
 *ז-טול-טיב?למה
 1619( -אחרי עשרה החמש המאה טוף)קושטא

א

 יפתי יונתיעורי
 טוב( מזל בן שלמה הוא)הסימן

-..- -.. / --- - - - -- 
 לקלאתי, ויאי *א וקוי / :9תי יילדיעירי
 ש9תוסיי' ?4י שחוט יווני / בייתי 4א סיבירעת

 אורף. *א שי אוריקשי

 זירוזים, ציארף *אוה / ?זים ערר דצהשזרף
 ש9תוס?ף, שני כחיט יורתי / 49רזים וחור ף וונ נה5

 ~4ו7ים. *היר ווקף :ה / אורף 9א שי אוריקויי

 גו:ל!ף, *שוים מקן / ש9רוס!ף שת *אלקסי
 שקתוס?ף, ?4י שחוט יונתי / מינ!ף ?ד שימיפוסף

 מוסף. ?ד סיסי בוסר / אורר *א יי אוריקוסי

א
 בעיוט הטורים רוב יב. ב, השירים שיר ע"פ הזאיר, עת2

 עליהם אעיר ולא השירים שיר מסוקי על מיוסריםזה
בנףוחה

 4ע כ, ישעיה אורי, קומי3
 כב נא, הטעיה ע"פ שימי,8
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לא בן-"זל-טובשלפה

 מישיית שם סרבל ציארף / מנשיית 4יז סח-מעי16
 ש9תוסיף, ?4י שחוט יונתי / שיות נם ביותושסף
 ציות. גם ביות ו19מף / אורף 9א שי אוריקויי

 הואילך י?9סי, ולזי / נילי שין פתסרישי
 ?שתומזף, ?גי וחוט יוזמי / צסלי ר4י קימילאל

 צללה כ4י קורי לטל / איסף 9א וי אווי קישי5!

 פסן, לפית של סקמסוי / ססן זלת אל 4יתב"י

 ?9תוסזף, שגי ?w~n יוזמי / מן בו ש4ז ראשהש19
 סח בי ש9ז יאשה ש9ן / אורף 9א שי איריקופי

 הסרים אל ?ינינו 4שא / הורים דור אל ?םנןשיל"
 ש9תומזף' שני כחוט יו4מי / ?סים 5סר נוגבים 2פד20

 ?סים. 5סר בסגים 2סד / אורף 9א שי אוריקיסי

 י9ש?שלים, 94צלמיט / סלים שסביכהסנ44ים

 ?גי וחוט יוזמי / עוייים יויקים :שירישי
שקתומ?ך,

 עוללים. י91קים :שירו שז / אוכף 9א שי אוריקיסי

 יד. ג, צפניה ע"פ "ריעי,13
 י. ז, תהלים ע"פ בוחן,16
 אי קכא, תהלים ע"מ נשא,19
 כו. סח, תהלים ע"פ רוגנים,20
 ד. ט" אי21 ע"פ אחבירה, מנוגנים. יותר מנוגנים,22
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 בן-פול-11בשלרלב

 ממזיר, סיפית עבוד / סיר דימה קו9מף יאת15
 שיתוסיף, שני שחיט יו4מי / ?יסר לף 8ךוהעיון,

 ?ישר. לף מרוה נלון / אורף 9א סי אוריקוני
 שישנים, ש9תומיף סי / ?נים פשה 4סאלקראת
 ששתוס?ף. שני וחים ייזמי / בשים ורשיסנילי

