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 הזעירים ינרותי
 מילים: מוריס רוזנפלד

 גרוסמן)עם (ואבינ : ראובןנוסח עברי

 לחן: הרמן צבי ארליך

 

 

 

 ֵנרֹוַתי ַהְּזִעיִרים,

 ָמה ַרּבּו ַהִּסּפּוִרים,

 ִלי ִיְלַאט ָהאֹור;

 ַעל ָּדִמים ְוִכְׁשלֹונֹות,

 ל ְּתרּועֹות ֶׁשל ִנְצחֹונֹות,עַ 

 ַעל ְקָרבֹות ֶׁשל ְּדרֹור.

 

 ,ֵעת ֶאְרֶאה אֹוְרֶכם ַהָּקט

 -ַיֲעֵטִני ֵצל ַּבָּלאט

 קֹול ֵאַלי ִיְקָרא:

 ְקָרב, ִיְׂשָרֵאל, ָׂשַבְעָּת 

 -ֶאֶפס ַּגם ָיַדְעָּת ַרב

 ֹעז ְוִתְפָאָרה.

 -ּוְגֻדָּלה ָהְיָתה ְל�

 ַוִּתּכֹון ַהַּמְמָלָכה,

 !ַוִּתָּׂשא ָהֹראׁש

 ,קּום, ֵּביְת� ֵׁשִנית קֹוֵמם

 ,ְוַחֵּדׁש ִמְבָצר ׁשֹוֵמם

 קּום, ֲעֵלה ּוְכֹבׁש!

 

 ,ֵנרֹוַתי ַהְּזִעיִרים

 ֵּכן ִסְּפרּו ִלי ִסּפּוִרים

 ל ָעָבר ֶׁשל ַעם.עַ 

 ַוֶאְׁשַמע ָּכל ֵנר ָוֵנר

 !ִלי קֹוֵרא: קּום, ִהְתעֹוֵרר

 ַעם ָחָיה ָוָקם!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירושי מילים וביטויים:

 קטן מאוד=  ָּקט, ִעירזָ 
 ילחש=  ִיְלַאט

 נשיפהנה בכלי צהלות, נגי=  ְּתרּועוֹת
 חופש משעבוד, חירות, שחרור=  ְּדרוֹר

 יכסה אותייעטוף, =  ַיֲעֵטִני
 בשקט, בחשאי, חרש=  ַּבָּלאט

 = כוח, חוזק, עוצמה, אומץ, גבורה ֹעז

 = תפארת, פאר, הדר ,הוד ִתְפָאָרה 
 תהילה, כבוד, יוקרה=  ְגֻדָּלה

 = נוסדה, נבנתה, התבססה ִּתּכוֹןוַ 
 = ְּבֵנה מחדש, ַׁשֵּקם קוֵֹמם
 מצודה, מבנה מוקף חומה=  ִמְבָצר
 נטוש, לא מיושבריק, עזוב, =  ׁשוֵֹמם
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Andante  q = 100 
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 על המחברים 

רוזנפלד , יליד פולין. משורר יידימורה, סופר ו  )1862-1923( דלְ פֶ נְ זֶ יס רוֹ ִר מוֹ 

פרסם את שירו הראשון  1888בשנת דייגים ולמד בחדר ובישיבה.  נולד למשפחת

תמך בשוויון ובחתירה ו היה סוציאליסט מובהקהוא קע" (=הפעמון). "די גלָא

הוא נחשב  לידי ביטוי גם בשיריו. שבא , דברלצמצום הפערים החברתיים

ובקונצרטים  ככבו באספות רר הכתר של תנועת העבודה", ושירים שכתבל"משו

 יים רוויישיריו של רוזנפלד מאופיינים בטקסטים פסימשל משכנות העובדים. 

הודים באירופה באותה של הינבעו מתוך קשיי החיים ר שא דאגה וייאוש,

וזכו  שני שירים קיבלו נוסח עברי תקופה, ורבים מהם תורגמו לשפות שונות.

 עוסק בחייהם הקשים של היהודים בגלותה" (=מארש הגלות) גלות מַארש" ושירלפרסום נרחב. 

גשמות שעוסק בהת ,ניצנים" (פה בארץ חמדת אבות)לשיר " – עברית דווקא במשמעות הפוכהעובד ל

 .שני הוא "נרותיי הזעירים"המפורסם ה ושיר השיבה לא"י. – החלום הגדול של העם היהודי

 

 

תרגם מורה, מפקח, סופר, משורר, מ  )1905-1974( )(גרוסמן ֲאִביֹנַעם ןבֵ ּואְר 

פרעות  בעקבותלמשפחת מהגרים שעזבה את רוסיה  בארה"ב נולד גרוסמן .ועורך

עיתוני ילדים ב תוב שירים וסיפורים שהתפרסמוהחל לכ 10בהיותו בן . קישינב

עסק וכן  ,ביקורות, מסות ורבים סיפוריםו שירים מאז המשיך וכתבעבריים. 

