
 

 נימוק תרגום השבעים תורה המקור
 בראשית

 א, א 
א א   רָּ ית בָּ ֵראשִׁ שלא יחשבו שיש  לוקים ברא בראשית-א יםקִׁ לֹ-בְּ

 שתי רשויות
 בראשית

 כו ,א 
ֵמנּו ַצלְּ ם בְּ ה ָאדָּ  ַנֲעשֶׂ

מּוֵתנּו דְּ  כִׁ
אעשה אדם בצלם 

 ובדמות
שלא יחשבו שהיה 

 אחדל -יותר מא
 בראשית

 ב,ב 
ַכל א   ים ַבּיֹום קִׁ לֹ-ַויְּ

ּתֹו ֲאשֶׂ  ַלאכְּ י מְּ יעִׁ בִׁ ר ַהשְּ
בֹת ַבּיֹום  שְּ ה ַוּיִׁ שָּ עָּ

י יעִׁ בִׁ  ַהשְּ

לוקים ביום הששי -ויכל א
מלאכתו אשר עשה, 

 וישבות ביום השביעי

שלא יחשבו שה' 
ברא משהו גם ביום 

 השביעי

בראשית 
 ה,ב

ָאם רָּ ה בְּ ֵקבָּ ר ּונְּ שלא יחשבו שנבראו  נקבה בראוזכר ו זָּכָּ
 שני גופים נפרדים

 בראשית
 יא, ז 

ם ה שָּ לָּ נָּבְּ ה וְּ דָּ ה ֵנרְּ בָּ  הָּ
ם תָּ פָּ  שְּ

הבה ארדה ואבלה שם 
 שפתם

שלא יחשבו שיש 
 שתי רשויות

בראשית 
 יח,יב

ּה בָּ רְּ קִׁ ה בְּ רָּ ַחק שָּ צְּ שלא ישאלו למה  ותצחק שרה בקרוביה ַוּתִׁ
הקפיד על אברהם 

 ולא על שרה
בראשית 

 מט, ו
יש  גּו אִׁ רְּ ם הָּ ַאפָּ י בְּ כִׁ

רּו שֹור קְּ צֹנָּם עִׁ רְּ  ּובִׁ
כי באפם הרגו שור 

 וברצונם עקרו אבוס
שלא יגידו 
שאבותיהם של 

 היהודים רוצחים
 שמות

 ד, כ
שְּ  ת אִׁ ה אֶׂ ַקח מֹשֶׂ ּתֹו ַוּיִׁ

ֵבם ַעל  כִׁ נָּיו ַוַּירְּ ת בָּ אֶׂ וְּ
 ַהֲחמֹר

ויקח משה את אשתו ואת 
בני  בניו וירכיבם על נושא

 אדם

שלא יזלזלו במשה 
שאפילו גמל לא היה 

 לו
 שמות
 יב, מ

ֵאל אֲ  רָּ שְּ ֵני יִׁ רּומֹוַשב בְּ  שֶׂ
לֹשִׁ  ם שְּ יִׁ רָּ צְּ מִׁ בּו בְּ ים יָּשְּ
ַבע ֵמאֹות שָּ  ַארְּ נָּה וְּ  נָּהשָּ

ומושב בני ישראל אשר 
ישבו במצרים ובשאר 

 ארצות ארבע מאות שנה

שלא יגידו שהחשבון 
לא יכול להיות ושיש 

 בתורה שקר
 שמות
 כד, ה

ֵני ת ַנֲעֵרי בְּ ַלח אֶׂ שְּ  ַוּיִׁ
ֵאל רָּ שְּ  יִׁ

וישלח את זאטוטי בני 
 ישראל

שלא יגידו שישראל 
שלחו את האנשים 
הפשוטים לקבל את 

 פני השכינה
 שמות
 כד, יא

ֵא  רָּ שְּ ֵני יִׁ יֵלי בְּ ל ֲאצִׁ אֶׂ ל וְּ
ַלח יָּדֹו  לֹא שָּ

ואל זאטוטי בני ישראל 
 לא שלח ידו

כדי שיהיה אחיד 
)זאטוט יכול להתפרש 

 כקטן או כחשוב(
 במדבר
 טז, טו

ם  ד ֵמהֶׂ חָּ לֹא ֲחמֹור אֶׂ
י אתִׁ  נָּשָּ

לא חמד אחד מהם 
 נשאתי

שלא יגידו שלקח 
 משהו אחר

 דברים 
 ד, יט

ַלק  ר חָּ יךָּ קֶׂ לֹ-א   ה'ֲאשֶׂ
ים ַעמִׁ כֹל הָּ ם לְּ  אֹתָּ

לוקיך -אשר חלק ה' א
 אותם להאיר לכל העמים

שלא יגידו 
שהאלילים נבראו 

 בודה זרהלע
 דברים 

 יז, ג
ים  לֹהִׁ ךְּ ַוַּיֲעבֹד א  ַוֵּילֶׂ

הֶׂ  ַּתחּו לָּ שְּ ים ַוּיִׁ ם ֲאֵחרִׁ
ש אֹו ַלּיֵָּרַח א מֶׂ ַלשֶׂ ל וְּ כָּ ֹו לְּ

ר ם ֲאשֶׂ ַמיִׁ א ַהשָּ בָּ לֹא  צְּ
י: יתִׁ ּוִׁ  צִׁ

וילך ויעבד אלהים אחרים 
וישתחו להם ולשמש או 
לירח או לכל צבא השמים 

 אשר לא צויתי לעבדם

שלא יגידו 
אלילים נבראו שה

 בניגוד לרצון ה'

 ויקרא 
 יא, ו

ת נֶׂבֶׂ ַארְּ ת הָּ אֶׂ בגלל ששמה של  ואת צעירת הרגליים וְּ
אשתו של תלמי היה 

 ארנבת.
 


