המקור
בראשית
א ,א
בראשית
א ,כו
בראשית
ב,ב
בראשית
ה,ב
בראשית
יא ,ז
בראשית
יח,יב
בראשית
מט ,ו

תרגום השבעים

תורה
אשית ָּב ָּרא א-לֹ ִׁקים
ְּב ֵר ִׁ
ָאדם
ָּ

ְּב ַצ ְּל ֵמנּו

שיש

שלא יחשבו
א-לוקים ברא בראשית
שתי רשויות
בצלם שלא יחשבו שהיה
אדם
אעשה
יותר מא-ל אחד
ובדמות
ויכל א-לוקים ביום הששי שלא יחשבו שה'
מלאכתו אשר עשה ,ברא משהו גם ביום
השביעי
וישבות ביום השביעי

ֲשה
ַנע ֶׂ
מּותנּו
ִׁכ ְּד ֵ
וַיְּ ַכל א-לֹ ִׁקים ַבּיֹום
אכּתֹו ֲא ֶׂשר
יעי ְּמ ַל ְּ
ַה ְּש ִׁב ִׁ
ַבּיֹום
ָּע ָּשה וַּיִׁ ְּשבֹת
יעי
ַה ְּש ִׁב ִׁ
זכר ונקבה בראו
ָּכר ּונְּ ֵק ָּבה ְּב ָּרָאם
ז ָּ

ָּב ָּלה ָּשם הבה ארדה ואבלה שם
ֵר ָּדה וְּ נ ְּ
ָּה ָּבה נ ְּ
שפתם
ְּש ָּפ ָּתם
ותצחק שרה בקרוביה
ַּת ְּצ ַחק ָּש ָּרה ְּב ִׁק ְּר ָּבּה
ו ִׁ
ַאפם ָּה ְּרגּו ִׁאיש כי באפם הרגו
ִׁכי ְּב ָּ
וברצונם עקרו אבוס
ּוב ְּרצֹנָּם ִׁע ְּקרּו שֹור
ִׁ

שור

שמות
ד ,כ

וַּיִׁ ַקח מ ֶֹׂשה ֶׂאת ִׁא ְּשּתֹו
ַר ִׁכ ֵבם ַעל
וְּ ֶׂאת ָּבנָּיו ַוּי ְּ
ַה ֲחמֹר
ּומֹושב ְּבנֵי יִׁ ְּש ָּר ֵאל ֲא ֶׂשר
ַ
ָּשבּו ְּב ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם ְּשל ִֹׁשים
י ְּ
ַאר ַבע ֵמאֹות ָּשנָּה
ָּשנָּה וְּ ְּ
ֲרי ְּבנֵי
וַּיִׁ ְּש ַלח ֶׂאת ַנע ֵ
יִׁ ְּש ָּר ֵאל

שמות
כד ,יא

ילי ְּבנֵי יִׁ ְּש ָּר ֵאל ואל זאטוטי בני ישראל
וְּ ֶׂאל ֲא ִׁצ ֵ
לא שלח ידו
לֹא ָּש ַלח יָּדֹו

במדבר
טז ,טו
דברים
ד ,יט

מהם

לֹא ֲחמֹור ֶׂא ָּחד ֵמ ֶׂהם לא חמד
נשאתי
אתי
ָּש ִׁ
נ ָּ
יך אשר חלק ה' א-לוקיך
ֲא ֶׂשר ָּח ַלק ה' א-לֹ ֶׂק ָּ
אותם להאיר לכל העמים
א ָֹּתם ְּלכֹל ָּה ַע ִׁמים

דברים
יז ,ג

וילך ויעבד אלהים אחרים
וישתחו להם ולשמש או
לירח או לכל צבא השמים
אשר לא צויתי לעבדם

שמות
יב ,מ
שמות
כד ,ה

ויקרא
יא ,ו

נימוק

ויקח משה את אשתו ואת
בניו וירכיבם על נושא בני
אדם
ומושב בני ישראל אשר
ישבו במצרים ובשאר
ארצות ארבע מאות שנה
וישלח את זאטוטי בני
ישראל

אחד

ֵל ְּך ַו ַּי ֲעבֹד אל ִֹׁהים
ַוּי ֶׂ
ֲא ֵח ִׁרים וַּיִׁ ְּש ַּתחּו ָּל ֶׂהם
ָּר ַח אֹו ְּל ָּכל
וְּ ַל ֶׂש ֶׂמש אֹו ַלּי ֵ
ְּצ ָּבא ַה ָּש ַמיִׁ ם ֲא ֶׂשר לֹא
יתי:
ִׁצּוִׁ ִׁ
ואת צעירת הרגליים
ֶׂבת
ַארנ ֶׂ
וְּ ֶׂאת ָּה ְּ

שלא יחשבו שנבראו
שני גופים נפרדים
שלא יחשבו שיש
שתי רשויות
שלא ישאלו למה
הקפיד על אברהם
ולא על שרה
יגידו
שלא
של
שאבותיהם
היהודים רוצחים
שלא יזלזלו במשה
שאפילו גמל לא היה
לו
שלא יגידו שהחשבון
לא יכול להיות ושיש
שקר בתורה
שלא יגידו שישראל
שלחו את האנשים
הפשוטים לקבל את
פני השכינה
כדי שיהיה אחיד

(זאטוט יכול להתפרש
כקטן או כחשוב)

שלא יגידו שלקח
משהו אחר
יגידו
שלא
שהאלילים נבראו
לעבודה זרה
יגידו
שלא
שהאלילים נבראו
בניגוד לרצון ה'
בגלל ששמה של
אשתו של תלמי היה
ארנבת.