עלה  1929בשנת ו ספרות ועסק בהוראה,למד בבגרותו  לעברית.ם ספרים ותרגב

ללמד אנגלית וספרות אנגלית בגימנסיה העברית  לארץ בעקבות ההצעה

נעם, נהג גרוסמן  בנו הבכורמאז הולדת  שנה. 20"הרצליה", שם חינך במשך 

נעם", ולאחר שבנו נפל במלחמת העצמאות -אביראובן להשתמש בשם העט "

 עםואבינ היה האובדןלאחר  "בהגנה", קבע זאת כשם משפחתו. כמפקד פלוגה במסגרת שירותו

 הוא כיהן במספר לעורך המפעלים הספרותיים במחלקה להנצחת הנופלים במשרד הביטחון.

 בות וזכה לפרסים רבים בעד עבודתו.ם, המשיך לכתוב ולתרגם יצירות רתפקידים ציבוריי

 

 

 יציהבגל )ֶלְמֶּבְרג( , יליד העיר לבוביהמוזיקולוגמלחין ופרופסור לפסנתרן,   ֶאְרִלי� )ְצִבי( ןֶהְרמַ 

ונגינה לימד מוזיקה פולני "מוריה" ו-כתב לענייני מוזיקה של הירחון היהודיארליך שימש . שבפולין

הלחין  ארליך .השתלם בווינה והיה לפרופסור בהמשך .באזור בפסנתר במוסדות להשכלה גבוהה

ת שירים מושא חלומם של הגולים היהודים, וכן עיבד ופרסם עשרו שירים רבים העוסקים בציון,

שיריו את שני שירים שנכתבו ביידיש, בעברית, בפולנית ובגרמנית.  –ציוניים של כותבים אחרים 

 לכבוד ביקורו 1908לחין בשנת , ה") ו"נרותיי הזעירים""ניצנים -לימים(" מַארש"גלות  ,המפורסמים

 מוריס רוזנפלד באירופה. של
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 על השיר 

 .(הנרות הזעירים) ליינע ליכטעלעך""איר ק השיר מתחילים במקורו היידי קורותיו של

 ."הנרות הללו"ת לראשונה בעברית, תחת הכותר את השיר בספרו פרסם רוזנפלד 1897בשנת 

 השיר מספר גלגולים, תורגם לעברית בכמה נוסחים שונים וזכה ללחנים רבים.מאז עבר 

 הוא המפורסם מבין כולם. 1908בשנת  ארליך אשר הולחן ע"י העברי של אבינועםנוסח ה

 

 .הנרות בידי ומעלה את סיפורי הגבורה והנסלמולדתו השיר מבטא את כיסופיו של העם היהודי 

וספקות לגבי העתיד לבוא, סיום  בנימה של ייאוש, המקורי מסתיים באווירה שלילית הטקסט

המסורת  הטקסט והלחן משקפים את. והקוממיות נה בנוסח העברי, המדגיש את הניצחוןששּו

 נוכה.ח ברזל של-מנכסי צאן אחדכהשיר  מה שתרם לביסוס מזרח אירופה;יקלית של מוז-היהודית

 

שניהם עיוורים  ארליך היורוזנפלד ו סיפורם האישי של יוצריו. עומד בשיר הסיפור הלאומיבצל 

 על אף שלא יכלו לראותו.היטיבו לתאר את אור הנרות הדולקים, הם  בזמן הכתיבה וההלחנה.

 מרו של אליהו הכהן על גלגולי השירמא – קורותיו של שיר חנוכה ומלחינו" – "נרותיי הזעירים  

 

 על הלחן 

 דצימה קטנה – מנעד     ושלומתון  – מפעם     סי מינור – סולם     זוגי,  – משקל

 

 A (1,2) – B (3,4) – C (5,6) – D (7,8) נחלקת לארבעה פסוקים (שמונה פסוקיות): המוזיקליתהיחידה 

 משתי פסוקיות דומות (מעין סקוונצות) המאופיינות בקו מלודי גלי.כל אחד בנויים  A  ,Cפסוקים 

 תבנית המקצב החוזרת:

 

 משתי פסוקיות המנוגדות בכיווניות הקו המלודי לקראת הסיום.כל אחד בנויים  B  ,Dפסוקים 

 תבנית המקצב החוזרת:

 

 המדמה את הבהוב השלהבות של הנרות. ,שתבביצועים רבים ניתן לחוש בדינמיקה מתעצמת ונחל

 

