
8שיעור מספר 

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



המרידיאנים, האיברים הפנימיים-פו הזאנגמבוא לאברי 

לא הושם דגש , מתוך בחירה, כבר מתחילת התפתחותה של הרפואה הסינית•

האיבריםהאנטומיה של על 

השוניםהרפואה הסינית בחרה להתמקד בעיקר בתפקוד האיברים •

,  עקב גישה זו ניתן לראות שישנה התעלמות מחלק מהאיברים שנמצאים בגוף•

הלבלב למשל  כמו 

ומצד שני ישם איברים שמבחינה פיזית אין להם כל קיום כגון המחמם  •

SAN JIAO .TW–המשולש 

:פוהזאנגאברי 



האברים    של מהפתולוגיותההבנה לגבי פעולות האיברים נובעת בעיקר •

בהקשר לחומרים החיונייםלפעולה שלהם תפקידם מתואר בהתייחסות •

(QI; XUE; JING; SHEN ; JIN YE  )

, החומרים החיוניים והחלקים השונים בגוף, האיבריםבריאות תקינה במצב של •

הרמוניתמערכת מקיימים 

, סגירה, פתיחה, הורדה, הרמה, טרנספורטציה, טרנספורמציה, אחסון-הכוללת•

והרפיהפעילות 

:פוהזאנגאברי 



ברפואה הסינית אנחנו מזהים שלושה  

:של איבריםסוגים 

•ZANG-אברי היין

•FU-אברי היאנג

•EXTRA ORDINERY-האיברים המיוחדים

הגוף  הינם בעלי חשיבות רבה בפיזיולוגיה ובפתולוגיה של ZANG –FUאברי ה •

מאודלאיברים המיוחדים ניתנה חשיבות מעטה •

:פוהזאנגאברי 



 ZANG FU 

משמעות הסימן 
לאכסן משהו שהוא יקר ערך– מהות 

תפקודם של האיברים באחסון התמציות 

 

מושב הממשלה – הייתה אחראית על 

 הפצת המזון

 

תפקיד 

(לשמור ולאכסן את התמציות של הגוף 1

( להתמיר את החומרים שנספגים בגוף 2

: מזון ואוויר ולהפכם לתמציות. 

האיברים תמיד מלאים **** 

( לקבל לפרק ולספוג חלקים מהמזון 1

( לפלוט את החומרים העכורים 2

האיברים מתרוקנים ומתמלאים כל 

הזמן**** 

רשימת 

האיברים 

LIV, HT, SP, LU, KID 

 

 

GB, SI, ST, LI, UB 

 

 



:המיוחדים/ האיברים הסקרנים 

מח. 1
כולל חוט השדרה–מח העצם  . 2
עצמות                                  . 3
כלי דם. 4
רחם. 5
שהינו חלק מקבוצה זו מאחר   YANGאיבר –כיס המרה . 6

(מיצי עיכול)נוזל טהור ומאחסן 

:פוהזאנגאברי 



ישנה חשיבות מאוד מועטהמבחינת התיאוריה והפרקטיקה לאיברים אלו •

ZANG FUה י טיפול דרך איברי "בהם מתבצע עטיפול •

KID-המח העצם והעצמות נמצאים בשליטם של , המח•

"הוא הראשון להיווצר וממנו נוצרים המח ומח העצםJINGה , כשאדם נוצר"•

וחשיבותהנודעה בשל הקשרה " הארמון של הילד"הרחם שפרוש שמה הוא •

הטיפול בה נעשה דרך איברי  , בהריוןבתהליך המחזור ובנשיאת העובר 

LIV-SP-KIDה 

:פוהזאנגאברי 



 

