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  אלחריזי אלחריזי אלחריזי אלחריזי     יהודהיהודהיהודהיהודה

  

  

        השירהשירהשירהשיר    יערביערביערביערב    שבהםשבהםשבהםשבהם    התנאיםהתנאיםהתנאיםהתנאים    שבעתשבעתשבעתשבעת
  
  

ְוָכל / ְוִיְהיּו ְדָרָכיו ַּדְרֵכי ֹנַעם / ִּכי ֵיׁש ַלִּׁשיר ִׁשְבָעה ְתָנִאים ּוָבֶהם ֶיֱעַרב ְוִיְנַעם 

ְוִיְדֶמה ְלִׁשְכַבת ַהַטל ְוַחם / ִאים ָהֵאלּו ְיִהי ִׁשירֹו ְלִמְרָמס ִמי ֶׁשא ִיְׁשֹמר ַהְּתנָ 

  .ַהֶׁשֶמׁש ְוָנַמס

 
ּוְלָהִסיר ָּכל / ָצִרי ַלְמׁשֹוֵרר ְלָבֵרר ִמָּכל ִסיג ִּדְבֵרי ִׁשירֹוָתיו : ַהְּתַנאי ָהִראׁשֹוןַהְּתַנאי ָהִראׁשֹוןַהְּתַנאי ָהִראׁשֹוןַהְּתַנאי ָהִראׁשֹון

/ ֶׁשר ְיַמְלאּו ַּבִּׁשיִרים ִמָּלה ָזָרה ֶּפן ִיְדֶמה ִלְמׁשֹוְרֵרי ָיָון אֲ / ִמָּלה ָזָרה ִמִּמּלֹוָתיו 

/ ְוָדִרים / ִעם ֲאָבִנים / ּוְפִניִנים / ִעם קֹוִצים / ְוַיְחִּבירּו ִצִּצים / ִעם ִמָּלה ְיָקָרה 

  .ְוַהָּׂשָפה ָרָפה ְוַהְּלׁשֹונֹות ׁשֹונֹות/ ְוַעל ֵּכן ָּכל ִׁשירֹוָתם ְמֻׁשּנות / ִעם ַּדְרָּדִרים 

 
ְוַאל יֹוִסיף / ָצִרי ַלְמׁשֹוֵרר ִלְׁשֹמר ַעל ִמְׁשַקל ַהִּׁשיר ּוְתנּועֹוָתיו : ַהֵׁשִניַהֵׁשִניַהֵׁשִניַהֵׁשִניַהְּתַנאי ַהְּתַנאי ַהְּתַנאי ַהְּתַנאי 

ֶּפן ִיְהֶיה ִּכְמׁשֹוֲרֵרי דֹוֵרנּו ֲאֶׁשר ִמְׁשְקֵלי ִׁשיָרם / ְוַאל ִיְגַרע ַעל ִמְׁשַקל ִאְמרֹוָתיו 

ְוא ֵיְדעּו / ימּו ֵלב ַלִמְׁשָקל ְוא ָיִׂש / ּוַפַעם ְיֵתִרים / ַּפַעם ֲחֵסִרים / ְׁשבּוִרים 

  .ִאם ִיְכַּבד אֹו ֵיַקל

 
ַהְמִליצֹות -ְּבַמֲעֵבה/ ָראּוי ַלְמׁשֹוֵרר ִלְהיֹות ִעְנְיֵני ִׁשירֹו ֲחָזִקים : ַהְּתַנאי ַהְּׁשִליִׁשיַהְּתַנאי ַהְּׁשִליִׁשיַהְּתַנאי ַהְּׁשִליִׁשיַהְּתַנאי ַהְּׁשִליִׁשי

ּוִמְּמִליָצה / ֶּפן ִיְדֶמה ִלְמׁשֹוְרֵרי ִׁשְנָער ֲאֶׁשר ִעְנְיֵניֶהם ְצנּוִמים ַּדִּקים / ְיצּוִקים 

ִּכי ַהֶחֶבל ִנְכָרת / ְוֵאין ָּבם ִאיׁש ִיְדֶלה ִמִּׂשְכלֹו ַמִים ֲעֻמִּקים / טֹוָבה ֵריִקים 

  .ְוַהְּדִלי ִנְקָרע ְוַהַּמִים ִנְׁשָּפִכים ְוַהֵּכִלים ֵריִקים

 
ם ְנֹכִחים ְוֻכלָ / ָצִרי ַלְמׁשֹוֵרר ִלְהיֹות ִׁשיָריו ַקִלים ְלָהִבין : ַהְּתַנאי ָהְרִביִעיַהְּתַנאי ָהְרִביִעיַהְּתַנאי ָהְרִביִעיַהְּתַנאי ָהְרִביִעי

