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Oratorio
אורטוריה

אבנר בירון מנצח
ָלִז'יקֹוָבה סופרן )צ'כיה( - מיכל  האנה ּבְ
 דניאלה ְסקֹוְרָקה סופרן )ישראל( - מרב 

ואריית הסופרן במערכה א', תמונה א'

ַמְרְטן ֶאְנְגְלְטֶיס קונטרה־טנור )הולנד( - דוד
מארק ויילד טנור )סקוטלנד( - יהונתן 

ְקָמן טנור )הולנד( - אבנר, כהן גדול,   ַמְרֶסל ּבֶ
 בעלת־האוב, עמלקי, האריה של דוד 

"אל תגידו בגת"

רוברט דייוויס בס־בריטון )בריטניה( - שאול
בני הנדל קריין )ישראל(

 המקהלה הקאמרית של ריגה "ַאֶוה סֹול" )לטביה(
מנהל מוסיקלי ומנצח ראשי: ַאְנְדִריס ֵוְיְסָמִניס 

 מנצח: יוְּרִג'יס ָצּבוִּליס
 תפקידי סולו )דואג האדומי, רוח שמואל(: 

ֶטריס צירֶצניס בס  ַמִטיס ּפֶ

 •  גאורג פרידריך הנדל )1759-1685(
 שאול - אורטוריה דרמטית 

HWV 53 בשלוש מערכות 
כותב הלברית: צ'ארלס ֶג'ֶנְנס )1773 –1700(

ההפסקה אחרי מערכה א'



דשנות ומעוף מאפיינים את המנצח ח
והחלילן אבנר בירון, המייסד, המנהל 
המוסיקלי והמנצח הקבוע של הקאמרטה 

הישראלית ירושלים. בעבודה שיטתית, 
מאומצת ויצירתית הקנה לתזמורת יוקרה 

בארץ ובעולם, והופעותיה תחת שרביטו 
זוכות לשבחי הביקורת, לאמון המנויים 

ולהערכת המצטרפים החדשים. בנעוריו 
למד בירון - במקביל ללימודי מוסיקה, נגינת 

חליל וניצוח – גם ביולוגיה באוניברסיטה 
העברית בירושלים, וגישתו למוסיקה 

ולאינטרפרטציה מושפעת מהשכלתו 
הרחבה במוסיקה ובמדע.

 
בכהונתו כראש האקדמיה למוסיקה ולמחול 
בירושלים הצעיד אותה להישגים מרשימים 

ותרם רבות להתפתחותה. בשנת 2005 זכה 
בפרס שרת החינוך על מצוינות ותרומה 

אמנותית רבת שנים בתחום המוסיקה בארץ, 
ובשנת 2013 העניק לו משרד התרבות פרס 

ע"ש אריק איינשטיין ליוצרים שתרמו 
להתפתחות התרבות הישראלית לדורותיה.

אבנר בירון / מנהל מוסיקלי ומנצח 
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הקאמרטה הישראלית ירושלים מודה 
לפרופ' רות ארנון 

 מכון ויצמן למדע, 
הנשיאה לשעבר של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 

בעבור כהונתה המסורה ורבת ההשראה 
 כיושבת ראש הוועד המנהל של 
 הקאמרטה הישראלית ירושלים 

בשנים 2017-2008.

מהנגנים ועובדי המשרד, ההנהלה והוועד המנהל 

רות ארנון, ביוכימאית ומומחית בינלאומית לאימונולוגיה, פרופ' במכון ויצמן 
למדע וכלת פרס ישראל לשנת 2001, הייתה שותפת מחקר לקראת פיתוח 

הקופקסון, תרופה פורצת דרך לטיפול בטרשת נפוצה. 



דוד | הקונטרה־טנור ההולנדי ַמְרְטן ֶאְנְגְלְטֶיס, יליד 1984, החל 
לשיר תפקידי סופרן בגיל ארבע. בהגיעו לגיל 11, החליט המלחין 

 והמנצח המנוח סר דיוויד וילקוקס, כי מארטן יהיה הסולן 
במזמורי ההכתרה של הנדל בפסטיבל מקהלות נערים בהרלם 

שבהולנד. באותה תקופה הוקלט מארטן בקונצרט בקתדרלת הדֹום 
בריגה, בבצעו בין השאר את תפקידי הסופרן במיֶזֶרֶרה של ַאֶלְגִרי, 

ֶיה ֶיזוּ של אנדרו לויד־ובר.  בֶטה ֵדאוּם של בריטן ובּפִ

משהתחלף קולו, החליט מרטן כי קריירת קונטרה־טנור היא דרכו, 
 ומ-2000 החל להופיע בתפקידי קונטרה־טנור ואלט. ב-2003 בחר 

בו הקונטרה־טנור הבריטי הנודע מייקל צ'אנס לשמש לו שותף 
בכתת אמן, ששודרה לימים גם בטלוויזיה הממלכתית של הולנד. 

ב-2004 הזמינֹו צ'אנס לרסיטל משותף, ובו השמיעו השניים שירים 
משל המלחינים האנגלים ג'ון בלואו והנרי פרסל.

בשנת 2007 סיים מרטן בהצטיינות יתרה את לימודיו בקונסרבטוריון 
המלכותי בהאג, בהדרכת מייקל צ'אנס, מריה ַאְקָדה, מאנון ַהְיֶנה 

ואנדריאס שֹול. 

 לאורך השנים השתתף בין היתר בביצוע שני הפסיונים של 
באך והמיסה בסי מינור ומיסת חג המולד שלו, משיח של הנדל, 

אליהו של מנדלסון וכרמינה בורנה של אורף. 

שאול | רוברט דייוויס, יליד קֹוְלֶצ'ְסֶטר שבאסקס, השלים את 
השכלתו המוסיקלית באוניברסיטת שפילד ובבית הספר גילדהול 

למוסיקה ולדרמה בלונדון. 

על במת האופרה גילם דייוויס בין היתר את קוְּריוֹ ביוליוס קיסר 
של הנדל, הרוזן בנישואי פיגארו של מוצרט ופפגנו בחליל הקסם 

ְלקֹוֶרה בשיקוי האהבה  שלו, אֹוטֹוָקר בקלע החופשי של ובר, ֶבּ
של דוניצטי, התפקיד הראשי בריגולטו של ורדי, קומדיאנט הודי 
בהכלה המכורה של סמטנה, ַפְלֶקה בהעטלף של יוהאן שטראוס, 
ֶלס במאדאם באטרפליי שלו,  ְרּפְ מרצ'לו בלה בוהם של פוצ'יני וׁשַ
רועה בפליאס ומליסנד של דביסי, דמטריוס בחלום ליל קיץ של 

בריטן ומר ֶאְדג' באלברט הרינג שלו.

בין הופעותיו הקונצרטיות: משיח של הנדל בקרדיף, אדינבורו 
וגלזגו, תפילות הערבית לבתולה הקדושה של מונטוורדי בוונציה, 

ובריאת העולם של היידן וכרמינה בורנה של אורף בלונדון.

 בסתיו 2013 גילם דייוויס בקתדרלת סנט פול בלונדון את 
תפקיד הבס בבכורה העולמית של רקוויאם לימי הבליץ מאת 

המשורר האנגלי פרנסיס וורנר והמלחין האנגלי דיוויד גוּד 
)Goode(, במלאת שבעים שנה להפצצות הכבדות של גרמניה 

הנאצית את ערי בריטניה. 

ַמְרְטן ֶאְנְגְלְטֶיס / קונטרה־טנור   רוברט דייוויס / בס־בריטון 
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מרב | דניאלה סקורקה החלה את דרכה בקונסרבטוריון למוסיקה 
בכרמיאל. את שירותה הצבאי עשתה כמוסיקאית מצטיינת, 

ולאחריו השלימה לימודי תואר ראשון באקדמיה למוסיקה ולמחול 
בירושלים. במהלך לימודיה העפילה למקומות הראשונים בתחרות 

השירה האמנותית ובתחרות מנדלסון. היא הייתה חברה ב"מיתר 
אופרה סטודיו" של האופרה הישראלית, והיום היא מופיעה 

כסולנית עם הפילהרמונית הישראלית בניצוח מהטה, הקאמרטה 
בניצוח בירון ואנסמבלים כגון "האמנויות הפורחות" בניצוח כריסטי 

ו"הכשרונות הליריים" בניצוח רוֶּסה.

סקורקה גילמה את בלינדה בדידו ואניאס של פרסל, אאורידיצ'ה 
באורפאו ואאורידיצ'ה של גלוק, ֶפִניס בארמיד של לוּלי, ִדיָאן 
בַאְקֵטאֹון של שרפנטייה, רחל/רבקה באמהות של ֶזּבה, סוזנה/

ברברינה בנישואי פיגארו של מוצרט, צרלינה בדון ג'ובאני 
ודספינה בכך עושות כולן. היא שרה בגלוריה של ויואלדי, 

במגניפיקט של באך, במשיח, בשלמה ובדיקסיט דומינוס של 
ְרגֹוֶלִזי, ברקוויאם ובמיסה בדו מינור  הנדל, בסטאבט מאטר של ּפֶ

של מוצרט, בתהילים מ"ב של מנדלסון ועוד.

סקורקה זכתה בפרס הראשון ע"ש מיכל אורן ובפרס על ביצוע 
מצטיין ליצירה ישראלית בתחרויות האביב בזמרה ובמקום השלישי 

בתחרות לשירת בארוק ע"ש צ'סטי באינסברוק. 

מיכל | זמרת הסופרן האָנה בלאז'יקובה, ילידת פראג, ניגנה 
ָרָהה בעיר  בילדותה בכינור ושרה במקהלת הילדים ָרדֹוְסט ּפְ

הולדתה. ב-2002 השלימה את לימודיה בקונסרבטוריון פראג, 
י הֹוְלֶדן,  בכיתת הצ'מבלן־מנצח ייז'י קֹוטוּץ', ובהמשך הדריכוה ּפֹוּפִ

מוניקה ָמאוּך, פטר קֹוִאי )Kooij( והווארד ְקרוּק.

האנה מרבה לבצע יצירות ימי־ביניימיות, רנסנסיות ובארוקיות, עם 
תזמורות ואנסמבלים המתמקדים במוסיקה עתיקה: בשנים 2010 

ו-2013 הייתה האנה בין מבצעי מתאוס פסיון של באך בסיורים 
עם קֹוֶלְגיוּם וֹוָקֶלה ֶגְנט בניצוח פיליפ ֶהֶרֶוֶחה ובשנת 2011 הופיעה 

בקרנגי הול בניו יורק עם קֹוֶלְגיוּם באך היפני בניצוח מסאקי סוזוקי. 
בשלהי 2014 הייתה חלק מן המופע אורפיאו שמאן עם אנסמבל 

לוָּהר בבוגוטה בירת קולומביה.  ָג'ָטה בניצוחה של כריסטינה ְפּ ל'ַאְרּפֶ

האנה הופיעה עם תזמורת הבארוק של אמסטרדם, אנסמבל 
המלאכים )Gli Angeli( בז'נבה, ָלה ֶפִניֶצ'ה בוונציה, והאנסמבלים 
הפראגאיים קֹוֶלְגיוּם 1704, קֹוֶלְגיוּם ַמְרָיאנוּם ומוסיקה ְפלֹוֵריָאה. 

האנה היא גם חברה קבועה באנסמבל ִטיְרּבוִּטיָנה בפראג, המבצע 
שירה גרגוריאנית ויצירות מימי־הביניים המוקדמים. היא מנגנת על 

נבל גותי, ויש שהיא מלווה את שירתה בכלי זה. 

זאת הופעתה הראשונה עם הקאמרטה הישראלית ירושלים.

דניאלה ְסקֹוְרָקה / סופרן  ָלִז'יקֹוָבה / סופרן האנה ּבְ
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 אבנר, כהן, אשת־אוב, עמלקי, הארָיה "אל תגידו בגת" | 
מרסל בקמן, בעברו סופרן־נער, היה לסולן מבוקש בהולנד 

מולדתו ובעולם. הוא הופיע עם הפילהרמונית של ברלין, תזמורת 
הקונצרטחבאו של אמסטרדם, "תזמורת המאה השמונה עשרה" 
ההולנדית, האנסמבל הצרפתי "האמנויות הפורחות", האנסמבל 
למוסיקה עתיקה של קלן ואגודת באך ההולנדית. הוא שר תחת 
ִריֶכן, פטר ַדיְקְסְטָרה, ויליאם  שרביטיהם של ג'ון אדמס, ְפַרְנס ּבְ

ְרט ֶדה ֶלאוּ, איוואן פישר, סר סיימון ָרְטל, ועוד. כריסטי, ַריְנּבֶ

ברפרטואר האופראי של בקמן: ֵאאוֶּמֶטה בשובו של אוליסס 
ְרֶמְסְטָרה מאת קאוואלי,  ֶרִניֶצ'ה בִאיֶפּ למולדתו מאת מונטוורדי, ֶבּ

ְדִרילֹו  ולר/דמון/קרלוס בהאינדיאנים האצילים של ראמו, ּפֶ
בהחטיפה מן ההרמון של מוצרט, בזיליו וקורציו בנישואי פיגרו 

של מוצרט, אייסלינגר באמני השירה מנירנברג של ואגנר, הקפיטן 
בוֹוֶצק של אלבן ברג, כומר בקצף הָימים מאת המלחין הרוסי בן 

המאה העשרים אדיסון דניסוב וארתור ֶרְמּבוֹ בליל התופת של 
המלחין ההולנדי בן זמננו רודריק דה מאן. 

עם הקאמרטה הופיע בקמן פעמיים: ב-2014 בביצוע גרסאות 
מגניפיקט של אלבינוני, ויואלדי וטלמן והללו־יה של יוסף 

ברדנשוילי, וב-2016 בפסיון של ר' שמעון בר־יוחאי של ברדנשוילי 
והרקוויאם של מוצרט.

יהונתן | מארק ויילד התחיל את הקריירה המוסיקלית שלו כנער 
מקהלה בקתדרלת ַדנדי בסקוטלנד. בבגרותו למד באוניברסיטת 
מזרח־אנגליה ובקולג' המלכותי למוסיקה בלונדון, שם הוא מכהן 

היום כפרופסור לאמנויות הזמרה.

מארק מרבה לשיר במסגרת "האופרה המסיירת האנגלית", 
וכן עם האופרה האנגלית הלאומית בלונדון, אופרת ַגְרִסיְנְגטֹון 

באֹוְקְספֹוְרְדֶשר, אופרה נֹוְרת', האופרה של פסטיבל גליינדבורן, 
האופרה הלאומית הוולשית והאופרה ההולנדית. 

