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מעשה מרכבה – חמשת היסודות
מעשה מרכבה הוא תחום הלימוד הראשון והעיקרי בתורת הסוד שבו עסקו ארבעת הצדיקים בכניסתם לפרדס. מעשה מרכבה 
הוא תחום לימוד שכולל תחומים שונים, בהתאם לנושא הספר מיקדתי את התחומים החשובים עבורך ועבור מסע הריפוי שלך. 

חמשת היסודות בעולם
אדמה, מים, אויר, אש ואור. הם חמישה יסודות שיוצרים את כל המערכת האקולוגית בעולם.

ארבעת היסודות הראשונים הם יסודות המצוים בעולם החומר בצורה גלויה ומוחשית. היסוד החמישי - יסוד האור, הוא יסוד 
שאינו חומרי ובלתי ניתן ל'תפוס' בצורה גשמית. גם מבחינה חומרית וגם מבחינה של עבודה פנימית יסוד האור הוא יסוד יוצא 

דופן.

האדמה היא הבסיס האיתן עליו מתקיים כל העולם, היא מצמיחה, מגדלת, ומכילה בתוכה מערכות שלמות של חיים ותקשורת 
תת קרקעית. ישנם סוגים שונים של אדמה המכילה חומרים ומינרלים או משמשת למטרות שונות כמו רפואה, בנית כלים או 

בתים. בתוך האדמה עצמה נוצרות מתכות, ומחצבים של אבני חן ששימשו את האדם לאורך שנים בהתפתחותו האנושית.

המים מכסים את רוב פני השטח בכדור הארץ. רוב שטח העולם מכוסה אוקיינוסים ומקוואות מים. העולם הקיים בתוך המים 
גם הוא עשיר במינרלים חיונים לקיום העולם והחיים. כל בעלי החיים בסביבה הימית בעלי תפקיד בתהליכים ביולוגים חשובים 
בשמירה על האקלים ומקוואות המים בעולם כולו. עולם המים כל כך עמוק ונרחב, חוקרים מגלים כל הזמן צורות חיים חדשות 
לכל אחד מאזורי  ליצירת תנאי אקלים המתאימים  חיונית  ולא מוכרות המתקיימות מתחת למים. התנהגות מקוואות המים 
המחיה בעולם. המים מתבטאים גם כגשם היורד מן השמים ובכך מרוה את צימאונה של האדמה במידה הראויה לה בעונת 

החורף. המים הם משאב חשוב כתנאי לקיום העולם והחיים, שכן אין חיים ללא מים.

האויר מצוי בכל מקום ומפושט על פני שטח העולם. מקום ריק מאויר נקרא ואקום – 'ריק'. מצב זה כמעט לא קיים אלא בתנאים 
מאוד מסוימים שנוצרים בתהליכי טבע או בצורה מלאכותית. האויר מכיל גזים, מינרלים, חומרי יסוד, חיידקים וחומרים נדיפים 
שעוברים דרך ערוץ התקשורת האוירי. האויר שמכיל בתוכו חמצן חיוני לכל יצור חי, פעולת הנשימה מתקיימת גם בגוף האדם 

וגם בגופם של בעלי חיים, צמחים ואף אלמנטים דוממים מושפעים ממצב הרוחות והאויר. 

יסוד האש גם הוא מצוי בכל מקום, אור השמש מאיר בשעות היום בכל מקום בעולם. בליבת כדור הארץ יש חום באופן תמידי. 
ללא החום והמיזוג הנכון העולם לא יכול היה להתקיים.  ללא חום השמש הטמפרטורה בעולם הייתה נמוכה מדי ולא מאפשרת 
אקלים הרמוני. חום השמש עוטף את העולם ומהווה מקור אנרגיה טבעי זמין לכל הבריות. יש חומרים הנוצרים אך ורק באמצעות 
אור השמש כמו ויטמין D. תהליכי פוטוסינטזה של צמחים מתקיימים בחשיפה לאור השמש. השמירה על האקלים בכל עונות 
השנה מתקימת גם באמצעות מיקום השמש והירח, להם גם השפעה על מצב הגאות והשפל של הים. ליסוד האש יש תפקיד 

חשוב ומרכזי בהתנהלות העולם ובסוגי האקלים השונים.

יסוד האור היסוד החמישי והמיוחד ביותר, תורת הסוד מגלה לנו שהוא קיים עוד לפני כל היסודות האחרים. הוא מכיל את כולם 
ונמצא בתוך כולם. בתוך כל אחד מהיסודות האלה יש ניצוצות של אור אך בצורה דחוסה ונסתרת.  יסוד האור הוא זה שנותן 
קיום לכל היסודות האחרים בעולם. ללא אור לא היית רואה דבר. האור הוא גם חיצוני וסובב את כל העולם תמיד. הוא האור 
המתבטא בשמש בכוכבים, בירח או מכל מקור אור אחר אפילו מקורות אור מלאכותים כמו מנורות. לפי הקבלה יסוד האור הוא 
גם פנימי, אפשר להגדיר אותו בתור הניצוץ האלוקי הקיים בכל דבר. הוא חלקיק החיים הקטן ביותר שניתן למצוא בתוך החומר.