ּוְצִריִכים / ֶּפן ִיְדֶמה ִלְמׁשֹוֲרֵרי ָצְרַפת ֲאֶׁשר ָּכל ִׁשיֵריֶהם ְמֵלִאים ִׁשּבּוׁש / ַלֵּמִבין 

  .ְלֵפרּוׁש

 
ֶּפן ִיְדֶמה / ָצִרי ַלְמׁשֹוֵרר ִלְׁשמֹור ִׁשירֹו ִמָּטעּות ַהִּדְקּדּוק : ַהְּתַנאי ַהֲחִמִׁשיַהְּתַנאי ַהֲחִמִׁשיַהְּתַנאי ַהֲחִמִׁשיַהְּתַנאי ַהֲחִמִׁשי

/ ָּברּו ָהרֹוֵפא ֲאֶׁשר ָּכל ִׁשירֹו ְּכֶחֶרׂש ִנְׁשָּבר - ֶׁשֵּכן ֶּבןְוָכל/ ִלְמׁשֹוְרֵרי ַדֶּמֶׂשק 

/ ְוִעְנָיָניו ִמֶּׁשֶלג ָקִרים / ּוֵמיָמיו ָמִרים / ְוָכל ִמָּליו ָזִרים / ּוְכֶתֶבן ְּבִלי ַּבר 
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ָׁשיו ְקֵדִׁשים / ַוֲאָנָׁשיו ָנִׁשים / ְוִגּבֹוָריו ֲחלּוִׁשים  / ְמֵלִאים ָטֻעיֹות ּוְדָבָריו / ּוָקֹדָ

ְוַהְּמַרְּפִאים ַעל ְנַקָלה / ְוִיְבַטח ַּבְּסָכִלים ַהְמַׁשְּבִחים ִׁשיָריו / ַּבִּמּלֹות ּוָבאֹוִתיֹות 

  .אֹו ֲחמֹור נֹוֵער/ ְוִאם הּוא ְמׁשֹוֵרר / אֹו ְיקֹוֵנן / ְוֵהם א ֵיְדעּו ִאם ְיַרֵנן / ִציָריו 

 
ַעד / ְמׁשֹוֵרר ְּבַהְׁשִלימֹו ִׁשיָרתֹו ְלַבל ְיַמֵהר ְלַהְראֹוָתה ָצִרי לַ : ַהְּתַנאי ַהִׁשִׁשיַהְּתַנאי ַהִׁשִׁשיַהְּתַנאי ַהִׁשִׁשיַהְּתַנאי ַהִׁשִׁשי

ַרק ַיֲעִביר / ְוֻטְמָאָתּה ְּבׁשּוֶליָה / ְוַאל ַיְּׁשִאיר ֶחְלָאָתה ָעֶליָה / ְיָבֵרר אֹוָתה 

ֲאֶׁשר / ים ֶּפן ִיְדֶמה ַלְּמׁשֹוְרִרים ַהְּסָכלִ / ְוָיִסיר ָּכל ְּבִדיֶליָה / ִמֶּמָנה ָּכל ֲהֻּתֶליָה 

  .ּוְמִזָמָתם ְּבֶטֶרם ָּתִחיל ָיְלָדה/ ְּבֶטֶרם ַיְׁשִלימּו ַהִּׁשיָרה ְיַגּלּוָה ִלְפֵני ָקָהל ְוֵעָדה 

 
/ ְוַיְׁשִלי ְקָצָתּה / ָצִרי ַלְמׁשֹוֵרר ִלְבחֹור ִמִּׁשיָרתֹו ְקָצָתה : ַהְּתַנאי ַהְׁשִביִעיַהְּתַנאי ַהְׁשִביִעיַהְּתַנאי ַהְׁשִביִעיַהְּתַנאי ַהְׁשִביִעי

ְוָאז ִּתְהֶיה / ַאְרָּבִעים / ּוִמן ַהִּׁשְבִעים / ִׁשים ְׁשלוֹ / ְוִיְבַחר לֹו ִמן ַהֲחִמִּׁשים 

  .ִפָּיה-ְּכַכָּלה ְיֵפה/ ִשיָרתֹו ְנִקָּיה 

  

ּוְבֵאֶלה / ָחְצָבה ַעּמּוֶדיַה ִׁשְבָעה / ּוַבְּתָנִאים ָהֵאֶּלה ִהְתָּפֲאָרה ַהָחְכָמה ְוַהֵּדָעה 

/ ַוְּתִהי ָלֶהם ְלִאָׁשה / ְּכבּוָׁשה ַהִּמּדֹות ָהְיָתה ְמֶלאֶכת ַהִׁשיר ִלְבֵני ְסָפַרד 

ְוִעם זּוָלָתם ֲחָלָלה / ְוָהְיָתה ִעָּמם ְמֻקֶּדֶׁשת ּוְקדֹוָׁשה / ּוִמִּבְלֲעֵדיֶהם ְּגרּוָׁשה 

 .ּוְקֵדָׁשה
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