3-5 LU 15-17 UB 

5-7 LI 17-19 KID 

7-9 ST 19-21 PC 

9-11 SP 21-23 TW 

11-13 HT 23-1 GB 

13-15 SI 1-3 LIV 

לא  , מתייחס לאיברים השוניםהשעון הסיני •

השעות אלא גם לפי , עונות השנהלפי רק 

לאיברהשונות במשך היום ביחס 

שעה נמצא איבר אחר בשיא הפעילות  בכל •

שלו באופן טבעי ואילו איבר אחר נמצא 
טבעיבפעילות נמוכה באופן 

:שעות הפעילות של האיברים



הפנימייםהם מושגים כלליים לאברי הגוף , פו-זאנג•

(יאנג)אברי פו 6-ו( יין)זאנגאברי 6ישנם •

מעטפת הלב, כליות, טחול, כבד, ריאות, לב-הזאנגאברי •

מחמםתלת , שלפוחית שתן, קיבה, מרהכיס , מעי גס, מעי דק-הפואברי •

7

:ZANG FU–פו הזאנגאברי 



•Internal organs: Viscera and Bowels [ Zang Fu ]
ופחות  התפיסה הסינית מתייחסת לפיזיולוגיה ולהיבטים האנרגטיים של האיברים הפנימיים •

לאספקט האנטומי שלהם 

Fuהנקראים –יאנגים –ולחלולים , Zangהנקראים –יינים –נחלקים לאיברים מלאים האיברים •
אליו ולא  חשוב לזכור שפעילות של איבר מסוים מתייחסת לאנרגיה שלו ולמרידיאן המתקשר •

מכיריםכפי שאנו בהכרח לתפקודים מערבים 

The Five Viscera [ Wu Zangהמלאיםשש האיברים \חמש • ]

יש המכנים אותם שש האיברים המלאים ואז הם  . הריאות והכליות, הטחול, הכבד, הם הלבאלו •

הפריקרדגם את כוללים 

The Six Bowels [ Liu Fu ]החלוליםשש האיברים •

מחמםשלפוחית השתן ותלת , המעי הדק, המעי הגס, הקיבה, הם כיס המרהאלו •

:סיכום-פו הזאנגאברי 



המלאיםונחשבים לאיברים , הייניםהם האיברים •

:ומאחסנים בתוכם חומרים חיונייםהשומריםהם •

י'וצ( הגוףנוזלי )ין יה 'ג, ינג'ג, שאן, דם•

בגוףהחומרים האלה ושחרורם ייצורהם אחראים על •

יותר בגוףהמרכזייםהם •

:ZANGהזאנגאברי 



רוחנייש אספקט זאנגלכל איבר 

•HT-SHEN -הנשמה

•LU-PO- והקיוםאינסטינקט ההישרדות

•LIV-HUN – (הגוףאת שעוזב )לשמיים החלק בנשמה שעולה

•SP –YI-  האינטלקט יכולת החשיבה מנטאלית

•KID-ZHI –הרצון והמוטיבציהכח

:ZANGהזאנגאברי 



בגוףהחלוליםהם האיברים , היאנגיםהם האיברים •

כצנרתמשמשים הם ,והעברה, עיכול, קבלה: הם החלק שאחראי על•

הזאנגהחומרים החיוניים שמגיעים מאיברי חלוקתהם האחראים על •

,  של איברי הזאנג והם המוציאים את הפסולתלמשרתיםאברי הפו נחשבים •

החוצהההפרשה את 

:FUאברי הפו 



הפובאיברי חומרלא יכול להישאר לאורך זמן •

חומרים כל הזמןהם צריכים להעביר , הם לא מאחסנים•

:לסיכום•

באופן קבוע , לא מאחסנים אף פעם לאורך זמן–היאנגים–אברי הפו •

ומתרוקניםמתמלאים הם 

הזאנגהחומרים החיוניים של נוצרו מזון שממנו מעבירים ומעכלים הם •

:FUאברי הפו 



ROOT OF LIFE-שורש החיים

ROOT OF PRENATAL QI-  שורש האנרגיה המולדת

שלנוהחומר הבסיסי לקיום –ינג'הגכי שם נמצא, החייםנחשבות לשורש הכליות•

החייםהבסיסית לתחילת האנרגיה –י 'צהיואןבהן גם נמצא •

– ZANG–הכליות  SHEN KIDNEY:



