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 הקדמה 
סוכרת ברפואה המערבית:

סוכרת היא מחלה כרונית (וגנטית) המאופיינת בעודף גלוקוז בדם ובשתן תחת קשר ישיר •
לתפקודו של הלבלב, המהווה חלק מהמערכת האנדוקרינית בגוף האדם. מקור המחלה 
הוא בפגם מטבולי בו תאי הלבלב אינם מבצעים את תפקידם בייצור כמות אינסולין מספקת 

או לחלופין מייצרים אינסולין פגום. 
הורמון זה אחראי על וויסות רמות הסוכר בדם, הוצאת הסוכר מהדם והשתן והכנסתו •

לתאים, ולכן בחוסר שלו הסוכר לא מתפרק ונכנס לתאים ומוביל לעודף סוכר בדם ובשתן. 
סוכרת יכולה להיגרם גם כאשר יש תנגודת של התאים לאינסולין ואי יכולת לפרק את 
הסוכר, במקביל לייצור גבוה של אינסולין. ככל שהמחלה מתפתחת ומחמירה תאי הלבלב 

מתנוונים עד לכדי שימוש בתוספת אינסולין באופן חיצוני. 
לעיתים אינv מורגשת התפתחות המחלה (סוכרת 2) שכן שלביה עדיין מוקדמים מידי, דבר •

המכונה סוכרת סמויה שתסמיניה הן תשישות פיזית ונפשית, קשיי ריכוז דיכאון והשמנה 
בטנית, בדרך כלל עם עודף משקל )ייתכן Bmi גבוה) וייתכנו גם כתמים עוריים. בהעמסת 
סוכר ב"סוכרת סמויה" לא ימדדו ערכי סוכר גבוהים, אך כן יהיו טרגליצרידים גבוהים 
וכולסטרול גבוה וייתכן גם לחץ דם גבוה. זהו מצב שלא מחייב התפתחות מלאה של 

סוכרת, וזאת במידה ונרתמים לטיפול תזונתי ופעילות גופנית.



 סוגי הסוכרת 
תפקוד• חוסר עקב חיצוני באינסולין תלות וכולל ונוער בילדים לרב המופיעה מסוג סוכרת

ושתן צמא במשקל חדה ירידה עם סוער להיות יכול שלה המופע מלא באופן הלבלב של
ועוד ראייה הפרעות עילפון עייפות מוגבר רעב רב

במיוחד• הזמן עם ומתפתחת מתקדמת המחלה כאשר במתבגרים המופיעה מסוג סוכרת
הסוכר ברמות עלייה זו מחלה של למצב המתאים חיים אורח על שומר לא האדם כאשר

הגוף תאי מתנגודת גם כמו בלבלב בתאי פגם עקב פגומה אינסולין מהפרשת נובעת
לאינסולין

עודפים• שומנים לב מחלות כגון שונות ולמחלות רבים בריאותיים לסיבוכים גורמת הסוכרת
היחלשות העצבים במערכת עיוורון, פגיעה רטינופתיה כליות ספיקת אי דם לחץ יתר בדם

נפוצה טרשת נמקים נפשית תשישות עם ריכוז וחוסר כרונית דעייפות החיסונית המערכת
ועוד.



 אינסולין ועודף שומן בסוכרת 
ומעכב את ייצור הסוכר מחומרי מוצא וגם מגביר את אגירת הסוכר • בכבד גם פועל אינסולין

בכבד על ידי ייצור הגליקוגן. בנוסף פועל בתאי השומן והשריר שם מעודד את הכנסת 
הסוכר שבדם לתוך התאים על ידי הגדלת כמות התעלות שמעבירות את הגלוקוז מזרם 
הדם אל פנים התאים ובכך מקטין את כמותו בדם ומעודד את התמרת הגלוקוז לשומן 

לצורכי אגירת אנרגיה ומעכב את פירוק השומן שנאגר בתאים. 

בגוף• שומן לחומצות מתפרקים טריגליצרידים במיוחד ליפידים בו התהליך הוא ליפוליזה
ליפוליזה מעכב שאינסולין היא העובדה הגוף ושומן אינסולין ליפאז האנזים באמצעות
ליפוליזה מעכבות נמוכות אינסולין רמות אפילו שומן של מטבוליזם ליפוטרופית תגובה
הדוק קשר ישנו לכן מוחלט ליפוליזה לדיכוי גורמת האינסולין ברמות קטנה עליה וגם ב
יתר הכוללת בגוף המטבולית מהתסמונת כחלק הנחשבים גבוה לכולסטרול גבוה סוכר בין
מובילה בגוף גבוהה סוכר רמת לכן משקל ועודף גבוהה אורית חומצה דם לחץ
ולנזק הכולסטרול להתחמצנות הסיכוי את המעלה דבר גבוהים וכולסטרול לטריגליצרידים
מאחורי העומד הטרשתי התהליך להתקדמות שמוביל מה דלקתיות ולעידוד הדם כלי דפנות
תנגודת עם מסוג בסוכרת הסכרת מחלת של מרכזי סיבוך זהו כאשר דם וכלי לב מחלות

לאינסולין התנגודת את מגבירה רק והשמנה לאינסולין



 בדיקות ותרופות
בסוכרת בדיקות

כרמה• בין נעים הערכים כאשר היום לאורך מאוזנת סוכר רמת על לשמור צריך סוכרתי
מסוכרר המוגלובין בדיקת הארוחה. תחילת לאחר כשעתיים ו הארוחות לפני הרצויה

על להיות וצריכה האחרונים החודשיים במהלך בדם הממוצעת הגלוקוז רמת את הבודקת A1C
לחרוג לא מומלץ סוכרת לחולי סוכרת על מעידה של ערך מעל תוצאה כאשר

מ

תרופות

ביגואינדים• גלופואקז גלוקומין גלופור מטמורמפין

מהלבלב• אינסולין הפרשת מעודדות גלוקורייט גליביטיק גלובן

מהלבלב• אינסולין הפרשת מעודדת נובנורום

לאינסולין• בתנגודת מטפלות רוסיני אבנדיה

פרנדז•

באייטה• נוביה ג



סוכרת בראי הכתבים הקלאסיים 
• Xiao וצמא מיסוס על לראשונה נכתב Qi Bing Lun דופן יוצאות מחלות על דיון בפרק הבסיס בשאלות

סוכרת של להיווצרותה הסיבות ועל Ke

素问·奇病篇帝曰：有病口甘者，病名为何？何以得之？岐伯曰：此五气之溢也名曰脾瘅夫五味入口

，藏于胃，脾为之行其精气，津液在脾，故令人口甘也

חמשת של גלישה זוהי אמר בו צ׳י אותה משיגים כיצד זו מחלה נקראת איך מתוק הפה בה מחלה ישנה
בקיבה נאצרים הם לפה נכנסים הטעמים חמשת כאשר 脾瘅 Pi Dan בטחול טהור חום הנקראת הצ׳י

מתוק האדם פה ולכן בטחול מצויים והנוזלים התמצית צ׳י את מניע הטחול

瘅，热病也。五气，五味之所化也脾主为胃行其津液者也，故五味入胃，则津液在脾。脾属土，其味

甘，脾气通于口，故令人口甘也

Dan 瘅  זוהי מחלת חום, חמשת הצ׳י זהו מיקום התמרת חמשת הטעמים. הטחול אחראי • יואה ינג ג
על הנעת נוזלי הקיבה, לכן חמשת הטעמים נכנסים לקיבה ואז הנוזלים מתמקמים בטחול. הטחול שייך 

לאדמה, וטעמו הוא מתוק, צ׳י הטחול נפתח אל הפה, על כן לאדם פה מתוק.

מן• אחד וכל לפה נכנסים הטעמים חמשת הקיבה בשם הנוזלים הנעת על אחראי הטחול צונג ה ג אנג ג
קודם חריף לטחול נכנס קודם מתוק לכבד נכנס קודם חמוץ ללב נכנס קודם מר מסויים בכיוון נע הנוזלים

ונשארים הדזאנג חמשת דרך מופצים אינם הנוזלים בו במקרה לכליות נכנס קודם מלוח לריאות נכנס
בפה מתוק לטעם וגורם וגולש עולה המתוק הטעם על האחרי הטחול י צ בטחול בלבד



 Qi Bing Lun המשך הפרק 
•此肥美之所发也.此人必数食甘美而多肥也，肥者令人内热，甘者令人中满，故其气上溢转为消渴

היא שלו והדיאטה טעים ומזון מתוק בתכיפות שצרך חייב זה אדם טעים ומזון שומן של פליטה זוהי
הצ׳י לכן במרכז למלאות לאדם גורם המתוק באדם פנימית חום למחלת גורם השומן שומן הרבה עם

הישן מהצ׳י הנפתר סחלב ע״י לטפל וצמא Xiao Ke מיסוס ל ומותמר וגולש למעלה עולה

•肥者，味浓助阳，故能生热。甘者，性缓不散，故能留中。热留不去，久必伤阴，其气上溢，故转

变为消渴之病

הוא מתוק חום לייצר יכול כן על במרכז להישמר ליאנג ומסייע מרוכז טעמו שומן עתיר מזון יואה ינג ג
פגיעה תיהיה זמן לאורך מוסר ואינו מתגורר חום במרכז להתגורר יכול כן על מפיץ ואינו מתון טבע בעל

ונכשל נשאר חום אם Xiao Ke וצמא מיסוס למחלת התמרה ישנה ולכן ויגלוש מעלה יעלה הצ׳י ביין
Xiao Ke וצמא מיסוס למחלת ומותמר וגולש עולה זה י צ ביין יפגע זה מה זמן לאחר בעזיבתו

יבש והגרון לשתות מעוניין האחד מעלה צף כאשר מעלה צף היאנג פנימי חום של במקרה בינג וואנג
וצמא למיסוס גורם ובתורו וגולש עולה הטחול י צ אז ובעודף ישן י צ של עודף ישנו במרכז מלאות יש כאשר

Xiao Ke

 



מידע נוסף מתוך הקאנון הפנימי 
•Tong Ping Xu Shi Lun וחוסר עודף יסודי שחרור בפרק בפרשנות כותב יואה ינג ג אנג ג

通评虚实论曰:凡治消瘅，肥贵人则高梁之疾也。盖富贵者以肥甘为事，肥者令人内热甘者令人中满

，气积成热，则转为消中消渴之病

עושר• משומן נגרמת זו מחלה אזי שמנים אצולה באנשי ומדובר ייתכן )טהור( וחום במיסוס טיפול בכל
הצ׳י במרכז למלאות לאדם גורם ומתוק באדם פנימי לחום גורם שומן ומתוק שמן במזון מעורבים וכבוד

Xiao Ke וצמא מיסוס ומחלת במרכז למיסוס משתנה שאז לחום והופך מצטבר

נכתב• Yin Yang Bie Lun ויאנג יין על דיון המשך בפרק הבסיס בשאלות

素问阴阳别论:二阳结谓之消，胃与大肠经也

מיסוס נקראת מינג יאנג השני היאנג של היקשרות

阳邪留结肠胃，则消渴善饥，其病曰消

Xiao Ke ורעב • וצמא מיסוס ישנו ואז ובקיבה במעיים ונקשר המתגורר חום יאנגי פתוגן זהו יואה ינג ג
תכוף, זוהי מחלה הנקראת מיסוס.

חום• כשיש מחום מושפעים שניהם הגס והמעי שהקיבה לומר זה השני היאנג של היקשרות בינג וואנג
אותם מייבשים ודגן מים לצרוך נוטים הם ובקיבה במעיים



 三消论 San Xiao Lun דיון על שלושת המיסוסים 
זה נכתב בדיון

三消论曰:五脏六腑四肢皆禀气于脾胃，行其津液，以濡润养之。然消渴之病，本湿寒之

阴气极衰，燥热之阳气太盛故也治当补肾水阴寒之虚，泻心火阳热之实，除肠胃燥热之甚

济身中津液之衰，使道路散而不结，津液生而不枯，气血和而不涩，则病自已

הנוזלים את המניעים ובקיבה שבטחול לצ׳י מעניקים כולם הגפיים ארבעת הפו וששת הדזאנג חמשת
דועך אשר וקור לחות של קיצון ייני בצ׳י Xiao Ke שורשה וצמא מיסוס מחלת לכן וטיפוח בלחלוח ועוזרים

מאוד משגשג וחום יובש של יאנגי צ׳י מופיע ולכן

והחמה היאנגית הלב אש של העודף וניקוז וקור כליות מים של היין חוסר מילוי הוא שמתאים הטיפול
להפצה שלהם וליווי הגוף שבמרכז הנוזלים בדעיכת תמיכה ובקיבה במעיים והחום היובש חומרת סילוק
ואז מחוספסים ואינם בהרמוניה והדם הצ׳י יובש קמילה אין נוצרים כשהנוזלים היקשרות ללא בדרכים

נפסקת מעצמה המחלה



ששת הצ'י של הטבע – העמקה בצ'י הלחות והיובש ביחס לאש השר 
 והריבון, התנועה המעגלית וציר פתיחה סגירה 

י• צ את ומוסיף והשורש הענף בין החיבור את מסביר  六微旨大论הבסיס בשאלות פרק
האמצע

少阳之上，火气治之，中见厥阴。阳明之上，燥气治之，中见太阴。太阳之 上
，寒气治之，中见少阴。厥阴之上，风气治之，中见少阳。少阴之上，热 气治之

，中见太阳。太阴之上，湿气治之，中见阳明

מנהל היובש י צ מינג יאנג מעל יין ואה ג את נראה באמצע אותו מנהל האש י צ יאנג שאו מעל
יין שאו את נראה באמצע אותו מנהל הקור י צ יאנג תאי מעל יין תאי את נראה באמצע אותו
אותו מנהל החום י צ יין שאו מעל שא את נראה באמצע אותו מנהל הרוח י צ יין ואה ג מעל

יאנג את נראה באמצע אותו מנהל הלחות י צ יין תאי מעל יאנג יאנג ו תאי את נראה באמצע
מינג



 Liu Qi  



 פיזיולוגיה ופעולת פתיחה וסגירה של מערכות 
טאי יין-לחות ויאנג מינג יובש

陽明為閤

סגירה הוא מינג יאנג
閤折，則氣無所止息而痿 疾起矣。故痿疾者, 取之陽明, 視有餘不足。無所止息者，真

氣稽留

מינג ביאנג בחר מופיעה דלדול מחלת לעצור מקום אין י לצ אז נשברת הסגירה כאשר
דר פתוגני י צ מתעכב האמיתי י הצ אזי לעצור מקום ללא וחוסר עודף בחן

יאנג מינג סוגר את את דלת היאנג בגוף האדם, קרי מכנס ואוסף את היאנג בקיבה ובמעי הגס. 
כך, ע"י זיקוק היאנג הנוצר מסגירתו וכינוסו, נוצרת יכולת לבשל ולייבש באופן מאוזן את 
הנוזלים והמזון הנכנסים למערכת, למען התחלת התהליך של ייצור הצ'י והנוזלים הממשיך 

במערכת טאי יין/לחות, טחול וריאות. בנוסף יאנג מינג מנהל את הנשימה של טאי יין ריאות 
ואמון על הורדה של יאנג צ'י כלפי מטה, שוב, למען תמיכה ביובש תקין, נשימה נקיה ללא 

עודף לחות ונוזלים, והפקה של צ'י ונוזלים, אותם נוזלים שיהפכו גם לדם בהמשך.

