אהיה אשר אהיה
 . 1אורות הקודש  /חלק ב  /עמוד שעג  /חזיון החיים והעתיד  -לג
אין עבר ,הוה ועתיד מחולקים באמתת היש ,מה שהיה הוא שיהיש ומה שנעשה הוא שיעשה ,ומה שנעשה מכבר ומה שיעשה לעתיד
הולך הוא ונעשה בהוה ,תמיד ותכוף .והכל חי ,והכל שלם ,הכל רענן והכל מזהיר ,כשהכל מוכר בחטיבה אחת ,כשהאורה מזהרת
ומפלשת את אורה ,לידע ולהודיע ,איך ממקור הכל חי הכל.
 .2תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לח/ב
דאמר ריש לקיש מאי דכתיב זה ספר תולדות אדם מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו כיון שהגיע
לדורו של רבי עקיבא שמח בתורתו ונתעצב במיתתו.
2א .שמונה קבצים ה ער.
האחדות המיוחדה שבישראל ,מקשרת היא את הדורות כולם יחד ,ואין מובן של עבר בהתולדה הישראלית ,כי העבר ההווה והעתיד
תמיד כרוכים יחדיו .מאחדת את כל הנפשות היחידיות יחד באגודה נפלאה ,שאין דוגמא לה בעולם .מאגדת היא את הרעיונות
הפזורים בכל האומה כולם יחד ,ומאגדת היא את המעשים והמחשבות יחד ,באין שום קיצוץ ופירוד כלל.
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העתיד משפיע על ההווה ואפילו על העבר ( ט חשון ה'תשע"ד) רקפת תבור "אפוק טיימס"
פרופ' יקיר אהרונוב שחתום על אחת התגליות הפיזיקליות המרעישות של השנים האחרונות ,מסביר כיצד העתיד משפיע על ההווה
שלנו.אהרונוב פיתח שיטות מדידה וחישוב חדשות המאפשרות להסתכל בצורה שונה לחלוטין על תפיסת הזמן המוכרת לנו .בעזרת
"המדידות החלשות" הוא הצליח להראות שלפחות בעולם החלקיקים הזעירים – הקוונטים – קיימים מצבים עתידיים שמצליחים
להשפיע על האירועים שמתרחשים בהווה שלנו ואפילו בעבר.
 .4אורות הקודש  /חלק א  /עמוד רפא  /שלשת מדרגות הקודש  -קד
כל הוה ,וכל עתיד יערך לעומתה ,תתמלא מזוהר אותו העתיד המאושר ,שיתגלה ,שהוא באמת היה הוה ויהיה תמיד ,המאחד
במעלה עליונה את כל הדמיונות ,את כל השכליות ואת כל ההופעות שבכל קודש וקודש קדשים .אהיה אשר אהיה ,ממלא בזיו הוד
קדשו את כל חדרי הקודש של כל אנשי הרוח העליון ,את כל אשר רוח ד' מדבר בם ומלתו על לשונם .את כל צופי מרכבה ,ואת כל
המסתכלים בהדרת קודש שורש ההויות כולן ,בהיותם מלאי שכלול בכל עדן ,גם טרם יצא שכלולם לאור .גם ההתראות המוגבלה
מופיעה להיות לשעשועים עדינים ,לכל הדבקים ברזי קודש נועם עליון .כהני ד' המברכים בשמו ובו יתהללו.
 .5אורות הקודש  ,חלק ב  ,תקא
גדולתה של הצדקות וחדותה הפנימית תלויה היא במה שהיא מוכשרת להיות צופיה את הטוב העתיד .אין הזמנים חוצצים בפניה,
כל העובר הרי הוא כקצף על פני מים ,וכל הרע והכיעור המקצר את הדעת הכל עובר הוא.
הנצח הוא מובטח אל הכלל כולו ,והטוב המוחלט הוא מלא עולם גם בהוה ,ומוכן להתבלט ביותר בכמה שדרות בעתיד.
החשבון הוא פשוט ,מאחר שהכל מתפתח לטובה ,אם כן הכל מתעלה ,ובכן הכל מתוקן לסעודה ,ולטוב הגמור ,והרי שביעת הרצון
מהמציאות היא גלויה ,וחסד עליון הולך הוא וניצוק בכל מילואה של הנשמה .וזו היא מגמת מדת הטוב של צדיקים ,שממלאתם
אהבת ד' ואהבת העולם והבריות כולן.
 .6תלמוד בבלי מסכת שבת דף נה/ב
תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר מוצל אותו צדיק מאותו עון ולא בא מעשה זה לידו אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר
ארור שוכב עם אשת אביו ויבא חטא זה לידו אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו עלבון אמו תבע אמר אם אחות אמי
היתה צרה לאמי שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי עמד ובלבל את מצעה.
 .7אורות התשובה ט ,כח
ח .התשובה נוטלת את הרצון ,שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כח הויה של גבורה ,עד ששבר בעזו גם את העז של המוסר והאמונה,
ומכיון שהאור האלהי מתעורר יפה ,והרצון נעקר מעיקרו ,איננו חוזר לתהו כ"א פועל הוא בעזו על יסודו של עולם להטביע בהויה
כולה רצון כביר לאור וטוב ,וזדונות נעשים כזכיות ממש.
7א .אורות התשובה ו,ה
וזהו סוד התשובה ,שברא אותה הקב"ה קודם שברא את העולם .כלומר :הרחיב את כח היצירה הנפשית הרוחנית ביחושה אל
המעשים וההויה ,עד שתהיה תופסת ברשותה גם את העבר.
7ב .תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נד/א
תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו הן תורה ותשובה וגן עדן וגיהנם וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח.
 .8מתוך התורה הגואלת  /חלק ב  /חומש דברים  /מוצש"ק
וקרא בו את כל סדרי חייו  ...מתוך העיון בו יקרא את כל פרשת חייו ,חיי כלל ישראל ,מתוך השראת שכינה של חלק תורה זה
שנתקדש בקדושת כניסתנו לארץ.
8א .שיחות הרב צבי יהודה על התורה  /כי תצא  /סדרה ב  -תשכ"ז תשל"ה  .13 /מלחמתיות
ויש שדרשו שהוא קורא בו את כל ימי חייו ,מוצא בו את כל ימי חייו.(..וע"ד זה היה החת"ם סופר רגיל לפרש הקרא 'והיתה עמו
וקרא בו כל ימי חייו' ,הכוונה כי המלך ישא בחיקו תורת ד' ,שם ימצא כתוב כל הקורות ותולדות ימי חייו ,ושיעור הכתוב כך ,את
כל ימי חייו יקרא מעל ספר תורת אלקים" בסיום פתוחי חותם ,שו"ת חת"ס )
 .9שמונה קבצים  /קובץ ז  /מא.
מצד שורש השורשים ,אור אין סוף במילואו ,אין מקום לשום נמנע ,אפילו אותן הנמנעות המוחלטות ,הבנויות על יסוד חוקי הזמן
והמקום ,כמו התהפכות עבר לעתיד ,וחלק לכל ,או גם עבר מאוחר לעתיד ,וחלק גדול מהכל...