ְדִרילוֹ בהחטיפה מן  בין תפקידיו: אוּגֹוֶנה בְפַלְביוֹ של הנדל, ּפֶ
ההרמון של מוצרט, דון בזיליו בנישואי פיגרו, ֶפַרְנדוֹ בכך עושות 

כולן, ָטִמינוֹ בחליל הקסם, ָג'ֶנטוֹ בהעורב הלקחן של רוסיני, 
התפקיד הראשי באלברט ֶהִריְנג של בריטן וְסָנאוּט בחלום ליל קיץ 

שלו ופרדריק בפיראטים מפנזנס של ָסִליָבן.

על בימות הקונצרטים הופיע ויילד עם תזמורת סינפוניה הלונדונית, 
 האקדמיה למוסיקה עתיקה בקיימברידג', הסימפונית של 

ְנד", תזמורת הבארוק  ברמינגהם, הקאמרית האנגלית "ָהנֹוֶבר ּבָ
 הפינית והתזמורות הסימפוניות של אֹוֶדְנֶסה וַאְלּבֹוְרג שבדנמרק. 

בין היצירות שביצע: מכלול השירים הסקוטיים של בריטן, שירים 
של רוסיני ושל אלגר ואת אודה לסנטה צ'צ'יליה של הנדל.

ְקָמן / טנור ַמְרֶסל ּבֶ מארק ויילד / טנור 
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 מקהלה הקאמרית הריגאית ָאֶוה סֹול נוסדה בשנת 1969 ה
 בידי המנצח ִאיַמְנְטס קֹוַקְרס, מנצחם של פסטיבלים רבים 

 ורקטור האקדמיה הלטבית למוסיקה בשנים 1990-1975. 
 בייסוד המקהלה המקצועית הקים פרופ' קוקרס גם מעין 

מעבדה, שסייעה בידו להגשים את חזונו המוסיקולוגי והחינוכי: 
 יצירת מיזוג בין המסורת הלטווית העתיקה, שהוזנחה ואף 

 דוכאה בעת עשורי הכיבוש הסובייטי, לבין חדשנות מוסיקלית, 
ברוח שלהי המאה העשרים.

ואכן, ָאֶוה סֹול בהדרכת קֹוַקְרס ובניצוחו הציגה בהופעותיה את 
 השירה המקהלתית העממית הלטבית, שלא הייתה ידועה לרבים 

עד אז. על בחירת הרפרטואר ועל טיב הביצוע זכתה בפרסים 
 בתחרויות שירה בינלאומיות, בין השאר בָאֶרצֹו שבאיטליה, 

ֶרֶצן שבהונגריה ובטֹולֹוָסה שבספרד.  בֶדּבְ

משנת 2013 המנהל המוסיקלי והמנצח הראשי של המקהלה הוא 
ַאְנְדִריס ֵוְיְסָמִניס. המנצח הוא יוְּרִג'יס ָצּבוִּליס. במשך חמישה עשורי 
קיומה הופיעה ָאֶוה סֹול עם תזמורות קאמריות או בשירת א־קפלה 

בכל רחבי אירופה, בארצות הברית ובקנדה, בברזיל ובארגנטינה, 
ביפן, בפיליפינים, בטייוואן, בסינגפור ובישראל. עם הקאמרטה 

הופיעה המקהלה כמה פעמים, האחרונה שבהן בשלהי 2016 
בבריאת העולם של היידן. 

אורך שלושה עשורים שימש בני הנדל קריין, מראיין ועורך ל
ב"קול ישראל". היום הוא מנחה כנסים במכוני מחקר ותרבות 

וקורא קריאה אמנותית באירועי ספרות ומוסיקה. 

את דרכו האמנותית החל הנדל ב-1969, בהיותו סטודנט לבלשנות 
באוניברסיטה העברית בירושלים, במחזמר כלאדם בבימויו של 

אריה זקס בחאן הירושלמי. ב-1979 היה בין מדבבי סדרת ההנפשה 
המיתולוגית היה היה: האדם של הטלוויזיה החינוכית. 

בין הקונצרטים שהשתתף בהם: המלך דוד של הונגר עם 
הסימפונית ירושלים, הגר וישמעאל של סקרלטי עם תזמורת 

הבארוק ירושלים, דיוקן לינקולן של קופלנד עם הקאמרית 
הרצליה, אגמונט של בטהובן ובריאת העולם של היידן עם 

הקאמרטה הישראלית ירושלים, מחזה דניאל הימי־ביניימי עם 
אנסמבל פניקס, הומאז' לאלזה של יוסף טל עם אנסמבל מיתר 

ועיבוד מוסיקלי לסיפור פשוט של עגנון עם שלישיית עתר. 

הנדל השתתף בפסטיבל ישראל, בפסטיבל קול המוסיקה בגליל 
העליון, בפסטיבל השירה במטולה ובפסטיבל מאסטרו בעין הוד.

הנדל מתרגם פרוזה ושירה. בשמונה השנים האחרונות הוא כותב 
את תכניות הקונצרטים של הקאמרטה.

מקהלת ָאֶוה סֹול  בני הנדל / קריין
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סימפוניה
אבנר בירון מנצח

תומס הובס טנור )בריטניה(

 •  באך / קנטטה רי"ב 189 
ל" ל וְּתַהֵלּ ַגֵדּ "נפשי ּתְ

•  בטהובן / סימפוניה מס' 2 
•  עמנואל ואל / סינפונייטה מס' 1 

)הרוסית( אופ' 53
• בריטן / ההארות

ירושלים: תיאטרון ירושלים
יום ג', 24.4.18 בשעה 20:00

סביון: בית התרבות
יום ה', 26.4.18 בשעה 20:30

תל אביב: מוזיאון תל אביב
יום ו', 27.4.18 בשעה 13:00

מוצ"ש, 28.4.18 בשעה 21:00
יום א', 29.4.18 בשעה 20:00

מקהלת ָאֶוה סֹול
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Soprano
Annija Kristiāna Ādamsone 

Mārīte Junita Apsīte 
Santa Grigorjeva 

Gerda Griķe 
Jolanta Kalniņa 

Ance Ieva Zavadska 
Aija Ziņģīte 

Alto
Santa Blāķe Sniedze Kaņepe

Elīna Selga 
Zane Seņavska 
Laura Tumase 

Indra Veismane 

Tenor
Viesturs Andreika 

Jurģis Cābulis, conductor
Emīls Klaužs 
Ģirts Ozoliņš 

Daniels Pelnēns 
Jānis Ungurs 

Mārtiņš Zvīgulis

Bass
Matīss Pēteris Circenis, soloist 

Ģirts Gailītis 
Austris Kalniņš 
Kārlis Kundrāts 

Krišs Pozemkovskis 
Artūrs Švarcbahs 

שמות הזמרות והזמרים בָאֶוה סֹול

הקונצרטים הבאים

אריה
אבנר בירון מנצח

חן רייס סופרן

•  הנדל / הקנטטה "רודן אכזר היא האהבה" 
• דקלה בניאל / לנעמי 

•  וילה לובוס / באכיאנס ברזילרס מס' 5
 •  הנדל / אריה מתוך האופרה אלצ'ינה: 

ֶאְכָמּה ְלָך" "חזור אלי, כדי ׁשֶ
•  שוברט / סימפוניה מס' 6

תל אביב: מוזיאון תל אביב
יום ו', 25.5.18 בשעה 13:00

מוצ"ש, 26.5.18 בשעה 21:00
יום א', 27.5.18 בשעה 20:00

ירושלים: תיאטרון ירושלים
יום ב', 28.5.18 בשעה 20:30
כפר שמריהו : מרכז וייל

יום ד' , 30.5.18 בשעה 20:30
סביון: בית התרבות

יום ה', 31.5.18 בשעה 20:30
זכרון יעקב: אלמא

מוצ"ש, 2.6.18 בשעה 21:00



שה להאמין: אסתר, דבורה, עתליה ק
הן גיבורותיו של הנדל, שאול, שמשון, 
יוסף, יהושע, שלמה, יפתח גיבוריו. נראה 
כאילו ניסה המלחין הגרמני־לותראני יושב 

בריטניה האנגליקנית לכנס כמה שיותר 
גיבורי תנ"ך עברים אל האורטוריות שלו. 
 ועדיין לא הזכרנו את ישראל במצרים, 
את בלשאצר ואת סוזנה )היא שושנה( 
שבספר דניאל, את יהודה המכבי, ואת 
משיח, האורטוריה המפורסמת מכולן, 
העשויה ברובה פסוקי ישעיהו ותהילים.

האורטוריה שאול קדמה למשיח בשלוש 
שנים, והיא גדושת דרמה: רצ'יטטיבים, 
אְריות ודואטים מפי מיכל, מרב, יהונתן, 
שאול ודוד מביעים אהבה, שנאה, קנאה 

וידידות, מקהלת עברים ו"כהן גדול" 
משקפים ומעירים, אשת־אוב ורוח־שמואל 
מוסיפים צמרמורת ולוחמי־שטח מקדמים 

את העלילה.

צ'רלס ֶג'ֶנְנס, אנגלי אמיד וספוג־מוסיקה 
ואנגליקני אדוק, כתב את הלברית, על־פי 
עלילת ספר שמואל ובהשראת הפואמה 

"ַדִויֵדִאיס" מאת המשורר האנגלי אברהם 
קאולי*. מהלכו של ג'ננס נועד להחזיר 

אל חיק האמונה הנוצרית הקלאסית את 
 הֵדִאיסטים, קבוצה גדלה והולכת של 

נוצרים שחדלו להאמין בהמשך מעורבותו 
של בורא העולם בעולם שברא**. 

כיצד? באמצעות ההתרחשות הנסית, שבה 
דוד, בחיר ההשגחה, מנצח את הפלישתים 

כנגד כל סיכוי סביר, ואף ניָצל מניסיונות 
החיסול של שאול הקנאי. אל ליבות באי 

התיאטראות כיוון ג'ננס ואל אוזני באי 

אולמי הקונצרטים, ולאו דווקא הכנסיות, 
 ולכן אורטוריה קונצרטית ולא יצירה 

דתית היא הכלי.

קאולי, ובעקבותיו גם ג'ננס והנדל, ראו בדוד 
את הפרוטוטיפ של ישוע הנצרתי - גיבור 

אדוק וסובל. לפואמה של קאולי אנו חבים 
בעיקר את תיאור התנשאותה של מרב 

בת־שאול על הנער העני וחסר הייחוס, ואת 
כורוס "הקנאה" המתארת את פגמו הטראגי 

של שאול בפתחה של מערכה ב'.

ב-1735, כששלח ג'ננס להנדל את ִלברית 
האורטוריה שאול, הייתה עדיין כתיבת 

אופרות בראש מעייניו של המלחין הגרמני. 
מאחוריו היו כבר יותר משלושה תריסרי 

 אופרות איטלקיות, שהועלו בהצלחה 
מרובה במולדתו החדשה אנגליה, אליה 

 היגר אחרי שהות ארוכה באיטליה. לכן דחה 
את הלחנת האורטוריה שאול עוד ועוד. 

בתום שלוש שנים לא עמד לו עוד כוחו 
להתנגד להפצרותיו של ג'ננס, ולהתעלם 
מן המסרים של הקהל האנגלי, כי עדיפה 
האנגלית מן האיטלקית. שאול הועלתה 

בתיאטרון המלכותי בלונדון בראשית 1739, 
וזכתה להצלחה מרשימה. 

האורטוריה פותחת בשוב דוד עטור ניצחון 
מן הקרב נגד צבאות פלשת. מקבילים את 

פניו בשובו שאול המלך, הבנות מרב ומיכל, 
הבן יהונתן, ואבנר, שר־הצבא. שאול מציע 

לדוד להישאר בחצר המלכות ולשאת 
את מרב הבכירה. דוד מודה בנימוס, אך 

תולה את ההצלחות המזהירות שלו בקרב 
בסייעתא דשמיא. אשר לשידוך, מתברר 

שמרב ּבָָזה לכפרי העני. מיכל, לעומת זאת, 
מאוהבת. ויהונתן מציע לדוד חברות־ַעד. 

או־אז, בשיר ההמונים את שירת ההלל 
המפורסמת "היכה שאול באלפיו ודוד 

ברבבותיו", פוקע מיתר בנפש שאול, נגינת 
הנבל התרפויטית של דוד אינה מרגיעתו, 

ויהונתן נדרש להרוג את הכוכב הזורח 
המאפיל על המלך הנעלב. יהונתן נקרע בין 

כיבוד־אביו לבין הנאמנות לחברו האהוב, 
ונראה כאילו הוא מצליח להניא את המלך 

מזממו. שאול "מבטיח" שלא להרוג את דוד, 
מציע לו את מיכל לאשה, אך משלח אותו 

בראש צבא לחידוש הקרב מול הפלישתים, 
בתקווה שאת החיסול יבצע האויב. 

מששב דוד מן הקרב בלי פגע, מַשּלֵח בו 
שאול את החנית, וכשגם נסיון הרצח הישיר 
אינו צולח, הוא משגר שליחים להוציא את 

דוד - עתה גם חתנו - ממיטתו אל מיתתו. 
מיכל ויהונתן חוצצים בין טירוף האב לבין 

חיי דוד אהובם, ובאין לָשאוּל עזרה מן 
השמיים, הוא מחפש עזרה בְשאֹול. בעלת־

אוב מעלה את רוח שמואל, וזו מנבאת את 
מות שאול ואת ייסוד מלכות דוד תחתיו. 

אחרי התגשמות נבואת שמואל, דוד הורג 
את העמלקי שהתנדב להשלים את מלאכת 

המתת שאול בשדה, ובסיום נוגה ומרשים, 
דוד ומקהלת בני־ישראל מבכים את מות 

שאול ויהונתן. דוד מומלך.

אצל הנדל אפילו קטעי ההתנשאות 
והקפריזה של מרב זוכים למוסיקה יפה 

והרמונית בטמפו אלגרו )שמח(, כגון האריה 
ֲחָמן  שבה היא שרה על אביה "הֹוי, ִאיׁש ּגַ
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ְלּבוּל!" וכך גם  ִטיל ּבִ ל רוַּח ּבֹו ּתָ קוּל, ּכָ ְולֹא ׁשָ
קטעי הקנאה והטירוף של שאול. למשל, 
ׁש  ּקֵ ל, ּבִ ָחִזי ִנְפּתָ ּבְ אריית הקנאה "ָנָחׁש ׁשֶ

י" גם היא אלגרו הרמוני.  ׁש ִלּבִ ַהּקֶ

כרומטיות מודגשת מתחילה להופיע בשלהי 
מערכה ב' ובתחילת מערכה ג', כאשר 

ל  המקהלה קובעת כי "ָרָעה ְמאֹוד ַאֲחִריתֹו ׁשֶ
יל  ל חֹק ַמְגּבִ ֵאין ּכָ ִלי ְמָצִרים, ׁשֶ ַעס ַמר ּבְ ּכַ

ים  אֹותֹו!" וגם כאשר שאול מודה "ֲחַדל־ִאיׁשִ
י!" ּלִ י ׁשֶ ְלּתִ ֲאִני, ַאְדִריַכל ַמּפַ

יש תחושה שטראגיות הסוף, לא רק 
במילים אלא גם בהלחנה, היא שיאה של 
האורטוריה - ממרש האבל המפורסם***, 

דרך האלגיה על שאול ויהונתן ועד למקהלת 
ההכתרה של דוד.