 

   



 פיזיולוגיה ופעולת פתיחה וסגירה של מערכות 
טאי יין-לחות ויאנג מינג יובש

太陰為開

פתיחה הוא יין טאי
故開折，則倉廩無所輸，膈洞。膈洞者，取之太陰，視有餘不足，故開折者

של ופתיחה בסרעפת מרידה שינוע יכולת ללא האסמים אז נשברת הפתיחה כאשר
כשהפתיחה כן על וחוסר עודף בחן יין בתאי בחר אז חור עם סרעפת התחתונים הנקבים

נוצרת ומחלה מספיק אינו י הצ נשברת

בתוך גם כמו ולעור לחיצון ונוזלים לחות ומפיץ יין פותח קרי באדם היין דלת את פותח יין טאי
אין שכן מעלה הצלול י צ היאנג של העלייה את מאפשרת והנוזלים הלחות של זו פתיחה הגוף
מן לקרון האיברים וחימום לחיות המביא י צ ליאנג הגורם דבר במרכז שמתגבשת עודפת לחות

הכיוונים לכל המרכז

 

   



חלוקת האש באדם 
אש השר ואש הריבון:

אש הריבון אמונה על בוהק הנפש, הכרה ותודעה כמו גם על ציר שמאפשר לדם לנוע ולחמם את •
הגוף (שאו יין - ציר יין בגוף, ציר תנועה שנוצר ע"י כלי הדם שבשליטת הלב). 

אש השר ברפואה הסינית, היא אש פיזיולוגית אשר נאצרת בכליות המהוות את הבסיס שלה אך גם •
משייטת ודרה באיברים נוספים בגוף, כך שכל מטרתה היא לעבד ולעכל את המזון (מחממת את 
האדמה), לייצר תשוקה ומיניות, לאדות את הנוזלים, להתמיר לחות ולחמם את האיבריים הפניימים 
ע"י היאנג של צ'י המקור, כמו גם לנוע בכל חללי ורקמות הגוף, הבקיעים והקמטים (Cou Li) בצורה 
המשכית על מנת להביא את האש והיאנג צ'י לכל עבר. זהו ציר  שאו יאנג הנע בהמשכיות בכל הגוף. 

המערכות העיקריות שיוצאות מאיזון בסוכרת שייכות לצ'י של לחות, יובש ואש באדם. מערכת •
הלחות/טאי יין/אדמה נחלשת, אינה מתמירה לחות היטב בתחילה ומאבדת נוזלים ומתייבשת במצב 
מתקדם. מערכת היובש יאנג מינג/מתכת יוצאת מאיזון ובמקום לייצר יובש תקין היא יבשה מידי ואינה 
מתאזנת ע"י לחות, כמו גם במצב מתקדם, מלווה בחום ואש, המגיעים גם ממערכות האש שיוצאות 
מאיזון: אלו אש הריבון ואש השר אשר חורגות ומצויות בעודף אש וחום עקב העדר תמצית יינית 
ונוזלים, דבר הפוגע בשלושת המחממים כמו גם בנפש, שכן אש השר של שאו יאנג משייטת בשלושת 

 המחחמים ואילו אש הריבון אוצרת את הנפש והתמצית. בהמשך נעמיק באלו. 



התנועה המעגלית של האש 



 המשך העמקה על פי הרופא החשוב ג'ינג-יואה 
מתוך יואה ינג ג

三消之病，三焦受病也。上消者，渴證也，大渴引飲，隨飲隨渴，以上焦之津液枯涸。古云其病在肺，而不知心，脾，陽明之火皆能

熏炙而然，故又謂之膈消也。中消者，中焦病也，多食善饑，不為肌肉，而日加削瘦，其病在脾胃，又謂之消中也。下消者，下焦病

也小便黃赤，為淋為濁，如膏如脂，面黑耳焦，日漸消瘦，其病在腎，故又名腎消也. 此三消者，古人悉認為火證，然有實火者，以

邪熱有餘也；有虛火者，以真陰不足也。使治消證而不辨虛實，則未有不誤者矣.

מחלה קולטים המחממים שלושת המיסוס מחלות “בשלוש

זהו משמע צמא הוא כך לוגם שהאדם וככל נוזלים הכנסת עם עז צמא ישנו צמא סימני יופיעו אזי למעלה מיסוס
בלב שהאש ידעו לא אך בריאות נמצאת זו שמחלה אמרו הקדמונים וקמלים מתייבשים העליון המחמם נוזלי בו מצב

הסרעפת של מיסוס נקרא גם זה ולכן האש עקב ולעשן לאדות יכולה גס ומעי קיבה מינג וביאנג בטחול

ושככל ובשר שרירים של היווצרות וללא מוגבר רעב עם מרובה אכילה ישנה במחלה האמצעי המחמם במרכז מיסוס
מרכז מיסוס גם ונקראת קיבה בטחול מצויה זו מחלה הרזון מתגבר הזמן שעובר

בפנים כהות ישנה שומן כמו או משחה כמו עכור טפטוף עם כהה שתן ישנו חולה התחתון המחמם אזי למטה מיסוס
מיסוס נקראת גם ולכן בכליות נמצאת המחלה אזי מרזים בהדרגה שעובר יום ובכל בשרניות ולא דקות חרוכות ואוזניים

שהנה עודפת אש מצבים שני יש אך אש בסינדרום שמדובר הסכימו כולם הקדמונים המיסוסים שלושת כליות. אלו
חוסר בין מאבחנים ולא מיסוס בסינדרום ומטפלים במידה האמיתי היין של חוסר עקב אש גם וישנה שופע חום פתוגן

טועים לבטח אז ועודף

(השימוש בצמחים הוא לא רק מר וקר שמנקזים ומנחים את האש למטה, ועשויים גם לייבש, אלא יש גם צורך 
בהזנת יין ונוזלים).

• 

• 



אבחנה מבדלת על פי ג'ינג יואה

消證有陰陽，尤不可不察。如多渴者曰消渴，善饑者曰消穀小便淋濁如膏者曰腎消，凡此者，多由於火，火甚則陰

虛，是皆陽消之證也。至於陰消之義，則未有知之者蓋消者，消爍也，亦消耗也，凡陰陽血氣之屬日消敗者，皆謂

之消，故不可盡以火證為言

לרעב נטייה צמא מיסוס נקרא אזי רב צמא לכך בהתאם זאת לאבחן חייבים לכן ויאנג יין יש ומיסוס צמא בסינדרום
ישנו אז חמורה אש רבה אש עקב נגרמים אלו כליות מיסוס נקראים משחה כמו עכורים וטפטוף שתן דגן מיסוס נקראת

מיסוס המילה משמעות ידועה  אינה היא ממוסס יין של למשמעות באשר ממוסס יאנג סינדרום הם אלו כל יין חוסר
ניתן לא כן על מיסוס נקראים כולם וצ׳י דם יאנג יין של זמן לאורך ותבוסה מיסוס כל מכלה מיסוס וגם חורך מיסוס היא

אש סינדרום רק הוא שמיסוס לטעון

何以見之？如氣厥論曰：心移寒於肺，為肺消，飲一溲二，死不治。此正以元氣之衰，而金寒水冷，故水不化氣，

而氣悉化水，豈非陽虛之陰證乎？又如邪氣臟腑病形篇言五臟之脈細小者，皆為消癉，豈以微小之脈而為有餘之陽

證乎？此內經陰消之義固已顯然言之，而但人所未察耳

השתייה מכמות כפול והשתן ריאות מיסוס ישנו לריאות קור מעביר הלב כאשר אומר לון ג׳ואה צ׳י לכך מתייחסים כיצד
לצ׳י מותמרים אינם מים כן על קרים והמים קרה והמתכת המקור צ׳י של דעיכה הוא זה סינדרום לריפוי ניתן שאינו מוות
י צ בפרק כן כמו יאנג חוסר של ייני סינדרום לא זה האין י צ יאנג היעדר עקב אידוי במקום עיבוי למים מותמר הצ׳י וכל

Xiao Dan טהור חום מיסוס זהו אז וחוטי קטן הדזאנג חמשת דופק כאשר נאמר הצורה ומחלות פו בדזאנג פתוגני
אותה מסביר הפנימי שהקאנון המשמעות זו ייני דופק עם עודף יאנג של סינדרום זהו אך וזעיר קטן הדופק כיצד

זאת לאבחן יודע אינו למעשה האדם אך מאליו כברור כך על מדבר כן על יין כהתמוססות



סיכום על פי ג'ינג יואה

故凡治三消證者，必當察其脈氣，病氣，形氣，但見本元

虧竭及假火等證，必當速救根本以資化源。若但知為火而

專務清理，未有不陰陽俱敗者矣

הגוף• י צ המחלה צ׳י הדופק צ׳י את לאבחן מוכרחים המיסוסים סינדרומי בשלושת טיפול בכל לכן
יאנג מהיעדר המקור שורש של והתכלות התמעטות כגון בסינדרומים שמבחינים ברגע הצורה בעל

תמיכה לשם היסודות את במהירות להציל מוכרחים יין מהיעדר החסרה האש לסינדרום גם כמו
י צ של והסדרה בהצללה ומעורבים וממוקדים האש סינדרום על יודעים ורק במידה ההתמרה במקור

ביאנג וגם ביין גם נפגע של מצב אין ודם



 פתומכניזם מודרני 



 פתומכניזם מודרני סיכום 
第四节消渴

消渴是以多尿．多饮，多食、形体消瘦，或尿有甜味为主要临床表现的病证其病

机主要是禀赋不足．阴津亏损，燥热偏胜．且多与血瘀密切相关消渴是一种发病

率高.有的患者是因夜尿增多而发现本病

Xiao Ke  היא מחלה שהביטויים הקליינים העיקריים שלה הן שתן מרובה,  וצמא  מיסוס
שתייה מרובה, אכילה מרובה, גוף רזה, או שתן עם טעם מתוק. הפתומכניזם העיקרי של 

מחלה זו הוא קונסטטוציה חלשה, נוזלי יין נפגעים ומתכלים, חום ויובש חזקים, כמו כן לרוב יש 
קשר הדוק לעימדון דם. מיסוס וצמא זאת מחלה בעלת תדירות התפרצות גבוהה.  חלק 

סובלים בגדילה של השתנה לילית ומגלים כך את המחלה.