 נבוים, יךשי שיאי / אירף 9א שי אורי קיצי30

 זון, זעת טרשה טובת / סלון דוך?ףטובו
 ש9תומ?ף, ?גי שחוט / 8?ן ננוף סלפית9ל

 שזו* שוי שפות של / אורר 9א 4י אוריקימי

ב

 עין יפתשובי
 טוב( מזל בן שלמה הוא)הסימן

 9שיך?ף ך8י / ע?ן ןפתשוני
 )ששוי. מזוי / שחול לקול'84י
 4עיך?ף שירי / ?מ89ךמך97"י

 4ר4?ך. הוא סי / לשלסומסוי

 כאן. שבח כינויי אלון,26
 גאולה. צמא לקראת יד(, כא, )ישעיה צמא לקראת28

ב
 סג א, השירים שיר ע"פ ישראל כנסת עין, יפת1
2,ylyn ירמיה ע"פ 

 ל4~
 ד.
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לג בן-מזל-טובשלמה

 9ש5?ף סימת / גולה מזליטה*
 יעריף. יקרי / קימיסמעיךרי

 ודינ!ף ייגה, / עמף קריהסז
  צייין?ף. היד / בקר ודי?ךוו

 זאיךור ?9לי / ף99ם כיקירסי10
 499?ף ניסה / יז45הנאוה

 45ל?ף. גילים / ס99ר יתיאאיי
 49י!ץ לכסית / לביאסססשנים
 *שד?ף. לליז / יינים 9מישמי

 ןקייף סם סו / צייז 9גי וילה16
 יני4זף. סם סם / נוך- וברספיר
 ד9ץ!ף שאלי, / "סילוףלקלים
 יביזל?ף, Rt1S / אלניף?ןכח
 9איז'יף לזדי / ?סלים :nefטור

 ולסיף, טלסף / 4ךק ??9שו נם20
IQV1חלסזף לסגי / לדי 9ני 

 תלכי. נוה תזלה מה5
 ישראל. העדרים, של דמעם, ממקור10

 הגולים גמוליך, כ, נ4 ישעיה ע"פ מכמר, כתוא בבניך."12-11
 גמוליך.שיהיו

 יג. א, השירים שיר ע"פ ללין,14
 ליהודה אסיריך" לשלום תשאלי הלא "ציון ע"פ לשלום,18-17

הלוי,
 ותומיש באורים בועריך,19
ao,ט. קלב, תהלים ע"ס ילבשו 
 הנהה לויו בנו21
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 בן-מזל-טובשלמהלך

 קר9נומ?ף, על ן דיקן 4לי:שיר
 ישמזף. בשה, / שרים שימיין ימוקוזף טה על / לסןטספולות

ג
 נהיתהמריבה
- - ץ - - -  חדרים נינות נשסה9ךי9ה - -ע-ץ

 וץ?יים. הם קנום סררםועל
 9ד9לו 84ד 14יוסראשוז

 : *קולו סרים )כה שני,4לי

 כשכיר, היא חני5
~OW 

 וטילים,
 לאלים, סם *:דיוסגולים
 לראשים, היסף אניוחלשים
 ; ינשים עשה אני7ם5שים

nCBIלרחצים, רצים מחפוף 
 1ש4ים, מת 99לים דלים במוי10

 חבושים, עשיסמוופחושים
 נחלשים, אסליםןסטלים
 9ל-סתרים יף7ג9?רים

 ג. יד, הושע ע"פ שלמי,24
ג

 ממם חשוקה מי האותיות בין שיר-שיכוח הוא זהשיר
 אותיות. ושתים עשרים ועשרים, הם שנים2
 הבית, על האלף והראשון,3
 היצורים. הגפרית,13
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ה בן-מזל-טובשלמה

 טיירים. -ס5ףדנוירים
 4ססי: ?ח יראשון שגי18י5נ

 t'1QV1 ורני לטובסזכסמ
 n~leaw, יתכל של-תל94ר
 כסבילה, יראשית יןאוצור

 להפסה, לטייר91ל-יריר
 לרקה: 4הי 8שי יייוש'ורי"20

 98קד13, טל-לשלישילקה
 ?ח9ס3ג לגלמוד למוד94ר
 סממוןה 4?9עי 8של18י
ngvy,וסרה ביה ס4ריף : 

  וטקניא, טששיס 4נוש שסים,ראי,25
 8ת-איני. לסיביר 8ליוקא
 ידולים, עשה 4ני גוייםקיא
 דגולים, יולים 141 44רינר

 סיזנים, סי ןהו9ז4נים
 דאונים; לסריעיסרגוע30

 כסיבות, טן סרייוק 8לל9ה
 מדיבות, ליבות נוסן8זר
 ןיעית, בעית ימוך נוסן1כו

 לןעות, בק עקדיםןסזסים

 היא הבית וטענת האותיות, של כאן פרסוניפיקציה אנוש,25
 הגימל.כגגו

 מיש שואבי דולים,28
 לרזות לרעות, כס(. ד, ירמיה )ע"פ השמנים יבמובן והעבים,34

 ג(. מא, בראשית)ע"פ
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 - בן-מזל-סו%מלמחלי

