زجر, أبلغ حقيقته, ماهيته,وإيضاح لبيان املتكلفني الروح,

 فقد دنيا أو دين يف بنفع أييت ال الذي الفضول من كله بل وغالبه, املقام, له يتسع ال البحث,مبا
, وقد أكثر بعض (1)"عنه ابلسؤال هلم أيذن و م أنبياءه, عليه يطلع و م الروح, بعلم -تعاىل -هللا استأثر

باينت فيه أقواهلم, و م تفد يف ذلك ريئا وال طائل من ورائها, و م تقدم و م الناس احلديث عن الروح وت
كما قال ابن   هبام حقيقة الروح فإن يف ذلك, وكما دلت اآلية السابقة على إ(4)تؤخر يف حقيقة الروح

 (1)"اختبار اخللق ليعرّفهم عجزهم عن علم ماال يدركونه حىت يضطرهم إىل رد العلم إليه"بطّال
فهذا حمال  مبن جهل حقيقتها أن يدعي استخدامها والعالج هبا,بل إرساهلا واستقباهلاكيف -

واليت تقوم على النظرة الوحدوية للوجود, عقال, وال ميكن حىت تصوره إال بعد معرفة مستنداته الفلسفية 
ـــ  وهو تفصيل فيه السبق الذي  وما يتضمنه من قول ابحللول واالحتاد, "وحدة الوجود"ما يعرب عنه ب

بل هو ربيه وبيان فساده وبطالنه, مث إن إطالق وصف الروح على مفهوم فلسفي مطلق ليس جديدا 
ضهم اسم الروح على بع إطالقإىل  -رمحه هللا–حيث أرار ابن تيمية الفالسفة السابقني  أبقوال

 .بدأ احلوادث, وموهي مصطلحات فلسفية يعرب هبا عن املصدر (1)(والعقل الفّعال الفلك التاسع,)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 (.144/ 1 )املرجع السابق, ( (4
 .(114/ 2)التفسري الوسي , الطنطاوي, ( (1
 (.101:ص)الغيب والعقل, إلياس بلكا, ( (4
 (.8/414)فتح الباري, ابن حجر, ( (1
 (.1:ص)الرسالة العررية, ابن تيمية, ( (1
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 :وبني بعض أشكال العالج ابلطاقة ةاإلسالمي الشريعةاولة التوفيق بني حم :احملور اخلامس
 

ويظهر هذا عند بعض املسلمني الذين يروجون للعالج ابلطاقة حماولني الرب  بينها وبني بعض الشعائر  
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ٹٹچ  ,هللاوهذا من اجلهل والكذب على   كالرقية الشرعية, اإلسالمية

إذ ليس بينهما , (411 ):األنعام چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  کک ژ  ڑ  ڑ  ک  ک
لى رعائر تشابه, ومها يفرتقان يف األصول والتطبيقات وال ميكن إسقاط رؤى فلسفية أنتجها العقل ع

طاقة وبني الرقية الشرعية ومن ذلك حماولة الرب  بني األنواع املختلفة للعالج ابل, إسالمية نص عليها الوحي
ال يعين وجود تشابه بينهما فضال على مع أن هذا  ,هما يف استخدام اليديناررتاكلوجود بعض التشابه ك

أو جواز اختاذها سببا لالستشفاء, ووجود التشابه يف  ,صحة العالج ابلطاقة أن يستدل به على إمكانية
فاملاء يشرب كما أن اخلمر  ,حلكمضمون أو التساوي يف اتشابه يف املبعض التفاصيل بني أمرين ال يعين ال

وأحكام ختتلف عن اآلخر, على الرغم من كوهنما يشرتكان يف  ,وأهداف ,يشرب ولكل منهما مضامني
مع _كما يزعمون يف اخلصائص والوسائل   تشرتك مع العالج ابلطاقةالرقية وإن كانت . بعض اخلصائص

 فيما سواها؟ الشبهةويدعون  الرقية الشرعية يلزمونفلماذا ال _ استحالة هذا االدعاء
دعاء أبن لكل اسم اال: ومما يدخل يف حماولة التوفيق بني الشريعة اإلسالمية وممارسات العالج ابلطاقة

وأن ترديدها يسهم يف عالج األمراض, فاسم العظيم مثال  ؛من أمساء هللا احلسىن طاقة عالجية ختتص به
وأتويل وهذا من القول على هللا سبحانه بغري دليل وال علم,  ,لرحيم يعاجل مرض كذايعاجل مرض كذا واسم ا