קלאסיים מרשמים חקר
וצמחים

אבחון פי על טיפול תבניות
ואיברים מערכות של סיני



חוסר צ'י הטחול

QI BAI ZHU SAN*
SI JUN ZI TANG*

BU ZHONG YI QI TANG*

 



年高气弱，痔血不止者，此方主之。误服攻痔之药，致血大下不止而虚脱者，亦此方主之。血，有形之阴也，必赖

无形之气以固之。故年高而气弱，则血下。久药损气，则血下。是方也，人参、白术、茯苓、甘草，皆甘温益气之

品也。大气充盈，自足以固有形之血，譬之干元充溢于两间，自能举乎大地，而无倾陷之危者也

לקיחה אחראי זה מרשם פוסקים שאינם מדממים טחורים וישנם חלש צ׳י עם מבוגר בגיל האדונים ארבעת מרתח
זה מרשם זה במצב גם חוסר ולנטישת מפסיק שאינו רב דם ליציאת גורמות הטחורים את התוקפות תרופות של שגויה
מבוגר אדם אצל ולכן ממוצק להיות מנת על הצורה חסר הצ׳י על להסתמך ומוכרח המוחשי היין הוא הדם שכן אחראי
 Ren זה במרשם מתרוקן הדם אז הצ׳י את שמפחיתות זמן לאורך בתרופות שימוש דימום ירידת יש אז חלש צ׳י עם
הדם צורת אז שופע הגדול הצ׳י בצ׳י התומכות ומתוקות חמימות תרופות Shen כולם Fu Ling Bai Zhu Gan Cao

האדמה את בעצמו להניף ויכול התווכים בשני וגדוש שופע הבריאה שמקור לכך זאת לדמות אפשר בעצמה מתמצקת
וקריסה צניחה ללא הכבירה

四君子汤加竹沥姜汁方经曰∶左右者，阴阳之道路也。故左属血，而右属气。气虚者，补之以甘，故用人参、白

术、茯苓、甘草。四件称其为君子者，谓其甘平，有冲和之德，而无克伐之性也。其加竹沥，谓其行痰；其加姜汁

，所以行竹沥之滞，而共成夫伐痰之功耳

שימלא במתוק נעזרים אז צ׳י בחוסר לצ׳י שייך וימין לדם שייך שמאל כן על והיאנג היין של הדרכים הם וימין שמאל
בזכות כך נקראים האצילים הם אלו רכיבים ארבעת Ren Shen Fu Ling Bai Zhu Gan Cao ב ומשתמשים
נקראת Zhu Li במבוק טיפת של הוספה והענשה הריסון חסר וטבעם העדינות סגולת בעלת המאוזנת המתיקות

את משלימים יחד כאשר הבמבוק טיפת של ההשתרכות את להניע מנת על היא ג׳ינג׳ר מיץ של הוספה ליחה הנעת
הליחה הכנעת של המיומנות

 Si Jun Zi Tang
四君子汤



וצמא• בפה יובש ודביק סמך בועות הרבה עם עכור שתן טחול של י צ חוסר עם סוכרת בטרום
של מודיפקציה בקליניקה ניתן מוגבר לילי ושתן נפשי מתח כובד בגוף כח חוסר תחושת עייפות

זה מרשם

• Mu עם Si Jun Zi שהיא סונג שושלת מתקופת  Qi Wei Bai Zhu San
חריף הקאות מפסיק לחות מתמיר הטחול את ומעורר ארומטי Huo Xiang י צ מניע Xiang

Ge Gen ו האמצעי המחמם את שחוסמת ללחות חמים

:Qi Wei Bai Zhu San
Ren Shen 5-7

Fu Ling 12-15

Bai Zhu 12-15

Huo Xiang 12-15

Mu Xiang 5-7

Ge Gen 15-27

ביום גרם שישה

 Si Jun Zi Tang
四君子汤



Bu Zhong Yi Qi Tang , בבסיסו מיועד למצבים של אש השר, קרי אש יינית עם חוסר צ'י.  המרשם
(אש יינית כיוון שזוהי האש בתוך המים) ע״י העמקה בפתומכניזם מסויים של אש השר, נוכל להבינה היטב ואז להעמיק 

בה באופן נוסף.

פנימי איזון חוסר עקב המקור בצ׳י מפגיעה הכל לפני המגיעה עודפת אש זוהי יינית אש יינית אש מהי
צ׳י כאשר והקיבה הטחול צ׳י את מחלישים גם אשר מאוזנים לא ורגשות מווסתים לא וחום קור תזונה של

יורדת עודפת לחות לחות עם מתמודדים ואינם נחלשים קיבה טחול מותש התחתון במחמם המצוי המקור
לה וגורם השר אש את מעורר זה דבר ובכליות התחתון במחמם הנאצרת השר אש את ומעוררת מטה

הלב אל לעלות וגם המקור צ׳י את יותר עוד ולהתיש תחתון במחמם ממקומה לחרוג בעודף להיות
מפסיד״ אחד אזי מנצח אחד קיום בדו אינם המקור וצ׳י "火與元氣不兩立，一勝則一負״האש
למען עובדת השר אש השר אש עם ריבון אש יין שאו מערכת כליות לב מערכת של הקשר למעשה זהו

ניזוק המקור צ׳י כאשר שוב תחתון במחמם בכליות מטה נאצרת אך העליון במחמם והלב הריבון אש
אך המקור י צ את מכלה לעודפת הופכת השר אש ועוד מאוזנים לא רגשות סדירה לא תזונה עקב ומותש

פאזת והקיבה הטחול בצ׳י נוספת לפגיעה מובילים אלו בנפש ופוגעת בלב אש ויוצרת מעלה עולה גם
מטה שזולגת עודפת לחות י ע מים פאזת הכליות את שלה עודף ולריסון האדמה

Bu Zhong Yi Qi Tang
補中益氣湯



הקיסר• אש למען עובדת השר אש השר אש עם ריבון אש יין שאו מערכת כליות לב מערכת של הקשר למעשה זהו
תזונה עקב ומותש ניזוק המקור צ׳י כאשר שוב תחתון במחמם בכליות מטה נאצרת אך העליון במחמם והלב
מובילים אלו בלב אש ויוצרת מעלה עולה גם אך המקור י צ את מכלה לעודפת הופכת השר אש ועוד ורגשות

עודפת לחות י ע מים פאזת הכליות את שלה עודף ולריסון האדמה פאזת והקיבה הטחול בצ׳י נוספת לפגיעה
אופנים בשני המעגל כל זהו מטה שזולגת

השר• אש מטה זולגת לחות ניזוקים וקיבה טחול וצ׳י מקור צ׳י ורגשות מתזונה ורגשי פיזי איזון חוסר
בלב אש ללב ומגיעה נאצרת ולא מעוררת

לכליות• מטה ויורדת המים על מתגברת אדמה מפאזת לחות י צ בהיעדר להיות ממשיכים וקיבה טחול
ריאות הטחול ולנוזלי ללב ומזיקה עולה השר אש המקור צ׳י את מכלה שבכליות השר אש בכליות פגיעה

והקיבה
רגשי איזון חוסר ודאגה חרדה רגשית התשה בלב יינית אש

飲食失節，寒溫不適則脾胃乃傷，喜怒憂恐，損耗元氣，既脾胃氣衰，元氣不足而心火獨盛，心火者陰火也，起於下焦，其系繫於心

，心不主令，相火代之相火，下焦包絡之火元氣之賊也，火與元氣不兩立，一勝則一負脾胃氣虛則下流於腎，陰火得以乘其土位

ופחד דאגה לכעס נטייה נפגעים והקיבה הטחול אזי בעודף אשר וחום וקור לאדם נאמנים שאינם ושתייה מזון
בלבד בלב האש מספיק אינו המקור צ׳י בדעיכה והקיבה הטחול צ׳י מיידי ובאופן המקור צ׳י את ומתישים מפחיתים
בלב ונקשרת מתחברת התחתון במחמם מתחילה היא יינית אש היא השר אש מחריגת שנוצרה הלב אש בעודף

החיבור מעטפת של האש זוהי התחתון שבמחמם השר אש אותו מחליפה השר אש לבדו ומצווה שולט אינו הלב
ואז צ׳י בהיעדר והקיבה הטחול מפסיד אחד אזי מנצח אחד קיום בדו אינם המקור וצ׳י האש המקור צ׳י של השודד זהו

האדמה״ מיקום על להתגבר יכולה יינית אש הכליות לעבר נסחפים

Bu Zhong Yi Qi Tang
補中益氣湯



飲食失節，寒溫不適則脾胃乃傷，喜怒憂恐，損耗元氣，既脾胃氣衰，元氣不足而心

火獨盛，心火者陰火也，起於下焦，其系繫於心，心不主令，相火代之相火，下焦包

絡之火元氣之賊也，火與元氣不兩立，一勝則一負脾胃氣虛則下流於腎，陰火得以

乘其土位

נטייה נפגעים והקיבה הטחול אזי בעודף אשר וחום וקור לאדם נאמנים שאינם ושתייה מזון
בדעיכה והקיבה הטחול צ׳י מיידי ובאופן המקור צ׳י את ומתישים מפחיתים ופחד דאגה לכעס
אש היא השר אש מחריגת שנוצרה הלב אש בעודף בלבד בלב האש מספיק אינו המקור צ׳י

לבדו ומצווה שולט אינו הלב בלב ונקשרת מתחברת התחתון במחמם מתחילה היא יינית
זהו החיבור מעטפת של האש זוהי התחתון שבמחמם השר אש אותו מחליפה השר אש

הטחול מפסיד אחד אזי מנצח אחד קיום בדו אינם המקור וצ׳י האש המקור צ׳י של השודד
האדמה״ מיקום על להתגבר יכולה יינית אש הכליות לעבר נסחפים ואז צ׳י בהיעדר והקיבה

Bu Zhong Yi Qi Tang
補中益氣湯



Bu Zhong Yi Qi Tang

Huang Qi 5-10
Ren Shen 3

Zhi Gan Cao 3
Bai Zhu 1.5-3
Chen Pi 1.5-3

Dang Gui 1.5-3
Sheng Ma 1-1.5
Chai Hu 1-1.5

י• צ את ויחזקו ובלב בכליות יתמכו המקור י צ את יחזקו יחדיו Zhi Gan Cao ו Huang Qi Ren Shen הצמחים
י הצ וחיזוק הלחות סילוק למען והקיבה הטחול

הטחול• את יחזקו גם כמו השר אש את ועוררה לכליות שנסחפה הלחות את וייבשו יסלקו Chen Pi ו Bai Zhu הצמחים
הדם• הנעת י ע י בצ יתמוך הצמח
בטחול• ויתמכו בחזרה הצלול י והצ י צ היאנג את ירימו Sheng Ma ו Chai Hu הצמחים
ולקרוא• ללמוד כדאי יואן דונג לי של Huang Qi Ren Shen Tang

Bu Zhong Yi Qi Tang
補中益氣湯



פגיעת אש עם התחלה של 
פגיעה בנוזלים

HUANG QIN TANG*
GE GEN HUANG QIN TANG*

 



 

太阳与少阳合病，自下利者与黄芩汤；若呕者黄芩加半夏生姜汤主之

 Huang Qin עם נטפל עצמי ממקור שלשול יש כאשר יחדיו חולים יאנג ושאו יאנג תאי
Tang במידה ויש הקאות,  Huang Qin Jia Ban Xia Tang אחראית על הטיפול בזה".

ושאו יאנג תאי של מאוחדת מחלה לאחר לשלשול וגורם המעיים אל שעובר בחום טיפול מתאר המשפט
יאנג

שלשול יותר חמורה יאנג בשאו המחלה יאנג ושאו יאנג תאי של מאוחדת במחלה שמדובר למרות ניתוח
המעיים את התוקף פנים אמצע חיצון שבאמצע החום תוצאת הוא מכוונת הורדה עקב לא מעצמו שמופיע
יכול אז הגס והמעי הקיבה על היא שההשפעה ומכיוון זו במחלה הטון את נותנת יאנג השאו אש והקיבה
 Huang Qin Jia Ban Xia ב להשתמש אפשר ואז הקיבה י צ של סוררת מעליה הקאה שתיגרם להיות

Tang

על מידע חסר פנימה החדרו מערכות בשתי חיצוניים פתוגנים שלשול והפסקת חום הצללת טיפול עיקרון
אל שעבר המרה בכיס ואש לחום והותמרו פנימה נכנסו הפתוגנים שני כי להבין ניתן אך המחלה התפתחות

הטבעת בפי שריפה ותחושת צמא נחת אי מצחין שלשול שלשול ויצרו והמעיים הקיבה

Huang Qin Tang
黄芩汤



 
יו• יואן חואנג

太阳与少阳合病，少阳气郁而克戊土，土病而下脘不容，自下利者，与黄 芩汤，甘草、大枣，补其

脾精，黄芩、芍药，泻其相火。恐利亡脾阴，以致 土燥，而入阳明也。若呕者，黄芩加半夏生姜汤

 降胃逆而止呕吐也

האדמה נשתמש קיבה אדמה וו גזע את מרסן ולכן מדוכא יאנג שאו שבערוץ י הצ יחדיו חולים יאנג ושאו יאנג תאי
מתאימה Huang Qin Tang תרופה עקב שלא עצמוני שלשול נגרם ולכן להכיל מסוגלת אינה הקיבה ותחתית חולה

מרה כיס שלו השר אש את מנקזים Shao Yao ו Huang Qin הטחול תמצית את ממלאים Da Zao ו Gan Cao
ויש במידה מינג ליאנג להכנס ולמחלה להתייבש למחלה שיגרום דבר הטחול יין לאבדן יגרום שהשלשול חשש קיים
ולהפסיק שבקיבה המרידה את להוריד מנת על Huang Qin Jia Ban Xia Sheng Jiang Tang ב נשתמש הקאות

הקאות

היטב• זאת מסכם יואן שיו אן צ

中有熱而欲嘔，胃中有邪氣，而腹中痛，宜黃連湯。邪已入裡，則膽火下攻於脾而自利，

宜黃芩湯。膽火上逆於胃而為嘔，宜黃芩加半夏生薑湯

 Huang Qin עצמוני לשלשול וגורמת הטחול את תוקפת יורדת המרה כיס אש אז פנימה נכנס כבר פתוגן
 Huang Qin Jia מתאימה. כאשר אש כיס המרה מורדת מעלה ונמצאת בקיבה יהיו הקאות, אז  Tang

Ban Xia Tang  מתאימה."

