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            צור ארליךצור ארליךצור ארליךצור ארליך

        

        

            תשע הסימפוניותתשע הסימפוניותתשע הסימפוניותתשע הסימפוניות

        על פי בטהובןעל פי בטהובןעל פי בטהובןעל פי בטהובן                
        
        

        הסימפוניה הראשונההסימפוניה הראשונההסימפוניה הראשונההסימפוניה הראשונה
  

  .ס ֶמְרָחקמֵ ַּגְרִעין ּכוֹ 

  .ְטַרְקִלין צֹוֵפן ְּכַרִּכים

  .ְּבֵנֶטףַהִּׁשָּטפֹון 

  

  .ִּתְזֹמֶרת ֶנֶעְרָכה

  ֵנָכר ָּכִרים ַרִּכים

  .ּבֹוֵלַע ֶאת ַהֶּנֶפץ

  

  ,       ַלֶּמְרָחבַאִּסיר יֹוֵצא  ּוְזַמן

  ִּבְבָרִקיםִנְבָזק  ,ִנְטַען ְּבִזיו

  .              ִּבְרַּכִים ַּבֶּנֶׁשףְסִעיִריםַהּמַ 

  

              ְוֵתַׁשע ְּבנֹות ִׁשיְר 

  – ַעל ַאְרָּבָעה ְּפָרִקים

  . ְׁשלֹוִׁשים ָוֵׁשׁש ְּתנּועֹות ַהֶּנֶפׁש

  

  

  

  

  

  

  



 5454 

        הסימפוניה השנייההסימפוניה השנייההסימפוניה השנייההסימפוניה השנייה
  

  .                          ְרָעָדה. ַהרָהָדר ְוַד 

  ָּבָרק רֹוֶדה ַּבְיִריָדה

  .ֶּדֶרְרָמָכיו רֹוְדֵפי הַ ֵהם ּוְרָעָמיו 

  

  ,ַר ְרַכב. ַהרַד ְּדִריכּות וְ 

  ֶאת ַהֶּמְרָחבֲחֹת ַרחּום 

  .ִּכי ּבֹו ָרדּום ַהֶּמֶרד

  

  .                         ַּדַהר ָרקּוד

  תַּכר ָהַרּכּו

  .ֶׁשל ַהַּתַערִּדְקרֹו ר ְלִרּקּוד ַעל ּכַ 

  

  ַלְמרֹות ַּדַהר 

  ט  ִלְׂשרֹ ַּדַהר

  . ְּבַדַהרִהּסּוס ְוטּוס ַלְּקָרב ָּדֹרס 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 5555 

        הסימפוניה השלישיתהסימפוניה השלישיתהסימפוניה השלישיתהסימפוניה השלישית
  

  .ַאְרָּגָמן ַלִּגּבֹור ַעל ֲחֵזהּוסּות 

  . סּוס ְמֻאָּמן ַעל ַּגּבֹו ַיְקִריבוֹ 

  .אֲחֵזהּוּתֹ סּוִרי ֵאיָמָתה ַּבְקָרב 

  .סּוג ׁשֹוַׁשִּנים הּוא ִיְצַּדק ְּבִריבוֹ 

  

  .ְיַכּסּו ֶאת ָהֵאֶבלְוָׁשִני ק ׂשַ 

ַסף ַהִּדְמָעה ָּכאן ְוֹרב ְּגאֹוְנ.  

  הּוא ֶׁשָּדָמה ְלָעָפר ּוְלֶהֶבל

  .ְּפִרי ֲאָדָמה ֶׁשָעָלה ְלִמְנָחה

  

  .ֶאל ַהַּצר ַהּגֹוֶאהְוִהְתַּגל ׁשּוב 

  .ָנע ַּכֹּצאן ְּבִלי רֹוֶעהַעם זּו ִּתְגַאל 

  .ְלקֹוחַ ּמַ ַאל ִּתְׁשֶעה לַ . ָׂשא ַלָּׁשָעה

  . ֶנְאָּדִרי ַּבֹּכחַ , ַסע

  

ָהָאֶרץ ִנּמֹוָחה. ְמַנֵּצחַ , ְּדֹר.  

ַנֲחָלה ֹר ְּבָׂשָרּה הּוא ְל.  

  ,ִׁשיר ִמי ָכמֹו, ָרִמיתָ ִׁשיר ִּכי 

  .  ִׁשיר ְוִלְּב ָחָלל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 5656 

        יה הרביעיתיה הרביעיתיה הרביעיתיה הרביעיתהסימפונהסימפונהסימפונהסימפונ
  

  .ַעל ַמֲהַל ַהְּזַמן? ַעל ָמה. ִלְקֹרא ִּתָּגר

  .ַהֶהְתֵמדַעל ּכֹוַח . ִביָדהּכְ ַעל ּכֹוַח הַ 

  .ַעל ֹאֶפל ֶהָעִתיד ְּבֶבן ַהּיֹוָמן

  .ַעל מּות ַהֵּמת. ת ַהַחיִנָּדחּול עַ 

  