ابطل؛ ألنه من اإلحلاد يف أمساء هللا, وفيه امتهان هلا؛ ألن "وهذا العمل أمسائه سبحانه مبا  م تدل عليه,
ڃ چ   ڃڃڃڄڄڄژ :تعاىل قال كمااملشروع يف أمساء هللا دعاؤه هبا,

 الصفات من تتضمنه ما وإثبات ,(420) :األعراف ژڍ ڇ چچ چڇڇ
غري  األرياء من ريء يف ستعملت أن اجيوز وال وجل, عز هلل صفة يتضمن نهام كال ألن هلل؛  العظيمة

 قول الشرع من دليل بدون وكذا كذاوكذا, أو تعاجل   والزعم أبهنا تفيد كذا الدعاء هبا إال بدليل من الشرع,
 .(4)"علم بال هللا على

ولة التوفيق هذه أو ما يسمى األسلمة لتطبيقات االستشفاء ابلطاقة كثرية, لو استعرضناها وصور حما
لطال بنا املقام, وحسبنا أهنا حماولة ايئسة للرتويج لفكر جاهلي ال يستند إىل دليل علمي, وال إىل دليل 

توافق مع فلسفات , وما يرتتب على ذلك من قول على هللا بال علم, وتكييف وأتويل للنصوص مبا يررعي
 .وضعية

                                                             

 . (141-1/141)فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء,  (4)
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 :والفكر الصويف (العالج الرباين -الريكي) العالج ابلطاقةأنواع العالقة بني : سادساحملور ال   

 لفلسفات املختلفة, إذ يشرتكون يفيعد التصوف من املذاهب املشرتكة بني أتباع عدد من الداي،ات وا
ويهدف داف, واختالف يف أخرى, كثري من الطقوس والرايضات النفسية, مع احتاد يف بعض األه

والفناء فيه, وتعد الفلسفة البوذية ( املطلق -اإلله)التصوف الفلسفي يف جممله إىل االتصال ابلذات العليا 
والريكي وبني  وقد اتضح معنا سابقا العالقة بني أصول العالج ابلربا،ا, (4)يف الفكر التصويف اتأحد املؤثر 

 كن تلخيص وجه العالقة بني العالجعد التصوف من أبرز مساته, وميالفكر الفلسفي الشرقي والذي ي
 :النقاط التاليةمن خالل  وبني التصوف( الرباين والريكي)

والفناء فيه هو ( اخل ...هللا أو العقل الفعال, أو الطاقة), سواء مسي حتقيق الوحدة مع املطلق .4
صوفة من خمتلف امللل, عند عامة املت الطريق إىل امتالك القدرات اخلارقة ومنها معجزات الشفاء

اخلارق ،اتج عن القدرة اإلهلية ال عن القدرة البشرية لذلك فهم يطلقون  فيكون تصرف املعاجل
القوة املادية أو احملسوسة واليت ميكن اختبارها إخراجا هلا عن ( القوة اإلهلية أو القوة الروحية)

ة, فهذه القوة الروحية اليت يدعون اكتساهبا خارجة وقياسها وفق أساليب التجربة العلمية املعاصر 
 .(1)عن القوى املادية اليت ميكن قياسها

أو  ,إذ أن وسيلة اكتساب املعاجل لقوة الشفاء ؛ومجيع ما سبق يتفق مع الريكي والعالج الرباين
ح وكما سبق توضي- -املزعومة–الطاقة ال يكون إال عرب حتقيقه االندماج مع الطاقة الكونية 

هي منطقة ( -لجنا -راكرا التاج)قائمون على الريكي والعالج الرباين أن منطقة يعترب ال -ذلك
واندماجها مع املعاجل وابلتايل يتمكن من  ,دخول الطاقة الروحية واترة يطلقون عليها الطاقة اإلهلية

ي سبق وهذا مذهب القائلني بوحدة الوجود والذ. استخدام هذه الطاقة يف معاجلة اآلخرين
 .اإلرارة إليه, وأنه من مذاهب أهل اإلحلاد

يطلق مسمى اللمسة الشافية, أو و  القدرة على امتالك املعجزات املتعلقة ابلعالج والتداوي؛ ادعاء .1
متكنه من إرارة إىل أن املعاجل ميلك قدرات خفية الريكي والعالج الرباين  املعاجلة اإلعجازية على