Huang Qin Tang
黄芩汤



Huang Qin 9

Bai Shao 6

Zhi Gan Cao 6

Da Zao 12 P

לסוכרת ביחס בקליניקה יישום

כיס• למעיים האש של פלישה עקב שלשול עם יחד והעליון האמצעי למחמם השר אש לעליית שגורמים יין חוסר במצבי
 Zhi Gan ללא אך זה מרשם של ברעיון להשתמש ניתן ויובש נוזלים של לאיבוד הגורם דבר לאדמה פולש עץ מרה

מתוקים שהם כיוון Da Zao ו Cao

• Bai והקר המר י ע מטה האש את וינחה יאנג ושאו השר אש של חום מצליל Huang Qin כי זה ממרשם לומדים אנו
מחייב לא לטחול חום של פלישה עקב שלשול של במצבים תומך גם כמו השר אש את ואוסף מכנס חמוץ Shao

בסוכרת רבות קורה אשר דבר קיבה בטחול הפוגע בחום לטפל נבחרו יחד שניהם

כמו• המקור י צ עם ולהטיב נוזלים לייצר הטחול של י הצ את למלא מנת על Ren Shen הצמח את למרשם מוסיף אני
את ומקרר והקיבה הכליות יין את ומזין שמעשיר Zhi Mu של הוספה עם יחד Huang Qin של של הייבוש את לסתור גם

האש

ו• Bai Shao עם ויחד בדם סוכר רמות מורידים Ren Shen ו Zhi Mu הצמחים המרשם בתוך פנימי איזון נוצר כך
עודפת אש עקב הטחול י וצ נוזלים יין חולשת של סיני אבחון פי על מידי מייבש ולא מאוזן מרשם יוצרים Huang Qin

Huang Qin Tang
黄芩汤



הוא חיצוני פתוגן יש כשעדיין אך מקודם המתואר למצב לון חאן בשאנג שנותנים המרשם

יכול זה מרשם לשלשול וגרימה פתוגני חום פלישת עם החיצון במיגור לטיפול חאן בשאנג להתוויתו מעבר
הפוגעים ואש חום עם י צ ודיכוי התשת מצבי להתחלת ובעיקר בסוכרת בטיפול היטב אותנו לשמש

בנוזלים ומעשיר אש מנקז חום מצליל המרשם שכן מרובה והזעה בטחול י צ בחוסר המלווים בנוזלים
את ומצלילים מנקזים ו הצמחים של המינון את להוריד

מעשיר מטה לרדת תוכל ריאות ובטחול בקיבה שפגעה האש וכך בהתאמה והריבון השר אש
י צ כל את ימלא בקיבה ותומך העודפת האש עקב שנפגע הטחול יאנג את מרים בנוזלים

הזעה וימנע הריאות י צ ומילוי כינוס י ע החיצון את יסגור גם כמו ריאות טחול יין טאי מערכת
הייבוש את לסתור מנת על להוסיף ניתן בדם סוכר רמות מורידים ו

הצהובים שני של הגדול

Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang



Huang Qin 黄芩

יו יואן חואנג

 黄芩味苦，气寒，入足少阳胆，足厥阴肝。清相火而断下利，泻甲木而止上呕， 除少阳之痞热，退厥阴之瘀蒸

מרה )כיס עץ ג׳יה מנקז שלשול ושובר השר אש את מצליל כבד רגל יין וג׳ואה מרה כיס רגל יאנג שאו לערוצי נכנס קר צ׳י מר טעם
יין בג׳ואה חום ואידוי דם עימדון ממעיט יאנג מהשאו חם גוש מסלק למעלה הקאה ומפסיק

צאו בן

瀉火，除濕苦入心，寒勝熱。瀉中焦實火，除脾家濕熱。治痢腹痛. 寒熱往 來（邪在少陽）黃膽五淋，血閉（實

 熱在血分）氣逆，癰疽瘡瘍，及諸失 血。 消痰 利水。治上焦之風熱濕熱（丹溪曰：黃芩上中二焦藥），火嗽喉

 ((腥（五臭，肺為腥 

וכאב דיזנטריה מרפא כרונית חמה לחות מסלק האמצעי במחמם עודפת אש מנקז חום ומנצח קר ללב ונכנס מר לחות מסלק אש מנקז
מורד י בצ הדם בהיבט המצוי חום עודף דם בחסימת מטפל מרה בכיס צהבת יאנג בשאו פתוגן מתחלפים וחום בקור מטפל בטני

 Zhu Dan חמה ובלחות העליון במחמם חום ברוח מטפל המים עם ומיטיב ליחה מעלים דם איבוד ובכל וכואבים קולחים שטוחים בפצעים
הריאות הריחות בחמשת דג ריח מסריח גרון אש בשיעול מטפל ואמצעי עליון המחממים שני של התרופה הוא Huang Qin אמר Xi

וכואבות אדומות ובעיניים דג לריח שייכות

Huang Lian 黄连

黄连 味苦，性寒，入手少阴心。清心退热，泻火除烦。黄连苦寒，泻心火而除 烦热，君火不降，湿

热烦郁者宜之

ומסלק אש מנקז וקר מר רוגז ומסלק אש מנקז חום מפחית לב מצליל לב יד יין שאו לערוץ נכנס קרה איכות מר טעם
תואמים ודיכוי נחת אי חמה לחות יורדת אינה הריבון אש חום רוגז



Ge Gen 葛根

味甘，辛，性凉，入足阳明胃。解气之壅遏，清胃腑之燥热，达郁迫而 止利，降冲逆而定喘葛根辛凉下达，除烦

泻热，降阳明府之郁。腑条畅，上脘之气不逆，则 下脘之气不陷，故呕泄皆医。生津止渴，清金润燥，解阳明郁

 火，功力尤胜   

קיבה פו באיבר חום יובש מצליל הערוץ בצ׳י וחסימה דחיסות פותר קיבה רגל מינג יאנג לערוץ נכנס קרירה איכות וחריף מתוק טעם
חום ומנקז נוחות אי מסלק ופורש מוריד וקריר חריף גנחת ומרגיע מורדת שעיטה מוריד שלשול ומפסיק ומצוקה דיכוי החוצה פורש

הפתח של הצ׳י אזי במרידה אינו הקיבה של העליון הפתח של הצ׳י וחלקים היטב מאורגנים הפו איברי כך מינג יאנג בערוצי דיכוי מוריד
אש פותר יובש ומלחלח מתכת מצליל צמא ועוצר נוזלים מייצר נרפאים כולם והפרשה הקאה כן על צונח אינו הקיבה של התחתון

אלו  על בהתגברות דופן יוצאת השפעתו מינג ביאנג מדוכאת

Bai Shao 白芍

של השר אש את מכנס זיעה ועוצר יין מכנס כאב ומאלחש הכבד את מאזן ערוצים מחזור ומווסת דם מטפח בדם חוסר ממלאי צמחים
האדמה אל העץ של ופלישה בכבד דם מהיעדר הנובע לשלשול מסייע הכבד

יו יואן חואנג

 。芍药 味酸，微苦，微寒，入足厥阴肝，足少阳胆。入肝家而清风,走胆腑而泻 热 

מרה כיס העץ לפו עובר רוח ומצליל לכבד נכנס מרה כיס יאנג ושאו כבד יין ג׳ואה של הרגל לערוצי נכנס קר מעט מר מעט חמוץ טעם
חום ומנקז

הכבד של הדם היבט אל נכנס קר ומעט חמוץ מר יין מעכב כבד מנקז דם ממלא מהריאות טחול מרגיע מהכבד אש מנקז צאו בן
וריאות( תרופה מניעת ערוצים. מנקז אש מהכבד, מרגיע טחול וריאות, ממצק את הבקיעים  )טחול ויד רגל יין תאי ואל והטחול

והמרווחים. ריאות אחראיות על העור ושיער העור, הטחול אחראי על הבשר. כאשר כבד-עץ אינו מרסן אדמה (בעודף) אזי טחול 
רגוע. אדמה משגשגת מסוגלת להוליד מתכת ואז ריאות רגועות טחול בהרמוניה עם ריאות רגועות, אזי הבקיעים והחריצים 

ממוצקים. מייצר הרמוניה בכלי הדם, אוסף יין צ'י, מכנס מרידת צ'י (חמוץ אוסף ומכנס). מפזר דם ישן, מיטיבה עם השתן (כינוס יין 
יוצר נוזלים השתן הופך תקין בפני עצמו, לא מדובר בפתיחה לתנועה) וממתן את המרכז ומפסיקה כאב.



לחות חמה 
WEN DAN TANG*

HUANG LIAN WEN DAN TANG*

 



ליחה היוצר דבר המרה וכיס העץ י צ של החמים ביאנג ופגיעה המרה לכיס פלישה עם קיבה בטחול חמה לחות סינדרום
Shen לנפש להציק הלב אל לעלות גם שיכולה המרה בכיס חמה

温 胆 汤, 组成 半夏 竹茹 枳实 陈皮 甘草 茯苓功用清胆和胃,理气化痰

בו משתמשים Zhu Ru  Ban Xia, Chen Pi , Gan Cao, Fu Ling , Zhi Shi , הם מרכיביו המרה כיס חמימות מרתח
הליחה  והתמרת הצ׳י להסדרת בקיבה הרמוניה ליצירת המרה כיס להצללת

竹茹枳实（麸炒）半夏(制）甘草（各二两）陈皮(去白）生姜（各四两）胆热呕痰，气逆吐苦，梦中

惊悸者，此方主之

Zhu Ru 2

Zhi Shi 2

Ban Xia 2

Gan Cao 2

Chen Pi 2

Sheng Jiang 4

 

Wen Dan Tang
温胆汤



吴昆：胆，甲木也．为阳中之少阳，其性以温为常候，故曰温胆

נקרא המרשם לכן חמים הוא שבשגרה טבעו יאנג שבשאו היאנג את מהווה עץ ג׳יה גזע מרה כיס קון וו
המרה כיס חמימות

竹茹之清所以去热；半夏之辛．所以散逆；枳实所以破实；陈皮所以淌滞；生姜所以平呕

甘草所以缓逆。伤寒解后，多有此证，是方恒用之

 Chen Pi ,מנפץ עודף Zhi Shi .חריף וכך מפזר מרידה  Ban Xia ,מצליל וכך מסיר חום  Zhu Ru 
מרידה ממתן Gan Cao הקאה מאזן Sheng Jiang ,ממוסס השתרכות

张弗：胆之不温，由于胃之不清．停蓄痰涎．沃于清净之府．所以阳气不能条畅而失温和

之性。故用二陈之辛温以温胆涤涎，涎聚则脾郁．故加枳实，竹茹以化胃热也

של לפו מפריעה ריר ליחת של ואגירה עצירה צלולה אינה שהקיבה כיוון חמים אינו המרה כיס לו אנג ג
ריר וההרמוני החמים טבעו את ומפסיד ומאורגן חלק להיות יכול אינו צ׳י היאנג כן על והניקיון הצלילות
בקיבה החום בהתמרת שיעזרו Zhi Shi Zhu Ru שמוסיפים הסיבה זוהי מדוכא הטחול ואז מצטבר

 

Wen Dan Tang
温胆汤



秦伯未：本方以和胃、化痰、清热为目的．亦非肝病方。因胆附于肝，其性温而主升发之

气肝气郁滞，则胆气不舒，从而不能疏土，出现胸闷、呕恶等症状。胃气愈逆则胆气愈郁

用和降胃气治标，间接使胆气舒展，肝气亦得缓和所以本方称为温胆，是根据胆的性质以

期达到升发的作用，与温脾、温肾等的温字意义完全不同

בנוסף מטרתו זוהי חום מצליל ליחה התמרת בקיבה הרמוניה יצירת הוא המרשם שורש וואי בו אן צ
ופליטה עלייה של צ׳י על ואחראי חמים הוא טבעו בכבד נמצא המרה כיס פו כבד במחלת אותו לרשום אין

באדמה חסימות לחלוץ מסוגל ואינו מתמתח אינו המרה כיס צ׳י אז ומשתרך מדוכא הכבד צ׳י כאשר
המרה כיס צ׳י אז מהמרידה מחלים הקיבה כשצ׳י בסימפטומים מסווגות ובחילה הקאה בחזה דיכוי ומופיע
במקור המרשם כן על בענף לטפל מנת על הקיבה צ׳י של והורדה בהרמוניה משתמשים מהדיכוי מחלים
לחימום במקביל ועלייה פליטה של פעולה להשיג במטרה שלו הטבע פי על המרה כיס חמימות נקרא

יאנג שאו של השר אש המרה כיס של התקין התפקוד השבת י ע והכליות הטחול

Wen Dan Tang
温胆汤



פגיעה ביין וצ'י הריאות
SHENG MAI SAN*

 



עם מהדהד קרי ואסיפה כינוס הצללה מילוי ע״י בגוף מתכת ריאות פעולת הסדרת על הרמוני באופן פועל זה מרשם
הכליות י צ חולשת של מעורבות בסוכרת מאבחנים אנו בהם במצבים הגוף הריאות תפקוד את המאזנות פעולות

בטיפול זה מרשם על להתבסס ניתן רב ושתן ויובש בנוזלים פגיעה של התחלה עם יחד יחדיו  והריאות

肺金受病，人参、五味子、麦冬，一以补肺，一以收肺，一以清肺，此三物名曰生脉散气极者，正气少，邪气多，

多喘少言，此方主之。肺主气，正气少，故少言。邪气多，故多喘。此小人道长，君子道消之象也。

אחד הריאות את ממלא אחד Ren Shen Wu Wei Zi Mai Men Dong ב נשתמש מחלה קולטות מתכת כשריאות
הצ׳י אז קיצון צ׳י כשיש Sheng Mai San נקראים אלו חומרים שלושת הריאות את מצליל אחד הריאות את אוסף
הצ׳י על אחראיות הריאות אחראי זה מרשם כך ועל מועט והדיבור מרובה השיעול מרובה הפתוגני הצ׳י מועט הנכון