  ַעל ַמֲעצֹור ִנְפָלא? ַעל ָמה. ְלִהְתַּגֵּבר

  .ַהְּתׁשּוָקה ִלְמֹחקַעל ; ַהְּמַפֶּתה ַלְחֹּדל

  .ְלַהֲעִמיד ְלִדין ֶאת ַצו ַהְּנִפיָלה

  . ְלַהֲעִניׁש ֶאת ְיִדיַעת ַהֹחק

  

  .ְסטֹוִריתיַלֲעׂשֹוָתּה הִ . ִלְקֹּפץ ַעל ַהָּׁשָעה

  ָרהזָ ִלְפֹרץ ֶאל ַהֵהיָכל ִמּתֹו ָהעֲ 

  ת ַעל ִמְזְּבחֹות ַהְּקֹטֶרתּפֹ ְׁש ָּתה לִ ְח ּוִמּמַ 

  . ַחת ְלבֹוָנה ָזָרהּתַ ִצָּפְרֶני ֶאת 

  

  .רֶ ִלְפֹּתַח ְּבֵעת צֹ . ִריִלְצֹרר ִמן ַהּצֳ 

  .ִלְטֹמן ֵּבין ַהּצּוִרים ֶאת ֶחֶמד ַהּצּורֹות

  .ַּבֹּצֶרת –ּוַבְּבָרָכה  ,ִלְצֹרב ָצָמא ַּבַּבר

  .ס ֵּבין ַהְּגדֹולֹות ֶאת ֵחן ַהְּנצּורֹותמֹ כְ לִ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 5757 

        הסימפוניה החמישיתהסימפוניה החמישיתהסימפוניה החמישיתהסימפוניה החמישית
  

  .                   ֹוָרלְּגַזר ַהּג

  .ָזר ַהּגֹוָרל

   ָסר ַהָּמֶותוְ 

  . ָזר ְוַקר

  .ַהִּסיר ֻמְרָעל        

  . ַאְרַּבע ְּדִפיקֹות

  . ַאְרַּבע ִמיתֹות

  .ַמר ַהּמֹוָרל

  .ַאְרַּבע ְּדִפיקֹות

  . ַאְרַּבע ַאּמֹות 

  ֵיׁש ִּדין ְוֵאין 

  . ןּיָ ַּד 

  

                   ַא ַּבֹחֶׁש ַהְּמִחָּלה

  ;ַהָחְפִׁשיֶאל ִמְתַחֶּתֶרת 

  ִאם ַּבֹחֶפׁש ֵיׁש ְמִחיָלה

  חֹוְפִריםלַ ַּגם ֵיׁש ּתֹוֶחֶלת 

  .ַלַּמֲעָין

  

  .          םִמן ָהרוֹ ְזֹרם . ֵצא ַלָּקֶצה

ַהב ַלֹהֶוה. ְּפַרח ִמן ָהַר  

  ,ֶעֶרג ֵעיֹרם, ּגּוף ֶׁשל ִּכּסּוף

  ,ֶּוהַקו ְמקַ , ֶצַלע ֶׁשל ֵצל

  

                        ֹפס ֶאת ַהָּזר ּתְ 

  ֲאֶׁשר ָקַרב 

  .ַוֲהִמיתוֹ 

    ר ְּתֹפס ֶאת ַהְּגזָ 

  ֹצַרב ֲאֶׁשר 

  .ְוַהְמִעיטוֹ 
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  , ְוֶאת ַהֶחֶרב ְוַהֶחֶנק

   ַהְּסִקיָלה ְוַהְּׂשֵרָפה

 ַקח ֵאֶלי    

  .  ְּבֵכֶליּתָ ְר ַר צָ וְ 

  

  

  

  

        הסימפוניה השישיתהסימפוניה השישיתהסימפוניה השישיתהסימפוניה השישית
  

    ּוטֶּבָעָמל ַהַּכְפִרי ַהָּפׁש

  .ֵיׁש ֶאָחד ִמִּׁשִּׁשים ִהְתַקְּדׁשּות

  הּוא ָהֶאֶדן, ֲהֵנַדע, יֹום ִׁשִּׁשי

  .ן ֵעֶדןּגַ  לאֶ ְלֶאְׁשָנב ַהִּנְפָקח 

  

  ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְּכָבִׂשים

  ַטָּוִסיםַיַעְברּון ְּבַהְדַרת 

  ִנְפָעהִּכי ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם 

  .ְּבַׁשְדמֹות ַהִּיְפָעהִלחּוָכם 

  

  ,ּוְבׁשּוב ַהָּׁשבּוַע ִליֵמי ַמֲעֶׂשה

  ,ֶאל ֶּגֶׁשר ַהַּסַער ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש

  ,ְלִעְרּבּול ֹעז ָהֵעז ִעם ַהס ַהֶּׂשה

  ,ֶאל ַהֹּגֶדל ְוֶאל ַהֹּגֶדׁש

  ִיְתַמְּזגּו ְׁשֵני ְּפָרִקים

  ְוִיְהיּו ִלְׁשלֹוָׁשה

   ָהַרִּכיםֵּביןּוִמ 

  ;ַּתֲעֶלה ַהָּקָׁשה

  ,ֹעֶמרָנע ָוָנד ֵּבין ַרַעם לְ ְוַאָּתה 

  , ַעל לּוַח ֶׁשל חֹול

  .ֵּבין ָמָחר ְלֵבין ֹחֶמר

        