متاح لكل أحد وملخص ذلك أن املعاجل  -وكما أرر،ا سابقا–ذا حتقيق معجزة الشفاء إال أن ه
ليتمكن بعد ذلك ( برا،ا-كي   -تشي)قوة خفية تسمى  االندماج مع -حسب زعمهم–إبمكانه 

ا على دخول هذه من معاجلة خمتلف األمراض اعتماداً على يديه يف الغالب واليت يسيطر من خالهل
وعند املتصوفة فإن من بلغ (.املاسرت, والقراند ماسرت)ك بـ, ويسمى من ميتلك ذلالطاقة أو خروجها

                                                             

 .(101:ص)البوذية وعالقة الصوفية هبا, عبد هللا نومسوك, : انظر (4)

 (.61:ص)خوارق الشفاء الصويف والطب احلديث, هنرو الشيخ دمحم الكسنزان, :انظر (1)
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بدعوى أن  منزلة الوالية فإنه ميلك القدرة على معاجلة خمتلف األمراض ومنها إبراء األكمه واألبرص
  .(4)هللا قد سخر هلم اجلن واإلنس, والريح, واملالئكة, ومجيع ما يف العوا م أبسرها

أهل الطرق الصوفية يعدون االستغاثة ابألولياء كقوهلم اي عبد القادر , فاالستغاثة ابألولياء والغائبني .4
أرواح املعلمني  أواجليالين أو اي أمحد التيجاين عالجا لألمراض, كما أن طلب العون من املالئكة 

, وقد تقدم معنا حكم عند من يعاجلون ابلريكي أو الربا،ايعد أحد الوسائل املساعدة على الشفاء 
 .ة واالستغاثة ابألموات وغري القادرين وكونه من الشركاالستعان

؛ من حيث االعتقاد بربكته, الريكي لممبع تدربربيهة بعالقة املعند الصوفية عالقة املريد ابلشيخ  .1
 ., أو حىت ابلتواصل معه بعد موته كما عند بعضهمأو امتالكه للقدرات اخلاصة واخلارقة

وفية بعدد من يها حتقيق الشفاء اخلارق عند بعض الطرق الصاليت ينسب إل( القوة الروحية) ختتص .1
طاقة الكونية اخلصائص, واليت سيتضح من خالل استعراضها أهنا تشرتك مع اخلصائص املدعاة لل

واليت يتم من خالهلا العالج عند املختصني ابلريكي والعالج الرباين, ( كي-برا،ا–تشي )أو احليوية 
 :(1)ومن أبرز هذه اخلصائص

طاقة ال مادية, ال ميكن تلمس حقيقتها ابحلواس أو األجهزة املختربية, وهذا هو ما ( القوة الروحية)ن أ -
روحية فعند , ومعرفة حقيقة هذه القوة ال تكون إال ابلطرق ال(برا،ا -الطاقة الكونية, تشي)توصف به 

كشف والفيض الروحي العن طريق الطريقة, ليحصل التعرف عليها  املتصوفة تكون بسلوك ما يسمونه
كما سبق -(4) (االستبصار), كما أن التعرف على حقيقة العالج الرباين يتم من خالل على السالك

 .وهو مرادف ملفهوم الكشف -اإلرارة إىل ذلك يف موضعه
واحدة يف ذاهتا متعددة يف خصائصها الشفائية, فبها ميكن معاجلة مجيع ( القوة الروحية)أن هذه  -

ـــ األمراض, وهذا  (.برا،ا -الطاقة الكونية, تشي)ذات ما يدعيه املعاجلون ب
 .والربا،ا من اخلارج أهنا قوة خارجية وليست ذاتية فهي أتيت إىل املريد الصويف واملعاجل ابلريكي -
عد املكان أو الزمان, فانتقال هذه القوة ال يؤثر فيه بُ  أوأن انتقال هذه القوة ال يؤثر فيه عامل املكان  -

 سه ما يسمى إرسال طاقة الشفاء أو العالج عن بعد عند املعاجلني بطاقة الريكيوهذا هو نفقربه, 
 .والربا،ا

                                                             

الدمام, : دار ابن العلم)تقديس األرخاص يف الفكر الصويف عرض وحتليل على ضوء الكتاب والسنة, دمحم أمحد لوح,: انظر (4)
 (.412 -416:ص( )م1001