מרובה. השיעול ולכן מרובה הפתוגני הצ׳י מועט הדיבור ולכן מועט הנכון הצ׳י

人参补肺气，麦冬清肺气，五味敛肺气，一补一清一敛，养气之道毕矣。名曰生脉者，以脉得气则充，失气则弱，

故名之，

אחד הריאות י צ את מכנס Wu Wei Zi הריאות י צ את מצליל Mai Men Dong הריאות י צ את ממלא Ren Shen
שכן כאשר הדופק משיג  נקראת כן על מושלם הצ׳י טיפול של הדאו כך מכנס אחד מצליל אחד ממלא

כך. נקרא זה מרשם לכן צ׳י אז הוא מספיק/מלא. כאשר הצ׳י נאבד אז (הדופק) חלש
 

东垣云∶夏月服生脉散，加黄、甘草，令人气力涌出。若东垣者，可以医气极矣

האדם לצ׳י לגרום מנת לקחו Sheng Mai San בתוספת Huang Qi, Gan Cao על הקיץ בחודשי אמר יואן דונג
קיצון. בצ׳י לטפל יכל יואן דונג כן על בגדילה צ׳י היאנג שבקיץ כפי ולצאת וקולח כח עם להיות

Sheng Mai San
生脉散



חוסר יין עם חום ואש 
בריאות ובקיבה

MAI MEN DONG TANG*
SHA SHEN MAI MEN DONG TANG*

 YU NU JIAN*

 



ינג ג ונג ג אנג ג של הזהב מארון חיוניים מרשמים מתוך ריאות במחלות העוסק הפרק של הפותח המקטע
Jin Gui Yao Lue

肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證治 問曰：熱在上焦者,因欬為肺痿,肺痿之病,何從得之？師曰：

或從

出,或從嘔吐,或從消渴,小便利數，或從便難,又被快藥下利,重亡津液,故得之

ככל אמר המורה ריאות דלדול מחלת מגיעה ומהיכן איך ריאות לדלדול גורם שיעול העליון במחמם ״חום
בעשיית מקושי או תכופה מהשתנה Xiao-Ke וצמא ממיסוס שמגיעה או ומהקאה מהזעה מגיעה הנראה

ההתרחשות״ זוהי נוזלים לאיבוד גרמו שוב אשר בחדות המורידות תרופות ע״י שהואץ צרכים

לאחריו מקטעים מספר בספר מופיע זה למצב שתואם המרשם

大逆上氣,咽喉不利,止逆下氣者,麥門冬湯主之. 麥門冬湯方麥門冬七升半夏一升,人參二

兩,甘草二兩,粳米三合,大棗十二枚

הצ׳י את ולהוריד המרידה את להפסיק עוין גרון עם למרידה גדולה של הצ׳י מעלה

Mai Men Dong Tang 

 

Mai Men Dong Tang
麥門冬湯



Mai Men Dong Tang
麥門冬湯

Jing Mi שלושה• Mai Men Dong  שבעה שנג, Ban Xia אחד שנג, Ren Shen  שני ליאנג, Gan Cao  שני ליאנג.
חתיכות Da Zao גה

הלחות• וצ׳י היובש צ׳י הטחול עם יחד והלחות יין הטאי צ׳י ממערך חלק הן והנוזלים הצ׳י על שולטות הריאות
הלחות מערך את בצ׳י ומהווים ובמתכת באדמה הפאזות בחמש מאוחדים הם ובצ׳י בתנועות בזה זה שזורים
את מטה ומכנסות בגוף ההורדה ציר על אמונות והריאות הקיבה כן כמו יובש מינג ויאנג לחות יין כטאי והיובש

כאשר יבש יהיה שלא מנת על כליות ומים נוזלים לחות של בצ׳י ותלוי וכליות טחול לריאות קשור הגרון י צ היאנג
Mai Men Dong Tang המרשם את לעומק להבין ניתן אלו כל את מחברים

ובחום• המורד בצ׳י לטפל ההורדה ציר את להסדיר ביכולתו ולכן והקיבה הריאות את ומלחלח בנוזלים מעשיר המרשם
Ban Xia מופיע במרשם המקורי במינון נמוך יחסית לצמחים האחרים  ש לזכור חשוב ליובש לחות בין ולאזן למעלה
שמזינים בנוזלים ויוצרים לחות תקינה, כך הוא שימוש ביכולתו בהסדרת צ׳י הקיבה והורדתו מטה, על מנת לתמוך 

בכינוס של הריאות, קרי מטרתו כאן היא לא ייבוש מאסיבי, אלא הורדה של צ'י הקיבה והחום היאנגי ואיזון פנימי בתוך 
המרשם בין לחות ליובש. אם נחבר את המידע מן הפתיח של הפרק, נראה כי המרשם מאפשר בסיס מצויין לניקוז של 

אש וחום מהקיבה והריאות במצבי סוכרת הנובעים מחוסר  בנוזלים ויין, במיוחד עם תוספת צמחים מזיני יין כליות, 
וצמחים מנחי אש מטה ומנקזי אש מהריאות ומיאנג מינג כגון:

Sang Bai Pi ,Dan Zhu Ye Sang Ye Shi Gao או Di Gu Pi  Zhi Muעם
פנימי קאנון

足太陰者三陰也其脈貫胃屬脾絡嗌

הגרון את כרשת ומקיף הטחול אל מתחבר הקיבה דרך עובר שלו הערוץ השלישי היין הוא הרגל של יין הטאי



Mai Men Dong 麥門冬

לב ריאות יין מזין נחת אי ומסלק בריאות חום מצליל נוזלים ומייצר הקיבה עם מטיב יין ומטפח הריאות את מלחלח ביין חוסר ממליאי
וקיבה

麥門冬補肺，清心，瀉熱潤燥甘微苦寒。清心潤肺（東垣曰入手太陰氣分），強陰益精，瀉熱除煩（微寒能瀉肺火

，火退則金清，金旺則水生，陰得水養， 則火降心寧而精益），消痰止嗽. 行水生津。治嘔吐（胃火上沖則嘔)痿

蹶， 客熱虛勞，脈絕短.東垣曰人參甘寒，瀉火熱而益元氣；麥冬苦寒，滋燥 金而清水源；肺痿吐膿，血熱妄行

，經枯乳閉明目悅顏

נכנס יואן דונג )לי ריאות ומלחלח הלב את מצליל וקר מר מעט מתוק יובש ומלחלח חום מנקז הלב את מצליל הריאות את ממלא
אזי נסוגה אש מהריאות אש לסלק ומסוגל קר מעט נחת מאי ונפטר חום מסלק בתמצית תומך יין מחזק יד יין תאי של הצ׳י להיבט

ומפסיק ליחה מעלים נתמכת והתמצית בשלווה הלב וכך יורדים מים והזנה מים משיג יין נוצרים מים אז משגשגת מתכת צלולה מתכת
הדופק חוסר התשת על מתיישב חום וצליעה בקמילה מטפל הקאה יש אז ושועטת עולה בקיבה אש נוזלים ומייצר מים מניע שיעול

Ren Shen מתוק וקר, מנקז אש וחום ותומך בצ׳י המקור. Mai Men Dong  קר ומר, מעשיר יובש-מתכת  יואן דונג לי וקצר מתפוגג
ומצליל את מי המקור. (מטפל) בקמילה של הריאות עם יריקת מוגלה, תנועה תזזיתית של הדם עם חום, בערוצים שמתייבשים עם חזה 

חסום. מבהיק את העיניים (וגורם) למצח להיות מרוצה

Ban Xia 半夏

יו יואן חואנג

半夏 味辛，气平，入手太阴，足阳明胃。下冲逆而除咳嗽，降浊阴而止呕吐， 排决水饮清 涤涎沫，开胸膈胀塞

 ，消咽喉肿痛，平头上之眩晕，泻心下之 痞满，善调反胃，妙安惊悸 

ומפסיק עכור יין מוריד שיעול ומסלק שועטת מרידה מוריד קיבה רגל מינג ויאנג ריאות יד יין תאי לערוצי נכנס מאוזן צ׳י חריף טעם
גרון פותר ובסרעפת בחזה וגודש התנפחות פותח בפה קצף ושוטף מצליל נוזלים התגבשות מוחלט באופן מגרש הקאה ותחושת הקאה
בהלה הלימות בהרגעת מצוין בקיבה ריפלוקס בהסדרת טוב ללב מתחת ומלאות גוש מנקז למעלה בראש סחרחורת מאזן ונפוח כואב



מודיפקציה הוא המרשם ויין בנוזלים מזין והריאות הקיבה את המצליל Sha Shen Mai Men Dong Tang במרשם להשתמש ניתן
ו להוסיף ניתן Bai Bian Dou ו Sha Shen Tian Hua Fen בתוספת

Tian Hua Fen 天花粉

瀉火，潤燥，治熱酸能生津，甘不傷胃，微苦微寒。降火潤燥，滑痰解渴（古方多用治消渴）行水通經，止小便利（膀胱熱解，則水

行而小便不數) 治熱狂時疾，胃熱疸黃，口燥唇乾，脾胃虛寒者禁用

יובש ומלחלח אש מוריד קר ומעט מר מעט בנוזלים פוגע ואינו מתוק נוזלים לייצר ומסוגל חמוץ בחום ומטפל יובש מלחלח אש מנקז
שאינו שתן מפסיק ערוצים ופותח מים מניע Xiao Ke וצמא למיסוס בו השתמשו עתיקים במרשמים לצמא ומסייע הליחה את מחליק

צהובה צהבת עם בקיבה חום עונתית כמחלה חום במניית מטפל תכוף אינו והשתן נעים מים אז נפתר השתן בשלפוחית כשהחום עוצר
בדם סוכר רמות מוריד להשתמש אסור קיבה בטחול חוסר בקור יבשות ושפתיים יבש פה

天門冬  Tian Men Dong

瀉肺火，補腎水，潤燥痰甘苦大寒，入手太陰（肺）氣分，清金降火，益水之上源（肺為腎母），下通足少陰腎（苦能堅腎，寒能去

腎家濕熱，故亦治骨痿）。滋腎潤燥，止渴消痰（《蒙筌》曰∶腎主津液，燥則凝而為痰，得潤劑則痰化，所謂治痰之本也），澤肌

膚(甘益元氣，寒止血妄行），痰嗽喘促，消渴嗌幹 煩渴引飲，多食善饑，為消渴，由火盛津枯，足下熱痛，虛勞骨蒸，陰虛有火之

證然性冷利，胃虛無熱及瀉者忌用。地貝母為使, 天冬滋陰助元消腎痰，麥冬清心降火止肺咳

מתכת מצליל הצ׳י ולהיבט ריאות יד יין לטאי נכנס קר ומאוד מר מתוק יובש ליחת מלחלח כליות מים את ממלא מהריאות אש מנקז
יכול קר הכליות את למצק יכול מר כליות רגל יין השאו את למטה פותח הכליות אם הן ריאות מים של עליון מקור עם מיטיב אש ומוריד
ואן צ מנג וליחה וצמא דלדול עוצר למעלה יובש ומלחלח הכליות את מעשיר כואבות בעצמות מטפל כן על חמה לחות מהכליות לסלק
מה זה מותמרת היא אז מלחלח מרשם משיגה שכאשר ליחה ומתקיימת נקשרים הנוזלים אז ביובש הנוזלים על אחראיות הכליות אמר
בליחת מטפל הדם( של תזזיתית תנועה עוצר קר המקור צ׳י עם מיטיב )מתוק והעור הבשר את מלחלח ליחה לריפוי השורש שנקרא

רעב עם מזון של מרובה אכילה נוזלים לקיחת עם נחת ואי צמא Xiao Ke עם לוע עליונה יבשה וצמא מיסוס נמהרת גנחת עם יובש
Xiao Ke הנגרם מאש עודפת עם נוזלים יבשים. ברגליים למטה ישנו חום עם כאב, התשת חוסר עם עצמות  וצמא מיסוס זהו מוגבר

מהבילות, ישנו סינדרום של חסר יין עם אש.



