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תרגום/נוסח עברי :אפרים דרור (טרוכה)
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כתיבה 1792:הלחנה1792:

ֵנלְֵך ,בָּ נִ ים שֶׁ ל הַ ּמֹולֶׁדֶׁ ת
ִהנֵה זֶׁ ה בָּ א יֹום לִגְ דֻ ָּלה
עָּ ִריצּות נֶׁגְ דֵ נּו צֹועֶׁ דֶׁ ת
דֶׁ גֶׁל דָּ ם ִהיא ָּלנּו ִתשָּ א
לַחַ יָּלִ ים הָּ בָּ ה הַ ְק ִשיבּו
ֵאיְך הֵ ם ִמצְ טָּ ְר ִחים ַאכְ ז ִָּרים
מַ ּמָּ ש עֲדֵ ינּו הֵ ם בָּ ִאים
אֹותנּו י ְַק ִריבּו.
ַהֹורג ָּ
ל ֵ
ַלנֶׁשֶׁ קֶׁ ,אזְ ָּר ִחים!
עִ ְרכּו ֶׁאת הַ ּׁשּורֹות
צָּ עֹוד ִנצְ עַ ד
עַ ד דָּ ם טָּ מֵ א
שַ ְדמֹות צָּ ְרפַת י ְַרוֶׁה.
חֹותר הָּ מֹון זֶׁ ה פ ֶֶׁׁרא
לְמַ ה ֵ
עַ בְ דֵ י מַ ְמ ֶׁלכֶׁ ת הָּ ִר ְשעָּ ה?
מֹוקשֵ י מָּ וֶׁת ֵאלֶׁה?
ֶׁנגֶׁד ִמי ְ
ֶׁנגֶׁד ִמי הּוכַ ן הַ ִּמ ְקלָּע?
בְ נֵי צָּ ְרפַת ,זֶׁ ה נֶׁגְ ֵדנּו
ּוכְ דֵ י ֶׁקצֶׁ ף עִ ם בִ זָּ יֹון
חֹוזֵר עָּ לֵ ינּו ִנ ָּסיֹון
לְעַ בְ דּות לָּכֹוף ֶׁאת גַבֵ נּו.
ַלנֶׁשֶׁ קֶׁ ,אזְ ָּר ִחים! ...
דּודי ֶׁנ ֶׁכר
כֵיצַ ד יָּעֵ זּו גְ ִ
ָּארנּו עֹל ל ִָּשים?
עַ ל צַ ּו ֵ
ֵאיְך ַת ְדבִ יר עֵ דַ ת שֹד וָּ מֶׁ ֶׁכר
לֹוחֲ ֵמינּו הַ גְ אֹונִים?
כְ בָּ לִים י ִַטילּו עַ ל יָּדֵ ינּו
עֵ ינֵינּו ִת ְדמַ ע בְ ִשעְ בּוד
רֹודנּות
נ ְִקלי ָּזדֹון וְ ָּ
גֹורלֵ נּו!?
הֵ ם י ִָּשירּו עַ ל ָּ
ַלנֶׁשֶׁ קֶׁ ,אזְ ָּר ִחים! ...
הֶׁ עָּ ִריצִ ים עַ זֵי ַהּמֵ צַ ח
ְמנֻ ָּּולִ ים שֶׁ ל כָּל ִסיעָּ ה
ִיתכֶׁם לְ מַ עַ ל ו ֶָּׁרצַ ח
ָּתכְ נ ְ
סֹוף כָּל סֹוף ִמכֶׁם ִתפְ ַרע.

לְהַ פִ י ְלכֶׁם ָּקם כָּל בֶׁ ן ַח ִיל
ִיפֹל – יֵש ַא ֵחר ִב ְמקֹומֹו
צָּ ְרפַת ַמ ֵהר ִתצֹר אֹותֹו
נֶׁגְ ְדכֶׁם כָּל ִאיש בַ ַגיִס.
ַלנֶׁשֶׁ קֶׁ ,אזְ ָּר ִחים! ...
הַ צָּ ְרפ ִָּתים ,בַ ְק ָּרב ֶׁשלָּ נּו
מַ כֹות ַהנ ְִחילּו אֹו ִמנְ עּו!
חּוסּו עַ ל ְמ ַסכֵ ן בֵ ין ַהלָּלּו
שֶׁ נֶׁגְ דֵ נּו ִהזְ ַדיְ נו.
רֹודפֵי ֶׁט ֶׁרף
רֹודנִ ים כָּל ְ
ַאְך ָּ
אֹותם שֻ ָּת ָּפיו ֶׁשל בּויֵה
ָּ
שֶׁ ַרק ל ְָּדם לִבָּ ם צָּ ֵמא
נַחֲ רּוםַ ,ר ְטשּום שֹוק עַ ל ֶׁק ֶׁרב!
ַלנֶׁשֶׁ קֶׁ ,אזְ ָּר ִחים! ...
ִיתנּו עֹוד נַגִ יעַ
ל ְַתכְ ל ֵ
כֹורינּו כְ בָּ ר ֵאינָּם
גַם עֵ ת ְב ֵ
ֲעפ ָָּּרם מּולֹו יֹופִ יעַ
עִ ם עִ ְקבֹות הֲ ַדר ִצ ְד ָּק ָּתם.
פָּחֹות נ ֹאבֶׁ ה שּום בֵ ן ל ֶָּׁר ֶׁשת
ַנע ֲִדיף ָּמוֶׁת י ַַחד ִאתֹו
רּוח זֹו
קֹורת ַ
נ ְִש ֶׁא ֶׁרת ַ
אֹו ִל ְנקֹם אֹו י ַַחד ל ֶָּׁר ֶׁדת.
ַלנֶׁשֶׁ קֶׁ ,אזְ ָּר ִחים!...
ִחבַ ת ַהק ֶֹׁדש ַלּמֹול ֶֶׁׁדת
נ ְַקם י ֵָּדינּו ַסע ֲִדי!
הֹו חֵ רּות ,י ְִק ַרת כָּל ַמ ְח ֶׁמ ֶׁדת
גֹו ְנ ַניְִך ָּאנָּא לַ ּוִ י!
הַ ִנצָּ חֹון ַת ַחת ִדגְ ֵלנּו
י ְִדהַ ר עִ ם קֹולְֵך כִ י ִי ְרעַ ם!
י ְִראּו שֹונ ְַא ִיְך עִ ם גִ זְ עָּ ם
ִנצְ חֹונְֵך וְ הֹוד יִ פְ עָּ ֵתנּו!
ַלנֶׁשֶׁ קֶׁ ,אזְ ָּר ִחים!...