 ביצועים להאזנה 

 ביצועים נוספים באתר זמרשת,    םחבורת רנני,    נועה שמר,    רותי נבון,    זרוחמה ר

 צביטובה בן ,    לואיס דנטו  ביצועי השיר במקורו היידי:

 

 זמן והקשר 

 חנוכהלחודש כסלו ו

 קהל היעד 

 ט-ו , ז-דכיתות 

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/hbe/hbe00296.php
https://www.youtube.com/watch?v=YjcpHWmxkjM
https://www.youtube.com/watch?v=0sCFRFVzDZM
https://www.youtube.com/watch?v=Eppi4HAojtg
https://www.youtube.com/watch?v=IXR9Qw0NEUc
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=942
https://www.youtube.com/watch?v=BXYlbK3fmyI
https://www.youtube.com/watch?v=zNH8JhBOkJE
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 משימות טקסט

 האזינו לביצוע השיר וסמנו בקו מילים קשות. .1

 מצאו בשיר מילים נרדפות למילים הבאות והשלימו בקווים הריקים:

 ______ ֵהִריָמה ______ ְּגבּוָרה ______ ְזַמן ______ ְקַטְנַטִּנים 
 ______ ַׁשֵּקם ______ ָהָדר ______ ָזִעיר ______ ִיְלַחׁש 
 ______ ְמצּוָדה ______ ְּתִהָּלה ______ ַיַעְטֵפִני ______ ָצֳהלֹות 
 ______ ָעזּוב ______ הּוְקָמה ______ ֲחִריִׁשית ______ ֵחרּות 

 

 בחלילית.תלמיד יקרא את מילות השיר בהטעמה לקול זמזום של חבריו או נגינת רקע  .2

 

שבאורם "מספרים" לו על  לנרות –המדליק את הנרות  הדוברן הטקסט בשיר נחלק בתוכנו בי .3

 .אירועי הקרבות והגבורה ההיסטוריים

 

 סמנו נקודות בשני צבעים לצד השורות המתאימות בטקסט: .א

 למשפטים של הנרות – נקודה אדומה,    למשפטים של הדובר – הנקודה ירוק

 היחסים בין הנרות לדובר, עפ"י המשפטים שסימנתם.תארו את מערכת  .ב

 אילו מסרים מבקשים הנרות להעביר לדובר?  אילו תחושות הם מציפים בו?

________________________________________________________________ 

 

 ".ַעם ָחָיה ָוָקם!" ומכריזים "קּום, ִהְתעוֵֹרר!לדובר " הנרות קוראיםבבית הרביעי  .4

 ?הם מספרים על איזו תקומה

___________________________________________________________________ 

 

 המאורע כנס?מה מייחד את ניצחון היהודים על היוונים?  מהם המאפיינים המגדירים את  .5

___________________________________________________________________ 

 

 הדלקת הנרות בחג החנוכה?  מה מסמלים הנרות עבור המאמין?מה טעם מצוות  .6

___________________________________________________________________ 

 

 מנו חמישה סוגים.  נרות נוספים אתם מכירים? אילו .7

 בשימוש האדם. של הנרות השונים משמעותם או תפקידםנשוחח על 

___________________________________________________________________ 

 

 נשיר את השיר בשתי קבוצות, בהתאם לחלוקה הטקסטואלית. .8

 חשבו כמה ילדים כדאי לשבץ בכל קבוצה, והתאימו את אופי וסגנון השירה לתפקיד ולתוכן.

 ן.  נצטרף בשירה.שכתב קדיש יהודה סילמ נאזין לשיר בתרגום –" האורות הרכרכים"   .9

 .20-של המאה ה 30-עד שנות ה היה הנפוץ ביותר בארץזה של השיר  נוסח

https://www.youtube.com/watch?v=D1Wwne51jQ8
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 משימות מוזיקה

 הפסוקיות המוזיקליות שלהלן והצביעו עפ"י הספרה המתאימה. 8-האזינו ל .1

 

 השלימו: .2

 ___ .זהה למקצב של נרות ___ , ___ ,  1המקצב של נר מס. -

 זהה למקצב של נרות ___ , ___ , ___ . 3המקצב של נר מס.  -

 .וכל בית בטקסט נחלק ל __ שורות ,מוזיקלית בשיר מורכבת מ __ פסוקיותהיחידה ה -

 _____________________? ______כיצד, אם כך, נוצרת החפיפה בין המוזיקה לטקסט

 

 צבעו את להבות הנרות לפי סדר השמעת הפסוקיות. .3

 הקשר בין מספר הפסוקיות המוזיקליות בשיר למאפיינים של חג החנוכה?מה 

___________________________________________________________________ 

 