בדומה לעיצוב הנהוג בטרגדיה היוונית, 
המקהלה - כמדווחת, מנבאה, מביעה עמדה 

מוסרית - היא ציר מרכזי ביצירה. את 
קטעי המקהלה הנדל מלווה בנגינת טוִּטי, 
שכלולים בהם, בנוסף לכלי נשיפה של עץ 

וכלי קשת, גם תופי־דוד שהובאו במיוחד 
ממגדל לונדון, חצוצרות וטרומבונים. את 

הכלי המשונה הזה, טרומבון, הליבריתן 
)maggot( "צ'רלס ג'ננס בוחר לכנות "ג'וק

בראשו של הנדל. 

כי זאת יש להבין, למרות הידידות בין 
ג'ננס לבין הנדל, היה שיתוף הפעולה 

ביניהם עתיר מתחים. הליבריתן מדווח 
במכתבים לידידיו, כי "להנדל יש ג'וקים 

בראש". "ג'וק" אחד כזה הוא הכלי המוזר 
שנקרא אז "ַסְקּבוּט", ועכשיו "טרומבון"****, 

שייבא הנדל במיוחד מהאנובר שבגרמניה. 
"ג'וק" אחר הוא התעקשות המלחין 

לשלב בתזמורת ָקִריֹון )carillon(, מקלדת 
מפעילת־פעמונים, כגון אלה המצויות 

בצריחי מגדלי כנסיות, וזו תלווה בצליליה 
הן את חגיגת הניצחון על גוליית והן את 

תהליך יציאתו של שאול מן הדעת. 

וה"ג'וק" הגדול מכולם היה רצונו של הנדל 
לסיים את היצירה במקהלה גדושת קריאות 

"הללויה". "אין זה מתאים", התרעם ג'ננס 
באחד ממכתביו, "לסיים כך יצירה שבה 
העברים מנוצחים והמלך ובניו מוטלים 

קטולים ומושחתי־גוף בשדה הקרב". בוויכוח 
הזה ניצח ג'ננס. מקהלת ה"הללויה" נדחתה 

למשיח. בפלוגתא על־אודות הָקִריֹון ניצח 
הנדל. הקריון ישנו, ובהפקות בנות־ימינו 

נוהגים להמירו בְגלוֶֹקְנְשִּפיל.

היצירה ארוכה, וכל הפקה מחליטה מה 
ניתן להשמיט. את ההשמטות שלנו אפשר 

לראות במספור "המדלג". לעומת זאת, כיוון 
שעברית הייתה שפת הנפשות הפועלות, 

נשלב בקונצרט, כהבזקי איור, קטעי קריאה 
מדברי המקרא עצמו.

 ,Abraham Cowley )1618-1667(* 
 Davideis - פואמה שבמרכזה דוד המקראי.

 **המטפורה המרכזית שלהם הייתה האל 
כ"שען גדול", שברא את היקום, אך מאז 

 היקום=השעון פועל בכוחותיו.
***לצליליו הובאו למנוחות ג'ורג' וושינגטון, 

 אברהם לינקולן ווינסטון צ'רצ'יל.
****בטרומבונים עשה הנדל שימוש גם במרשי 

האבל ב"שמשון" ו"בישראל במצרים".



 Oratorio in three acts 
by Georg Frideric Handel
A Song of Triumph  
for the victory over  
Goliath and the Philistines.
Libretto: Charles Jennens

ACT ONE
1. Overture: Allegro-Larghetto-Allegro

Scene 1 
1. Chorus 
How excellent Thy name, O Lord, 
In all the world is known! 
Above all Heav'ns, O King ador'd, 
How hast Thou set Thy glorious throne!

2. Air (soprano)
An infant rais'd by Thy command, 
To quell Thy rebel foes, 
Could fierce Goliath's dreadful hand, 
Superior in the fight oppose.

5. Chorus
How excellent Thy name, O Lord, 
In all the world is known! 
Above all Heavn's, O King ador'd, 
How hast thou set Thy glorious throne! 
Hallelujah!

Scene 2 
Saul, Jonathan, Merab, Michal 
and Abner, introducing David  
and the High Priest.
6. Recitative
Michal: He comes, he comes!

אורטוריה בשלוש מערכות 
מאת גאורג פרידריך הנדל

 שירת הלל לרגל הבסת 
גוליית והפלישתים
לברית: צ'רלס ֶג'ֶנְנס

עברית: בני הנדל

מערכה א'
1. פתיחה: אלגרו־לרגטו־אלגרו

קריין: שמואל א' י"ז ל״ז־נ"א

תמונה א׳
1. מקהלה

ְמָך ָמה ְמפָֹאר, ֵאִלי, ׁשִ
ֵבל הֹוְדך! ְמָלא ּתֵ ּתִ

ֵמַעל ְלכֹל ָהְרִקיִעים
בֹוְדָך! ס ּכְ ְבּתָ ּכֵ ִהּצַ

2. אריה (סופרן)
ַלְחּתָ ָלנוּ ַנַער ָקט, ׁשָ

יר, אֹוְיֵבינוּ ְלַהְדּבִ
ְוהוּא ִהְכִניַע ֶאת ּגְֹלָית,

יר. ּבִ י ֲעָנק, ּכַ ּתִ ִלׁשְ ּפְ

5. מקהלה
ְמָך ָמה ְמפָֹאר, ֵאִלי, ׁשִ

ֵבל הֹוְדך! ְמָלא ּתֵ ּתִ
ֵמַעל ְלכֹל ָהְרִקיִעים

בֹוְדָך! ס ּכְ ְבּתָ ּכֵ ִהּצַ
ַהְללוָּיּה!

תמונה ב׳
שאול, יהונתן, מרב ומיכל 

 אבנר מוביל פנימה את דוד 
ואת הכהן הגדול

6. רצ'יטטיב
א! א, הוּא ּבָ מיכל: הוּא ּבָ

7. Air
Michal: O godlike youth, by all confess'd 
Of human race the pride! 
O virgin among women blest, 
Whom Heav'n ordains thy bride! 
But ah, how strong a bar I see 
Betwixt my happiness and me! 

8. Recitative
Abner: Behold, O king, 
The brave, victorious youth, 
And in his hand the haughty giant's head.
Saul: Young man, whose son art thou?
David: The son of Jesse, 
Thy faithful servant, and a Bethlemite.

Saul: Return no more to Jesse; 
Stay with me; 
And as an earnest of my future favour, 
Thou shalt espouse my daughter! 
Small reward 
Of such desert, since to thy arm alone 
We owe our safety, 
Peace and liberty.

9. Air
David: O king, your favours with delight 
I take, but must refuse your praise! 
For every pious Israelite 
To God alone that tribute pays. 

10. Recitative
Jonathan: Oh, early piety! Oh, modest merit! 
In this embrace my heart bestows itself; 
Henceforth, thou noble youth, 
Accept my friendship, 
And Jonathan and David are but one.

SAUL / שאול



11. Air
Merab: What abject thoughts a prince can have! 
In rank a prince, in mind a slave!

12. Recitative
Merab (aside, to Jonathan): 
Yet think on whom this honour you bestow! 
How poor in fortune, and in birth how low!

13. Air
Jonathan: Birth and fortune I despise! 
From virtue let my friendship rise. 

14. Recitative
High Priest: Go on, illustrious pair! 
Your great example 
Shall teach your youth  
To scorn the sordid world 
And set their hearts on things of real worth.

15. Air
High Priest: While yet thy tide of blood runs high, 
To God thy future life devote; 
Thy early vigour all apply, 
His glorious service to promote. 
So shall thy great Creator bless, 
And bid thy days serenely flow, 
So shall thy youthful happiness 
In age no diminution know. 
With sweet reflections thou shalt taste, 
Declining gently to thy tomb, 
The pleasure of good actions past, 
And hope with rapture joys to come.

16. Recitative
Saul: Thou, Merab, first in birth, 
Be first in honour! 

7. אריה
ה, ֻדּלָ מיכל: הֹוי, ַנַער ַעז, ָמֵלא ּגְ

ְמָך! ִפי ַהּכֹל ׁשִ ּבְ
ָמה ֶחֶסד הוּא ִלְבתוָּלה

ָך! ּתְ ִלְהיֹות ְלִאׁשְ
ַאְך ַחִיץ ָרם רֹוָאה ֲאִני

ִרי! יִני ְלֵבין ָאׁשְ ּבֵ

8. רצ'יטטיב
י,  אבנר: ְרֵאה־ָנא ַמְלּכִ

חֹון, ּצָ ּבֹור, ֲעטוּר־ַהּנִ ֶאת ַהּנַַער ַהּגִ
ל ָהֲעָנק ַהיִָּהיר. וְּבָידֹו רֹאׁשֹו ׁשֶ

ה? ן־ִמי ַאּתָ שאול: ֱאמֹר־ָנא ַנֲעִרי, ּבֶ
י ֲאִני, ן־ִיׁשַ דוד: ּבֶ

אִתי. ית ֶלֶחם ּבָ ָך ַהּנֱֶאָמן, וִּמּבֵ ַעְבּדְ

ית ָאִביָך;  ׁשוּב ֶאל ּבֵ שאול: ַאל־ָנא ּתָ
י; ֵהה ִעּמִ ׁשְ

ה וֶּבָעִתיד, וְּכִסיָמן ַלֲחָסַדי ְלָך, ַעּתָ
ה!  ָ ן ֵלְך ְלִאּשׁ י ֶאּתֵ ּתִ ֶאת ּבִ

ל מוּל ּדַ ּגְ
ְלַבד ֲעבוּר ִנְצחֹוְנָך. ֵהן ִלְזרֹוֲעךָ ּבִ ּבַ

ֵענוּ,  ָחִבים ָאנוּ ֶאת ִיׁשְ
לֹוֵמנוּ ְוֵחרוֵּתנוּ.  ׁשְ

9. אריה
ח, ָך ֶאּקַ דוד: הֹוי ֶמֶלְך, ַחְסּדְ

ְבֲחָך ָהַרב לֹא ִלי! ַאְך ׁשִ
ח: ּכַ ִעְבִרי ָאדוּק ֵהן לֹא ִיׁשְ

ל ֱאלִֹהים.  ֶזה ֵנס ֻמְבָהק ׁשֶ

10. רצ'יטטיב
רוָּכה! יהונתן: הֹוי, ּתֹם ְנעוִּרים! ֲעָנָוה ּבְ

י ָהאֹוֵהב; ץ־ָנא ֶאת ִלּבִ ִחּבוּק ֶזה ַאּמֵ ּבְ
ה, ַנַער ָאִציל,  ֵמַעּתָ

ל, ֶאת ְיִדידוִּתי ַקּבֵ
ה. ה, ְיהֹוָנָתן ְוָדִוד ַחד ֵהּמָ ֵמַעּתָ

11. אריה
ְנִסיְך־ַמְלכוּת! ְפלוּת ּבִ ה ׁשִ ּמָ מרב: ּכַ

ַרם־ַמֲעָלה הוּא, ְוִלּבֹו ָנחוּת!

12. רצ'יטטיב
מרב (הצידה, אל יהונתן):
בֹוְדָך ִנְסַמְך! ֲחשֹוב, ַעל ִמי ּכְ

ל־ִיחוּס, ַעל ַנַער ָמְך! ַעל ּדַ

13. אריה
יהונתן: ִיחוּס, ְרכוּׁש, לֹא ִעְנָיִני!

ִמּדֹות־ַהּלֵב ֵהן ִמְבָחִני.

14. רצ'יטטיב
ל!  ְך ָיֶאה, זוּג ְמֻהּלָ כהן גדול: ּכָ

ם ְבּתֶ ִהּצַ ַהּמֹוֵפת ׁשֶ
נֵי־ּדֹוְרֶכם  ד ֶאת ּבְ  ְיַלּמֵ

ָלבוּז ְלעֹוָלם ַהחֶֹמר
ל ֵעֶרְך. וְּלַהְפנֹות ֶאת ִלּבֹוֵתיֶהם ִלְדָבִרים ׁשֶ

15. אריה
ם־ְלָבְבָך, ל עֹוד ִנְמָרץ ּדַ כהן גדול: ּכָ

ל ָיֶמיָך; ָלֵאל ַיֵחד ֶאת ּכָ
ֲחרוְּתָך, ׁש אֹוְנָך לֹו, ּבַ ַהְקּדֵ

רוּתֹו ְרתֹם ַחיֶּיָך. ְלׁשֵ
ְצַלח, ְרצֹון־ָמרֹום ּתִ אֹו־ָאז ּבִ
ּגֶה, שְׂ ְחֶיה, ּתִ ְלָוה ּתִ וְּברֹב ׁשַ

ַלח, ָרָכה ְלָך ִיׁשְ ָהֵאל ּבְ
ְהֶיה.  ֵקן ָוָסב ּתִ זָּ ׁשֶ ּגַם ּכְ

ר וְּבִגיל ּתוַּאר אֹׁשֶ ּבְ
יָבה יֵמי־שֵׂ ב ּבִ ֵ ְתַיּשׁ ּתִ ׁשֶ ּכְ

ְמַחת ִמְצוֹות־ָעָבר, ִלְזּכֹר שִׂ
א. ִלְצּפֹות ֶחְדוֹות עֹוָלם ַהּבָ

16. רצ'יטטיב
, ֵמַרב, ִראׁשֹוָנה נֹוַלְדּתְ  שאול: ַאּתְ

ד! ּבֵ ְוִראׁשֹוָנה ַאּתְ ְלִהְתּכַ



Thine be the valiant youth, 
Whose arm has sav'd 
Thy country from her foes.
Merab (aside): Oh, mean alliance!

17. Air
Merab: My soul rejects 
The thought with scorn, 
That such a boy, till now unknown, 
Of poor plebeian parents born, 
Should mix with royal blood his own! 
Though Saul's command I can't decline, 
I must prevent his low design, 
And save the honour of his line.