 יסדה קם רייזי ושימוע35
 : *זזיה שז לשליטיוזזה
 וגירש, 194ל ישי 94לחלא

 ווךרש, 4י 99קשוס13רא
 ורושות קן יף ישרןס9שים

 ; דרושות ותסוינה דוך?ן אני40

ן8י
 49זים, ל9ל-רזים נזמן

 ישוזים. 9?*זים מקשהומן
 ותדלק RO תנוף לאוללה
 וזךלק. לסב ןשו לב תוףאשר

 יריבו, שמע טפשי וססא45
 . : בי 9"רה נסקתי ל1ונר
 ורדתי, ס9ן מחליף Ha?מע
 9לאית1 :סול 9ף :סיוטיש
 וגדה, לגדמים וסיםטשו

 יצורה. nlyG 99 Nyptיעיש50
 ונורא, 94בד 9שם יפולא9י
 ו?רהי 989לסם סםועטי
 8ח, על-9גם שלטף ליףו4ם

 לחום* סח ?ת חוי גי טלל9ה
 להזנות, ל'א שך טךד9ה, לספות55

 לעינות. ןסטף ענותוקול

 ד, בן הוורא, והשם והנורא,38
 האותיוח"

 אחריו. ותרוץ ותדלק,43
 ברעב. )אוכל( המן את המחליפה הולות המן, מחליף47
 ה* נמצאת שבשמותיהם ושרה, באברהם52
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לז בן-מזל-5ובשלמה

 : לחסייתי ~שרף "ייש1י
 ומוני, משכח מ91ףויסה

 וזינה' ייף 4י 9ף ?9סהיקי
 ולרוה, מורה אגי 9רה ו9ל80

זזכסי
 ורעעי. סרסי יטוב

 5?ניזי' מזלף לאוליה
 קושות, קנות :קו נזנות4שר
 קדושות. ענר וער זעתופת

 9ן?ן, סנר 14יוסאן85
 : לקון 9עס %9ד יהולסריג
 ישנה, יח גווילים, זליםחלא
 לסרנה, ידה וקיש ע3ר,וער
 *עודים סם מששדיםוזכי

 נחזךים' 9?זי ייועוזרים'0ז
 ימקשיב, 4י 189ן סאיןו8ן

 ?עקיב, לי ן9ריםו95רים
 ומקגיא. מקניש ושל סגיחבל
 פ?סיני, חפוצי סטרל9ה

 לחמורים, 7ם5ף מיסים 4שיבל
 וטסךים. ?ם מרמים רמיםועל

 ומוסר פקת לף 85יזקתוק,
 9מ9ר* מייי עניש מפשה4שר
 9ף: ?~nG לגזן 5זוסחית

 נהה ישא ינהה,59
 וערירי. וער,44
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 בן-מזל-טובשלמהלה

 ודר9ף, למ91ףהעכסך80
 נאשוקיט, *זולים גיליםו9ף

 9חזקים' גי נהו91זקים
 לשקסה' ענה חניל9ל-קנה

 91ליסה, יסילה סלהל9ל

 שחוקות, צוקית סוחטים,לסירים85

 ; דחוקות ולרקות ?בתלשב

 לחריצי, 4י "י4ףוש"מ
 ממשישי, שח למיםויכסח
 וניידים, רודים לקל n?yחזר

 984דים. רייסים וסרוסים90
 יקירה שם יזיעו, יימשייי
 ימיה, 2ם ?טיני' עלוקישה'
 יף' 4ס9"ים 75יייים 5ן :ונם

 9מי9ף, על :טייםי5:ש'ם

 ןאירות, סיבות יני חיכית,י9ףפ9
 לקרית, נומו "ניולסרות
 לסרות, 4י 4ט1שיםועפושים
 "קרית; נומן אני אישלשרנת
 למוסים ללגום ניזף 1 ?ואם

 :תוקים' "9ים ?~nw יוד "לא100
 לך?:ה, לעה ו9ל 29ףועיף
 רס:ה. וסך9ה שיתושת
 9?9עי, סרה יאד סיודו6ף
 : וריעו שאיו נףפו וווצל
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 בן-מזל-טוי*למה
לט

