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张景岳 Zhang jing yue 1562-1639  

•Lei Jing 类经(1624 )-  כרכים   32מכיל

 המבארים את הקיסר הצהוב

•Jing Yue Quan Shu 景岳全书 -  64מכיל 

כרכים הכוללים רעיונות טיפול ופורמולות ברפואה  

 וכרורגיה  , ילדים, גניקולוגית, פנימית



 י"נושאים עיקריים שהורחבו ע

 Zhang jing yue 

 תיאורית יין וינג•

 מינג מן•

 דגש על חשיבות דיפרנציאציה באבחנה וטיפול•

 



 פ חקר הקיסר צהוב"ביסוס התאוריה ע

Su Wen chapter 5:  

" Yin and Yang are the roots and 

beginnings of birth and destruction“.… 

" treatment of disease should be based 

upon the roots". Yang is in charge of 

transforming energy, yin is in charge of 

forming the shape." 



 פ חקר הקיסר צהוב"ביסוס התאוריה ע

Su Wen Chapter 3: “阴平阳秘，精神乃治；
阴阳离决，精气乃绝  

" If the yin and yang energies of a man being 

kept in a state of equilibrium, his body will 

be strong and his spirit sound, if his yin 

and yang energies fail to communicate, his 

vital energy will be declined and finally 

exhausted." 



 פ חקר הקיסר צהוב"ביסוס התאוריה ע

•  素问次注·四气调神大论 “阳气根于阴，阴气根
于阳“ 

  "מקור היין מעוגן בינג, מקור הינג מעוגן ביין"



  Zhang Jing Yueרעיונות אקדמים של 

 :יחסי יין ינג וחמשת האלמנטים. 1

הם  , יין ינג וחמשת האלמנטים לא ניתנים להפרדה•

 .מהוים את שורש החיים

בלעדיהם , אלמנטים האש והמים בחשיבות עליונה•

 .  לא יתקימו תהליכי בריאה ויצירה

, מים הינם בסיס להתמרה ויצירה של כל החיים"•

י בלעדיה  'האש הינה בסיס ליצירת ינג ומשוייכת לצ

  "לא תתקיים יצירה



 Zhang Jing Yueרעיונות אקדמים של 

 :י ותמצית'יחסי יין ינג צ. 2

האחד נתמך בשני  , המקור לצי ולתמצית דומה•

  ותפקודו מותנה ביציבותו של השני

• Su wen chapter 5: 

“Physical shape gives rise to energy, 

energy gives rise to pure essence, pure 

essence gives rise to transformation".  



 Zhang Jing Yueרעיונות אקדמים של 

 : Lei Jingמתוך 

, תמצית משוייכת ליין ומהווה את המים שבאדם"•

 "  י משוייך לינג ומהווה את האש שבאדם'צ

 

המים  , י 'מכאן ניתן להסיק כי מקור התמצית והצ

לכן בטיפול  , מקורם הינו יין וינג, והאש זהה

  .י ולהפך'בתמצית עלינו לתמוך בצ



 Zhang Jing Yueרעיונות אקדמים של 

 "יין לרוב בחסר, ינג אינו עודף. "3

 阳非有余，阴常不足 

 :ציין כי

באדם הינג האמיתי הוא  , השמש הינה פלא הטבע"
 " התכשיט

. עשרת אלפי הדברים בעולם נשענים על קיומו של ינג"
  Lei jing fu yi". בעזרתו הם נוצרים ובלעדיו יקמלו

 

 :לעומתו

Zhu dan Xi: 阳有余，阴常不足 

 "יין לרוב בחסר, ינג בעודף"



 אסטרטגיה בסיסית לטיפול

“补阳者必于阴中求阳，补阴者必于阳中求
阴”  

 

 "מתוך הינג נציל יין, מתוך היין נציל ינג"

 



 פורמולות שכיחות

Zuo gui wan: 

 

Shu di 

Shan yao 

Shan zhu yu 

Gou qi zi 

Chuan niu xi  

Tu si zi 

Gui ban 

Lu jiao jiao 

 

 

You gui wan: 

 

Shu di 

Shan yao 

Shan zhu yu 

Gou qi zi  

Lu jiao jiao 

Tu si zi 

Du zhong 

Dang gui 

Rou gui 

Fu zi 



 פורמולות שכיחות

Zhang Jing Yue’s  

Yi yin jian:  

 

Sheng + Shu di  

Shan yao  

Mai dong 

Gan cao 

Niu xi 

Dan shen  

Zhu Dan Xi’s  

Da bu yin wan:  

 

Huang bai 

Zhi mu 

Shu di 

Gui ban  



 מסקנות

  "מקור היין מעוגן בינג, מקור הינג מעוגן ביין" -מכיוון ש

 

אולם , ואותו לחזק מהו החסר הדומיננטיעלינו להחליט 1.

 .תמיד לתמוך באלמנט המשליםבמקביל 

פ זה לבחור  "וע חום או קוריש לבחון האם המצב מערב 2.

 .את הצמחים בטמפרטורה הנכונה

בחסר יין עם חום מדומה באיזה מחזקי ינג נוכל  : ' לדוג 

 ?להשתמש

 יין וינג, י'בצנתמוך  JINGבחולשת . 3



 מסקנות

 -כיוון שלטענתו. 4

שימוש בצמחים   -מצב הינג אינו עודף. א

 קרים יתבצע במשנה זהירות  /קרירים

 

מדגיש את חיזוק ולחלוח   –מצב היין לרוב בחסר . ב

 והדם JING -ה