Sha Shen 沙參

補陰，瀉肺火甘苦微寒。味淡體輕，專補肺氣，清肺養肝，兼益脾腎（脾為肺母，腎為肺子）。久嗽肺痿，金受火

克者宜之，寒客肺中作嗽者勿服（人參補五臟之陽，沙參補五臟之陰，肺熱者用之，以代人參

הריאות בהצללת הריאות צ׳י במילוי מתמחה קליל וגוף תפל טעם קר ומעט מר מתוק מהריאות אש מנקז יין ממלא
זמן לאורך בשיעול הריאות בן הן כליות הריאות אם הוא טחול והכליות הטחול עם מיטיב ובמקביל הכבד ובטיפוח

לקחת לא אז לשיעול וגורם בריאות מתיישב קור כאשר מהאש ריסון בהתאמה מקבלת המתכת הריאות של ובדלדול
אותו. Ren Shen ממלא את היאנג של חמשת הדזאנג, Sha Shen  ממלא את היין של חמשת הדזאנג והוא בשימוש 

חום עם יין בחוסר Ren Shen לחום בריאות, על כן מחליף את

Shi Gao 石膏

יו יואן חואנג

微辛，气寒。入手太阴肺，足阳明胃。清金而止燥渴，泻热而除烦躁石膏 辛凉之性，最清心肺而除烦躁，泻郁热而止燥渴。甚寒脾胃

，中脘阳虚者勿 服。其诸主治，疗热狂，治火嗽，止燥渴，收热汗，消热痰，住鼻衄，除牙 痛，调口疮，理咽痛，通乳汁，平乳痈

 ，解火灼，疗金疮

חום מנקז צמא יובש ועוצר מתכת מצליל קיבה רגל מינג ויאנג ריאות יד יין תאי לערוצי נכנס קר צ׳י חריף מעט
יובש ועוצר חום דיכוי מנקז יובש רוגז ומסלק והריאות הלב את מצליל במיוחד קריר וטבעו חריף נחת אי יובש ומסלק
מרפא ב מטפלות שלו האינדקציות כל אותו( )לקחת לא אז הבטן בתעלת יאנג והיעדר קיבה בטחול חמור בקור צמא

נפטר מהאף דימום מפסיק חום ליחת מעלים חום הזעת אוסף וצמא מיסוס Xiao Ke מפסיק אש בשיעול מטפל מניה
פצעים מרפא חורך חום פותר מסטיטיס מרפא חלב יצירת מעודד כואב גרון מתקן אפטות מסדיר שיניים nכאבי

חקוקים



 Yu Nu Jian
玉女煎

מועד קצר אך חזק קירור הקיבה ממרידיאן עודפת אש הצללת קיסר
טווח ארוך אך חלש קירור מהקיבה אש בניקוז מסייע עוזר

כליות כליות יין שאו מים של יין מים הזנת שר
הכליות יין בהעשרת מסייע קיבה יין מעשיר

למטה וחום דם ומוביל מים כליות ממלא
התאמות

ו ו נוסיף בריאות אש עם דומיננטי בכליות יין חוסר של במצב
ו נוסיף דומיננטי צמאון של במקרה

לסכרת יעילה זו פורמולה

את ומקרר יין מעשיר מהקיבה אש המנקז Qing Wei San הקיבה הצללת אבקת המרשם את גם להזכיר כדאי
Mu Dan Pi Sheng Di Huang העליון ובמחמם בקיבה אש להצללת Huang Lian Sheng Ma הדם

יין והעשרת הנעתו דם קירור אש להצללת Dang Gui



חוסר יין בכליות-ריאות
מקור מים עליון ותחתון

REN SHEN GU BEN WAN*

 



דבר והריאות הכליות יין הזנת יובש לחלוח נוזלים להעשרת חשוב מרשם הוא השורש על לשמירה Ren Shen גלולת
שבכליות היינית והתמצית הנוזלים של השורש הזנת על עובד הוא כן כשמו למקומו אותו ומנחה החום את המסלק

וריאות טחול יין טאי הלחות במערכת המתקיים והלחות הנוזלים לייצור במקביל

人参（二两）天门冬（去心，炒）麦门冬（去心，炒）生地黄（净洗）熟地黄（各四两）肺劳虚热，

此方调之。本，犹根也肺主气，而气根于丹田。肺畏火，而制火必本于肾水。故用人参益气，二冬清

气，熟地补肾，生地凉肾

הריאות לשורש מתייחסת המרשם בשם שורש המילה זה מצב מסדיר זה מרשם אזי חסר חום בהתשת ריאות
חייב האש ריסון ותפקוד מאש מפחדות הריאות טיין בדאן הוא הצ׳י ושורש הצ׳י על אחראיות הריאות בכליות שנמצא

Ren Shen מיטיב עם הצ׳י, שני Dong מצלילים את הצ׳י, Shu Di ממלא את  כן על מים בכליות מושרש להיות
הכליות, Sheng Di מקרר את הכליות.

非固本而何？或问∶补肾何以用人参? 余曰∶大气周流，无脏不有，故人参之用，亦无处不宜。今得

滋阴之品以君之，则亦下行而补下矣

בכל וסובב חג הגדול הצ׳י אומר אני Ren Shen ב משתמשים מדוע הכליות במילוי היא מה השורש על שמירה אי
מקבל הוא Ren Shen אין מקום שהוא אינו מיטיב עימו. כאן ב משתמשים כן על נוכח אינו הוא בו דזאנג איבר אין

Ren Shen את מנחים כליות יין מזיני התחתון המחמם את וממלא למטה נע גם ואז היין מזיני הקיסרים השפעת
השורש על לשמירה Ren Shen גלולת נקרא זה ולכן השורש את למלא

Ren Shen Gu Ben Wan
人参固本丸



 Ren Shen 2

Tian Men Dong 4

Mai Men Dong 4

Sheng Di Huang 4

Shu Di Huang 4

מעולה שילוב בדם סוכר רמות מורידים Shu Di Huang ו Ren Shen Sheng Di Huang הצמחים
הטיפול את המשלימים Di Gu Pi עם Gua Lou Ren הוא בריאות וחום יובש של ולמצבים המרשם בתוך

ממוקדת יותר בצורה בריאות וחום יובש של במצבים

Ren Shen Gu Ben Wan
人参固本丸



Sheng Di Huang 生地

 黃大瀉火甘苦大寒，入心腎。瀉丙火，清燥金（胃、大腸火），消瘀通經，平 諸血逆。治吐衄崩中 

דק( מצליל יובש מתכת (אש במעי הגס והקיבה).  )מעי בינג גזע אש מנקז והכליות הלב אל נכנס קר מאוד ומר מתוק אש מנקז מאוד
  מעלים עימדון ומשחרר את הערוצים. מאזן כל מרידה של דם- מטפל בהקאה של דם עם דימום מהאף ושיטפון במרכז (דם). 

חואנג יואן-יו:

וצמא במיסוס מטפל בעץ לחות רוח מצליל יין ומעשיר דם מקרר כבד רגל יין וג׳ואה טחול רגל יין טאי לערוצי נכנס מר מעט מתוק טעם
חמורה מאוד דם בנטישת מטפל והפרשה חליצה ושובר עץ רוח מזין בערוצים מתחלפת היקשרות מסדיר Xiao Ke של ג׳ואה יין.

נוקשות יציאות על גם ומשפיע וסגירה החזקה ופותח מתכת יובש מלחלח

Shu Di Huang 熟地黃

平補肝腎，養血滋陰甘而微溫。入手足少陰、厥陰經。滋腎水，補真陰，填骨髓，生精血，聰耳明目性泥, 味丸用 
之為君

ממלא מים כליות מעשיר יין וג׳ואה יין שאו של והיד הרגל לערוצי נכנס חמים ומעט מתוק יין ומעשיר דם מטפח וכליות כבד ממלא מאוזן
בו משתמשים בוצי טבע העיניים את ומבהיק השמיעה את מחדד ודם תמצית מייצר העצם ומח העצמות את מחדש האמיתי היין את

Wei Wan Ba של כריבון

Ren Shen 人參

יו יואן חואנג

人參 味甘微苦，入足阳明胃足太阴脾。入戊土而益胃气，走己土而助脾阳，理 中第一，止渴非常，通少阴之脉微

欲绝，除太阴之腹满而痛，久利亡血之要 药。  

ג׳י לגזע נע הקיבה צ׳י עם ומיטיב קיבה אדמה וו לגזע נכנס טחול יין ותאי קיבה מינג יאנג של הרגל לערוצי נכנס מר מעט מתוק טעם
מסלק יין בשאו היעלמות סף על חלש דופק פותח דופן יוצא צמא מפסיק המרכז את מתקן ראשית הטחול ליאנג ועוזר טחול אדמה

מרוסנת  ולא ממושכת דם לקריסת חשובה תרופה מהווה יין תאי ב כאב עם בטנית   מלאות



 Guo Luo Ren

瀉火，潤肺，滑腸，止血，治熱痰甘補肺（本草苦），寒潤下。能清上焦之火，使痰氣下降，為治嗽

要藥（肺受火逼，失下降之令，故生痰作嗽）。又能蕩滌胸中鬱熱垢膩，生津止渴（丹溪曰∶消渴神

藥），清咽利腸枸杞為使，畏牛膝

כמר מופיע צאו בבן הריאות את וממלא מתוק חום בליחת מטפל דימום מפסיק מעיים מסכך ריאות מלחלח אש מנקז
לטיפול חשובה תרופה מטה לרדת צ׳י ליחת שולח העליון במחמם אש להצליל מסוגל התחתון המחמם את ומלחלח קר

לשיעול שגורמת ליחה נוצרת ולכן שלהן ההורדה פעולת את מאבדות הן בכפייה אש מקבלות הריאות כאשר בשיעול
Xiao Ke וצמא מיסוס של הקסם תרופת שי דאן ז׳ו צמא ומפסיק נוזלים מייצר שומני לכלוך החזה ממרכז לשטוף יכול

Niu Xi מ חושש שלו השליח Gou Qiהוא המעיים עם ומיטיב הגרון את מצליל

Gua Lou Shi

栝蒌实肃清凉润,善解郁烦,浊气郁蒸,肺腑清洁,神气慧爽,洗心涤肺之妙药也其诸主治,消咽痛,治肺痿,

涤痰涎,止咳嗽,通乳汁,下胞衣,理吹奶,调乳痈,解消渴,疗黄疸,润大肠,断吐血,收脱肛,平痈肿

 

צ׳י את ומאיר מבהיר הפו ואברי הריאות את מנקה אידוי עם ודיכוי צ׳י שעיטת נחת ואי דיכוי פותר ומלחלח קריר מנקה
שטיפת ריאות דלדול כואב גרון עם בצמא היא בטיפול שלו האחריות כל והלב הריאות לשטיפת חשובה תרופה הנפש

פותר בחזה אבצסים מסדיר בחזה בהתנפחות תמיכה לידה אחרי ירידה חלב הפרשת שיעול הפסקת ריר ליחת
Xiao Ke  מיסוס וצמא, מטפל בצהבת, מלחלח את המעי הגס, שובר הקאת דם, אוסף צניחת רקטום, מאזן פצעים 

נפוחים.

 



חוסר ביין כליות (עם אש)
ZUO GUI YIN*

LIU WEI DI HUANG WAN*
ZHI BAI DI HUANG WAN*

YI YI SHEN QI WAN*

 



 

命門陰分不足者, 左歸丸

 Zuo Gui Wan רישמו מספיק אינו היין היבט החיים                                             כשבשער

若虛在陰分，而液涸水虧，不能作汗，則當用補陰益氣煎，三柴胡飲，或三陰煎，左歸飲

之類，此壯水制陽，精化為氣之治也

וחייבים ייזוע לבצע אפשרות אין מתכלים והמים מתייבשים והנוזלים היין בהיבט ממוקם החוסר אם
היאנג על שישלטו המים של חיזוק זהו Zuo Gui Yin וב יין למילוי מרשמים מספר ב במהירות להשתמש

ריפוי וישנו לצ׳י מותמרת התמצית

虛火之與假熱，其氣皆虛。如陰虛生熱者，此水不足以濟火也。治當補陰，其火乃息，宜

一陰煎，左歸飲，左歸丸，六味地黃丸之類主之，此所謂壯水之主也

לאש ועוזרים מספיקים אינם מים אזי חום מייצר יין חוסר אם בחוסר כולו הצ׳י שקרי חום עם חסרה באש
 Zuo Gui Yin, Liu לרשום מתאים תפסיק שהאש מנת על יין מילוי להיות חייב הטיפול בעודף להיות

המים של חיזוק על אחריות שנקרא מה זה Wei Di Huang Wan שאחראיות על כך.

Shu Di Huang Shan Yao Gou Qi Zi Fu Ling Shan Zhu Yu מ מורכבת Zuo Gui Yin
היין את יחדיו המעשירים Zhi Gan Cao ו

 

Zuo Gui Yin
左歸飲



 Gou Qi Zi

平補而潤甘平（《本草》苦寒）。潤肺清肝，滋腎益氣，生精助陽，補虛勞，強筋骨（肝主筋，腎主骨），去風明

目（目為肝竅，瞳子屬腎），利大小腸。治嗌幹消渴（昂按∶古諺有雲，出家千里，勿食枸杞其色赤屬火，能補精

壯陽。然氣味甘寒而性潤，仍是補水之藥，所以能滋腎、益肝、明目而治消渴也南方樹高數尺，北方並是大樹。以

甘州所產、紅潤少核者良。酒浸搗用。根名地骨皮（見下）。葉，名天精草，苦甘而涼。清上焦心、肺客熱，代茶

(止消渴（時珍曰∶皆三焦氣分之藥

מייצר הצ׳י עם ומיטיב כליות מעשיר כבד ומצליל ריאות מלחלח ומר קר צאו בבן ומאוזן מתוק ומלחלח ממלא מאוזן
על אחראיות הכליות הגידים על אחראי הכבד ועצמות גידים מחזק חוסר התשת ממלא ליאנג ומסייע תמצית

הגס המעי עם מיטיב לכליות שייכים האישונים הכבד של הפתח הן העיניים העיניים את ומבהיק רוח מסלק העצמות
והטעם הצ׳י כן כמו יאנג ולחזק תמצית למלא מסוגל ולכן לאש ושייך אדום צבעו Xiao Ke וב בלוע ביובש מטפל והדק
להטיב הכבד עם להטיב הכליות את להעשיר המסוגלת המים של המילוי תרופת זוהי כן על מלחלח והאופי ומתוק קר

Xiao Ke וצמא במיסוס ולטפל העיניים עם

Shan Zhu Yu

。山茱萸酸涩敛固 助壬癸蛰藏之令 收敛精液 以秘阳根 八味中之要药也。八味之利水

תמצית ומכנס אוסף לחרוף וכליות שלפוחית וגוואי ג׳ן לגזעים מסייע מסייע וממצק מכנס מכווץ חמוץ יו ז׳ו שאן
המים עם מיטיבה וואן וואי בה וואן וואי בבה חשובה תרופה היאנג שורש את סוגר ונוזלים

。水主藏 木主泄 消渴之证 木能疏泄而水不能蛰藏 精尿俱下 阳根失敛。久而阳根败竭 则人死矣

לחרוף יכולים ואינם והפרשה בחליצה מים וצמא מיסוס בסינדרום הפרשה על אחראי עץ אצירה על אחראים מים
האדם אז ומותש מובס היאנג כששורש זמן ולאורך כינוס מפסיד היאנג שורש יורדים שניהם ושתן תמצית ולהיאצר

ימות

 



熟地黄（八两）山药山茱萸（各四两，净肉）牡丹皮泽泻白茯苓（各三两）肾

虚移热于肺咳嗽者，此方主

Shu Di Huang 8

Shan Yao 4

Shan Zhu Yu 4

Mu Dan Pi 3

Ze Xie 3

 Fu Ling 3

זה מרשם אזי שיעול עם בריאות לחום העובר בכליות בחוסר Liu Wei Di Huang Wan
אחראי

Liu Wei Di Huang Wan
六味地黃湯



אחראי זה מרשם אזי שיעול עם בריאות לחום העובר בכליות בחוסר Liu Wei Di Huang Wan

之。有足心热，内股热，腰痛，两尺脉虚大者，病原于肾虚也。熟地黄、山茱萸，味浓者

也，味浓为阴中之阴，故能益肾肾者水脏，虚则水邪归之，故用山药、茯苓以利水邪；水

邪归之则生湿热故用泽泻、丹皮以导坎中之热滋其阴血，去其热邪，则精日生而肾不虚，

病根既去，咳嗽自宁矣。正考见虚损门

Chi בחוסר  עמדת של דפקים שני תחתון גב כאב בירך פנימי חום הרגליים כפות במרכז חום כשיש
היין הוא מרוכז טעם מרוכז טעמם Shu Di Huang Shan Zhu Yu גדול, זוהי מחלה במקור שבכליות.