 יטייל י"יו ליח קדמון,ישל105
 זטשל, הוא *מומו פוסלו9ל
 אלקה, ולה לטיש ימן"שר
 ?רידה. ירה סזסהעיזה
 עדזים, תשים 4ני ?דיםלבוש

 לם?ים, טת תם!ה קת ומפת110

 ראש 94ל המלויתי, קטןא9י
 ותירש, לף זשייה שיטיליל
 ממחד, אינו 4שר משףךיף
 שכסד; בו 29סד 9י %ל94ל

 ותדל שבול זשו פילל4דץ115
 וססדל. י%ן9ת זבתרנש
 9ף' צלי שפו סאריף שף14י
 ו94ף: תכף שאד זה עלוחיו
 ?סקיו' סלק אשר מציךאו

 ?גילו' כב 49סים ססש94י129
 שלסים, מסים אסי ?קנוי9י
 959שים, לגסה ניסהישח

 ימ94ס סגי 9מוובלאוס
 י9יסי בי וסזהיקםני

 אנשים מתי, נעשה הוא למת יוד מוסיפים אם מת, ותחת9!1
היים.

 אפו. מאריך צ"ל: ושמא במקורות. כך כפו, מאריר117
 שהיא מאה בגימטריא וכף כף חצי היא היוד חצי, ראו120-119
 יוד של כגמטריא עשרים מעמיםחמש

 )עשרים"
 הפתחים. על החוורים לעניים כינוי סמים, מתי121
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 בן-פזל-טובשלמה

 ללוום גוזם ?"שה ולשד125
 הללי" מזים ל9ל נומןוהוא
 ליבול: ירה 9אד לשדא1י
 ? וליטל ?את 9סך9ה לשאת,שיש

 94טים, *טים ?9ל עשהקטע,
 שקלטים, ודשא גדא ועוף*13

 9י9ן, עשים יגס עוסד4ני
 וס9ן' זלי ?אותי49דלי

 : יטוני מסלית וטין 9לד'ייף סי' 94לטי פזייוונמוטי
 ירודים, רודים 2"?ה סם קיא136

 , ומנודים. חמוךיםוסהוךים

 ללשד: 94סי ?nGXומטם
 ? לסססד סריב זסימלנצח

 חלושים, חושים 8"?ה81יה
 קלשים, זקף זהו וסש*ים146

DtJVקמינים, נטי !סיו 
 ;  לוינים ום4נים זוםושל

 לנידים, מודים ?1301n~Rן
 לדודים. 4ל ןםטףומיודים

 דב; לקיל 4עק מאד מ13ןושי5*1
 9טטדב, מסיפני פטםדאו
 חזונית, זונות י9ל נוסן4קר
 41סונות, דיעות דעותיחיש

 יבז4ן,. הוסף אני נע עיןומן
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בוא בן-מול-פוב*למח

160
 4סךים אסן אניו4סךים
 4צוךים; ובחורים 3עםלעם
 9סשז' אין יסשדניכסס
 יקזז, ל9ל-מי9ז זחהחשר

 5שי4ז' למקריסיםום9ריסים166
 לטך4ן. ?סבה ימיולסבין
 : יךעד ז4" לנון ס9ףויו
 לססשד, ל9ל-סצד טסיהאני
 במוסים, שיה בעיה אם"לא

 שמוסים, שז?" S~a סוי?אסף180
 יסלית מת פיסטרלסיות
 ; 49לות גילוח אירולימות
 לם9רות, ודפו אזר עיןך8ה
 עקרות. ולירית טעריבר

 : ןסרף ס9ף חויולענן186
 והרף ססרש 4ף, נ49אינם
 וסמים, אורים נייחו טז9אר,
 91תוסים, יסורים סםוזשו

 אמלא, ועת מסקרו9ל-8יש
 *9לא: נושים יסיםונועזים170

 יס9לת, פ8א 9נםוסייס
 nibV' ל9ל-6לת זקהחקר
 ירודים, רודים פוחן.ם,וחוזים

- וחומים אורים נע-מים הסמך עם ועמך,168  ומתומימ. אסורים 
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 בו-מיי-טיסשימהמב