18. Air
Michal: See, with what a scornful air 
She the precious gift receives! 
Though e'er so noble, or so fair, 
She cannot merit what he gives.

19. Air
Michal: Ah, lovely youth, 
Wast thou design'd 
With that proud beauty to be joined?

20. Symphony

21. Recitative
Michal: Already see 
The daughters of the land, 
In joyful dance, with instruments of music, 
Come to congratulate your victory.

Scene 3
Saul, Michal, Chorus
22. Chorus
Welcome, welcome, mighty king! 
Welcome all who conquest bring! 
Welcome David, warlike boy, 
Author of our present joy! 
Saul, who hast thy thousands slain, 
Welcome to thy friends again! 
David his ten thousands slew, 
Ten thousand praises are his due!

23. Accompagnato
Saul: What do I hear? Am I then sunk so low, 
To have this upstart boy 
preferr'd before me?

24. Chorus
David his ten thousands slew, 
Ten thousand praises are his due!

25. Accompagnato
Saul: To him ten thousands, 
And to me but thousands! 
What can they give him more, 
Except the kingdom?

26. Air
Saul: With rage I shall burst his praises to hear! 
Oh, how I both hate the stripling, and fear! 
What mortal a rival in glory can bear? 
Exit

Scene 4
27. Recitative
Jonathan: Imprudent women! 
Your ill-timed comparisons, 

ה,  ּבֹור ַהזֶּ חוּר ַהּגִ ְך ַהּבָ ּלָ ׁשֶ
יָעה ר ְזרֹועֹו הֹוׁשִ ֲאׁשֶ
ֶאת ַאְרֵצְך ֵמאֹוְיֶביָה.

ה! ִרית ְמִביׁשָ מרב (בינה לבינה): הֹוי, ּבְ

17. אריה
י מֹוָחה,  מרב: ַנְפׁשִ

י ִנְגַעל, ִלּבִ
י ְלַנַער ֶזה, ְסָתִמי, ַעל־ּכִ
ל  ִית ּדַ ם ּבַ יֻּנַח ִלְמזֹג ּדַ
ָדִמי!  ת־ֶמֶלְך, ּבְ ַדם ּבַ ּבְ

מַֹע ּגַם ִאם חֹוָבה ָעַלי ִלׁשְ
אוּל, ָעַלי ִלְמנַֹע קֹול ׁשָ ּבְ

ּבוֹ ָעלוּל ִלְפּגַֹע.  ֶאת ָמה ׁשֶ

18. אריה
ֵאיזֹו יֲֻהָרה מיכל: ְראוּ, ּבְ

ְך ָיָקר! ל־ּכָ י ּכָ ּדֹוָחה ִהיא ׁשַ
ַלְמרֹות ָיְפָיּה ְוָתֳאָרּה,

ִאית ִהיא ָלאֹוָצר. ֵאין ַזּכָ

19. אריה
מיכל: הֹוי, ַנַער־ֵחן, 

ַהִאם ִנְגַזר
ר? ְתַחּבָ יִהיָרה זֹו ּתִ ּלִ ׁשֶ

קריין: שמואל א' י"ח ו'־ח'

20. סימפוניה

21. רצ'יטטיב
מיכל: ְרֵאה, 

נֹות־ָהָאֶרץ, ָבר ּבְ ּכְ
ְמחֹולֹות וִּבְכֵלי ְנִגיָנה ּבִ

אֹות ְלַקּלֵס ֶאת ִנְצחֹוְנָך. ּבָ



I fear, have injured him you meant to honour. 
Saul's furious look, as he departed hence, 
Too plainly shew'd the tempest of his soul.
Michal (to David): 'Tis but his old disease, 
Which thou canst cure! 
Oh, take thy harp, and as thou oft hast done, 
From the king's breast expel the raging fiend, 
And sooth his tortur'd soul with sounds divine.

28. Air
Michal: Fell rage and black despair possess'd 
With horrid sway the monarch's breast; 
When David with celestial fire 
Struck the sweet persuasive lyre. 
Soft gliding down his ravish'd ears, 
The healing sounds dispel his cares; 
Despair and rage at once are gone, 
And peace and hope resume the throne.

29. Recitative
High Priest: 
This but the smallest part of harmony, 
Great attribute of attributes divine, 
And centre of the rest, where all agree, 
Whose wondrous force 
What great effects proclaim!

30. Accompagnato
High Priest (To David): 
By thee this universal frame 
From its Almighty Maker's hand 
In primitive perfection came, 
By thee produc'd, in thee contain'd! 
No sooner did th'eternal word dispense
Thy vast mysterious influence,
Than chaos his old discord ceas'd, 
Nature began, of labour eas'd, 

תמונה ג׳
שאול, מיכל, מקהלה

22. מקהלה
ֶלְך, ֶמֶלְך ָרם! ֵהיָדד ַלּמֶ
ּלָם! ִחים ּכֻ ַנּצְ ֵהיָדד ַלְמּ

ּבֹוֵרנוּ,  ִוד, הֹוי, ּגִ ֵהיָדד, ּדָ
י ִהְכַרְעּתָ ֶאת אֹוְיֵבינוּ!  ַעל ּכִ

אוּל, ָקַטְלּתָ ֲאָלִפים, ׁשָ
ָרכֹות, ֵזִרים ָיִפים! ֵהיָדד, ּבְ
ִוד, קֹוֵטל ִרּבֹוא, ַעל רֹאׁש ּדָ

בֹוא. ל ְרָבבֹות ּתָ ּבָרָכה ׁשֶ

23. אקומפניאטו
י, שאול: ָמה ֲאִני ׁשֹוֵמַע? ּכֹה ָעמֹק ָצַלְלּתִ

ׁשוּט ַהזֶּה  י ֶאת ַהּנַַער ַהּפָ  ַעד ּכִ
נַי? ֵהם ַמֲעִדיִפים ַעל ּפָ

24. מקהלה
ִוד, קֹוֵטל ִרּבֹוא, ַעל רֹאׁש ּדָ

בֹוא. ל ְרָבבֹות ּתָ ּבָרָכה ׁשֶ

25. אקומפניאטו
שאול: ָנְתנוּ ְלָדִוד ְרָבבֹות, 

ְוִלי ָנְתנוּ ָהֲאָלִפים? 
ְועֹוד ]ָמה ִיְתנוּ[ לֹו? 

לוָּכה!  ַאְך ַהּמְ

26. אריה
ֵאִני ֵחָמה! ַמּלְ ָבָחיו ּתְ ַמע ׁשְ שאול: ְלִמׁשְ

ְנָאה ֶאל ַהּנַַער ָאחוּׁש ְוֵאיָמה! שִׂ
ְדָמָמה?  ִהּלָה ִמי ַיְחלֹק ִעם ָיִריב ּבִ ּתְ

יוצא

תמונה ד׳
27. רצ'יטטיב

ִני,  ׁשָ ַתיֹּות! חֹוׁשְ ים ּפְ יהונתן: ָנׁשִ
ן  ַמְעּתֶ י ֶאת ָצֳהלֹוֵתיֶכן ִהׁשְ ּכִ

ד! ן ְלַכּבֵ ּתֶ ׁשְ ּקַ ּבִ ִמי ׁשֶ ן ּבְ ְזַמן ַרע, וְּפַגְעּתֶ ּבִ
אן ֶלְכּתֹו ִמּכָ אוּל ּבְ ל ׁשָ טֹו ַהזֹּוֵעם ׁשֶ ַמּבָ

ֵברוּר ֶאת ַסֲעַרת ַנְפׁשֹו. יג ּבְ ִהּצִ
ָנה ִהיא,  ׁשָ מיכל (אל דוד): ַאְך ַמֲחָלתֹו ַהיְּ

ָאּה! כֹוֲחָך ְלַרּפְ ְוֵאין ּבְ
ה, ָעִמים ַהְרּבֵ יָת ּפְ ר ָעשִׂ ֲאׁשֶ הֹוי, ַקח ִנְבְלָך, ּכַ

ַער! ַעׁש ְוֶאת ַהּסַ ֵרׁש ֶאת ַהּגַ ֶלְך ּגָ ל ַהּמֶ וֵּמָחֵזהוּ ׁשֶ
ים! ֵמיִמיִּ ְצִליִלים ׁשְ ֻעּנֶה ּבִ ֵקט ֶאת ַנְפׁשֹו ַהּמְ ַהׁשְ

28. אריה
מיכל: ָחרֹון ָאֵפל, ֵיאוּׁש ּכֹוֵבׁש

ֵאׁש, אוּל ּכָ לוּ ֶאת ֵלב ׁשָ ִעּכְ
ַרט, ִוד, ּפָ ׁש ּדָ ַאְך ָאז ִנּגַ

ְבֶלֶטף־ָיד, יר ִנְבלֹו, ִכּ וְּבׁשִ
ַלו, ֶלְך ְוׁשָ ָקט ַהּמֶ ִנׁשְ

א ֶאת ַמְכאֹוָביו; יר ִרּפֵ ִ ַהּשׁ
ְבֶדֶרְך ֵנס, ז ַהיֵּאוּׁש ּכִ ּגַ
ס. ְקָוה ָחְזָרה ַלּכֵ ְוַהּתִ

29. רצ'יטטיב 
 כהן גדול: 

ִגיָנה ַהזֹּאת[ ֵחֶלק ָזִעיר ִהיא ִמן ַהַהְרמֹוְנָיה, ]ַהּנְ
ֻגּלֹות ַהּכֹל־ָיכֹל, יָרה ִמּסְ ּבִ ְסֻגּלָה ּכַ

ֶבת ִנּגוִּדים ֶ ַיּשׁ ת ַהּכֹל, ַהּמְ ִלּבַ
ְלִאי  ְוכֹוָחּה ַהּפִ

יִרים!  ּבִ ים ּכַ מֹוִליד ַמֲעשִׂ

30. אקומפניאטו
כהן גדול (לדוד): 

בוּ ִסְדֵרי עֹוָלם, ָך הוּׁשְ ּבְ
ָסָדם ִרּבֹון ַהּכֹל, יְּ ׁשֶ

ַלם,  ִחּלָה ַהּכֹל ֻהׁשְ ַבְתּ ּכְ
ֵהיַטְבּתָ ַלֲעשֹׂות, ִלְפעֹל!
, ַלְחּתָ ַמֲאַמר ָהֵאל ִנׁשְ ּבְ

, ָך ִהְצַלְחּתָ ִקיט ֶאת ַמְלּכְ ְלַהׁשְ
ד, ַהּתֹהוּ ְצִריָמתֹו ִאּבֵ
ֵעת, ַבע ּגַח ּכָ ְיִפי ַהּטֶ



Her latent beauties to disclose, 
A fair harmonious world arose! 
And though, by diabolic guile, 
Disorder lord it for a while,
The time will come, 
When nature shall her pristine form regain, 
And harmony forever reign.

Scene 5
Saul, David, Jonathan, Merab,  
Michal, Abner, High Priest.
31. Recitative
Abner: Racked with infernal pains, 
Ev'n now the king 
Comes forth, and mutters horrid words, 
Which hell, no human tongue, 
Has taught him.

32. Air
David: O Lord, whose mercies numberless 
O'er all thy works prevail! 
Though daily man Thy law transgress, 
Thy patience cannot fail. 
If yet his sin be not too great, 
The busy fiend control, 
Yet longer for repentance wait, 
And heal his wounded soul!

33. Symphony

34. Recitative
Jonathan: 'Tis all in vain; 
His fury still continues. 
With wild distraction on my friend he stares, 
Stamps on the ground,  
And seems intent on mischief.

35. Air
Saul: A serpent, in my bosom warm'd, 
Would sting me to the heart. 
But of his venom soon disarm'd, 
Himself shall feel the smart. 
Ambitious boy! Now learn what danger 
It is to rouse a monarch's anger!
He throws his javelin. Exit David

36. Recitative
Saul: Has he escap'd my rage? 
I charge thee, Jonathan, upon thy duty, 
And all, on your allegiance, to destroy 
This bold, aspiring youth;  
For while he lives, 
I am not safe. Reply not, but obey.

37. Air
Merab: Capricious man, in humour lost, 
By ev'ry wind of passion toss'd! 
Now sets his vassal on the throne, 
Then low as earth he casts him down! 
His temper knows no middle state, 
Extreme alike in love or hate!

Scene 6
38. Accompagnato
Jonathan: O filial piety! 
O sacred friendship! 
How shall I reconcile you? Cruel father! 
Your just commands I always have obeyed! 
But to destroy my friend, 
The brave, the virtuous, 
The godlike David, Israel's defender, 
And terror of her foes! To disobey you - 
What shall I call it? 'Tis an act of duty 
To God, to David — nay, indeed, to you!

ּלָה, ּלֹו ּגִ ֶאת ֲהָדרֹו ּכֻ
ְוָכְך ָצַמח עֹוָלם ֻמְפָלא!
ָעְרָמתֹו, ָטן ּבְ ּגַם ִאם שָׂ
יב ְלֶרַגע ְצִריָמתֹו,  ָיׁשִ

ַמן, יָבֹוא ַהזְּ
ַבע ֶאל ָיְפיֹו ַיְחזֹר, ּבֹו ַהּטֶ ׁשֶ
רֹר. שְׂ ְוַאְך ַהְרמֹוְנָיה ָאז ּתִ

תמונה ה׳
 שאול, דוד, יהונתן, מרב, מיכל, 

אבנר, כהן גדול
31. רצ'יטטיב

אֹול  אבנר: ֶחְבֵלי ׁשְ
ֶלְך, אוּל ַהּמֶ סֹוֵבל ׁשָ

ים ַמְחִרידֹות הוּא הֹוֶגה,  א וִּמּלִ ִהּנֵהוּ ּבָ
ִפיו,  ָמה ַהּתֶֹפת ּבְ ּשָׂ ׁשֶ

נֵי ָאָדם. ְולֹא ְלׁשֹון ּבְ

32. אריה
דוד: ֵאל, ֲחָסֶדיָך ִמי ִיְסּפֹר

יָך? ַלל־ַמֲעשֵׂ ָכל ׁשְ ּבְ
ּבֹר יְנָך ִיׁשְ ְוַגם ִאם ָאָדם ּדִ

ֵאין ֵקץ ְלֶחְמָלֶתָך.
ִאם ָעוֹונוֹ ֲעֶדן מוָּעט,
ָמתֹו, ִנׁשְ ד ּבְ ן ַהׁשֵּ ַרּסֵ

ה עֹוד ָקט, ִלְתׁשוָּבתֹו ַחּכֵ
ְגֵמי ַנְפׁשֹו! א ּפִ ַרּפֵ

33. סימפוניה

34. רצ'יטטיב
ְוא;  ָ יהונתן: ַהּכֹל ַלּשׁ

ֲעַדִין זֹוֵעם ְוקֹוֵצף הוּא.
ֲחֵבִרי, ַח ּבַ ּלֵ ֶרא הוּא ְמׁשַ ֵטי ּפֶ ַמּבְ

ַרְגלֹו   הוּא רֹוֵקַע ּבְ
ֶרת ָרעֹות.  ְורוּחֹו ְמַבּשֶׂ



39. Air
Jonathan: No, cruel father, no! 
Your hard commands I can't obey. 
Shall I with sacrilegious blow 
Take pious David's life away? 
No, cruel father, no! 
No, with my life I must defend 
Against the world my best, my dearest friend.