איתני הטבע והיסודות, הם האמצעים שעל ידם נברא העולם.  עוצמתם רבה ובכוחם גם להשמיד או להרוס אותו. המים הציפו 
את העולם במבול, האש שרפה את סדום ועמורה, רוחות יכולים לשבור בתים ולעקור עצים ממקומם. האדמה יכולה לבלוע 
אנשים חיים כמו במקרה של קורח ועדתו. עוצמת הטבע וכוחותיו החזקים הם שיקוף של כוחות רוחנים גם בתודעה ובעולמות 



הרוחנים. לפי הקבלה השורש הרוחני הוא זה שנותן לאיתני הטבע את עוצמתם.

חמשת היסודות בתא
התא הוא החלקיק הקטן ביותר שמרכיב כל אורגניזם. כל חומר בטבע, צמח, בעל חיים או אדם בנוי מאין ספור תאים קטנים 
שמרכיבים אותו. התא עצמו מכיל מספר איברים: גוף התא, נוזל התא, חמצן ופחמן דו חמצני ומערכת אנרגיה יחודית לכל תא 

משלו.

מבנה התא זהה לתרכובתם של חמש היסודות:
קרום התא וגוף האיברים עצמם – יסוד האדמה

נוזל התא והחומרים המסיסים בנוזל התא – יסוד המים
החמצן והפחמן הדו חמצני המשתתפים בתהליכי הנשימה של התא – יסוד האויר

המיטוכונדריה – היא מערכת האנרגיה של התא, מעין חברת החשמל – יסוד האש שאחראי על האנרגיה החום וההנעה.
.DNA ישנם סוגים רבים של תאים בטבע, בגופם של יצורים חיים ובגוף האדם. אציין סוג אחד של תאים שחשוב לך להכיר: תאי

ניתן  ביותר, באמצעותו  גנטי על אותה הבריה. הם מכילים את המידע החשוב  סוג של תאים שמכילים מידע  DNA הם  תאי 
להמשיך את אותו סוג החיים על פני האדמה. תאי DNA מאפשרים לנו לשכפל או ליצור בריה חדשה בהתבסס על מידע קדום 

יותר על אותו האורגניזם. הם הזיכרונות של הגוף כולו.

 DNA מכילים את תוכניות הבניה של אותו התא, ושל הגוף כולו. הם בעצם ספר המתכונים ליצירת גוף החי. כל תא DNA תאי
מורכב משתי שרשראות צדדיות, וארבע חומצות גרעין שחוזרות על עצמן בסדר קבוע. שתי השרשראות מקבילות לקו ימין וקו 
שמאל בעץ החיים עליו ארחיב בפרק הבא שנקרא 'מעשה בראשית'. ארבעת חומצות הגרעין שמרכיבות את תא ה DNA  הם 

כנגד ארבעת היסודות שאנחנו עובדים איתם בעולם הזה. היסוד  החמישי יסוד האור, מבטא את התא השלם כולו.

מכאן שמבנה העולם הגדול – המקרו קורסמוס, זהה למבנה הקטן ביותר המרכיב כל אורגניזם חי בעולם הוא התא - המיקרו 
קוסמוס. העולם כולו כיקום, המבנה והחומרים שבו זהה להרכבו של תא בודד.

חמש היסודות בגוף
שכלית  אבולוציונית,  מבחינה  בטבע  ביותר  המפותחת  הבריה  נחשב  האדם  האדם.  של  בגופו  גם  מתבטאים  היסודות  חמש 
והצמחים מורכב מהיסודות  גופם של בעלי החיים  לפי הקבלה  כל החלקים הקיימים בטבע.   כולל את  ולכן האדם  ורוחנית. 

אדמה, מים ואויר. אך ורק גופו של האדם מורכב מכל חמשת היסודות:
האיברים המוצקים, נוזל הדם ובשר הגוף משול ליסוד האדמה.

הלב הכליות ממשק נוזלי הגוף ומחזור הדם משולים ליסוד המים. 
החמצן, הפחמן הדו חמצני ומערכת העצבים קשורים ליסוד האויר. 

כוח ההנעה האנרגיה וחום הגוף קשור ליסוד האש. 
האדם השלם כולו הוא כנגד יסוד האור.

לכל אחד מחמש היסודות יש איברים מרכזים ומערכות פיזיולוגיות הקשורות אליו. כל יסוד אחראי גם על תפקודים של חומרי 
הגוף ואיזונו. מצב בריאותי תקין מתקיים כאשר יש הרמוניה בין חמש היסודות בגוף ובנפש. מצבי מחלה הם הפרה של ההרמוניה 

של היסודות. 



חמש היסודות בנפש 
לאותם חמישה יסודות שמתקיימים בעולם, בגוף ומתבטאים בתא הבודד יש גם ביטוי בנפש. האדם עצמו מורכב מחלקים בלתי 
נראים, בדיוק כמו תורת הסוד. החלק הנסתר של האדם הוא העולם הפנימי. העולם הפנימי הוא סך כל החוויות, התחושות, 

המחשבות והרצונות שקיימות בתודעה הנסתרת.   

