
מהי רפואה סינית עתיקה? 

רקע: 
הרפואה הסינית העתיקה והפילוסופיה העומדת בבסיסה הן אחת הנגזרות של החשיבה 

והמורשת הסינית העתיקה והיא מבוססת על הכתבים והמקורות ששימשו את הרופאים בסין 
לפני המהפכות של המאה ה-20. מורשת זו נוצרה על ידי התבוננות במחזורי הטבע על כדור 

הארץ וברקיע, על מנת להבין את טבעו המחזורי של היקום כולו. פילוסופיה זו רואה ביקום 
שלמות קוסמית אחת, שחלקיה נעים בהרמוניה מושלמת. ממחשבה זו נוצרה הבנה עמוקה 

של החיים על פני כדור הארץ ותפקידו של האדם בתוך המחזוריות הזו. החכמים הסינים 
הבינו כי מבנהו ההרמוני של היקום משתקף בגוף האדם, אשר חי ופועל תחת הכוחות 

והחוקים של היקום. בכתבי הרפואה העתיקים, אשר נכתבו לפני כ-5000 שנה, מתנהל דיון 
והסבר מעמיק, בין הקיסר הצהוב לבין המורה -צ'י פו. בתחילתו של הספר מסביר המורה 

לקיסר הסקרן את העיקרון לחיים טובים ובריאים: שמירה על אורח חיים מאוזן, שינה טובה, 
תזונה מאוזנת והימנעות מאורח חיים מופקר. 

מורשת עתיקה זו עברה בסין העתיקה מאב לבן או ממורה לתלמיד.הרפואה הסינית הנה 
שיטת טיפול עתיקת יומין המבוססת על כתבי הרפואה הקלאסיים העתיקים, על נסיון מצטבר 

!ועל לימוד אישי ממורה לתלמיד. 
הרפואה הסינית היוותה חלק נכבד מהמסורת הסינית. מתוך ההבנה שהאדם והטבע 

קשורים ומשפיעים אחד על השני הבינו הסינים שאם האדם לא "יציית" לחוקי הטבע, מחלות 
יופיעו. לכן, תהליך הלימוד וההסמכה של הרופא הסיני היה תהליך ארוך וממושך שבו למד 

התלמיד להכיר את מחזוריות הטבע, העונות, השמיים, הכוכבים והשפעתם על האדם. 
בנוסף למד את רזי הרפואה הסינית, הצ'י, המרידיאנים, היין והיאנג, התפקוד הפיזיולוגי של 

אברי הגוף ועוד. אט אט נעשה התלמיד בקיא יותר ויותר בתורה תוך כדי צפייה במורהו 
המטפל בחוליו. לדוגמא: אחת האבחנות אשר נדרש התלמיד ללמוד היתה האבחנה בעזרת 
הדופק. אבחנה זו נחשבת האבחנה הקשה ביותר ברפואה הסינית אולם המדויקת והעמוקה 

ביותר. בשל כך, תהליך הסמכת תלמיד לרופא ערך כ- 15 שנה. 

הרפואה הסינית העתיקה התפתחה רבות לאורך ההיסטוריה, אך עד המאה ה-19 השימוש 
בה נשאר נאמן למקורות ועיקריה לא שונו. במהלך המאה ה-20, עברה סין תהפוכות 

משמעותיות; ביטול הקיסרות, המהפכה הקומוניסטית וכניסה של השפעות תרבותיות מן 
המערב. הרפואה הסינית, יחד עם המורשת הסינית כולה, עברה אף היא תהפוכות ותמורות 

משמעותיות אשר שינו באופן ניכר את דרכי הלימוד, האבחנה והטיפול. 

!
!יסודות הרפואה הסינית העתיקה 

חמשת האלמנטים: 
במהלך ספר "הקיסר הצהוב", שהוא הבסיס לרפואה הסינית, מסביר המורה את הרעיון 

שהאדם הוא שיקוף של הטבע ותופעותיו. כשם כשבטבע ישנן ארבע עונות ועונת מעבר (כך 
שלמעשה  5 עונות), כך גם אצל האדם ישנם 5 כוחות אשר משפיעים על גופו ועל חייו.  

כוחות אלו נקראים חמשת האלמנטים (או גם  התנועות והמעברים) - העץ, האש, האדמה, 
המתכת והמים. 

!



 !!!!!!!!!!
כשם שבטבע הקיץ מאופיין בשונה מהחורף והאביב שונה בהתנהגותו והשפעתו מהסתיו או 

מהקיץ המאוחר, כך גם אצל האדם:  אלמנט המים בגוף קשור לנוזלים, לתמציות ולכליות. 
אלמנט העץ קשור לשרירים, לתנועה ולכבד וכך הלאה. 