 .(66:ص), (م1000دمشق, : دار القادري),احلديث, خوارق الشفاء الصويف والطب :انظر (1)

 (.40:ص: )سبق احلديث عن مفهوم االستبصار, ومعناه, راجع (4)
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الريكي وبني  ,بني الفكر التصويف من التشابهأوجه  وجوداالستعراض السابق  وقد تبني من خالل
رك يف انتقال هذين أسهم بال  مماوهذا يعود إىل كوهنما نتاج بيئة ذات طابع تصويف,  والعالج الرباين,

 .التصوفتتبىن النوعني من العالج من موطنهما إىل مواطن أخرى 

وهو مرادف الكي –( التشي)تعترب  (4)(mirsufi -مري)بل إن إحدى الطرق الصوفية وهي 
( الني واليانغ)وترمز له برمز  (Mir Sufi Chi)وتعده من فروع العالج الصويف, وتشري إليه بـ -والربا،ا

وهي  -40انظر رسم -بداخله, ( هو), مع إضافة عبارة (1)عار املستخدم للداينة الطاويةوهو الش
مشايخ الطريقة   كون  عبارة رائعة عند الصوفية وهلا داللتها الباطنية, وكتابتها ابللغة العربية قد يعود إىل

 .ممن ينتسبون إىل اإلسالم

 

 -الصويف مري تشيـ العالج ب–شعار ( 11)رسم 

 
  

                                                             

هاجرا من إيران إىل بريطانيا منذ عام ( مري حممود هداين: مري علي طالب, وتلميذه)إىل اإليرانينْي ( مري الصوفية)يرجع أتسيس ( (4
م, بعد ذلك بدءا بتشكيل طريقة مري الصوفية وهي كغريها من الطرق الصوفية تسعى إىل بلوغ ما يسمى ابإلرراق, أو االحتاد 4800

على حد زعمهم , ويتميزون عن غريهم من الطرق ابجلمع بني تعاليم التصوف الشرقية والغربية ومن هنا ظهرت ( هللا) مع احلبيب أي
 www.mirsufi.org : تصفح(.مري تشي, ومري يوغا)

 1www.mirsufichi.org-8-2015: تصفح( 1(

http://www.mirsufi.org/
http://www.mirsufi.org/
http://www.mirsufichi.org/
http://www.mirsufichi.org/
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 اخلامتة

من املمارسات العالجية  انواليت تناولت نوع ,وفق ويسر إهناء هذه الدراسة الذياحلمد هلل      
معات وثقافات أخرى تقع املعاصر على امتدادها إىل جمالو واليت دل ا, املتقدمة الصادرة عن الثقافات الشرقية

ارسات الطبية البديلة خللوها من االعتماد على بعض على املمالنتيجة لعدد من العوامل من بينها إقبال 
, هلذه األنواع (4)كحركة العصر اجلديداملعاصرة   الجتاهاتابإلضافة إىل ترويج بعض ااملنتجات الكيميائية, 

 .هتا الفكرية والروحانيةاكوهنا تتوافق مع اجتاه  من املمارسات العالجية, 

 :ا يليمها من ,ت الدراسة إىل عدد من النتائجوقد خلص

ا على عدد من الفلسفات وتستند أصوهلمالريكي والعالج الرباين يعدان نتاج بيئة ثقافية فلسفية,  .4
 (.ذية والطاويةو اهلندوسية والب)ـالشرقية ك

ميكن تصنيف الريكي والعالج الرباين ضمن وسائل العالج الروحية كوهنما ال يستندان على وسائل  .1
 .انيةحسية, بل على معتقدات وأساليب روح

يشرتط يف أسباب االستشفاء املشروعة أن تثبت بطريق ررعي أو علمي منضب , مما يؤكد حرص  .4
 .من التعلق ابخلرافات واألسباب املتومهةومحايته رريعة اإلسالم على االرتقاء ابإلنسان 

 :تتضمن ممارسات الريكي, والعالج الرباين عدداً من املخالفات الشرعية املتنوعة, ومن بينها .1
, وحدة الطاقة الكونية, ين اينغ, الشاكرات)ـحلادية, كـإسفية تتضمن دعاوى غيبية و لتصديق مبزاعم فلا -

 (.الوجود
أرواح األموات واملالئكة )االستعانة بغري هللا وطلب العون ممن ال ميلك نفعا وال ضرا كاالستعانة بـ -