40. Air
High Priest: O Lord, whose providence 
Ever wakes for their defence, 
Who the ways of virtue choose, 
Let not thy faithful servant fall 
A victim to the rage of Saul, 
Who hates without a cause, 
And, in defiance of thy laws, 
His precious life pursues.

41. Chorus
Preserve him for the glory of Thy name, 
Thy people's safety, and the heathen's shame.

Intermission

ACT TWO

Scene 1
42. Chorus
Envy, eldest born of hell, 
Cease in human breasts to dwell! 
Ever at all good repining, 
Still the happy undermining! 
God and man by thee infested, 
Thou by God and man detested, 

35. אריה
ל, ָחִזי ִנְפּתָ ּבְ שאול: ָנָחׁש ׁשֶ

י,  ׁש ִלּבִ ׁש ַהּקֶ ּקֵ ּבִ
ה ְנטוּל־ַאְרסֹו מוָּטל, ַעּתָ

ָיחוּׁש ִמְדָרְך־ַרְגִלי.
יק ִלְלמֹד ְסּפִ ַבּה־ֵלב! ּתַ ַנַער ּגְ
יט ִלְמרֹד! ּלִ ַ ּשׁ ָמה ַרע הוּא ּבַ

משליך את חניתו בדוד. דוד יוצא
 

36. רצ'יטטיב
ֲעִסי? שאול: ַהָחַמק ִמּכַ

ִמְצָוִתי, ה ּכְ ָאּנָא, ְיהֹוָנָתן, ֲעשֵׂ
ֵמד ֶנֱאָמן ֱהֵיה ְלָאִביָך, ְוַהׁשְ

ה,  ן ַהזֶּ ַאְפּתָ ְ  ֶאת ַהּנַַער ַהּגֵא ְוַהּשׁ
ל עֹוד הוּא ַחי, י ּכָ ּכִ

ה ִהיא. ֻקּדָ ֲעֶנה. ּפְ חֹון ִלי. ַאל ּתַ ּטָ ֵאין ּבִ

37. אריה
קוּל, ֲחָמן ְולֹא ׁשָ מרב: הֹוי, ִאיׁש ּגַ

ְלּבוּל! ִטיל ּבִ ל רוַּח ּבֹו ּתָ ּכָ
ס, ַאְך־ֶזה ֵקֵרב ָנִתין ַלּכֵ
וְּכָבר ְזָרקֹו ְלִהְתּבֹוֵסס!
יכֹון,  ב ּתִ ִמְזּגֹו ַמּצָ ֵאין ּבְ

ּכֹל ִקיצֹון! ְנָאה - ּבַ ה, שִׂ ִחּבָ

תמונה ו׳
38. אקומפניאטו

אן,  ּבוּד ָאב ִמּכָ יהונתן: ּכִ
אן! ת ַהֲחֵברֹות ִמּכָ ַ וְּקֻדּשׁ

י ַהחֹובֹות? ָאב ַאְכָזר! ּתֵ ין ׁשְ ַמּדוַּע ָעַלי ִלְבחֹר ּבֵ
ִמיד ִמּלֵאִתי! ֻקּדֹוֶתיָך ַההֹוְגנֹות ּתָ ֶאת ּפְ

ַאְך ַלֲהרֹג ֶאת ַחֵבִרי 
ּבֹור, ֶהָהגוּן, ַהּגִ

ָרֵאל, ִחיר־ָהֱאלִֹהים, ָמֵגן־ִישְׂ ִוד ּבְ ּדָ
יָך - ֵאיַמת־אֹוְיֵבינוּ! ְלַהְמרֹות ֶאת ּפִ

ֵאיְך ֲאַכּנֶה זֹאת? זֹוִהי חֹוָבה
ִוד - ֲאִפּלוּ ְלָך!  ֵלאלִֹהים, ְלּדָ

39. אריה
יהונתן: ֲחִליָלה, ָאב ַאְכָזר,

ה. ר לֹא ֲאַרּצֶ ַצְוָך ַהּמָ
ִוד, ִאיׁש ַזְך, ָיָקר, ּדָ

ָימוּת? ָעוֹון הוּא! לֹא ֶאְרֶצה!
ָחִליָלה, ָאב ַאְכָזר,
מֹו ַחיַּי ָאֵגן ָעָליו, ּבְ

ֶאְנטֹור ֵרִעי מוּל ֶחֶלד ַרב.

40. אריה
ָחְתָך ּגָ ר ַהׁשְ כהן גדול: ֵאִלי, ֲאׁשֶ

ָך ַעּמְ ׁשֹוָרה ַעל ִמי ּבְ
ָרֶכיָך, ַהּבֹוֲחִרים ּדְ

ִוד ע ֶאת ּדָ ָאּנָא הֹוׁשַ
יט, ּלִ ַ אוּל, ֶזה ַהּשׁ ִמיַּד־ׁשָ

ְוא, ל ׁשָ ְנָאה ׁשֶ ר שֹׂוְנאֹו שִׂ ֲאׁשֶ
ב ֶנֶגד ִמְצָוְתָך הוּא ׁשָ וּּכְ

ָבנֶיָך.  ִלְרּדֹף ֶאת ַהּטֹוב ּבְ

41. מקהלה
ֶמָך,  ל ׁשְ ָהֵגן ָעָליו ְוִיְתַהּלַ

ָך ָיֵגל, יֵבֹוׁשוּ ּכֹל־עֹוְכֶריָך. ַעּמְ

הפסקה

מערכה ב'
קריין: שמואל א' י"ח י־י"ב, כ"ח־כ"ט

תמונה א׳
42. מקהלה

אֹול, ְ ִכיַרת־ַהּשׁ הֹוי ִקְנָאה, ּבְ
ֵלב ֱאנֹוׁש ִלְפעֹל! ִחְדִלי ּבְ
סֹוֶלֶדת ַאּתְ ִמּטוּב ָוֶחֶסד,

ְמָחה הֹוֶרֶסת, ר ְושִׂ ל אֹׁשֶ ּכָ
ֵבל, ִקְנָאה, ִזַהְמּתְ ֶאת ַהּתֵ

שֹׂוְנֵאְך ֱאנֹוׁש, שֹׂוְנֵאְך ָהֵאל, 



Most thyself thou dost torment, 
At once the crime and punishment! 
Hide thee in the blackest night! 
Virtue sickens at thy sight!

Scene 2
Jonathan and David
47. Recitative
Jonathan: My father comes! retire, my friend, 
While I with peaceful accents 
Try to calm his rage.
Exit David

Scene 3
Saul and Jonathan
48. Recitative
Saul: Hast thou obey'd my orders, 
And destroy'd my mortal enemy, 
The son of Jesse?
Jonathan: Alas, my father! He your enemy? 
Say, rather, he has done important service 
To you, and to the nation; hazarded his life 
For both, 
And slain our giant foe, 
Whose presence made 
The boldest of us tremble.

49. Air
Jonathan: Sin not, O king, against the youth, 
Who ne'er offended you! 
Think, to his loyalty and truth, 
What great rewards are due! 
Think with what joy this godlike man 
You saw, that glorious day! 
Think, and with ruin, if you can, 
Such services repay!

50. Air
Saul: As great Jehovah lives, I swear, 
The youth shall not be slain! 
Bid him return, and void of fear 
Adorn our court again.

51. Air
Jonathan: From cities stormed, and battles won, 
What glory can accrue? 
By this the hero best is known, 
He can himself subdue. 
Wisest and greatest of his kind, 
Who can in reason's fetters bind 
The madness of his angry mind!

Scene 4
52. Recitative
Jonathan: Appear, my friend!
Enter David
Saul: No more imagine danger! 
Be first in our esteem; with wonted valour 
Repel the insults of the Philistines! 
And as a proof of my sincerity, 
)Oh, hardness to dissemble!( instantly 
Espouse my daughter Michal.

53. Air
David: Your words, O king, my loyal heart 
With double ardour fire! 
If God his usual aid impart, 
Your foes shall feel what you inspire.
In all the dangers of the field, 
The great Jehovah is my shield.
Exeunt David and Jonathan

54. Recitative
Saul: Yes, he shall wed my daughter! 

ן, , ַרב־ָאּמָ ְמִצית ִעּנוּי ַאּתְ ּתַ
ַמן! זְּ ַאּתְ ֵחְטא ָועֶֹנׁש ּבֹו־ּבַ

ֲאֵפָלה! ִבי ּבָ ְלִכי־ָלְך, ׁשְ
ִחיָלה! ֵרי־ֵלב ּבְ ִיׁשְ עֹוַרְרּתְ ּבְ

תמונה ב׳
יהונתן ודוד

47. רצ'יטטיב
ר, ְיִדיִדי,  ּתֵ יהונתן: ֲאִבי ָקֵרב! ִהְסּתַ

לֹום  ִדְבֵרי־ׁשָ ה ּבְ ַוֲאִני ֲאַנּסֶ
יַע ֶאת ֲחָמתֹו. ְלַהְרּגִ

דוד יוצא

תמונה ג׳
שאול ויהונתן

48. מקהלה
שאול: ַהִמּלֵאָת ַאַחר ִמְצָוִתי? 

ר,  ַמְדּתָ ֶאת אֹוְיִבי ַהּמַ ַהִהׁשְ
י? ן־ִיׁשַ ֶאת ּבֶ

יהונתן: ַאְלַלי, ָאִבי, הוּא אֹויְֶבָך?
ה רוּת ַרב ָעשָׂ י ׁשֵ מוָּטב ּתֹאַמר, ּכִ

ן ֶאת ַחיָּיו  ּלֹו; ִסּכֵ ְלָך ְוָלָעם ּכֻ
ֶאָחד,  ֶלְך ְוָהָעם ּכְ ְלַמַען ַהּמֶ

ְוָהַרג ֶאת אֹוְיֵבנוּ ָהֲעָנק,
נָיו ָרֲעדוּ  ר ִמּפָ ֲאׁשֶ

ַבחוֵּרינוּ? ּבְ ים ׁשֶ ּגַם ָהַעזִּ

49. אריה
ּנַַער, י, ּבַ ע, ַמְלּכִ ְפּגַ יהונתן: ַאל־ָנא ּתִ

ל ַצַער! ּלֹא ֵהֵסב ְלָך ּכָ ׁשֶ
יַע,  ִהּבִ תֹו, ֶנֱאָמנוּת ׁשֶ ּמָ ֲעבוּר ּתֻ
יַע! מוּל ַרב ְוָעצוּם ֲהלֹא לֹו ַמּגִ ּגְ
ל, ֻהּלָ ְמּ ַמְחּתָ ּבֹו, ּבַ ֲחׁשֹב ָמה שָׂ
ְלַית ֶאל מֹותֹו! ַח ֶאת ּגָ ּלַ ִ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

ֲחׁשֹב, ְוִתְגמֹל לֹו ֲאַזי - ִאם ּתוַּכל - 
בוָּרתֹו! ַכר ּגְ שְׂ ָמֶות ּכִ ּבְ



But how long 
Shall he enjoy her? He shall lead my armies! 
But have the Philistines no darts, no swords, 
To pierce the heart of David? Yes, this once 
To them I leave him; they shall do me right!

Scene 5
David and Michal
55. Recitative
Michal: A father's will has authorized my love! 
No longer, Michal, then attempt to hide 
The secret of my soul. I love thee, David, 
And long have loved. 
Thy virtue was the cause; 
And that be my defence.

56. Duet
Michal: O fairest of ten thousand fair, 
Yet for thy virtue more admir'd! 
Thy words and actions all declare 
The wisdom by thy God inspir'd.
David: O lovely maid! Thy form beheld, 
Above all beauty charms our eyes! 
Yet still within thy form conceal'd, 
Thy mind, a greater beauty, lies.
Both: How well in thee does Heav'n at last 
Compensate all my sorrows past.
Exeunt

57. Chorus
Is there a man, who all his ways 
Directs, his God alone to please? 
In vain his foes against him move! 
Superior pow'r their hate disarms! 
He makes them yield to virtue's charms, 
And melts their fury down to love!