המנון ארה"ב
מילים 1814 -פרנסיס סקוט קי
לחן -נעימה בריטית מהמאה ה18-
הו ,אמור ,התוכל לראות באור השחר המוקדם,

מעל ארצם של בני החורין ומולדתם של

את שבירכנו בגאווה באור הדמדומים האחרון?

האמיצים.

שבפסיו הרחבים וכוכביו הבוהקים בסכנת
הקרב,

ואיה אותם אשר ברהב נשבעו,

צפינו מעבר למתרסים ,בנפנופם האמיץ?

שחורבן המלחמה ותוהו הקרב,

והבזקן האדום של הרקטות ,פצצות מתפוצצות

לא יותירו דבר מבית וממדינה!

באוויר,

דמם שטף את זיהום צעדיהם המתועבים.

העידו לאורך הלילה כי דגלנו עודנו שם.

שום מחסה לא ינצור את השכירים והעבדים,

הו ,אמור ,האם אותו הנס זרוע הכוכבים עודנו

מאימת המנוסה ומאפלולית הקבר.

מתנוסס,

והנס זרוע הכוכבים בניצחון מתנופף

מעל ארצם של בני החורין ומולדתם של

מעל ארצם של בני החורין ומולדתם של

האמיצים?

האמיצים.

על החוף ,נראה במעומעם דרך ערפל

הו! שכך יהא תמיד ,כשבני חורין יעמדו

המעמקים,

בין ביתם האהוב לשממת המלחמה!

שם יהירות האויב שוכנת עם אימת הדממה

ברוכת ניצחון ושלום ,מי ייתן והארץ שניצלה בידי

הנמה,

שמיים

מהו זה ,אשר הרוח ,מעל הצוק הנישא,

ושימרנו כאומה.
ָ
שיצרנו
ָ
תשבח את הכוח

בנושבה ללא מנוח ,לעתים מסתירה ולעתים

לכן עלינו לכבוש ,כשמטרתנו צודקת,

מגלה?

וזו תהא סיסמתנו" :באל מבטחנו".

עתה הוא תופס את זוהר קרן הבוקר הראשונה,

והנס זרוע הכוכבים בניצחון יתנוסס

הבוהק במלוא ההוד בהשתקפות מי הנחל.

מעל ארצם של בני החורין ומולדתם של

זהו הנס זרוע הכוכבים ,מי ייתן ויתנוסס ארוכות,

האמיצים

.

התקווה -המנון מדינת ישראל
מילים :נפתלי הרץ אימבר
לחן :עממי
כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומייה
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה .
עוד לא אבדה תקוותינו
התקווה בת שנות אלפיים
להיות עם חופשי בארצנו
ארץ ציון וירושלים

המנון גרמניה
מילים -הופמן פון פאלרסלבן1841 -
לחן -היידן 1797
גרמניה ,גרמניה ,מעל הכל,
מעל כל דבר בעולם,
כל עוד באחווה תמיד נדבוק
יחדיו להגנתה.
מהמאס ועד לממל,
מהאטש ועד לבלט,
גרמניה ,גרמניה מעל הכל,
מעל כל דבר בעולם!
נשות גרמניה ,נאמנות גרמניה,
יין גרמני ,שירה גרמנית,
ישמרו ברחבי עולם
על צלילם הנושן והנעים,
למעשים אציליים יעוררונו
כל ימי חיינו.
נשות גרמניה ,נאמנות גרמניה,
יין גרמני ,שירה גרמנית!
אחדות ,צדק וחירות
למולדת הגרמנית!
אליהם נשאף כולנו
באחווה בלב ובמעש!
אחדות צדק וחירות
הם הערובה לאושר;
פרחי ,בזוהרו של זה האושר,
פרחי ,מולדת גרמנייה.

אלוהים נצור את המלכה -המנון אנגליה
אלוהים נצור את מלכתנו רבת החסד,
תאריך ימים מלכתנו האצילה,
אלוהים נצור את המלכה:
שלח לה ניצחון,
אושר ותהילה,
כדי שיארכו שנות מלכותה עלינו:
אלוהים נצור את המלכה.
הו האדון ,אלוהינו ,קום,
הנס את אויביה,
והבא לנפילתם.
בלבל את מדיניותם,
סכל את תכסיסיהם הנבזיים,
בך אנו תולים את תקוותינו,
אלוהים נצור את כולנו.
את מתנותיך המובחרות,
המטר עליה בטובך;
שתמלוך שנים ארוכות:
ותגן על חוקינו,
ותיתן לנו תמיד סיבה
לשיר בלבנו ובקולנו
אלוהים נצור את המלכה