כן על שב במים פתוגן אזי בחוסר המים דזאנג הן הכליות הכליות את למלא יכולים הם כן ועל היין שבתוך
ולכן ולחות חום נוצרים אזי שב מים פתוגן במים הפתוגן עם להטיב Fu Ling ו Shan Yao ב משתמשים
מסלקת ודם יין של הזנה הסכר שבמרכז החום את לחטוף העוזרים Mu Dan Pi ו Ze Xie ב משתמשים
מעצמו שיעול מהשורש שמוסרת מחלה בחוסר אינן וכליות נוצרת מעצמה תמצית אזי החום פתוגן את

הריאות על העבודה את להשלים מנת על Sang Bai Pi למרשם להוסיף ניתן ישקוט

ע• הכליות אל מטה השר אש הנחיית עם אך יין העשרת ישנה Zhi Bai Di Huang Wan ב
למרשם Zhi Mu ו Huang Bai של תוספת י

Liu Wei Di Huang Wan
六味地黃湯



 Zhi Mu 知母 

瀉火補水，潤燥滑腸辛苦寒滑。上清肺金而瀉火（瀉胃熱、膀胱邪熱、腎命 相火），下潤腎燥而滋陰。消痰定嗽

，止渴安胎（莫非清火之用）治傷寒煩 熱，蓐勞（產勞）骨蒸退有汗之骨蒸），燥渴虛煩. 利二便，消浮腫（小

便利則腫消)。東垣曰：熱在上焦氣分，結秘而渴，乃肺 中伏熱，不能生水，膀胱絕其化源。宜用滲濕之藥，瀉火

清金，滋水之化源。 熱在下焦血分，便閉而不渴，乃真水不足，膀胱乾涸，無陰則陽無以化。宜 用黃，知母大苦

 。寒之藥，滋腎與膀胱之陰 

מתכת ריאות מצליל למעלה ומסכך מר קר חריף המעיים את ומסכך יובש מלחלח מים וממלא אש מנקז
כליות מלחלח למטה שבכליות השר אש ואת שתן מהשלפוחית אש פתוגן מהקיבה אש מנקז אש ומנקז

מטפל אש בהצללת בו בשימוש טעות אין עובר ומרגיע צמא עוצר קבוע ושיעול ליחה מעלים יין ומזין
מטפל מאודות עצמות זיעת ממעיט מהבילות עצמות לידה אחרי התשה חום רוגז עם קור בפגיעת

לי נעלמת הנפיחות אז חלק שתן נפיחות ומעלים ושתן צואה יציאות עם מיטיב נחת ואי חוסר וצמא ביובש
בעומק חבוי הריאות בתוך כן על צמא עם וסוגר נקשר הצ׳י בהיבט העליון במחמם הנמצא חום יואן דונג

להשתמש מתאים לכן שלה המקור התמרת פגה השתן בשלפוחית מים ליצור יכולות אינן והן חום
חום המים מקור התמרת את ולהעשיר במתכת לצלילות ולגרום האש את לנקז לחות מחלחלות בתרופות

שלפוחית בחוסר האמיתיים שהמים משמע צמא ללא עצירות הדם בהיבט התחתון במחמם הנמצא
תרופות שהם Zhi Mu ו Huang Baiב להשתמש צריך מותמר אינו היאנג אז יין ללא מתייבשת השתן

השתן. ושלפוחית הכליות יין את המעשירות וקרות מרות מאוד

知母性寒凉而味甘辛，色黄白而外皮毛，秋金之凉品也

של הקרירות תרופת עור שיער ובחוץ לבן צהוב צבע וחריף מתוק וטעם וקרירה קרה איכות צונג ה ג אנג ג
מתכת סתיו



Huang Bai

黄味苦，气寒，入足厥阴肝，足太阴脾。泻己土之湿热，清乙木之郁蒸，调 热利下重，理黄疸腹满。黄苦寒迅利

 ，疏肝脾而泻湿热，清膀胱而排瘀浊， 殊有捷效，最泻肝肾脾胃之阳 

אדמה ג׳י מגזע חמה לחות מנקז טחול יין תאי ו כבד יין ג׳ואה של הרגל לערוצי נכנס קר צ׳י מר טעם
מנחה ומיטיב מהיר וקר מר כבדות עם ומיטיב חום מסדיר כבד עץ אי מגזע מדוכא אידוי מצליל טחול

Huang Bai בפלג הגוף התחתון. מתקן צהבת ומלאות בבטן. והטחול ומנקז לחות חמה. מצליל  הכבד את
הכליות הכבד את שלפוחית השתן ומגרש עימדון דם עכור. ייחודו בהשפעה מיידית, במיוחד בניקוז יאנג 

והקיבה הטחול

黃瀉相火，補腎水苦寒微辛，沉陰下降。瀉膀胱相火（足太陽引經藥），補腎 水不足，堅腎潤燥，除濕清熱。療

下焦虛，骨蒸勞熱（陰虛生內熱)。 目赤 耳鳴（腎火），消渴便閉，黃膽水腫。 東垣曰：此奉養太過，膏梁積熱

，損傷腎水，致膀胱乾涸，小便不化火又 逆上，而為嘔噦，《難經》所謂關則不得小便，格則吐逆者。 時珍曰：

 知母佐黃，滋陰降火，有金水相生之義 

ושלפוחית השר אש את מנקז ומוריד ייני שוקע חריף ומעט קר מר מים כליות ממלא השר אש את מנקז
הכליות את מגבש בחוסר הם כאשר מים כליות ממלא רגל יאנג תאי ערוץ של ההובלה תרופת השתן

חוסר חום התשת עם מאודות ועצמות תחתון במחמם חוסר מרפא חום ומצליל לחות מסלק יובש ומלחלח
וצמא Xiao Ke ועצירות, בצהבת  מיסוס בכליות אש וטינטון אדומות בעיניים מטפל פנימי חום יוצר יין
ונפיחות מים. לי דונג יואן: תומך בעודף - שומן קורן עם צבירת חום, פגיעה בכליות-מים דבר הגורם 

להתייבשות שלפוחית השתן, שתן אינו בהתמרה, אש שוב מורדת מעלה וישנה הקאה. בקאנון השאלה 
קשה זה נקרא סגירה, אזי אין יכולת לתת שתן. סורג, אזי יריקה ומרידה. בלהעשיר את היין ולהוריד אש. 

השני את אחד היוצרים ומים אומר ג׳ן שה לי Zhi Mu עוזר ל Huang Bai כך ישנם יחסי מתכת



 （熟地黄（八两）山药山茱萸（各四两，净肉）牡丹皮泽泻白茯苓（各三两

熟地黄（二两）生地黄山药山茱萸当归梢五味子牡丹皮柴胡（各五钱）泽泻茯神（各二钱五分）肾虚目暗不明者，

此方主之

Shu Di Huang 2

Sheng Di Huang 2

Shan Yao 5 qian

Shan Zhu Yu 5

Dang Gui 5

Wu Wei Zi 5

Mu Dan Pi 5

Chai Hu 5

Ze Xie 2

Fu Shen 2

Yi Yi Shen Qi Wan
益阴肾气丸



 

精生气，气生神，故肾精一虚，则阳光独治，阳光独治，则壮火食气，无以生神，令人目

暗不明王冰曰∶壮水之主，以制阳光。故用生熟地黄、山萸、五味、归梢、泽泻、丹皮味

浓之属，以滋阴养肾，滋阴肾火自降，养肾则精自生

את יוצר צ׳י צ׳י יוצרת התמצית בהירה שאינה מעורפלת ראייה עם הכליות של חוסר על אחראי זה מרשם
עזרה ללא המזון וצ׳י אש של חיזוק וישנו מטופל בלבד היאנג ואור בחוסר הכליות תמצית כאשר לכן הנפש

המים חיזוק על האחריות אמר בינג וואנג בהירה שאינה מעורפלת ראיה לאדם תיהיה הנפש ביצירת
 Shan Zhu Yu Wu Wei Zi Dang Gui Ze  Xie Mu ב נשתמש כן על היאנג אור על בשליטה נעזרת
תרד מעצמה האש הכליות יין בהעשרת הכליות את ולטפח יין להעשיר מנת על Dan Pi שטעמם מרוכז.

לדימום• Suan Zao Ren Gou Qi Z Pu Huang Dan Shen Dang Gui להוסיף ברטינופתיה
Yu Jin Niu Xi ברשתית פנימית בשכבה

Yi Yi Shen Qi Wan
益阴肾气丸



חוסר יין ויאנג
BA WEI WAN*
SHEN QI WAN*

 



熟地黄（八两）山茱萸肉山药（各四两）白茯苓牡丹皮泽泻（各三两）肉桂（炮）附子（炮，去皮脐，各一两）渴而未消者，此方主

之

Ba Wei Wan 

Shu Di Huang 8

Shan Zhu Yu 4

Shan Yao 4

Fu Ling 3

Mu Dan Pi 3

Ze Xie 3

Fu Zi 2

Rou Gui 2

Gui Zhi 2

Ba Wei Wan
八味丸



מיסוס ללא צמא על אחראי זה  מרשם

此即前方六味地黄丸加附子、肉桂也。渴而未消，谓其人多渴，喜得茶饮，不若消渴之求

饮无厌也

ועדיין צמא Rou Gui ו Fu Zi של קודם Liu Wei Di Huang Wan בתוספת מרשם על מבוסס זה מרשם
מתחנן האדם שם Xiao Ke וצמא במיסוס כמו לא תה ללגום רוצה צמא מאוד שהאדם משמע מיסוס אין

מרווה שאינה  לשתייה

此为心肾不交，水不足以济火，故令亡液口干。乃是阴无阳而不升，阳无阴而不降，水下

火上，不相既济耳。故用肉桂、附子之辛热壮其少火，用六味地黄丸益其真阴。真阴益则

阳可降. 少火壮则阴自生

של איבוד נגרם כן על בעודף להיות לאש ועוזרים מספיקים לא מים נפגשים אינם וכליות לב בו מצב זהו
וקשובים הדדיים אינם הם עולה ואש יורדים מים יורד אינו הוא יין ללא יאנג כאשר יבש ופה הנוזלים
Fu Zi לחזק במעט את האש ומשתמשים  ו Rou Gui של ובחום בחריפות משתמשים ולכן בעזרה

(בצמחים של) Di Huang Wan Liu Wei  להטיב עם היין האמיתי, כשהיין האמיתי מוטב, אז היאנג יכול 
לרדת. מעט חיזוק של האש, אז היין מעצמו נוצר.

Ba Wei Wan
八味丸



Shan Zhu Yu 山茱萸

חואנג יואן יו:

味酸,性涩,入足厥阴肝经。温乙木而止疏泄,敛精液而缩小便。(金匮》八味丸方在地

。黄。用之治男子消渴,小便反多,以其敛精液而止疏泄也

טעם חמוץ, איכות מכווצת. נכנס לערוץ ג׳ואה יין רגל, כבד. מחמם גזע אי עץ (כבד) ומפסיק חליצה 
 Di וואן עם Ba Wei Wan והפרשה. מכנס תמצית ונוזלים ומכווץ את השיתון. בארון הזהב מופיע במרשם
Huang. אצל גברים בשימוש למיסוס וצמא Xiao Ke , מתנגד לשתן מרובה, עוזר לכנס תמצית ונוזלים 

ועוצר חליצה והפרשה.



ג'ואה יין – מנהל הדם 
בגוף וסוכרת

 



מערכת ג'ואה יין היא סגירה של יין. •
אוספת וסוגרת את הדם והיין דבר אשר גורם ליצירה מחודשת של כל הצ'י •

היאנגי ולידה של יאנג. 
אסיפה וסגירה זו של כל הדם והיין תוביל ללידה מחודשת שלו על פי עיקרון •

של יין מסתיים ויאנג הנולד מתוכו, בדומה לעונת האביב ופאזת העץ. 
בהתאמה לכך, נראה יאנג צ'י זה כביטוי של צ'י הרוח בגוף השייך למערכת •

ג'ואה יין רוח עץ, אותו צ'י המנהל את כל תנועת הדם בגוף (יאנג המניע יין). 
סגירה זו של היין והדם המתבצעת בג'ואה יין רגל וכבד גורמת לאש השר •

הדרה באיבר זה לא לחרוג ומסייעת לה לשכון בכבד באופן מאוזן, על פי 
עיקרון של יאנג בתוך יין.

