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ַּדף כ"ט: ַהָּגִביַע ֶׁשהּוְקַּדׁש

ָעַמד ַּגְמִליֵאל ְוִהְכִריז: "ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ֶׁשִּבְרׁשּוִתי ֲהֵרי הּוא ֵחֶרם ַלּכֲֹהִנים". ָּגִביַע ֶזה 
ַׁשָּיְך ֵמַעָּתה ְלכֲֹהֵני ַהִּמְׁשָמר ֶׁשעֹוֵבד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע.

ַּכֲעבֹור ָיִמים ֲאָחִדים ִהְזַּדֵּמן ָׁשִליַח ֶׁשָעָלה ִלירּוָׁשַלִים ְוָהָאב ִהְפִקיד ְּבָיָדיו ֶאת ַהָּגִביַע 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְמְסֵרנּו ַלּכֲֹהִנים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ִׂשְמָחָתם ַּכֲאֶׁשר ִהְתָּבֵרר ָלֶהם ִּכי 
ַהָּגִביַע ִהִּגיַע ְלָיָדיו ֶׁשל ָׁשֵכן ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשָהָיה ּכֵֹהן ֶׁשָעַבד ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ְלַאַחר ָׁשבּועֹות ֲאָחִדים ָעַרְך ַהּכֵֹהן ִקיּדּוׁש ְּבֵביתֹו ְלֶרֶגל הּוֶּלֶדת ִּבּתֹו, ְוהּוא ִּכיֵּבד ֶאת  
ַּגְמִליֵאל ְלַקֵּדׁש ַעל ַהַּיִין ַּבָּגִביַע.

ְּבנֹו ֶׁשל ַּגְמִליֵאל ָלַחׁש ְלָאִביו: "ַהִאם ֹלא ָאַמְרָּת ָלנּו ֶׁשָּגִביַע ֶזה ֶהְקֵּדׁש ְוָאסּור 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו?" ֵהִׁשיב ָהָאב, "ָאֵכן ֵּכן, ַלָּגִביַע ֵיׁש ִּדין ֶהְקֵּדׁש ַעד ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ְלָיָדיו 

ֶׁשל ַהּכֵֹהן. אּוָלם ַאֲחֵרי ֶׁשִהִּגיַע ְלָיָדיו, ֲהֵרי הּוא ְּכֵחֶפץ חּוִּלין ְלָכל ָּדָבר".

ַּדף ל': ָהַעְכָּבר ַהַּגָּנב

ְּיהּוִדי ַהִּמְתגֹוֵרר ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ֶׁשָּקָנה ֶעֶבד ְּכַנֲעִני ִמיהּוִדי ַהִּמְתגֹוֵרר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ָצִריְך ְלַׁשְחֵרר ֶאת ָהֶעֶבד ְוֵאינֹו ְמַקֵּבל ַּבֲחָזָרה ֶאת ַּכְסּפֹו ִמן ַהּמֹוֵכר. ָּכְך ָקְנסּו אֹותֹו 

ֲחַז"ל, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָּגַרם ָלֶעֶבד ָלֵצאת ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ַמּדּוַע ָקְנסּו ַּדְוָקא ֶאת ַהּקֹוֶנה? ֶׁשִּיְקְנסּו ֶאת ַהּמֹוֵכר ֶׁשהּוא ַיֲחִזיר ֶאת ַהֶּכֶסף ַלּקֹוֶנה!

ֵהִׁשיב ַרב יֹוֵסף: ֹלא ָהַעְכָּבר הּוא ַהַּגָּנב ֶאָּלא ַהחֹור הּוא ַהַּגָּנב. ְּכלֹוַמר: ִאם ֹלא ָהָיה 
ָלַעְכָּבר חֹור ְלַהִּניַח ּבֹו ֶאת ָהאֹוֶכל, הּוא ֹלא ָהָיה לֹוֵקַח אֹותֹו. ִנְמָצא ֶׁשַהחֹור ָאֵׁשם. 
ָּכְך ַּגם ַּבִּמְקֶרה ֶׁשָּלנּו, ִאם ֹלא ָהָיה ַהּקֹוֶנה ַמְסִּכים ִלְרּכֹוׁש ֶאת ָהֶעֶבד, ֹלא ָהָיה ַהּמֹוֵכר 

ַמֲעִביר ֶאת ָהֶעֶבד ְלחּוץ ָלָאֶרץ.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ֲעָרִכין, ַּדף ל"ב

הסבר: בספר נחמיה משווים הכתובים את ביאתם 
של ישראל לארץ בימי עזרא ונחמיה לביאתם לארץ 
בימי יהושע בן נון, כדי ללמד שגם כשחזרו מגלות 

בבל קיימו את אותן מצוות שעשו בימי יהושע.