50. אריה
ע, ּבָ ם ָהֵאל ֲאִני ִנׁשְ ׁשֵ שאול: ּבְ

ה! י לֹא יוַּמת ַהּנַַער ַהזֶּ ּכִ
ִלי מֹוָרא ֵלְך ְקָרא לֹו ֵהּנָה! ּבְ

רוְּך ִיְהֶיה. ֲחֵצִרי ּבָ ּבַ

51. אריה
ִנְצחֹונֹות, ים, ּבְ ִכּבוּׁשִ יהונתן: ּבְ

ְפֶאֶרת ֵיׁש?  ֵאיזֹו ּתִ
ֶאת ִיְצרֹו ּבֹור הוּא ִמי ׁשֶ ּגִ

מֹו ּכֹוחֹו ּכֹוֵבׁש. ּבְ
ֶהְגיֹונֹו ֲחַכם ִאיׁש ֶזה, ׁשֶ

ְגעֹונֹו, ּגֹוֵבר ַעל ׁשִ
ְכלוֹ ַעל ֲחרֹונֹו! שִׂ

תמונה ד׳
52. רצ'יטטיב

יהונתן: ּבֹוא, ְיִדיִדי!
דוד נכנס

ָנה עֹוד! ּכָ ְחׁשֹׁש ִמּסַ שאול: ַאל ּתַ
ְגבוָּרְתָך ַהּנֹוַדַעת ִדים, ּבִ ין ְמֻכּבָ ה ּבֵ ד ַאּתָ ְמֻכּבָ

ים! ּתִ ִלׁשְ ֲהדֹף ֶאת ִמְתְקפֹות ַהּפְ
ָּנֹוַתי ַהּטֹובֹות, וְּכִסיָמן ְלַכו

ִנים!( ִמיָּד ה ִהיא ַהֲעָמַדת־ּפָ ה ָקׁשָ ּמָ )ֲאבֹוי, ּכַ
י ִמיַכל. ּתִ ה ֶאת ּבִ ָ א ְלִאּשׁ ּשָׂ ּתִ

53. אריה
פוָּלה ֶהֱעַנְקּתָ ִלי, דוד: ָעְצָמה ּכְ

ְרָך! ַדּבֶ ה, ּבְ י, ַעּתָ ַמְלּכִ
ִאם ַאְך ַיֲעזֹר ָהֵאל ׁשוּב ִלי,

ת רוֲּחָך. ֶלׁשֶ ָיחוּׁשוּ ּפְ
ָנה, ּכָ ַסּ ָרב, ּבַ ֵדה ַהּקְ שְׂ ּבִ
ַיֲעִניק ָהֵאל ִלי ֲהָגָנה.
דוד ויהונתן יוצאים

54. רצ'יטטיב
י!  ּתִ א ֶאת ּבִ ן, הוּא ִיּשָׂ שאול: ּכֵ

ה ְזַמן ּמָ ֲאָבל ּכַ
יא ֵחילֹוַתי! ּנָה? ַהּלֹא ִמּנִיִתיו ְלַמְצּבִ ֵיָהֶנה ִמּמֶ

ים, ֲחָרבֹות, ים ִחּצִ ּתִ ִלׁשְ ָהֵאין ַלּפְ
ַעם ן, ַהּפַ ִוד? ּכֵ ב ֶאת ֵלב ּדָ ְלַנּקֵ

יֵדיֶהם; ֵהם ַיֲעשׂוּ ֶאת ְזָמִמי! אֹוִתיֶרנוּ ּבִ

תמונה ה׳
דוד ומיכל

55. רצ'יטטיב
ְנָקה ְלַאֲהָבִתי! ּפַ ׁשְ מיכל: ְרצֹון ֲאִבי ַמֲעִניק ּגֻ

יר לֹא עֹוד, ִמיָכל, ֶנֱאֶלֶצת ַאּתְ ְלַהְסּתִ
ִוד, ָמֵתְך. ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוְתָך, ּדָ ֶאת סֹוד ִנׁשְ

יָך.  ֶזה ְזַמן ַרב ֲאַהְבּתִ
ה; ּבָ בוָּרְתָך ִהיא ַהּסִ ּגְ

ֵהא ִהיא ֲהָגָנִתי. ּתְ

56. דואט
גוּל ֵמְרָבָבה, מיכל: ּדֹוִדי ּדָ

וְּגבוָּרְתָך ָיָפה ִמן יִֹפי!
ָבה אֹוִתי ׁשָ ֶסם ׁשֶ ַהּקֶ

ָאְפְיָך ֵאין־ּדִֹפי. ָמצוּי ּבְ
דוד: הֹוי ַעְלָמִתי, ָראוּ ִחּנְֵך

ינֵינוּ! ְך ִמּבֵ יֵטי־ּבָ ל ַמּבִ ּכָ
תֹוְך ּתֹוֵכְך ֲאָבל, ְצפוָּנה ּבְ

ְפִעיֵמנוּ! ְך - ִהיא ּתַ ָחַכְמּתָ ִלּבֵ
ָבר ְך! ֶזה ּכְ ָך/ּבָ ִני ּבְ שניהם: ָמרֹום ִזּכָ

ֲעבוּר ִסְבלֹות ָעָבר. ּצוּי ּבַ ּפִ
יוצאים

57. מקהלה
ִתיָביו ּנְ ֵרי ָהִאיׁש ׁשֶ ַאׁשְ
י ַצו ֱאלָֹהיו.  ַחר ַעל־ּפִ ּבָ

ִוד ָקִמים! ְוא אֹוְיֵבי ּדָ ָ ַלּשׁ
ְמרֹוִמים! ּכֹוָחם נֹוֵטל ֵאל ּבַ
הוּא ַמְכִניָעם ִלְפנֵי טוּבֹו,

הֹוֵפְך אֹוְיבֹו ְלאֹוֲהבֹו!



58. Symphony: Largo-Allegro

Scene 6
David and Michal
59. Recitative
David: Thy father is as cruel, and as false, 
As thou art kind and true. 
When I approach'd him, 
New from the slaughter of his enemies, 
His eyes with fury flam'd, 
His arms he rais'd, 
With rage grown stronger; 
By my guiltless head 
The javelin whizzing flew, and in the wall 
Mock'd once again his impotence of malice.

60. Duet
David: At persecution I can laugh; 
No fear my soul can move, 
In God's protection safe, 
And blest in Michal's love.
Michal: Ah, dearest youth, for thee I fear! 
Fly, begone, for death is near!
David: Fear not, lovely fair, for me! 
Death, where thou art, cannot be! 
Smile, and danger is no more.
Michal: Fly, or death is at the door! 
See, the murd'rous band comes on! 
Stay no longer, fly, begone!

Scene 7
Michal and Doeg
61. Recitative
Michal: Whom dost thou seek? 
And who hast sent thee hither?
Doeg: I seek for David, 

And am sent by Saul.
Michal: Thy errand?
Doeg: 'Tis a summons to the Court.
Michal: Say he is sick.
Doeg: In sickness or in health, 
Alive or dead, he must be brought to Saul! 
Show me his chamber.
David's bed discovered with an image in it.
Do you mock the king? 
This disappointment will enrage him more! 
Then tremble for th'event!
Exit

62. Air
Michal: No, no, let the guilty tremble 
At ev'ry thought of danger near! 
Though numbers, armed with death, assemble, 
My innocence disdains to fear. 
Though great their power as their spite, 
Undaunted still, my soul, remain! 
For greater is Jehovah's might, 
And will their lawless force restrain.

Scene 8
63. Recitative
Merab: Mean as he was, 
He is my brother now, 
My sister's husband; 
And to speak the truth, 
Has qualities 
Which justice bids me love, 
And pity his distress. 
My father's cruelty 
Strikes me with horror!
 At th'approaching feast 
I fear some dire event, unless my brother, 
His friend, the faithful Jonathan, avert 

58. סימפוניה: לרגו־אלגרו
קריין: שמואל א' י"ט י"א־ט"ז

תמונה ו׳
דוד ומיכל

59. רצ'יטטיב
דוד: ָאִביְך ַאְכָזר וְּכפוּי טֹוָבה,

ַאּתְ טֹוָבה ְוֶנֱאָמָנה.  ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
אִתי ָעָדיו ר ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ

ׁשוִּבי ֵמֲהָבַסת אֹוְיָביו, ּבְ
ל ַזַעם,  ֵאׁש ׁשֶ ָלֲהבוּ ֵעינָיו ּבְ

ְוָאז ֵהִרים ֶאת ָיָדיו,
ֶנה־ּכֹוַח ֵמֲחרֹונֹו;  ֲאבוּ ִמׁשְ ָ ּשׁ ׁשֶ

ם י ַהַחף ֵמָאׁשָ ְלַיד רֹאׁשִ
ּכֶֹתל, ָעה ּבַ ִריָקה, ִנְקּבְ ׁשְ ָחְלָפה ֲחִניתוֹ ּבִ

עוּתֹו. ִאּלוּ לֹוֶעֶגת ִהיא ְלֵאין־אֹונוּת ִרׁשְ ּכְ

60. דואט
דוד: ֲאִני צֹוֵחק ְלֶעְבָרתֹו,

ֵאיִני ּפֹוֵחד ֵמֵאיָמתֹו,
ִמְבָטח ִלי ֶחֶסד־ֵאל ֵמַעל,

ְך, ִמיָכל. ְוַאֲהַבת־ִלּבֵ
ַרח, ֲאהוִּבי, ֲאִני ֶנְחֶרֶדת! מיכל: ּבְ

ָקרֹוב מֹוְתָך ֲאִני ּפֹוֶחֶדת!
ָאָגה ּדֹוֶאֶבת! ִקי ּדְ דוד: ָאּנָא ַסּלְ
, לֹא יוַּכל ִלי ָמֶות! אן ַאּתְ ִאם ּכָ

ַער. ִכי, ְוָסר ַהּצַ ַאּתְ ַאְך ַחיְּ
ַער! ַ ּשׁ ָבר ּבַ ֶות ּכְ ַרח, ַהּמָ מיכל: לֹא, ּבְ

אן! ָבר ּכָ ֶחֶבר רֹוְצִחים ִהּנֵה ּכְ
ַרח ַמֵהר, ֵאין ְזַמן, ֵאין ְזַמן! רוּץ, ְבּ

תמונה ז׳
מיכל ודואג

61. רצ'יטטיב
ׁש?  ַבּקֵ מיכל: את מי ּתְ
ַלח אֹוְתָך ֵהּנָה? וִּמי ׁשָ

ׁש,  ִוד ֲאִני ְמַבּקֵ דואג: ֶאת ּדָ



Th'impending ruin. 
I know he'll do his best.

64. Air
Merab: Author of peace, who canst control 
Every passion of the soul, 
To whose good spirit alone we owe 
Words that sweet as honey flow, 
With thy dear influence his tongue be fill'd, 
And cruel wrath to soft persuasion yield.

Scene 9
Saul at the Feast of the New Moon

65. Symphony - Allegro
66. Accompagnato
Saul: The time at length is come when I shall take 
My full revenge on Jesses's son! 
No longer shall the stripling make 
His sov'reign totter on the throne. 
He dies — this blaster of my fame, 
Bane of my peace, and author of my shame!

Scene 10
Saul and Jonathan
67. Recitative
Saul: Where is the son of Jesse? Comes he not 
To grace our feast?
Jonathan: He earnestly ask'd leave 
To go to Bethlem, 
Where his father's house, 
At solemn rites of annual sacrifice, 
Requir'd his presence.

Saul: O perverse, rebellious! 
Thinkst thou I do not know 

ַלַחִני. אוּל ׁשְ ְוׁשָ
ִליחוְּתָך? מיכל: ָמה ׁשְ

ֶלְך. דואג: ַצו ֲהָבָאה ֶאל ֲחַצר־ַהּמֶ
י חֹוֶלה הוּא. מיכל: ֱאמֹר ּכִ

ִריא, דואג: חֹוֶלה אוֹ ּבָ
אוּל! ַחי אֹו ֵמת, ָעַלי ְלָהִביאֹו ִלְפנֵי ׁשָ

ָהִביִאי אֹוִתי ֶאל ַחְדרֹו.
מגלה את הבובה המונחת במיטת דוד.

ֶלְך? ַהּתֹאְמִרי ִלְלעֹג ַלּמֶ
ָליו! ִנים זֹו ּתֹוִציֵאנוּ ִמּכֵ ַהֲעָמַדת־ּפָ

ַהּתֹוָצאֹות לֹא ְיַאֲחרוּ ָלבֹוא!
יוצא

62. אריה
ִמים! מיכל: לֹא! ִיְרֲעדוּ ָהֲאׁשֵ

ל ַרַחׁש יֹוִליֵכם ִלְפחֹד! ּכָ
ּגַם ִאם ִיְרּבוּ ַהזֹּוְמִמים,
י ֶאֱעמֹד. תֹם ִלּבִ ֲאִני ּבְ

ִפי ְזדֹוָנם, ּגַם ִאם ּכֹוָחם ּכְ
י נֹוֶתֶרת, לֹא מֹוָרא ַנְפׁשִ ּבְ

ּבֹר אֹוָנם, י ֱאלִֹהים ִיׁשְ ּכִ
ֶרת. ּבֶ ָתם ִנׁשְ ֶנְחֶזה ְמִזּמָ

 
תמונה ח׳

63. רצ'יטטיב
חוּת־ֵעֶרְך,  יו ּפְ ְבּתִ ִחּלָה ֲחׁשַ ְתּ מרב: ּבַ

ה, ֲאָבל ָאִחי הוּא ַעּתָ
ַעל ַלֲאחֹוִתי;  ּבַ

ְוִאם ֶאְרֶצה ְלהֹודֹות ַעל ָהֱאֶמת,
כוּנֹות,  ֵיׁש ּבֹו ּתְ

ֶדק ְמַחיֶֶּבת אֹוִתי ֶלֱאהֹב, ת ַהּצֶ ּדַ ּמִ ׁשֶ
ִסְבלֹו.  י ַאְחמֹל ָעָליו ּבְ ְוָראוּי ּכִ

ל ֲאִבי ָהַאְכָזִריּוּת ׁשֶ
י!  ַמְבִעיָתה ֶאת ִלּבִ

ֵרָבה ֲחִגיָגה ַהְקּ י ּבַ ְתִני, ּכִ ׁשַ חֹוׁשְ
ן יוַּכל ָאִחי,  ָבר נֹוָרא, ֶאּלָא ִאם־ּכֵ ִיְקֶרה ּדָ

ֲחֵברֹו ַהּטֹוב, ְיהֹוָנָתן ַהּנֱֶאָמן, ִלְמנַֹע ֶאת ָהָאסֹון 

ֵמׁש וָּבא.  ַמׁשְ ַהּמְ
ָכל ְיָכְלּתֹו. ה ּכְ ַנּסֶ יְּ יֹוַדַעת ֲאִני ׁשֶ

 
64. אריה

ר ָיכֹול  לֹום, ֲאׁשֶ מרב: ֵאל־ַהׁשָ
ָכל־ִרְגׁשֹות ֱאנֹוׁש ִלְמׁשֹל, ּבְ

ׁש ְלַבד ֻמּגָ ְזכוּתוֹ ּבִ ִבּ ׁשֶ
ַבׁש, ל ּדְ ע ׁשֶ ל ַמּבָ ְלִפינוּ ּכָ
ע ָנא ַעל ְלׁשֹון־ֲאִחי, ּפַ ַהׁשְ

י ְיַמֵתן ֲחרֹון ֲאִבי. ּכִ

תמונה ט׳
שאול בחגיגת ראש חודש

קריין: שמואל א' כ' כ"ז־ל"א

65. סימפוניה - אלגרו
66. אקומפניאטו

א: סֹוף־סֹוף אַֹחז שאול: ָהֶרַגע ּבָ
ַכף ָיִדי! י ּבְ ן־ִיׁשַ ֶאת ּבֶ

ז ן ַלּנַַער ַהּלָ לֹא עֹוד יֻּתַ
ִאי וַּמֲעָמִדי. ּסְ ִלְגזֹול ּכִ

ִמי, ן ָמֶות הוּא, ּגֹוֵנב־ׁשְ ּבֶ
לֹוִמי! ֵמִביא־ְקלֹוִני, טֹוֵרד־ׁשְ

תמונה י׳
שאול ויהונתן
67. רצ'יטטיב

י?ַמּדוַּע לֹא ָבא  ן־ִיַשׁ שאול: ֵאיפֹה ֶבּ
ֶחם. מֹול ַגּם ַהיֹּום ֶאל ַהָלּ ַגּם ְתּ

ִדי  ִוד ֵמִעּמָ ַאל ּדָ יהונתן: ִנׁשְ
ית ָלֶחם,  ַעד־ּבֵ

ִעיר,  ָחה ָלנוּ ּבָ ּפָ ַויֹּאֶמר "ֶזַבח ִמׁשְ
ְלָטה ּנָא  ה ִאּמָ ְוַעּתָ
ְוֶאְרֶאה ֶאת־ֶאָחי".