יאנגייש אספקט ייני ואספקט לכליות 

של הכליות הם הבסיס ליין וליאנג של כל  והיאנג היין 
והאשלמקור המים הגוף והם לכן נחשבות 

:הכליות



של הכליות הוא הבסיס לכל היאנג של הגוף במיוחד לאיברי  היאנג•
והריאות, הלב, הטחול

לגדילה ולהתפתחות, של הכליות הוא הבסיס ללידההיין •

הכוח המניע את כל התהליכים  , של הכליות הוא האנרגיההיאנג•
בגוףהפיזיולוגיים 

:הכליות



הכליותהוא האספקט היאנגי של , הוא שער החיים והוויטאליות•

יש כליה אחת והכליה השנייה  , בכתבים העתיקים אומרים שאין שתי כליות•

מאןהמינגהיא 

,  הוא בעצם החום, של הכליותהיאנגיותהפונקציות אחת הוא –המינג מאן •

הוא הכוח המניע , מ לשנות חומרים או לקיום תהליכים"הדרושה ע, האש

כל הפעולות בגוףמאחורי 

בכליותחוסר יאנג הוא סימן של , חוסר חשק מיני, אימפוטנציה•

:MING MAN–יאנג הכליות 



:היין של הכליות•

בא לידי ביטוי בזה שהכליות הם האיבר הנמוך והעמוק והפנימי ביותר בגוף•

ישירהולנוזלי הגוף בצורה , לדם, ינג'לגקשורות הכליות•

–יאנגייםיש לה הרבה אספקטים -ייןלמרות היות הכליה •

KID יאנג מחמם אתKID  יין

:יין הכליות



תהליך  כדי שיתרחש היאנגיתבאש הכליות אשר תלויים , היינייםבין נוזלי הגוף הקשר•

בייןהזנת כל הגוף , האספקט המזיןהיין של הכליות הוא •

הריאותשהיא ההפצהפונקציית מזינות את הגוף ביין דרך הכליות•

אותו בגוף  מפזרותהריאות , לריאותמפיץ אותו החזה, מחממות את הייןהכליות•

:יין הכליות



ינג'הכליות מאחסנות ג. 1

בכליותינג מתאכסן 'בגלל שהג, אחראי על כל תהליכי ההתפתחות בגוףינג'הג•

בעצמותושולטות , ממלאות את המוח, הכליות מייצרות מח עצם. 2

,  חוט השדרה, עמוד השדרה, העצם, מח עצם ברפואה הסינית הוא בעצםהמושג •
העצםומח , המוח