בטליה – ביטלו אותו
שורא – קיר, חומה

"מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע: מה 
ביאתם בימי יהושע מנו שמיטין ויובלות וקדשו ערי 
חומה, אף ביאתן בימי עזרא מנו שמיטין ויובלות 

וקדשו ערי חומה" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ֲעָרִכין ַּדִּפים כ"ח-ל"ד
שבת פרשת פנחס י"א-י"ז בתמוז )14-20 ליולי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף כ"ח: ֶהְקֵּדׁש

ֵיׁש סּוג ֶהְקֵּדׁש ַהָּקרּוי "ֵחֶרם". ֵיׁש ֵחֶרם ְלֶבֶדק ַהַּבִית, ְּכלֹוַמר: ֶׁשַהֶּנֶכס עֹוֵבר ְלַבֲעלּות 
ֶהְקֵּדׁש ּוְמַׁשֵּמׁש ְלַאְחָזַקת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוֵיׁש ֵחֶרם ַלּכֲֹהִנים, ְּכלֹוַמר: ַהֶּנֶכס עֹוֵבר 
ֶדה ַהֶּזה ֵחֶרם ַלּכֲֹהִנים - אֹותֹו ָׂשֶדה ִנְהֶיה  ְלַבֲעלּות ַהּכֲֹהִנים. ְלָמָׁשל, ָאָדם אֹוֵמר: ַהּׂשָ

ַׁשָּיְך ְלכֲֹהִנים.

ֶדה? מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִחיֵּלק ֶאת ַהּכֲֹהִנים ְלִמְׁשָמרֹות, ְוָכל  ֵאיֶזה ּכֲֹהִנים ְיַקְּבלּו ֶאת ַהּׂשָ
ִמְׁשָמר ָעַבד ָׁשבּוַע ֶאָחד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ּכֲֹהֵני ַהִּמְׁשָמר ֶׁשָעַבד ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע ְּבֵבית 

ֶדה. ַהִּמְקָּדׁש ִקיְּבלּו ֶאת ַהּׂשָ

חוגגים

עלונים!



4 דקות

7 דקות

לקנות לו כרטיס זול יותר.היה פחות מגיל 12 ואפשר נכון לזמן קניית הכרטיס רונן זמן קניית הכרטיס הוא הקובע. מצד אחד:

מצד שני:

זמן ההצגה הוא הקובע ובזמן 

ההצגה רונן כבר יהיה מעל גיל 

12 ולכן אולי צריך לקנות לו 

את הכרטיס היקר יותר.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

ההורים של רונן רצו לקנות לו כרטיסים להצגת ילדים שתתקיים 
עוד חודשיים. מחיר הכרטיס לילד עד גיל 12 הוא 50 ₪ ומעל גיל 
12 הוא 80 ₪.  בזמן שבו ההורים רצו לקנות את הכרטיס רונן היה 
פחות מגיל 12, אבל בתאריך ההצגה הוא כבר יהיה מעל גיל 12. הם 

התלבטו איזה כרטיס הם צריכים לקנות לו.

הייתי איש עסקים ודיפלומט שוודי. א. 
במהלך השואה חילקתי דרכונים שוודיים לאלפי יהודים  ב. 

בהונגריה כדי להצילם ממוות.
סיכנתי את חיי וזכיתי לתואר "חסיד אומות העולם". ג. 

לאחר המלחמה עצרו אותי הרוסים, וגורלי לא נודע במשך  ד. 
ראול ולנברגזמן רב.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
גטו בודפשט

גטו בודפשט היה המקום בו רוכזו יהודי בודפשט 
והונגריה במהלך השואה. הנאצים פלשו להונגריה 
בשלב מאוחר של מלחמת העולם השנייה, והגטו 
הוקם בנובמבר 1944 והתקיים שלושה חודשים 
בלבד, עד שחרורו בידי הצבא האדום בינואר 1945. 
הגטו מוקם סביב בית הכנסת הגדול וכלל כמה 
גושי בניינים שהוקפו בגדר. בתוכו רוכזו כ-200,000 
יהודים. לא ניתן היה להיכנס אליו או לצאת ממנו, 
ותושבי הגטו סבלו מצפיפות, רעב ומחלות כגון 
טיפוס. יותר ממחצית 
היהודים בגטו נשלחו 
ובשעת  להשמדה, 
בו  נותרו  שחרורו 

כ-70,000 איש. 

החלק האחרון של חומת גטו בודפשט, שנהרס 
Wikipedia ,2006-ב
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ו...מה 
דעתכם?