 כשכל קבוצה מצטרפת לקודמותיה. ,קבוצות הנרות ונשיר את השיר באופן מצטבר 8-נתחלק ל .4

 ות בחנוכה?מה הקשר בין אופן השירה הכיתתי למנהג הדלקת הנר

___________________________________________________________________ 
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 בחזרה למקורות

 ה בן צביבביצוע טוב,  ס דנטובביצוע לואיהשיר היידי   

 

 היעזרו בנקודות הבאות: גרסת המקור ביידיש לגרסה העברית. קבלה ביןנערוך ה

 סיומי הפסוקיות *מקצבים בולטים      *     מבנה *     כיווניות *     משקל *

 תוכן הטקט *     יםר הפסוקמספ *     מספר הבתים *

 נימת הסיום של השיר *והנרות     הדובר יחסי  *

 

 (ע"י שלמה צוקר)לעברית  תרגום המקור ביידיש

 ִליְכֵטעֵלע� ענֵ ְקֵליי ירִא , אָ 

 ,ע�עלֵ טֵ יכְ לִ  ענֵ ְקֵליי ירִא , אָ 
 ,ע�עלֵ טֵ יכְ עִׁש גֵ  טיילְ צֵ עְר דֵ  ירִא 

 צָאל. אַ  ָאן ע�הלֵ עׂשֵ מַ 
 ייטיקַ ִט לּוּבְ  ןֿפּו טלְ ֵדעְרֵציי ירִא 

 ,ייטיקַ ִט מּו ןאּו טפְֿ אהׁשַ יֵ ִר ּבֵ 
 .ַאמָאל ןֿפּו ערֵד נְ וּו

 
 ,יקִד ענְ לֵ ְק ינְ ִמ ְׁש  �ַאיי עזֵ  י�ִא  ועןוֵ 

 ,יקִד ענְ לֵ ְק ינְ ּפִֿ  םֹחלֵ  אַ  טְמ קּו
 :יםרוֹ ְט  ערטֵ ַאלְ  ַאן טעְד ֵר 

 ,מָאל אַ  טיגְ ִר עְק גֵ  טהָאְס  דּו, ד"ִיי
 ,מָאל אַ  טיגְ עזִ גֵ  הָאסט דּו, דִיי

 ."יםקוֹ  י�זִ  טייּבְ וֹ לגְ  דָאס, גָאט
 

 ,ע�עלֵ טֵ יכְ לִ  ענֵ ְקֵליי ירִא , אָ 
 ,ע�עלֵ טֵ יכְ עִׁש גֵ  עעֵר ַאֵיי

 ;ןַּפיי ןַמיי ףיְ אוֹ  ןועֵק וֵ 
 ,י�זִ  סעֵ  טועגְ וֵ ַּבא ץהַאְר  יןִא  יףִט 

 ִזי�: סעֵ  טעגְ ֵר פְֿ  ןעְר ֵר ְט  יטִמ  ןאּו
 ?.."ןַזיי רעֵ ְט יצְ ִא  ועטוֵ  ס"ֹווא

 הנרות הזעירים

 ,ְזִעיִרים ֵנרֹות, ַאֶּתם, הֹוי
 ,ִסּפּוִרים ֵיׁש ַהְרֵּבה ָלֶכם

 :ִמְסָּפר ְלֵאין ַאָּגדֹות
 ְלָפִנים ֵאי�, ְּגבּורֹות ַעל
 ,ָדִמים-ְקָרבֹות ָלַחם ַעִּמי

 .ִמְכָבר ִנְפָלאֹות
 

 ,ּבֹוֵער ִאְׁשֶכם ֶאְרֶאה ֵעת
 ,ּוִמְזַּדֵהר ֲחלֹום ָּבא

 :ִיְלַאט ְקדּוִמים ֶחְזיֹון
 ,ָאז ָּגַבְרָּת , ְיהּוִדי"
 ,ָאז ַצְרָּת קָ  ִנְצחֹונֹות ,ְיהּוִדי

 ".ִּכְמַעט ֵיָאֵמן �א
 

 ,ְזִעיִרים ֵנרֹות, ַאֶּתם, הֹוי
 ,ַהִּסּפּוִרים אֹוָתם ָּכל ִעם

 ;ָקִמים ְיסּוַרי
 ,ַהֵּלב הֹוֶמה ְּבַמֲעַמָּקיו

 :ּוִבְכֵאב ְּבֶדַמע ׁשֹוֵאל
 ?.."ָיִמים ֵּיְלדּו ַמה"

 

 

 השיר היידילחן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BXYlbK3fmyI
https://www.youtube.com/watch?v=zNH8JhBOkJE

	נרותיי הזעירים