ינג'בגמח העצם הוא מקור•

:תפקידי הכליות



(במשק הנוזלים)הכליות שולטות במים . 3

מתבססיםשל נוזלי הגוף תהליכי השינוי הבסיס עליו כל הן •

י'הצהכליות מעגנות את . 4

מ שנפיק את המקסימום האפשרי מהכנסת האוויר של הראות  "י ע'בקבלת הצהשולטותהן •

ביניהםקשר חזק יש . עובדים בשיתוף פעולה מלאוהריאות הכליות , KONG–ה 

מ להזין את  "ע, י למטה'אחראיות לעגן את הצוהכליות י למטה 'מורידות את הצהריאות •

הכליותיאנג –מאןהמינג

:תפקידי הכליות



הכליות שולטות באוזניים. 5

ו  "דלקות וכ, צלצולים, סתימה, גירוי, קשורות לכליותהאוזניים כל בעיות •

הראשהכליות באות לידי ביטוי בשיער . 6

ייןKIDהראש תלוי בהזנה של שיער •

נהיה דלילנושר או , מאפירינג חלש השיער 'אם הג•

:תפקידי הכליות



התחתוניםהכליות שולטות על הפתחים . 7

וזרעצואה , שתן-היא הכוונה •

(מוטיבציה)קשור לכליות ZHI–כוח הרצון . 8

חזקיםמוטיבציה וכוח רצון חזקות זה אומר שלאדם תהיה כליות•

כליותסימפטומים נוספים שמאפיינים . 9

חולשה, עייפות, למיניהןבעיות שתן , כאבי ברכיים, תחתון במיוחד, כאבי גב•

:תפקידי הכליות



:לנבוע מכמה מצביםעלול :  חוסר בכליות

ינג 'או חוסר בג–חלש ינג'הגכאשר •

שפיכה מוגברת  , מיניותיותר מידי : אצל גברים•

מחזור ולידות מרובות: אצל נשים•

מתישות ומחלישות את הכליות , ארוכות שנמשכות הרבה זמןמחלות כרוניות •

להזדקנות מוקדמת חוסר בכליות יכול להביא •

:חסר בכליות



(סבלים)פיסית מוגברת עבודה •

הגוףמתיש את האש וחום , קור•

י'אובדן צ-י לרדת למטה 'גורם לצ–פחד•

י כך מחלישה גם את הכליות"לקויה מחלישה את האדם באופן כללי ועתזונה •

רגשיות חזקות מאודטראומות•

:חסר בכליות



(מים)מלוח : הטעם•

שיער הראש והאוזניים: ביטוי חיצוני•

פחד: רגש•

שחורכחול :צבע•

וחרדותפחדים , אוניותאו , שקשורים במים: חלומות•

:מאפייני הכליות



הוא קובע איך  , הוא הקובע את האסטרטגיה, "גנרל הצבאי"להכבד נחשב •

הכללי של תפקודי הגוף  התכנון הוא אחראי על , יתבצע המבצעומתי 

ומחסומיםודם בצורה חלקה ללא חסימות י 'צהזרמת י "הוא עושה זאת ע•

הכבדהעתיד הם באחריות , ראיית ההמשך, החייםהיכולות לתכנון •

– LIVER–יסוד העץ –הכבד  GAN – ZANG:



ו "החודש וכ, השבוע, מתכנן את היום-כבד –עץ –טיפוס•

.  תחילת היום, האביב–שייך לאלמנט העץ הכבד•

אש–הבן , מים –האם•

עבודהממצב התחלה למצב למעבר הרבה אנרגיה נדרשת הכי•

בבוקרלקום למשל , הרבה אנרגיה להניעשתהיה הכבד אחראי לכך ולכן 

:הכבד



המחסן-הדם אחסון . 1

דםאת הדם ומהווה את האיבר החשוב ביותר לאחסנת מאחסן•

בגוףאת כמות הדם הזורמת בכל רגע נתון מווסת•

י'צשליטה על זרימה חופשית של . 2

הכבד  כך גם, העץ הוא גמיש, כמו שלעץ יש את המאפיין שהוא נע לכל כוון•

הכיווניםלכל י 'מניע דם וצ

:הכבד שולט בשרירים ובגידים.3

י הכבד "והחוזק של השרירים נשלטים עהתנועה•

:תפקידי הכבד



בציפורנייםהכבד מתבטא . 4

הכבדמתקשרות באופן ישיר לדם של הציפורניים•

תשפיע על איכות טובה של ציפורניים  טובה איכות דם •

לעינייםהכבד נפתח . 5

מגיעים המון נימי דם ושרירים קטנים שמפעילים את העין והם זקוקים  לעיניים •

תקינהדם לזרימת 

HUN–הכבד שומר על ה . 6
מתיםהוא החלק בנשמה שעוזב את הגוף ועולה השמיימה כשאנו ההון•