בשביל הסנהדרין  

בס"ד

חברותא

 אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
talmudisraeli.medison.co.il ניתן לשלוח למייל 

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

מירון
המושב הוקם ליד הר מירון בידי עולים מהונגריה 
ומשוחררי המחלקה הדתית בחטיבה 7 ממלחמת 
העצמאות. תוואי נחל מירון  עובר סמוך למושב 
ומימיו נשפכים לנחל עמוד. המושב נקרא על שם 
מירון הקדומה ששרידיה נמצאים על מדרון מסולע 
ממערב למושב. שבע שכבות של יישוב, מטבעות, 
כדים ומקוואות טהרה שהתגלו בחפירות מעידים על 
דרך המחייה, הגידולים החקלאים ואופי חיי היהודים 
של התושבים מהתקופה הלניסטית עד לתקופה 
הממלוכית, בכללם בתי המשפחות שהגיעו לאחר 
מרד בר כוכבא. אחד מבתי הכנסת הגדולים בגליל 
היווה את האתר המרכזי במקום, שנבנה במאה ה-3 
לספירה כשחזיתו פונה דרומה לירושלים. ממערב 
אליו ממוקם הקבר המיוחס לרבי שמעון בר יוחאי 
)רשב"י( ולבנו רבי אלעזר. הילולה גדולה בהשתתפות 
רבבות מתקיימת במקום מדי ל"ג בעומר לזכרו 
של רשב"י.  רבים נוהגים לערוך במקום את טקס 

ה"חלאקה" לציון הגעתם של בניהם לגיל שלוש.



3 דקות

חסידי אומות העולם

  | מי אנחנו?

7 דקות

1  .
ראול ולנברג.

2  .

היה דיפלומט שוודי שהציל אלפי 
יהודים מלהישלח אל מותם.

3  .

בבודפשט בשנת 1944.
4  .

ולנברג נולד בשוודיה, והוא הציל 
אלפים מיהודי בודפשט.

5  .

חסיד אומות העולם.
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תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מיהו האיש במעיל הארוך במרכז התמונה?  

מה היה תפקידו ומה עשה אותו האיש?  
היכן ומתי פעל אותו האיש?  

מה הקשר בין בודפשט ושוודיה כפי שמופיע בשלט?  
באיזה תואר הוא זכה ממדינת ישראל?  

אנחנו גויים שהצלנו יהודים בזמן השואה תוך סיכון חיינו, ללא מטרות רווח. א. 

יותר מ-26,000 איש קיבלו תואר זה עד כה. ב. 

שמותינו מונצחים על קיר ביד ושם, ועץ ניטע שם לזכרנו. ג. 

כמו כן אנו מקבלים אזרחות כבוד של מדינת ישראל. ד. 

2
3
4
5

1



יש לי מושג | סופר סת"ם !
סופר סת"ם הוא אדם שכותב ספרי תורה, תפילין 
ומזוזות – ראשי תיבות סת"ם. הכתיבה נעשית בדיו על 
גבי קלף והיא דורשת כישרון וריכוז. על הסופר להיות 
ירא שמים ובקיא היטב בהלכות הרבות הקשורות 

למלאכת קודש זו.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

ַמהּו "ֵחֶרם ְלֶבֶדק ַהַּבִית" ּוַמהּו "ֵחֶרם ַלֹּכֲהִנים"?  .1
ַעד ָמַתי ֵיׁש ִּדין ֶהְקֵּדׁש ַלָּגִביַע ֶׁשהּוְקַּדׁש?  .2

ֶדה ֶׁשִּמָּסִביב ָלִעיר ְלִמְגָרׁש  ַמּדּוַע ָאסּור ַלֲהפֹוְך ֶאת ַהּׂשָ  .3
ֵריק, ְוֶאת ַהִּמְגָרׁש ָהֵריק ָאסּור ַלֲהפֹוְך ְלָׂשֶדה?