 (.والرموز
 .ار واألحجار ونفعهااالعتقاد بتأثري األرجاختاذ بعض الوسائل الشركية, ك -
 .ادعاء القدرة على امتالك معجزة الشفاء بعد ممارسة عدد من الرايضات والتمارين الروحية -
واليت تعد ررطا التشبه ابلكفار مبمارسة بعض رعائر دينهم, ومن ذلك ممارسة طقوس التأمل  -

 .الكتساب القدرة على معاجلة اآلخرين
 .ف الفلسفي وبني الريكي والعالج اللربايندلت الدراسة على وجود تشابه بني التصو  .1

                                                             

ربكة ضخمة من األفراد واجلماعات, حيملون قيما ورؤى مشرتكة, تقوم على االعتقاد بتأليه الذات, وابلقدر الذي تنتجه الذات, ( (4
وتعمل على دمج الباطنية الغربية, واهلندوسية, والبوذية, والنصرانية يف اجلوانب الروحانية, والسياسية, واالجتماعية للمجتمع, 

 ., وتتبىن اخلل  بني العلوم املادية والدينية هبدف إاجياد حلول للمشكالت إلنسانيةواالقتصادية
 (.40:ص)حركة العصر اجلديد, هيفاء الرريد, : لالستزادة, انظر
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 :التوصيات

على العلماء واألطباء التحذير من تلك املمارسات العالجية ملا تتضمنه من خمالفات لألصول  .4
 .الشرعية والعلمية التطبيقية

 .إاجياد للية لضب  تلك املمارسات العالجية من الناحية النظامية وذلك للحد من انتشارها .1
لناس ابألسس واألصول الشرعية والعلمية اليت اجيب مراعاهتا عند اإلقدام على التداوي توعية عامة ا .4

 .أبي من وسائل االستشفاء وأساليبه
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 فهرس املراجع

 (العربية)
 (.هــ4118الرايض, : دار القاسم)فوز , كردي, أصول اإلميان ابلغيب وآاثره .1
: وزارة الشؤون اإلسالمية)حافظاحلكمي,,نصورةملأعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة ا .2

 .(هـ4111الرايض, 
 (.م1001دمشق, : دار نور املعارف), أسرار الطاقة، حكم الزمان .3
 (.م1001دار اجليل, ) غطاس ,أعمدة اليوغا الثمانية، احلكيم .4
, 1الرايض, ط: دار اربيليا)أمحد بن عبد احلليم, ابن تيمية, اقتضاء الصراط املستقيم .5

 .(هـ4148
 .م., ب(هـ4111, 4ط) ,عبد العزيز البحث العلمي، الربيعة،  .6
: مكتبة أضواء السلف)عبد هللا  , نومسوك,وعالقة الصوفية هبا دها،البوذية، اترخيها، وعقائ .7

 (.هــ4,4110الرايض, ط
 (.ت.ط.مؤسسة الراين, ب), ابن كثري, أيب الفداء امساعيل, تفسري القرآن العظيم .8
 :مؤسسة الرسالة)عبد الرمحن بن ،اصر ,سعديال يف تفسري كالم املنان،رمحن تيسري الكرمي ال .9

 .(م1001 بريوت,
 (.م4882, دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع), التفسري الوسيط، الطنطاوي .11
 (.ه4111,  4دار التوحيد, ط. ), صاحل لل الشيخالتمهيد، شرح كتاب التوحيد .11
: املركز الوطين للطب البديل)هيفاء الرريد, تشفاء الشرقية،لفلسفة االسالتطبيقات املعاصرة  .12

 .(هـ4141الرايض, 
 ,لوح, دمحم أمحدعرض وحتليل على ضوء الكتاب والسنة,  تقديس األشخاص يف الفكر الصويف، .13

 .(م1001الدمام, : دار ابن العلم)
 .(ط.ب.ت.ب), زن ريكي أكادميية منشورات ,سحر خريص: ترمجة ،(االومتنت)التناغم  .14
: دارا لكتب املصرية)أمحد الربدوين, :, القرطيب, دمحم بن أمحد, حتقيقاجلامع ألحكام القرآن .15

 (.هـ4421, 1القاهرة, ط
 .(ه4141, 4مركز التأصيل, ط), هيفاء الرريد, حركة العصر اجلديد .16
دمشق, : دار القادري),دمحم الكسنزان, هنرو, لشفاء الصويف والطب احلديثخوارق ا .17