החייםהחלומות ההשפעה על תכנון , הוא החזוןההון•

:תפקידי הכבד



כעסחולמים על בעודףכאשר הכבד •

ריחניותחולמים על פטריות בחוסרכאשר הכבד •

לקוםאז חולמים על שכיבה מתחת לעץ מבלי יכולת באביבאם החלום •

בחוסר אז חולמים על יערות בהרים  הכבד אם•

הכבדאת –את האביב מאפיינים האלו הדברים •

:חלומות-הכבד 



בגוףהוא השולט על כל שאר האיברים , החשוב ביותר, לקיסרהלב נחשב •

ויש לו השפעה חזקה על כל -המודעות ,הנשמה–בשאןשולט הלב •

.גוףהפריפריות 

המודעות–הוא האני –השאן •

, המקרין חיים, הניצוץ–האשהלב הוא אלמנט •

נותן את חוכמתו לכלל האיברים

– HEART–לב  XIN – ZANG:



TW  PC  SI  HT-איברים 4ישנם באלמנט האש •

הדרום–הקיץ , הגדילה וההתפתחות, החום, שיא היצירה, היוםצהרי היא האש •

בגוף מקורן באשבעיות החום כל •

אצילית ובעלת צוואר ארוך  , עוף החול–המדמה את האש היא הפניקס החיה•

– HEART–לב  XIN – ZANG:



:הלב שולט בדם ובכלי הדם. 1

דםבעצם היותו משאבת סירקולציה הלב מבצע הפיסית ברמה •

בגוףי הדם לכל האיברים "לכן השאן מועבר ע, הנשמה, השאןוהלב הוא משכן , עובר בלבהדם•

(וללבבהקשר לכבד : )הערה•

הדםהמניע את המנוע אחראי להניע דם באופן חופשי ללא סטגנציות אך הוא לא הכבד•

חופשימנקה את הדם בכדי שיזרום הכבד •

השאןאת , את התשוקות, של האדםהרצונות מכיל בתוכו את כל הדם •

– HEART–תפקידי הלב  XIN :



הפניםהלב בא לידי ביטוי בצבע . 2

טובה של דם וצבע הפנים יהיה סירקולציהתהיה , אם אנרגית הלב חזקה•

ורוד וחיוני

ללשוןהלב נפתח . 3

לבו זה יעיד על בעיית "וכ, מחורץ, אם הוא אדום מידי. שייך ללבקצה הלשון •

בזיעהשולט הלב . 4

המקור ומתחילים  שניהם נוצרים מאותו , בין הדם לנוזלי הגוףאינטראקציהיש •
בטחולהייצור בתהליך 

– HEART–תפקידי הלב  XIN :



:השאןהלב הוא משכן . 5

השאןוגם הרגשות והרוחניות של האדם הם , הערנות, התודעה, המנטאליהאספקט •

(פעילויות5)הלב מצבים שמשפיעים על 5ישנם •

פעילות מנטאלית. א•

מודעות ומצפון. ב•

זיכרון. ג•

חשיבה. ד•

(השאן )שינה . ה•

הפעילויות האלה יהיו טובות ולהיפךהלב חזק אם •

– HEART–תפקידי הלב  XIN :



חלומות  

אש  חולמים על, חלשכאשר הלב •

הר געשחולם על התפרצות בקיץאדם החולם •

צחוקחולמים על בעודףאם הלב •

אש ועשן  , הריםחולמים על בחוסר אם הלב•

– HEART–לב  XIN :



הגוףאותו עם שאר חלקי מגנה עליו ומחברת , מעטפת הלב שומרת על הלב

:שני היבטים מרכזייםPCל 

מעטפתאספקט של . 1

הלבשל זעזועיםבולמת , על הלבמגנה•

הגוףלחבר בין הלב לשאר –אספקט החיבור . 2

•PCביניהםהמקשרבין הלב לשאר הגוף הוא מחבר

השאןוגם משפיע על , של דםבסירקולציהשולט -לפעילות הלבדומה PCפעילות ה •

– PERICARDIUM–מעטפת הלב  XIN BAU LOU :