ְרּדוּת!  ן־ַנֲעַות ַהּמַ שאול: ּבֶ
י  ֲהלֹוא ָיַדְעּתִ



That thou hast chose the son of Jesse 
To thy own confusion? 
The world will say thou art no son of mine, 
Who thus canst love 
The man I hate; the man 
Who, if he lives, 
Will rob thee of thy crown! 
Send, fetch him thither; 
For the wretch must die.
Jonathan: What has he done? 
And wherefore must he die?
Saul: Darest thou oppose my will? 
Die then thyself!
He throws the javelin 
Exit Jonathan, then Saul

68. Chorus
Oh, fatal consequence 
Of rage, by reason uncontroll'd! 
With every law he can dispense! 
No ties the furious monster hold! 
From crime to crime he blindly goes, 
Nor end, but with his own destruction knows.

ACT THREE

Scene 1
Saul disguised, at Endor
69. Accompagnato
Saul: Wretch that I am, 
Of my own ruin author! 
Where are my old supports? 
The valiant youth, 
Whose very name was terror to my foes, 
My rage has drove away. Of God forsaken, 
In vain I ask his counsel. He vouchsafes 

No answer to the sons of disobedience! 
Even my own courage fails me! Can it be? 
Is Saul become a coward? I'll not believe it! 
If Heav'n denies thee aid, 
Seek it from hell!

70. Accompagnato
Saul: 'Tis said, here lives a woman, 
Close familiar 
With th'enemy of mankind! her I'll consult, 
And know the worst. 
Her art is death by law; 
And while I minded law, sure death attended 
Such horrid practises. Yet, oh hard fate, 
Myself am now reduc'd to ask the counsel 
Of those I once abhorr'd!

Scene 2
Saul and the Witch of Endor
71. Recitative
Witch: With me what would'st thou?
Saul: I would, that by thy art 
Thou bring me up 
The man whom I shall name.
Witch: Alas! Thou know'st 
How Saul has cut off 
Those who use this art. 
Would'st thou ensnare me?
Saul: As Jehovah lives, 
On this account no mischief shall befall thee.
Witch: Whom shall I bring up to thee?
Saul: Bring up Samuel.

72. Air
Witch: Infernal spirits, by whose pow'r 
Departed ghosts in living forms appear, 
Add horror to the midnight hour, 

י,  ה ְלֶבן־ִיׁשַ י־בֵֹחר ַאּתָ ּכִ
ָך! ת ֶעְרַות ִאּמֶ ָך וְּלבֹׁשֶ ּתְ ְלָבׁשְ

ה,  ִני ַאּתָ י לֹא ּבְ ]יֹאְמרוּ ּכִ
ה ֶלֱאהֹב  ִאם ָיכֹול ַאּתָ

י ָכל־ַהיִָּמים  ֲאִני שֹׂוֵנא[, ּכִ ֶאת ָהִאיׁש ׁשֶ
י ַחי ַעל־ָהֲאָדָמה,  ן־ִיׁשַ ר ּבֶ ֲאׁשֶ

ה וַּמְלכוֶּתָך!  לֹא ִתּכֹון ַאּתָ
ַלח ְוַקח אֹתֹו ֵאַלי,  ה, ׁשְ ְוַעּתָ

י ֶבן־ָמֶות הוּא. ּכִ
ה?  יהונתן: ֶמה ָעשָׂ

ה יוַּמת?  ָלּמָ
י?  שאול: ַהּתֹאַמר ְלַהְמרֹות ֶאת ּפִ

ה! מוּת, ֵאפֹוא ּגַם ַאּתָ
הוא מטיל את חניתו 

יהונתן יוצא ובעקבותיו שאול

68. מקהלה
ָרָעה ְמאֹוד ַאֲחִריתֹו

ִלי ְמָצִרים, ַעס ַמר ּבְ ל ּכַ ׁשֶ
יל אֹותֹו! ל חֹק ַמְגּבִ ֵאין ּכָ ׁשֶ

ָדִרים, ִלי ּגְ ֵּר הוּא, ּבְ ִמְפָלץ ִעו
ע ׁשַ ע ֵאֵלי ּפֶ ׁשַ צֹוֵעד ִמּפֶ

ע. ל ֶיׁשַ ִלי ּכָ הֹוָמּה, ּבְ נֹוֵפל ּתְ

מערכה ג'
קריין: שמואל א' כ"ח ו'-י"ט

תמונה א׳
שאול בתחפושת בעין־דור

69. אקומפניאטו
ים ֲאִני,  שאול: ֲחַדל־ִאיׁשִ

י! ּלִ י ׁשֶ ְלּתִ ַאְדִריַכל ַמּפַ
ַעם?  י ּפַ ַעם ּבִ ּפָ ֵהיָכן ּגֶֹדל־ַהּנֶֶפׁש ׁשֶ

ֶאת עֹז־רוַּח ְנעוַּרי,
ְלַבד ֵהִטיל מֹוָרא ַעל אֹוְיַבי, ִמי ּבִ ר ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ

ֵרׁש. ָהֵאל ֲעָזַבִני, ַעם ָהָאיֹם ּגֵ ַהזַּ
ֲעָצתֹו. ֵאין הוּא עֹוֶנה ְוא ֶאְדרֹׁש ּבַ ָ ַלּשׁ



And chill the boldest hearts with fear! 
To this stranger's wond'ring eyes 
Let the prophet Samuel rise!

Scene 3
Apparition of Samuel
73. Accompagnato
Samuel: Why hast thou forc'd me 
From the realms of peace 
Back to this world of woe?
Saul: O holy prophet! 
Refuse me not thy aid in this distress: 
The num'rous foe stands ready for the battle! 
God has forsaken me! no more he answers 
By prophets or by dreams! no hope remains, 
Unless I learn from thee, what course to take.
Samuel: Hath God forsaken thee? 
And dost thou ask 
My counsel? Did I not foretell thy fate, 
When, madly disobedient, thou didst spare 
The curst Amalekite, and on the spoil 
Didst fly rapacious? Therefore God this day 
Hath verified my words in thy destruction, 
Hath rent the kingdom from thee, 
And bestow'd it on David, 
Whom thou hatest for his virtue. 
Thou and thy sons shall be with me tomorrow, 
And Israel by Philistine arms shall fall. 
The Lord hath said it! He will make it good.

74. Symphony - Allegro

Scene 4
David and an Amalekite
75. Recitative
David: Whence comest thou?
Amalekite: Out of the camp of Israel.

ְלָבִנים סֹוְרִרים!
יַצד? י? ֲהַגם הוּא ָסר ֵמָעַלי? ּכֵ ְואֶֹמץ־ִלּבִ

אוּל למוּג־ֵלב? ֲאבֹוי! ֶהָהָיה ׁשָ
ַמִים,  ָ ִאם ֵאין ֶעְזָרה ִלי ִמּשׁ
ׁש!  אֹול ֲאַבּקֵ ְ ּשׁ ׁשוּבֹוַתי ּבַ ּתְ

70. אקומפניאטו
ה ֵיׁש,  ָ שאול: ֵיׁש אֹוְמִרים, ִאּשׁ

ר ּבֵ ַהיֹּוַדַעת ּדַ
ֵָּעץ, ּה ִאו ִעם עֹוָלם ָהרוּחֹות. ּבָ

ַגּלֶה ִלי ּגֹוָרִלי.  ְוִהיא ּתְ
נוָּתּה. י ַעל ָאּמָ ּתִ ּתְ עֶֹנׁש ָמֶות ִהׁשַ

טוַּח  ים ָהיוּ, ָמֶות ּבָ י ֻחּקִ ר ֻחּקַ ֲאׁשֶ ּכַ
עֹוִנים. ְוִעם ֶזה, ַאְלַלי,  ּדְ ה ַליִּ ִצּפָ

ׁש ֵעָצה יל ַעְצִמי, ְלַבּקֵ ּפִ ֲאִני ַעְצִמי ַמׁשְ
י! ֶהם ָמַאְסּתִ ּבָ י ׁשֶ ִמּמִ

תמונה ב׳
שאול אצל בעלת־האוב

71. רצ'יטטיב
ָך ֶאְצִלי? בעלת־האוב: ָמה ּלְ

אֹוב, ְוַהֲעִלי ִלי  שאול: ָקֳסִמי ָנא ִלי ּבָ
ר־אַֹמר ֵאָלִיְך. ֵאת ֲאׁשֶ

ה ָיַדְעּתָ  בעלת־האוב: ִהּנֵה ַאּתָ
אוּל, ה ׁשָ ר ָעשָׂ ֵאת ֲאׁשֶ

ר ִהְכִרית ֶאת־ָהאֹבֹות  ֲאׁשֶ
עִֹני ִמן־ָהָאֶרץ;  ּדְ ְוֶאת־ַהיִּ

י ַלֲהִמיֵתִני. ַנְפׁשִ ׁש ּבְ ה ִמְתַנּקֵ ְוָלָמה ַאּתָ
שאול: ַחי־ְיהָוה, 

ה. ָבר ַהזֶּ ּדָ ֵרְך ָעוֺן ּבַ ִאם־ִיּקְ
ְך? בעלת־האוב: ֶאת־ִמי ַאֲעֶלה־ּלָ

מוֵּאל ַהֲעִלי־ִלי. שאול: ֶאת־ׁשְ

72. אריה
ֶכם ר ּבָ ית, ֲאׁשֶ ְחּתִ בעלת־האוב: רוּחֹות־ּתַ

ת, ּמֵ ל ִמי ׁשֶ ַחי ּכָ ג ּכְ ֻמּצָ
וֵּפיֶכם, ּשׁ יל ּכִ ְצקוּ ֶאל־ַהּלֵ

ל ֵלב רֹוֵטט! נוּ ּכָ ְיַצּנְ
ל, ּכֵ ר ְוִיְסּתַ נוּ לֹו ַלזָּ ּתְ

מוֵּאל! ֶצֶלם ַהּנִָביא ׁשְ ּבְ

תמונה ג׳
בבואת שמואל הנביא

73. אקומפניאטו
ִני  ְזּתַ ה ִהְרּגַ שמואל: ָלּמָ

לֹום[ ]ֵמַאְרצֹות ַהׁשָ
ְלַהֲעלֹות אִֹתי ]ֶאל עֹוָלם צוּקֹות ֶזה[?

שאול: ]הֹוי, ָנִביא ָקדֹוׁש!
ַצר ִלי:[  נַי ּבַ יב ֵריָקם ּפָ ׁשִ ַאל־ָנא ּתָ

י,  ים ִנְלָחִמים ּבִ ּתִ ִלׁשְ ְפּ
ֵואלִֹהים ָסר ֵמָעַלי ְולֹא ָעָנִני עֹוד 

ֲחלֹמֹות,  ִביִאים ּגַם ּבַ ַיד־ַהּנְ ּגַם ּבְ
ה. ָוֶאְקָרֶאה ְלָך, ְלהֹוִדיֵעִני ָמה ֶאֱעשֶׂ

שמואל: ְיהָֹוה ָסר ֵמָעֶליָך? 
ׁש?  ה ְמַבּקֵ ]ְוֶאת ֲעָצִתי ַאּתָ

אִתי:[ ְוַהּלֹא ֶאת מֹוְצאֹוֶתיָך ִנּבֵ
קֹול ְיהָוה,  ַמְעּתָ ּבְ ר לֹא־ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ
ֲעָמֵלק, יָת ֲחרֹון־ַאּפוֹ ּבַ ְולֹא־ָעשִׂ

ָבר ַהזֶּה  ן ַהּדָ .[ ַעל־ּכֵ ַלְלּתָ ַללֹו ׁשָ ]ְוֶאת ׁשְ
ָיִדי.  ר ּבְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ה ְלָך ְיהָוה ַהיֹּום ַהזֶּ ָעשָׂ

ְמָלָכה ִמיֶָּדָך,  ְקַרע ְיהָוה ֶאת־ַהּמַ ַויִּ
ָנּה ְלֵרֲעָך ְלָדִוד,  ּתְ ַויִּ

ֵנאָת.[ ל עֹז־רוּחֹו שָׂ ׁשֶ ר ּבְ ]ֲאׁשֶ
י,  ה וָּבנֶיךָ ִעּמִ וָּמָחר, ַאּתָ

ים. ּתִ ִלׁשְ ַיד־ּפְ ן ְיהָוה ּבְ ָרֵאל ִיּתֵ ּגַם ֶאת־ַמֲחֵנה ִישְׂ
ר, ֶסָלה![ יֵבּ י ְיהָֹוה ּדִ ]ּפִ

74. סימפוניה - אלגרו

תמונה ד׳
דוד ועמלקי

75. רצ'יטטיב
בֹוא? דוד: ֵאי ִמזֶּה ּתָ

י. ָרֵאל ִנְמָלְטּתִ ֲחֵנה ִישְׂ עמלקי: ִמּמַ



David: Thou canst inform me then. 
How went the battle?
Amalekite: The people, put to flight, 
In numbers fell, 
And Saul, and Jonathan his son are dead.
David: Alas, my brother! But how knowest 
Thou that they are dead?
Amalekite: Upon mount Gilboa 
I met with Saul, just fall'n upon his spear. 
Swiftly the foe pursu'd; 
He cried to me, 
Begg'd me to finish his imperfect work, 
And end a life of pain and ignominy. 
I knew he could not live, 
Therefore slew him; 
Took from his head the crown, 
And from his arms the bracelets, 
And have brought them to my lord.
David: Whence art thou?
Amalekite: Of the race of Amalek.

76. Air
David: Impious wretch, of race accurst! 
And of all that race the worst! 
How hast thou dar'd to lift thy sword 
Again th'anointed of the Lord? 
(To one of his attendants,  
who kills the Amalekite): 
Fall on him, smite him, let him die!
(To the dying Amalekite): 
On thy own head thy blood will lie! 
Since thy own mouth has testified, 
By thee the Lord's anointed died.