ניתן לומר שישנן חמש "ממלכות" חשובות ששולטות בגופו ובפעילותו של האדם והמושלים 
בממלכות הם חמשת האיברים היצרניים - הכליות, הכבד, הלב, הטחול והריאות. כל 

ממלכה שולטת על רקמות מסוימות בגוף ודואגת לתקינותן, מפקחת על מערכת החושים, על 
תפקוד האיברים וכו'. לדוגמא: ממלכת המים בשליטת הכליות אחראית על המוח והעצמות, 

על עמוד השדרה, על הנוזלים והתמציות, על כוח הרצון, על הפוריות, על האוזניים וכו'. 
!למעשה ישנם 12 איברים פנימיים עיקריים אשר אחראים לתחזוקת הגוף.  

 !!!!!!!!!!!!!!!
המרידיאנים 

אך כיצד האיברים שולטים בכל אותן רקמות, פעולות ותפקודים?  
כמו בכל ניהול טוב, לגוף ישנה מערכת תקשורת משוכללת, אשר עובדת ללא הרף ומחברת 

בין כל איבר שולט לבין הרקמות השונות, הגפיים, איברי החושים וכו'. מערכת זו נקראת 
מערכת המרידיאנים (בסינית JING LUO MAI ).  ישנם 12 מרידיאנים רגילים ולכל אחד 
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מקושר איבר אחד עיקרי מתוך 12 איברים.  ישנם 8 מרידיאנים נוספים, מיוחדים וחשובים, 
!הקשורים למבנה הבסיסי האנרגטי של האדם. 

המרידיאנים מקשרים בין האיברים הפנימיים לגפיים, לראש ולאיברי החישה ולמעשה לכל 
חלק בגוף. מחד - המרידיאנים מזינים, מחממים ומניעים את כל חלקי הגוף ובמקביל יוצרים 
רשת של הגנה. מאידך - המרידיאנים מעבירים מידע שוטף בין הגוף לאיברים ולכלי הדם.  

רובנו לא מודעים למצב שבו האיברים הפנימיים לא עושים את עבודת כהלכה או כאשר 
פעילותם אינה תקינה. אנו חשים בחולשה או בבעיות שונות אך איננו מקשרים אותן לאיברים 

השולטים. 
החכמים הסיניים למדו במשך השנים כיצד לזהות סימפטומים ולקשר אותם לאברים השונים 
או לאלמנטים השונים. לאחר אבחנה מדוקדקת שכללה את בדיקת הדופק והלשון, התבוננות 

והקשבה, ידעו לסכם לעצמם ולמטופל את המוקדים החלשים.  
הדבר החשוב הבא אשר הבינו החכמים, הוא שיש למרידיאנים גם נקודות המפעילות 

ומחדשות את פעילותם ומעודדות ומאזנות את פעילות האיברים הפנימיים. סה"כ נמצאו על 
!גבי המרידיאנים. כ-365 נקודות עיקריות.  

תורת הגזעים והענפים 
אחד הסודות החשובים של הרפואה הסינית העתיקה הוא להבין לא רק את מנגנוני הבעיה 
שאיתה בא המטופל, אלא את הסיבות לבעיה, הנעוצות בנטיות האנרגטיות של המטופל 

מרגע לידתו. 
ע"פ פילוסופיית הרפואה הסינית העתיקה, השמים והארץ קשורים קשר בל יינתק עם האדם 

ולא הועלתה כלל האפשרות של מתן טיפול רפואי ללא ידע ותובנה עמוקים בחוקי היקום. 
רפואה זו ראתה באדם חלק מהקוסמוס, לכן יש חשיבות למצב הירח, השמש, התאריך בו 

מתבצע הטיפול וכן לתאריך בו נולד האדם. על פי תפיסה זו יש לאזן את האדם תוך 
התייחסות לאנרגיות הקוסמיות, לאנרגיות הפרטיות של האדם ולתלונתו הספציפית. ענף זה 
של הרפואה הסינית שמתייחס לקוסמוס ולזמן נקרא:  תורת 10 הגזעים השמימיים  ו- 12 

 .The 10 Heavenly Stems & 12 Earthly Branches הענפים הארציים!
הגזעים השמימיים הם למעשה עשרת אברי הגוף הפנימיים. לכל איבר יש קשר לאחד 

