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In memory of Ophir Agassi z”l by his loving family 
 

 שמות פרק כה פסוק ח
ְונֹוַעְדִתי ְלָך ָׁשם ְוִדַבְרִתי ִאְתָך ֵמַעל ַהַכפֶֹּרת ִמֵבין ְׁשֵני ַהְכֻרִבים ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת  (כב... ) ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָדׁש ְוָׁשַכְנִתי ְבתֹוָכם:)ח( 

 אֹוְתָך ֶאל ְבֵני ִיְׂשָרֵאל:ֵאת ָכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה 
 

 רש"י 
כשאקבע מועד לך לדבר עמך, אותו מקום אקבע למועד שאבא  - ונועדתי)כב(  ועשו לשמי בית קדושה: - ועשו לי מקדש )ח(

ובמקום אחר הוא אומר )ויקרא א א( וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר, זה  - ודברתי אתך מעל הכפורת שם לדבר אליך:
)במדבר ז פט( ובבא משה המשכן מחוץ לפרכת, נמצאו שני כתובים מכחישים זה את זה, בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם 

אל אהל מועד וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת וגו', משה היה נכנס למשכן וכיון שבא בתוך הפתח, קול יורד מן 
הרי וי"ו זו יתירה  - ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל השמים לבין הכרובים, ומשם יוצא ונשמע למשה באהל מועד:

 , וכה תפתר ואת אשר אדבר עמך שם, את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל הוא:וטפלה, וכמוהו הרבה במקרא
 

 שמות פרק כט פסוק מב
 עַֹּלת ָתִמיד ְלדֹּרֵֹּתיֶכם ֶפַתח אֶֹּהל מֹוֵעד ִלְפֵני ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָמה ְלַדֵבר ֵאֶליָך ָׁשם:

 

 רש"י 
כשאקבע מועד לדבר אליך שם אקבענו לבא. ויש מרבותינו  - אשר אועד לכם ולא יפסיק יום בינתים:מיום אל יום,  - תמיד

למדים מכאן, שמעל מזבח הנחשת היה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה משהוקם המשכן, ויש אומרים מעל הכפרת, כמו 
אמור על המזבח, אלא על אהל מועד  שנאמר )שמות כה כב( ודברתי אתך מעל הכפורת, ואשר אועד לכם האמור כאן אינו

 הנזכר במקרא:
 

 יהושע פרק יח פסוק א
 ַוִיָקֲהלּו ָכל ֲעַדת ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִׁשֹלה ַוַיְׁשִכינּו ָׁשם ֶאת אֶֹּהל מֹוֵעד ְוָהָאֶרץ ִנְכְבָׁשה ִלְפֵניֶהם:

 

 רש"י 
היה שם תקרה אלא בית של אבנים מלמטן ויריעות מלמעלן כך שנינו  שעשו במדבר ולא - וישכינו שם את אוהל מועד)א( 

 משנקבע המשכן היתה הארץ נוחה ליכבש לפניהם: - והארץ נכבשה לפניהם בשחיטת קדשים:
 

 דברי הימים א פרק כא
ֹּאֶמר ְיקָֹוק ַלַמְלָאְך ַוָיֶׁשב ַחְרבֹו ֶאל ֶרן ָאְרָנן ַהְיבּוִסי ַוִיְזַבח ָׁשם:  )כז( ַוי  ְנָדָנּה: )כח( ָבֵעת ַהִהיא ִבְראֹות ָדִויד ִכי ָעָנהּו ְיקָֹוק ְבגֹּ

ֹּא  ֶלֶכת ְלָפָניו ִלְדרֹּׁש ֱאֹלִהים ָיכֹּל ָדִויד לָ )כט( ּוִמְׁשַכן ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹּׁשה ַבִמְדָבר ּוִמְזַבח ָהעֹוָלה ָבֵעת ַהִהיא ַבָבָמה ְבִגְבעֹון: )ל( ְול
 ְפֵני ֶחֶרב ַמְלַאְך ְיקָֹוק: ִכי ִנְבַעת ִמ 

 

 רש"י 
בעת ההיא בראות דויד )כח(  להשיב חרבו וישב חרבו אל נדנה וכן ויאמר ה', לדג ויקא את יונה וגו': - ויאמר ה' למלאך)כז( 

ומשום כבוד דוד נכתבה כאן שעשה מזבח וכל פסוקי דפרשה זו דבוק פסוק אל פרשה זו לא נכתבה בשמואל  - כי ענהו ה'
אז כשהיה  - ולא יכל דויד)ל(  של משה עדיין בעת ההיא בבמה אשר בגבעון: - ומזבח העולה)כט(  פסוק כאילו כולו פסוק א':

אלהים כלומר לפני המזבח אשר אותו מעשה שצוה לו הקדוש ברוך הוא להעלות קרבן לא היה דוד יכול ללכת לפניו לדרוש 
 בגבעון כי נבעת מפני חרב מלאך ה' והלך דוד כדברי ה' ובנה מזבח וענהו ה':

 
 תניא ליקוטי אמרים פרק לד

והנה מודעת זאת שהאבות הן הן המרכבה שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפי' שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לרבון 
הם כל הנביאים כל אחד לפי מדרגת נשמתו והשגתו ומדרגת משרע"ה היא העולה העולמים בביטול הנ"ל ליחודו ית' ואחרי

על כולנה שאמרו עליו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה ומעין זה זכו ישראל במעמד הר סיני רק שלא יכלו לסבול כמאמר 
ות לו משכן ובו קדשי רז"ל שעל כל דיבור פרחה נשמתן כו' שהוא ענין ביטול במציאות הנ"ל לכן מיד אמר להם לעש

הקדשים להשראת שכינתו שהוא גילוי יחודו ית' כמ"ש לקמן ומשחרב בהמ"ק אין להקב"ה בעולמו משכן ומכון לשבתו 
הוא יחודו ית' אלא ארבע אמות של הלכה שהוא רצונו ית' וחכמתו המלובשים בהלכות הערוכות לפנינו ולכן אחר שיעמיק 

י יכלתו זאת ישיב אל לבו כי מהיות קטן שכלי ושרש נשמתי מהכיל להיות מרכבה האדם מחשבתו בענין ביטול הנ"ל כפ
ומשכן ליחודו ית' באמת לאמיתו מאחר דלית מחשבה דילי תפיסא ומשגת בו ית' כלל וכלל שום השגה בעולם ולא שמץ 

לי בקביעות עתים ביום מנהו מהשגת האבו' והנביאים אי לזאת אעשה לו משכן ומכון לשבתו הוא העסק בת"ת כפי הפנאי ש
 .ובלילה
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