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בטאבלט 
 איכותי או בסט ספרים של התלמוד הישראלי 

)לפי בחירתכם(. את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי בשעות 
talmudhagrala@medison.co.il :הצהריים למייל

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק של 

התלמוד הישראלי. *בפיקוח רואה חשבון

ֶדה ַּדף ל"ג: ַהִּמְגָרׁש ְוַהּׂשָ

ְלַאַחר ֶׁשָּכְבׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִחיֵּלק ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ֶאת 
ָבִטים ִהְקצּו ָלֶהם  ָבִטים. ֵׁשֶבט ֵלִוי ֹלא ִקֵּבל ַנֲחָלה, ֶאָּלא ַהּׁשְ ָהָאֶרץ ַלּׁשְ
ָעִרים ִמַּנֲחָלָתם, ְוַהּתֹוָרה ְמַצּוָה ִּכי ְסִביב ֶהָעִרים ִיְהֶיה ֶׁשַטח ָּפנּוי ֶׁשל ַאְלַּפִים 
ַאָּמה ִמָּכל ַהְּצָדִדים. ֶאֶלף ָהַאּמֹות ָהִראׁשֹונֹות ְמיֹוָעדֹות ִלְהיֹות ְּפנּויֹות ְלנֹוי 

ָהִעיר, ְוָהֶאֶלף ַהִחיצֹוִנּיֹות ְמיֹוָעדֹות ְלָׂשדֹות ְוִלְכָרִמים.

ֶדה ֶׁשִּמָּסִביב ָלִעיר ְלִמְגָרׁש ֵריק,  ַהִּמְׁשָנה קֹוַבַעת ֶׁשָאסּור ַלֲהפֹוְך ֶאת ַהּׂשָ
ְוֶאת ַהִּמְגָרׁש ָהֵריק ָאסּור ַלֲהפֹוְך ְלָׂשֶדה.

ֶדה ָאסּור ַלֲהפֹוְך ְלִמְגָרׁש ֵריק ִּכי ָּכל ָמקֹום ֶׁשָּזרּוַע  ַמּדּוַע? ּוְבֵכן, ֶאת ַהּׂשָ
ֶדה ִהיא חּוְרַּבן ִיּשּׁוב ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ב ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַוֲהִריַסת ַהּשָׂ ְמַיּׁשֵ

ֶאת ַהִּמְגָרׁש ֶׁשְּסִביב ָהִעיר ָאסּור ַלֲהפֹוְך ְלָׂשֶדה ָזרּוַע ִּכי ַהִּמְגָרׁש נֹוָעד 
ְלנֹוי, ְלַיּפֹות ֶאת ָהִעיר, ְוֵיׁש ִלְׁשמֹור ַעל ַהּנֹוי ַהֶּזה.

ַּדף ל"ד: ֹּכֵהן ֶׁשִּקיֵּבל ְׂשֵדה ֵחֶרם ַּבּיֹוֵבל

ּכֵֹהן ֶׁשִּקיֵּבל ְׂשֵדה ֵחֶרם ַּבּיֹוֵבל, ְוָעָׂשה ִמֶּמּנּו ֵחֶרם ְּבַעְצמֹו, ֵאינֹו ְמַקֵּבל ַּבֲחָזָרה 
ֶדה ְּבַהִּגיַע ַהּיֹוֵבל ַהָּבא, ֲאִפיּלּו ִאם הּוא ִמְּבֵני ַהִּמְׁשָמר ֶׁשעֹוֵבד ְּבֵבית  ֶאת ַהּׂשָ
ֶדה ְמחּוָּלק ָׁשֶוה ְּבָׁשֶוה ֵּבין ָּכל ּכֲֹהֵני ַהִּמְׁשָמר. ַהִּמְקָּדׁש ִּבְתִחיַּלת ַהּיֹוֵבל, ֶאָּלא ַהּׂשָ

ֶדה ַהֶּזה ַמִּגיַע ְלכֵֹהן ֶזה? ִּכי ָהִיינּו אֹוְמִרים  ַמּדּוַע ָהִיינּו ְסבּוִרים ֶׁשַהּׂשָ
ַקל ָוחֹוֶמר: ִאם ָׂשֶדה ֶׁשהּוְקַּדׁש ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, ֵיׁש ִלי ּבֹו ֵחֶלק ְּכֶׁשַּמִּגיַע 
ַהּיֹוֵבל, ָׂשֶדה ֶׁשֲאִני ִהְקַּדְׁשִּתי ְּבַעְצִמי, ַהִאם ֹלא ַמִּגיַע ִלי ָלַקַחת ְלַעְצִמי 
ֶדה ְמחּוָּלק  ֶדה?! ָלֵכן ִנְזְקָקה ַהּתֹוָרה ְלָפסּוק ֶׁשְיַּלְּמֵדנּו ִּכי ַהּׂשָ ֶאת ָּכל ַהּׂשָ

ְּבָׁשֶוה ֵּבין ָּכל ּכֲֹהֵני אֹותֹו ִמְׁשָמר.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ֲעָרִכין ַּדִּפים כ"ח-ל"ד
שבת פרשת פנחס י"א-י"ז בתמוז )14-20 ליולי(