מחמשת היסודות. ישנם חמישה אברים ייניים (Yin) וחמישה יאנגים .(Yang) כשם שעץ אינו 
יכול להתקיים ללא גזע, כך אנו לא יכולים להתקיים ללא אברי הגוף הללו. האנרגיה שמגיעה 

מהשמים משתקפת בבסיס הגוף הפיזי, בעשרת האיברים. 
הענפים מסמלים את המערכת האנרגטית של הגוף - מערכת המרידיאנים .כאמור, ישנם 

!12 מרידיאנים עיקריים, והם מקושרים, כמובן, לאברי הגוף - הגזעים.  
שיטה זו והטיפול באמצעותה נחשבים לרמה הגבוהה ביותר של הרפואה הסינית כיוון 

שמחברים בין השמיים, הארץ והאדם. ידע עתיק זה נשמר בסוד בסין העתיקה. נכון להיום 
שולטת בסין הרפואה הסינית המחודשת: Traditional Chinese Medicine (TCM) – תוצר 

מתקופת המהפכה הקומוניסטית בסין. רק במדינות מסביב לסין; טייוואן, קוריאה ווייטנאם 
המשיכו רופאים שעזבו/הוגלו/ברחו מסין לטפל בדרך המקורית והעתיקה. המסורת הייתה 

שהמקצוע עובר מאב לבן, עם זאת רק במעט מקרים, בתקופה זו, אכן עבר הידע לדור הבא. 
לפני למעלה מ- 50 שנה, שהה הולנדי בשם ואן ביורן, במשך 5 שנים, אצל שני מטפלים 

בטייוואן ובקוריאה ונחנך על ידם. כשחזר להולנד ייסד ב-1972 בי"ס לרפואה סינית עתיקה 



והיה מהחלוצים בהוראת הרפואה הסינית העתיקה במערב. יותר מאוחר ייסד בית ספר נוסף 
 .(ICOM) באנגליה

כיום, חוזרת הרפואה הסינית העתיקה לחיים דווקא במערב. סביר להניח שבעתיד היא גם 
תמצא את דרכה בחזרה לסין מאחר ומקורה הוא ב"קאנון הפנימי של הקיסר הצהוב". זהו 

ספר המקור הראשון לכל מי שעוסק ברפואה סינית. תורת "הגזעים והענפים" הופכת מוכרת 
יותר ויותר ונלמדת גם באירלנד, פינלנד, אנגליה, הולנד וישראל. המורים הינם תלמידיו של 

!ואן ביורן. 
מה מייחד את שיטת הגזעים והענפים לעומת זרמים אחרים ברפואה הסינית? 

בשיטת הגזעים והענפים, מפת הלידה (מפה אסטרולוגית הנקבעת ע"פ תאריך הלידה) של 
המטופל נלקחת בחשבון בתהליך גיבוש האבחנה, בבניית האסטרטגיה הטיפולית, בבחירת 

הנקודות לדיקור, במתן המלצות אישיות המעודדות בריאות ובהערכת הפרוגנוזה.  
מפת הלידה מסבירה אילו כוחות (מים, עץ, אש, אדמה, מתכת) דומיננטיים יותר במבנה 

הפנימי של המטופל, מציגה את החוזקות ואת נקודות התורפה במערכת ומאפשרת טיפול 
מדויק יותר ומענה אישי לצרכים של המטופל. 

בשיטות דיקור אחרות בהן מפת הלידה אינה מעורבת, הטיפול במחלה מסויית אצל שני 
!מטופלים אינדבידואלים (או יותר) יהיה זהה ולכן פחות מדויק ופחות אפקטיבי לטווח ארוך.  

אקופונקטורה עפ"י הגזעים השמימיים והענפים הארציים 
הטיפול המסורתי באקופונקטורה היה מאז ומתמיד מסתורין לעיני המתבונן. גם בעבר וגם 

היום מנסים לבחון את השיטה בכלים מדעיים: קירבת נקודת הדיקור למרכז עצבים, כלי דם 
חשובים או סמיכות לאיברים שעליהם רוצים להשפיע. 