 לזיוים. מלל ימי נייעודה
 שסלה: סשה 14י שמחיסא175

 פיללה ?את אחריש לא8ני
 ענשים, :שים וו אזה,9"יש,
 21פ1שים: רעשיםוסלחים

 ידוגם, ל9ל-דוים עשה4ני
 ילץיפ' 4י 994"ימ וסיסים180

 "סופות, יתוזפיתוסתיעית
 וניפית; סז לנישיםובצנים
 המזלים, א4 לצויןקכקמ

 עצלים, סשים יסי עליםאשי

 יקסתי, צדה ל"א צדי 14י185
 : 8ח9ת1 לימיי דברולה

 אסלים ם אל ימים עשהשסע,
 9סילים. שיטים ש91סיםונימן
 1ן9א' ל9י-זוף זזיף4ני

leoיניקה, עטי לאשיתל9ל-9א 
 tfi%?1 !יבש חשיו9ל-עשב

 npyr1 זב לשדם 4י עידחלא
 יאושים, ל9ף תנה מקוףה9ל
 טעקשים. שם סטאטים4קר

 השתו קלסה 9אד 4ז ומקיף105
 : ?שזחי 4טר ולה צדי"לי

 באשש וגם באיש נוהגת והיא העין, של הקללה, זאת177-176
 הקור. ובימי ובצנים,182

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



מג בן-מזל-טובשלמה

's~vקיים, לסל-זנים נוסן" 
 ידיסים, לעזית *ף ?קברןקר
 קךזים, לסל-ךזים טל4ישח8י

 ןדוזים, תוף זבאש ?בוש 81יש200
 לש41לו, סק"יב ןסילמטייב

 ; *דייו קך5ן דשוולבעז

 ךזדה, זדה יתוף ריש, 8לי9ה
 לזסדה. לנך4סיםדם*4סים

 : ויאשו דנזגע שיישויזט20

 זני,12, סייג אקר לבבאבוי
 קויים לסם יאוהלקרים
 אסרים, דלופים סרנןגחון
 : 9א91ה 9אך9ה מסדהד9י

 ne1Qa, ןריוה ויזה ןניא210
 יטזרים מילין לשיןןז91ט
 קויים. ל9ל-קרים לסתיאד
 וזורק 49יו ?סרוק 9ין15י
 ושרק: לפיר ?חלך ייוועל

 וכלה ס9ה *בית סך9הוסע,ח21
 מזלה, שם ממיפתומךעלה
 ש24נים, יא441ים ע"ה5ני

 : 9שו4ים זם ישוקהי9ל-תוזה
 לסירות, חרות ןשו יו, 4לו9ח

 יקרות, ניעת לף sag ושיז220

 עליו מוציא הקוף היינו חציו, אשר ריש, לאות לרב,206
 ואומר. ממשיך שהוא כפילעז,
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 14"ול-טובשלפהמד

 ישים מוריד חלא9ססת?ים
 כיסיים' יביית שיותאלי
 : 9ין על_ףלתות ןשו פליטוי
 ותליין, סוד n~aP טה-לף?נם

 לגטי nwy שני 4יי ותוף225
 ; י9י-יי נאית 9אדישטים

 אעגים שנים 2ע9השלף
 נשנונים, אמיליםוסמולים

 ןבכר, לשם זלי 5לףש1י
 : ןס4י סלים לטיב ריב,לם9קיט230

 48סנ1 שסד ?גי כסיםאלא
 וגסנו, כישם מסי טלירישה
 תענישי, חסיסםסלגצח
 תחרישו, סטחישתימן

 יכיתי, פכית 4סיי ש"חשני235
 ייתי, לסל-נער awושזה
 יתכו, על יגלל ?קחיסית
 יטלכי* שזוז ?~?n פגיפת
 ?סססר, ?ילתוסמאל

 ומזכר, לא, 1ס13ק 5דיד4ד240
 סכרים, גק:ה וצא דלתוזם
 יאורים, :צר ש9ר טלןנוךה

 נהה נתוך נאה בתוך225
 האחרומנ מלתה את האלף אומרת התיכוח בסוף אד,229
 עיף. תהיה ואל מול, התמזל לחש: והווו ך. מז, שבת וגד,240
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