77. Symphony 
Dead March (Grave) - Largo e staccato

Scene 5 
Elegy on the death of Saul and Jonathan
78. Chorus
Mourn, Israel, mourn thy beauty lost, 
Thy choicest youth on Gilboa slain!
How have thy fairest hopes been cross'd! 
What heaps of mighty warriors 
Strew the plain!

79. Air 
David (sung by tenor): 
Oh, let it not in Gath be heard, 
The news in Askelon let none proclaim; 
Lest we, whom once so much they fear'd, 
Be by their women now despis'd, 
And lest the daughters of th'uncircumcis'd 
Rejoice and triumph in our shame.

81. Air 
David: Brave Jonathan his bow never drew, 
But wing'd with death his arrow flew, 
And drank the blood of slaughter'd foes. 
Nor drew great Saul his sword in vain; 
It reek'd, where'er he dealt his blows, 
With entrails of the mighty slain.

82. Chorus
Eagles were not so swift as they, 
Nor lions with so strong a grasp, 
Held fast and tore the prey.

דוד: ַהּגֶד־ָנא ִלי: 
ָבר?  ֶמה־ָהָיה ַהּדָ

ְלָחָמה,  עמלקי: ָנס ָהָעם ִמן ַהּמִ
ה ָנַפל ִמן־ָהָעם ַויָֻּמתוּ,  ְוַגם־ַהְרּבֵ

נֹו ֵמתוּ. אוּל ִויהֹוָנָתן ּבְ ְוַגם ׁשָ
דוד: ֲאבֹוי, אחי! ְוֵאיְך ָיַדְעּתָ 

נֹו? אוּל ִויהֹוָנָתן ּבְ י־ֵמת ׁשָ ּכִ
ְלּבַֹע,  ַהר ַהּגִ עמלקי: ִנְקרֹא ִנְקֵריִתי ּבְ

ָען ַעל־ֲחִניתֹו.  אוּל ִנׁשְ ְוִהּנֵה ׁשָ
ֻקהוּ.  ים ִהְדּבִ ָרׁשִ ְוִהּנֵה ָהֶרֶכב וַּבֲעֵלי ַהּפָ

ְרֵאִני, ֶפן ַויִּ ַויִּ
ַויֹּאֶמר ֵאַלי "ֲעָמד־ָנא ָעַלי וּמְֹתֵתִני, 

י". י ּבִ י־ָכל־עֹוד ַנְפׁשִ ָבץ ּכִ ָ י ֲאָחַזִני ַהּשׁ ּכִ
ָוֶאֱעמֹד ָעָליו ַוֲאמְֹתֵתהוּ, 
י לֹא ִיְחֶיה.  י ּכִ י ָיַדְעּתִ ּכִ

ר ַעל־רֹאׁשֹו  ח ַהנֵֶּזר ֲאׁשֶ  ָוֶאּקַ
ר ַעל־ְזרֹעֹו,  ְוֶאְצָעָדה ֲאׁשֶ

ָוֲאִביֵאם ֶאל־ֲאדִֹני ֵהּנָה.
ה? דוד: ֵאי ִמזֶּה ָאּתָ

ן־ִאיׁש ּגֵר ֲעָמֵלִקי ָאנִֹכי. עמלקי: ּבֶ

76. אריה
ן ַעם ִנְבֶזה! דוד: ָאָדם ִנְקֶלה ּבֶ

ה! ָעם ַהזֶּ ָפִלים ּבָ ְ דֹול ַהּשׁ ּגְ
ֶהָעַזת ֶחֶרב ְלָהִרים

ַעל ִאיׁש ָמׁשוַּח־ֱאלִֹהים? 
 (אל אחד מאנשיו, 

ההורג את העמלקי):
ָיֶפה ִהְכִריָעה ֲחִניְתָך!

(אל העמלקי הגוסס):
מוֹ ַעל ָקְדקֹוְדָך! ץ ּדָ ִיְרּבַ

ָפֶתיָך, שְׂ ֵהן ַהִעידֹוָת ּבִ
יַח־ֵאל ֵמת ִמיֶָּדיָך.  י ְמׁשִ ּכִ

77. סימפוניה 
מרש אבל (גראווה) - לרגו א סטקטו



84. Solo and Chorus
Israelites: O fatal day! 
How low the mighty lie!
David and Israelites: O Jonathan! 
How nobly didst thou die, 
For thy king and people slain.
David: For thee, my brother Jonathan, 
How great is my distress! 
What language can my grief express? 
Great was the pleasure I enjoy'd in thee, 
And more than woman's love  
Thy wondrous love to me!
David and Israelites: O fatal day! 
How low the mighty lie! 
Where, Israel, is thy glory fled? 
Spoil'd of thy arms, and sunk in infamy, 
How canst thou raise again thy drooping head!

85. Recitative
High Priest: Ye men of Judah, weep no more! 
Let gladness reign in all our host! 
For pious David will restore 
What Saul by disobedience lost. 
The Lord of hosts is David's friend, 
And conquest will his arms attend.

86. Chorus
Gird on thy sword, thou man of might, 
Pursue thy wonted fame! 
Go on, be prosperous in fight, 
Retrieve the Hebrew name! 
Thy strong right hand, with terror armed, 
Shall thy obdurate foes dismay! 
While others, by thy virtue charm'd, 
Shall crowd to own thy righteous sway.

קריין: שמואל ב' א' י"ט־כ"ה

תמונה ה׳
קינה על מות שאול ויהונתן

78. מקהלה
ל,[ ָרֵאל ]ַעל ַהיִֹפי ִהְתַאּבָ ִבי ִישְׂ ַהּצְ

מֹוֶתיָך ָחָלל!  ]טֹוֵבי ָבנֶיָך[ ַעל־ּבָ
ְקוֹות?[ ]ֵהיָאך ָאְבדוּ, ִהְכִזיבוּ ּתִ

ֵאיְך, ָנְפלוּ ִגּבֹוִרים 
]ֲעֵלי ֲעָרבֹות[? 

79. אריה 
דוד (בגילום טנור):

ידוּ ְבַגת,  ּגִ ַאל־ּתַ
ְקלֹון:  חוּצֹת ַאׁשְ רוּ ּבְ ַבּשְׂ ַאל־ּתְ

ַמְחָנה  שְׂ ן־ּתִ ּפֶ
ים,  ּתִ ִלׁשְ נֹות ּפְ ּבְ

נֹות ָהֲעֵרִלים ֲעלְֹזָנה ּבְ ן־ּתַ ּפֶ
י ָראוּ ִגּּבֹוֵרינוּ נֹוְפִלים.[ ]ַעל־ּכִ

81. אריה
ת ְיהֹוָנָתן לֹא ָנשֹׂוג ָאחֹור, דוד: ֶקׁשֶ

ים ִיְפַער ּבֹור ּתֹו ַהַחּדִ י ַקׁשְ ִחּצֵ ]ְבּ
ָמם,[ יז ֶאת ּדָ ִצְבאֹות אֹוְיָביו, ְלַהּקִ ּבְ

ׁשוּב ֵריָקם אוּל, לֹא ּתָ ְוֶחֶרב ׁשָ
ַח ָחָזם וִּבְטָנם ]ֶאּלָא ְלַפּלֵ

ׁש ֶאת ּגוָּפם.[ ק וְּלַרּטֵ ים, ְלַבּתֵ ּתִ ִלׁשְ ל ּפְ ׁשֶ

82. מקהלה
ִרים ַקּלוּ,  ׁשָ ִמּנְ
ֵברוּ, ֵמֲאָריֹות ּגָ

ֵתרוּ, ּגָם ֲאָכלוּ[. ם ּבִ ]ַטְרּפָ

קריין: שמואל ב' א' כ"ה־כ"ז

84. סולו ומקהלה
עברים: ]הֹו, יֹום ִנְמָהר![ 

ֵאיְך ָנְפלוּ ִגּבֹוִרים!
דוד ועברים: ְיהֹוָנָתן! 

מֹוֶתיָך ָחָלל ַעל־ּבָ
ֶלך ְוַעם ָהִעְבִרים.[ ]ְלַמַען ַהּמֶ

דוד: ַצר־ִלי ָעֶליָך, ָאִחי ְיהֹוָנָתן! 
י, ְמאֹד! ָנַעְמּתָ ּלִ

יעוּ ֶאת ַהּתוָּגה ַהזאֹת?[ ים יַּבִ ]ָמה ִמִלּ
ִנְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך ִלי, 

 ֵמַאֲהַבת 
ים! ָנׁשִ

דוד ועברים: ]הֹו, יֹום ִנְמָהר![ 
ֵאיְך ָנְפלוּ ִגּבֹוִרים!

ְתָך,[ ִהּלַ ָרֵאל, ּתְ ]ֵאיָכה, ֲאבֹוי, ָחְלָפה, ִישְׂ
ֵלי ִמְלָחָמה, ]ְקלֹון ּדֹור־ּדֹוִרים![ ַויֹּאְבדוּ ּכְ
ָך?[ יָצד ּתוָּכל ָלׁשוּב ְוִלְזקֹוף ֶאת ראֹׁשְ ]ּכֵ

85. רצ'יטטיב
כהן גדול: לֹא ֵעת ִלְבּכֹות עֹוד, ְיהוָּדה!

ָכל ֵחיֵלנוּ! ְמָחה ּבְ רֹר שִׂ שְׂ ּתִ
יב ָדִוד ָהֲאֵבָדה ָיׁשִ

נוּ. אוּל ַמְלּכֵ ד ׁשָ ר ִאּבֵ ֲאׁשֶ
ָהֵאל ָיִדיד הוּא ְלָדִוד,

ֶאל ִנְצחֹונֹות אֹותֹו ַיְצִעיד. 

86. מקהלה
ּנֵס־ָנא ֶאת ָמְתנֶיָך, ּבֹור, ׁשַ ּגִ

ה! ִהּלָ ּלֵס ָנִתיב ַלּתְ ּפַ
ַמֲאָבֶקיָך, ֲעֵלה וְּצַלח ּבְ

ֻדּלָה!  ב ּגְ ְלַעם־ִעְבִרים ָהׁשֵ
אֹון ַיד ְיִמיְנָך,  ָהֵרם ּבְ

ל אֹוְיֶביָך! וָּבּה ַהְכַנע ֶאת ּכָ
יקוְּתָך, ָאר, אֹוֲהֵבי ַצּדִ ְ ַהּשׁ

א־ְכבֹוֶדָך. ּסֵ יפוּ ֶאת ּכִ ַיּקִ



3420172018

Oratorio
Avner Biron conductor

Hana Blažíková soprano  
)Czech Republic( - Michal

Daniela Skorka soprano )Israel( -  
Merab, soprano aria in Act 1, scene 1

Maarten Engeltjes countertenor  
)The Netherlands( - David

Mark Wilde tenor )Scotland( - Jonathan

Marcel Beekman tenor  
)The Netherlands( - Abner, High Priest, 
Witch, Amalekite, David's Aria  
"Let it not in Gath be heard"

Robert Davies bass-baritone )UK( - Saul

Benny Hendel narrator )Israel(

Riga Chamber Choir Ave Sol )Latvia(

Music Director & Chief Conductor:  
Andris Veismanis;  
Conductor: Jur

˛
gis Cābulis

Solo parts )Doeg, Samuel(:  
Matīss Pēteris Circenis bass 

•  George Frideric Handel )1685-1759( 
Saul, dramatic oratorio  
in three acts HWV53 
Libretto by Charles Jennens )1700–1773(

Intermission after Act 1

Jerusalem / Jerusalem Theater
Tuesday, March 6 2018 at 20:00

Tel Aviv / Tel Aviv Museum of Art
Thursday, March 8 2018 at 20:00
Friday, March 9 2018 at 13:00
Saturday, March 10 2018 at 20:00

Program notes: Benny Hendel Design: Hagit Maimon

Oratorio



Office: 13 HaHagana St. )HaGiv'a HaTsarfatit( Jerusalem | Tel: +972-2-5020503 Fax: +972-2-5020504
Internet: www.jcamerata.com | Email: info@jcamerata.com 

The Orchestra is supported by: The Ministry of Culture and Sport | The Municipality of Jerusalem 
and by the generous support of various donors. 

1st Violin  
Matan Dagan*
Natasha Sher*
Carmela Leiman**  
Denice Djerassi 
Yuki Ishizaka
Sophia Kirsanova
Roman Yusupov 

Roni Zehavi*, Chairman 
Jacob Aizner*
Prof. Ruth Arnon* 
Avner Azulay*
Talma Barabash-Knoller, CPA
Prof. Avi Ben Basat

General Manager: Amiram Shealtiel 
Administrative Manager: Michael Kontsevich
Producer: Anat Richter 

2nd Violin 
Hadas Fabrikant* 
Eduard Reznik*
Arnold Kobiliansky
Michael Kontsevich 
Keren Shoshani
Omri Tzach 
 

Prof. Shlomo Biderman
Dr. Yoram Blachar*
Prof. Shmuel Cabilly
Ruth Cheshin*
Ilan de Vries*
Robert Drake

Marketing and Advertising Manager: 
Miryam Zingerman
Sales Manager: Dagan Feder
Sales: Naama Levi

Viola  
Michael Plaskov*
Doron Alperin
Boris Rimmer 
Eduard Shubaev

Cello  
Marina Katz*
Zvi Orleansky*
Alexander Sinelnikov**
Esther Valladares 

Prof. Menachem Fisch
Orly Froman*
Prof. Benny Geiger* 
Efrat Weiman Gershony*
Yair Green, Adv.*
Prof. Moshe Hadani*

Bass  
Dmitri Rozenzweig* 
Shai Peker

Flute  
Esti Rofé*
 
Oboe  
Muki Zohar*  
Ori Meiraz

Prof. Uri Karshon
Raanan Kop, CPA*
Nissim Levy
Moshe Michles*
Prof. Dafna Schwartz*
Dov Shafir

Bassoon  
Mauricio Paez*  
Kristijonas Grigas

French Horn
Alon Reuven*
Ruth Varon

Timpani
Karen Phenpimon-Zehavi*

Baruch Shalev
Dr. Lea Shamir-Shinan
Yehuda Zisapel
Gershon Zohar

The Israel Camerata Jerusalem
Music Director and Founder: Avner Biron

The musicians *principal player **assistant principal

Board of Directors and Members of Association

Administration

*Member of the board 

Librarian: Guy Armon 
Stage Manager: Valery Aksyonov 
Legal Advisor: Adv. Ami Folman
Accountant: Sarit Yitshaki 

Guest musicians: Michael Meltzer, flute and recorders; Yael Shimshoni-Meltzer, recorders; 
Avishai Ben Hur, Dan Varon, trumpet; Yaron Hering, Eric Vull, trombone; Yizhar Karshon, harpsichord and organ



3420172018

Oratorio