(  האדמה)–הטחול •

היוםכל יום וכל השירות הוא המעניק את , היומיומיהמשרתהוא •

משותפים  הם זוג שהרבה מתפקידיהם הקיבה והטחול •

טרנספורטציה-והנעה טרנספורמציה-בשינוי הצעד הראשון בעצם הם •

(.בעיקר מזון)מה שנכנס לגוף של כל 

– SPLEEN–הטחול  PI – ZANG:



T+T= ושינוע שינוי = וטרנספורטציהבטרנספורמציה הטחול שולט . 1

י'צומעכל את המזון ומהם הוא מפיק משנההטחול •

ובדםי בגוף 'ליצירת כל סוגי הצהבסיס הוא, GU–ה •

בגוףי והדם 'הצהם הבית חרושת של הקיבה והטחול •

הגפייםמסת השריר וארבעת –הטחול שולט על בשר הגוף . 2

T+Tהשריר תלויה ישירות בהנעה ובשינוי מסת•

טובאז השינוי וההנעה עובדים טוב ואז טונוס השריר יהיה , כשהטחול עובד טוב•

:תפקידי הטחול



למעלה' הטחול אחראי על אחזקת האיברים במקומם והעלאת הצי. 3

במקומםהאיברים לאחזקת הוא בעצם אחראי י למעלה 'צמעלהבגלל היותו •

הדםהטחול שומר דם בכליו ועוזר ביצור . 4

•SP QIהדםבכלי נורמלית של דם ונוזלי הגוף סירקולציהאז תהיה , חזק

בשפתייםהטחול נפתח לפה ובא לידי ביטוי . 5

הראשונה התחנה הפה והשפתיים הם , ולקיבההחיצוני לטחול הפתחהוא הפה •

ולטחולאת המזון לקראת כניסה לקיבה המכיניםהם , העיכולמערכת של 

:תפקידי הטחול



YI–הטחול מאחסן את ה 6.

האדמה  של האדם מתקשר לאלמנט הרוחני האספקט •

,  היכולת לעבד נתונים, יכולת החשיבה, האינטלקטהוא בעצם YI–ה •
לעכל דברים, לחשוב, לעבד מידע

:תפקידי הטחול



הערה•

:  על החשיבה והזיכרוןהמשפיעים שלושה איברים מרכזיים ישנם •

כליות, לב, טחול

הלימודיאחראי על הזיכרון -טחול•

הארוךאחראי על הזיכרון לטווח -לב•

הקצראחראיות על הזיכרון לטווח -הכליות•

:חשיבה וזיכרון



יחדהם הזוג שעובד . א

למעלהמעלה והטחול , מטההעיקרית שלה כלפי התנועה –הקיבה 

משפיע על הקיבה  יובש, משפיעה על הטחולהלחות. ב

של מערכת העיכולהאשיאנג הטחול הוא , הטחולביאנגמשפיע ופוגע -פנימיקור . ג

למעלה ובמקום זה מורידה למטהלהעלותאמורה –יאנג= קיבה . ד

למטה ובמקום זה מעלה למעלה  להורידאמור –יין= טחול . ה

(החזקת האיברים במקומם אפקט )

:קיבה-מערכת היחסים טחול 



רגשות

והרהוריםדאגנותלטחול הם הרגשות הקשורים •

דאגות והרהורים פוגע בטחולעודף•

חלומות

רעבחולמים על : הטחול בחסראם •

"בניית בית"חולמים על ( קיץ אינדיאני)הקיץבסוף החלוםאם •

" באדמהוהרמוניה זורמים שירה "ותחושת כבדות שירהחולמים על בעודףהטחול אם •

(מגמגמיםשרים הם לא שכאשר הם מגמגמים ישנם אנשים )

ביצה, הרים, חולמים על תהומות–בחוסר•

:הטחול