 .(م1000
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 .(هـ4488القاهرة, : املطبعة السلفية) أمحد بن عبد احلليم , ابن تيمية,رسالة العرشيةال .18
 .(م1000, 1مكتبة جرير, ط: ترمجة) ديفيد إف , فينلس,الريكي للمبتدئني .19
 (.م1000بريوت, : دار اخليال)مجان , السيد, الريكي واختيار احلياة الصحية .21
: دارا لرسالة)رعيب األرنؤوط, : رعث, حتقيق, سليمان بن األسنن أيب داوود، أيب داوود .21

 .(هـ4140, 4بريوت,ط
, 1ط مصر,:البايب مكتبة مصطفى)أمحد راكر,:دمحم بن عيسى, حتقيق ,الرتمذي سنن الرتمذي،.22

 .(م4481
 .(م1006, 4األردن, ط: األهلية)أمحد توفيق, حجازي,  الشفاء ابلطاقة احليوية، .23
 ., ،اصر, دروس صوتية, العقلوسيلةشرح كتاب قاعدة جليلة يف التوسل وال .24
( 1الرايض, ط: دار الثراي)،اصر السليمان, :العثيمني, دمحم,إعداد ة األصول،شرح ثالث .25

 .هـ4116
 (ت.ط, ب.ب)زن, منشورات أكادميية ريكي سحر خريص,: ترمجة صندوق الريكي، .26
 .(هـ 4112, 4دمشق, ط: دار القلم) اجليالين, دمحم  الطب البديل، .27
 (.م1044مصر, : كلمات عربية)لرثر دابليو  -, تشارلز املعلمية الزائفةالطفرات ا .28
 (. م1044اجليزة,: دار طيبة)عادل,أمين  العالج ابلطاقة الروحية، .29
 (.م1000, 4دار اخليال, بريوت,ط), , سوي, تشو كوكالعالج الرباين ابلكريستال .31
 (.1008, 4دار اخليال, بريوت,ط), , سوي,تشو كوكالعالج النفسي الرباين .31
الوالايت املتحدة, :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي), بلكا,إلياسالغيب والعقل .32

 .101ص(م1002
 (.هـ4408بريوت, : دار املعرفة)ابن حجر, أمحد  العسقالين, ,فتح الباري .33
القاهرة, :السنة احملمدية)عبد الرمحن بن حسن,,عبد الوهاب ,فتح اجمليد ررح كتاب التوحيد .34

 .(هـ4400
 (.نسخة الكرتونية), وى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءفتا .35
, 4الكويت, ط: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب) ,كولر,جونالفكر الشرقي القدمي .36

 .(م 4881
 :دار اآلفاق العربية)املرزوقي,مجال , الفكر الشرقي القدمي وبداايت التأمل الفلسفي .37

 .(م1004, 4القاهرة,ط
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املؤسسة اجلامعية للدراسات ) ,عبد احلي,عمرة والفكر السياسي يف الصني القدميةالفلسف .38
 .(م 4888, 4القاهرة, ط: والنشر

 :دار األندلس) زيعور,علي,الفلسفات اهلندية قطاعاهتا اهلندوكية واإلسالمية واإلصالحية .39
 (.هـ 4101, 1بريوت, ط

ا لرايض, :دار طويق)أمحد بن عبد احلليم ,مية, ابن تيالفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان .41
 .(هـ4141, 4ط

, 1السعودية, ط: دار ابن اجلوزي)بن صاحل, العثيمني, دمحم القول املفيد على كتاب التوحيد .41
 .(هـ411

 .(هـ4144, 1ط), سعيد إمساعيل, قواعد أساسية يف البحث العلمي .42
 .ط .ب(هـ4146الرايض, : ة واإلفتاءإدارة البحوث العلمي), عبد الوهاب, دمحم كتاب التوحيد .43
: مؤسسة الرسالة)رعيب األرنؤوط, : ابن حنبل, أمحد بن دمحم, حتقيق مسند اإلمام أمحد، .44

 .(هـ4114, 4بريوت, ط
, 4بريوت, ط: دار اخليال)  جورج, أوراوا,املبدأ الفريد للفلسفة والعلم يف الشرق األقصى .45

 .(م1001
أكادميية ريكي زن,  , منشوراتسحر خريص: , ترمجةوينمرشد الشخص العادي إىل النظام الك .46