 5959 

        הסימפוניה השביעיתהסימפוניה השביעיתהסימפוניה השביעיתהסימפוניה השביעית
 

                 . ֵּכןַּבַּדְוָקא ִהיא 

  .אַּבַּדְוָקא ִהיא 

  ְּבִחּפּוׂש ִעֵּקׁש 

  .ַקּלֹותֵּבין ְּתׁשּובֹות 

  .ִּבְפִנים, ִהיא ִּבְפִנים

  

                ָהְלָאה ָּבֶאְמַצע

  ָהְלָאה ַּבֶּנַצח

  ָהְלָאה ַהחּוָצה

  .ַעד ֶאל ַהְּפִנים

  

               ַרַעׁש טֹוֵרף ֶאת קֹוָלּה ֶּבָחָלל

  ללָ ְלקָ ְּתכֹוָלּה ַרַהב ׂשֹוֵרף ֶאת 

  –ְלָׁשָלל ֶאְׁשּכֹוָלּה ַלַהב עֹוֵרף 

  .ִהיא ְמֻבֶּצֶרת ִּבְפִנים

  

ַּגם ְּבֵצאְת       

  ַּגם ַּבִּׂשְמָחה

  ָּבָאֹדםַּגם 

  ַגְרּדֹוםַּגם ּבַ 

ֱאֶמת ִּבְפִניםְמכֹוַנתִהיא , ִהיא ְּב .  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



 6060 

        הסימפוניה השמיניתהסימפוניה השמיניתהסימפוניה השמיניתהסימפוניה השמינית
  

  ּפֹוֵרחַ , ׁשּוב ַאָּתה ַּבחּוץ

  .ִצּפֹוֶריַּבֶּמְרָחב ִעם 

  ְוֵראִׁשית ַאָּתה ַּכֶּנֶׁשר

  . ְוָטסָרםַקל וְ 

  

  ֶׁשאֶּד ָאז ַאָּתה יֹוֵרד לַ 

  ,ֶׁשתֶרֶגל ִמְתַחֶּד ּובְ 

  ,ְמַדְׁשֶּדֶׁשת, ְמַהֶּדֶסת

  .ֲאָוזַנֲעֶׂשה 

  

  ,ַמְרִּגיעַ -ַמְרִּגיז, ְוַאַחר

  ְּבָכָנף ִעם ַּפס ָרִקיעַ 

  : ּוְבלֹוִרית ְקָצת ְמֻטֶּפֶׁשת

  .נֹוָעזעֹוְרָבִני 

  

  ְּכַאְנַּדְרָטה –ּוִמֶּמּנּו 

  ְמֻחֶּפֶׂשת ִהְתַּגְנַּדְרּתָ 

  ָחֶזה ֶׁשלּבֶ ְוִהְרַהְבָּת 

  .סַהַּטּוָ 

   –ְוָאז 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 6161 

        הסימפוניה התשיעיתהסימפוניה התשיעיתהסימפוניה התשיעיתהסימפוניה התשיעית
  

  .ְוָאז ָּדִאיָת ֶאל ַהְּזבּול ָהָרם

  .ְוא ִצְלֵצל ַמְלָא ְוא ָצַרם

  ֲעָרםְוַהְּׂשָרִפים ָּפְתחּו ֶאת ׁשַ 

  .ָרםעֲ ֶׁשל ָהָרִזים ֶׁשֵאין ְלׁשָ 

  

  .ְרָקן רֹוֵעׁשֵאין ּפֻ . ְוא ָּבַרַעׁש

  .ֵאׁשְוא ּבָ . א. ְוא ָּברּוחַ 

  .ֵהן ְוא קֹולוֹ ָאְזֶני ְוא 

  .ְוא ְוא ְוא ְוא ְוא

  

  ,ַּגם א ְּבַהְׁשָּבַעת ַהְּתהֹום ַהַּמְלָאִכית

  ,ְּבקֹול ְּדָמָמה ַּדָּקה ֶׁשל רּוַח ַעל ִנים ָאִין

  ָהרּוַח ָהַאֶחֶרת ֶׁשַאַחר ַאֲחִרית

  .םַעל ְּפֵני ַמיִ רֹוֶחֶפת ִּכְבֶטֶרם ְּבֵראִׁשית 

  

          . א

  ,ז ַהֶּגֶלםַהַּׁשַער ַהֵחֵרׁש ִנְפַּתח ֶאל ַר 

  .ַהֵּיׁשְוֶצֶלם ְּבֶחְדַות ְּבֵני ָעָפר ִמְקֶהֶלת ֶאל 
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