סדר קדשים | ַמֶסֶּכת ֲעָרִכין, ַדִּּפים ל״א-ל״ד

ַּדף ל"ב: ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִהְתַחְּבאּו

ַהִּמְׁשָנה ְמַסֶּפֶרת ֶׁשָהיּו ֲאָנִׁשים 
ֶׁשָּקנּו ַּבִית ְּבִעיר מּוֶּקֶפת חֹוָמה, 
ָנה ֵהם ָהיּו  ְוִלְקַראת סֹוף ַהּׁשָ
ִמְתַחְּבִאים ְּכֵדי ֶׁשַהּמֹוֵכר ֹלא 
ָהָיה  ַהּמֹוֵכר   אֹוָתם.  ִיְמָצא 
ְמַחֵּפׂש ֶאת ַהּקֹוֶנה ְּכֵדי ְלַהֲעִביר 
לֹו ֶאת ַהֶּכֶסף ּוְלַקֵּבל ַּבֲחָזָרה ֶאת 
ֵּביתֹו, ַאְך ֵהם ִהְסַּתְּתרּו ִמֶּמּנּו ַעד 

ָנה ָהיּו ַהּקֹוִנים יֹוְצִאים ִמן ַהַּמֲחבֹוא ְוַהּמֹוֵכר ְּכָבר  ָנה. ְּבתֹום ַהּׁשָ ֶׁשָחְלָפה ַהּׁשָ
ָנה. ָרָאה זֹאת ִהֵּלל ַהָּזֵקן ְוִתיֵּקן  ֹלא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּכלּום, ִּכי ָעְבָרה ַהּׁשָ
אי ָלֵתת ֶאת ַהֶּכֶסף ַלַּדָּיִנים ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ֶׁשּמֹוֵכר ַּבִית ֶׁשֵאינֹו מֹוֵצא ֶאת ַהּקֹוֶנה, ַרּׁשַ
ַּבִּלְׁשָּכה ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוַאַחר ָּכְך ִיָּכֵנס ַלַּבִית ֶׁשָּמַכר ְוהּוא ַיֲחזֹור ִלְהיֹות ֶׁשּלֹו.

ַּדף ל"א: ַּבִית ֶׁשִּנְמַּכר ְּבִעיר מּוֶּקֶפת חֹוָמה

ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ֶׁשַּבִית ֶׁשִּנְמַּכר ְּבִעיר ֶׁשָהְיָתה מּוֶּקֶפת חֹוָמה ִּבימֹות 
ָנה  אי ַהּמֹוֵכר ִלְקנֹות ַּבֲחָזָרה ֶאת ַהַּבִית ִמיֵדי ַהּקֹוֶנה ַּבּׁשָ ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון, ַרּׁשַ
ָהִראׁשֹוָנה ַלְּמִכיָרה. ַאֲחֵרי ָׁשָנה הּוא ַׁשָּיְך ַלּמֹוֵכר ְלעֹוָלם. ּוִמָּמַתי סֹוְפִרים 

ָעה ֶׁשָּבֶהם ִהְתַרֲחָׁשה ַהְּמִכיָרה.  ָׁשָנה? ֵמַהּיֹום ְוַהּׁשָ

???שאלות השבוע

מי אני?
מצאו את המילה הבאה המופיעה מספר פעמים בעלון:

אני מורכבת משלוש אותיות. א. 

הגימטריא שלי היא כמניין אבריו של האדם. ב. 

אם תחליפו את האות האמצעית שלי באות אחרת,  ג. 
תקבלו שם של עיר שתושביה ידועים כ"חכמים".

מי אני?

)תשובות: חרם(

דבר תורה 
הקב"ה מצווה את משה להעביר את המנהיגות ליהושע 
ואומר: "קח לך את יהושע בן נון... וסמכת את ידך עליו".

מה עניינה של "סמיכת היד" ומדוע היא כה חשובה 
כחלק מהעברת מנהיגות? אחד החששות המצויים 
כשאדם מתמנה למנהיג על הציבור הוא שמא האדם 
עצמו לא יאמין שיש בו את הכוח והכישרון להוביל 
את הציבור. שהמנהיג לא יאמין בעצמו.  לשם כך אומר 
ה' למשה: סמוך את ידך על יהושע - הישען עליו ועל 
ידי כך הוא יקבל את המסר הברור כי אתה מאמין בו, 
אתה "סומך" עליו ואתה נשען עליו כעמוד יציב שהכל 
תלוי וקשור בו.  משה מבין את הדברים ואף מוסיף על 
ציוויו של הקב"ה. הוא לא מסתפק בסמיכת יד אחת, 
עליה ציווה ה', כי אם סומך על יהושע את שתי ידיו: 

"ויסמוך את ידיו".