 (.ط.ت,ب.ب)
 .(م1008, 4,طدار اخليال, بريوت)تشو كوك,  سوي,,معجزات الشفاء الرباين .47
: مؤسسة األمرية العنود لل سعود اخلريية)عبد العزيز  ,ابن ابز,جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة .48

 .(هـ4114, 1الرايض, ط
, بريوت:دار إحياء الرتاث) البغوي,احلسني بن مسعود القرآن،التنزيل يف تفسري معامل  .49

 .(ه4,4110ط
 .(م1041, 1, طبريوت :دار اخليال)تشو كوك سوي, , املعاجلة املتقدمة بطاقة احلياة .51
واألحزاب املعاصرة, الندوة العاملية للشباب املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب املعاصرة، .51

 .(هـ 4111, 1الرايض, ط: دار الندوة للنشر والتوزيع) جلهين, مانع ا: اإلسالمي,  إرراف
 .ت.ط.ب(دار القلم, بريوت)زكي جنيب : راف, إراملوسوعة الفلسفية املختصرة .52
 (.1000القاهرة, : دار قباء)مراد وهبة, زحل, , املعجم الفلسفي .53
الرايض, : انمكتبة العبيك)العساف, صاحل بن محد , املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية .54

 (.هـ 4111, 4ط
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 ., رريف هزاع, منشورات أكادميية ريكي زن, اإلصدار الثاينالريكي سؤال وجواب .55
 (.م1001, 4بريوت, ط: دار اخليال) , السيد, رفاه ومجان,الوجوه األربعة للطاقة .56
 .(هـ 4118, 4بريوت, ط: الدار العربية للعلوم) تيمو ثيماكول, , اليوغا الشافية .57

  (األجنبية)
58. big book of yoga 2010,chakra descriptions. 

59. james deacon , The Essential Background Guide,2003 reiki 101, 

61. The four Usui Reiki symbols, Copyright, James Deacon, 2003/5, 
www.aetw.org/reiki_symbols.html 

61. The Chakras A Monograph By C. W. Leadbeater, 

www.MahatmaCWLeadbeater.org 

62. Usui method of Spiritual Being ;Body / Mind Harmony Reiki First Degree Manual, Gil 

Dekel and Natalie Dekel.2004 

63. lao-tzu and the taote ching,92-93-edited by:kohn&lafarague 

64. Brahma sutras: chapter2 section 4topic 1-swami- 

65. Tigunait, Rajmani. Seven Systems of Indian Philosophy, (Honesdale,   
Pennsylvania: Himalayan Institute Press, 1983) 

66. Reiki Q & A- from the Reiki RyohoHikkei (Reiki Treatment Companion)by James 
Deacon .2004. 

67. The Original Reiki Handbook of Dr.MikaoUsui, Techniques for Health and Well-
being. Lotus Press, Frank ArjavaPetter (2000)  . 

68. Reiki- more concerning the symbols, James Deacon, Copyright © 2008/9 

 :مواقع الكرتونية
69. /topics/traditional_medicine/ar   www.who.int 

71. www.reiki.org 

71. www.aetw.org/reiki 

72. post.html-4talal.blogspot.com/2014/01/blog 

73. m/article.php?id=1447res.co-www.syr 

74. www.mirsufichi.org 

75. us-www.reikifed.co.uk/contact 

76.   01QuackeryRelatedTopics/reiki.htmlwww.quackwatch.org/ 
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 فهرس املواضيع
 

 الصفحة املوضوع 
 8 املستخلص

Extract 2 

 4 املقدمة

 6 ."الريكي، والعالج الرباين"التعريف بــ : املحور األول

 88 األصول املشرتكة بينهام: املحور الثاين

 81 لسفات الرشقية                        وبني الف(  بالريكي والربانا)العالقة بني أصول العالج 

 28 .تطبيقاهتام: املحور الثالث

 43 .  األحكام الرشعية املتعلقة هبام: املحور الرابع

األسلمة أو التوفيق بني الرشيعة اإلسالمية وبني بعض أشكال : املحور اخلامس

 العالج بالطاقة

34 

( العالج الرباين -الريكي)الطاقة العالقة بني أنواع العالج ب: املحور السادس

 والفكر الصويف

33 

 35 اخلامتة

 31 تاالتوصي

 35 فهرس املراجع

 64 فهرس املوضوعات

 

 