 אך ישנם גורמים מעניינים ששווה לתת עליהם את הדעת: לעיתים טיפול בנקודה מסוימת 
יהיה יעיל בחורף ולא יעיל בקיץ, לעיתים  טיפול בבעיה מסוימת אצל אדם אחד  ע"י מרשם 

הנקודות בספר יהיה יעיל וטיפול באדם אחר (עם אותה אבחנה) יהיה לא יעיל וכו'. 
נראה שהאקופונקטורה מסתמכת לא רק על הקשרים והרשתות / המפות האנרגטיות באדם 

!עצמו.  אלא גם ובעיקר על הקשר בין האדם לבין ההשפעות עליו מצד גרמי השמיים.  
כולנו מסכימים לעובדה שבאנו לעולם עם חותם גנטי מצד הורינו. בטבע החוקיות ברורה- 

לא נצפה לראות ילד שחום עור להורים שבדים בהירי עור… כך גם נוכל להסביר מדוע  לילד 
שהוריו נושאים את גנים של מחלה מסוימת, יש את אותה מחלה. לעיתים אנו רואים תכונה 
מסוימת או להבדיל, מחלה מסוימת, אצל ילד או מבוגר  שלא באה בשום פנים ואופן מהוריו 

וקשה לנו להסביר זאת.  
עפ"י הפילוסופיה הסינית יש לכל אדם, בנוסף לחותם הגנטי מצד הוריו, גם חותם של אקלים 

מסוים (אדם שנולד בזמן שליטה של אקלים קור, למשל), חותם של אלמנט או תנועה 
מסוימת (כגון תנועה של אש) והשפעה של איבר מסוים (כמו הכליות/ הקיבה וכו').  

זוהי למעשה מפת הלידה של האדם. עפ"י מפה זו ניתן לראות את מצבו הפוטנציאלי של 
האדם, להסביר מדוע יש חוסר איזון, מחלה או תכונה מסוימים.  

על-פי המפה ניתן גם לעזור לאדם לאזן את מצבו הפיזי והמנטלי בחיי היום יום - מבחירת 
!מזונותיו ועד בחירת מקצוע ואפילו בן/בת זוג… 

היות ומפת הלידה עוזרת באיתור מקור ההשפעה על האדם מרגע לידתו והלאה, 
באקופונקטורה אנו נעזרים במפה להשלמת האבחנה ולטיפול נכון ושלם. מטרת 



האקופונקטורה עפ"י הגזעים, הענפים , השכבות ועונות השנה, היא לתת לאדם כיוון עפ"י 
מה שנכון עבורו, במקרה שהאנרגיה של אחד האיברים סטתה ממסלולה, נחלשה, תקועה 

וכו'.  
הטיפול באקופונקטורה מתחיל מהאבחנה - שנשענת על סיפור המקרה, אבחנת גוף, אבחנת 

הדופק ולבסוף המפה האנרגטית. פעמים רבות אנו מוצאים באבחנתנו אנרגיה מסוימת 
החלשה במיוחד או שיצאה מאיזון ולכן משפיעה על מערכת פיזיולוגית מסוימת או מערכת 

נפשית.   
העיקרון הטיפולי הוא לחזק את האנרגיה החלשה ולאזן את מה שיצא מאיזון בכדי להחזיר 
את תפקוד הגוף למצב הנורמלי. כל זאת - על ידי בחירת הנקודות היעילות והבטוחות ביותר 

!לאדם המטופל.  
הסברה כי ניתן לטפל באקופונטורה בצורה סימפטומטית (כמו להשתמש בנקודה 

לכאבי-ראש, פורמולה לעצירות, נקודה על הכתף לבעיות של בורסיטיס, נקודה שמטפלת 
בגב) אינה מתיישבת כלל עם הפילוסופיה הסינית והבנת הפיזיולוגיה הסינית.  

האקופונקטורה מבוססת על ההבנה כי האדם הוא פרי הבריאה, שבין השמים והארץ ולכן 
חוקי השמים והארץ חלים עליו. ללא כל סתירה, האדם הוא גם ייצוג מושלם של השילוב 

(והשילוש) של השמים והארץ. לכן כל חוקי היין והיאנג חלים עליו ברמות השונות (למשל 
ההבנה כי הראש הוא החלק השמימי, שבו התפקודים הגבוהים מתבטאים והגוף  הוא החלק 

הארצי וקשור יותר לעשייה)  וכל השפעה על חלק מהאדם תשפיע על כולו.  
בטיפול עצמו יש כמובן משמעות למיקום המחטים ומספרן כחלק מאותו ייצוג שיש באדם 

!לחוקי השמים והארץ. 
Huang di asked, "I have heard that in the heavenly realm, cycles of energy 
are composed of 6 x 6o -day cycle, which create one year. On earth this is 
also measured by the nine continents and the nine orifices, referred to as the 
'role of nine'.  
The combination of  the six cycles and the rule of nine produces the 365 
energy points in the human body that are in concert with the philosophy with 
the human being as a microcosm of the macrocosmic universe. The kind of 
correspondence extrapolation has been in the use for a long time; however, I 
am ignorant of its reasons." 

Su Wen chapter 9. !!
     