נקודות שורש והיקשרות של מערכת ג'ואה יין - כבד 1 היא נקודת השורש •
בה יש איכות של יצירה ולידה וערוץ עיבור 18 היא נקודת ההיקשרות בה יש 

איכות של כינוס, אסיפה וסגירה.
 

תכונות מערכת ג'ואה יין



עקב• זאת וכבד יין ואה ג ובמערכת בדם פגיעה ברקע נוצרת תמיד בסוכרת
וסוכרת שומן ועכירות לחות ויוצרת מהמזון כראוי מוצתה שאינה העכירות

עצמו הדם בתוך
מנסה• השר אש חום ולהיווצרות בדם תקינה שאינה לתנועה גורם זה דבר

חום נוצר ולכן מהעכירות מדוכא הוא אך הדם את להניע
ברקע• כאשר חום יובש עם יין חוסר ומייצר ובנוזלים ביין שפוגע חום אותו זהו

במחלה קיים תמיד זה רקע דם עימדון מתפתחת
לאינסולין• התנגודת את לשפר יכול זה דם מניעי מוסיפים שכאשר גילו

ג'ואה יין וסוכרת



בנימים• דם זרימת משפרים Xuan Shen Sheng Di Huang Huang Qi כי גילו
היקפית דם זרימת משפר Dang Gui הגפיים בקצוות דם כלי מרחיב Gui Zhi

Du Zhong Dan Shen  ו וכולסטרול סוכר ומוריד דם כלי מרחיב Niu Xi
את מרחיב E Zhu בנימים דם זרימת משפר Chuan Xiong דם כלי מרחיבים

הירך עורק

יין• ואה וג רגשית יציבות  אי
情志失调长期过度的精神刺激，如郁怒伤肝，肝气郁结．或劳心竭虑，营谋强思等

ישנו לכך ובהתאם והנפש לתמצית מציקים זמן לאורך סדירים שאינם רגשות
והתשה הלב של התשה תיתכן וקשור מדוכא הכבד וצ׳י בכבד הפוגע כעס דיכוי

יתר חשיבת מדאגה

ג'ואה יין וסוכרת



 
נכתב הזהב מארון חיוניים במרשמים

血痹阴阳俱微，寸口关上微，尺中小 紧，外证身体不仁，如风痹状，黄芪桂枝五物汤主之。黄芪三两 芍药二两 桂枝 
二两 生姜六两 大枣十二枚右五味，以水六升，煮取二升，温服七合，日二服

 
וקטן הדוק צ׳ה ודופק זעירים וגואן צון דופק וכאשר חלשים שניהם ויאנג יין כאשר דם בחסימת

Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang חוסמת רוח של שבמצב כפי מנוון גוף הם בחיצון והסימנים
 

Huang Qi 3
Gui Zhi 3

Shao Yao 3
Sheng Jiang 6

Da Zao 12 חתיכות

ונוירופתיה סוכר הורדת בגוף הדם זרימת שיפור בקצוות נימולים עם דם לעימדון בקליניקה בה נשתמש
תחתונות בגפיים לרוב בלילה שמחמיר בגפיים קר כאב עם Si Wu Tang ו Hong Hua להוסיף

Huang Qi Gui Zhi W Wu Tang
黄芪桂枝五物汤



לון חאן בשאנג משפט
手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之

 Dang להתפוגג שמתאווה חוטי ודופק מקור קפואות ורגליים ידיים כפות
בכך הטיפול על אחראי Gui Si Ni Tang

לתחושת וגורם תנועה שמקפיא הדם בתוך מחוסר בקור וטיפול סממנים מהות
של ופתיחה חימום קור ופיזור הדם טיפוח כולל הטיפול הגפיים של קיפאון

Mai הדם וכלי הערוצים

Dang Gui Si Ni Tang



此言脉细欲绝，主阴阳血气皆虚而不同于上文之促滑也

מייצג זה דופק להתפוגג שמתאווה חוטי דופק שיש נאמר במשפט כאן
במשפט למעלה שנאמר ממה בשונה בחוסר דם צ׳י וגם יאנג יין גם בו מצב

וחלקלק מדרבן דופק על
דובר שם ממשפט בשונה להתפוגג שעומד חוטי הוא זה במקרה שמתואר הדופק
יש בפנים קיפאון ויש חלקלק דופק קור פגיעת חלקלק בדופק מלווה בקצוות קור על

בכך הטיפול על אחראי חום

手足厥寒者，阴阳气血皆虚也；脉细欲绝者，阳气虚而阴血并竭也，故主当
归四逆汤

חוטי דופק דם בצ׳י וגם יאנג ביין גם חוסר זה ורגליים ידיים בכפות מקפיא קור
כן על הייני הדם התכלות זמנית ובו בחוסר יאנגי צ׳י להתפוגג המתאווה

בכך הטיפול על אחראית

ַג'אנג ֶג'ה-צֹונג



桂枝、细辛助君火之神气以养阳，当归、芍药资中焦之血气以养阴，大枣、
甘草益中土，通草通其络脉，阴阳血气通调而脉体自和，寒厥可愈。

ביאנג תמיכה לשם הריבון אש של הנפש לצ׳י עוזרים ו
יין הזנת לשם האמצעי המחמם של וצ׳י בדם תומכים ו

שבמרכז האדמה עם מטיבים ו
לתנועה הדם וכלי החיבור ערוצי את פותח

הדם וכלי לתנועה פתוחות תנועתם ודרכי דם וצ׳י יאנג יין של ויסות יש כאשר
להחלים יכול הקור היפוך אז עצמאי באופן להרמוניה שבים

הנפש וצ׳י הריבון ואש ביאנג כתמיכה לנפשי פיזי שבין השילוב את בכך מדגיש ג׳אנג
לטיפול התואם דבר והאדמה האמצעי במחמם ותמיכה הפצתו הדם הזנת עם יחד

מעט או מעט עם יחד להוסיף ניתן בקליניקה יין ואה בג

ַג'אנג ֶג'ה-צֹונג



Dang Gui 當歸

補血，潤燥，滑腸甘溫和血，辛溫散內，苦溫助心、散寒（諸血屬心，凡通脈

者，必先補心，當歸苦溫助心）。入心、肝、脾（心生血，肝藏血，脾統血），為

血中之氣藥。

ממלא דם, מלחלח יובש, מסכך את המעיים. •
מתוק וחמים [ויוצר] הרמוניה בדם. חריף וחמים [לכן] מפזר את הפנים. מר וחמים •

מסייעים ללב. 
מפזר קור (כל הדם שייך ללב, כל שחרור ערוצים מחייב קודם מילוי של הלב, •

Dang Gui מר וחמים ותומך בלב). 
נכנס אל הלב, כבד וטחול. (הלב מייצר דם, הכבד אוצר דם, הטחול מאחד את הדם•

( הוא תרופת הצ׳י שבתוך הדם.

Ben Cao Bei Yao



Dang Gui 當歸

治虛勞寒熱，咳逆上氣（血和則氣降），頭痛腰痛，心腹諸痛（散寒和氣當歸

辛散風，溫和血。沖脈為病，氣逆裏急，帶脈為病，腹痛腰溶溶如坐水中，及

婦人諸不足，一切血證，陰虛而陽無所附者。潤腸胃，澤皮膚，養血生肌（血

旺則肉長），排膿止痛（血和則痛止）

מטפל בהתשה וחוסר, קור וחום, שיעול ומרידה מעלה של הצ׳י (הדם בהרמוניה, •
אז הצ׳י יורד). [מטפל] בכאב ראש, כאב גב תחתון וכל כאב בלב ובבטן (מפזר קור 

וכך הצ׳י בהרמוניה(
ב Dang Gui [הטעם] החריף מפזר רוח, [הצ'י] החמים מביא להרמוניה בדם. •
מחלת ערוץ חודר היא מרידה של הצ׳י ומתיחות תוך בטנית. •
מחלת ערוץ חגורה היא כאב בטן ותחושת התמוססות איטית של המותן כאילו •

יושבים בתוך מים. בנוסף [מטפל] בכל מצבי החוסר בנשים, בכל דפוסי [בעיות] 
בדם [ומצבים בהם עקב] חוסר יין היאנג חסר בן זוג להיצמד אליו. 

מלחלח מעיים וקיבה, מלחלח את העור, מטפח דם [ומסייע] לגדילת •
הבשר. (כאשר הדם משגשג אזי הבשר גדל(. מפריש מוגלה ומאלחש כאב (כאשר 

הדם בהרמוניה אז הכאב נפסק(.

Ben Cao Bei Yao



Gui Zhi 桂枝 
味甘、辛,气香,性温。入足厥阴肝、足太阳膀胱经。入肝家而行血分,走经络

而达营郁,善解风邪,最调木气,升清阳脱陷,降浊阴冲逆,舒筋脉之急挛,利关

节之壅阻,入肝胆而散遏抑,极止痛楚,通经络而开痹涩,甚去湿寒,能止奔豚,
更安惊悸.

 
טעם מתוק וחריף, צ׳י ארומטי, איכות חמימה. נכנס [לערוצי] ג׳ואה יין של הרגל 

והכבד, וטאי יאנג של הרגל ושלפחית שתן. 
נכנס למערכת הכבד ומניע את היבט הדם, נע בערוצים וערוצי החיבור ופורש דיכוי של 
[צ׳י] מזין. טוב בפתירת פתוגן רוח, הטוב ביותר בוויסות צ׳י העץ. מעלה יאנג צלול 
שנטש וצנח. מוריד יין עכור ששועט ומורד. מרפה מתח ועווית של הגידים וכלי הדם. 

מיטיב עם חסימה וגודש במפרקים. 
נכנס לכבד וכיס המרה ומפזר דיכוי והגבלה [שלהם]. מאלחש חזק לכאבים, פותח 
לתנועה את הערוצים וערוצי החיבור ופותח חסימה וחספוס, חזק בסילוק לחות וקור. 

יכול להפסיק "ריצת חזרזירים" ובנוסף מרגיע פעמת והלימות בהלה. 

חואנג יואן-יו



 

Dan Shen 丹參

補心，生血，去瘀氣平而降（《本經》∶微寒。宏景曰∶性應熱）。味苦色赤，入心與包

絡。破宿血，生新血（瘀去然後新生），安生胎（養血），墮死胎（去瘀），調經脈（風

寒濕熱，襲傷營血，則經水不調。先期屬熱，後期屬寒。又有血虛、血瘀、氣滯、痰阻之

不同。大抵婦人之病，首重調經，經調則百病散），（鄭奠一曰∶丹參養神定志，通利血

脈實有神驗

אמר ג׳ינג הונג קר מעט נכתב בקלאסיקה ומוריד מאוזן צ׳י דם עימדון מסלק דם מייצר הלב את ממלא
דם מייצר דם של הישארות שובר החיבור ולמעטפת הלב אל נכנס אדום צבע מר טעם חמה היא איכותו

מסלק מת עובר מפיל דם מזין העובר את מרגיע נוצר חדש דם מכן ולאחר מסולק דם עימדון חדש
דם סטסיס

סדירה אינה הווסת זרימת כן על ובדם במזין ופוגעים תוקפים חום לחות קור רוח הערוצים את מסדיר
אינם אלו חוסמת ליחה משתרך צ׳י דם עימדון דם העדר ישנו בנוסף קור ישנו מכן ולאחר חום ישנו קודם

מסלוקות המחלות מאה אזי מוסדרת הווסת בהסדרת רב משקל ניתן נשים במחלות כללי באופן דומים
Dan Shen מזין את הרוח, ומרגיע/מייצב את הרצון. משחרר/פותח את כלי הדם, אומר אי דיאן ג׳ונג

משפיע ביעילות על הנפש.

Ben Cao Bei Yao



Yu Jin 郁金

宣，行氣解鬱，瀉，泄血破瘀辛苦氣寒。純陽之品，其性輕揚上行，入心及包絡，兼入肺經。 
(涼心熱，散肝鬱，下氣破血（行滯氣，亦不損正氣。破瘀血，亦能生新血

מפיץ, מניע צ׳י ופותר דיכוי. מנקז, מפריש דם, שובר עימדון, חריף ומר, צ׳י קר. תרופת יאנג טהור, יש לו אופי קליל, 
מעלה מעלה ומניע. נכנס ללב ומגיע למעטפות החיבור ובמקביל נכנס לערוץ הריאות. מקרר חום בלב, מפיץ דיכוי 

בכבד. מוריד צ׳י ושובר (עימדון) דם. מניע השתרכות צ׳י  ובנוסף אינו מפחית את הצ׳י הנכון. שובר עימדון דם ובנוסף 
מסוגל לייצר דם חדש.

 Jiu Cai

韭補陽，散瘀辛溫微酸。肝之菜也，入血分而行氣。歸心益胃，助腎補陽,除胃熱，充肺氣，散

 瘀血，逐停痰。治吐衄損傷，一切血病

ממלא יאנג, מפזר עימדון דם, חריף, חמים ומעט חמוץ. הירק של הכבד. נכנס להיבט הדם ומניע צ׳י. משיב (צ'י ודם) 
ללב ותומך בקיבה, מסייע במילוי יאנג הכליות, מסלק חום מהקיבה וממלא את צ׳י הריאות, מפזר עימדון דם. מגרש 

ועוצר ליחה. מטפל בפגיעת הקאת דם ובכל מחלות הדם

Ben Cao Bei Yao