נפש האדם גם היא מתחלקת לחמישה חלקים בהתאמה לכל אחד מהיסודות:
פעולות, מעשים, תגובות, צרכים בסיסים )אכילה, שתיה, שינה, רביה( – יסוד האדמה

רגש, דיבור, אנרגיה – יסוד המים 
מחשבה, שכל, הגיון – יסוד האויר

כוח הרצון, כוונה – יסוד האש
אמונה, דמיון, תענוג– יסוד האור

כל אחד מהיסודות אחראי לשמור על איזון כוחות הנפש הקשורים אליו. הרמוניה בין היסודות תוליד מצב נפשי בריא, שמח, 
מחובר ואופטימי. אך כמו בגוף, וכמו בעולם, איתני הטבע הפנימים יכולים לצאת מאיזון גם בנפש שלך. כוחות נפש כמו דמיונות, 

סיוטים, סרטים, חרדות, מחשבות שליליות ואובססיביות, או רגשות עמוקים וכואבים יכולים להוציא אותך מהשפיות.

כל אחת מרמות התודעה הללו משפיעה ומעבירה מידע ונתונים לרמות התודעה הסמוכות אליה. מאחר והיסודות בנוים כמו 
סולם, המידע עובר בשני הכיוונים. 

כיוון אחד: מלמעלה למטה – מתוך התודעה שלך החוצה אל העולם. דרך המעשים והפעולות שאתה עושה במציאות אתה 
מבטא רצונות ומחשבות עליונות יותר שמגיעות ממך. מיסוד האור למטה אל יסוד האדמה.

כיוון שני: מלמטה למעלה  -מהמציאות החיצונית פנימה אל תוך העולם הפנימי שלך. כל המידע שמתקבל מהאירועים והסביבה 
אליה נחשפת במשך החיים. כאן התנועה תהיה הפוכה מיסוד האדמה פנימה ומעלה אל יסוד האור.

סולם היסודות המקורי:
אמונה דמיון תענוג – יסוד האור

כוח רצון – יסוד האש
מחשבה – יסוד האויר

רגש – יסוד המים
פעולה – יסוד האדמה

כל פעולה שמתגלה במציאות היא תוצאה של תהליך שהתרחש בעולם הפנימי קודם לכן. התהליך התחיל כבר ברמה העליונה 
ביותר היא רמת האמונה הדמיון והתענוג. ברגע שאתה  מדמיין ומאמין שיהיה לך תענוג ממשהו, הרעיון מתחיל לרדת בסולם 
התודעה. הרעיון עובר אל הרצון, אתה מתחיל לחוש שאתה רוצה את התענוג הספציפי ומתחיל לפתח רצון לגביו. אחרי שהרצון 
מגובש אל עבר מטרה נבחרת, התודעה מתחילה לחשוב באופן שכלי ומתכננת את הדרכים למימוש הרצון. מיד לאחר המחשבה 
ולאחר תכנון שכלי, אתה מתחיל להרגיש ולדבר על אותן מחשבות ורצונות. בסופו של דבר התהליך הפנימי שהתרחש ברמות 

התודעה העליונות שלך, ירד לרמת הרגש ויתבטא במציאות כפעולה או כמעשה אל עבר הגשמת הרעיון. 

המעשים, הפעולות, התגובות או כל דבר אחר שאתה עושה במציאות הוא תוצר של תהליך פנימי. כשאופי המעשים והפעולות 
לאזן תחילה בשורש.   צורך  הנוכחית. משמעות הדבר שיש  נוחות מהמציאות  חוסר  או הסביבה מתחילים לחוש  שלילי אתה 
להכנס לפרדס הפנימי, ולהבין איזה חלק יש לתקן בתהליכי התודעה שקדמו למציאות השלילית. מבחינת הקבלה המעשים 

והפעולות בעולם החיצוני הם תוצאות של הבעיה האמיתית שנמצאת ברמת הנפש. 

לימוד עבודה פנימית עם חמש היסודות הוא שער למסע תודעתי.  בפרשת "לך לך" כתוב: "לך לך מארצך ממולדתך ומבית 
אביך". הנתיבות שלום מפרש שהציווי העמוק הוא ללכת אל הנקודה  הפנימית ביותר שלך - לך אל עצמך. הציווי הוא  הזמנה 
למסע עבורך, לחקור ולגלות את האוצרות שמסתתרים במקומות שאפילו אתה לא רואה בתוך עצמך. כשתבין שהמסע של 
הגילוים הזה הוא אין סופי, חווית החיים שלך תהיה ממקום אחר לגמרי. מה שעליך לעשות זה ללמוד ממה אתה מורכב ולעבוד 

עם החומרים של המרכבה שלך בעולם – אדמה, אויר, אש ומים. 

אתה תלמד את זה ובסוף אתה תראה שתברא עולמות.


